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Is uw huis veilig?
Door: Saskia Luijer
Afgelopen vrijdag stond de
informatiewagen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen in
winkelcentrum de Meenthof
in Kortenhoef. Het is een van
de maatregelen die gemeente
Wijdemeren neemt om het stijgende aantal inbraken een halt
toe te roepen.
Maarten van Weel was 42 jaar
politieman en sinds hij in 2010
afzwaaide, trekt hij als ZZP’er
met zijn preventiewagen door
Nederland. Volgens de richtlijnen van het Politiekeurmerk
Veilig Wonen geeft hij tips en
advies om je huis te beveiligen. In Kortenhoef werd hij
vrijdag verrast door de grote
belangstelling. “Niet normaal”
vertelt hij. “Ik kwam hier om
tien uur en voor ik de luifel had
uitgeklapt, stonden er al twaalf
mensen. Dat ging de hele dag
zo door.”
Hang- en sluitwerk
Door de flinke toename van het
aantal inbraken zijn veel inwoners bezorgd. Ze stellen vragen
over het hang- en sluitwerk dat
ze thuis hebben en of dit veilig

genoeg is. De belangrijkste tip
van Van Weel is om cilindertrekken te voorkomen: “Gaatjes boren is uit. De laatste acht
inbraken in Kortenhoef waren
allemaal met cilindertrekken. Kijk, dan draaien ze een
schroef in de cilinder waardoor
het afbreekt en het slot makkelijk te forceren is.” In aansluiting op z’n demonstratie raadt
hij aan om een schild met een
trekbeveiliging op het slot te
monteren. Cilindertrekken is
dan niet meer mogelijk en bovendien is de beveiliging zichtbaar. Inbrekers gaan dan eerder
aan je huis voorbij. Daarnaast
is het van belang dat als een

deur meerdere sloten heeft,
dat deze los van elkaar draaien.
Dus liever geen middenslot dat
met meerdere punten verbonden is, maar aparte pensloten
in aanvulling op het hoofdslot.
Hetzelfde geldt voor deur- en
raamhefbomen, ook die zijn
het veiligste als ze afsluitbaar
zijn met een sleutel.
Snelle jongens
“Je kunt ’t het hen in ieder geval
zo moeilijk mogelijk maken”
motiveert hij. “Dan duurt het te
lang en durven ze het vaak niet
aan.” Carl Klein, die intussen
ook is aangesloten, bevestigt
zijn woorden: “Die jongens zijn
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heel snel. Met dertig seconden
willen ze binnen zijn en met
twee minuten weer weg. Een
gemiddelde inbraak duurt niet
langer dan drie minuten.” De
wijkagent meldt verder dat de
politie de laatste tijd vaker surveilleert en zowel op- als onopvallende controles uitvoert.
Opvallend vanuit de preventieve werking en onopvallende
om de pakkans te vergroten.
Klein: “Er zijn veel verschillende methodieken maar de
capaciteit is beperkt, daar ben
ik ook eerlijk in. Daarom zijn
de whatsappgroepen zo belangrijk, met elkaar zie je toch
meer.”
Extra toezicht
Burgemeester Freek Ossel
sprak donderdag 31 januari tijdens de raadvergadering
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ook zijn zorg uit over het stijgende aantal woninginbraken
van de laatste maanden, zowel
in Kortenhoef, Loosdrecht
als Nederhorst den Berg. Een
flinke toename terwijl ‘t in de
omliggende gemeenten juist
afneemt. In samenspraak met
politie en BOA’s heeft hij acties uitgezet om het toezicht
te verhogen. Daarnaast heeft
Ossel het verzoek ingediend
om meer gebruik te maken van
het regionale flexteam om zo
de capaciteit te vergroten. “De
politie is zeer actief en blijft dat
ook de komende tijd” stelde hij.
“Maar de ervaring leert dat de
meeste oplossingen liggen in
alertheid en oplettend zijn, in
het signaleren door de burgers.”

Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op
woensdag ons weekblad te bezorgen.

‘s-Graveland: Noordereinde v.a. Klapbrug ri. Loodijk, Loodijk,
Stichtse Kade en Cannenburgerweg

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48
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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
Verloskunde Wijdemeren

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
035 - 695 35 22

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

Aanpak armoede en
schulden
Door: Saskia Luijer
Deze maand legt wethouder
Rosalie van Rijn aan de commissie Maatschappelijke en Sociale
Zaken het nieuwe beleidsplan
Armoede & Schuldhulpverlening
voor. Het plan beslaat de periode 2019 tot 2022 en is opgesteld
nadat in 2018 een onderzoek is
uitgevoerd naar het huidige minimabeleid.
Om de noodzaak van het plan en
de ernst van de situatie te onderschrijven, haalt Van Rijn wat cijfers
van het Nibud aan die ze vertaalt
naar de context van Wijdemeren.
Zo noemt ze dat vorig jaar 1,4 miljoen huishoudens in Nederland (1
op de 5) moeite had om rond te
komen en tegen betalingsproblemen aanliep. Het aantal huishoudens dat ‘t met een laag inkomen
moest zien te rooien, verschilt per
gemeente, maar is in kleinere gemeenten gemiddeld 5%. In Wijdemeren is dit 4% en betreft het
zo’n 400 huishoudens. Landelijk
groeit 11% van de kinderen op in
armoede, in onze gemeente gaat
het om 5%. Een lager getal, maar
nog steeds zorgelijk en te hoog,
want het zijn dus 1 à 2 kinderen in
elke klas.
Verbeterpunten
In het nieuwe beleidsplan staan
vier verbeterpunten beschreven

RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius
Zo. 10 feb: 09.30 uur: euch;
J. Dresmé.
w St. Martinus
Zo. 10 feb: 9.30 uur: w&vc;
Liturgiegroep.
w OLV Hemelvaart
Za. 9 feb: 19.00 uur: w&vc;
W. Balk.
w De Kuijer
Wo. 6 feb: 09.30 uur: euch;
J. Dresmé.

voor de komende jaren. Zo wil
de gemeente beter samenwerken
met partners en meer inzetten
op vroegsignalering en preventie.
Door financiële problemen en
schulden snel zichtbaar te maken
en daarop in te spelen, kan immers erger worden voorkomen.
Daarnaast wil men onderzoek
doen naar de bestaande regelingen en deze zo nodig uitbreiden.
“Er zijn al veel regelingen maar
daar wordt niet altijd gebruik van
gemaakt” meldt Rosalie van Rijn.
“Bijvoorbeeld financiering voor
het halen van een zwemdiploma
of het aanbod van een collectieve zorgverzekering. De vraag is
of mensen er geen gebruik van
maken omdat ze het niet kennen
of omdat de regeling niet goed
is. We willen dus niet alleen promoten wat we hebben, maar ook
checken of we het goede hebben
uitgekozen en dit zo nodig veranderen of aanvullen.” Het laatste
verbeterpunt sluit hierop aan en
betreft de randvoorwaarden om
het bereik te verhogen. Denk hierbij aan communicatie, het makkelijk vindbaar maken van hulp en
dit eenvoudig kunnen aanvragen.
De wethouder, die zelf werk- en
inkomensconsulent is geweest,
heeft zelf ervaren hoe ingewikkeld
dit soms kan zijn. “Daar zijn nog
wel wat slagen in te slaan” stelt ze.

Alzheimer
Cafe Hilversum en
Wijdemeren
Programma woensdag 13 februari

Recreatieve mogelijkheden, als
je dementie hebt.
Hoe is het om er op uit te gaan
als jezelf of je partner lijdt aan
dementie? Met vakantie gaan
zoals vroeger is vaak niet meer
mogelijk. Te vermoeiend, verwarrend of teveel gedoe. Toch
willen veel mensen nog graag
weg, genieten van er even uit
zijn, de routines tijdelijk doorbreken. Kan dat nog steeds
samen en wat is een goede manier om met vakantie of een
weekendje weg te gaan? Wat
zijn de mogelijkheden (ook
dicht bij huis) voor een aangepaste vakantie, activiteiten van
verenigingen, organisaties voor
gespecialiseerde en begeleide
vakantie. Gastspreker : Kees
Krouwel
Tijd : 19.30–21.00 uur (zaal open
vanaf 19.00 uur).
Plaats :Wijkcentrum de Koepel,
Kapittelweg 399a, Hilversum

Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 18-02-2019 tot vrijdag 22-02-2019
voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854
Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de
herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven bij de
assistente van huisartspraktijk Overmeer

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 10 feb: 10.00 uur:
Ds. L. Heuvelman.
w De Graankorrel
Geen opgave ontvangen
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 10 feb: 10.00 uur:
Ds. G.A. Kansen.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 10 feb: 9.30 uur:
Ds. J. de Goei.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 10 feb: 11.15 uur:
Dienst van woord en tafel met
Corrie van Egmond.

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
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Politiek

Uit de raad
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN - Een nieuwe
burgemeester, toiletten bij het
Zuwe strandje, openbare wc’s
voor hoge nood, vlaggen van
de regenboog, niet verbreden
van de N201, meten van tevredenheid, en eerste stappen
voor een verkeersplan. Dat
alles kwam voorbij tijdens de
raadsvergadering op donderdag 31 januari.
Nieuwe burgemeester
Gert Zagt, beoogd voorzitter
van de vertrouwenscommissie, deelde mee dat donderdag
14 maart de commissaris van
de Koning voor de provincie
Noord-Holland (Arthur van
Dijk), op bezoek komt in Wijdemeren. Dan wordt tijdens
een buitengewone raadsvergadering de profielschets voor
de nieuwe burgemeester vastgesteld. De functie staat tussen
eind maart en half april open
voor sollicitaties en de verwachting is dat in het najaar de
nieuwe burgemeester wordt geïnstalleerd.
Toilet Zuwe strandje
Bij hamerslag werd ingestemd
met het realiseren van twee eco
composttoiletten bij strandje de
Zuwe. Deze functioneren zonder stroom, water en riool of
chemische middelen.
Wc’s voor hoge nood
Op verzoek van DorpsBelangen gaat wethouder Joost
Boermans de openbare toiletvoorzieningen in Wijdemeren
in kaart brengen. Daarnaast
vraagt hij ondernemers die toegang kunnen geven tot een toilet om zich aan te sluiten bij de
HogeNood-app. Met deze app
kun je bij hoge nood direct het
dichtstbijzijnde toegankelijke
toilet vinden.
Regenboogvlag
Omdat de gemeente bij de
commotie rondom de Nashvilleverklaring de regenboogvlag
niet had gehesen, stelde PvdA/
GrL voor dit wel te doen bij een
eerstvolgende vergelijkbare gelegenheid en tevens als Wijdemeren aansluiting te zoeken bij
de zogenaamde Regenbooggemeenten. Dat laatste wordt opgepakt door wethouder Rosalie
van Rijn. Burgemeester Freek
Ossel, die verantwoordelijk is
voor de vlaginstructie, maakt
een klein protocol voor het uithangen van de regenboogvlag.
Geen verbreding N201
Op initiatief van De Lokale Par-

tij (DLP) en PvdA/GrL werd de
motie aangenomen dat Wijdemeren een mogelijke verdubbeling van de N201 en de daaraan
gekoppelde verbinding over
de Hoorneboegse heide en het
Raabos onbespreekbaar vindt.
Men wil hiermee een krachtig
signaal afgeven en direct de
discussie smoren die hierover
in de toekomst kan ontstaan.
Verantwoordelijk wethouder
Boermans zal dit melden aan
de Gedeputeerde Staten van de
provincies Nood-Holland en
Utrecht.
Klanttevredenheid
Hoewel het college hier eerst
anders over dacht, meldde
Rosalie van Rijn dat zij een
tevredenheidsonderzoek wil
houden onder bijstandsontvangers. Voor de zuiverheid
wel uitgevoerd door een extern
bureau omdat de gemeente zelf
de uitkeringen verzorgt. Een
mooie opsteker voor DLP en
PvdA/GrL die hiertoe een verzoek hadden ingediend. Beide
partijen
complimenteerden
vervolgens Van Rijn toen zij
een aantal vragen over innovatie in de zorg helder en volledig
wist te beantwoorden. “Een uitstekend optreden van de wethouder” sprak DLP’er Olivier
Goetheer.
Verkeersplan
Voor een evaluatie van het verkeerbeleid en een onderzoek
naar de app Maptionairre kreeg
DLP de handen niet op elkaar.
Zij trokken hun motie in na de
toezegging van Joost Boermans
dat binnenkort een startnotitie
volgt voor een verkeersplan.

Hulp voor ouderen bij belastingaangifte 2018
Ook dit jaar kunnen ouderen vanaf 50 jaar weer
hulp krijgen van de Belastingservice Wijdemeren. Het betreft de aangifte over 2018, die tussen 1 maart en 1 mei moet worden ingediend.
De belastinginvullers doen geen ondernemersaangiftes (Box 2).
Bij de aangifte wordt gebruik gemaakt van de
VIA, de Vooraf Ingevulde Aangifte. Alle bij de
belastingdienst bekende gegevens, inkomen,
spaarsaldo en banktegoeden staan er al in. Voor
het versturen van de aangifte heeft u de ‘machtigingscode’ nodig die u binnenkort van de belastingdienst ontvangt. Houdt de code bij de hand,
want de belastinginvuller zal er naar vragen bij
het maken van een afspraak. Als u geen code
ontvangt of als u nieuw bent als hulpvrager, dan
kan de belastinginvuller er een voor u aanvragen.
Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt:
voor een alleenstaande circa € 40.000,-; voor gehuwden/samenwonenden circa € 60.000,-. Ook
als u geen aangiftebrief heeft gehad of denkt dat
u dat geen aangifte hoeft te doen is het verstandig
toch te laten controleren of u recht op teruggaaf
hebt, de belastingdienst doet dat niet uit zichzelf.
Voordat u een afspraak maakt, is het belangrijk
dat u alle documenten die nodig zijn voor de
aangifte heeft. Het gaat om:
•Jaaropgave 2018 van uw AOW en die van uw
partner
•Jaaropgaven van uw pensioenfonds of fondsen
•Jaaropgaven van ander inkomen, lijfrentes, inkomsten uit het buitenland, alimentatie, enz.
•Gegevens betreffende uw eigen huis,
WOZ-waarde en hypotheek gegevens
•Alle banksaldi, spaartegoeden en beleggingen
per 1 januari 2018, indien u althans meer bezit dan € 30.000,- voor een alleenstaande en €
60.000,- voor een echtpaar
•Alle niet vergoede medische kosten, zoals medicijnen, arts, specialist, tandarts, kosten van
hulpmiddelen, gehoorapparaten en kunstgebit

(na aftrek eigen risico)
•Vergeet niet de vervoerskosten, of kilometers,
naar arts en ziekenhuis en de kosten van ziekenbezoek (indien langer dan 30 dagen) te noteren.
•Gegevens betreffende giften, aftrekbaar alleen
indien het z.g. ANBI-instellingen zijn
•De print van de aangifte van 2017 (indien beschikbaar)
•De gegevens betreffende de eventueel reeds betaalde voorlopige aanslag
•Alle gegevens die van belang zijn voor de aangifte zoals wijziging van gezinssamenstelling,
verhuizing, of verkoop van uw huis
•Mocht er nog geen sprake zijn van huur- of
zorgtoeslag dan kan de belastinginvuller u daarbij helpen.
Voor een ‘gewone’ aangifte (meestal Box 1) wordt
een geringe vergoeding berekend. Natuurlijk
kunt u voor het maken van een afspraak altijd
eerst even met de invullers overleggen. Hieronder vindt u de namen van onze belastinginvullers in Wijdemeren. U hoeft voor het maken van
een afspraak geen invuller uit uw eigen woonplaats te kiezen.

Dhr. C. Boekschoten,
Hoflaan 32 Kortenhoef 06-83703430
Mevr. J. Buijs
Machineweg 48 NdB 0294-252102
Dhr. P. Faltay
Lange Wetering 73 NdB 0294-254930
Dhr. G.A. Geerdink
J.F. van Heumenhof 8 Kortenhoef 035-6315506
Dhr. B.H. Jansen
Frans Halshof 3 NdB 0294-253325
Dhr. L. ten Rouwelaar
Pr Beatrixstraat 26 Loosdrecht 035-5821802
Dhr. G.C. Verweij
Lijsterlaan 14 NdB
0294-253788

Meer aandacht voor Wijde- Appen op de fiets kost 95 euro
Wie vanaf 1 juli wordt betrapt weg op reed en werd geschept
meren in OV-concessie
op appen op de fiets, krijgt een door een auto. Om te voorkoDoor: Saskia Luijer

WIJDEMEREN – Het college van
burgemeester en wethouders
wil vier punten toevoegen aan
de regionale zienswijze op de
nota van uitgangspunten voor
een nieuwe concessie ‘Openbaar Vervoer Gooi en Vechtstreek’.
Vorige week kon u in ons blad al
lezen dat er een nieuwe concessie (vergunning) komt voor het
openbaar vervoer in de Gooi en
Vechtstreek. Het besluit hiertoe
wordt genomen door Gedeputeerde Staten van de provincie
Noord-Holland. Tot half maart
kunnen de gemeenteraden uit
Gooi en Vecht hun mening geven over de opgestelde nota van
uitgangspunten. De zeven gemeenten willen dit gezamenlijk

doen, met één krachtige regionale reactie. Omdat Wijdemeren
in de opgestelde uitgangspunten
er bekaaid vanaf komt, stelt het
college voor om hier vier punten
aan toe te voegen.
OV-wensen
Als eerste wil men behoud van
de huidige OV-lijnen in de buitenwijken en deze alleen verminderen in aantal of frequentie als
hier een goed alternatief voor
komt. Daarnaast streeft men –
in afstemming met de provincie
Utrecht – naar een OV-verbinding van Loosdrecht naar het
NS-station Hollandsche Rading.
Om de Middenweg in Nederhorst den Berg meer te ontsluiten en de omringende bedrijven
daar beter bereikbaar te maken,
is een OV-lijn hier ook gewenst.
Tenslotte is het voorstel dat in
periodes dat er geen OV is (bijv.

boete van 95 euro. Deze nieuwe
wet werd afgelopen vrijdag besproken in de ministerraad

Al ruim drie jaar strijdt Kortenhoever Michael Kulkens voor
een appverbod op de fiets. In
augustus 2015 verongelukte zijn
zoon Tommy-Boy (13). Die was
tijdens een fietstocht druk in de
weer met zijn telefoon en zo in
gedachten dat hij ongemerkt de
zon- en feestdagen) andere ondernemers initiatieven mogen
nemen om een alternatieve OVvorm te creëren, denk aan een
toeristenbus op zondag naar de
watersportlocaties.
Wethouder Joost Boermans
hoopt dat de gemeenteraad instemt met het collegevoorstel en
dat er vervolgens ook regionale
bijval voor is.

men dat andere kinderen hetzelfde overkomt, zet Michael
zich sindsdien in om jongeren
bewust te maken van de gevaren van een mobiele telefoon op
de fiets. De boete voor appen op
de fiets is een fantastisch resultaat van al zijn inspanningen.
De nieuwe wet betreft uiteraard niet alleen jongeren en
ook niet alleen fietsers. In de
wet komt te staan dat het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het
besturen van voertuigen wordt
verboden. Ook sms’en en bellen
vallen dus onder het verbod.
Daarbij waarschuwde minister Grappenhuis van Justitie
en Veiligheid dat het geen loze
wetgeving is, maar dat er flink
gehandhaafd zal worden, zeker
in de eerste periode.
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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

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.
MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751
CURAPEDICURE&MANICURE
ProVoet - Wendy Brockhoff
Kortenhoef, tel: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl
GSM EN COMPUTERSERVICE
Toestellen & abonnementen
Verkoop, hulp, reparatie
Koffie & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND

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.

Te huur garagebox met stroom
te Nederhorst den Berg. Info:
06 5467 46 77.

Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.

Rundvleespakketten uit
Vreeland
www.grootkantwijkvlees.nl
limovleespakketten@gmail.
com

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

PEDICURE VAKKUNDIG VOOR
DE MOEILIJKSTE VOETEN

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 VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

KOMT AAN HUIS BLIJF
NIET TOBBEN 0648566394

OPSLAGRUIMTE TE HUUR
Trapgans ankeveen !!!!!!
ca 35 m2 € 250.00 p/maand
Info Tel.0655360880

KORT NIEUWS
City of Wesopa: Voorverkoop
bij de bibliotheek, Oudegracht
67, Weesp of via www.wesopa.
nl.

Gordijnen en raambekleding,
Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,
Horren en buitenzonwering

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

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680

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).
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.
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.

Locaboat zoekt
schoonmakers

** VERMIST **
Hallo, ik ben Moosje, een poes. Ik ben een lapjeskat
van 3 jaar, gechipped en heb geen tanden meer in
mijn bekje. Ik ben op maandag 24 december jl de
wereld gaan verkennen. Maar het is koud en mis
mijn eigen mandje en niet te vergeten mijn lieve
bazinnetje. Wilt u a.u.b. zorgen dat ik weer thuis kom
op de Kooikerboog in Nederhorst den Berg.
U kunt bellen naar 06 13 73 61 39, dan komen ze mij
halen. Ook de dierenarts(en) zijn op de hoogte van
mijn onbezonnen reis.

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
		
* Fiscale aangifte
			
* Interim-management
				
* Controlling
					
* Adviezen
Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Binnenzijde boten
Maart fulltime
Apr tot okt: ± 16 u/p/w
Bel 06 5374 8021

loosdrecht@LOCABOAT.com

Telescopische glasbewassing
Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland
035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Programma GooiTV
Vanaf 7 februari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals de Slinger van Foucault deel 2.
- Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met jongeren over zaken die hen bezighouden,
zoals het alcoholvraagstuk, het kinderpardon en hun eigen toekomst.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 6 februari 2019

5

Recreatie

Nieuwe klimbomen Speelnatuur OERRR
Sinds maandag 28 januari is de
Speelnatuur van OERRR twee
klimbomen rijker. In 2018 bezochten meer dan 10.000 kinderen de speelnatuur, die gelegen
is achter Bezoekerscentrum
Gooi en Vechtstreek in ’s-Graveland. Van dinsdag t/m zondag
kunnen de kinderen op meer
dan 0,5 hectaren ravotten. De
toegang per kind is € 1,50 en
leden van OERRR mogen gratis. Dankzij de betaalde toegang
is het mogelijk gemaakt om de
klimbomen te plaatsen.
De klimbomen zijn twee acaciabomen die op een ander locatie
in Nederland gekapt moesten
worden en nu een tweede leven
krijgen als speeltoestel. Precies
op tijd voor het nieuwe buitenspeelseizoen.

Keukenpret
bij de Spotjes
Op zaterdag 9 februari zijn alle
grote en kleine keukenprinsen
en -prinsessen welkom bij de
Spotjes in Kidswereld Nederhorst den Berg. Het Spotjesteam
maakt dan op de bovenverdieping, voor één dag een prachtige keuken. Thuis zien jullie vast
vaak jullie ouders in de keuken
lekkere dingen maken, maar nu
zijn de kinderen aan de beurt.
Dus, koksmutsen op en starten
maar, lekkere hapjes maken en
versieren. Dat wordt smullen!
De ochtend begint om 9.30 uur
en om half 12 zijn we weer klaar.
De kosten zijn € 3,- per kind.
Wij hebben er weer zin in, komen jullie ook?

Spoorzoeken en broodjes bakken met de boswachter
’s- GRAVELAND - Wandel zondag 10 februari tussen 11.00
en 12.30 uur mee met de boswachter over de buitenplaatsen van ‘s-Graveland. Deze gezinswandeling is speciaal voor
gezinnen met kinderen vanaf 4
jaar en duurt anderhalf uur. Na
afloop bak je een broodje boven een knapperend vuurtje.
Ga samen met de boswachter
spoorzoeken op de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen Boekesteyn en Schaep en Burgh.
Een pootafdruk, etensresten of
een veer. Deze vertellen je het

verhaal van welk dier hier is geweest en wat hij heeft gedaan.
De boswachter leert je deze sporen te vinden en te herkennen.
Zorg dat je een tasje bij je hebt
voor bijzondere vondsten. In
het bezoekerscentrum krijgen
de vondsten een plek in de interactieve natuurwand. Na afloop bak je een broodje boven
een knapperend vuurtje.
Handig om te weten
Dit is een gezinsexcursie, zowel volwassenen als kinderen
melden zich aan als deelnemer.
Deze activiteit is geschikt voor

www.vriendenkiezen.nl
Door: Niels van der Horst
‘s-Graveland – Een lange tafel
in restaurant Brambergen met
een twintigtal gezellig en intensief kletsende mensen. Dit
was het resultaat van het initiatief van Karin en Carin, de oprichters van www.vriendenkiezen.nl. “Voel je je ook wel eens
eenzaam of alleen?” opende
hun flyer die een oproep was
voor iedereen vanaf 21 jaar die
wel eens zin heeft om er op uit
te trekken met iemand die hetzelfde voelt.
Samen een bakkie koffie doen,
een wandeling maken, of koken, een museum bezoeken,
een leuke stad bezoeken. Het
zijn allemaal dingen die kunnen. Je hoeft het alleen maar
kenbaar te maken op de website en aan de inschrijving zijn
geen kosten verbonden. Je
schrijft gewoon op wat jou leuk

lijkt om te gaan doen. Andere
inschrijvers doen dat ook en je
kan van elkaar lezen wat ieders
oproep inhoudt. Als je het idee
hebt dat iemand en zijn of haar
voorstel matcht, reageer je en
voor je het weet zit je gezellig
aan de koffie met iemand in
plaats van alleen.
Doel en idee
Karin en Carin mikken met nadruk op iedereen vanaf 21 jaar
omdat eenzaamheid niet iets is
wat alleen ouderen aangaat. En
dit zag je afgelopen zaterdagochtend ook terug in de bezoekers aan de tafel in restaurant
Brambergen. Van jong(er) tot
oud waren allemaal vertegenwoordigd. Alleen dat al was
een succes. Maar ook het aantal
had de twee initiatiefneemsters
positief verrast. Ze waren dit
gestart met de gedachte dat het
om mensen ging die er wel zelf
wat voor willen doen. En dat is

gezinnen met kinderen vanaf 4
jaar. Koop van tevoren je tickets
online.
Honden kunnen niet mee. Zorg
dat je een kwartier van tevoren
aanwezig bent.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek, Noordereinde 54b,
1243 JJ ’s-Graveland; 035 - 656
30 80
Kind t/m 12 jaar: lid/OERRR €
4,00, kind niet-lid € 7,00; volwassene lid: € 5,00, niet lid €
8,00.
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

helemaal niet veel. Je hoeft alleen een oproep te plaatsen of
soms te durven plaatsen. Zoals
de organisatoren zelf ook vertelden, gaat het bij hun doelgroep om doodnormale mensen zoals jij en ik.
Mensen en wensen
Zo waren twee buurvrouwen
samen gekomen. De een was
een aantal jaar weduwe, de
ander gescheiden. De oudste
van de twee had de jongere het
laatste zetje gegeven toch mee
te gaan. In beider gevallen was
‘t alleen komen te staan ingrijpend en betrof het een flinke
sociale verandering. Dat vang
je niet zomaar op als je altijd
veel of alles samen met je man
deed. Voor de twee buurvrouwen was het in ieder geval een
initiatief op het juiste moment.
Een andere vrouw moest eerder weg. Ze moest oppassen.
Zoals meer mensen aan tafel
aangaven, was haar leven niet
zozeer leeg maar waren er een

foto © Natuurmonumenten –

aantal momenten waarop ze
het leuk zou vinden om met iemand op stap te kunnen. Weer
een ander gaf aan dat haar man
vaak druk was met zijn werk en
om die reden uitkeek naar een
stapmaatje. Een van de heren
zei bij binnenkomst al vrijwel
meteen dat hij op zoek was
naar iemand om mee te wandelen. Iedereen had zijn eigen
maar ook gedeelde wensen:
van een wandeling naar een
stedentripje en van een museumbezoek tot koffiedrinken in
een cafeetje.
Eenvoudig
Het was fijn om te zien dat
velen uit dezelfde omgeving
elkaar aan deze geanimeerde
tafel troffen. Mensen wisselden
ook van plek om zo meerdere
tafelgenoten te kunnen spreken, benieuwd naar het verhaal
en de beleving van de ander.
De eenvoud van de opzet wierp
zijn vruchten af. En inderdaad,
meedoen is eenvoudig: meer

Janko van Beek

dan een account aanmaken en
een voorstel doen over welke
activiteit jij graag samen zou
willen doen, is het niet. Karin
en Carin hopen vooral van
harte dat mensen het gewoon
durven. Het begint toch bij jezelf. Zij hebben er echt werk
van gemaakt om de stap klein
te maken. De stap hoef je alleen
nog zelf te zetten. Doen!
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Lekker fris!

Citroenkoek
€ 1,65
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Moderne
SPECT-CT
scanner in
Tergooi

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

FAMILIEBERICHTEN
Wij hebben onze moeder niet verloren,
daarvoor gaf zij ons teveel.
Wat zij ons zei, blijven wij horen
Van wat zij was, zijn wij een deel.
Dankbaar maar intens verdrietig hebben wij als gezin afscheid
genomen van onze lieve moeder, schoonmoeder,
oma en overgrootmoeder

Petronella Wilhelmina Maria
Winthorst - Windt
Nel

* ’s-Graveland
4 december 1934

† Nederhorst den Berg
2 februari 2019

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

Hierbij delen wij u mede dat onverwacht is overleden
mijn lieve man, mijn broer en onze zwager

sinds 27 september 2014 weduwe van Jan Winthorst
Mariska en Gé Leurs
Emiel en Linda, Feline
Koen en Leonie
Lorianne en Twan

Marten Schaap
* Huizen,
15 december 1932

Pauline en Robin Verzijden
Ray en Mareille

A. Schaap-de Ridder

Dionne en Peter Doorn
Cas
Mart

G. Lustig-Schaap
A. de Ridder
M. de Ridder-Hoffmans

Correspondentieadres:
Familie Verzijden,
Middenweg 43 A, 1394 AD Nederhorst den Berg
Vrijdag 8 februari is er van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid
om de familie te condoleren in de grote zaal van
WoonZorgcentrum Amaris De Kuijer, Joz. Israëlslaan 2,
1394 EK Nederhorst den Berg.
De Afscheidsviering, waarin wij haar leven dankbaar gedenken,
wordt gehouden op zaterdag 9 februari om 11.00 uur in de
Sint Martinuskerk, Stichts End 23, 1244 PK Ankeveen.
De bijzetting in het familiegraf, bij haar Jan, volgt op het
parochiële kerkhof aan het Hollands End te Ankeveen.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in
Restaurant 1244, Stichts End 50, 1244 PP Ankeveen.
Bloemen kunnen worden bezorgd bij Amaris De Kuijer.
Parkeren op het terrein van de Ankeveense IJsclub (tegenover de
Martinuskerk).

† Hilversum,
29 januari 2019

T. van der Made-de Ridder
D. van der Made
C.H. de Ridder
E. de Ridder-van Limbergen
Correspondentieadres:
Dhr. D. van der Made
Kon. Wilhelminaweg 33
3632 EW Loenen

Op 1 februari heeft Tergooi de
nieuwste versie van de SPECTCT-scanner officieel in gebruik
genomen op locatie Hilversum.
Deze scanner combineert nucleair onderzoek en een CTscan. Patiënten kunnen voor
dit geavanceerde onderzoek nu
in de eigen regio terecht. Het
maakt een snellere en betere
diagnose en behandeling mogelijk.
Het nieuwe apparaat wordt
voor verschillende onderzoeken ingezet, maar biedt vooral
voor patiënten met orthopedische en oncologische aandoeningen een enorme meerwaarde.
De SPECT-CT-scan maakt via
nucleair onderzoek zichtbaar
hoe een licht radioactieve stof
zich door het lichaam en de
organen beweegt en waar evt.
afwijkingen zich bevinden. De
CT-scan bepaalt de exacte locatie van de afwijking. Door
speciale technieken blijft de
stralingsbelasting voor de patiënt laag.
Naast de SPECT-CT-scanner
beschikt Tergooi sinds kort ook
over de nieuwste DEXA-scanner om botontkalking (osteoporose) te meten en eventuele wervelinzakkingen vast te
stellen. De aanschaf van beide
scanners is een hightech-innovatie die past binnen de ambitie
van Tergooi om topklinische
zorg te bieden die zinvol, doordacht en toekomstbestendig
is. Er zullen naar verwachting
jaarlijks vele honderden extra
scans in Tergooi worden uitgevoerd.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 10.00 uur.
De opmaak van de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in
Word (doc bestand) opsturen voor maandag 10.00 uur.Tarieven € 0,53 per
mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color.
Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.
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Gezondheid

GGD-actie ‘30 dagen gezonder’
Na het succes van vorig jaar
daagt GGD Gooi en Vechtstreek in maart opnieuw alle
inwoners van de regio uit om
een gezonde gewoonte aan te
leren en mee te doen met de
actie ‘30 dagen gezonder’.
Zelf weet je het beste wat je 30
dagen kunt doen (of laten) om
je gezonder te voelen. Dat kan

30 dagen alcoholvrij zijn, maar
ook 30 dagen een half uur wandelen, hardlopen, water drinken, op tijd naar bed, complimenten geven, geen suiker in
de koffie of thee, vegetarisch
eten, dagelijks tijd nemen voor
ontspanning, minder op sociale media of een andere uitdaging. Belangrijk is dat je kiest
voor een concrete haalbare uit-

daging die je 30 dagen lang elke
dag uitvoert.
Alleen of samen
Wie daag jij uit? Meedoen kan
individueel of in een groep.
Door samen een uitdaging aan
te gaan, hou je elkaar scherp.
Een schoolklas kiest bijvoorbeeld om elke dag water te
drinken of elke dag een mo-

Vervolg licht aan, raam dicht, deur op slot

Slachtofferhulp
Als je een traumatische ervaring hebt gehad, staat Slachtofferhulp Nederland klaar om je
met raad en daad bij te staan. Je
hoort wel eens wat over Slachtofferhulp, maar als je het niet
nodig hebt, denk je niet door.
Toch is deze organisatie onmisbaar geworden in onze samenleving.

de niet, maar toch, stiekem…
Dus, ja, ik wil. Graag! Toen
belde Mevrouw Slachtofferhulp. Wij spraken elkaar via het
antwoordapparaat. Het duurde
even voor we elkaar ontmoetten, want dàn kon zij niet, dàn
kon ik niet, etc. Als mijn traumatische ervaring érger was
geweest, was Slachtofferhulp
onmiddellijk in actie gekomen.
Nu was dat niet nodig.

Er was bij mij ingebroken, de
politie maakte proces-verbaal
op. Dat kwam, met mijn toestemming, op de burelen van
Slachtofferhulp Nederland terecht. Twee dagen later kwam er
een mailtje waarin mij gevraagd
werd of ik Slachtofferhulp wilde. Ja, dat wilde ik wel, want al
waren er een heleboel positieve dingen rond die inbraak, ik
voelde me wel heel onveilig.
Zoiets gun je het inbrekersgil-

Luisteren
Mevrouw Slachtofferhulp luisterde geconcentreerd naar mijn
verhaal. Met afstand maar toch
ook heel open en vriendelijk.
Het is prettig met een buitenstaander over je ervaring te praten, vooral als je weet dat diegene jou rationeel kan helpen.
Emotie heb je zelf al genoeg.
Mevrouw S.
concentreerde
zich helemaal op mij, en als ik
iets zelf-relativerends zei, zoals:

Door: Karin van Hoorn

“Nou, er is toch helemaal niets
gebeurd eigenlijk”, antwoordde
zij: “Ja, maar iemand is ongevraagd in uw huis gekomen,
heeft ongevraagd in uw spullen
gegraaid, dat is gewoon heel
intimiderend en beangstigend”.
Over mijn angst: “U kunt gewoon uw buren bellen, zeggen
waar u bang voor bent, en zij
zullen u zeker helpen, een keer,
twee keer, en als het moet, meer
keer. Vraag maar en u zult merken dat uw buren het fijn vinden u te helpen. Kijk, als u nu
niet meer zou kunnen slapen, of
uw huis niet meer uit durft, dan
zou ik u adviseren naar uw huisarts te gaan, om doorverwezen
te worden naar een psycholoog
of psychiater. Wij kunnen praktische informatie geven, over
verzekeringen en zo, maar de
psychische problemen laten we
over aan deskundigen.”

ment voor een complimentje
in te lassen. Een gezin spreekt
af de hele maand samen te
ontbijten en collega’s gaan bijvoorbeeld samen sporten of lezen na acht uur ’s avonds geen
werkmail meer.
Meld je aan
Iedereen die woont of werkt in
de regio Gooi en Vechtstreek
kan zich tot 1 maart aanmelden
via www.30dagengezonder.nl.
Door je aan te melden ontvang
Masochisme
Dat er mensen zijn die het prettig vinden jou te steunen, mocht
ik ook ervaren. Zoals: “Hi Karin,
hoe gaat het met je?” Ik: “Het
gaat. Ik zie er tegenop om uit
huis te gaan en thuis te komen.
Ik ben bang wat ik dan aantref.”
Zij: “Kom mij dan halen, dan
gaan we samen naar jouw huis.”
Als dát niet empathisch is! Dat
ik dan zeg: “Dank je wel, dat is
hartstikke lief, maar ik moet er
zelf door heen”, is mijn eigen,
ietsjepietsje masochistisch zelfstandigheidsgevoel. En dus ben
ik, doodsbang, alleen naar huis
gegaan, terwijl ik zo’n cadeau
met beide handen had kunnen
aangrijpen.
Hulp geven
Maar goed, al doende leert men.
Hulp accepteren kan je leren.
Maar hulp géven ook. Slachtofferhulp heeft vast wel vrijwilligers nodig! www.slachtofferhulp.nl

je leuke informatie en inspirerende tips van onze coaches,
van andere deelnemers en van
het 30dagengezonder team!
Daarnaast ontvangen de eerste
350 deelnemers een startpakket en maken alle deelnemers
die hun ervaringen delen kans
op prijzen. Volg ook de actie op
Facebook @30dagengezonder.
Deelname is gratis.

Meezingen met Havenloos Mannen Koor
Zondag 17 februari geeft het
Ankeveens Havenloos Mannen Koor voor alle liefhebbes
van het zee- en meezinglied
zijn jaarlijkse optreden in het
Wapen van Ankeveen (Stichtse End 41). Niemand minder
dan Cees Koldijk, de fameuze
Virtuoze Matroos, vaart die
middag met hen mee. Aanvang
15.00 uur en de toegang is vrij.

Haak maar aan
Iedere vrijdagmiddag van
14.30 tot 16.00 uur bij bibliotheek Gooi en meer vestiging
Loosdrecht: Haak maar aan!
Iedereen is van harte welkom
om aan te haken, maar breien
mag uiteraard ook. Aanmelden is niet nodig, je kunt zo
binnenlopen. De koffie en thee
staat klaar
Meer weten? Mail naar: fjansen@bibliotheekgooienmeer.nl

Linnerie Annelies breidt uit met ”Linnerie Annelies Exclusief ”

Met heel veel trots en ongelooflijk veel enthousiasme kunnen
wij u vertellen dat
Linnerie Annelies Bedden zal
uitbreiden met nog eens 165
m2 extra showroom ruimte!
Onze nieuwe showroom is
gevestigd in een historische
schuur in Loosdrecht.
Hier presenteren wij op een
fraaie wijze de heerlijk comfortabele boxsprings van het luxe
merk Avek uit Surhuisterveen
(Friesland).

“ Onze wens om uit
te breiden met Linnerie Annelies Exclusief is ontstaan
nadat we in 2016
een karakteristieke
loods achter ons
huis hebben gekocht. Deze prachtige ruimte hebben
we kunnen verbouwen tot een mooie,
warme en net zo
sfeervolle ruimte
als in de winkel aan de Rading
46a te Loosdrecht. Het gevoel
van thuiskomen in een gezellige huiskamer met een kopje
versgemalen bonen koffie.
Daarbij nemen we de tijd om u
te inspireren, immers uw wensen staan voor ons centraal!
Want iedereen slaapt anders
en het is belangrijk dat al onze
relaties goed liggen en tevreden
zijn met hun bed.
Ons enthousiasme over goed
en gezond slapen willen wij

overbrengen in een ruimte
waar beleving, gevoel en sfeer
samen komen.
Op een werkelijk unieke en
prachtige landelijke locatie
kunnen wij onze droom werkelijkheid laten worden. U treft
in de authentieke schuur fraaie
boxsprings en matrassen van
Avek, prachtig bedtextiel van
Dommelin en natuurlijk comfortabele, bijpassende kussens
en dekbedden.
Onze nieuwe showroom Linnerie Annelies Exclusief bevindt zich op een steenworp afstand van onze huidige winkel
aan de Rading 46a en zal uitsluitend open zijn op afspraak.
Dus altijd wanneer het u schikt.
Ook in de avond.
In een fraaie, rustige omgeving
kunt u op uw gemak onze heerlijke Avek bedden uittesten.
Privé en exclusief.
Bij Linnerie Annelies Exclusief
Bedden ontvangen wij u op ie-

der door u gewenst moment.
En de koffie staat altijd klaar.
Nu met feestelijke openingsactie: een gratis topmatras cadeau // een gratis textielpakket
cadeau // bij aankoop van een

complete boxspring.
Kom naar de Rading 46a te
Loosdrecht en laat u verrassen…

Beddenspeciaalzaak
Linnerie Annelies

breidt uit!

Gratis

topmatras
bij aanschaf Avek
boxspring!*

Feestelijke opening!
We hebben een nieuwe zaak erbij: Linnerie Annelies Exclusief!
Nu met extra openingsvoordeel. Kom naar de Rading 46 A en
we laten u graag onze nieuwe vestiging zien.
*Vraag naar de voorwaarden.
Linnerie Annelies Rading 46A - Loosdrecht - 035-5823668 - www.linnerieannelies.nl
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Binnen bij…Anet Kazemier
Gratis attentie
bij aankoop
omvangrijk
wijdte maten
systeem

uitneembaar lederkwaliteit
voetbed
voor bovenleder
en voering

www.ﬁnnamic.info

lucht
gepolsterde
zool

zacht
gepolsterde
tong

zacht
schokabsorberend
gepolsterde voorvoetpolster
schachtrand

Mijn pipo-wagen? Hij is bedoeld als atelier, maar echt ingericht als pipo-wagen: roze
met geblokte gordijnen, gehaakte kleedjes, kussens. Een
beetje over-the-top, maar daardoor juist heel gezellig

voorvoetpolster

VOETWijdte F t/m M
KLACHTEN?
Dames: maat 34 t/m 44
BEzOEK
ONs!
Lopen op
Finnamic Heren: maat 39 t/m 50
gaat makkelijker door
VOETKLACHTEN?
de unieke rolzool. Deze
Bezoek
ons voor en
rolzool voorkomt
advies!
verhelpt
voorvoet- en
hielklachten.

Smal tot extra breed:
maat 36 - 49

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

8,9
8,7
8,9

575 recensies
427
607 recensies
recensies

Al zes jaar
Gediplomeerd
Al zeven jaar
op
rij de beste!
voetkundig
team
op rij de beste!

Voetklachten?
Pedicure
aanwezig.
Gratis
Een
gratis3D
kopvoetenscan.
kofﬁe of thee bij
www.beterlopenwebwinkel.nl
Openingstijden:
MaPedicure
t/m za 8.30
- 17.00 uur
binnenkomst!
aanwezig.

Door: Astrid Korpershoek

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

www.meindl.nl

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

In deze serie neem ik u mee naar binnen bij bekende en minder
bekende inwoners van Wijdemeren. Deze week ga ik op bezoek
bij Anet Kazemier, bloemkunstenaar en fotograaf met een voorliefde voor macro-fotografie en het boerenleven. Sinds een paar
jaar maakt ze ook bronzen beeldjes op sokkels van Belgisch hardsteen. Haar met glow-in-the-dark-paint bewerkte schapen van
kippengaas waren vorig jaar een eye-catcher in het Ankeveense
landschap.
Wie of wat inspireert jou?
De natuur! Oneindige inspiratiebron; licht, bloemen, mos, daar
word ik blij van.
Wat heb jij met het boerenleven?
Ik ben zelf opgegroeid op de boerderij. Ik wilde ook lange tijd
boerin worden; heb de landbouwhogeschool gevolgd, maar ben
uiteindelijk toch ‘ín de bloemen’ terechtgekomen.
Hoe ziet je caravan eruit?

Als u suggesties heeft voor deze serie, neem dan a.u.b contact op met
deze krant.

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.

Activiteiten agenda

ANS STREEF

WANNEER
do. 07 feb.
vr. 08 feb.
za. 09 feb.
za. 09 feb.
za. 09 feb.
zo. 10 feb.
di. 12 feb.
di. 12 feb.
di. 12 feb.
wo. 13 feb.
do. 14 feb.
do. 14 febr.
do. 14 feb.
zo. 17 feb.
wo. 20 feb.
zo. 10 mrt.
zo. 17 mrt.
zo. 24 mrt.

TIJD
18.00 u.
20.15 u.
10.00 u.
13.00 u.
20.15 u.
11.00 u.
14.00 u.
18.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
19.30 u.
20.00 u.
20.15 u.
15.00 u.
20.00 u.
14.30 u.
12.00 u.
15.00 u.

WAT
Food for Soul, islam
Utrecht String Quartet
DSO auditie danseressen Foxtrot
BMOL 120 jr. foto-expositie /muziek
Pepijn Schoneveld, cabaret
Spoorzoeken en brood bakken
In gesprek over Godsbeeld (prot. gem.)
Ontmoetingsmaaltijd (prot. gem.)
Commissie Maatsch. / Sociale zaken
Commissie Ruimte en Economie
Inloopavond bomenbeleid K’hoef/L’dr.
Commissie Bestuur en Middelen
Concert Trio Bell’Arte
Meezingen Havenloos Mannen Koor
In gesprek over Godsbeeld (prot. gem)
Vladimir Pairel 40 jaar in Concert
Spiegelplasloop
Fun4All in concert

WAAR
Oude Kerkje, Kortenhoef
Jagthuis,Middenwg.88, NdB.
CCK, Kerklaan, Kortenhoef
’t Akkoord, Kwakel, K’hoef
De Dillewijn, Ankeveen
NM,Noordereind54B,’s -Grav.
Bergplaats, Kerkstraat, NdB
Bergplaats, Kerkstraat, NdB
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentewerf, Kwakel 40,Kh
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Oude Kerkje, Kortenhoef
Wapen v Ankeveen, St.End 41
Bergplaats, Kerkstraat, NdB
Het Spant, Bussum
Sporthal de Blijk, N’horst
MCO Hilversum

OOK VOOR THEORIE LES
SEAN

Lid ABAN

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

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

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

Vladimir Pairel 40 jaar in Concert
Beleef op zondag 10 maart in
Spant! in Bussum het eenmalige spectaculaire concert van 5
koren van de flamboyante dirigent Vladimir Pairel.
De zeer getalenteerde en gedreven dirigent Vladimir Pairel
is dit jaar 40 jaar professioneel
werkzaam in de muziek en ter
gelegenheid daarvan geven 5
van zijn koren eenmalig een
gezamenlijk concert.
Gemeenschappelijke deler: het
enthousiasme en de passie van
de dirigent straalt niet alleen af
op de leden, maar ook op het
publiek. Met zo’n 200 zangers
en zangeressen op het podium
met ieder hun eigen repertoire

en een gezamenlijk optreden
met als special guest Roel van
Velzen belooft het een fantastische middag te worden die je
niet kunt missen. Wat nou ‘lazy
sunday afternoon’? Het dak
gaat eraf en jij bent toch de hele
middag onder de pannen.
Deelnemende koren
Chosen Gospel Choir uit
Vlaardingen; Gemengd koor ’t
KOOR! uit Wijdemeren; Popkoor Pop4Shore! uit Katwijk;
The Amstel Gospel Choir uit
Amstelveen en Vrouwenkoor
refreshSing uit Nieuwegein
Carrière Vladimir Pairel
Na zijn conservatoriumop-

leiding in Moldavië was hij
als toetsenist en arrangeur
verbonden aan de band Zemleane. Deze band was in de
jaren ‘80-‘90 zeer populair in
Rusland. Na enkele jaren is hij
verhuisd naar Nederland waar
hij als 1ste altviolist werkte bij
het Amsterdams Promenade
Orkest. Daarnaast speelde hij
veelvuldig als vaste invaller in
andere orkesten, waaronder het
Residentie Orkest. In die periode heeft hij onder andere de vioolpartijen ingespeeld voor de
Total Touch CD’s met Tjeerd en
Trijntje Oosterhuis. Ook heeft
hij jaren gespeeld bij Una Voce
Particulare van Ernst Daniel
Smid en heeft hij onder meer

samengewerkt met Anastasia,
Paul de Leeuw, Lee Towers en
Roel van Velzen. De laatste
18 jaar is hij zich gaan richten
als dirigent op koormuziek en
gospel en hij heeft momenteel
diverse koren onder zijn hoede.

Zondag 10 maart; 14.30 uur; Spant! –
Dr. Abraham Kuyperlaan 3 – Bussum;
Toegangsprijs: € 15,-Kaartverkoop: https://www.spant.org/
voorstellingen/vladimir-pairel-40-

jaar-in-concert

Try-out ‘As’ van Helge Slikker in De Dillewijn
Door: Astrid Korpershoek
ANKEVEEN – Woensdagavond
30 januari heb ik de try-out
bijgewoond van de voorstellig
‘As’ van Helge Slikker. Hij staat
op het podium samen met producer en muzikant Dave Menkehorst. De zaal zit vol; niet alleen met mensen uit Ankeveen
en omgeving, maar ook van
daarbuiten.
Het verhaal begint in het vliegtuig, wanneer Helge uit het
raampje kijkt en IJsland nadert.
Hij heeft er zin in. Niet in de
drukke, toeristische dingen.
Nee, hij hoopt los te komen
van dingen als carrière en opgefoktheid. Hij is op zoek naar
rust en echtheid. Helge besluit
het eiland rond te reizen en begint in het Noorden. Hij vertelt

over zijn reis, de mensen die
hij ontmoet en over de mythes
en sagen van IJsland. In eerste
instantie blijft het luchtig met
regelmatig een grapje tussendoor. Mooie meeslepende tonen klinken op keyboard met
akkoorden op gitaar, terwijl
beelden van IJsland voorbijkomen op het scherm. De liedjes
zijn sferisch en in combinatie
met zijn verhaal en de beelden
neemt hij je mee in zijn wereld.
Naarmate de voorstelling vordert, wordt het verhaal spannender; de liedjes worden
rauwer, de muziek opzwepender en de beelden sneller en
indringender; Helge is compleet alleen met de natuur
en op zichzelf aangewezen.
Fantasie en werkelijkheid beginnen door elkaar te lopen
en hij begint tegen zichzelf te

praten. Hij wordt met zichzelf
geconfronteerd en gaat het ‘gevecht’ aan. Als hij geen kant
meer op lijkt te kunnen, ontmoet hij een vrouw. Door haar
wordt het hem duidelijk dat hij
al die tijd zichzélf had gemist.
Hij verliest haar uit het oog en
probeert haar te vinden, maar

ze is verdwenen. Ze blijkt zijn
eigen creatie. Hier in de leegte
van IJsland vindt hij zichzelf
en zijn verbeelding terug. Aan
het einde van de voorstelling
bevindt Helge zich weer in
het vliegtuig en ziet hij IJsland
weer steeds kleiner worden. Op
dat moment zíet hij het liedje

Foto: Margreet de Groot

Meezingen en swingen met de songs van Fusebox
Door: Nikwi Hoogland
ANKEVEEN – Was Theater De
Dillewijn wel voorbereid? Want
op zondag 3 februari ging het
dak eraf. Niet letterlijk natuurlijk. De zaal was omgetoverd
tot een festivalruimte. Een
podium met daarboven de
letters: Bultpop. In het midden
stonden een paar statafels, zoals ook bij veel festivals. Rond
half vijf druppelden de mensen
rustig binnen. Het verscheiden
publiek kwam op deze voorstelling af. Voornamelijk 35+,
maar ook jonge kinderen en
zelfs een aantal jongeren.
Na het tweede nummer ging
al een paar heupen los en zong
een aantal mensen voorzich-

tig mee. Het liedje Lion in the
Morning Sun was te verleidelijk. Ja, de band weet precies
welke nummers aanslaan.
Zo kwamen ook de volgende
nummers voorbij: Stil in mij,
Sweet Caroline en het nummer
Links/Rechts van Snollebollekes.
Fusebox
Fusebox is een coverband die
al bestaat sinds 2004, dit is hun
15e jaar. Alle bandleden komen
uit de buurt (o.a. Hilversum,
Nederhorst den Berg en Eemnes). De leadzanger Martijn
Wever heeft talent, zijn stem
reikt ver en hij heeft een breed
notenbereik. Hij zingt samen
met Lucas Bos, die ook op de
gitaar speelt. Stefan Baar speelt

voor zich (zo kan dat dus werken, dat je een liedje voor je
ziet!), waarmee hij zijn verhaal
eindigt.
Over de titel ‘As’ zegt Helge:
“Het verwijst naar rouw. Niet
zozeer in de zin van rouwen
over de dood, maar rouw over
dingen die niet gegaan zijn
zoals je dat wilde. En over afscheid nemen wanneer je moet
luisteren naar jezelf, accepteren
om het vervolgens los te kunnen laten. Het eindresultaat: as,
dat wat overblijft na verbranding, is ook vruchtbaar.” Dit
heeft Helge op een sublieme
manier vormgegeven met zijn
voorstelling!
Te zien t/m april in verschillende theaters in Nederland.

ook gitaar en Ron Brandsen
bespeelt de basgitaar. De andere bandleden zijn Remco
van Zandvoort op de piano en
Matthijs Snel op de drum. Ze
vullen elkaar allemaal perfect
aan en de band laat heel het publiek swingen. Deze coverband
wordt ook enorm ondersteund
door twee techniekmannen. Zij
beheren de lichten, de echo’s en
de andere onderdelen tijdens
de show. Met z’n achten gaan
zij door het land. De band heeft
zelfs al in België opgetreden. In
de toekomst willen ze het liefst
nog naar het noorden en het
oosten van Nederland.
Een binnen festival
Het bestaan van Bultpop is bij
de meesten wel bekend. Het

is een popconcertenreeks die
opgedragen wordt aan de overleden Ankevener Henk (Bult)
Bezemer. Een groot stimulator voor de ontwikkeling van
pop in Ankeveen. De setting
van Bultpop bij Theater De
Dillewijn was een kleinschalig
indoor festival. Voor de winter
ideaal. Warm en toch het festival sfeertje. Met zo’n 100 tot
120 bezoekers werd Bultpop
afgelopen zondag goed bezocht. De vrijwilligers werkten
hard om iedereen te voorzien
van een lekker drankje of een
versnapering. Een namiddag/
avondje genieten van muziek,
dansen en dorpsgenoten weer
eens zien.

Statiegeld voor
zieke pony’s
Bijna alle pony’s van ponyclub
Knolleke in Kortenhoef zijn
ziek geworden door de griep.
Omdat de medicijnen veel geld
kosten, hebben Annemae, Feline, Aline en Doris een plan
bedacht. Ze willen de juf helpen met ’t betalen van de medicijnen en halen hiervoor geld
op. Daarnaast verzamelen ze
statiegeldflessen. Die halen ze
op in de buurt of laten ze door
klasgenoten inleveren op de
Regenboog, waar ze in groep
4 zitten. Wilt u ook meehelpen
aan deze spontane actie? Breng
dan uw lege flessen naar de
school.
Met dank, namens de vier meiden!
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Lezing permacultuur moestuin
4 - G A N G E N
C H E F ’ S
M E N U
€ 3 7 , 5 0

1 4 – 1 7
F E B R U A R I
2 0 1 9

Noordereinde 129 • ’s-Graveland • 035 656 1661

Kidsrun 17 maart
Zondag 17 maart is in Nederhorst den Berg de Spiegelplasloop, met als speciaal onderdeel
voor kinderen tussen de 0 en
12 jaar de Kidsrun. De Bergse
Runners Club, die het evenement organiseert, hoopt zoveel
mogelijk kids aan de start te
krijgen. Onder het motto ‘de
jeugd in beweging’ kunnen jon-

gens en meisjes zich inschrijven
voor slechts € 1,-. Kinderenopvang Thuizbij draagt bij aan het
startgeld voor alle kinderen.
Inschrijven kan tot 8 maart
op één van de vestigingen van
Thuizbij of via de website www.
spiegelplasloop.nl.

Groei- en Bloei, afdeling Vecht
en Venen organiseert 12 februari om 20.00 uur een dia-lezing in Sociaal Cultureel Centrum ’t WEB in Loenen aan
de Vecht. In deze lezing vertelt
Vera Greutink over hoe je door
permacultuur in de moestuin
toe te passen met minder werk
toch mooie oogsten kunt halen
en tegelijkertijd kunt bijdragen
aan de gezondheid van de bodem. Toegang € 2,- voor leden,
€ 5,- voor niet-leden.

ADVERTEREN:
WEEKBLAD
WIJDEMEREN.NL

Lezerschrijven...
Ernstige geluidshinder komt eraan! Bewoners van 249 woningen in de steek gelaten?
Momenteel kunnen zienswijzen worden ingediend over de ontwikkelingen van Schiphol. Doet onze gemeenteraad dat eigenlijk wel of
wacht men de afloop maar liever af net als bij de N201-discussie, waar
een inwoonster in actie moest komen. De Gooi- en Eemlander meldde 30 november, dat bij een groei van 40.000 vluchten 249 woningen in Wijdemeren ernstige geluidshinder zullen gaan ondervinden.
Meer dan 48 dB per etmaal. Uit mijn onderzoekje bij politieke partijen blijkt dat geen van hen beschikt over de 249 adressen, laat staan
dat ze deze mensen gingen vertegenwoordigen in het protest tegen de
voorgenomen groei van Schiphol. Alleen de VVD vertelde mij dat het
met name Nederhorst zou gaan betreffen vanwege de vliegroutes. Wie
waarschuwt de bewoners van deze 249 woningen?
Wim van Oudheusden, Loosdrecht

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.
Tandarts
Endodontoloog
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist
Implantoloog

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen?
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...
Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl

Expositie
bijzondere
en exclusieve
sieraden
Van zondag 3 februari t/m zondag 31 maart zijn er prachtige
sieraden in goud en zilver te
zien bij Vermeulen Art Gallery.
De sieraden zijn ontworpen en
gemaakt door de bekende edelsmid Nicolette Korteling-Kool.
Zij is opgeleid aan de kunstacademie in Maastricht. Met
inmiddels 40 jaar ervaring zijn
de sieraden perfect gemaakt
en ieder stuk is een unica. De
tentoonstelling toont halssieraden, armbanden en ringen.
Op de website nicolettekortelingkool.nl krijgt u een goed
beeld van wat er in Loosdrecht
te bewonderen is. De galerie is
gevestigd op De Zodde 20 in
Oud-Loosdrecht. Geopend op
de eerste zondag van de maand
van 11.00 tot 17.00 uur en op
afspraak 06-53184318.
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Sport
Voetballen in ’s-Graveland

’s-Graveland verliest in Utrecht
Door: Marc Degekamp
´s-Graveland miste zondag jl.
de overtuiging om tot winst
te komen tegen Rivierwijkers.
Het aantal kansen dat het wist
af te dwingen was te gering en
het lukte niet om daaruit tot
scoren te komen. Rivierwijkers
lukte dat wel. Komende zondag
kan het ’s-Graveland iets van
vertrouwen proberen terug te
winnen in de thuiswedstrijd tegen vv De Dreef.

Senioren
Het 3e hervatte de competitie
thuis tegen GeuzenMiddenmeer en hield de stand lang op
2-2, maar uiteindelijk waren
de Amsterdammers met 2-5
te sterk. De overige seniorenteams kwam niet in actie.
ZA2
ZA2 toonde veerkracht uit bij
Victoria. Na een 3-1 achterstand, sleepte het de wedstrijd
met 3-6 binnen. De wederop-

standing kwam onder meer
tot stand door een hattrick van
Mark de Graaf,doelpunten van
Tom van Rijn, Jim Benthem en
een Victoriaan.
VRouwen
VR1 kan door een knappe 1-3
overwinning bij VOP VR1 zaterdag de koppositie pakken.
Koploper Woudenberg komt
op bezoek en de achterstand
bedraagt twee punten. Tegen
VOP scoorden Thalya Stui-

ver, Kaylee Stoops en Nathalie
Kiem.
VR2 kreeg zaterdag al bezoek
van de koploper. Het Utrechtse
Odin VR1 werd goed partij geboden maar toch verloor VR2
met 0-3.
‘s Morgens ging niet alles
door...
We kregen geen toestemming
van de KNVB om de wedstrijden van de jongste jeugd (onder
8, 9 en 10) door te laten gaan.
Het was fris, maar windstil en
de velden voor de lichtgewichten was goed bevonden. Om
half acht kondigde de KNVB

Voetballen in Nederhorst

last.

Nederhorst met 1-1 gelijk tegen PVC

Beperkte start voorjaarscompetitie Jeugd
Vanwege de weersomstandigheden waren er veel jeugdwedstrijden afgelast. Hierdoor
kwam maar een beperkt aantal
teams uit om te beginnen aan de
voorjaarsreeks.
Zes teams speelden met wisselend resultaat wel. De meiden
O19 hadden met een 1-10 overwinning geen moeite met die
van Loosdrecht. De meisjes O13
verloren met 0-3 van Zandvoort. JO17-1 begonnen goed
met een 5-1 zege in Eemnes.

Door: Ad van Benschop
Vanwege vakanties, blessures en
een schorsing waren maar liefst
6 spelers niet inzetbaar voor de
technische staf. Het werd dus
improviseren voor de trainer
maar het moet gezegd Nederhorst streed voor elke meter en
zo een verdiend punt behaalde
tegen de degradant uit de tweede klasse. Voor rust was het
Thomas Grolleman die met een
geplaatst schot de openingstref-

fer en 1-0 maakte. Helaas moest
gelijk hierna ook Luuk van
Huisstede geblesseerd naar de
kant. Hij werd goed vervangen
door A-junior Ryan Vrijhoef.
Helaas voor de Bergers viel de
gelijkmaker te snel. Tien minuten na de voorsprong slalomde
de spits langs twee verdedigers
en prikte de 1-1 langs Oscar. De
tweede helft werd er een zonder
al te veel mogelijkheden voor
beide teams. Ryan had nog de
beste kans maar zag zijn hard

ingeschoten bal door de keeper
tot corner verwerkt worden. Zo
bleef het bij een puntendeling.
Senioren
Nederhorst 2 speelde bij vlagen
een prima wedstrijd. Na de 2-1
voorsprong bij de rust liep men
met soms fraaie aanvallen uit
naar de dik verdiende 5-1 zege
op Roda’46. Doelpunten van
A-junior Cristiaan lam 2x, Richard, Ryan en Tijmen Blok.
Alle overige teams waren afge-

3e bij dressuur
kampioenschap
Afgelopen weekend werd in
Harmelen het regiokampioenschap dressuur gereden.
De 9-jarige Megan de Bree uit
Nederhorst den Berg had zich
geselecteerd om hieraan deel te
mogen nemen met haar pony
Lancelot. Ze kwam uit in de

Valentijn’s rol

Met aardbeiencrème
en overgoten met chocolade.

De energiecoöperatie is dringend op zoek naar de laatste participanten voor het collectieve
zonneproject Kortenhoef. Wil u
investeren in lokaal opgewekte
100% groene stroom? Doe dan
mee in ons collectieve zonneproject met zonnepanelen op
het dak van Sporthal De Fuik,

Valentĳn
Valentijnsgebakje

Normaal € 10,55.
Bij inlevering van
10 spaarpunten

voor

€ 7,50

...maar ’s middags wel!
JO19-3 was een van de gelukkige teams die mocht spelen. In
dubbel opzicht want het won
met 2-1 van RKVV Velsen. Een
mooie start van de voorjaarcompetitie. MO13-1 speelde
een hele leuke en spannende
wedstrijd tegen het sterke Buitenveldert MO13-1 dat met 1-2
terug naar Amsterdam ging.

De jongens onder 15-1 en 15-2
verloren beiden. VVZA JO133 was met 5-1 te sterk voor de
JO13-2.
Programma komend weekend
Hopelijk zaterdag weer een vol
thuisprogramma. Nederhorst
1 gaat zondag op bezoek naar
Wasmeer in Hilversum.
Info
Voor meer info www.vvnederhorst.org en facebook.

Meedoen in een collectief zonneproject?

klasse B C pony’s. Ze eindigde
als 3e met maar een half punt
verschil met de nr 2. Hiermee
is ze tevens tweede reserve voor
het NK-dressuur klasse B C
pony’s.

eroen

voor deze leeftijdscategorie een
algehele afgelasting af.

per stuk

€ 2,50
Geldig van woensdag 6 t/m zaterdag 16 februari.

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

www.bakkerjeroen.nl

Cultureel Centrum Kortenhoef
en Scouting Klaas Toxopeus. We
hebben nog minimaal 10 participanten nodig om te kunnen
starten!
U participeert voor 15 jaar. Met
uw participatie ontvangt u een
jaarlijkse korting op de energiebelasting van bijna 12 cent per
kWh. Zo verdient u in ruim 10
jaar uw investering terug. U kunt
participaties kopen tot maximaal
uw eigen verbruik. De kosten
zijn eenmalig € 325,- per participatie. Een gemiddeld huishouden verbruikt 3000 kWh. Dat
zijn 8-10 participaties. Interesse?
Neem contact op via info@energiecooperatiewijdemeren.nl of
kijk op www.energiecooperatiewijdemeren.nl.

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

MAXIMAAL: 300 WRD.
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Vrolijkheid alom tijdens logo onthulling
Door: Niels van der Horst
NEDERHORST DEN BERG – De
bruisende drukte van de kleintjes onder ons blijft een fenomeen als je je daar af en toe
tussen begeeft. Dit keer betrof
het afgelopen woensdag op de
Meester Kremerschool en stapten de leerlingen dik ingepakt
naar buiten. De school ging uit
maar vandaag verzamelden ze
zich op het plein voor de onthulling van het nieuwe schoollogo.
“Wie weet wat hier onder
hangt” vroeg locatiedirecteur
Sonja Goote aan de groep kinderen. Ze stonden keurig opgesteld voor de plek waar een
doek hing. Daaronder zat het
nieuwe logo. Een kind riep iets
wat moeilijk te verstaan was.
“Nee, het is geen foto van meester Derek en mij” antwoordde
Sonja glimlachend. Er werd nog
wat geroepen. “Ja, heel goed,
het nieuwe logo van de school
inderdaad”. Kort daarna mocht
de een na oudste leerling van
de school Sem samen met de
een na jongste Memphis aan de
touwtjes van het doek trekken
waardoor de onthulling van het
logo zich voltrok. Het plan was
dat dit de oudste en jongste waren maar de eerste moest naar

Nieuws Club 4711
Uitslag Biljartclub 4711 tegen
BV Overmeer: 9-5
Maandag 28 jan.: M. Zieleman – W. Clements 0-2, M.
Boelhouwer – M. v.d. Velden
3-0, A. de Bruin – M. Verlaan 3-0, B. Worp – P. van ‘t
Klooster 2-0, Mw. T. Bos – T.
Otten 1-3
de orthodontist en ander was
helaas ziek. Het onthulde bord
werd met luid geklap begroet.
In no time keerde het schoolplein terug naar zijn normale
staat. Rondrennende kinderen
en gezellig kletsende ouders,
totdat laatstgenoemden waren
uitgepraat en hun kroost met de
bijbehorende moeite verzamelden om huiswaarts te keren.
Logo’s en achtergrond
In feite zie je op het onthulde
bord een combinatie van twee
logo’s. Aan de rechterzijde zie je
het logo van Talent Primair. Dat
is de overkoepelende onderwijsorganisatie voor zesentwintig

Wijdemeren in Beeld

scholen in Gooi en Vechtstreek,
waaronder de Meester Kremerschool. Kort gezegd staat Talent
Primair voor boeiend, passend
en opbrengstgericht onderwijs.
Later legde Sonja de totstandkoming van het ontwerp uit: “De
nadruk ligt op groen en groei,
dat we een moderne, schone
school zijn.” Je ziet er ook het
uitvliegen van de kinderen in
terug. Het logo heeft een frisse uitstraling door het vrolijke
kleurgebruik. Dat groene zit
er overigens van oudsher in bij
deze basisschool. Naamdrager
Meester Kremer pleitte in zijn
tijd (1929) voor een wilde tuin
en veel natuur om het school-

gebouw heen. Via lage ramen
kon je dat dan al vanuit het klaslokaal goed zien. Sonja Goote
sprak over de bijbehorende verwondering en de stimulering
daarvan; het uitdagen van kinderen om verder te kijken dan
hetgeen ze kennen. Het groene
idee werd nog kracht bijgezet
in de vorm van een zakje met
bijvriendelijk zaad dat iedereen
meekreeg voor in de tuin. Mooi
was tot slot de uitspraak dat een
wilde tuin symbool staat voor
het gegeven dat iedereen welkom is. In de natuur passen alle
kleuren ook bij elkaar.

Onder leiding van dirigent Henrie Pastoor brachten de muzikanten
van Amicitia afgelopen zaterdag een sfeervol winterconcert in de
Antoniuskerk te Kortenhoef.

Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 31 jan.: H. Stalenhoef – J. Kloosterman 0-2,
T. Otten – M. v.d. Velden 0-2,
P. van ‘t Klooster – W. Clements 2-0
Stand aan kop: W. Lam 1527, W. Clements 16-27, P. van
‘t Klooster 16-23
Programma
Donderdag 7 febr. 19.30 uur:
onderlinge competitie BV
Overmeer, zaterdag 9 febr.
16.00 uur: 4711-maandtoernooi koppelklaverjassen (locatie Café Die2), maandag 11
febr. 19.30 uur: wintertoernooi 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
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