Woensdag 30 oktober 2019

48e jaargang week 44

3
RECONSTRUCTIE
KORTENHOEFSEDIJK

5
FEESTWEEK OP DE
REGENBOOG

7
KOEIEN UIT ONS
LANDSCHAP?

15

17

FAMILIEBEDRIJF
DUNNEBIER

STEEK EEN
KAARSJE AAN

Vijf dorpenavonden
Het doel: samenwerken met		
inwoners
WIJDEMEREN
Op dinsdagavond 29 oktober was de allereerste
dorpenavond. In de Blinker
in Kortenhoef ging de gemeente met inwoners van
Kortenhoef en ‘s-Graveland in gesprek over de toekomst van hun dorp. Het is
de eerste in een reeks van
vijf avonden, verdeeld over
alle kernen in Wijdemeren.
Wethouder Rosalie van
Rijn heeft er zin in: “Ik ben
ontzettend benieuwd met
welke ideeën onze inwoners komen.”
Zo’n dorpenavond: wat gaat
er precies gebeuren?
“De dorpenavonden zijn onderdeel van het nieuwe dorpenbeleid. Het hoofddoel daarvan is
dat we als gemeen-

te nog meer willen samenwerken met onze inwoners. Deze
avonden zijn een eerste stap.
Tijdens de avonden hopen we
te horen welke ideeën mensen hebben om hun dorp in de
toekomst levendig te houden,
maar we zijn ook benieuwd
naar wat er nu leeft en waar
mensen zich zorgen over maken.”
En wat hebben de bezoekers
van zo’n avond er uiteindelijk precies aan?
“Volgens mij is het heel goed
dat inwoners invloed hebben
op de onderwerpen die op de
gemeentelijke agenda staan.
Dat de vraagstukken die voor
hen belangrijk zijn besproken
worden. Van het verenigingsleven tot bijvoorbeeld duurzaamheid en woningbouw. Als

we goed weten wat de wensen
zijn van onze inwoners, kunnen
we hier ook rekening mee houden bij het maken van beleid.”

29 oktober
4 november
13 november
14 november
18 november

Wat hoopt u als wethouder
uit de avonden te halen?
“Op verjaardagen weten mensen altijd heel goed uit te leggen wat hun visie is en waar ze
zich zorgen over maken in

hun dorp. Ik hoop dat mensen
dit tijdens de dorpsavonden
ook doen. Daarnaast hoop ik
op een grote opkomst per dorp
en een gevarieerd publiek.”

Kortenhoef, ’s-Graveland
Nederhorst den Berg
Ankeveen
Nieuw-Loosdrecht, Breukeleveen,
Muyeveld, Boomhoek
Oud-Loosdrecht

COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN
VOOR EEN DROOMPRIJS

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194 Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984 Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
MORPHEUS.NL

www.wijdemeren.nl/dorpenavond

Praat mee
over de
toekomst
van uw dorp
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
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

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

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren

06 - 206 15 919

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

RK WIJDEMEREN


035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland
035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 656 30 01
Sensoor
035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73

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

0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
035 - 656 10 67

Gemeente

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Wijkagent Carl Klein (Kortenhoef / Ankeveen)
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis van Giessen (N.d.B.)
dennis.van.giessen@politie.nl
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer
emmanuel.kummer@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 656 00 66
0294 - 25 75 07
06 - 112 387 77

Heeft u vragen over uitvaartverzorging-verzekeringen?
Elke donderdag houden wij
een inloopspreekuur van
16.00 tot 17.00 uur.

Charles

W. Balk.

Bereken online uw uitvaartkosten
op onze website met de
uitvaartcalculator.

St. Martinus

Za. 2 november: 19.00 uur:

W. Balk.


OLV Hemelvaart
Zo. 3 november: 9.30 uur:
L. Wenneker.



H. Antonis

Zo. 3 november: 9.30 uur:

W. Balk.



De Kuijer

Wo. 6 november: 11.00 uur:

J. Dresmé.

PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Zo. 3 november: 10.00 uur:
Ds. E. Aarsen-Schiering



De Graankorrel
Zo. 3 november: 10.00 uur:
Ds. S. Muns.



Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 3 november: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.



Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 3 november: 9.30 uur:
Ds. J. Noordam.



Oec. Streekgemeente
Zo. 3 november: 11.15 uur:
Geen dienst.

Kinderopvang

KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef
035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 656 97 85
In de Heksenketel
035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)
06 - 156 52 692

Veenstaete

Vr. 1 november: 15.00 uur:

Maatschappelijk

Scholen

Bij Uitvaartverzorging Myosotis
NIEUWS VOOR AN
is er ruimte voor uw eigen inbreng
en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een
passende invulling van de uitvaart.

035 - 656 18 66



Oogarts

Tandartsen

WEE

1-1-2

Colofon
Uitgave/administratie

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij

vrijdag voor 12.00 uur via
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties

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

Markt in Ankeveen

Zaterdag van 8.00-12.30

Met deze week brood en gebak,
bloemen, groenten en fruit,
kaas, verse vis, noten en natuurlijk
onze koffietent.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
ANWB Automaatje
Wijdemeren
Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!
Een vrijwillige chauffeur brengt u niet alleen van A naar B,
maar kan ook mee naar een uitstapje.

Voor meer informatie
mail of bel naar
lhoogland@versawelzijn.nl
035 - 694 74 55

BEEKES
STOFFEER ATELIER

STOFFEREN VAN KLASSIEK TOT DESIGN - GESPECIALISEERD IN TOPMERKEN

vrijdag voor 12.00 uur.
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie

Bianca Krijnen - Splint

NIEUWE BINNENVULLINGEN  BOOT- EN LOUNGEKUSSENS  COLLECTIE 3000 STOFFEN,

Kijk voor meer informatie op:

LEER EN KUNSTLEER  ZON- EN REGENBESTENDIGE BUITENSTOFFEN  SCHAPENVACHTEN

www.weekbladwijdemeren.nl

Oud Loosdrechtsedijk 61 A * Loosdrecht * 035-5255416

WWW.BEEKESSTOFFEERATELIER.NL

NIEUWSSTER

POLITIEK
Openbare
speelplekken
rookvrij
WEEKBLADWIJDEMEREN
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Opgroeiende kinderen			
beschermen
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Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Begin 2020 worden alle
openbare speelplekken in
de gemeente Wijdemeren
rookvrij. Het college heeft
dit besluit genomen om
opgroeiende kinderen te
beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om
zelf te gaan roken.
In juni verklaarde wethouder
Rosalie van Rijn de speelplek
op de kruising Wilgenlaan/Platanenlaan in Nederhorst den
Berg al rookvrij. Als eerste in
de gemeente Wijdemeren. Dit
gebeurde op initiatief van verschillende inwoners en GGD
Gooi en Vechtstreek. Elke inwoner kan op www.rookvrij.nl
een speelplek in de buurt aanmelden, maar het college vindt
dat een te lange weg. Van
Rijn: “We hebben besloten om

In samenwerking met

in één keer alle 57 openbare
speelplekken rookvrij te maken. De borden zijn besteld en
worden geplaatst in het eerste
kwartaal van 2020.”

‘ALS VOLWASSENE
HET GOEDE VOORBEELD GEVEN’
Onder het motto ‘Rookvrije
Generatie’ organiseert de
GGD allerlei activiteiten om
kinderen rookvrij te laten opgroeien. In onze regio beginnen namelijk nog steeds elk
jaar meer dan 500 kinderen
met dagelijks roken. Kinderen die niet beginnen, leven
gemiddeld 10 jaar langer dan
leeftijdsgenootjes die dat wel
doen. Hoe minder mensen je
ziet roken, hoe minder vanzelfsprekend het wordt om zelf
te gaan roken. Vandaar deze
campagne die volwassenen
oproept om het goede voor-

Foto: De eerste rookvrije speelplek in Wijdemeren.

beeld geven en kinderen niet
bloot te stellen aan tabaksrook
en verleidingen.
“Veel verenigingen en sportclubs zijn hier al mee bezig”
licht de wethouder toe. “De besloten speeltuinen zijn al rookvrij en ook de schoolpleinen.

Onze focus is niet om rokers te
laten stoppen. Dat zou natuurlijk fijn zijn, maar dat is niet het
doel. Het gaat er echt om dat
kinderen niet geconfronteerd
worden met roken en dat het
niet normaal wordt gevonden
dat ze ermee beginnen. Als
gemeente gaan we hier niet

streng op handhaven, maar
we hopen natuurlijk wel dat
mensen zich eraan houden en
elkaar hierop aanspreken. Het
is een andere mindset. Rookvrij opgroeien moet vanzelfsprekend zijn.”

Reconstructie Kortenhoefsedijk
uitgesteld
Nader onderzoek damwand
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
De geplande werkzaamheden aan de Kortenhoefsedijk zijn uitgesteld. Eerst
moet er duidelijkheid komen over de juiste constructie van de damwand.
Wanneer er wel gestart
wordt, is niet bekend,
maar dat kan zeker nog
een jaar duren.
Dit najaar zou de gemeente
beginnen met de herinrichting
van de Kortenhoefsedijk. Met
het deel van de N201 tot de
Kattenbrug (fase 1). Daarbij
ging het om het aanpassen
van de weg, het vernieuwen
van het riool en het deels vervangen van de damwand. Na
allerlei technische doorberekeningen en vooronderzoek

werd echter duidelijk dat de
voorgestelde constructie van
de damwand te veel risico’s
met zich meebrengt.

‘DE CONSTRUCTIE
MOET VOLDOEN AAN
DE EISEN VAN DEZE
TIJD’
“De damwand bestaat nu uit
drie type materialen: hout,
beton en staal” licht wethouder Joost Boermans toe. “Uit
technisch onderzoek bleek
dat de constructie met hout
niet stabiel is en niet meer
voldoet aan eisen van deze
tijd. Er moet dus extra onderzoek plaatsvinden naar een
andere constructie die wel
goed is en waargemaakt kan
worden. Dan weten we ook
wat de technische en financiële consequenties zijn en

Foto: Toekomstbeeld Kortenhoefsedijk

of de kosten dan hoger uitvallen. Dat valt nu nog niet te
zeggen.”
Het miljoenenproject zag er
zo mooi uit. Een veiligere weg
met een mix van 50 en 30 km/
uur, met roodbruine suggestiestroken voor de fietsers en

in het midden gebakken klinkers voor het snellere verkeer.
Maar dat nieuwe dorpsbeeld
loopt dus vertraging op, want
onduidelijk is wanneer fase 1
start, laat staan wanneer de
rest van de Dijk aan de beurt
is. “Het is een tegenvaller” beaamt Boermans “maar dit was

niet te voorzien. We hadden
het graag eerder geweten,
maar toch zijn we blij met het
moment. De aanbesteding is
namelijk nog niet opgestart,
dus de gemeente heeft nog
geen contractuele verplichtingen.”

POLITIEK
Oud-Loosdrechtsedijk gaat dicht
4
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Werkzaamheden starten		
18 november
Door: Saskia Luijer

LOOSDRECHT
Maandag 18 november,
na het aanmeren van
Sinterklaas, starten de
werkzaamheden op de
Oud-Loosdrechtsedijk. In
vier maanden wordt de weg
tussen de rotonde met de
‘s-Gravelandsevaartweg en
de rotonde met de Molenmeent opnieuw ingericht.
De slechte staat van het asfalt
is aanleiding om onderhoud
te plegen. Gelijktijdig wordt de
weg anders ingericht om de
verkeersveiligheid te verbeteren. In januari 2018 was de gemeente al gestart met de werkzaamheden maar deze werden
snel stilgelegd. Voor de aanleg
van de nieuwe riolering moest
namelijk dicht bij een oude
hoofdwaterleiding
gegraven
worden. Dat was een te groot

NIE
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risico, omdat de waterleiding
hierbij kon breken. Nadien zijn
verschillende scenario’s uitgewerkt om het werk te hervatten
in een aangepaste uitvoering.
Daarbij is samen met de inwoners ook het inrichtingsplan
nog eens goed bekeken.

‘ONDERNEMERS,
WINKELIERS, AGRARIËRS BLIJVEN BEREIKBAAR’
“Het is een project dat veel
overlast geeft voor zowel Oudals Nieuw-Loosdrecht. Dat realiseren wij ons, maar de weg
moet worden aangepakt” meldt
wethouder Joost Boermans.
Tijdens de werkzaamheden is
de dijk op doordeweekse dagen toegankelijk voor hulpdiensten en bestemmingsverkeer.
Zij kunnen heen en weer rijden
via één rijbaan. Ondernemers,
winkeliers, agrariërs e.d. blij-

Foto: De Oud-Loosdrechtsedijk

ven dus bereikbaar en kunnen
hun activiteiten uitvoeren. Ook
voor fietsers en voetgangers
blijft de weg toegankelijk. Het
doorgaande verkeer tussen
Oud- en Nieuw-Loosdrecht
wordt echter omgeleid via Hilversum en moet dus rekening
houden met een flinke omweg.

De dijk gaat volledig dicht tijdens 4 à 6 weekenden. Dan is
er één van de vier deelvakken
waarin gewerkt wordt afgesloten. Dit gebeurt in goed overleg met de hulpdiensten omdat
dan op delen van de dijk een
licht risicogebied ontstaat voor
de aanrijdtijd. Naar verwach-

ting zijn de werkzaamheden in
maart afgerond. Voor omwonenden en andere belangstellenden is donderdag 31 oktober tussen 16.30 en 18.30 uur
een inloopbijeenkomst in het
gemeentehuis.

Nieuwe fietsoversteek Randweg
Verkeerslichten verdwijnen
Door: Saskia Luijer

NEDERHORST DEN BERG
In november verdwijnt de
tijdelijke noodverlichting
bij de T-splitsing Randweg
en Platanenlaan. Er komt
een nieuwe fietsoversteek
met vluchtheuvel.
Fietsers en voetgangers die
de wijk NederVecht via de Platanenlaan verlaten of binnenkomen kunnen met behulp van
de tijdelijke noodverlichting
veilig de Randweg oversteken.
Een handig hulpmiddel, vooral
voor kinderen en jongeren die
de sportvelden bezoeken. In
november start de gemeente
met het aanleggen van een
definitieve oplossing voor een
veilige oversteek.
Weg wordt verlegd
Aan de hand van een papieren
schets toont wethouder Joost
Boermans het nagenoeg definitieve ontwerp. Daarbij legt hij

uit dat de Platanenlaan wordt
verlegd richting de sportvelden. De plek waar nu asfalt ligt
wordt een sloot en het wegdek
schuift iets op. Het precieze
moment waarop dit gebeurt
is niet bekend, maar dat zal
zijn zodra het bouwverkeer er
geen gebruik meer van hoeft
te maken. De oversteekplaats
over de Randweg wordt al zo
aangelegd dat deze straks
goed aansluit op de ‘nieuwe’
Platanenlaan.

EEN VOORUITGANG
VOOR HET KWETSBARE VERKEER’
Vluchtheuvel
Boermans: “De nieuwe oversteek is bestemd voor fietsers
en voetgangers. Het moet een
vooruitgang zijn voor de kwetsbare
verkeersdeelnemers,
want de noodverlichting was
niet optimaal.” Op de Randweg wordt een vluchtheuvel
aangebracht, een lange groe-

Foto: De tijdelijke noodverlichting bij de T-splitsing.

ne middenberm met betonrand. Fietsers en voetgangers
kunnen dan per weghelft oversteken. Dat is veiliger. Boven-

dien heeft de verkeersberm
een remmend effect op de
snelheid van het autoverkeer
omdat de weghelft wordt ver-

smald naar 3 meter. De ervaring is immers dat hier harder
wordt gereden dan de 50 km/
uur die is toegestaan.

NIEUWSSTER
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Top
vermaak
bij
Ken
uw
dorp
Quiz
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Derde editie daverend succes
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maar voor andere moest je op
pad. De straat op, of op jacht
naar mensen in je netwerk die
de benodigde kennis paraat
hadden. Ook bij de opdrachten was ‘t een flinke zoektocht.
Wie is de mystery guest in De
Blinker? Welk team heeft de
ontbrekende kaartjes van ons
kwartet? En hoe vinden we
de persoon die kudaten uitdeelt? Ondertussen konden de
creatievelingen hun inspiratie
kwijt bij het schilderen van een
dorpsevenement op doek.

Foto: De teamcaptains.
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF/’S-GRAVELAND Zaterdagavond 26
oktober waren ‘s-Graveland en Kortenhoef in de
ban van de Ken uw dorp
Quiz.

Maar liefst 47 teams bogen
zich in 5 uur tijd over 150 vragen en 6 opdrachten.
Twee jaar geleden verschenen
nog 36 teams aan de start,
maar met een nieuwe locatie
voor de feestavond – De Fuik
i.p.v. De Drie Dorpen – was er
ruimte voor extra deelnemers.

Ruim 600 dorpsgenoten waren van de partij bij deze derde
editie. De aftrap was om 17.00
uur in De Blinker. Hier beantwoorden de teamcaptains 10
vragen over lokale BN’ers.
Aansluitend kregen zij het quizboek mee en stonden alle vragen en opdrachten ook online.

‘OP JACHT NAAR DE
JUISTE ANTWOORDEN’
Vragen over het heden en het
verleden, over cultuur, sport,
politiek en alles wat er in de
dorpen gebeurt. Sommige antwoorden waren te googelen

Klokslag 22.00 uur werden de
quizboeken weer ingeleverd.
Op ‘t nippertje door het team
van de brandweer dat met
gillende sirenes arriveerde.
De komende weken buigen
Klaartje, Yvonne, Ben, André,
Martijn en Bram zich over de
teamprestaties. Zij maken zaterdag 16 november tijdens de
feestavond bekend welk ploeg
de wisseltrofee wint.

Feestweek op de Regenboog
50 jaar op deze plek
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Van 4 t/m 8 november is er
een Feestweek op de Regenboog. De school viert
het gouden jubileum van
dit gebouw op deze plek,
aan de Elbert Mooylaan in
Kortenhoef.
Van directeur Edwin Nelemans
is de volgende uitspraak: ‘Een
kind is meer dan zijn bovenste 5 cm. Bekijk hem dus
ook helemaal’. De school zet
naast het leren van de basisvaardigheden in op een brede
ontwikkeling, waarbij Burgerschapskunde en 21- eeuwse
vaardigheden aan bod komen. Zoals samenwerken,
presenteren en ‘out of the box’
denken. “Ik ben trots op deze
dorpsschool vanwege de gemoedelijkheid, openheid en
laagdrempeligheid”, vervolgt
de directeur die er direct aan
toevoegt dat het woord ‘in-

novatief’ er voor geplakt mag
worden. De Regenboog heeft
sinds twee jaar een boost in
het leerlingenaantal gekregen
door drie Prismagroepen. Dat
zijn de kinderen die vallen
onder de categorie ‘hoogbegaafd’. Niet alleen het aantal is
nu op orde, ook inhoudelijk is
de school hierdoor een andere
koers gaan varen.

‘TROTS OP INNOVATIEVE DORPSSCHOOL’
Feestweek
De Feestweek wordt voor kinderen en onderwijzend personeel ‘een reis door de tijd’. Alle
groepen krijgen een bepaalde
periode uit de geschiedenis
vanaf 1900, maar het is ook
vooruitkijken naar 2100. De
afsluiting is op vrijdag met diverse workshops die gegeven
worden door de leraren, maar

ook door gasten van buitenaf.
Op vrijdag wordt de Feestweek afgesloten met een officiële handeling. Onderwijswethouder Jan Klink zal samen
met Proceon- voorzitter Marieke Doddema en een nog niet

gekozen leerling het nieuwe
logo onthullen. Zaterdags is
er van 15.00 tot 18.00 uur een
reünie voor alle oud-leerlingen
en oud-leerkrachten. Er zijn al
honderden foto’s verzameld.
Ook de Historische Kring zal

een bijdrage leveren aan de
expositie. Uiteraard zijn ook
de buurtgenoten uitgenodigd,
want de school wil zijn waardering uitdrukken voor de prettige omgang met de bewoners
uit de omliggende straten.

NIE
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Heerlijk! Persoonlijk afscheid in

Amandelstaaf Halloweenstijl
€ 4,45
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Enorm succes

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

zoekt per direct een
Chauffeur / Verhuizer
Ben jij een bevlogen en vindingrijke collega die niet alleen een vakman is op de
vrachtwagen, maar ook gevoel heeft voor techniek ? Heb/ben jij
• Interesse voor demontage en montage van machines en de bijbehorende
werkzaamheden.
• Liefst in bezit van rijbewijs C + E met code 95.
• de interesse om te improviseren en oplossingen te bedenken.
• Ervaring in transport en een technische achtergrond.
• Flexibel en geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden.
Wij bieden een afwisselende functie van 40 uur met uitzicht op een vast contract.
Een prima salaris volgens de cao Beroepsgoederenvervoer. Stuur je sollicitatiebrief
met CV aan Bart Dekker email : info@dekker-machinestransport.nl
voor meer info kijk op www.dekkermachinetransport.nl of bel 0031 (0)615 088 177

Rectificatie
In het artikel over het diamanten bruidspaar Kostelijk-Bouwer zijn enkele onnauwkeurigheden geslopen. De
voornamen van het echtpaar

zijn Arie en Tiny (Trijntje is
haar doopnaam). Van het vermelde bevriende echtpaar is
de echtgenoot helaas enkele
jaren geleden overleden.

WEESP 		
Om de dood bespreekbaar
te maken organiseerde
Monique Houtzager van
In Memoriam Uitvaarten
afgelopen zaterdag een
voorlichtingsactiviteit
in
Halloween stijl in Weesp.
De Vuurlinie, het varende
informatiehuisje in Weesp,
werd hiervoor speciaal

omgetoverd tot een heus
spinnenhuis.
Afgelopen zaterdag bezochten
ruim 100 kinderen met hun ouders In Memoriam Uitvaarten
tijdens de speciaal georganiseerde Halloweendag. De
kinderen konden meedoen
aan een kleurwedstrijd, het
‘spinnenhuis’ bezoeken en

lieten een spin schminken op
hun wang. Hun papa’s en mama’s lieten zich de koffie met
griezelcake goed smaken. De
knipoog naar de uitvaart werd
goed ontvangen. Wie er niet
was, heeft echt wat gemist!
Met griezelige muziek die in
heel Weesp te horen was, was
het een ware Efteling attractie.

Nu eens wat anders
öperatiefonds, bleek dat men
‘S-GRAVELAND 		
ook vergaand wilde bijdragen
Achter de Hervormde kerk
aan het plaatsen van een mooi
aan het Noordereinde van
dakkapel. Aldus de zaak voor‘s-Graveland is een vergagelegd aan de Kerkenraad
derzaaltje. De zolder daardie, zoals verwacht, enthouboven wordt gebruikt voor
siast reageerde, en is er een
kinderclubs, kinderoppas
bijdrage gevraagd bij het Rabo
en kleedruimte voor de
Coöperatiefonds en een ommuzikanten van de congevingsvergunning gevraagd
certen die door de Daniël
bij de Gemeente Wijdemeren.
Stalpaert Stichting worden
Dat was in juli jl.
georganiseerd.
Door de schuine kap is de
loopruimte daar zeer beperkt.
Er zit maar een klein raam in
en het geheel is niet geïsoleerd. Met vrijwilligers is een
begin gemaakt om het geheel
op te knappen: op de voorzolder is de oude betimmering
verwijderd, er is bergruimte
gemaakt met mooie schuifdeuren ervoor en er zijn legplanken in de berging gemaakt.
Het volgende plan was het
isoleren van de zolder. Toen
in het bestuur van de Daniël
Stalpaert Stichting ter sprake
kwam om hiervoor een bijdrage te vragen aan het Rabo Co-

Spannend
De Rabo kan geen aanvragen
in behandeling nemen als er
geen vergunning verleend is
waardoor een deadline ontstond van 2 september 2019.
De
vergunningsaanvraag
moest naast de ‘gewone beoordeling’ beoordeeld worden
door de Welstandscommissie,
die was niet voor, waardoor de
zaak naar de provinciale Monumentencommissie moest,
die maar eens per maand vergadert.
Gelukt
De ambtenaren van de ge-

meente hebben supersnel en
proactief alles behandeld en
de Ankeveense architect Leo
van den Berg maakte twee
keer binnen één dag wijzigingen in de tekening. Het Rabo
Coöperatiefonds zegde de
subsidie toe onder voorwaarde dat de vergunning vóór 7
oktober toegezegd moest zijn
waardoor enige tijdwinst ontstond. En juist op tijd kwam het
bericht: de vergunning wordt
verleend! De werkzaamheden
zijn inmiddels gestart.
De Daniël Stalpaert Stichting
is blij dat zij deze werkzaamheden financieel kan ondersteunen en bedankt, ook
namens de Hervormde Kerk
‘s-Graveland, de Gemeente
Wijdemeren, architect Leo van
den Berg en het Rabo Coöperatiefonds voor hun medewerking.
De Daniël Stalpaert Stichting
www.danielstalpaert.nl
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Loterij-actie
voor
Albanië
WEEKBLADWIJDEMEREN
Hulp op maat die werkt

LOKAAL
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Door: Anja Lodder

NEDERHORST DEN BERG
In de Bergplaats vond de
trekking plaats van de loterij ten behoeve van een
kleinschalig Albanië project.
Willem van Huisstede en Fiep
Bouwer, leden van het organisatiecomité, vertellen dat er al
twee jaar vele activiteiten voor
dit project vanuit de Zending,
Werelddiaconaat
Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) van
de Protestantse Gemeente
Nederhorst den Berg worden
ontwikkeld. Er werden o.a.
maaltijden georganiseerd waar
alle Bergers welkom waren en
een bedrag konden doneren.
Daarnaast activiteiten zoals
een bingo- en spelletjesavond,
een veiling en nu de loterij. “Er
zijn 3000 loten verkocht en de
middenstand heeft fijn meegewerkt. In januari weten we de
totale opbrengst.”

In samenwerking met

‘AL 18 KINDEREN
IN SPONSORPROGRAMMA’
Willem en Anja van Huisstede
sponsoren twee Albanese kinderen en kwamen zo in contact
met Johan en Zwanie Duizendstra die al ruim zes jaar
op het platteland in Zuidoost
Albanië in de provincie Kolonje
hun mooie werk doen. Albanië
heeft 3 miljoen inwoners waarvan een groot deel in armoede
leeft. Vanuit het dorpje Erseke
met 5.000 inwoners bieden
ze met hun Stichting Albania
Support hulp aan lokale inwoners en omliggende dorpen.
Denk hierbij aan maandelijkse
voedselpakketten, stookhout,
een kledingmagazijn en doucheruimtes in het centrum etc.
In de nieuwe locatie wordt ook
gestart met Engelse les voor
kinderen. Johan en Zwanie
werken vanuit hun Christelijke
identiteit maar maken geen onderscheid in de hulp. “De Chris-

Foto: Johan en Zwanie Duizendstra met hun projectfoto's.

telijke kerk, Grieks-Orthodoxe
en de Islam gaan hier prima samen, aldus Johan.” Zwanie vult
aan: “We realiseren ons dat het

een druppel op een gloeiende
plaat is, maar voor de mensen
hier maakt het echt verschil.
Zelfredzaamheid en een bete-

re toekomst voor de kinderen is
ons doel.” Voor donaties en/of
sponsoren van een kind:
www.albaniasupport.nl

Koeien uit ons landschap?
Veel grondeigenaren bijeen
Door: Anja Lodder

KORTENHOEF
Grondeigenaren waaronder agrariërs en hobbyboeren kwamen donderdagavond samen in De
Oude School. Doel van de
avond was de mogelijke
oprichting van een vereniging voor grondeigenaren
in Kortenhoef en Ankeveen.
Deze zou dan een gezamenlijke visie moeten ontwikkelen om met de Provincie
Noord-Holland in gesprek te
gaan inzake de consequenties van het door gemeente en
20 partijen ondertekende Gebiedsakkoord.
Initiatiefnemers Jan Verbruggen, David Pos, Sylvia Vrakking, Jan Hermsen en Matthijs van den Adel gaven in
een powerpointpresentatie en
gesprekken de problematiek,

mogelijkheden en consequenties weer van de plannen van
de provincie. In de natuurbestemming voor de Oostelijke
Vechtplassen wil de provincie
het Natuurnetwerk Nederland
realiseren. Hiertoe moeten
gronden die nu nog veelal
een agrarische bestemming
hebben omgezet worden naar
gronden met een natuurbestemming. Opvallend is dat in
de plannen het woord ‘agrarisch’ niet mee terug te vinden
is.

‘HET WOORD AGRARISCH VINDEN WE
NIET TERUG’
Rentmeesters van de provincie bezoeken 1 op 1 landeigenaren om hen de keuzes voor
te leggen. Dit zijn dwingende
maatregelen. De provincie kan
de grondeigenaren zelfs onteigenen. Wat zijn de keuzes?
De grondeigenaar verkoopt
aan de provincie; de eigenaar

Foto: Veel belangstellenden voor de presentatie.

behoudt de grond maar het
beheer gaat naar de provincie;
de eigenaar behoudt de grond,
krijgt een kleine compensatie
om aan de regels tegemoet
te komen zoals afplagging,
uitbaggeren sloten, afvoer en
verhoging waterpeil. Het agrarische karakter dreigt zo te ver-

dwijnen. Er is geen intensieve
veeteelt in deze gebieden,
maar er lopen (gelukkig) nog
koeien, paarden en schapen in
de wei. Wat wil de vereniging
uit de voorgelegde natuurtypes? Geen nat schraalland of
moeras, maar een kruiden- en
faunarijk grasland uitgaande

van het bestaande agrarische
landschap met natuur- en
landschapswaarde. Door samen een visie te ontwikkelen
met onderbouwing door deskundigen en juristen biedt de
Provincie mogelijk een opening voor maatwerk. Lid worden? Mail: jan@sgraveland.nl
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De

BOEKTIQUE

De
Agenda

november

BOEKTIQUEWEE

Geopend van 18.00 tot 21.00 uur.

7 november
NIEUW!
De Boektique heeft een mooi assortiment boeken
beschikbaar, van bestsellers tot unieke pareltjes.
Op slechts 20m2 is een bijzonder plekje gecreëerd, waar
je in een huiselijke sfeer tussen de boeken zit.
De Boektique is in de herfst- en wintermaanden elke
donderdagavond van 18.00 tot 21.00 uur geopend. Houd
de agenda in de gaten voor de speciale thema-avonden!
De Boektique stelt haar locatie beschikbaar voor
leesclubs uit ’t Gooi, De Vechtstreek & Wijdemeren.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Koninginneweg 42-D, 1241 CV Kortenhoef.
035 – 206 29 56 | www.deboektique.nl

NIEUWS VOOR AN

Kom kennismaken met ‘De kleinste Boektique
van Nederland’! Hapje en drankje van het huis.

14 november
Kookboekenweek. Een heerlijk assortiment kooken bakboeken! Wereldrecepten, borrelhapjes,
snelle recepten, taarten, koolhydraatarm,
suikervrij, vegetarisch, lactosevrij, Intermittent
fasting, etc.

21 & 28 november
Sint en Piet hebben de mooiste cadeauboeken voor
vader, moeder, opa, oma en de kinderen uitgestald.
Alle cadeautjes worden feestelijk ingepakt met een
leuke attentie! Wie zoet is krijgt…

NIEUWSSTER
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Kleindiershow
Midden-Nederland
WEEKBLADWIJDEMEREN
Woensdag 30 oktober 2019

Thijs Landkroon heeft mooiste konijn
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

REGIO
Op
de
schitterende
Kleindiershow Midden-Nederland,
mede
georganiseerd
door de Bergse Konijnenfok Vereniging, heeft het
jeugdlid Thijs Landkroon
uit Nederhorst den Berg de
beker gewonnen met het

mooiste konijn van de hele
show.
Tevens heeft hij ook de prijs
binnengehaald voor het mooiste BKV konijn, en hiermee
ook het fraaiste konijn van een
jeugdlid.

Op de show die jaarlijks in
oktober voor Midden-Nederland georganiseerd wordt in
Huizen, worden o.a. konijnen,
kippen, cavia’s en kleine knagers tentoongesteld. Er zijn
dan prachtige prijzen beschikbaar voor de eigenaren van de
mooiste dieren.

De Kleindiershow Midden-Nederland is bekend in de hele
regio vanwege de bijzondere
diersoorten, de gezellige sfeer
en de heerlijke versnaperingen. Ook stijgt onder meer
ieder jaar het aantal inzenders
uit de gehele regio.

10 jaar YogaDebra
Kom naar onze Open Dag op zondag 3 november!
KORTENHOEF
Supertrots is Debbie, de
eigenaresse van YogaDebra op deze mijlpaal.
Al 10 jaar is zij met haar aanstekelijke enthousiasme actief
in haar yogastudio. De studio
groeide naar 15 lessen per
week met diverse yogavormen en Pilates. Een Bodyslim-

mingles voor het verstevigen
van o.a. benen-billen-buik.
In de les is er geen enkele
groepsdruk, alleen je persoonlijke uitdaging is maatgevend.
Debbie heeft veel trouwe klanten, een groot aantal zelfs al
sinds de oprichting van YogaDebra Body & Mind.

bileum is er een Open Dag
waar men aan lessen mee
kan doen. De dag eindigt met
een klankschalensessie en
een trekking waarbij men een
gratis abonnement kan winnen. Inschrijven voor een les
en zeker voor de klankschalensessie is raadzaam (info@
yogadebra.nl).

Ter gelegenheid van dit ju-

Wat de klanten zeggen: “Al 7
jaar doe ik pilates bij Debbie
en dankzij haar lessen ben ik
nu geen stramme ‘oude’ man”.
“Debbie heeft een open houding en ziet alles om daar
waar nodig is je in een houding
te corrigeren of aan te passen
naar je fysieke mogelijkheden.”

“Er heerst een prettige sfeer in
de studio en je merkt dat Debbie er met hart en ziel bij is.”
Meenthof 18, Kortenhoef.
www.yogadebra.nl

3e keer winst op rij

LOOSDRECHT – Ram van de Pas heeft met mooi judo het Internationale judo toernooi van
Alkmaar gewonnen. In juni won Ram het Internationale Heide Judotoernooi, en verleden
week het Internationaal Judotoernooi in Made. Na winst op buitenlandse top judoka’s uit
Engeland, Frankrijk en Noorwegen kan je zeggen dat hij op dit moment in de juiste flow zit.
Foto: Ram in actie (Fotograaf: Nancy Vermeiren)
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Van Leeuwen Vastgoed bied p/01-01-’20 te huur aan:
Bedrijfsruimte van 808 m2 op industrieterrein
“de Slenk” te Ankeveen.

WEE

Kernen bedrijfsruimte zijn onder meer :

• 8 m. hoog overspanningsvrij
• 2 x overhead + div. loop deuren
• Gevlinderde hoog belasting vloer
• Kantoor + kantine ruimtes incl. voorzieningen
• Ruime bestemming voor bedrijfsvoeringen
• Voldoende buitenruimte naar wens bij te huren
• Pand gelegen op goed bereikbaar afsluitbaar terrein

Prijs stelling: € 55,- p/m2 – p/jaar
(excl. nuts voorzieningen - buitenruimte)

Voor bezichtiging en of meer informatie vernemen wij graag van u via:
Info@opslagVL.nl of via 035-656 3517

NIEUWS VOOR AN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

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.

CURA PEDICURE & MANICURE
ProVoet - Wendy Brockhoff
Kortenhoef, tel: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Onze droom voor
Mariëlle is nierziekten
genezen.
Deel je onze droom?
Sms NIER naar 4333 of kijk wat jij
kunt doen op nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

www.parkinsonfonds.nl

De ziekte van Parkinson
is nóg ongeneeslijk.
Steun daarom wetenschappelijk onderzoek.

Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
OPRUIMCOACH-ORGANIZER
www.easyorganizing.nl
06-46390848
2 en 3 November verkoop
van oa spulletjes van de
Veenhoeve en vele andere
leuke dingen kom gezellig
van 12.00 tot 17.00
Herenweg 37 Breukeleveen
10 jaar YogaDebra Body &
Mind in Kortenhoef. Kom
naar de Open Dag op 3 nov
zie www.yogadebra.nl
Medisch pedicure heeft
praktijk voor de medische
en gezonde voeten.
Middenweg 104B
0653387116

CHRISTMAS POP
Zing je mee op maandag?
Kerstpopsongs meerstemmig
muziekhuisnederhorst.nl
Smartphone, Tablet of PC?
Reparatie/Advies/Verkoop
De BESTE abonnementen!
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND
Hobbykelder gaat stoppen
eind van het jaar
nu alles met 50% korting.
Hobbykelder, Laarderweg 28
Bussum
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Te koop: compleet ingerichte
chalet op recreatiepark
de Plashoeve in Loosdrecht
Voor meer informatie:
06-23539852
Humanitas ‘t Gooi start
op 22 november een lotgenotengroep voor mensen
waarvan de partner is
overleden. Voor meer
informatie kunt u bellen
of mailen: 035-6286093 of
tgooi@humanitas.nl
Klussenbedrijf Bosane
schilderwerk, behangen,
stukadoren en
spachtelputzen
steiger gratis
0681471162 of 0646423869
Keramiek & Hout atelier
je bent welkom
elke zaterdag van 2 tot 5
Dammerweg 104
jachthaven de Rietlanden
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Hans
van
Ingen
WEEKBLADWIJDEMEREN
Hans
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25 jaar geleden al dirigent van tenhoever. Hij kiest voor zowel
het toen nog Ankeveense Jon- het zingen als het dirigeren. “Ik
gerenkoor. “16 jaar geleden zing veel mee met de groepen
ben ik dirigent geworden van die het wat moeilijk hebben
het Ankeveens Havenloos en probeer interactie met het
Mannenkoor.” Hij heeft geen publiek te krijgen, maar misspeciale muziekopleiding ge- schien zing ik wel liever dan
had, behalve pianoles in een dat ik dirigeer.” Deze dirigent
grijs verleden. “Ik heb mezelf vindt het kijken lastiger dan
door ontwikkeld”, zegt de au- het luisteren. “Vandaar dat ik
alle partijen voorzing, omdat
todidact.
veel koorleden niet zo goed
Naast het shantykoor neemt zijn in het noten lezen, dan
Van Ingen af en toe het stok- is het gehoor belangrijk.” Hij
je over bij All Directions. “Ja, weet zeker dat alle koorleden
het is weleens eenzaam op bij lastige passages goed op
de bok, maar als je ziet dat hem letten.
je samen met het koor een Hans van Ingen dirigeert niet
prestatie neer zet, geeft dat binnen bestaande lijntjes. Het
In samenwerking met
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enthousiasme
overbrengen
op de koorleden is zijn missie. “Muziek moet toch vooral gezelligheid en positiviteit
uitstralen”, vindt hij. Uiteraard
hebben zeemansliederen zijn
voorkeur, maar ook popsongs
(met All Directions) en heel
af en toe Gregoriaans vindt
hij prachtig. De toekomst ligt
open voor Hans van Ingen:
“Geen idee, ik laat het vooral
over me heen komen. Wanneer de gezelligheid wegvalt,
is het voor mij ook klaar.”

Pieter van den Dolder
Pieter van den Dolder begon
op zijn 7e jaar met pianolessen. “Een ietwat eenzaam bestaan, dus zocht ik een alternatief om samen te spelen, dat
was bij fanfare Nieuw Leven.”
Hij speelde de trombone en na
het conservatorium werd Pieter professioneel blazer in diverse orkesten. Bij Jan Stulen
leerde hij efficiënt te dirigeren.
“Het dirigeren is mij in het
bloed gaan zitten, het is een
prachtig vak om mensen te
kunnen inspireren om zo goed
mogelijk muziek te maken.”
Als er iets mis gaat, dan vindt
Van den Dolder de beste strategie om alles in het honderd

Rob van Surksum
Na zijn studie klassieke zang
aan het conservatorium zong
Van Surksum jarenlang bij de
Nederlandse Opera en als
solist bij vele uitvoeringen en
oratoria. Ook zong hij diverse
hoofdrollen in opera’s, operettes en musicals zoals “The
Phantom of the Opera” in Antwerpen.
In 2007 startte Rob van Surksum als dirigent. Het eerste
koor was in Duiven, maar inmiddels is dat uitgegroeid tot
het Gemengd Koor in Wijdemeren, het Puttense interkerkelijk gospelkoor “Born Again”
en de “Melody Singers” in Emmeloord. “Het leuke van dirige-

ren is om te merken dat mensen door simpele aanwijzingen
stap voor stap hun stem beter
gaan gebruiken en de klank
daarmee ook verbeteren. Die
juiste klank is bepalend en als
dirigent moet je alles tot één
mooi geheel smeden.” Volgens Van Surksum is er niet
echt een geheim om een goede dirigent te zijn. “Ik heb in de
loop der jaren naar veel dirigenten gekeken. Een perfecte
slagtechniek bij het koordirigeren is niet voldoende. Met een
interessant verhaal en goed te
begrijpen aanwijzingen over
het optimaal gebruiken van
de stem houd je de aandacht
vast van de koorleden. Zo

kun je beter doordringen tot
de essentie van het zingen,
meer dan alleen maar een algemeen verhaal over muziek
vertellen.” Verder merkt hij op
dat hij vooral klassiek georiënteerd is maar als het muzikaal
interessant is zeker open staat
voor andere stijlen.
Op de vraag of hij het solo zingen niet erg mist: “Ik heb altijd
met heel veel plezier concerten gegeven, maar vond en
vindt het nog steeds heel leuk
om anderen te leren zingen.”

te laten lopen. Iedereen kijkt
elkaar verbaasd aan en vraagt
zich af van ‘Hoe kan dat nou?’.
Zijn antwoord luidt steevast:
één oog op je muziek, met één
oog naar de dirigent en je oren
in het koor of orkest. Dan zal
het wellicht beter gaan.
Zes jaar geleden richtte hij
samen met Lia Snoeren het
koor Fun4all uit Loosdrecht
op. Vaste dirigent was weer
een nieuwe uitdaging. Het repertoire van het koor is zeer
divers, het wordt ook voor een
groot deel door de leden bepaald van klassiek naar pop,
van musical naar jazz. Pieter
heeft geen voorkeur voor een

bepaalde stijl, als het maar
zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. “Ik ben hierin veeleisend en vraag veel inzet van
de musici en vocalisten, want
je kunt muziek maken maar op
een manier doen: goed!” In de
toekomst hoopt hij met Fun4all
en alle andere orkesten die
Van den Dolder dirigeert nog
heel veel mooie concerten te
kunnen geven.
fotograaf: Hans Snoeren.
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‘s-Graveland kan reeks nederlagen

Wederom nederlaag

niet onderbreken

VVN

‘S-GRAVELAND
In Amsterdam is het ‘s-Graveland niet gelukt om een
einde te maken aan de
reeks nederlagen. Na een
half uur voorkwam de lat
een ‘s-Gravelandse voorsprong en 10 minuten later
stond het zelf met 2-0 achter. Die tik kwam het niet te
boven en de gastheren liepen uit naar een uiteindelijke 7-0 overwinning.

Senioren zondag
De 0-2 nederlaag van het 2e
had iets onrechtvaardigs in
zich. Het was de 2e helft de
bovenliggende partij, zag een
doelpunt afgekeurd en kwam
daardoor niet op voorsprong,
maar moest direct daarna een
tegendoelpunt incasseren. Het
4e verloor 1-4 van een jong
Hoogland-12. 35+2 redde de
‘s-Gravelandse eer door met
3-6 van Maarssen te winnen.

Senioren zaterdag
ZAT2 pakte een punt. Mark de
Graaf maakte de twee doelpunten in de wedstrijd bij Altius-5.
Ook een gelijkspel voor VR1
dat een laat tegendoelpunt van
TOS-Actief incasseerde (1-1).

Jeugd onder 8, 9 en 10
Zes tegen zes spelen op een
kwart veld: het pupillenvoetbal
(m/v) in de leeftijdscategorieën
onder 8, 9 en 10. Na een uitgebreide bekercompetitie gaan
de 9 teams zaterdag beginnen

Geef
mij
ij
tijd.

met de competitiewedstrijdjes.
Kom eens kijken! Elke zaterdag vanaf 9.00 uur.
Tweede kans Echt Waar!?
In de herkansing heeft het
team een mooi geldbedrag van
€ 4.880,00 bij elkaar ‘gekwist’.
Het bedrag zal duurzaam aangewend worden om de lichtinstallatie van LED-verlichting te
voorzien.
Beaujolais Primeur
De jaarlijkse traditie dit jaar op
vrijdag 22 november, 21.00 uur.
Stamppot
ZAT2 organiseert aanstaande
zaterdag een stamppotparty
na hun wedstrijd. Opgeven kan
nog tot donderdag.

Geef voor nieuwe
doorbraken in
kankeronderzoek.
Ga naar
kwf.nl/doneer

RESTAURANT Robberse Eiland
R

LUNCH TOPPERS

Deze week:

Oesters “Fine de claire”
“Fine de Claire oesters” ½ doz. geserveerd met frambozenvinaigrette.

10,00

ENTRECÔTE | RIB-EYE | TOURNEDOS
10,00

Steak Tartaar
Steak Tartaar met klassiek garnituur, truffelmayonaise, balsamico en toast.

Salade Geitenkaas
Frisse salade met warme geitenkaas, appel, walnoot, tomaat, balsamico en honing.

10,00

Carpaccio
Dungesneden ossenhaas met pestodressing en Pecorino kaas.

10,00

Kipsaté
Kipsaté gemaakt van malse kippendij met pindasaus, atjar en kroepoek.

10,00

Black Angus Burger
Hamburger met tomaat, augurk, uitgebakken spek en Cheddar kaas.

10,00

Pasta met gamba’s, knoflook, tomaat, kaas en bosui.

11,00

Mosselpan
Gekookte mosselen met koude sauzen.

12,50

Sliptong
2 à la meunière gebakken sliptongetjes met Ravigottesaus.

12,50

Entrecôte à la minute
À la minute gebakken entrecôte (150 gr.) met kruidenboter.

12,50

Alle steaks voor 17,50
SLIPTONGETJES 12,50

www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208
Pasta Gamba

Gerechten worden geserveerd met brood of friet
Restaurant Robberse Eiland is nu ook op dinsdag geopend vanaf 11.00 uur.

Oud-Loosdrechtsedijk 234 | 1231 NG | Loosdrecht | 06 20302208

NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst leed wederom
een nederlaag, nu met 5-2
tegen PVC in Utrecht
De zeer jonge ploeg toonde
weliswaar goede inzet, maar
de tegenstanders vonden elkaar gemakkelijker en creëerden veel meer kansen. Nederhorst was veelal te onrustig
in de opbouw, waardoor veel
balverlies werd geleden.Net
op het moment dat Nederhorst iets beter in de wedstrijd
kwam, sneden de gastheren in
de 15e en 18e minuut dwars
door de defensie heen en dit
betekende 2-0 voor de thuisclub. De roodgelen kwamen
in de 28e minuut door een Job
van Wijk benutte penalty terug
tot 2-1. De hoop werd teniet
gedaan toen een ongelukkige
klutsbal op 30 meter afstand
de bal over de goed keepende Wesley van der Helm in het
doel caramboleerde. Kort voor
rust gaf PVC de genadeklap,
een vrije trap die vanaf 20 meter in de linkerbovenhoek verdween.
Meteen na rust besliste PVC
de wedstrijd definitief en kwam
op 5-1. In de 51e minuut deed

WEE
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Nederhorst nog eenmaal iets
terug, toen uit een corner de
keeper de bal losliet en Job
kon intikken. Hierna werd niet
meer gescoord. Volgende
week de thuiswedstrijd tegen
Abcoude.
Overige wedstrijden
Wasmeer-3-Nederhorst-2:
5-1,
Nederhorst-3-AS80-5:
2-2; Nederhorst- 4-SDO- 5:
6-3. Wederom een overwinning van JO17-1 nu met 7-0
van Hooglanderveen, JO15-2
verloor nipt bij Breukelen met
4-3 en JO13-1 speelde gelijk
bij Buitenboys (4-4)
Afgelopen week is er voor
de jeugdleden op dinsdag en
donderdag een aantal trainingen verzorgd door de Golden
Boys voetbalschool. In de ochtenden was er een programma voor de jeugd van O7 t/m
O11 en in de middagen voor
O12 t/m O19. Op beide dagen
hebben ruim 100 jeugdleden
met veel enthousiasme aan
de trainingen meegedaan. De
organisatie was in uitstekende handen van de Activiteitencommissie en Commissie
Voetbalzaken.

Odis Volleybal Dames 1
Drie keer winst op rij
KORTENHOEF
In de herfstvakantie heeft
Odis Dames 1 het druk gehad. Na de eerder beschreven wedstrijd op zaterdag
20 oktober, speelden zij
maandagavond om 20 uur
in Sporthal De Fuik en
woensdagavond uit.
DS1 won maandagavond
met 4-0 van de dames in het
donkerblauw uit Amersfoort.
De eerste twee sets gingen
gemakkelijk naar Odis. In de
derde set was Keistad in staat
meer partij te bieden en in de
vierde set leek het er even op
dat Keistad deze zou pakken.
Het werd uiteindelijk 27-25
voor Odis.
Het strijdtoneel lag woensdagavond in Amsterdam. DS1

speelde hun derde wedstrijd in
vijf dagen. De prognose van
3-2 wisten zij om te zetten in
3-1 winst. De eerste drie sets
waren de teams aan elkaar
gewaagd en liepen eindstanden van de sets in de twintig
punten. De laatste set won
Odis DS1 makkelijk met 2512.
We hopen dat Dames 2 in de
vakantie goed heeft uitgerust.
De dames komen maandag 28
oktober om 20 uur thuis tegen
Keistad en donderdagavond
de 31e uit tegen gemeentegenoot Nederhorst in actie.
Vrijdagavond vlammen de
gepassioneerde recreanten in
Almere. Zaterdag 2 november
speelt MC1 thuis om 16 uur en
HS1 uit.
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NEDERHORST DEN BERG
Het begon allemaal in Nederhorst den Berg: de oprichting van ROctet, het
eerste vaste strijkoctet van
Nederland, werd beklonken
bij Concerten op de Berg.
Op 9 november zijn ze terug
voor een bijzonder concert
in de Willibrordkerk. Op het
programma staan werken
van Bach, Mendelssohn en
Sjostakovitsj.
Zeldzaamheid
Acht strijkers bij elkaar, dat is in
de klassieke muziekwereld een
zeldzaamheid. Ook al hebben
beroemde componisten voor
octet geschreven, vaak worden
deze prachtige stukken uitgevoerd door twee kwartetten of
acht solisten in een gelegenheidsensemble. De muziekvrienden in ROctet is trots het
enige vaste strijkoctet van Nederland te zijn. Veel van deze
musici komen uit Nederhorst

en omgeving.
Bijzondere Bach
Op 9 november zal het strijkoctet werken van Bach, Mendelssohn en Sjostakovitsj ten
gehore brengen. “We spelen
Bachs ‘Kunst der Fuge’, het
laatste werk dat Bach schreef”,
vertelt Joris van Rijn, violist
van ROctet. “Dit stuk neemt
voor mij persoonlijk een heel
bijzondere plek in: het is een
perfecte synthese van wiskundige schoonheid en artistieke
perfectie. Dat maakt dit stuk
bijna onmenselijk. Het is daarnaast een raadsel voor welk
instrument of ensemble Bach
dit werk componeerde. Als octet hebben we dit stuk herschikt
zodat alle acht stemmen in ons
ensemble hun rol in dit prachtige stuk kunnen vertolken.”

Steun
ROctet is bezig aan een indruk-

wekkende opmars. In zijn korte
bestaan heeft ROctet wervelende concerten gegeven en
afgelopen zomer zelfs het langverwachte debuutalbum ‘Novoselje’ opgenomen. Het project

kwam mede tot stand dankzij
crowdfunding. “Die steun is
belangrijk en voelt fantastisch”,
vertelt Van Rijn. “We hebben de
basis gelegd voor een langdurige vriendschap met een groep

dierbare
muziekliefhebbers.
Met huiskamerconcerten en
andere speciale acties bedanken we hen voor hun waardering.” Bestel uw concertkaarten
via www.concertenopdeberg.nl

Demonstratie Jachthoornblazen
Maak kennis met eeuwenoude
jachttradities
LOOSDRECHT
Op zondag 3 november a.s. vindt van 14.3017.00 uur weer het traditionele Sint Hubertus
jachthoornblazen
plaats
in de tuin van Kasteel-Museum Sypesteyn. Ter ere
van St.-Hubertus wordt er
onder leiding van Harry
Sevenstern een bijzondere
demonstratie jachthoornblazen gegeven. Bezoekers kunnen deze middag
kennis maken met eeuwenoude jachttradities.
Signaalinstrument
De demonstratie wordt verzorgd door een blazersensemble van 9 musici die de Pless
hoorns en de Parforce hoorns
bespelen. Zij zullen verschillende signalen laten horen,
die tijdens de jacht werden gebruikt voor het inluiden van het
jachtseizoen, het afbreken van

de jacht of ter ere van het geschoten wild. Tijdens deze demonstratie krijgen bezoekers
uitleg over de verschillende
korte en langere stukken die
worden gespeeld. Het geheel
staat onder leiding van Harry
Sevenstern.
De jachthoorn was van oudsher een signaalinstrument met
maar één toon. De signalen
waren daardoor beperkt tot
louter lange en korte stoten.
In de loop der jaren wordt het
instrument langer en is het
mogelijk meerdere tonen te
spelen. In de tijd van Karel de
Grote krijgt de jachthoorn een
plaats in de adellijke jacht in
West-Europa.
St.- Hubertus
Hubertus (of Huibrecht) was
een zoon van de hertog van
Aquitanië en leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag

van het jaar 683 ging hij op
jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die
dag. Hubertus bespeurde een
groot hert, en jaagde erachteraan met zijn honden. Toen hij
het hert bijna te pakken had en
het dier zich naar hem toekeer-

de, wilde hij het neerschieten.
Op dat moment verscheen er
een lichtend kruis tussen het
gewei. Een stem zei hem naar
Lambertus van Maastricht te
gaan. Sint Hubertus staat nu
bekend als patroonheilige van
de jacht.

Eerbetoon
Kasteel-Museum Sypesteyn
organiseert deze jachthoorndemonstratie om Sint Hubertus te eren. De historische
tuin leent zich uitstekend voor
deze oude jachttraditie.
www.sypesteyn.nl
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FAMILIEBERICHTEN

Nooit ......
Nooit meer zul je door de tuin lopen.
Waar iedere bloem en iedere plant,
Getuigde van jouw zorgende hand.
Maar de Hemeltuin gaat nu voor jou open.
Dankbaar dat hij zo lang in ons midden mocht zijn is,
omringd door zijn kinderen, rustig heengegaan
onze vader, schoonvader, opa en opi

Bram Schriek
sinds 15 mei 2013 weduwnaar van Mien Schriek-Overes
Nederhorst den Berg, 26 maart 1927
Hilversum, 24 oktober 2019
Jan en Marjon
Suzanne en Roy
Milan
Robbert-Jan en Sanne
Els en Adrie
Maaike en Barry
Dexter
Bart en Merel
Wim en Juliëtte
Fabiënne en Ralph
Thijme
Bram verblijft deze dagen in het uitvaartcentrum
van Monuta De Jager, Nieuwe Hilversumseweg 59
te Bussum, alwaar geen bezoek.
De afscheidsviering wordt gehouden op vrijdag
1 november om 13.30 uur in de R.K. kerk
OLV Hemelvaart, Dammerweg 6 te
Nederhorst den Berg. Aansluitend is er
gelegenheid de familie in de kerk te condoleren.
Daarna vindt om 16.30 uur de crematieplechtigheid
plaats in crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27
te Bilthoven. Aansluitend is er in de ontvangkamer een
informeel samenzijn waar gelegenheid is tot condoleren
en het delen van herinneringen.
Correspondentieadres: Monuta Schoonderbeek
t.a.v. fam. Schriek, Burg. de Bordesstr. 68, 1404 GZ Bussum

Nederland Leest 2019
REGIO In de maand november duikt Bibliotheek
Gooi en meer tijdens de
jaarlijkse
themamaand
Nederland Leest in duurzaamheid.
Wat kunnen wij zelf doen om
een gezonde en diverse leefwereld te behouden voor de
toekomst? Over dit onderwerp
gaan we met elkaar in gesprek
in bibliotheken door heel Nederland. Maar er gebeurt veel
meer: we organiseren activiteiten die op dit actuele gesprek

UITVAARTVERZORGING

Bijvoorbeeld op donderdag 31
oktober bij Bibliotheek Eemnes met columniste Aaf Brandt
Corstius, zaterdag 2 november
bij het Repair café in Bibliotheek Loosdrecht of zondag 3
november op een middag met
Wouter Mensink in Bibliotheek
Muiden over de vraag: Kun je
een betere wereld kopen?
Tijdens Nederland Leest doet
de bibliotheek een bloemle-

WEE

zing van natuurverhalen van
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VOOR AN
Jan Wolkers met als titel
Winterbloei cadeau aan haar betalende leden.
Dus wil je meer weten over
duurzaamheid, of wil je hier
meer over lezen? Kom tijdens
Nederland Leest naar de bibliotheek en ontvang Winterbloei (zolang de voorraad
strekt).
Meer informatie en activiteiten
vind je op www.bibliotheekgooienmeer.nl

Gespreksgroep
REGIO
Op dinsdagmiddag 5 november
start bij Viore een gespreksgroep voor mensen
voor wie genezing niet
meer mogelijk is. Het gaat
om een cyclus van zes bijeenkomsten.
De groep is bedoeld voor mensen die leven met kanker en
voor wie genezing niet meer
mogelijk is. Voor sommigen
betekent dit dat er nog maar

een korte levensverwachting
mogelijk is. Voor anderen kan
deze fase nog jaren duren.
Op zes dinsdagmiddagen
(13.30 – 15.30 uur) worden
er -onder deskundige begeleiding- ervaringen uitgewisseld en specifieke thema’s
behandeld. Het gaat zowel om
verwerking en aanvaarding
als om het zoeken naar een
goede kwaliteit van leven binnen de beperkingen die er zijn.

Onder andere de volgende
thema’s komen aan de orde:
Hoe ga je ermee om als je niet
meer beter wordt, hoe deel je
dit met je omgeving, waar ben
je dankbaar voor en wat wil je
nalaten?
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar
vrijwilligers@viore.org of bellen naar 035-6853532.

Feestmiddag voor ouderen
NEDERHORST DEN BERG
Alle inwoners van 65 + van
Nederhorst den Berg worden hierbij uitgenodigd
voor een gezellige middag
op zaterdag 9 november
a.s. in de Bergplaats aan
de Kerkstraat.

De zaal is open vanaf 13.30
uur we beginnen met koffie/
thee en gebak. Een hapje en
een drankje en een KWIS over
Nederhorst den Berg van weleer. De bekende berger Martin
Wewer zorgt voor de muzikale
noot deze middag. U kunt zich

opgeven bij Henny Pos tel.
O294-254515,
hennypos@
xs4all.nl Auto vervoer is mogelijk ook dat kunt u doorgeven.
Deze middag wordt u aangeboden door de Willem Van
Diermen Stichting.

Brandwonden Stichting
WIJDEMEREN
In de week van 6 tot en met
12 oktober collecteerden in
heel Nederland vele vrijwilligers voor de Nederlandse
Brandwonden Stichting.

Ook in Kortenhoef en ‘s-Graveland gingen de collectanten
langs de deuren. En met sucUITVAARTVERZORGING
ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NL
UITVAARTVERZORGING
UITVAARTVERZORGING
ces! Gezamenlijk werd een
Lindelaan 8 I 1231 CL Loosdrecht
Lindelaan
8 I 1231
CL Loosdrecht
Lindelaan
8 I 1231
CL Loosdrecht
bedrag van €758,12 opgeT 035 5825929 I M 06 1035 8100 I info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl
T 5825929
035 5825929
I M1035
06 1035
I info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl haald! De opbrengsten van de
T 035
I M 06
81008100
I info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl
collecte stelt de Brandwonden
ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NL
ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NL
ARIEDEKLOETUITVAARTVERZORGING.NL
Stichting in staat om haar werk
voor mensen met brandwonden voort te zetten.
Lindelaan 8 I 1231 CL Loosdrecht
T 035 5825929 I M 06 1035 8100 I info@ariedekloetuitvaartverzorging.nl

aansluiten. Praat, denk en
voel jij met ons mee?

Ernstige brandwonden kunnen je hele leven op zijn kop
zetten. Het medische traject,
met tientallen operaties, duurt
soms jaren. Daarnaast zijn er
de verwerkingsproblemen van
het vaak traumatische ongeluk. En tot slot zijn het vooral
de ontsierende littekens die het
leven van brandwondenslachtoffers moeilijk maken. Mensen
met brandwonden worden
vaak nagestaard, gemeden en
soms niet voor vol aangezien.
Daar moeten zij mee leren leven. De Brandwonden Stichting helpt hen daarbij.

Namens de collecteorganisator van Kortenhoef en ‘s-Graveland dankt de Brandwonden
Stichting alle collectanten en
gulle gevers in Ankeveen, Kortenhoef en ‘s-Graveland voor
hun bijdrage aan ‘de strijd tegen de littekens’.
Wil je ook je steentje bijdragen
en collectant worden? Aanmelden kan altijd: Stuur een
mailtje naar Ursula Hopman:
uvzaanen@hotmail.com
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De omschakeling van wat ooit
alleen een drukkerij was
NEDERHORST DEN BERG
Ooit als traditionele drukkerij opgericht door Ed
Dunnebier en definitief
overgedragen aan de tweede generatie vanaf januari
2008.
Apetrost zijn we op de nominatie ‘Familiebedrijf van Wijderemeren 2019! Een woord van
dank aan Ed is dan ook absoluut op z’n plaats! Hij heeft met
zijn ondernemersgeest en de
inzet van vele medewerkers,
in de loop der jaren een succesvolle, middelgrote drukkerij
opgebouwd!
Vanaf 2008 hebben Thijs
Dunnebier (technisch), Marije
Hogguer-Dunnebier (projectmanagement commercie) en

Franc Hogguer (algemeen)
het stokje overgenomen. De
noodzaak om een andere weg
in te slaan was meteen kraakhelder.

‘EEN MARKETING
SERVICE BEDRIJF,
GESPECIALISEERD IN
PRINT MEDIA’
De technologische ontwikkelingen in combinatie met de
veranderende
verwachting
van klanten vormden de aanleiding. Met de ingezette transformatie hebben we enerzijds
gekoesterd wat ons succesvol
heeft gemaakt, alleen aangevuld met relevante dienstverlening rondom print media. Dat
betekent dus niet alleen maar
mooi drukwerk ontwerpen en

V.l.n.r.: Thijs Dunnebier, Marije Hogguer-Dunnebier, Franc Hogguer Foto: Govard-Jan de Jong

maken, maar veel méér dan
dat. Simpelweg komt dat neer
op ‘al het gedoe’ uit handen
nemen voor bedrijven als het
gaat om het geregel en de
beschikbaarheid van ‘alle materialen waar maar een logo
of afbeelding op staat’. Voor
bedrijven in binnen- en buitenland. Oftewel een marketing
servicebedrijf, gespecialiseerd

in print media. En met 7 familieleden van de 17 medewerkers zijn we met recht een familiebedrijf te noemen!
Als uitgever van de gratis
Weekblad Wijdemeren en
NieuwsSter onderstrepen we
graag ook onze lokale betrokkenheid met de bewoners en
lokale middenstand van Ge-

meente Wijdemeren. Met de
recente gedaanteverandering
benadrukken wij ook de prioriteit om beide kranten zo aantrekkelijk mogelijk te maken
voor u als lezer en de adverteerder. We maken ons sterk
de continuïteit van beide kranten te waarborgen.

Spiegelplas Clean Up Actie 2019
Eerste editie zeer geslaagd
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 19 oktober
2019 hebben ruim 30 vrijwilligers, 11 bootjes en 1
duiker de eerste editie van
de Spiegelplas Clean Up
Actie tot een succes gemaakt.
Leden van de watersportvereniging De Spiegel, Jachthaven de Rietlanden, Natuurmonumenten en de Plastic
Soup Foundation hebben gezamenlijk het achtergebleven
zwerfafval op, in en rondom de
Spiegelplas, opgeruimd.
Rond 9:00 uur verzamelden de
deelnemers zich in het Boordlicht, het clubhuis van WSV De
Spiegel. De wolken deden vermoeden dat het niet het beste
weer zou gaan worden, maar
gelukkig waren de weergoden
de deelnemers goed gezind
en klaarde het al snel op. Initiatiefnemer Wim Dujardin heette iedereen welkom en legde

de bedoelingen uit. De afgevaardigden van Natuurmonumenten en de Plastic Soup
Foundation leverden hier ook
hun bijdrage door uit te leggen
waarom dergelijke initiatieven
zo belangrijk zijn, en bijdragen
aan een noodzakelijke verandering van een ieders mentaliteit. Gericht op een schonere
aarde, met minder zwerfafval
dat schadelijk is voor mens en
natuur. De medewerkster van
de Plastic Soup Foundation
nam tevens de taak op zich,
om het gevonden zwerfafval
te fotograferen en in te delen
in groepen, en dit vervolgens
te delen middels een speciaal hiervoor ontwikkelde app,
Litterati geheten. Deze app is
voor iedereen te downloaden
en te gebruiken bij het melden
van vervuiling. Met het gebruik
van deze app kan beleid van
fabrikanten aangepast worden
als hun verpakkingsproducten
te vaak in de natuur gemeld
worden.

Foto:

80 KILO AFVAL IN
3 UUR TIJD
Verdeeld over 11 boten en
uitgerust met de benodigde
hulpmiddelen gingen de deelnemers verdeeld over de Spiegelplas aan de slag. Zorgvuldig
werden alle oevers, eilandjes
en strandjes langs gevaren en

gezocht naar zwerfafval, verzameld in de zakken of kratten
en meegenomen voor oplevering in de haven. Rond 12:00
uur kon de balans opgemaakt
worden en werd ruim 80 kilo
afval in de daarvoor bestemde
container gestopt!
WSV De Spiegel verzorgde de
deelnemers vervolgens een

lekkere lunch, waarna teruggekeken kan worden op een
succesvolle eerste editie. In
de komende winterperiode zal
nagedacht gaan worden over
een 2e editie in 2020. Een duikersvereniging die op Jachthaven de Rietlanden hun boten
hebben liggen, hebben zich
al gemeld om een bijdrage te
leveren.

NIE
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Golfers schenken € 6.000,Jeugddorp De Glind

den, maar daarvoor zijn ze afhankelijk van donaties.
Betrokken deelnemers
Dankzij sponsoring van De
Goyer en haar Golfshop konden de Kiwanis ook een aantal
greenfees veilen. Door leden
van Kiwanis Hilversum-Baarn
werd een roei-clinic met aansluitende picknick ingebracht.
En als klapstuk bood een van
de deelnemers een sloepentocht voor 10 personen naar
Sail 2020 aan. Er werd enthousiast geboden zodat er
uiteindelijk een cheque van €
6.000,-- kon worden overhandigd.
REGIO 		
Op 14 oktober organiseerde Kiwanis Hilversum-Baarn haar derde
Business Golftoernooi op
de Goyer Golf & Country
Club te Eemnes. Ruim 40
deelnemers zetten zich in
om Jeugddorp De Glind
te helpen aan een rolstoelbusje voor meervoudig gehandicapte kinderen.
De weersvoorspellingen waren ronduit beroerd: het zou de
hele dag regenen. Maar kennelijk hadden de weergoden
wel waardering voor de inzet
van bedrijven uit de omgeving
van het Gooi en Barneveld:
ze lieten het bij een buitje van
een kwartier. Aan het eind van

de middag kon de uitslag zelfs
op het terras plaatsvinden en
werden de prijzen uitgereikt.
Waarom een rolstoelbusje?
Tijdens het diner hield Gerry Nutters van Jeugddorp De
Glind een presentatie. Het is
een bijzonder dorp waar uithuisgeplaatste kinderen kunnen opgroeien in een vast
gezin en binnen een normale
dorpsomgeving. Het verschil
met een instelling is dat kinderen hier vaste ouders en
“broers en zussen” hebben
waaraan ze zich kunnen hechten. Onder die kinderen zijn
meervoudig gehandicapte kinderen. Met een rolstoelbusje
kunnen ook die meedoen met
uitjes en hun horizon verbre-

Gerry Nutters kon de aanwezigen vertellen dat zij via een
stichting een verdubbeling
van dit bedrag kan realiseren,
zodat De Glind uiteindelijk €
12.000,- tegemoet kan zien
als bijdrage voor hun rolstoelbusje.
“De enthousiaste club mensen die aanwezig was op
deze avond was duidelijk betrokken bij onze missie. Wij
zijn dankbaar voor de mooie
samenwerking met Kiwanis
Hilversum-Baarn”, aldus Gerry
Nutters. Zij bedankte de deelnemers aan het Kiwanis Golftoernooi voor hun sportieve
steun aan Jeugddorp De Glind
en de kwetsbare uithuisgeplaatste kinderen.

Gratis workshops op			
Dag van de Mantelzorg
WIJDEMEREN
Op zaterdag 9 november is het de Dag van de
Mantelzorg. Tussen 10.00
en 16.30 uur zijn er weer
verschillende gratis activiteiten in Wijdemeren om
mantelzorgers te bedanken voor hun inzet.
Creatieve workshops
Kursusprojekt Loosdrecht (3Luik) geeft van 10.00 tot 12.00
uur de cursussen Italiaans
leren koken, herfstkransen
maken of een zentangle leren
tekenen. Van 14.00 tot 16.00
uur kunt u vogelvoederkran-

sen maken, limoncello leren
maken of een vogel op een tak
maken.
High tea met iets extra’s
Versa Welzijn organiseert in
het Wijdehuis in Loosdrecht
(3-Luik) een high tea met een
handmassage van 14.30 tot
16.30 uur. In het Wijdehuis in
Kortenhoef (Veenstaete) is er
van 14.30 tot 16.30 uur een
high tea met muziek.
Aanmelden voor			
7 november
Meld u voor zowel de high
tea als de workshops vóór

7 november aan bij mantelzorg2019@kploosdrecht.nl.
Heeft u vragen of hulp nodig?
Dan kunt u contact opnemen
met Herma Kleve van Versa
Welzijn via telefoonnummer
035 623 11 00.
Mantelzorgwaardering
Vergeet u ook niet een mantelzorgwaardering aan te vragen
bij de gemeente? Dat kan dit
jaar in de vorm van een VVV
cadeaukaart, dinercheque of
lekker weg-kaart. Aanvragen
kan tot 1 dec. 2019 via www.
wijdemeren.nl/mantelzorg.

Van Vuure In Memoriam
HILVERSUM
Ook dit jaar zal, alweer
voor de 13e keer, Uitvaartverzorging Van Vuure een
In Memoriam avond houden. Deze bijeenkomst zal
plaatsvinden op woensdag
13 november, inloop 19.15
uur en aanvang 19.45 uur
in Afscheidscentrum Van
Vuure, Melkpad 23 te Hilversum.
Evenals de voorgaande jaren
is er voor de aanwezigen gelegenheid om stil te staan bij

WEE

het gedenken van overleden
NIEUWS
VOOR AN
dierbaren. Dit gebeurt
door
het luisteren naar muziek, het
noemen van de namen van
de overledenen, het lezen van
een gedicht en het aansteken van kaarsen. Daarnaast
zal storyteller Maarten Vogelaar een speciaal geschreven
verhaal met ons delen. Belangstellenden kunnen zich
vóór maandag 4 november
opgeven via telefoonnummer
035-6247531 of via e-mail uitvaart@vanvuure.nl.

Keramiek & Houtatelier
NEDERHORST DEN BERG
Jarenlang stond ik op
kunstmarkten en exposities en al die tijd droomde
ik van een eigen winkel. Bij
jachthaven de Rietlanden
heb ik de kans gekregen
en sinds vorige week is
dan ook het kleinste winkeltje van Nederhorst den
Berg geopend.
In de winkel vind je een selectie van unieke keramieken en
houten schalen, beelden, kandelaars en daarnaast enkele
sieraden en gehaakte omslagdoeken/shawls. Leuk om cadeau te geven aan een ander
maar net zo leuk voor jezelf : -)
Ik zou het in ieder geval heel
leuk vinden als je komt kijken.

Vanaf nu ben ik er elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur
en verder op telefonische afspraak.
Het adres is Dammerweg 104
rechts naast Charley’s.
Graag tot dan.
Fia van Oorschot
06 517 68 553

CLUB 4711
Uitslag Herfsttoernooi Biljartclub 4711
Dinsdag 22 okt.: M. Verlaan
– W. Clements 3-0, Mw. D.
Giavarra – J. van Greuningen
0-2, A. de Bruin – M. Zieleman
0-2
Stand aan kop: Mw. D. Giavarra 5-13, B. Worp 5-13, M. Zieleman 5-13
Uitslag onderlinge competitie
BV Overmeer
Donderdag 24 okt.: J. Kloosterman - P. van ‘t Klooster 0-2,
M. Verlaan – M. v.d. Velden
0-3, T. Otten – W. Clements
0-3
Stand aan kop: P. van ‘t Klooster 5-15, H. Stalenhoef 5-15,
M. Verlaan 5-13
Uitslag 4711-maandtoernooi
biljarten
Zaterdag 26 okt.: 1. K. Jacobs

& M. v.d. Velden (14 pt.), 2. M.
Boelhouwer & M. Zieleman (12
pt.), 3. A. de Bruin & M. Verlaan (12 pt.), 4. R. Boelhouwer
& R. van Huisstede (10 pt.)
Programma
Donderdag 31 okt. 19.30 uur:
onderlinge competitie BV
Overmeer, vrijdag 1 nov. 14.30
- 20.30 uur: bar open + vrij biljarten, maandag 4 nov. 19.30
uur: herfsttoernooi Biljartclub
4711
Contact: 06-20408058

NIEUWSSTER
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Muziekpartijen
verenigen
zich
WEEKBLADWIJDEMEREN
Start projectorkest Wijdemeren
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In samenwerking met

WIJDEMEREN
Diverse partijen die actief
zijn in de muziek in Wijdemeren willen met elkaar
het muziek maken een stimulans geven. Om dit voor
elkaar te krijgen zijn scholen, muziekverenigingen
en docenten, samen met
Stichting
Muziekeducatie Wijdemeren een werkgroep gestart. De werkgroep Jeugd en Muziek
neemt diverse initiatieven
om meer kinderen (en volwassenen) in aanraking te
laten komen met muziek.
Er staan drie activiteiten op het
programma: Het inrichten van
een website waar alle muziekaanbieders binnen Wijdemeren bij elkaar staan. Of u nu
een gitaardocent zoekt, een
pianoleraar of een muziekvereniging: alle informatie staat
hier bij elkaar. Wij verwachten
deze site op korte termijn in de
lucht te hebben. Bent u docent

en heeft u uw informatie nog
niet aan ons doorgegeven,
stuur dan een mail naar: wijdemerenmuziek@gmail.com.
Op de St. Antoniusschool
wordt een muzieklokaal ingericht. Het is de bedoeling dat
er nog minimaal twee andere
klaslokalen op andere scholen
volgen. In deze lokalen staan
veel instrumenten waar kinderen tijdens en na schooltijd onder begeleiding mee kunnen
spelen. Ook met de naschoolse opvang worden inmiddels
goede afspraken gemaakt.
Diverse professionele docenten kunnen deze lokalen ook
gebruiken voor het aanbieden
van workshops.
In november start het projectorkest Wijdemeren. Dit betreft
een orkest voor alle muzikanten in Wijdemeren die les hebben in Wijdemeren, ongeacht
het instrument. Het orkest
repeteert op elke donderdag

van 19.00 tot 19.45 uur in ‘t
Akkoord in Kortenhoef. Het is
de bedoeling om te werken
naar enkele optredens die ook
in de andere kernen van Wijdemeren plaats zullen vinden.
Samen spelen geeft een extra
impuls aan je lessen en is ook

nog eens heel gezellig.
Aanmelding kan via: wijdemerenmuziek@gmail.com.
Wil
je doorgeven welk instrument
je speelt en hoe lang je al les
hebt? Als je doorgeeft wie je
docent is, kan de dirigent de
muziek ook met hem/haar af-

stemmen.De werkgroep heeft
activiteiten voor de komende
twee jaar benoemd. Bij gebleken succes wil de werkgroep
het muziekonderwijs in Wijdemeren in diverse vormen een
blijvend karakter geven.

Steek een kaarsje aan…
Zaterdag, 2 november,			
van 10.00 – 16.00 uur
Door: Karin van Hoorn

KORTENHOEF / NEDERHORST DEN BERG
De dag waarop we extra
aan onze lieve doden denken: een van oorsprong
rooms-katholieke,
maar
tegenwoordig een universele, ongebonden traditie:
Allerzielen.
Maria Schuffelen is op zaterdag, 2 november a.s., aanwezig in een speciale tent op de
Meenthof in Kortenhoef. Zij is
één van de mensen die op die
dag, samen met wie dat wil,
een kaarsje opsteekt voor, of
luistert naar wat iemand vertelt
over een dierbare dode.
“Kortenhoef is in 2014 begonnen met de kaarsjes”, vertelt
ze. “Het jaar van de ramp met
de MH17. Het was een initiatief van de Antoniusparochie,

de Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef en de
protestantse Gemeente de
Graankorrel in ‘s-Graveland.
Ook in Nederhorst den Berg
herkent men de waarde van
zo’n initiatief, kijk maar naar
de tent op het Wille Dasplein!”
Het mooie van Allerzielen,
vindt Maria, is, dat er zovéél
kaarsjes branden. “Zo wordt
aan zovéél mensen extra gedacht. Je bent samen. Je bent
niet alleen in je verdriet. Je
merkt dat veel mensen eenzelfde ervaring hebben. Dat
besef geeft saamhorigheid en
troost.”
Maria staat dit jaar voor de
vijfde keer bij de kaarsjes en
het gedenkboek. “Het is een
plek waar je terecht kunt! Mensen van alle leeftijden komen
langs. Kleine kinderen steken
een kaarsje aan voor opa of

oma. Sommige mensen doen
alleen een kaarsje, anderen
willen iets vertellen. Ik vind het
heel belangrijk dat dat kan. Ik
luister er graag naar, word er
zelf ook rijker van.”

Het gedenkboek. Daar kan je
een gedachte of een gedicht,
of alleen maar een naam in
opschrijven. Wat je wilt. Maria:
“Er wordt verder niets mee gedaan hoor. Als we rond 16.00
uur de tent sluiten, sluiten we

het boek ook. Dat gaat dicht
tot volgend jaar.”
Zaterdag 2 november van 10
tot 16 uur kunt u ons bezoeken
op de Meenthof in Kortenhoef,
en op het Willie Dasplein in
Nederhorst den Berg.
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Prinsenbal		
Schuimlikkers
ANKEVEEN
Op vrijdag 8 november is
het weer zo ver! Het jaarlijkse prinsenbal van de
Schuimlikkers in ‘t Wapen
van Ankeveen.
Het is weer de hoogste tijd om
u te laten zien wie ons het komend carnavalsjaar gaat vertegenwoordigen. We hebben
een super leuk jaar gehad met
Prinses Mariska en Prinses
Nanda, maar het is de hoogste tijd om deze twee toppers
op ludieke wijze af te voeren

NIEUWS VOOR AN

en de nieuwe prins of prinses
aan u voor te stellen. Zoals u
van ons gewend bent krijgt u
3 hints over onze nieuwe prins
of prinses. Veiligheid staat
voorop dit jaar voor onze prins
of prinses, met deze oud-Ankeveners zitten we er warmpjes bij dit jaar, maar houden
we ons hoofd koel. Aan humor
geen gebrek bij onze prins of
prinses.Graag zien we u dan
ook allen op vrijdag 8 november om 21.00 uur in ‘t Wapen
van Ankeveen.

Hoor de wind waait door de
bomen
Zaterdag 16 november aanvang 16.30 uur

SPANJE 		
Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik ben
nog niet in sinterklaassferen. De blaadjes hangen
nog aan de bomen, het
is buiten nog best lekker
weer, dus die wind door
de bomen lijkt nog ver
weg. Toch hebben wij be-

Kerst vieren:					
WEE
dat doe je samen!
KORTENHOEF
Samen eten en het jaar
afsluiten, een mooie gelegenheid om elkaar (beter)
te leren kennen.
Dit jaar wordt op zaterdag 14
december van 17.00-21.00
uur een gezamenlijke kerstmaaltijd georganiseerd voor
dorpsbewoners in de Curtevenneschool die dan helemaal
in kerstsfeer is.
Heb je zin om te komen? Neem
je kinderen, buren, familie of
vrienden mee! Geef je vóór 1
december 2019 op bij Corrie
Ockhuijsen, tel. 06-54712857
of e-mail: mijnnaamiscorrie@
hotmail.com. Wil je niet mee
eten, maar meehelpen, een
financiële bijdrage leveren of

op een andere manier een bijdrage leveren? Neem dan ook

contact met Corrie op.

richt ontvangen van Sinterklaas, en als alles volgens plan verloopt komt
hij zaterdag 16 november
aan op de Loswal in Nederhorst den Berg.

Samen werken aan een
mooi dorp

Eigenlijk is dat altijd het mooiste van ons dorp, het is allemaal heel dichtbij. Dan stapt
hij op zijn paard en samen
lopen we dan met alle Zwarte
Pieten over de Nieuwe Overmeerseweg naar de Blijklaan
en de schaatstent. Iedereen
mag naar binnen als de Sint
daar is aangekomen.
Dus zet het in je agenda! Zaterdag 16 november 16.30 uur!

WIJDEMEREN
Onder de noemer Met
elkaar, voor elkaar organiseert het Duurzaamheidscafé Wijdemeren op
vrijdagavond 1 november
een bijeenkomst over wat
we samen kunnen doen
om de dorpen (nog) mooier
te maken.

Hartelijke groet,
Sinterklaas en zijn pieten

vr 01 NOV
T/M
ZA 23 NOV
NOV
VR 01 NOV // 20.15 UUR // THE PREACHER MEN
INTO THE BLUES / Jazzconcert

ZA 09 NOV // 20.15 UUR // HANS AARSMAN
DOKTER AARSMAN / Onemanshow
WO 13 NOV // 20.15 uur // COLD WAR
FILM
ZO 17 NOV // 16.30 UUR // PILLOW FIGHTERS
BULTPOP / Popconcert
ZA 23 NOV // 20.15 uur // MATROESJKA
BRAINWASH / Cabaret
Theater De Dillewijn
Online boeken WWW.DEDILLEWIJN.NL
Stichts End 57
1244PL Ankeveen

Heb je een plan voor een groot
project? Of wil je juist klein beginnen? Alle ideeën zijn welkom! Om die ideeën kracht
bij te zetten en in een beeld
te vangen, vragen we je een
foto te maken van een plek
die je mooi vindt en die als
voorbeeld kan dienen, of juist
van een plek die je heel graag
mooier wilt maken. Neem een

afdruk of print mee van de foto
of stuur de digitale foto naar
Liesbet Dirven, l.dirven@ziggo.nl. De avond vindt plaats in
de Regenboogschool, Elbert
Mooylaan 86 in Kortenhoef en
duurt van 20.00 tot ongeveer
21.30 uur. Koffie, thee en taart
staan klaar! Aanmelden is niet
nodig.

Ouderavond

‘Praten met je kind over alcohol, roken en blowen’
REGIO 		
Naarmate kinderen ouder
worden brengen zij steeds
meer tijd door met vrienden en leeftijdsgenoten.
Ouders hebben soms het gevoel dat wat je zegt of doet er
eigenlijk niet meer toe doet.
Maar is dat ook zo? Op donderdagavond 14 november
organiseren Jellinek en GGD
Gooi en Vechtstreek een ouderavond over alcohol, roken
en blowen. Ouders van jongeren in de leeftijd van 12-18
jaar uit de regio zijn van harte
welkom.
Hoe ga je als ouder in gesprek

met je kind over alcohol, roken of blowen? Helpt het om
grenzen te stellen of wordt het
daardoor alleen maar spannender? Hoe staan andere
ouders hierin? Antwoorden op
deze vragen komen aan bod
tijdens de ouderavond ‘praten
met je kind over alcohol, roken
en blowen’. Tijdens de avond
komen allerlei alledaagse dilemma’s naar voren, die levendig worden uitgebeeld met
interactief theater.
De avond vindt plaats op donderdagavond 14 november
2019 van 19.30-21.00 uur bij
GGD Gooi en Vechtstreek (in-

loop vanaf 19.00 uur), burgemeester de Bordesstraat 80 in
Bussum. De toegang is gratis.
Ouders kunnen zich aanmelden via www.ggdgv.nl/ouderavond.

Kunst a/d vijfde Plas
In-/verkoop kunst & an�ek
Restaura�e- / lijstenatelier
Taxa�es nalatenschap / verzekering

Open: elke vrijdag en op afspraak
Herenweg 73, Breukeleveen
www.galeriewijdemeren.nl
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Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl
8 november

Carnavalsvereniging de
schuimlikkers - Ankeveen

Op vrijdag 8 november om
21.00 uur viert carnavalsvereniging de schuimlikkers, het
prinsenbal in het Wapen van
Ankeveen. Komt u ook?

9 november

Bijzonder concert
- Ankeveen

Op zaterdag 9 november viert
muziekvereniging BMOL uit
’s-Graveland haar 120 jarige
bestaan. Om deze bijzondere
mijlpaal te vieren zal zij optreden in ‘De Drie Dorpen’ in Ankeveen. Zowel slagwerk, orkest en veel jeugd zullen hun
muzikale kunsten vertonen.
Tussen 16:30 en 19:30 zal
dit bijzondere concert plaatsvinden. Er is een grote pauze
waar iedereen voor een klein
bedrag (€ 5-10) lekker kan
mee-eten en contact kan
leggen met de muzikanten.
Entreeprijs € 10, en kinderen
voor de helft.

13 november

Burenmaaltijd!
- Loosdrecht

Op woensdag 13 november tussen 12.00-14.00 uur
organiseren we weer onze
maandelijkse gezellige burenmaaltijd. Kosten voor deze
gezellige buurtmaaltijd bedragen slechts € 12,50.
Graag uiterlijk 6 november
aanmelden via 035-5888229
of via grandcafe@inovum.nl.

16 en 17 november

Landelijk atelier weekend
– Nederhorst den Berg

Hennie Hogenberg doet voor
de tweede keer mee met het
landelijk atelier weekend, dat
dit jaar plaatsvindt op 16 en
17 november. Atelier open
van: 11.00 -17.00 uur Middenweg 128 NdB. www.henniesatelier.nl
www.landelijkatelierweekend.nl

18 november

Energiebesparing
- Nederhorst den Berg

Weet u wat uw apparaten
gebruiken? Wil u minder verbruiken of efficiënter? Welke

energiebesparende maatregelen spreken u aan? Welke
energiebesparing is mogelijk
in uw huis? Met welke bespaartips kunt u verder?
Locatie VVNederhorst maandagavond
18
november
19.30-22.00 uur
Voor informatie
http://ECWijdemeren.nl

2 november

Op 2 november a.s. organiseert de Uitvaartstichting wederom lichtjesavond en
deze keer op de Zuiderhof. Met het thema ‘Aandacht’ willen we deze avond stil
staan bij alle dierbaren die we zijn kwijtgeraakt waardoor we ons soms alleen en
kwetsbaar voelen. Aandacht voor elkaar
en met elkaar. U bent van harte welkom!
De avond begin om 19.30 uur. Einde
21.00 uur

JACHTHOORN BLAZEN OP KASTEEL SYPESTEYN
- LOOSDRECHT
3 november

21 november t/m
1 december

Toneelvereniging DSO
- Kortenhoef

Toneelvereniging DSO speelt
in Cultureel Centrum de Blinker in Kortenhoef de vrolijke
musical Ja zuster, Nee zuster van Annie M.G. Schmidt
en Harry Bannink. In deze
gezellige voorstelling komen
welbekende liedjes als De
kat van ome Willem, Mijn opa
en Duiffies allemaal voorbij.
Voor meer informatie kunt u
terecht op www.toneeldso.nl

6 november

Themaochtend over de
kunst van het opruimen
- Loosdrecht

Woensdag 6 november van
10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer vestiging
Loosdrecht Themaochtend
over de kunst van het opruimen door Astrid van der Peet
van The Art of Organizing. Iedereen is van harte welkom,
de entree is vrij! Op een themaochtend in Loosdrecht is
altijd iemand van SeniorWeb
aanwezig om je te helpen bij
vragen over de PC, tablet, ereader of smartphone.

26 november

ALV energiecoöperatie
Wijdemeren

De avond
begint met
de plannen
2020 voor
de energietransitie
door
en
met bewoners. Gevolgd door een lezing
over klimaatverandering door
Jos Werkhoven van Weerstation De Arend.
energiecooperatiewijdemeren.nl

Op zondag 3 november vindt het traditionele
St Hubertus jachthoornblazen plaats in tuin en
park van Sypesteyn. Het is een muzikaal evenement geënt op de jacht. Onder leiding van
Harry Sevenstern is een ensemble gevormd
van 9 musici die de Plesshoorns en Parforce
hoorns bespelen. De groep zal op verschillende plaatsen in de historische tuin en het achterliggende bos van Sypesteyn de traditionele
jachtsignalen ten gehore brengen, waaronder
ook de Hubertusmars.
Het Sint Hubertus blazen begint om omstreeks
14.30 uur en eindigt uiterlijk om 17:00 uur.

ROUWCAFE

Iedere derde zondag van de maand

Iedere derde zondag van de maand organiseert Uitvaartstichting Hilversum het rouwcafé in
De Einder op de Zuiderhof, Kolhornseweg 13. In het rouwcafé kunt u lotgenoten ontmoeten of
gewoonweg ongedwongen een kopje koffie drinken. Vanuit de stichting zorgen wij voor rouwbegeleiding indien daar toe behoefte is. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. U bent welkom
tussen 14.00 uur en 16.00 uur.

HET JAGTHUIS – NEDERHORST DEN BERG
PROKOFJEV’S DAGBOEKEN MET ABBIE DE QUANT
8 november

Wie kent haar niet: fluitiste Abbie de Quant.
Zij leidde vele fluitisten op waarvan een aantal
optraden in het Jagthuis. Maar nu komt zij zelf.
Met pianist Maarten den Hengst en voordrachtskunstenaar Carel van Alphen maakte ze een
programma rond de dagboeken van de Russische componist Sergei Prokofiev. Dat presenteren zij vrijdagavond 8 november in het Jagthuis.
U krijgt deze avond een verrassend beeld van
Prokofiev’s denk- en gevoelswereld tijdens de
Russische revolutie. Hij schrijft: Op veel hoofdstraten van de stad werd geschoten maar op het
conservatorium was men bezig met de repetitie
en vergat men de stad snel. Of: Ik meen dat de
omwenteling schitterend verloopt. Niets vermag
Prokofiev’s concentratie op zijn muzikale loopbaan verstoren. In andere fragmenten doet hij
verslag van zijn tournee door Nederland en hoe
hij het dure Amstel Hotel (fl 17,- per nacht) verruilt
voor een goedkoper pension, op aanraden van
dirigent Pierre Monteux. Gespeeld worden deze
avond delen uit Prokofiev’s pianosuite Romeo en
Julia, een keuze uit Songs without words voor
fluit en piano, zijn fluitsonate en de fluitsonate
van collega Edison Denisov.
Concert Prokofiev’s muzikale dagboeken, vrijdag
8 november 2019, aanvang 20.15 uur, entree 18,50 euro (tot 25 jaar 10 euro). Reserveren via de
website www.jagthuis.nl, per email via
stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-252609. De locatie van het concert is Het Jagthuis,
Middenweg 88, Nederhorst den Berg (Horstermeer).
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Ken uw dorp quiz
Team Persmuskieten

Team Importanto’s

Team Familiy and
Friends
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Team Amicitia

Team Quiz t Wel 2.0

Team De Dijkers

Team

Team Cool & Co

Team Boomkens
Team Kwistini

