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Afscheid van 
tijdelijk   
burgemeester
Freek Ossel gaat eerst even  
bijkomen
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
”Na mijn eerste kennis-
making ontdekte ik al snel 
dat de vijf dorpen van 
Wijdemeren nog sterker 
en mooier waren dan ik 
dacht”, opent Freek Ossel 
zijn afscheidsinterview. 
Vanaf 12 juni 2017 was hij 
waarnemend burgemees-
ter, op 12 november was 
het afscheid. “Met de gro-
te verschillen tussen de 
dorpen zie ik ook dat veel 
inwoners trots zijn op hun 
gemeenschap.”
 
De burgemeester ziet dat de 
plassen de verbindende factor 
vormen tussen de lintbebou-

wing van Weesp tot Tienho-
ven. “De natuur biedt een enor-
me verrijking en de kansen om 
daar meer van te maken op 
het gebied van de recreatie 
liggen voor het oprapen. Maar 
er moeten wel knopen worden 
doorgehakt.” Daarmee doelt 
Ossel op het Gebiedsakkoord 
van 77 miljoen dat een impuls 
biedt aan de natuurontwikke-
ling. Hij beseft dat er op onder-
delen als de vaarverbindingen 
en weilanden omzetten naar 
schraal natuurlandschap for-
se bezwaren zijn, maar het 
gaat om het grotere geheel. 
“Achteraf bezien had het pro-
ces en de communicatie beter 
gekund. Daar moeten we van 
leren. Het is zeker nog niet te 
laat voor verbetering.”

 

En nu?
Door de broodnodige inves-
teringen is de organisatie op 
Rading 1 sterker geworden. 
Dat pleziert de burgervader. 
Wijdemeren lijkt in staat om 
zelfstandig verder te gaan. 
“Maar, de provinciale herin-
deling is gestopt. Daar zijn de 
meeste gemeenten blij mee. 
Ook geeft het rust. En dan, 
vraag ik me af, hoe gaan we 
verder?” Ossel wijst op de 
noodzaak om de problemen 
van de toekomst met ande-

ren op te lossen. “Wat willen 
we? Zoek samenwerking met 
andere partijen, de provincie, 
Binnenlandse Zaken, de on-
dernemers, andere gemeen-
ten, want er is al teveel tijd 
verloren gegaan. Pak de grote 
thema’s inhoudelijk op. Ik ben 
een grote voorstander van een 
verbod in 2020 op alle juridi-
sche en systeemdiscussies.”
 
Hoogte- en dieptepunt
De aanval met een mes op de 
Loosdrechtse huisarts heeft 
Freek Ossel ervaren als een 
persoonlijk dieptepunt. “Dat 
het vertrouwen zo geschaad 

wordt door een patiënt be-
tekent enorm veel voor het 
slachtoffer. Tegelijkertijd su-
perveel waardering voor de 
jongeman die hem redde.” 
Een mooi hoogtepunt vormde 
het welkom met een rondvaart 
voor de nieuwkomers in Wij-
demeren. “Vooral dat alles zo 
mooi samen kwam, de grote 
opkomst, het welkomstboekje 
met diverse aanbiedingen van 
verenigingen en ondernemers, 
de jongeren van het Zandkas-
teel die meehielpen. Dat was 
leuk.”
 
-Lees verder op pagina 3-

Op dinsdag 19 november wordt mevrouw Crys Larson 

tijdens een buitengewone vergadering van de gemeenteraad 

geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Wijdemeren. 

Aansluitend is er een receptie waar u persoonlijk kennis kunt 

maken met mevrouw Crys Larson.

Installatie burgemeester Crys Larson 

U bent welkom vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis 
van Wijdemeren.
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Uitvaartcentrum Myosotis
is gevestigd aan de 

Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 
0294-412409

Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Charles

 Bij Uitvaartverzorging Myosotis 
is er ruimte voor uw eigen inbreng 

en vormgeving van de uitvaart. 
Wij helpen en adviseren u met een 
passende invulling van de uitvaart. 

Heeft u vragen over uitvaart-
verzorging-verzekeringen? 
Elke donderdag houden wij
een inloopspreekuur van 

16.00 tot 17.00 uur. 

Bereken online uw uitvaartkosten 
op onze website met de 

uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle 

uitvaartverzekeringen. 

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

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.

T E C H N I S C H  I N S T A L L A T I E B E D R I J F

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN FULL-TIME

Franciscusweg 4a | 1216 SK Hilversum
035-624 4800 | info@bijlardbv.nl | www.bijlardbv.nl

LOODGIETER/CV MONTEUR
Functie-eisen
• Vakbekwaam
• Aantoonbare ervaring
• Rijbewijs B
• Zelfstandig en nauwkeurig
• Positieve uitstraling
• Goede communicatieve vaardigheden

Wat je van ons kunt verwachten
• Prettige werksfeer
• Goed salaris
• Passende arbeidsvoorwaarden SOLLICITEER!

TWIJFEL NIET &

Markt in Ankeveen

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

Zaterdag van 8.00-12.30

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 16 november:  19.00 uur:
 R. Simileer.

 OLV Hemelvaart
 Do. 14 november:  9.30 uur:
 W. Balk.
 Zo. 17 november:  9.30 uur:
 L. Wenneker.

 H. Antonis
 Zo. 17 november:  9.30 uur:
 J. Tünissen.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 17 november:  10.00 uur:
 Ds. P. Verhoeff.

 De Graankorrel 
 Zo. 17 november:  10.00 uur:
 Ds. C. Groot-Korstanje.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 17 november:  10.00 uur:
 Ds. S. Jumelet.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 17 november:  9.30 uur:
 J. v.d. Kamp.

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 17 november: 11.15 uur: 
 Nescio Lezing annex
 koffieconcert. 
 Lezing door
 Gerda Hogghordel.

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
vrijdag voor 12.00 uur. 
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie
Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren 06 - 206 15 919

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk 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 035 - 656 21 10
 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
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
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

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

Scholen
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  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 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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Ontwikkeling
Met de basis op orde, met 
meer expertise en daadkracht 
van de ambtenaren en een 
functionerende Belastings-
amenwerking ziet de burge-
meester dat Wijdemeren zich 
kan ontwikkelen naar een 
betere gemeente. “Ik zie dan 
ook echt uit naar het Jaar van 
de Dienstverlening dat aan-
staande is. Waarin we nog 
beter letten op de contacten 

met de burgers. Elkaar eerder 
aanspreken op fouten, beje-
gening van onze inwoners op 
de eerste plaats zetten, dat 
is van belang.” Freek Ossel 
is niet bang dat een verder-
gaande digitalisering zal lei-
den tot meer afstand van de 
bevolking. “Integendeel, dat 
schept juist meer ruimte voor 
het gesprek, want dat blijft de 
basis. Inwoners moeten zich 
kunnen uiten, op elk niveau.” 
Een goed gesprek voorkomt 
vaak rechtszaken.

Toekomst
“Ik heb mijn persoonlijke toe-
komst redelijk open gehouden, 
tot nu toe. Ik wil eerst even 
bijkomen, ontwennen aan het 
24 uur per dag zeven dagen 
per week werk van een bur-
gemeester.” Freek Ossel blijft 
betrokken bij de MD-raad van 
de nationale politie en is voor-
zitter van Stichting Frascati 
Theater.
“Verder zien we het wel, wel 
hoop ik wat vaker te kunnen 
spelen op m’n basgitaar.

   

Aanpak snelvaren kan 
(veel) beter

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Na twee jaar samenwer-
king gaat de strijd tegen 
te snel varen op de Wij-
demeerse wateren on-
verminderd door, meent 
burgemeester Ossel. Er is 
een stap vooruit gemaakt, 
maar er zitten nog teveel 
gaten in de aanpak om van 
een succes te spreken.
 
Nog steeds komen er jaarlijks 
veel meldingen binnen over 
de overlast op met name de 
Loosdrechtse plassen, maar 
ook op de Spiegelplas en de 
Wijde Blik. Exacte aantallen 
van de klagers zijn onbekend 
en ook weet men niet wat er-

mee gebeurt. Het eerste beeld 
is dat de controle is verbeterd. 
Er werden 129 boetes uitge-
deeld en 214 personen kregen 
een waarschuwing. Weliswaar 
werken de BOA’s van de ge-
meente en het Plassenschap 
beter samen met politie en 
brandweer, de onduidelijkheid 
over wie er moet optreden 
in welk gebied bestaat nog 
steeds. Ook het meldpunt om 
je klachten te melden was niet 
altijd bereikbaar. Burgemees-
ter Ossel pleit voor meer coör-
dinatie, een gezamenlijk draai-
boek zou kunnen leiden tot 
een betere afstemming. Ook 
ziet hij een rol voor de jacht-
havens en recreatieparken die 
wellicht hun gasten kunnen 
wijze op de gedragsregels. Er 

zijn veel signalen over alcohol-
misbruik en dan vooral onder 
jongeren. Burgemeester Os-
sel: “We denken er ook over 
om de bevoegdheden van de 
BOA’s uit te breiden. Zo moe-
ten we steeds bezig zijn wat 
er nog meer kan worden ge-
daan.” Nu krijgen 800 boten 
jaarlijks een ontheffing om ‘s 
avonds zo hard mogelijk te 
mogen varen. Overdag is 12 
km/u de standaard. De heer 
Ossel sluit niet uit, dat die uit-
zonderingen wellicht ook wor-
den beperkt. Kortom, het toe-
zicht is verbeterd, waardoor de 
overlast is verminderd, stelt de 
burgemeester. Maar de aan-
pak snelvaren is nog zeker 
geen succesverhaal.

Column van 
de burgemeester

Burgemeester Freek Ossel>

Als de dag van gister... het is 
mei 2017. De aankomst op 
Rading 1 was een verrassing.

De Knorrfabriek leek regelrecht 

afkomstig uit een oude oorlogs-

film. Het vroegere bedrijfskantoor, 

nu gemeentehuis, aan de overkant 

zag er in de regen wat donker uit. 

De raadszaal leek verrassend veel 

op een kantine. De herfstkleuren 

op de schilderijen versterkten het 

donkere effect. Na een welkom 

begon de locoburgemeester met 

een waarschuwing dat het hier 

toch wel heel anders was dan in 

Amsterdam. Ik hoor in de wandel-

gang over de, volgens sommi-

gen, zeer aanstaande fusie met 

Hilversum. Het is afwachten wat er 

gaat komen.

Tijd om te bouwen
Als de dag van nu... het is novem-

ber 2019. Het schoongespoten 

gemeentehuis ziet er licht en wit 

uit. De zonnepanelen doen het 

goed op het dak. De schilderijen

in huis zijn meegegroeid in fris-

se tinten. Buiten zijn banken en

lunchtafels geplaatst in de fris-

blauwe en grasgroene kleuren

van het logo van Wijdemeren.

Er is gestart met de verbouwing 

van de publieksruimte. Er zijn 

mensen bijgekomen om de basis 

van de organisatie te versterken. 

Geleidelijk aan beginnen we daar 

de vruchten van te plukken.

Hilversum is nog steeds dicht-

bij maar eigenlijk ook ver weg. 

Het afblazen van de herindeling 

betekent voor een groot deel van 

de raad ruimte voor een perspec-

tief naar één regiogemeente met 

sterke bouwstenen. En dat zijn 

de dorpen. We gaan de dorpen 

in om met de inwoners te praten 

en te luisteren naar hun ideeën 

en hun voorstellen. Ze verschillen 

per dorp en dat is goed. Het is 

letterlijk en figuurlijk tijd om weer 

te bouwen. 

Heb ik het beeld van toen en nu 

wat aangedikt ? Ja, dat kun je wel 

een beetje zeggen. En tegelij-

kertijd; als sfeerbeeld vind ik het 

herkenbaar en dicht bij ‘mijn 

gevoelswaarheid’. Zeker als we 

daarbij de kracht van de inwoners 

en ondernemers uit de dorpen 

betrekken. Ik durf de wedden-

schap aan dat we in de Top 20 van 

Nederlandse gemeenten zitten als 

het gaat om organisatievermogen, 

evenementen, historische kringen 

en andere feestelijke gebeurte-

nissen.

Een factor van betekenis
Een van de leukste dingen aan het 

begin van mijn burgemeesterschap

was het bezoek aan belangrijke 

en zogenaamd minder belang-

rijke mensen voor en achter de 

schermen. Dan kom je dichtbij de 

haarvaten van de lokale samenle-

ving. Daar leer je veel van. Ik dank 

al die mensen voor het mogelijk 

maken van die leerstart. Want 

Wijdemeren is een bescheiden 

gemeente naar inwonertal, maar 

zeer onderscheidend door de 

verschillende dorpen. Daarnaast 

zijn we in oppervlakte de grootste 

van het Gooi. En daarmee zijn we, 

of we het willen of niet, een factor 

van betekenis.

In de afgelopen 2,5 jaar was het 

mijn burgemeesterstaak om u 

door het tijdperk van de herinde-

ling in Gooi en Vecht te loodsen. 

Nu is het tijd voor een nieuwe 

vaste burgemeester. Dat is een 

mooie, uitdagende taak voor

Crys Larson. Ik wens haar en u een 

prachtige en krachtige tijd toe in 

het mooie Wijdemeren.

Freek Ossel

Burgemeester Wijdemeren

2017-2019

Afscheid
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Laadpalen en stikstof
WIJDEMEREN  
B&W hebben knopen door-
gehakt over de laadpalen 
en over stikstof bij kleine 
projecten.
 
Het aantal elektrische auto’s 
neemt sterk toe en daarmee 
ook de vraag naar oplaadpun-
ten. In Wijdemeren zijn mo-
menteel slechts 21 openbare 
laadpalen. Met de vernieuw-
de aanpak komt er eerst een 
verkeersplan per dorp, waarin 
de openbare laadplekken al 
zijn ingetekend. Waardoor de 
procedure met 10 weken ver-
kort kan worden. Overigens 
betekent die schets niet dat er 
al laadpalen worden geplaatst 
op die plekken. Ook worden 
de regels verruimd, van 300 
naar 150 meter afstand naar 
de woning. Bij herinrichtings-
projecten wordt rekening ge-
houden met de laadbehoefte 
in 2030. Indien nodig plaatst 
de gemeente bij deze projec-

ten proactief extra laadpalen. 
Wethouder Boermans: “Ik ben 
blij dat we met dit nieuwe laad-
palenbeleid tegemoet kunnen 
komen aan de wens van inwo-
ners om de aanvraag voor een 
laadpaal sneller te maken. Met 
het totale pakket aan maat-
regelen nemen we drempels 
weg voor de aanschaf van een 
elektrische auto en stimule-
ren we de omschakeling naar 
elektrisch rijden. Zo maken we 
Wijdemeren stapt voor stap 
klaar voor een duurzame toe-
komst.” Laadpalen op eigen 
terrein vallen buiten de nieuwe 
regels. Het laadpalenbeleid 
wordt op woensdag 4 decem-
ber in de commissie behan-
deld, waarna de gemeente-
raad beslist op donderdag 12 
december.

Stikstofproef
Ook Wijdemeren heeft te kam-
pen met de gevolgen van te 
hoge stikstof- uitstoot. Het 
wachten is op nieuwe lande-
lijke richtlijnen die de commis-
sie Remkes zal opstellen (mei 
2020). Intussen heeft wethou-
der Jan-Jaap de Kloet een 
plan om kleine projecten te 
kunnen versnellen. Een extern 
bureau zal bij werkzaamheden 
als dakkapel, serre en schut-
ting berekenen wat de stik-
stof- uitstoot is. De gemeente 
financiert die onderzoeken. 
Het gaat om een beperkt aan-
tal, per soort bouw. Zo krijgt de 
gemeente een staalkaart van 
hoeveel stikstof deze werk-
zaamheden vergen. Met dat 
beeld kunnen aanvragen met 
meer vaart worden behandeld.

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

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

FAMILIEBERICHTEN Kom jij ons 
team

versterken?!
Ben je

geïnteresseerd?
Neem dan contact op:

telefoon: 06- 136 678 48

VAN ELKE 
TAFEL IS ER 
MAAR ÉÉN 
Exclusieve boomstamtafels.

Van eettafel tot salontafel. Welke kiest u?

showroom: Nootweg 11 | Loosdrecht | www.hgtuinmeubelen.nl

Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen, telefoontjes, brieven en kaarten

die wij mochten ontvangen voor en na het overlijden van

Co Vrijhoef – Pouw

Het heeft ons erg goed gedaan te mogen ervaren
dat Co geliefd was bij vele mensen.

Dankzij jullie steun en medeleven denken wij vol liefde terug
aan een heel mooi en waardig afscheid.

    Jan Vrijhoef
    John en Michaëla
    Ellen
    Kleinkinderen
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Applaus voor de Bergers
2e van 5 dorpenavonden
Door: Herman Stuijver
 
NEDERHORST DEN BERG 
Gespreksleider Peter Buijs 
vroeg vorige week maan-
dag aan het eind van de 
Dorpenavond in de kantine 
van VV Nederhorst ‘een ap-
plaus voor uzelf’. Terecht, 
niet alleen waren verreweg 
de meeste inschrijvingen 
van de vijf sessies in Ne-
derhorst geweest, ook de 
betrokkenheid bleek groot.
 
Aan vier tafels spraken ruim 
50 aanwezigen over de leef-
baarheid, duurzaamheid en de 
visie op de toekomst. Uit een 
filmpje over de nieuwe Omge-
vingsvisie bleek dat 26 huidige 
wetten worden vervangen door 
één. In dat geheel hebben dor-
pen en wijken een zogenaam-
de ‘afwijkingsruimte’ waarin de 
gemeente in samenwerking 
met bewoners kan bepalen 
hoeveel er gebouwd wordt, 
waar het groen komt en an-

dere kwesties rond ruimtelijke 
ordening. Uiteraard binnen de 
kaders van het rijk, de provin-
cie, de regio en de gemeente. 
Met handopsteken werd min 
of meer duidelijk dat de mees-
te inwoners niet weten wat de 
Omgevingswet gaat inhouden. 
Driekwart meende dat we niet 
zonder gemeentehuis kunnen 
en wat betreft een dorpenco-
ordinator keek de meerderheid 
de kat uit de boom. ‘Eerst zien 
dan geloven’.
 
ZORGWEKKEND (..) 
DAT DE AANRIJTIJD 
VAN AMBULANCES TE 
LANG IS
 
Hard werken
Het compliment van Buijs ging 
met name over de gesprek-
ken aan tafel. Op grote vellen 
noteerden medewerkers de 
opmerkingen van de Bergers. 
Jammer dat CDA-fractieassis-
tent Van Ruitenbeek niet goed 
begrepen had dat lokale politici 

niet mee mochten doen, hij dis-
cussieerde volop mee. Terwijl 
andere Bergse raadsleden op 
afstand bleven. Overigens ver-
liepen de halfuren in een goede 
geest en met respect voor alle 
standpunten. Ingrid Wagenaar 
was zelfs uit Súdwest Fryslân 

(89 kernen) gekomen, waar ze 
goede ervaringen hebben met 
dorpsraden. Daar vormt een 
vereniging het aanspreekpunt 
voor wat er leeft in een dorp.
 
Resultaten
Alle volle vellen worden seri-

eus bestudeerd en verwerkt 
in een DOP, een Dorps Ont-
wikkelings Plan. Twee zaken 
sprongen eruit: beter openbaar 
vervoer en gevarieerd bouwen. 
Zorgwekkend was het geluid 
dat de aanrijtijd van ambulan-
ces te lang is.

Eerbetoon aan oranje hesjes
Koffieshop op Meenthof
Door: Herman Stuijver
 
KORTENHOEF  
De bestrating van winkel-
centrum de Meenthof is 
bijna klaar. De deadline 
van 15 november zal wor-
den gehaald, meldde Yvar 
Steketee van de winke-
liersvereniging. Zodat de 
Goedheiligman met open 
armen op 23 november 
kan worden ontvangen op 
de frisse ondergrond.
 
De ondernemers waren zo blij 
met het resultaat dat ze de 
medewerkers van Hendrikse 
Wegenbouw en Weissenbach 
die vier nieuwe bomen plant-
ten, bedankten met een ge-
bakje en een koffie en/of thee. 
Bij restaurant Dynasty was 
het samenzijn van winkeliers, 
werklui en gemeentelijk per-
soneel. Steketee sprak van 
‘een metamorfose’ na 22 jaar. 
Hij prees de vakbekwaamheid 
en de planning van de straten-

makers. “Dat het zo mooi zou 
worden, had ik in mijn stoutste 
dromen niet durven denken”, 
zei de opticien zonder met 
z’n ogen te knipperen. Ook 
wethouder Jan-Jaap de Kloet 
was vol lof over de nieuwe 
aankleding die ook binnen het 
budget was gebleven. Hij had 
veel positieve reacties gekre-
gen. Dat gold ook voor Niels 
Puik, assistent-uitvoerder die 
niet overhaast en zorgvuldig 
te werk was gegaan. Niels 
had van veel bezoekers com-
plimenten ontvangen over de 
bestrating. Voor Etienne van 
boekhandel CW ‘76 was het 
woekeren met de uitstalruimte 
voor de winkel. “Maar ik heb 
er vrede mee, het is nu inder-
daad mooier geworden.” Ove-
rigens heeft het winkelcentrum 
meer fietsenrekken gekregen, 
van 80 naar 104. Alleen moet 
een deel van het publiek nog 
getraind worden om hun rij-
wielen op correcte wijze in de 
rekken te steken.

METAMORFOSE VOOR 
WINKELCENTRUM
 
Koffieshop
Wethouder De Kloet maakte 

vorige week ook bekend dat 
het bestemmingsplan van het 
pand van de vertrekkende kle-
dingreparateur van De Groote 
Schaar tegenover AH (Meen-

thof 24) wordt omgezet naar 
horeca. Daar komt dus een 
koffieshop, waar al heel lang 
op gewacht wordt.
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Kremer-kids ontbijten goed
Nationaal Schoolontbijt

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
De leerlingen van groep 8 
van de Mr. Kremerschool 
hebben vorige week 
woensdag aangetoond 
dat zij over het algemeen 
goed ontbijten. Zij waren 
present bij het Nationaal 
Schoolontbijt op het ge-
meentehuis, als gasten 
van burgemeester Ossel.
 
Hoewel juf Nina nadrukkelijk 
achter de actiedoelen van het 
stakend onderwijspersoneel 
staat, doet ze zelf niet mee. 
Ze denkt dat staking niet zal 
werken. De achtstegroepers 
vinden het helemaal niet erg 
dat deze Bergse basisschool 
niet sluit. Ze hebben het zo 
naar hun zin in de klas dat ze 

het thuis maar saai vinden. 
De sfeer zit er direct in, vanaf 
minuut 1. Op de tafels staan 
pakken melk en chocomel, er 
liggen volkoren boterhammen, 
krentenbollen en rijstcrackers, 
met plakken kaas als beleg en 
uiteraard de bekende hagel-
slagmix. Juf Nina gaat rond 
om de jongelui een stukje ap-
pel in de mond te steken.
 
BIJNA IEDEREEN 
NEEMT DE TIJD OM 
TE ONTBIJTEN
 
Uit onderzoek blijkt dat veel 
scholieren zonder ontbijt naar 
school gaan, ze hebben haast 
om op tijd te zijn. Bij de Ont-
bijttips staat onder andere 
dat je je schoolspullen al ´s 
avonds klaar kunt leggen en 
dat je de tafel van tevoren 

kunt dekken. Die aanwijzin-
gen zijn duidelijk niet bedoeld 
voor deze kinderen, want bij-
na iedereen neemt de tijd om 
te ontbijten. Sofie A. kan wel 
zeven broodjes op en Seema 
kauwt graag op de cornflakes, 
Coen zweert bij een boterham 
met grillworst en een kop thee, 
terwijl Teun en Rein gek zijn 
op fruit, van kiwi tot bessen. 
Alleen Housein slaat zijn vroe-
ge ochtendmaaltijd over, hij wil 
eerst bewegen en pas in de 
pauze gaan knabbelen. Ook 
Damiën ontbijt ongeveer twee 
keer per week niet, hij heeft 
soms moeite om snel uit bed 
te springen. Het ontbijt wordt 
extra gezellig, omdat de bur-
gemeester van tafel naar tafel 
hopt voor een praatje met alle 
kinderen.

   

Wijdemeren | om
5 jaar op rij groenste leverancier in de markt

WIJDEMEREN  
Samen met de andere 40 
lokale energiecoöperaties 
binnen het om | nieuwe 
energie collectief, is Wijde-
meren | om opnieuw uitge-
roepen tot groenste leve-
rancier van Nederland. De 
energie die zij gezamenlijk 
opwekken in de regio van 
hun klanten, krijgt het rap-
portcijfer 10 van de Consu-
mentenbond, Greenpeace, 
Natuur & Milieu en WISE. 
Iedereen in Nederland kan 
daarmee profiteren van de 
groenste energie, opge-
wekt in zijn of haar eigen 
buurt. Non-profit energie 

wint het daarmee van de 
grote commerciële partij-
en.
 
Wijdemeren | om vormt sa-
men met tientallen andere 
lokale energiecoöperaties het 
om | nieuwe energie collec-
tief. om | nieuwe energie is de 
lokale energieleverancier die 
duurzaamheid wil versnellen 
door duurzaam betaalbaar 
te maken voor iedereen. Dat 
kan zij doen, doordat zij geen 
winstoogmerk heeft. De winst 
wordt teruggegeven aan de 
lokale coöperaties om nieuwe 
projecten op te starten én aan 
de klanten. Dat doet om | nieu-

we energie door de tarieven te 
verlagen. Hoe meer mensen 
meedoen, hoe lager de prijs. 
Wordt om | nieuwe energie 
even groot als de traditionele 
leveranciers, dan is zij de al-
lergoedkoopste leverancier in 
de markt. Inmiddels bestaat 
het collectief uit meer dan 40 
lokale energiecoöperaties. 
De betrokken burgers binnen 
deze coöperaties wekken in 
de regio 100% duurzame zon-
ne- en windstroom op voor 
de klanten. Een overzicht van 
alle aangesloten coöperaties 
is te vinden op www.same-
nom.nl.

BEEKES
STOFFEER ATELIER

NIEUWE BINNENVULLINGEN  BOOT- EN LOUNGEKUSSENS  COLLECTIE 3000 STOFFEN, 

LEER EN KUNSTLEER  ZON- EN REGENBESTENDIGE BUITENSTOFFEN  SCHAPENVACHTEN

WWW.BEEKESSTOFFEERATELIER.NL
Oud Loosdrechtsedijk 61 A * Loosdrecht * 035-5255416

STOFFEREN VAN KLASSIEK TOT DESIGN - GESPECIALISEERD IN TOPMERKEN

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

Bedrijfsruimte van 808 m2 op industrieterrein
“de Slenk” te Ankeveen.

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

Van Leeuwen Vastgoed bied p/01-01-’20 te huur aan:

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Herfstkleuren

Foccaccia 
met gegrilde groente

€ 3,35
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl
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Hellen Rotteveel
LOOSDRECHT  
Hellen Rotteveel is gebo-
ren en getogen op mane-
ge Hallinckveld in Loos-
drecht. “Dus van jongs af 
aan is de liefde voor en 
kennis van de paarden op 
deze manier met de paple-
pel ingegoten.”
 
Ook heeft Hellen altijd mee-
gedaan aan de wedstrijdsport 
zowel dressuur als springen, 
maar uiteindelijk gespeciali-
seerd in de dressuur. Moeder 
Thea Schouten zit al vanaf 
1978 op deze locatie, eerst 
met vader Kees Rotteveel die 
ze op de hippische opleiding 
in Deurne heeft leren kennen. 

Hellen behaalde de mastertitel 
in ‘Medical Biology’. Er staan 
ongeveer 65 paarden en we-
kelijks komen er ongeveer 350 
mensen bij hen rijden. “Wij 
hebben hele paardenfamilies 
bij ons op stal staan, omdat 
we ook elk jaar een aantal 
veulentjes fokken. We hebben 
een diverse club aan school-
paarden.” Op Hallinckveld 
kunnen mensen van beginner 
tot nationaal niveau leren rij-
den. Maar daarnaast is er ook 
voltigeles, een carousselteam, 
een talententeam, springles-
sen en elke maand zijn er een 
of meerdere wedstrijden. “Wij 
onderscheiden ons door onze 
hoge kwaliteit van instructie en 

paardenkennis.” Hellen: “Met 
paarden werken is een ‘way 
of life’. Je bent 24/7 in de weer 
met de paarden en dat kan al-
leen wanneer je beschikt over 
passie voor de paarden.”
 
“De verzorging van de paar-
den is ook een groot deel 
van de paardenhobby en dat 
spreekt meisjes meer aan dan 
jongens.” Volgens Hellen is 
het terecht dat er met een kri-
tisch oog wordt gekeken naar 
de manier waarop we paar-
den houden. Er zijn nog veel 
mensen met goede intenties, 
maar die met te weinig kennis 
paarden houden, waardoor 
misstanden kunnen ontstaan.

Priscilla Brouwer
NEDERHORST DEN BERG 
Priscilla Brouwer rijdt van-
af haar 7e op een pony, la-
ter te paard. Ze was altijd 
al actief bij de manege, 
maar sinds 2018 is ze full-
time mede- eigenaar van 
Manege De Laanhoeve in 
Nederhorst den Berg, na 
een carrière van 10 jaar 
als belastingconsultant bij 
Ernst & Young.
 
De Laanhoeve bestaat voor 
een deel uit pension- en ma-
negepaarden en -pony’s. Ze 
hebben ruim 50 boxen be-
schikbaar. De manege werkt 
nauw samen met Rijvereni-
ging Nederhorst den Berg die 

met 200 leden de paarden en 
pony’s huren. Als instructeur 
geeft ze, samen met nog 8 
andere instructeurs, hiervoor 
zelf ook les. De lessen zijn 
heel divers, zowel springen 
als dressuur en de leeftijd 
van de ruiters loopt uiteen 
van 8 tot 76 jaar! Er zijn 2 
buitenbakken en een binnen-
bak. Priscilla: “Wij hebben de 
leukste en gezelligste mane-
ge van het Gooi. Er is een 
leuke mix van verschillende 
niveaus. Je mag bij ons veel, 
zelf poetsen, opzadelen en we 
organiseren veel activiteiten.” 
Volgens Priscilla wordt ‘een 
paard niet gefokt om geslacht 
te worden’. Juiste verzor-

ging, bewegingsvrijheid zijn 
belangrijke peilers naast het 
dagelijks bekijken van de ge-
zondheid. “Ons oudste paard 
is op dit moment 31 jaar, dat 
is redelijk uniek.” Nog steeds 
wordt de manege grotendeels 
bevolkt door paardenmeis-
jes. “Paarden zijn een soort 
knuffeldieren en daar hebben 
meiden meer gevoel voor 
dan jongens.” Maar het gaat 
veranderen, er zijn vier nieu-
we jongens. Het welzijn van 
de paarden staat altijd voor-
op. Eenmaal besmet met het 
‘paardenvirus’ kom je er niet 
meer vanaf, volgens Priscilla 
Brouwer.

Charlotte van der Haar
KORTENHOEF  
Charlotte van der Haar is 
ook al decennia besmet 
met het paardenvirus. 
“Mijn opa en oma hebben 
altijd pony’s gehad op de 
Kortenhoefsedijk. Hier 
was ik dan ook vele uren 
te vinden. Sinds 2016 ben 
ik officieel begonnen met 
les geven en heb ik een 
bedrijf opgezet.”
 
“Manege Het Knolleke is een 
plek voor kinderen die erg 
graag bij pony’s willen zijn. 
Hier kan een band ontstaan 
tussen kind en pony. Door niet 
alleen te rijden, maar ook het 
verzorgen van de pony’s leren 

kinderen een wederzijds res-
pect op te bouwen.” Er wordt 
niet alleen les gegeven in de 
standaard disciplines, ook 
wordt er polocrosseles geven. 
Het Knolleke in Kortenhoef 
heeft 10 pony’s die voor de 
lessen gebruikt worden en er 
zijn ongeveer 90 leerlingen 
per week. Bij Charlotte wordt 
er veel tijd genomen voor ang-
stige en onzekere kinderen. 
Er wordt in kleinere groepen 
gereden. Ook zijn de paardrij-
lessen betaalbaar. “Vaak kun 
je geen woorden geven voor 
wat je voelt in contact met een 
paard. Ik haal veel voldoening 
en ontspanning uit de liefde 
voor paarden.”

Na het springen en dressuur 
kwam Charlotte een nieuwe 
uitdaging tegen: Polocrosse. 
Samen met haar zusje zit ze 
in het Nederlands team dat 
afreisde naar Ierland, Enge-
land en Frankrijk. “Het klopt 
dat er veel paardenmeisjes 
rondlopen. Jongens hebben 
misschien het idee dat paard-
rijden niet stoer genoeg is, 
maar het tegendeel is al vaker 
bewezen. Mannen staan vaak 
aan de top.” Charlotte maakt 
zich zorgen over het natuur-
beleid van de provincie, waar-
door het land schaars wordt 
met te weinig ruimte voor 
paarden.
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Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

Zwagerman Group, (inter)nationaal opererend,
is op zoek naar :

Bel voor een afspraak: 0294-253377 (Mario of Karin)
www.ZW-Cranes.com

Receptioniste / Telefoniste

Als receptioniste/telefoniste ben je aanspreekpunt voor ons hijs-
kraanbedrijf gelegen aan de Middenweg 81 te Nederhorst den Berg. 
Je neemt de telefoon op, ontvangt klanten en zorgt voor een goede 
uitstraling van ons bedrijf.

Daarnaast verricht je licht administratief werk (o.a. archiveren etc.) 
en ondersteun je je collega’s. Het betreft een veelzijdige functie, 
waarbij enige kennis van Word en Excel verwacht wordt.

Soort dienstverband: parttime (uren/dagen in onderling overleg bespreekbaar).
 
Ben je gemotiveerd dan nodigen wij je van harte uit om een
afspraak te maken.

NATUUR IN 
NEDERLAND

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND  GARANTIE   
Twingo Collection 5drs             Geel 06-2019 1000 km 13950,-
Twingo Diesel 3drs Zwartmet. 05-2011     265000 km  2950,-
Clio Intens tce-100 Blauwmet. 08-2019   1000 km 19800.-
Kangoo 1.6 Helios Groen 06-2006     325000 km  3000,-
Captur Intens
   Automatic tce-120 Rood/Zilver       12-2017 48000 km 19950,-
Captur Dynamique tce-90 Ivoire/Zwart 05-2016 62000 km 14750,-
Megane Estate 1.6 Zilvermet. 11-2007      190000 km   4250,-
Kadjar Intens
   Automatic tce-140 Zilvermet. 04-2019   4500 km 29750,-
Grand Scenic 7pers.
   Intens tce-140      Beigemet. 05-2018 13000 km 26950,-
Espace Dynamique 2.0-T Zwartmet 01-2006     177000 km   7500,-
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Even een moment voor jezelf
Dag van de Mantelzorg
Door: Saskia Luijer
 
K’HOEF/LOOSDRECHT 
Zaterdag 9 november was 
het de Dag van de Mantel-
zorg. Een dag met leuke 
activiteiten, speciaal voor 
mensen die altijd voor an-
deren zorgen.
 
Het waait buiten en de regen 
slaat tegen de ramen van het 
Wijdehuis aan de Parklaan 
in Kortenhoef. Binnen is het 
warm en gezellig. Zanger 
Rien Doeland speelt verzoe-
knummers op zijn gitaar en 
zingt er zachtjes bij. ‘Winter, 
spring, summer or fall, all you 
have to do is call and I’ll be 
there. You’ve got a friend.’
 
De woorden van Carole King 
passen precies bij deze dag. 
Want zijn het niet juist deze 
mantelzorgers die altijd klaar-
staan voor een vriend, buur of 
familielid? Vandaag kunnen 
ze er even tussenuit. Even 

ontzorgen. Terwijl Rien een 
ander nummer inzet, genieten 
de bezoekers van een heerlij-
ke high tea.
 
In een open en ongedwongen 
sfeer komen de verhalen snel 
los en deelt men ervaringen 
met elkaar. Wethouder Rosa-
lie van Rijn is ook aangescho-
ven en is blij met de belang-
stelling. “Het is goed dat we 
hier als gemeente aandacht 
voor hebben. Dat we iets te-
rugdoen voor alle mantelzor-
gers, als dank voor hun inzet.”
 
‘IETS TERUGDOEN 
ALS DANK VOOR 
ALLE INZET.’
 
Bij het Loosdrechtse Wijde-
huis in het 3-Luik staan ook 
prachtige etagères met lek-
kers klaar. Soesjes, bonbons, 
sandwiches en wraps, ma-
carons, cake en fruitsalade. 
Naast de high tea van Versa 
Welzijn kunnen de mantelzor-

gers hier ook creatieve work-
shops volgen van het Kursus-
projekt.
 
Zoals Italiaans koken, een 
herfstkrans maken of een 

vogelvoederkrans. Om de 
handen echt tot rust te laten 
komen, verzorgen vrijwilligers 
van Unity Care een ontspan-
nen handmassage. Een ver-
diend verwenmoment. Want 

hoe belangrijk is het niet, om 
naast de zorg voor een ander 
ook goed voor jezelf te blijven 
zorgen.

Het cadeau van Willem
Ouderen vieren verjaardag Van 
Diermen
 
Door: Niels van der Horst
 
NEDERHORST DEN BERG 
Jongstleden zaterdag kwa-
men zo’n zeventig ouderen 
naar De Bergplaats voor 
de verjaardag van Willem 
van Diermen. Muziek, een 
quiz, een diavoorstelling 
van de Historische Kring 
onder leiding van Gerard 
Baar en natuurlijk lekkere 
hapjes en drankjes waren 
de feestelijke ingrediënten.
 
Willem van Diermen leefde 
van 1928 tot 1991. Hij was 
samen met zijn ouders tuinder 
in de Horstermeer. Ze teelden 
groente en fruit, kweekten 
bloemen en richting Kerstmis 
kon je er terecht voor een 
kerstboom. Toen zijn ouders 
het werk niet meer aan kon-
den, verzorgde Willem hen 
en zette hij het bedrijf voort. 

Willem was een aparte maar 
zeer rechtvaardige en liefde-
volle man. Het aparte zat hem 
bijvoorbeeld in dat hij wel eens 
botste op de volleybalclub 
waar hij geregeld als scheids-
rechter optrad. Sommigen 
vonden zijn fluitstijl te strikt.
 
‘… EEN […] APARTE 
MAAR […] LIEFDE-
VOLLE MAN’
 
Van Diermen was zeer betrok-
ken bij ouderen en organiseer-
de menig activiteit voor hen. 
Na zijn overlijden hield dat 
niet op. Een schenking aan 
wat nu de Willem van Diermen 
stichting heet, zorgt voor de 
financiering van de jaarlijkse 
viering.
 
Drie plekken
Chris Werkhoven en Henny 
Pos van de stichting vertelden 
over de viering. Chris wees op 

een trend binnen de huidige 
groep ouderen: “De leeftijd in 
De Kuijer is omhoog gegaan, 
zeg vijfentachtig plus. De 
groep daaronder wil liever niet 
in een bejaardenhuis zijn. Zij 
wonen veelal thuis maar zijn 
soms wat eenzaam. Daarom 

heeft Henny dit voor hen hier 
apart georganiseerd.” “Ja,” 
vult Henny aan, “De Kuijer en 
ook Horstwaarde vieren Van 
Diermens verjaardag op ande-
re dagen.”
 
Het keyboard-spel van Martin 

Wewer zwol aan en nodigde 
tot veel meezingen uit. Even 
later werden tijdens de ver-
toning van de dia’s van vroe-
ger herinneringen opgehaald 
waarna de laatste consump-
ties en vrolijkheid het slotak-
koord vormden.

 Foto: Samen zijn in een ongedwongen sfeer.

 Foto: Volledige aandacht van alle aanwezigen.
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Veiligheid begint bij    
LW Security
REGIO   
Het is fijn om inwoner te 
zijn van de prachtige ge-
meente Wijdemeren.
 
Het water, de natuur en de rust 
zijn kenmerkend voor deze 
gemeente. Echter wordt deze 
rust nog weleens verstoord 
door ongewenst bezoek. Ook 
dit jaar zijn weer vele huishou-
dens slachtoffer geworden van 
een woninginbraak. Inbrekers 
zijn uit op uw dierbare eigen-
dommen, maar zorgen voor-
al voor een onveilig gevoel. 
Voorkom dat u slachtoffer 
wordt van een woninginbraak 
en laat uw woning beveiligen 
door LW Security. Wij zijn ge-
specialiseerd in het leveren en 
installeren van beveiligings-

systemen. Wij werken met 
een draadloos systeem dat 
volledig bedienbaar is via de 
smartphone. Ons doel is dat 
u een beveiligingssysteem 
krijgt passend bij uw woning 

en wensen. Voor vrijblijvend 
advies en een offerte bel LW 
Security, op 036 – 549 80 25 of 
neem een kijkje op onze web-
site www.lwsecurity.nl

Lichtjes langs de dijk

KORTENHOEF  
Doe ook mee in december! 
Creëer met alle bewoners 
langs de Kortenhoefsedijk 
en het Moleneind een bo-
tenrij in het water met ver-
lichte kerstbomen.
 
De laatste jaren is vanaf het 
Dode Eind tot voorbij de Oude 
School deze nieuwe traditie 
ingezet. Zaterdag 7 december 
gaat stichting BLOK de bomen 
weer plaatsen en nodigt ieder-

een uit om mee te doen. “Als 
u een bootje verzorgt en de 
elektriciteitsaansluiting, dan 
regelen wij een kerstboom en 
de verlichting” meldt voorzitter 
Jan Willem Nienhuis enthou-
siast. De oproep geldt voor 
iedereen die aan de dijk of het 
Moleneind woont. Sluit je ook 
aan? Geef dit dan zo snel mo-
gelijk door via jwbnienhuis@
gmail.com. Wij kijken nu al uit 
naar alle lichtjes langs de dijk!

   

Duurzame dorpen in 
actie 2020. 
Ben jij al begonnen?

WIJDEMEREN  
De oproep van wethouder 
Boermans is je vast niet 
ontgaan.
 
Iedereen uit Wijdemeren kan 
meedoen met de prijsvraag 
om je dorp energiezuinig te 
maken. Ben jij al bezig met 
het schrijven van je plan? Heb 
je een idee met je vereniging, 
sportclub of school? Je hebt 

nog 4 maanden de tijd om je 
plan in te dienen en kans te 
maken op de hoofdprijs van € 
2.500! Meld je aan! Wij volgen 
de plannenmakers graag op 
de voet. Heb je vragen of hulp 
nodig met je plan? Dan hel-
pen we je graag verder. Mail 
via prijsvraag@duurzamedor-
peninactie.nl of kijk op www.
duurzamedorpeninactie.nl

Zondags geopend van
13.00 uur tot 17.00 uur
Tot einde van het jaar

Groot speelgoed assortiment 
en leuke andere cadeaus!

Meenthof 42a
Kortenhoef

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 
Gemalen veengrond, menggra-
nulaat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den Berg. 

0294-251451.

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 tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

MET NAALD EN DRAAD 
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Kevercentrum Kortenhoef 
zoekt per direct APK keur
-meester / 1ste Monteur
vwkever@kevercentrum.nl

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

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

Smartphone, Tablet of PC?
Reparatie/Advies/Verkoop
De BESTE abonnementen!
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

NOORDEREINDE 9 
‘s-GRAVELAND

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

Gevraagd: winkelpersoneel
parttime voor de zaterdag

voor winkel Hilversumse Meent
gemotiveerde productie-

medewerker
voor in de worstmakerij op

Nieuw Walden in NdB
Scholier voor inpakwerk-

zaamheden
035-6918697

Te koop:  electr. Accordeon
magicvox pianoklavier 120 bas / 

als nieuw vogelkooi op standaard
50x30x50 cm. / 2 parasols 

4x3m rood-wit met toebehoren / 
mob. verkoopwagen voor div. 

doeleinden / dames sportfiets Giant 
035-6564520

Kringloopwinkel VIDE.
Open woe-zat 10-17 uur

Loosdrecht, to Jumbo

Kevercentrum Kortenhoef 
Uw adres voor APK, Airco

en Onderhoud aan uw auto.
www.kevercentrum.nl

035-69 38 454 

OPRUIMCOACH-ORGANIZER 
www.easyorganizing.nl 

06-46390848
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Regenboog- logo onthuld
50 jaar schoolgebouw
Door: Herman Stuijver
 
KORTENHOEF  
Aan het eind van een 
Feestweek rond het 50-ja-
rig bestaan van de Regen-
boog op deze plek werd 
een nieuw logo onthuld. 
Onderwijswethouder Jan 
Klink was ter plekke om 
het rode doek weg te trek-
ken.
 
Het logo met twee spelende 
kinderen heeft plaatsgemaakt 
voor een schoolgebouw met 
regenboog, waar het hekje al-
tijd openstaat. De wethouder 
werd terzijde gestaan door 
Lars Horst die als 4-jarige vo-
rige week zijn eerste stappen 
deed op deze pc-basisschool. 
Ook Marijne, Julia, Job, Ziggy 
en Jules van de leerlingenraad 
waren present om samen met 
alle andere kinderen, ouders 
en leerkrachten af te tellen 
van 50 naar 0. Voorzitter Ju-
les vindt het belangrijk dat 

de mening van de leerlingen 
ook wordt gehoord. De 11-ja-
rige vergadert maandelijks en 
heeft ook z’n duit in het zakje 
gedaan waar het gaat om de 
activiteiten in de Feestweek. 
Hij vond de workshops op de 
laatste vrijdag het leukste. Dat 
vond ook Lena uit groep 8. Ze 
was enthousiast over het gra-
fitti spuiten: “Het is een mooi 
doek geworden dat zeker nog 
een paar jaar te bewonderen 
valt.” Er waren nog meer bij-
zondere workshops die pas-
ten in het thema ‘vroeger, nu 
en de toekomst’. De kleuters 
en groep 3 keken naar een 
theatervoorstelling. Naast de 
klassiekers als djembé trom-
melen en koken waren er ook 
veel futuristische activiteiten 
zoals programmeren met le-
gorobots, microbits en fysiek 
met river crossing. Daarnaast 
werkten de kinderen met een 
green screen en warmteca-
mera’s. Aan het eind van de 
dag kreeg elke leerling een 

schooltas met nieuw logo, plus 
een pen en een klassenfoto in 
oude stijl, zwart-wit in een his-
torische setting
 

Reünie
Zaterdags was de bijeenkomst 
van iedereen die op de School 
met den Bijbel, Goede Herder 
of Regenboog gezeten heeft. 

Samen met de Historische 
Kring had het jubileumcomité 
meer dan 300 foto’s tentoon-
gesteld.

Samen met zo’n dertig inwoners is op zaterdag 9 november een prairietuin aangelegd bij de 
Paddenpoel in Kortenhoef. Het aanplanten van de perken is onderdeel van een groter project 
waarmee het openbaar groen tussen de St. Antoniusschool en De Fuik ontwikkeld wordt tot 
een leuk en uitdagend speel- en sportveld. Omwonenden hebben meegedacht over de inrich-
ting. Het project is dan ook onderdeel van De Appelboom. www.wijdemeren.nl/depaddenpoel.

Werkzaamheden Paddenpoel
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NEDERHORST DEN BERG 
Afgelopen zondag werden 
er wedstrijden gereden 
op de manege Laanhoeve 
in de N-Klasse. Dit is de 
beginnende klasse in de 
dressuur.

Je begint in de Klasse N1 .Bij 
het behalen van vier wedstrijd-
punten mag je overstappen 
naar de N2.
De wedstrijdpunten worden 
bepaald door de punten die je 
behaald bij de proef die je rijdt.
102 – 110 pnt. levert 1 wed-
strijdpunt op.
110,5 – 118,5 pnt. levert 2 
wedstrijdpunten.
119 – 127 pnt. geeft 3 wed-
strijdpunten.

En zo ga je op weg om een 
nieuwe Ankie van Grunsven 
te worden. Jury vandaag was 
Charlotte van der Haar en 
haar schrijfster was Robijn 
Kemp. Om tien uur werd er 
gestart door de eerste van 12 
deelnemers in de klasse N-2.
De uitslag na een spannende 
wedstrijd werd:
1: Jente Bruinsma op Eblesse 
met 115,5 pnt.
2: Lieke Esser op Coleman 
met 115 pnt
3: Lisa de Kloet op No Name 
met 112,5 pnt.
Hierna volgde de klasse N-1.
Ook hier weer veel spanning:
Uiteindelijk werd:
1: Tess v/d Loo op Resi 117,5 
pnt.

2: Manon van de Berg op 
Lucky met 117 pnt.
3: Sofie v/d Loo op Resi met 
115 pnt.
4: Sophie Verweij op Surprise 
met 114 pnt.
 
De meeste proeven werden ui-
teraard weer voorgelezen door 
Demi Simons, terwijl het se-
cretariaat weer geregeld werd 
door Astrid Hagen.
Ringmeester was Jill Esser en 
later Marti Bergman.
Merel Stuur regelde alles in de 
kou in de buitenbak.

De volgende wedstrijd is in de 
A-dressuur op zondag 1 de-
cember.

   

Bergse wereldkampioen
NEDERHORST DEN BERG 
Goud, zilver, brons en PR’s 
zijn de winst van een week 
mee(st)rijden in verschil-
lende (sprint)disciplines 

tijdens de UCI World Mas-
ters Track Championships 
2019 in Manchester.
 
 

Bergse Carolien van Herrik-
huyzen (leeftijdscategorie 40-
44) kwam thuis met goud op 
de sprint, zilver op de scratch 
en brons op de tijdrit. Carolien 

vertegenwoordigt Nederland 
al jaren als enige vrouw tijdens 
de UCI World Master Track 
Championships.

Wethouder Klink en de leerlingen van de Warinschool genieten van een heerlijk en gezellig 
ontbijt. Elkaar helpen tijdens het ontbijt en stil staan bij de voedselbank stond centraal deze 
ochtend.

Warinschool: Week van respect

N-Dressuur bij Rijv. Nederhorst
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S.V. ‘s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND   
S.V.G. leed een nederlaag 
met perspectief. Het kwam 
terug van een 0-3 ach-
terstand en met de wijze 
waarop had een punt op 
mogen leveren, maar he-
laas lukte dat niet. Binnen 
vijf minuten na rust scoor-
de het twee keer en werd 
het 2-3. Daarna scoorden 
beide teams nog een keer. 
Voor ‘s-Graveland scoor-
den Jorn Kerkhof (2x) en 
Rowan Kloosterman.
 
Van de overige seniorenteams 
op zondag verloor ook het 2e, 
maar zegevierden de andere 
teams.
 
Op zaterdag won VR1 (0-6 bij 

Aalsmeer) en door puntverlies 
van de concurrenten staat het 
nu op de 2e plaats. VR2 kwam 
1-0 voor thuis tegen Geuzen-
Middemeer maar via 1-3 bij 
rust verloor het uiteindelijk met 
4-6. ZAT2 won net als vorige 
week van Loosdrecht. Ditmaal 
van het 5e met 5-4.
 
De wedstrijd JO17-1 tegen 
Hooglanderveen JO17-2 was 
hectisch en eindigde in 3-3. In 
Bussum herstelde JO17-2 zich 
in de 2e helft. Na een 6-0 rust-
stand werd verloren met 8-3.
 
De Beaujolais est arrivé! Vrij-
dagavond 22 november proe-
ven we deze weer, maar dat 
niet alleen. Madame Siroop is 
er namelijk ook en natuurlijk 

de gebruikelijke herfstbok. En 
er is live muziek! Vanaf 20.30 
uur van harte welkom.
 
De 3e ronde van de SVS-
CUP35+ is op vrijdagavond 22 
november. De vorige maand 
waren er bijna veertig deelne-
mers maar er kan nog meer 
bij. Opgeven kan van tevoren: 
svscup35+@svsgraveland.nl
 
De afgelopen week stond in 
het teken van de jeugdoplei-
ding. Op maandag werden 
de jeugdtrainers bijgeschoold 
in de zogenaamde Coerver 
Methode en op donderdag 
volgden verschillende jeugd-
trainers ook de opleiding 
Jeugdvoetbal Trainer Coach.

   

Nederlaag Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG 
Ook uit bij ZSGO liep Ne-
derhorst weer tegen een 
grote nederlaag aan. In 
Amsterdam werd het nu 
zelfs 8-0.
 
Ook vandaag was het kwa-
liteitsverschil met titelkandi-
daat ZSGO te groot. Tussen 
de 9e en 17e minuut scoorde 
de thuisclub 3x, eenmaal via 
een schot vanaf 25 meter en 
middels twee fraaie combina-
ties dwars door het hart van de 
defensie (3-0). Hiermee was 
de wedstrijd in feite gespeeld. 
De jonge, op enkele plaatsen 
gewijzigde Nederhorst-ploeg 
creëerde nauwelijks een kans 
en werd van het kastje naar de 

muur gestuurd en bij de rust 
was de achterstand al opgelo-
pen tot 7-0. Na rust ging Ne-
derhorst noodgedwongen iets 
defensiever spelen en bij de 
gastheren sloop gelukkig wat 
gemakzucht in de ploeg. De 
Bergers deden wel hun best 
maar konden totaal geen vuist 
maken. Een kwartier voor tijd 
maakte de thuisclub de 8-0 en 
na precies 90 minuten floot de 
goed leidende arbiter af. Ne-
derhorst blijft door dit resultaat 
op de onderste plaats. De vol-
gende wedstrijd is zondag 24 
november thuis tegen Diemen.
 
Nederhorst- 2 verloor thuis 
in een enerverende wedstrijd 
van AFC Quick- 3 met 3-4. Het 

3e speelde uit bij Zeeburgia-7 
en won met 6-4. De Neder-
horst vrouwen 18+ behaal-
den vrijdagavond de eerste 
zege tegen Montfoort (2-0). 
Weer goede prestaties van de 
jeugdteams. MO19-1 speelde 
verdienstelijk 3-3 tegen Victo-
ria, dat nog zonder puntverlies 
was. Wederom een overwin-
ning voor JO17-1 nu met 2-0 
tegen BFC JO17-2, JO15-1 
won met 3-0 tegen Victoria 
JO15-3 en MO11-1 speelde 
met 3-3 gelijk tegen ZSGO. 
Op maandag 2 december Al-
gemene Ledenvergadering 
aanvang 20.15 uur. Voor meer 
info www.vvnederhorstr.org of 
facebook.

   

Overwinning ASV
ANKEVEEN  
Na het teleurstellende re-
sultaat van vorige week 
mochten de groenwit ge-
streepten aantreden in de 
streekderby tegen BZC.
 
Na een heerlijke pastamaaltijd 
in het Wapen van Ankeveen 
werd om 15.00 uur afgetrapt 
op een perfecte echte gras-
mat. ASV nam direct het initi-
atief en combineerde er lustig 
op los, het veld werd goed 
breed gehouden en binnen 5 
minuten werd Van der Greft 
vrij gestoken voor de keeper, 

1-0. 10 minuten later was het 
2-0 door Logali die met een 
fraaie hakbal na een goede 
actie van Antonius scoorde. In 
deze fase had de score hoger 
op moeten lopen, maar 3(!) 
keer paal redde BZC. Na de 
rode kaart voor BZC was de 
wedstrijd gespeeld en scoor-
de Antonius de 3-0. In de rust 
benadrukte trainer Van Laar 
absoluut geen tegengoals te 
wensen, het baltempo op te 
schroeven en het veld goed 
breed te houden. Dit lukte en 
binnen 15 min was het Lau-
rens van der Greft die voor de 

4-0 en 5-0 zorgde. Vooral de 
4-0 was een fraai uitgespeelde 
aanval over vele schijven. Van 
Laar kon wisselen en spelers 
rust geven. terwijl Antonius de 
6-0 in de korte hoek pegelde, 
Jesse Molly de 7-0 binnen 
slalomde en de net van bles-
sure teruggekeerde Fabian 
Degekamp de 8-0 maakte. Het 
was af en toe genieten van de 
aanvalsdrang, men kan weer 
omhoog kijken en belangrijker, 
eerherstel en de 0 in stand ge-
houden. Volgende week inha-
len tegen De Dreef wat zeker 3 
punten op moet leveren.

ODIS Volleybal zweet 
in eigen huis
 

Lekker spelen, wisselend resultaat

KORTENHOEF  
Alle Odis Volleybalteams 
speelden dit weekend 
thuis in Sporthal De Fuik, 
waar het op de tribune best 
koud was.
 
De recreanten zochten vrijdag-
avond naar hun poes en scoor-
den daarbij twee keer gelijk 
(2-2), wonnen en verloren een 
keer met 4-0. Zaterdagmiddag 
knalden Dames 1 met 4-0 uit 
de Sporthal. Hun tegenstander 
bleek ook bekend te zijn met 
‘steek je linkerhand omhoog, 
steek je rechterhand omhoog 
etc. etc.’ Heel verwarrend! 
Gelukkig lieten de Odisdames 
zich niet van de wijs brengen.
 
Odis/Gemini HS1 had zicht-
baar lol in het veld. Het plezier 
kon helaas niet voorkomen dat 
de eerste en derde set met 26-
28 werden verloren. De twee-
de set werd ruim gewonnen 
en de vierde ook nipt verloren. 
Dames -2 vond 25-15 een 
geslaagde setstand, dus dat 

herhaalden ze drie keer. Toen 
werd het saai voor de scheids-
rechter en besloot DS2 het 
zichzelf lastig te maken. Na 
een tijdje achter te hebben ge-
staan, werd toch voor de neus 
van de Eenhoorn de set met 
25-23 weggekaapt. DS2 won 
wederom met 4-0.
 
MC1 speelde een spannende 
pot tegen Nederhorst. De mei-
den waren over het algemeen 
wakker, gingen voor de bal, 
speelden steeds meer in drie-
en, ballen komen hoger. MC1 
mag alleen nog wat meer de 
rust bewaren en vertrouwen 
op eigen kunnen. Ze moesten 
met 1-3 hun meerdere in Ne-
derhorst erkennen.
 
Komende week staat HS1 op 
vrijdagavond in Leusden in het 
veld. Zaterdag 16 november 
spelen DS1 en MC1 ook uit. 
Maandagavond 18 november 
spelen DS2 om 20 uur en HS1 
om 21.30 uur thuis in sporthal 
De Fuik en speelt DS1 uit.

   

Biljartclub 4711
Herfsttoernooi

Maandag 4 nov.: Mw. D. 
Giavarra – Mw. T. Bos 3-1, E. 
Vernooij – M. v.d. Velden 3-0, 
W. Clements – J. van Greunin-
gen 0-3; Stand aan kop: Mw. 
D. Giavarra 6-18, M. Zieleman 
6-14, B. Worp 6-11.
 
Uitslag onderlinge competitie 
BV Overmeer; donderdag 7 
nov. 2019: M. v.d. Velden – T. 
Otten 3-0, W. Clements – M. 
Verlaan 3-0, R.Knegt – P. van 
‘t Klooster 2-0; Stand aan kop: 
P. van ‘t Klooster 7-19, M. Ver-
laan 7-18, H. Stalenhoef 7-14.
 
Uitslag 4711-maandtoernooi 
koppelklaverjassen: zaterdag 
9 nov.: (bovenste 3 plaatsen) 
1. Dhr. G. v.d. Broek & Mw. A. 
Behnken (5020 pt.), 2. Mw. S. 
van Greuningen & Dhr. J. van 
Greuningen (4999 pt.), 3. Dhr. 
H. v.d. Burg & Mw. E. Reniers 
(4972 pt.)
 
Programma: donderdag 14 

nov. 19.30 uur: onderlinge 
competitie BV Overmeer, 
maandag 18 nov. 19.30 uur: 
herfsttoernooi Biljartclub 4711; 
Contact: tel. 06.20.40.80.58
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BSO kinderen voor kinderen
Enthousiast voor een goed doel
Door: Anja Lodder
 
LOOSDRECHT  
Donderdag 28 november 
van 16.00 – 18.00 uur or-
ganiseren de BSO’s van 
Eigen&Wijzer in Loos-
drecht samen met Startup 
Lab een grote kindermarkt 
voor de Bobby en Robine 
Foundation in het DrieLuik 
aan het Lindeplein.
 
Veel te doen
De kindermarkt wordt voor de 
eerste keer georganiseerd en 
de kinderen zijn er al lange 
tijd druk mee bezig. Er zijn 
posters gemaakt, sponsoren 
benaderd, activiteiten be-
dacht en producten gemaakt 
om te verkopen. We praten 
met Eva, Bo en Jesse in een 
van de BSO lokalen om te ho-
ren wat er allemaal staat te 
gebeuren.

Stuiterend van enthousiasme 
vertelt Jesse dat hij met een 
skelter door de wijk gaat rij-
den en dat, natuurlijk tegen 
betaling, “kinderen maar ook 
pappa’s en mamma’s achter-
op mogen, tenminste als ze 
dat durven.” Eva en Bo vullen 
aan: “We hebben al armband-
jes gemaakt, van klei worden 
bakjes gemaakt waar je waxi-
nelichtjes in kan zetten.” Maar 
er is nog veel meer te doen. 
Je kunt pottenbakken of zelfs 
een tennisclinic volgen.
 
“WE WILLEN HÉÉL 
VEEL GELD OPHA-
LEN”

Er zijn lekkere hapjes en 
warme chocomel met marsh-
mellows. Ouders, maar liefst 
zoveel mogelijk mensen, kun-
nen creatief aan de slag. Van 
hun ‘kunstwerk’ wordt dan 

door de kinderen een sticker 
gemaakt.

Goede doel
Suzanne Glasbergen die 
namens Startup Lab dit eve-
nement begeleidt vertelt dat 
de kinderen ongelooflijk ge-
motiveerd zijn: “Juist het feit 

dat ze dit doen voor andere, 
zieke kindjes maakt dat ze 
heel erg betrokken zijn. Op 
de vraag hoeveel ze willen 
ophalen begint Eva met € 
500,- maar Jesse denkt “toch 
zeker wel 1000 euro!” Het 
geld wordt gedoneerd aan de 
Bobby en Robine Foundation. 

Twee kinderen die een zeld-
zame ongeneeslijke stofwis-
selingsziekte hebben. Doel 
is hen een zo prettig mogelijk 
leven te geven maar ook om 
daarnaast onderzoek en ont-
wikkeling van medicijnen te 
financieren. Meer info: www.
start-uplab.nl

E E K
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Kerstmaaltijd 2019

KORTENHOEF  
De kerstmaaltijd in de 
Curtevenneschool op 14 
december 2019 van 17.00-
21.00 uur is voor alle 
dorpsbewoners gratis.

Wie mee wil eten, kan na af-
loop een vrijwillige bijdrage 
geven. Wil je wel komen eten, 
maar ben je niet mobiel? Dan 
regelen wij vervoer. Wil je niet 
mee-eten, maar wel helpen 
met de voorbereiding? We 
zoeken nog vrijwilligers! Wil 
je de kerstmaaltijd sponso-
ren? Dat kan ook. Wil je we-
ten wie de organisatoren zijn? 
De kerstmaaltijd is een acti-
viteit die drie dorpsbewoners 

organiseren vooruitlopend op 
een ontmoetingsplek in Kor-
tenhoef of ‘s-Graveland. Kom 
je liever niet alleen? Neem je 
buren, kinderen of andere fa-
milie mee. Laat in ieder geval 
voor 1 december 2019 weten 
of je komt eten. Heb je ande-
re vragen? Neem contact op 
met Corrie Ockhuijsen, tel. 
06-54712857 of e-mail: mijn-
naamiscorrie@hotmail.com.

   

Bruisend Ankeveen
ANKEVEEN  
Dit jaar komt Sinterklaas 
aan in Ankeveen op zater-
dag 23 november.
 
In het licht van deze tradi-
tie deelt Bruisend Ankeveen 
die dag kleurplaten uit op de 
weekmarkt (van 08:00- 12:30 
uur). Op de zaterdagmarkt van 
30 november kunnen de in-
gekleurde kleurplaten worden 
ingeleverd en worden ze in 
de koffietent opgehangen. De 
kinderen die deze kleurplaat 
inleveren worden door de Sint 
beloond met een cadeautje.
 
Lichtjesmarkt
Een andere traditie is de jaar-

lijkse Lichtjesmarkt. Helaas 
werd die van afgelopen jaar af-
gelast vanwege te harde wind. 
Dit jaar is de Lichtjesmarkt op 
20 december 2019 van 18:00 
– 21:00 uur. Noteer het vast 
in uw agenda zodat u het niet 
mist. Heeft u interesse om als 
marktondernemer op deze 
Lichtjesmarkt te staan? Meld 
u dan aan zodat u zeker bent 
van een standplaats. Voor 
informatie en/of aanmelden 
stuur een bericht aan Stichting 
Bruisend Ankeveen via brui-
sendankeveen@gmail.com 
Belangrijke oproep: Stichting 
Bruisend Ankeveen houdt zich 
bezig met het bevorderen van 
de leefbaarheid in Ankeveen 

en is naarstig op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Wilt u ook 
bijdragen om Ankeveen leven-
dig te houden, aarzel dan niet 
om contact met ons op te ne-
men. Dit kan via bovenstaand 
e-mailadres. Wij zijn dringend 
op zoek naar mensen die mee 
willen denken en/of organise-
ren van verschillende activitei-
ten. Maar ook naar vrijwilligers 
die de koffietent van de week-
markt willen opbouwen, afbre-
ken en/of als marktmeester 
wil bezetten. Komt u ons team 
versterken? Aarzel dan niet, 
elke vorm van ondersteuning 
is welkom!

   

Netwerkevent
WIJDEMEREN  
Op vrijdag 15 november 
is de Dag van de Onderne-
mer.
 
Een goede reden voor Onder-
nemend Wijdemeren, Rabo-
bank Gooi & Vechtstreek en 
de gemeente Wijdemeren om 
ondernemers in het zonnetje 
te zetten tijdens een inspire-
rend netwerkevent! Ook is op 
deze dag de grande finale van 
de ondernemersverkiezing! 
Wie mag zich het komende 
jaar Ondernemer van Wijde-
meren noemen?
Het thema dat dit jaar centraal 
staat tijdens de Dag van de 
Ondernemer is: familiebedrij-
ven.
Dagvoorzitter: Merlin Melles 
– Founders Carbon Network 
Netwerkster Merlin Melles 
(oprichter van het exclusieve 
netwerk voor topondernemers 
Founders Carbon Network 

-fCN) is dagvoorzitter en deelt 
haar ervaringen met onder-
nemen en haar businessclub. 
Paul Laseur (columnist en 
presentator BNR Nieuwsra-
dio) voelt de finalisten van de 
ondernemersverkiezing in een 
vraaggesprek aan de tand 
over hun familiebedrijf. Ted-
Talk door Renée de Kuyper 
– Koninklijke de Kuyper De 
TEDTalk wordt verzorgd door 
Renée de Kuyper. De Kuyper 
heeft 20 jaar ervaring als com-
missaris bij een van de oudste 
familiebedrijven van Neder-
land: Koninklijke de Kuyper. 
Daarnaast is ze juryvoorzitter 
van de Wijdemeerse onder-
nemersverkiezing en via haar 
eigen bedrijf, De Kuyper con-
cepts, adviseur, procesbege-
leider en cultuurveranderaar 
voor ondernemende families. 
Wat zijn de succesbepalende 
sleutelfactoren voor familie-
bedrijven? Daarover gaat de 

TEDTalk.
 
Ondernemersverkiezing
Tot slot wordt ook de winnaar 
van de ondernemersverkie-
zing bekend gemaakt. Welk 
familiebedrijf gaat ervandoor 
met de ontwikkelvoucher van 
2500 euro en mag zich het ko-
mende jaar Ondernemer van 
Wijdemeren noemen? Wordt 
het Bonnema Watersport, Van 
Ettekoven Rietdekkers of Dun-
nebier Print & Marketing?
 
Netwerken
Natuurlijk is er ook voldoende 
tijd om te netwerken en er-
varingen uit te wisselen met 
andere Wijdemeerse onder-
nemers én met de sprekers 
van het event. Het event vindt 
plaats op vrijdag 15 november 
vanaf 15.00 uur bij partycen-
trum De Drie Dorpen (Can-
nenburgerweg 51, Ankeveen). 
Aanmelden via www.onderne-

Aanmelden 
Schoolschaak-
toernooi
WIJDEMEREN  
Voor het 16e jaar op rij or-
ganiseert Patrick Kreuning 
het Schoolschaaktoernooi 
Wijdemeren. Het toernooi 
vindt plaats op 27 novem-
ber om 13.30 uur in de Wa-
rinschool te Nederhorst 
den Berg.
 
Kreuning constateert dat 
nog maar de helft van de ba-
sisscholen meedoet aan de 
schaakstrijd. Hij vindt dat jam-
mer, want schaken is juist een 
sport waarbij je leert na- en 
vooruit te denken, in de hui-
dige wereld van digitale me-
dia. Nieuw dit jaar is dat de 
organisatie zich ook helemaal 
aanpast aan de regels van de 
regionale bond, dus 9 ronden 
Zwitsers (een team dat na 5 
rondes 10 matchpunten heeft, 
komt tegen een gelijkwaardig 
team, mits men daar al niet 

tegen gespeeld heeft). Na 9 
wedstrijden van 20 minuten 
(10 minuten per persoon per 
partij), mede mogelijk dankzij 
de uitleen van digitale klokken 
door het Hilversums Schaak 
Genootschap (HSG), moet 
duidelijk zijn welk team dit jaar 
de gemeente Wijdemeren zal 
vertegenwoordigen tijdens het 
regionaal en wellicht landelijk 
schoolschaaktoernooi. Een 
subsidie is lastig, omdat Pa-
trick Kreuning geen vereniging 
vertegenwoordigt, dus gaat de 
Ankevener op zoek naar spon-
sors. Al voor 260 euro kun je 
hoofdsponsor worden. Dan 
kan het toernooi zelfs naar 
uw bedrijf worden vernoemd. 
Kreuning bestelt vaantjes, 
bekers, koek en drinken altijd 
bij plaatselijke ondernemers. 
Aanmelden bij: Slimmepionne-
ke@tele2.nl of 06-12194831.

   

GooiTV
Vanaf woensdag 13 november 
2019 zendt GooiTV het vol-
gende programma uit: Ruud 
Bochardt praat in In Derde 
Termijn over kinderparticipatie 
met onder andere de kinder-
burgemeester van Hilversum. 
TV Magazine staat onder an-

dere stil bij de lerarenstaking 
en de opvang van leerlingen 
in het Muiderslot en de we-
reldlichtjesdag. Het afscheids-
gesprek met de burgemeester 
van Wijdemeren, Freek Ossel 
door Herman Stuijver en Sas-
kia Luijer.
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Nederhorst on Ice is een initiatief van IJsclub Nederhorst en mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren en vrijwilligers.

Curling competitie

Ouderendiner

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Schoolschaatsen 
en schaatslessen

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

50+Bingo
Kinderbingo
Muziekbingo

Kinderfeestjes

IJsclub Nederhorst den Berg 
Blijklaan 1a  nederhorstonice.nl

         U kunt ons ook vinden op 

IJsclub Nederhorst den Berg 
 nederhorstonice.nl

Kunstijsbaan Nederhorst den Berg   seizoen 2019 - 2020 

         U kunt ons ook vinden op 

Bergse Winterspelen

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Nieuw!  Spelletjesavond
 16+ ijshockey match

Hockey clinic

 16+ ijshockey match

Elke dag vrij 
schaatsen!

Disco on ice 

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Elke zondag vanaf 15.00 uur familiedag!

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Sint on Ice
Kerstman on Ice

Datum   Activiteit                                    Aanvang            Datum   Activiteit                                    Aanvang            

za. 14 dec. Muziekbingo 20.00 uur
zo. 15 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 15 dec. Jean’s Sax Band 15.00 uur
ma. 16 dec. Kunstschaats clinic 19.00 uur
di. 17 dec. IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur 
wo. 18 dec. Ouderendiner 16.00 uur 
do. 19 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 20 dec. 50+ Bingo 14.00 uur
vr. 20 dec. Bergse Winterspelen 19.00 uur
vr. 20 dec. 16+ IJshockey match 21.00 uur
za. 21 dec. Kerstband 16.00 uur
za.  21 dec. Disco-on-Ice 19.00 uur
za.  21 dec. Apres ski met DJ Jimmy 20.00 uur
zo. 22 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 22 dec. Kerstman on Ice 15.00 uur
zo. 22 dec. Jean’s Sax Band 15.00 uur
ma. 23 dec. Kunstschaats clinic 19.00 uur
vr. 27 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
za.  28 dec. Disco-on-Ice 19.00 uur
zo. 29 dec Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 29 dec Dave Groenendijk 15.00 uur
ma. 30 dec Kunstschaats clinic 19.00 uur
do. 2 jan. Finale Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 3 jan. Finale Bergse winterspelen 19.00 uur
vr. 3 jan. Spelletjesavond 20.00 uur
za. 4 jan. Spakenburgs Visserskoor 20.00 uur
zo. 5 jan. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 5 jan. Smeltfeest voor alle vrijwilligers 17.00 uur

vr.  22 nov. Opening verzamelen op ‘t plein 19.00 uur
za.  23 nov. Koffi e uurtje voor de ouderen 10.30 uur
za.  23 nov. Disco-on-Ice 19.00 uur
zo.  24 nov. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo.  24 nov. Shantykoor op de Ree 15.00 uur
ma.  25 nov. Kunstschaats clinic 19.00 uur
di.  26 nov. IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur
do.  28 nov. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 29 nov. Bergse winterspelen 19.00 uur 
vr. 29 nov. Spelletjesavond 20.00 uur 
za. 30 nov. Disco-on-Ice 19.00 uur
za. 30 nov. Hollandse avond met Quincy Brink 20.00 uur
zo.  1 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 1 dec. Sint on Ice 15.00 uur 
ma.  2 dec. Kunstschaats clinic 19.00 uur
di. 3 dec. IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur
wo.  4 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 6 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur
vr. 6 dec. Spelletjesavond 20.00 uur
vr. 6 dec. 16+ IJshockey match 21.00 uur
za. 7 dec. Disco-on-ice 19.00 uur
zo. 8 dec. Schaatslessen 10.00-12.00 uur
zo. 8 dec. Akoestisch duo: “de Gasten” 15.00 uur
ma. 9 dec. Kunstschaats clinic 19.00 uur
di. 10 dec. IJshockey-clinic IJsbaan 18.00 uur gesloten 19.00 uur 
do. 12 dec. Curling IJsbaan 17.00 uur gesloten 19.30 uur
vr. 13 dec. Kinderbingo 17.00 uur
vr. 13 dec. Bergse winterspelen 19.00 uur
vr. 13 dec. Spelletjesavond 20.00 uur
za. 14 dec. Disco-on-Ice 19.00 uur

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

5 dec, 24 dec, 25 dec, 26 dec, 31 dec, 1 jan en 5 jan zijn er aangepaste openingstijden  nederhorstonice.nl

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

144 56

4522 90

8946 68

4522 90

8946 68

Hockey clinic

Elke zondag vanaf 15.00 uur familiedag!

Datum   Activiteit                                    Aanvang            

vr.  22 nov. Opening  22 nov. Opening 

1898_NO_WeekbladWijdemeren_wk1.indd   1 11-11-19   09:14
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Spelen in de tuin van Haydn
Oorstrelend concert Dudok Quartet
Door: Herman Stuijver
 
KORTENHOEF  
Kunst aan de Dijk verras-
te vorige week donderdag 
het publiek weer met een 
prachtig concert van ‘het 
beste strijkkwartet van Ne-
derland’: het Dudok Quar-
tet Amsterdam. Na de pau-
ze werd het viertal jonge 
musici aangevuld met de 
Finse altvioliste Lilli Maija-
la.
 
Anders dan anders opende 
het concert met een geluids-
opname waarin het viertal hun 
liefde voor klassieke muziek 
op speelse wijze ventileer-
de. ‘Psst, in een kwartet kun 
je niks camoufleren, alles is 
hoorbaar’. Welnu, dat ze alles 
eruit halen, bewezen violisten 
Judith van Driel en Marleen 
Wester, altviolist Marie-Louise 
de Jong en cellist David Faber. 
Voor de pauze speelden ze 
twee strijkkwartetten uit Opus 
20 van Joseph Haydn (1732-

1809). Hij was de eerste com-
ponist ooit die het strijkkwartet 
als groots medium presenteer-
de. Voor het Dudok Quartet 
ging een wereld open toen ze 
voor het eerst Haydn ten geho-
re brachten, de muziek voelde 
als natuurlijk en vertrouwd, een 
taal die ze intuïtief al spraken, 
maar waarvan ze grammatica 
nog beter moesten leren. Bij 
Opus 20, nr. 2 opent de cello 
treffend in het Moderato-deel, 
in de twee volgende delen leidt 
de eerste viool van Judith van 
Driel, bijna improviserend, het 
spel met de snaren. Terwijl in 
de finale wordt afgesloten met 
prachtig samenspel in hoog 
tempo. Tussendoor legde Mar-
leen Wester omstandig uit dat 
beelden vorm geven aan de 
muziek. Ze vergeleek Opus 20 
met een tuin waarin alle zintui-
gen worden aangesproken.
 
Bruckner
Het strijkkwintet van Anton 
Bruchner (1824- 1896) lijkt 
meer op een symfonie dan 

op kamermuziek. Samen met 
gastspeler Lilli Maijala speel-
den de musici fenomenaal, 

inderdaad ‘bovenmenselijk 
mooie muziek’ zoals Judith 
van Driel vertelde. Een over-

weldigende hoeveelheid aan 
fraaie klanken.

50e prins Schuimlikkers

Nadat de prinsessen 2018 Mariska en Nanda op ludieke wijze op een tandem waren afge-
voerd, steeg de spanning in het Wapen van Ankeveen vrijdag jl. Wie zou de 50e Prins der 
Schuimlikkers worden? Tot veler verrassing trad de jonge Prins Lars I naar voren met Prinses 
Anne-Belle aan zijn zijde. Tot in de kleine uurtjes stond Ankeveen op z’n kop, ook de Korten-
hoefse Turftrappers feestten mee.
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Uitslag loterij Albanië   
 support
1 prijs lotnr 2480 / 2 prijs lotnr 
1149 / 3 prijs lotnr 0365 / 4 prijs 
lotnr 1023 / 5 prijs lotnr 2295 / 
6 prijs lotnr 2659 / 7 prijs lot-
nr 2783 / 8 prijs lotnr 0182 / 9 
prijs lotnr 1861 / 10 prijs lotnr 
0207 / 11 prijs lotnr 2987 / 12 
prijs lotnr 2703 / 13 prijs lotnr 
1331 /14 prijs lotnr 1476 / 15 
prijs lotnr 2838 / 16 prijs lotnr 
1963 / 17 prijs lotnr 0355 / 18 
prijs lotnr 1164 / 19 prijs lotnr 
1482 / 20 prijs lotnr 1569 / 21 
prijs lotnr 0648 / 22 prijs lotnr 
1983 / 23 prijs lotnr 2837 / 24 
prijs lotnr 0110 / 25 prijs lotnr 
1408 / 26 prijs lotnr 2243 / 27 
prijs lotnr 0234 / 28 prijs lot nr 
1274 / 29 prijs lotnr 0880 / 30 
prijs lotnr 0318 / 31 prijs lotnr 
1640 / 32 prijs lotnr 0085 / 33 
prijs lotnr 2082 / 34 prijs lotnr 
2436 / 35 prijs lotnr 1800 / 36 
prijs lotnr 0795 / 37 prijs lotnr 
2557 / 38 prijs lotnr 1888 / 39 

prijs lotnr 1508 / 40 prijs lotnr 
0903 / 41 prijs lotnr 0421 / 42 
prijs lotnr 1556 / 43 prijs lotnr 
2654 / 44 prijs lotnr 0068 / 45 
prijs lotnr 0481 / 46 prijs lotnr 
1735 / 47 prijs lotnr 2950 / 48 
prijs lotnr 2972 / 49 prijs lotnr 
2177 / 50 prijs lotnr 2877.
 
U kunt uw prijs ophalen, tele-
foon nr 254083 na 17.00 uur. 
De loterij is mede mogelijk ge-
maakt door onze plaatselijke 
winkeliers. In het rad hadden 
wij een goed gevulde bood-
schappen tas gesponsord 
door de Albert Hein. Deze was 
gewonnen door een zeer ge-
lukkige mevrouw.
 
Alvast voor in de agenda: 16 
november de soepen avond 
voor Albanië support. Opgave 
mogelijk op nummer 254083 
of 06 40515208.

   

Problemen bij de   
Turftrappers…
Hebben ze nog geen nieuwe prins?

KORTENHOEF  
Prins Jurgen nog een jaar-
tje door?
 
Het zit zo: normaliter is het 
altijd zo dat rond de 11e van 
de 11e de nieuwe hofhou-
ding haar opwachting maakt, 
maar dit jaar is het wat later 
geworden. Dit vinden wij he-
lemaal niet erg, er is een hele 
goede reden: de KUD Quiz. 
Gemeenschapszin vinden wij 
als Turftrappers super belang-
rijk en dat is de reden dat wij 
met twee teams, meegedaan 
hebben aan deze KUD Quiz. 
Zowel Team “De Turven” als 
Team “De Trappers” hebben 
alles gegeven wat ze in huis 
hadden. Wij hebben het heel 
erg leuk gehad. Deze deelna-
me heeft uiteraard heel veel 
energie en creativiteit gekost, 
maar dat hebben wij er graag 
voor over. Ook de KUD Quiz 
feestavond, die gehouden 
wordt op 16 november 2019, 
gaat waarschijnlijk nog wat 
energie kosten, maar ook dat 
vinden wij niet erg! Wij houden 
wel van een feestje. Kortom: 
beter laat dan nooit. Prins Jur-
gen gaat niet nog een jaartje 
door en de Turftrappers heb-

ben, gewoon zoals altijd, een 
nieuwe Hofhouding! Deze stelt 
zicht graag aan u voor op Za-
terdagavond 23 november 
2019. Het feest ter ere van 
de Prinswisseling vind plaats 
in ons Hofpaleis ‘t Akkoord, 
gelegen aan de Kwakel. De 
zaal is open vanaf 21:00 uur 
(maar dan begint het ook!). Op 
deze avond zal ook de nieuwe 
Jeugdhofhouding haar entree 
maken en onze dansgarde 
zullen twee optredens geven. 
Natuurlijk is er leuke muziek 
en zanger Quincy Brink zal 
optreden. Kortom wij zien jul-
lie graag in ‘t Akkoord op Za-
terdagavond 23 november, tot 
dan.
 
Met carnavaleske groet – Het 
bestuur van de Turftrappers.

Intocht Sinterklaas
Nederhorst den Berg, Loswal

Lieve kinderen,
 
Op zaterdag 16 november kom 
ik om 16.30 uur weer naar Ne-
derhorst den Berg en het be-
looft weer een gezellige mid-
dag te worden voor iedereen. 
Net als ieder jaar kom ik met 
een heleboel leuke, slimme, 
lieve, grappige, ondeugende, 
eigenwijze en soms een beetje 
brutale pieten naar de Loswal 
in Nederhorst den Berg. Van-
af de boot kan ik jullie dan al 
zien. Amerigo staat daar al op 
mij te wachten, maak ruimte 
voor mijn lieve vriend, zodat ik 
hem in alle rust kan bestijgen. 
Dan gaan we zoals vanouds 
met zijn allen naar de ijstent. 
Er ligt nog geen ijs hoor, dat 
duurt nog even. Samen met 
de pietenband vieren we feest 
en niet zomaar een feest een 
GROOT feest. De kinderen 
mogen daar zonder ouders 
voor Sinterklaas gaan zitten 
om goed naar Sinterklaas te 
luisteren, mee te zingen, een 
kunstwerkje te geven of een 

brief, maar vooral te genieten. 
De kinderen worden begeleid 
door een speciale groep vrien-
den van mij, te herkennen aan 
hun hesje! Na afloop ontvangt 
elk kind van 2 t/m 9 jaar een 
presentje mee naar huis.

De organisatie van dit feest 
is geweldig om te doen, maar 

niet zonder jullie steun. Daar-
om hebben we bij bijna alle 
winkeliers weer een pot neer-
gezet, om dit mooie feest waar 
te maken. Tot zaterdag 16 no-
vember!
 
Hartelijke groet, Sinterklaas en 
zijn pieten

   

You2Club2000
ANKEVEEN  
Het einde van het jaar 2019 
nadert. Tijd voor lijstjes! 
Een aantal Ankeveense 
muziekliefhebbers luiden 
het jaar muzikaal uit met de 
Ankeveense Lijst! Op een 
groot scherm en met een 
indringende sound komen 
pareltjes uit de pophistorie 
tot leven! Een reis langs 
legendarische muzikanten, 
bands en tracks!
 
De lijst zal worden samenge-
steld door het opgeven van 
jouw favoriete nummers! Ga 
vóór 20 november naar www.
you2club2000.nl en geef twee 

van jouw favorieten op en geef 
aan waarom juist deze num-
mers. Door het meesturen 
van de link naar jouw YouTu-
be-versie zal bij voldoende 
stemmen dat nummer te horen 
én te zien zijn.
 
Na het insturen van twee fa-
voriete nummers krijg je een 
lijst teruggestuurd met daar-
op alle ingezonden nummers. 
Online kun je van die lijst vijf 
nummers kiezen en de meest 
gekozen nummers vormen de 
Ankeveense Lijst.
 
Op zondag 29 december 
wordt de lijst getoond in The-

ater De Dillewijn en kaarten 
hiervoor zijn vanaf heden te 
koop in Het Wapen van An-
keveen. De kaarten kosten 
12 euro per stuk en daarvoor 
trekken in een café-sfeer niet 
alleen de pophistorie aan je 
voorbij, maar is er ook een 
Wereldsbuffet van chef-kok 
Gerben, speel je mee in een 
popquiz en is er ook live mu-
ziek van een Ankeveense All 
Star Band.
 
Zing, dans, lach, eet, drink 
en geniet! Ga naar www.you-
2club2000.nl en stuur ons je 
inzending.
 

GRATIS!Ben je vrijwilliger in Wijdemeren?
KOM NAAR ONZE VRIJWILLIGERSDAG!

Donderdag 28 november
17.30-21.00 uur
Sportvereniging ’s-Graveland

Aanmelden t/m 21 november via www.wijdemeren.nl/vrijwilligersdag

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

Open: elke vrijdag en op afspraak

www.galeriewijdemeren.nl
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ONTDEK DE BUITENPLAATSEN VAN ’S-GRAVELAND INCLUSIEF 
BANTAM
17 november
Wandel zondag 17 november 
mee met de boswachter over de 
buitenplaatsen in ‘s-Graveland. 
Deze activiteit, speciaal voor vol-
wassenen, duurt ongeveer 2 uur. 
De ’s-Gravelandse buitenplaatsen 
kennen een boeiende geschiede-
nis. Wat in de 17e eeuw begon 
als investering van rijke Amster-
damse kooplieden in ontgonnen 
heidegebied, groeide door de 
eeuwen heen uit tot een prachtig 
historisch natuurgebied met sta-
tige landhuizen op parkachtige 
landgoederen. Ga mee en ontdek 
de natuur en de cultuurhistorie op 
Boekesteyn, Schaep en Burgh en 
Bantam. De boswachter weet de 
mooiste plekjes te vinden!
www.natuurmonumenten.nl/bc-
gooienvechtstreek

RECEPTIE IN DE ’S-GRAVELANDSE GALLERY - ‘S-GRAVELAND
17 november
In aanwezigheid van de artiesten wordt de opening verricht door  Frans Jeursen, filosoof en 
kunsthistoricus. De middag wordt muzikaal omlijst door pianist Jos Buitink met jazz classics. 
vanaf 13.00 tot 18.00 uur. Gallery McSorley/Gooilust  Zuidereinde 124, 1243 KL ’s-Graveland
www.gallerymcsorley.com

’T WIJDEHUIS KORTENHOEF
Elke woensdag
Voor iedereen uit Wijdemeren die zin heeft in gezelligheid, anderen te ontmoeten en iets actiefs 
te doen. Elke woensdag: Inloop: van 10.00 tot 12.00 uur
Elke donderdag: Samen eten: van 12.30 tot 14.00 uur Workshop: van 14.00 tot 16.00 uur
Let op: in de kerstvakantie is ’t Wijdehuis Kortenhoef gesloten 
Workshops november, december 2019: 14 nov Actief ontspannen (binnen of buiten), 21 nov 
Oneindig creatief, 28 nov Appeltaart bakken, 5 dec Sinterklaas spel, 12 dec Kaarsen maken, 19 
dec Kersttulband bakken en kerststukje maken. Waar: Veenstaete, ingang Parklaan, Kortenhoef. 
Meer weten of aanmelden: Opgeven bij Christa Pos, 06-21983314 of c.pos@inovum.nl

SINTERKLAAS INTOCHT - ANKEVEEN
23 november
Dit jaar komt Sinterklaas aan in Ankeveen op zaterdag 23 november. In het licht van deze traditie 
deelt Bruisend Ankeveen die dag kleurplaten uit op de weekmarkt (van 08:00- 12:30 uur). Op 
de zaterdagmarkt van 30 november kunnen de ingekleurde kleurplaten worden ingeleverd en 
worden ze in de koffietent opgehangen. De kinderen die deze kleurplaat inleveren worden door 
de Sint beloond met een cadeautje. 

THEMAOCHTEND CHAGALL - LOOSDRECHT
20 november
Van 10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer 
vestiging Loosdrecht Themaochtend over de 
Joods - Russische kunstenaar Marc Chagall door 
Ties Grijpstra. De Joods - Russische kunstenaar 
Marc Chagall heeft in zijn lange leven vele schil-
derijen gemaakt, maar ook gebrandschilderde ra-
men in Franse kathedralen, mozaïek, en prachtige 
gedichten. Zowel zijn schilderijen als zijn prachtige 
gedichten spreken vaak over zijn jeugd, zijn ou-
ders, zijn Russische dorp, zijn liefde, de oorlogs-
periode en ballingschap. Ties Grijpstra geeft een 
presentatie over het leven van Chagall aan de 
hand van beelden van zijn kunstwerken en leest 
een aantal van zijn gedichten voor. Iedereen is van 
harte welkom, de entree is vrij! Op een themaoch-
tend in Loosdrecht is altijd iemand van SeniorWeb aanwezig om je te helpen bij vragen over de 
PC, tablet, e-reader of smartphone.

15 november
ALV IJsclub “Onderling 
Genoegen” - Kortenhoef
Het bestuur van de Korten-
hoefse IJsclub “Onderling 
Genoegen” roept de leden 
op tot het bijwonen van de 
jaarlijkse Algemene Leden-
vergadering, te houden op 
vrijdag 15 november 2019 om 
20.00 uur in het “Kraaiennest”, 
Kortenhoefsedijk 145 te Korten-
hoef. www.ijsclub-kortenhoef.nl

16 november
Soepenavond voor het 
Albaniëproject
- Nederhorst den Berg
Zaterdag 16 november, in-
loop  vanaf 17.00 uur, is er en  
soepmaaltijd in de Bergplaats 
aan de Kerkstraat te Neder-
horst den Berg. De familie 
Wesselink,bezocht onlangs 
het projectdorp Erseke in Al-
banië, komt aan de hand van 
dia’s vertellen over hun reis. 
Deze gezellige maaltijd is 
gratis, een vrijwillige bijdrage 
wordt echter op prijs gesteld 
en  is bestemd voor  Alban-
ësupport. Iedereen is wel-
kom, graag  van tevoren op-
geven bij Anja van Huisstede 
tel.0294-254o83 of bij Fiep 
Bouwer tel. 06-40515208.

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 Midden-
weg 128 NdB. www.hennies-
atelier.nl www.landelijkate-
lierweekend.nl 

17 november
Nescio-lezing en con-
cert in het Oude Kerkje 
Kortenhoef.
De lezing wordt gehouden 
door Gerda Hooghordel. 
Voor het concert zorgen Eva 
Elgeti, oboe d’amore, Vera 
Heins, viool en Willem Poot, 
clavecimbel.Aanvang: 11:15 
uur.     Kerk open: 11:00 uur

21 november t/m
1 december
Toneelvereniging DSO
- Kortenhoef
Toneelvereniging DSO speelt 
in Cultureel Centrum de Blin-
ker in Kortenhoef de vrolijke 
musical Ja zuster, Nee zus-
ter 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

24 november
Koffieochtend 
- LOOSDRECHT
Wegens overweldigd succes 
organiseren wij wederom een 
koffieochtend op zondag 24 
november van 11.00 tot 12.30 
uur. Locatie Restaurant Rob-
berse Eiland / Abrona aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk 234 
in Loosdrecht! Kom je ook? 
www.vriendenkiezen.nl heeft 
als doel mensen te verbin-
den. Of je nu nieuw bent in 
de gemeente of er al langer 
woont, het is belangrijk, je so-
ciale contacten uit te breiden.
Consumpties zijn voor eigen 
rekening. Tip: ze hebben er 
overheerlijke apfelstrudel!
www.Vriendenkiezen.nl

Let op!

Gewijzigd aanleveradres

uitagenda@dunnebier.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan 
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl
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RESTAURANTS     WIJDEMERENIN

Restaurants in 
de vijf dorpen 
WIJDEMEREN - Wonen in 
een van de vijf dorpen van 
Wijdemeren is op zichzelf 
al fijn. Het wordt nog 
prettiger als je weet dat 
er in de dorpen veel prima 
restaurants zijn. 

Voor een culinair uitje op 
niveau hoef je niet ver te 
reizen, in elk dorp vind je 
vrijwel naast de deur een 
restaurant naar keuze. 
Gevarieerd in menu, in 
sfeer, in ligging, in histo-
rie. Tussen Breukeleveen 
en Nederhorst den Berg 
kun je op tal van locaties 
een mooie plek aantreffen 
waar het goed toeven is 
voor een drankje en/of 
een hapje. Gastvrijheid 
staat op nummer één, 
naast de kwaliteit die de 
diverse keukens bieden. 

Wijdemeren kent nog  
geen sterrenrestaurants, 
maar uit de tientallen re-
views blijkt dat er echt 
veel toprestaurants tus-
sen zitten. Maar ook voor
een ongedwongen sma-
kelijk samenzijn met een 
sateetje is de keuze ruim. 
Voor iedere portemonnee 
kun je met familie, vrien-
den en kennissen in de 
vijf dorpen terecht. Een 
terrasje pakken, genieten 
van voorbijgangers of 
juist natuur op je in laten 
werken aan de plas, het
kan allemaal. Ook voor
een zakenlunch, een fa-
miliefeest of gezellig diner 
bieden de Wijdemeerse 
restaurants een scala aan 
mogelijkheden.

Uw huis-aan-huisblad wil
u graag in contact breng-
en met restaurants van 
Wijdemeren. 

Enjoy!

RESTAURANT ROBBERSE EILAND
Oud-Loosdrechtsedijk 234, 1231 NH Loosdrecht
06 - 20302208, www.restaurant-robberse-eiland.nl 

De verborgen parel van Loosdrecht. Ontdek de schoonheid 
van deze plas vanuit ons knusse, warm ingerichte restaurant. 
Geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur voor lunch, 
diner of gewoon een drankje. Wegens overweldigend suc-
ces hebben we weer de Lunch Toppers voor € 10, € 11 en € 
12,50. Nieuwe menukaart met bijv. Winterkost, wekelijks wis-
selende herfst en winter gerechten. Zeetong de hele maand 
november € 24,50. restaurant-robberse-eiland.nl voor meer info.

RESTAURANT LEKR
Stichts End 9, 1244 PK Ankeveen
035 - 6563555, www.restaurantlekr.nl 

Workshop Desserts Maken    
Zondag 24 november van 12.30  - 16.00 uur. €29,50 p.p.
Deze middag leert u alles over parfaits, gels, mousse, 
Tuilles, sauzen en …… aan het einde mag u het resultaat 
geheel opeten! Wordt volleerd pattissier en kom ervaren hoe 
het is om mooie desserts te maken.
Opgeven graag telefonisch….let op: beperkte beschikbaar-
heid!

RESTAURANT 1244 
Stichtse End 50, 1244 PP Ankeveen 
035 - 5339155, www.restaurant1244.nl 

Restaurant 1244 gelegen in het dorp Ankeveen, is een 
sfeervol restaurant en boordevol mogelijkheden.
Ook met de kerstdagen zijn wij geopend en kunt u genieten 
van een heerlijk kerstmenu vanaf 3-gangen €37,50.
Geen zin om uitgebreid te eten tijdens de kerstdagen?
Het is mogelijk om tijdens de kerstdagen van de a la carte 
kaart te eten.
Zien wij u op 1e of 2e kerstdag?

DOCKS FISH & GRILL
Moleneind 5, 1241 NE Kortenhoef
035 - 5250087, www.restaurantdocks.nl 

Het jaar 2019 gezellig afsluiten? 
Kom met familie, vrienden en/of collega’s en wij verzorgen 
een op maat gemaakt(e) lunch/diner of borrel!

Na het succes van onze afgelopen bier college organiseren 
we donderdag 12 december een avond die in het thema 
staat van de Thaise keuken.

RESTAURANT IN DE WATERTUIN
Oud-Loosdrechtsedijk 185, 1231 LW  Loosdrecht
06 - 83660067, www.indewatertuin.nl 

Op zoek naar een gezellig restaurant met prachtig uitzicht, 
direct gelegen aan de Loosdrechtse Plassen? In de Water-
tuin is de plek waar heerlijk eten, uitstekende service en een 
warme sfeer samenkomen. In de herfst en winter is het warm 
en knus binnen in het restaurant of in de serre. Ben je op zoek 
naar een inspirerende en betaalbare vergaderruimte, tot 20 
pers.? Alles kan en we rekenen geen zaalhuur! Komt u snel 
eens bij ons eten? We verheugen ons al op uw komst!

Vooraankondiging

KERSTeditie 4 december

De feestdagen staan weer in het vizier!
Graag bieden wij jullie de gelegenheid om jullie 
kerstmenu te presenteren in onze restaurant-pagina 
op woensdag 4 december aanstaande.
Meld zo snel als mogelijk aan of je mee wilt doen!

Uiterlijk woensdag 20 november ontvangen wij jouw 
definitieve akkoord voor deelname. De tekst met foto 
ontvangen wij graag uiterlijk woensdag 27 november.

Hartelijke groeten,

John Voogd
john@dunnebier.nl


