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Feestelijke opening De Paddenpoel

Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Zaterdag 12 september 
was de feestelijke ope-

ning en overdracht van De 
Paddenpoel. Het terrein 
aan de Zuidsingel, tussen 
de St. Antoniusschool en 
sporthal De Fuik, is afge-

lopen winter getransfor-
meerd tot een mooie en 
bijzondere plek voor jong 
en oud.

“We gaan in De Paddenpoel 
spelen.” Voor kinderen uit de 
buurt is de nieuwe speelplek al 
een ingeburgerd begrip. Maar 
iedereen, van nul tot honderd 
jaar, kan er genieten van ’t lek-

ker buiten zijn. In overleg met 
omwonenden is op het veld-
je o.a. een steiger gebouwd, 
een prairietuin aangelegd, een 
jeux de boules baan gemaakt, 
een klimwand geplaatst en 
een pannaveld gekomen. Het 
is een prachtige plek gewor-
den, waar het volgens dorps-
coördinator Saskia Hille eerst 
gewoon ‘een grasbende’ was.

Buurtinitiatief
In het najaar van 2017 ontspro-
ten de eerste gedachten om 
verandering in de saaie groen-
strook aan te brengen. Carole 
van Zuilen, directeur van de 
St. Antoniusschool, sprak de 
wens uit om in samenwerking 
met buurtgenoten het open-
baar groen te ontwikkelen tot 
een speel- en sportveld. Dit 
initiatief werd omarmd door 
Saskia Hille. Zij vond het een 
unieke pilot voor De Appel-
boom; het vrijwilligersplatform 
van de gemeente Wijdemeren. 
Vol enthousiasme begeleidde 
ze het project, waarbij naast 
de school ook De Fuik, Buro 
Sport, bewoners uit de appar-
tementen en uit alle omliggen-
de straten werden betrokken.

“IK BEN ECHT SUPER 
TROTS OP HET RE-

SULTAAT.”

Samen onderhouden
“Er is zo hard gewerkt door 
iedereen, met zoveel ener-
gie. Ik ben echt super trots 
op het resultaat” sprak Hille 
bij de feestelijke opening. Ei-
genlijk was het festijn in het 
voorjaar al gepland, met een 
sportdemonstratie, een door 
de schoolkinderen gezongen 
paddenpoellied en zo’n 200 
gasten. Maar door de uitbraak 
van het coronavirus was zo’n 
grootse aanpak niet mogelijk. 
Als alternatief kwam men afge-
lopen zaterdag en petit comité 
bijeen. Na een kopje koffie en 
een ‘kikkertaartje’ onderteken-
de wethouder Joost Boermans 
de officiële overdracht van be-
heer.

-Lees verder op pagina 4.

 Foto: V.l.n.r.: Carole van Zuilen, Saskia Hille en Joost Boermans

GRIEPVACCINATIES !!
Wegens corona worden deze op één dag per

praktijk gegeven. Reserveer alvast in uw agenda:

Patienten praktijk Huisartsen Hoflaan: 
Zaterdag 24-10-2020

Patienten Siebeling en Suijker Huisartsen:
Vrijdag 30-10-2020

Verdere informatie volgt in oktober.

t/m 27 september

 MATRASSEN+BOXSPRING 
 10-DAAGSE 10% 

tot wel
70%
korting

MORPHEUS.NL

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 Administratie / financiën
              Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, ma t/m do

Wonen- / welzijn- / mantelzorgondersteuning en een praatje
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Weer terug in Ankeveen!

Zaterdag van 8.00 – 12.30 is 
er weer markt met groenten, 
kaas, noten, olijven, brood, 

bloemen en siroop.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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 
uitvaartverzorging-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.

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag. 

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 19 september: 19.00 uur:
 J. Dresmé.
 OLV Hemelvaart
 Do. 17 september: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Za. 19 september: 13.00 uur: 
 J. Dresmé.
 Zo. 20 september: 9.30 uur: 
 B. van Wilgenburg.
 H. Antonius
 Zo. 20 september: 9.30 uur: 
 E. Kaak.
    (Aanmelden: op ma. en do. 
      ochtend 8.30-11.30 via tel. 
      251315)
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 20 september:  10.00 uur:

       Doopdienst; start vredesweek
 E.J. van Katwijk.
 Ma. 21 september: 19.30 uur:
 Oecumenische vesper in de  
 vredesweek
 Di. 22 september: 19.30 uur:
 Oecumenische vesper in de  
 vredesweek

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
Dunnebier Print
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
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00

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

Verloskunde Wijdemeren 06 - 454 06 022
Verloskunde Praktijk kortenhoef 06 - 238 08 670

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
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
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
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef          www.zorginkortenhoef.nl

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
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer   emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland   merel.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent NdB/Ankeveen (waarnemend)  tamara.pompies@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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Onderhoud aan Dijk toch 2 ton goedkoper
‘Fysiek domein slurpt heel veel op’

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het werd nog even span-
nend, maar het amen-
dement van CDA en De 
Lokale Partij om het 
groot onderhoud aan de 
Oud-Loosdrechtsedi jk 
voor 210.000 euro minder 
uit te voeren, werd ge-
steund door de gemeente-
raad. De gehele raad was 
vóór uitstel tot na de jaar-
wisseling.

Wethouder Joost Boermans 
kwam met een raadsvoorstel 
om het onderhoud op het deel 
tussen de rotonde ’s-Grave-
landsevaartweg en zijstraat 
Bleekveld voor € 885.000 
openbaar aan te besteden. 
Eric Torsing (CDA) was in 

de cijfers gedoken en kwam 
tot de conclusie dat het ook 
voor € 675.000 kan. Zijn mo-
tivatie om zich hard te maken 
om minder geld uit geven, is 
een tijd van bezuinigingen die 
Wijdemeren wacht. Er is een 
fors tekort vooral voor Jeugd-
zorg en WMO. Die zorgen 
zijn er ook bij PvdA/Groen-
Links- raadslid Stan Poels die 
bij herhaling vaststelde dat 
‘het fysiek domein heel veel 
opslurpt’. Torsing was de re-
denering dat het hier gaat om 
een incidentele uitgave ook 
zat. Hij zei dat tien keer ‘in-
cidenteel’ zo langzamerhand 
ook een ‘structurele’ uitgave 
wordt. Daar verwees de titel 
van het amendement (wij-
ziging) ook naar. De Lokale 
Partij was mede-ondersteu-
ner van het amendement. 

DLP- fractievoorzitter Gert 
Zagt zei klip en klaar dat hij 
‘geen avonturen meer wilde’. 
Ook wees hij erop dat er nog 
eens 80.000 euro minder kan 
worden besteed als blijkt dat 
de post ‘instabiele verharding’ 
niet nodig is.

Ontraden
De wethouder ontraadde het 
amendement met klem. Hij 
meende dat het verlagen van 
het krediet teveel risico’s met 
zich mee droeg. Dan zou er 
mogelijk later weer geld bij 
moeten. Alles was grondig 
berekend door een ingeni-
eursbureau. Dat riep bij Stan 
Poels de vraag op of de wet-
houder ‘broddelwerk’ had 
geleverd. “Nee”, antwoordde 
Torsing, “maar bepaalde pos-
ten zijn echt te hoog.” Waar-

bij hij enkele posten noemde 
zoals een duur ingenieurs-
bureau en het afvoeren van 
freesmateriaal. Hij was abso-
luut niet bang dat het bedrag 
te laag zou zijn.

Afwegen
In de verdere discussie bleek 
dat diverse fracties moeite 
hadden met de keuze. Na-
mens Dorpsbelangen had 
Ria Hennis het over ‘dubben’ 
en ‘vertrouwen in de deskun-
digheid van de ambtenaren’. 
Nanne Roosenschoon (D66) 
wilde niet dat het budget 
achteraf moest worden bijge-
steld. VVD- voorvrouw Sieta 
Vermeulen vond het ook een 
moeilijke afweging. Zij legde 
de nadruk op een andere ma-
nier van krediet aanvragen. 
Nu het bedrag open en bloot 

op tafel ligt, weten aanne-
mers wat ze kunnen vragen. 
Ze wilde zelfs een tijdelijke 
‘lockdown’ van alle bestaande 
plannen (± 10 miljoen).

Schorsing
Patricia IJsbrandy van Dorps-
belangen vroeg om een korte 
schorsing. “Ik ben eruit’, zei 
ze monter na 3 minuten. Haar 
stem vóór en die van VVD 
‘er Michiel van Balen waren 
doorslaggevend, waardoor 
het amendement met stem-
men van CDA en DLP een 
meerderheid veroverde. De 
rest van de VVD, DB, D66 en 
PvdA/GrL was tegen, maar 
dat waren slechts 8 (van de 
18) stemmen. Het voorstel om 
vanaf 2 januari 2021 te begin-
nen met asfalteren werd door 
iedereen gesteund.

   

Overeenstemming over kwesties Porseleinhaven
Burgemeester biedt excuses aan

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De gemeente Wijdeme-
ren heeft met twee inwo-
ners van Oud-Loosdrecht 
overeenstemming bereikt 
over een aantal kwesties 
waarover zij lange tijd met 
elkaar hebben gediscussi-
eerd. Het ging vooral om 
meningsverschillen rond 
de bouw van de Porse-
leinhaven. Wethouder De 
Kloet tekende op dinsdag 
8 september deze over-

eenkomst.
Burgemeester Larson: “Het is 
heel mooi dat er na zo’n lange 
tijd van onderling twisten voor 
alle betrokkenen een accep-
tabele oplossing is gevonden. 
Ik heb namens de gemeente 
excuses aangeboden aan de 
betrokkenen voor de wijze 
waarop wij als gemeente de 
aflopen jaren in dit dossier 
hebben geacteerd.” 
Mevrouw Larson vervolgt dat 
de twee Loosdrechters het 
excuus aanvaard hebben en 
het vertrouwen hebben uit-

gesproken in het huidige be-
stuur. De gemeente wil lering 
trekken uit dit dossier en be-
trekt dit in een breder onder-
zoek naar het functioneren 
van de ambtelijke organisatie. 
Het college heeft hiervoor een 
voorstel gedaan. Naar ver-
wachting bespreekt de raad 
dit in oktober.

Afspraken nakomen
Om de ontwikkeling van het 
nieuwe dorpscentrum in 
Oud-Loosdrecht (de Porse-
leinhaven) mogelijk te maken, 

zijn vanaf 2006 met meerde-
re grondeigenaren afspra-
ken gemaakt voor ruiling van 
gronden, water en overige 
eigendommen. Met een van 
die grondeigenaren bestond 
lange tijd een verschil van in-
zicht hoe bepaalde afspraken 
uitgevoerd moesten worden. 
Daarover bent u regelmatig 
op de hoogte gehouden in de 
kolommen van dit blad.
Nu is er met behulp van een 
onafhankelijk adviseur als-
nog overeenstemming be-
reikt. Uitgangspunt voor de 

gesprekken was dat de ge-
meente zoveel als mogelijk 
de afspraken uit de gesloten 
overeenkomsten nakomt. Als 
afspraken niet meer konden 
worden nagekomen, is er ge-
zocht naar compensatie. Wet-
houder De Kloet spreekt van 
een ‘positieve grondhouding’ 
en wil zich nu richten op het 
ontwikkelen van de Porselein-
haven. Een van de Oud-Loos-
drechters wilde tegenover dit 
blad niets toevoegen aan dit 
statement.

   

Comedy Capers extra gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Burgemeester Larson ty-
peerde de verwarring bij 
een stemming in de extra 
gemeenteraad als Come-
dy Capers. Bij de oudere 
lezers wellicht nog bekend 
als een humoristische 
tv-serie, met over elkaar 
buitelende komieken in 
zwart-wit.

Ze had met hetzelfde gemak 
de hele vertoning kunnen af-

doen als een slapstick, want 
de Wijdemeerse raadsleden 
spraken langs elkaar heen, 
waren vaag in hun bewoordin-
gen, waren wel of niet voor, 
wisten niet welk onderwerp 
aan de orde was, vervielen 
in herhalingen en spraken 
zichzelf tegen. Kortom, niet 
te volgen voor een neutrale 
luisteraar.

Er was een dinsdag 8 sep-
tember een extra gemeen-
teraad bij elkaar geroepen, 
omdat er nieuws was over het 

bouwproject Porseleinhaven. 
In april van dit jaar kwam naar 
buiten dat er ruim een miljoen 
tekort is op de grondexploita-
tie van dit ambitieuze project 
dat de centrumfunctie van 
Oud Loosdrecht zou verster-
ken. Tijdens de gemeentera-
den van 23 januari en 5 maart 
dit jaar werd er over dit onder-
werp ‘geheimhouding’ afge-
sproken. De cijfers zijn te pri-
vé. Ook zou er veel geld zijn 
verspeeld door langslepende 
onderhandelingen met twee 
Oud-Loosdrechters, echter 

ook dat valt onder de privacy.

Eerst vergaderde de raad 
onder elkaar zonder publiek 
en pers. Vanaf 21.00 uur zou 
er gestemd worden over het 
opheffen van de geheimhou-
ding. Welnu, dat ontaardde in 
een soort Comedy Capers die 
na een schorsing uiteindelijk 
wel duidelijkheid opleverde. 
Iedereen was nu vóór ophef-
fen van de geheimhouding. 
Waarbij burgemeester Lar-
son duidelijk zei dat alleen 
het eindgetal openbaar mag 

worden, niet hoe dit giga te-
kort tot stand is gekomen. 
Dat kan niet volgens de Wet 
Openbaarheid Bestuur. De 
bespreking van de kwestie 
Porseleinhaven werd door-
geschoven naar een tijdstip 
waarop de raad dat wenst. 
Hopelijk kunnen inwoners 
dan wel volgen hoe dit tekort 
tot stand is gekomen.
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-Vervolg van voorpagina.

Vanaf nu hebben zowel de 
gemeente als de omwonen-
den een inspanningsverplich-
ting om het terrein goed te 
onderhouden. Zo pakken de 
kinderen uit groep 8 van de 
St. Antonius de dagelijkse op-
ruimwerkzaamheden op en 
verzorgt de buurt de maande-
lijkse onderhoudsklussen. Zo 
houdt men samen De Padden-
poel mooi netjes en schoon.

Insectenhotel

Omdat de prairietuin met de 
vele bloemen een voedselrijke 
omgeving voor insecten vormt, 
werd ter gelegenheid van de 
opening ook een insectenho-
tel geplaatst. Deze schuil- en 
nestplaats voor o.a. bijen komt 
ook op negen andere plekken 
in de gemeente Wijdemeren 
te staan. “Een mooie ontwik-
keling die bijdraagt aan het 
beter in stand houden van 
de biodiversiteit” stelde Joost 
Boermans. Die niet alleen 
openbare ruimte, maar ook 
milieu en duurzaamheid in 

zijn portefeuille heeft. Onder-
tussen legden de leden van 
de werkgroep de laatste hand 
aan het onderhoud, kwamen 
buurmeisjes Eline en Julie 
spelen in het klimrek en vroeg 
een voorbijfietsend jongetje: 
“Is dat alleen voor hen, of mag 
ik ook een taartje?” Pak maar 
lekker hoor, de leus van De 
Appelboom is niet voor niets 
‘Wij doen het samen!’.
Meer weten? Kijk op www.de-
appelboom.nl/De-Paddenpoel

   

Lever je kleurplaat in
NEDERHORST DEN BERG
Vorige week zat er in het 
Weekblad Wijdemeren 
een kleurplaat ingestoken. 
Deze kun je a.s. zaterdag 

inleveren op het Willie 
Dasplein bij: Van Wijk Vis, 
Daalder Kaas of de Boek-
tique.

Er ligt een kleine verrassing 
voor je klaar. Zien we je a.s. 
zaterdag tussen 09:00 en 
16:30? We kijken naar je uit!

   

Groep voor nabestaanden
REGIO
Op donderdag 8 oktober 
start er bij Viore een con-
tactgroep voor nabestaan-
den. De groep is bedoeld 
voor mensen van wie de 
partner is overleden (niet 
langer dan ongeveer drie 
jaar geleden) en die graag 
in contact komen met an-
deren die dit ook hebben 
meegemaakt.

Viore biedt acht bijeenkomsten 
aan, van 14.00 tot 16.00 uur. 
Voor de groep worden diver-
se activiteiten georganiseerd 
over verlies/rouw. Zo wordt er 
gewandeld, gekookt en ge-

praat. Thema’s als afscheid, 
verdriet, hoe zorg ik goed voor 
mezelf, herinneren, hoe ga ik 
verder komen aan de orde. 
Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Van tevoren hou-
den we een kennismakingsge-
sprek. Voor meer informatie 
of aanmelding kunt u mailen 
naar vrijwilligers@viore.org of 
bellen naar 035-6853532. De 
kosten voor deelname aan de 
acht bijeenkomsten bedragen 
in totaal € 40,-.

Viore
Bij Viore staan de deuren op 
alle werkdagen tussen 10.00 
en 16.00 uur open. Zonder 

afspraak of verwijzing kunnen 
bezoekers dan terecht voor 
een luisterend oor en voor in-
formatie over het uitgebreide 
aanbod aan activiteiten en 
lezingen. Bezoekers kunnen 
ook een (telefonische) af-
spraak maken voor individuele 
gesprekken over bijvoorbeeld 
levensvragen, omgaan met 
verlies, de impact op naasten 
en financiële en erfrechtelijke 
zaken. Zie voor meer informa-
tie ook de website: www.viore.
org.
Oosterengweg 44, 1212 CN 
Hilversum; Tel. 035-6853532; 
Mail: info@viore.org

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 16 sep-
tember zendt GooiTV het 
volgende programma uit:

Andreas van der Schaaf levert 
een nieuwe bijdrage in De Dag 
van Andreas en er is een film 
ter gelegenheid van het 100- 
jarig bestaan van de Volks-
universiteit Naarden-Bussum. 

In TV Magazine zijn diverse 
onderwerpen te zien die zich 
in deze regio afspelen, met 
onder andere aandacht voor 
de e-waste campagne voor 
basisscholen.

GooiTV is te zien bij o.a. Zig-
go (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen 
op gooitv.nl. (ook op YouTube)

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM 
MET EEN RUIME COLLECTIE 
BEDDEN, PRACHTIG BEDTEXTIEL 
EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68 
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK) 
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

De beste winkelwagenmunt 
die u kunt wensen

Gratis

die u kunt wensen
Vraag de gratis winkelwagenmunt aan op 
reumanederland.nl/winkelwagenmuntje

IBAN: NL64ABNA 0433 533 633

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

De S is in de maand!

Speculaasjes
met of zonder amandeltjes

250 gram € 4,75
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

#samenvoordieren
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Sinterklaas bezoekt de vier dorpen
Maar op een andere manier

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Sinterklaas komt naar 
Loosdrecht, Kortenhoef, 
Ankeveen en Nederhorst 
den Berg. Maar van een 
massale intocht met hon-
derden kinderen en ouders 
kan geen sprake zijn. Al 
begin augustus, toen de 
Goedheiligman nog genoot 
van het Spaanse zonnetje, 
heeft burgemeester Crys 
Larson gesproken met 
organisatoren uit de vier 
dorpen. Deze week was er 
weer overleg.

Het is een lastige tijd. Er zijn 
beperkingen in het kader van 
de noodverordening, onze-
kerheden waar we nog mee 
te maken kunnen krijgen. Het 
kader voor het organiseren van 
een evenement is de noodver-
ordening. De grootste uitdagin-
gen liggen bij het borgen van 
1,5 meter afstand, het placeren 
van bezoekers bij een samen-
komst vanaf 250 personen in 

de buitenlucht en het verbod 
op zingen en schreeuwen. Er 
is geen grens voor het aantal 
bezoekers opgenomen in de 
noodverordening. Het moge 
wel duidelijk zijn dat er geen 
grootschalige intocht met dui-
zenden bezoekers mogelijk 
is. In dat geval zijn de overige 
regels uit de noodverordening 
niet te handhaven.

Geen massa’s
Wijdemeren wil medewerking 
verlenen aan vier verschillende 
intochten, zolang dit binnen de 
kaders van de noodverordening 
valt. Wel zal ook worden geke-
ken of de intocht geen aanzui-
gende werking heeft en hoe de 
comités hier regie op houden. 
Een traditionele intocht zoals 
we gewend zijn, met een Pak-
jesboot op de plassen of via de 
Vecht, de ’s-Gravelandse Vaart 
of langs de Ankeveense IJs-
baan, is onmogelijk. Er wordt 
een beroep gedaan op de cre-
ativiteit van organisatoren om 
er toch een mooi feest van te 
maken. Hierin willen burge-

meester en ambtenaren graag 
meedenken. Het is aan de bur-
gemeester om een besluit te 
nemen op een aanvraag van 
een evenementenvergunning. 
Wel moet ze hier in deze tijd, 
meer dan normaal, regionaal 
over afstemmen. We moeten 
niet willen dat er in Gooi- en 

Vechtstreek straks één intocht 
is waar duizenden mensen op 
af komen. Hier hebben de re-
gioburgemeesters onderling 
contact over. Of mevrouw Lar-
son een of meer Sinterklazen 
welkom zal heten, is nog te 
vroeg om te zeggen. Hier zijn 
nog geen afspraken over ge-

maakt met de organisatoren.

Wel maakte SLOEP bekend 
dat St.-Nicolaas op 14 novem-
ber ‘On Tour’ zal gaan in Loos-
drecht. In Ankeveen is er op 
21 november een Rondtocht 
door het dorp, verklapte Karel 
Spoor.

 Foto: Dit kan niet in 2020

Ontdek de buitenplaatsen

’S- GRAVELAND
Wandel op zondag 27 
september mee met de 
boswachter over de bui-
tenplaatsen Boekesteyn, 
Schaep en Burgh en Ban-

tam in ‘s-Graveland. Deze 
activiteit, speciaal voor 
volwassenen, duurt onge-
veer 2 uur (10.30 tot 12.30 
uur).

De buitenplaatsen kennen 
een boeiende geschiedenis. 
Wat in de 17e eeuw begon 
als investering van rijke Am-
sterdamse kooplieden in ont-
gonnen heidegebied, groeide 

door de eeuwen heen uit tot 
een prachtig historisch natuur-
gebied met statige landhuizen 
op parkachtige landgoederen. 
De huidige landhuizen zijn 
gebouwd aan het einde van 

de 18e eeuw. Vanaf het begin 
van de 19e eeuw zijn de tui-
nen van deze landgoederen 
aangelegd in de Engelse land-
schapsstijl. De belangrijkste 
kenmerken zoals slingerende 
paden, waterpartijen, kronke-
lende beekjes en glooiende 
heuvels, zijn nog volop in het 
landschap aanwezig. Tot op 
de dag van vandaag is het dan 
ook nog steeds een geliefd 
en gekoesterd landschap met 
een overdaad aan flora. De 
excursie staat in het teken van 
de cultuurhistorie van de drie 
buitenplaatsen, de bewoners, 
het bijzondere landschap en 
de rijke historie van de tuinen.

Koop van tevoren je tickets on-
line; Honden kunnen niet mee; 
Zorg dat je een kwartier van 
tevoren aanwezig bent.

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 1243 JJ; Lid € 7,00; niet 
lid € 10,00; www.natuurmo-
numenten.nl/bcgooienvecht-
streek
Foto: © Natuurmonumenten – 
Pauline Joosten
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In Memoriam Gerard Koelink
Tot ontsteltenis van velen 
kwam vorige week zaterdag 
het bericht dat Gerard Koe-
link onverwacht is overleden. 
Gerard werd slechts 59 jaar. 
Zijn vrouw Astrid, moeder 
Tiny en zijn kinderen Maar-
ten & Joshua, Floris & Roger 
en Julia & Logan verliezen in 
hem een geliefde echtgenoot, 
vader, schoonvader en zoon.

Ongeveer een maand gele-
den hoorde hij dat bij hem 
kanker was geconstateerd. 
Recent nog vertelde hij dat 
gemotiveerd was de strijd te-
gen deze dodelijke ziekte aan 
te gaan. Hij kreeg geen kans.

Bij de lezers van dit blad is de 
Ankevener wellicht bekend 
van de verhalen over Alpe 
d’HuZes. Hij beklom deze 
berg vele malen. Daarnaast 

organiseerde Gerard elk jaar 
weer evenementen om spon-
sors te vinden teneinde geld 
in te zamelen voor KWF Kan-
kerbestrijding.

Gerard was een betrokken 
en sociaal mens. Hij was 

schoolbestuurder en voorzit-
ter van de afdeling handbal 
van ASV. Bij de SV ‘s- Grave-
land voetbalde hij jarenlang in 
het eerste elftal, hij scoorde 
in de jaren ’80 menig belang-
rijk doelpunt. De band met de 
voetbalclub bleef bestaan, 
want Gerard was ook voorzit-
ter van de Club van Honderd, 
een gezelschap dat de vereni-
ging jaarlijks financieel onder-
steunt. Het laatste jaar was hij 
actief in de commissie die het 
jubileumboek ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van 
‘s- Graveland (2021) samen-
stelt. Die taak kan hij helaas 
niet afmaken.

Met het heengaan van Gerard 
Koelink verliest de gemeen-
schap een vriendelijk en opti-
mistisch mens.

Geef de tuin weer kleur met
onze winterharde violen!
Hangviolen, wandhangers, schalen en
perkplanten

Zorgwekerij Kostelijk, Ma t/m za 9u-18u 
Middenweg 13, Ned. den Berg 
www.kwekerijkostelijk.com

Mensen zullen vergeten wat je zei, 
ze zullen vergeten wat je deed, maar ze zullen 

nooit vergeten hoe ze zich bij jou voelden 

‘‘mijn allerliefste man en onze vader’’ 

- Gerard Koelink - 
3 juli 1961 - 12 september 2020 

Astrid ♥
Maarten & Joshua 
Floris & Roger 
Julia & Logan 

Onze allerliefste is thuis. Woensdagavond tussen 19.00 en 
20.30 uur is er gelegenheid om afscheid te nemen. 

Familie Koelink 
Frans Fennishof 28 
1244 RK  Ankeveen 

FAMILIEBERICHTEN

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

Onze droom 
voor Mariëlle 
is nierziekten 
genezen.

#samenvoordieren

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.

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

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

035-6566623

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 94

Haardhout te koop
06-231 88 138

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

werk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Inkoop Goud & Zilver
Sieraden Reparatie

Havenstraat 30a Hilversum
di t/m za 10:00 tot 17:00

tel. 035-6221000
www.schorel-edelmetaal.nl

Hulp in Huishouding aan-
geboden: 06 30235649

Goede referenties

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waarde indicatie
035-656 0235

T h bedrijfsruimte Neder-
horst den Berg 350 tot 

700m2 kantoor keuken toilet 
overheaddeur krachtstroom
Vanaf 1350 0294-252090

Ervaren pianodocente, NdB
en omg. heeft nog enkele 

plaatsen vrij voor 
kinderen en volwassenen.
les aan huis: 06/40620276

Hiero weer een berichtje 
van gymclub Sportivo
Niet alleen in Kortenhoef

ook in Nederhorst den Berg
kan jij 1 uur gymen
dat spreekt van zelf
het is maar een uur

maar wel veel plezier 
en levensduur

Inlichtingen:0623707748

DONNALIFE - Kortenhoef
Last van nek, schouders 

of rug? 
Atlas-Lumbaalmassage

biedt uitkomst. 
www.donnalife.nl

Garagebox te huur gelegen
aan E.Blocklaan te Korten-

hoef. info 0653395693
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VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Ondanks de 1-0 winst in 
de laatste bekerwedstrijd 
tegen regio tegenstander 
’t Gooi en de 6 behaalde 
punten gaat Nederhorst 
niet door in het toernooi. 
DEV behaalde er 7 en mag 
verder.

Nederhorst begon sterk aan 
het regioduel en nam al na 3 
minuten, en naar later bleek 
de beslissende voorsprong. 
Rijk Bruins gaf vanaf links de 
bal strak voor en het was Job 
van Wijk die afrondde. Nog 
twee goede mogelijkheden 
voor de thuisploeg werden niet 
benut en toen viel er een rode 
kaart voor een Berger die zijn 

tackle te laat inzette. Ruim 65 
minuten met 10 man bleek 
voor ‘t Gooi toch een te groot 
obstakel. Zeker na rust zetten 
de gasten meer druk maar 
vonden de sterk keepende We-
sley van der Helm op zijn pad. 
Felix Yorks had de wedstrijd al 
eerder voor Nederhorst op slot 
moeten gooien, maar wist twee 
keer alleen voor de keeper niet 
het net te vinden. Een verdien-
de zege maar voor beide einde 
bekervoetbal.

Nederhorst -2 speelde aanslui-
tend zijn derde bekerwedstrijd 
tegen een fris spelend OSM uit 
Maarssenbroek. Hier werd Thij-
men Sikking de grote man. Hij 
nam alle 4 de treffers voor zijn 

rekening eerlijk verdeeld over 
beide helften. Vooral zijn twee-
de treffer waarbij hij vanaf twin-
tig meter de keeper met een 
lob verraste was een beauty.

Aanstaande zaterdag begint de 
competitie. Zowel Nederhorst 
1 als 2 spelen dan thuis. Het 
tweede begint tegen het sterke 
Hilversum2 en het eerste tegen 
HVC.
Bij de jeugd wisselende resul-
taten. Zo speelde de JO19-1 
gelijk bij BFC en was Altius 
JO19-2 veel te sterk voor onze 
jongens van de JO19-2. Ook 
voor de meeste jeugdteams 
gaat zaterdag de competitie 
weer beginnen. Info www.vv-
nederhorst.org of facebook.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
ZON1 moet nog heel even 
in de wachtkamer of het de 
volgende bekerronde heeft 
bereikt.

De opdracht van afgelopen 
zondag is in ieder geval met 
veel overtuiging volbracht. 
Geinburgia werd met 10-0 ver-
slagen. Nadat Stijn van Huis-
stede de score had geopend, 
scoorden Jorn Kerkhof (3x), 
Tim Brug (3x), Nick Mostert 
(2x), Rowan Kloosterman.
ZON2 en ZON3 verloren hun 
laatste bekerwedstrijden en 
bekeren helaas niet verder. 
Op zaterdag deed dat ZAT3 
dat wel na zijn derde beker-

overwinning. En ook VR1 gaat 
overtuigend door na ook haar 
derde overtuigende overwin-
ning. Ditmaal werd met 1-8 van 
CSW VR2 gewonnen.
Het enige team in de onder 16 
categorie, JO16-1, kon thuis te-
genstander Kampong niet ach-
terhalen in de bekercompetitie. 
Kampong won met 2-4.

Aankomende zondag start de 
competitie voor de senioren. 
En het is gelijk volle bak op ons 
sportcomplex met thuiswed-
strijden vanaf 10.30 uur van 
de drie 35+ teams, ZON3 en 
ZON2. ZON1 begint de compe-
titie om 14.00 uur thuis tegen 
Ouderkerk.

De Grote Clubactie begint! 
Aanstaande zaterdag krijgen 
onze jeugdleden hun verkoop-
boekjes uitgereikt en gaan ze 
aan de slag om zoveel mogelijk 
loten te verkopen. Goed voor 
de club en misschien goed 
voor u, want er zijn weer mooie 
prijzen te winnen.
Afgelopen weekend werden we 
opgeschrikt door het overlijden 
van oud- eerste elftalspeler 
Gerard Koelink. Naast dat hij 
voorzitter was van de Club van 
Honderd was hij nadrukkelijk 
betrokken bij het maken van 
het jubileumboek. Met Gerard 
verliest S.V. ‘s-Graveland een 
zeer aimabel en betrokken vrij-
williger.

   

ASV ’65 nieuws
ANKEVEEN
JO11-1 van ASV speelde 
tegen NVC in Naarden. Al 
snel werd uit een prach-
tige aanval door Evy van 
Lierop de 0-1 gescoord. Na 
een sterke eerste helft ging 
ASV de rust in met een 1-2 
voorsprong.

De tweede helft werd NVC 
sterker en zette de score op 
3-3. Een minuut voor tijd haal-
de Elize de Jong een prach-
tig schot uit de Goal! En ASV 
maakte met nog 10 seconden 
op de klok de 4-3. Opnieuw 
een terecht winst van JO11-1 
van ASV 65.

ASV1- Desto in Ankeveen: De 
wedstrijd tegen Desto ging van 

start met 1 minuut stilte voor 
Piet Ketelaar. Piet was speler 
van het eerste en later als klus-
jesman nog altijd nauw betrok-
ken bij zijn club ASV. Piet werd 
helaas maar 70 jaar oud. De 
eerste 30 minuten van de wed-
strijd ging met hoog tempo snel 
op en neer. Er waren wat kleine 
mogelijkheden die niet werden 
omgezet in doelpunten. In de 
31E min kreeg Desto een hoek-
schop die helaas direct binnen 
viel. Gelukkig kon ASV bijna 
direct daarna de 1-1 scoren. 
Tot de rust speelde ASV goed 
en creëerde nog wat mogelijk-
heden maar beloonde zichzelf 
niet. Na rust werd Desto sterker 
en kon ASV niet antwoorden. 
Desto maakte in de 55ste mi-
nuut de 1-2. Na een hoekschop 

voor ASV, counterde Desto in 
de 70ste minuut waarbij ASV 
niet goed mee terug kwam, 
naar 1-3. De 1-4 werd het ein-
de van de beker voor ASV. De 
competitie gaat beginnen en 
ASV ’65 is er klaar voor.

Vlak voor aanvang van het eer-
ste kwam het verschrikkelijke 
nieuws binnen dat de voorzitter 
van ASV Handbal, Gerard Koe-
link, was overleden. Dit vrese-
lijke nieuws zorgde voor een 
sombere stemming op wat een 
prachtige dag had moeten wor-
den. Een geweldig mens die 
meer oog had voor de mensen 
om hem heen dan zichzelf. Wij 
wensen zijn familie enorm veel 
sterkte om dit enorme verlies 
te verwerken.

Waterpoloschool De otters

REGIO
Na de zomervakantie zijn 
alle sporten weer begon-
nen. Ook bij de Waterpo-
loschool van Zwem-en po-
loclub de Otters het Gooi 
stonden ze te trappelen om 
het water weer in te kun-
nen. De start van het sei-
zoen was alvast een groot 
succes.

Waterpolo is een leuke com-
binatie van spel en conditie, 
zwemmen en ballen. Bij de 
Waterpoloschool in Bussum 
maken kinderen tussen 6 en 10 
jaar met A/B diploma spelen-
derwijs kennis met de waterpo-
losport.
Ze leren verschillende zwem-
technieken, gooien en schieten 
met een bal. Ook ervaren ze 
hoe leuk het is om met leef-
tijdsgenoten in teamverband te 
sporten. Ze spelen partijtjes om 
alles wat ze hebben geleerd 
toe te passen, en als ze wat 

verder komen kunnen ze ook 
meedoen aan toernooitjes.
De leiding is in de enthousiaste 
handen van zeer ervaren trai-
ners Yolanda Smits en Ad Bur-
gers. Jeugdspelers assisteren 
bij de training en doen daarmee 
trainerservaring op.

Vind jij het leuk om te zwem-
men en houd je van een bal-
spel? Ga dan meedoen met 
een proeftraining bij de Wa-
terpoloschool in zwembad de 
Zandzee in Bussum. De trai-
ningen zijn op vrijdagavond van 
18.00 uur tot19.00 uur. (17.45 
aanwezig voor de warming-up). 
Instroom elke week mogelijk!
Kijk voor meer informatie op 
www.deottershetgooi.nl of mail 
naar minipolo@deottershet-
gooi.nl

Foto: Isis, Lieke, Yolanda, Tom, 
Ad en Niek zijn de trainers en 
staan te trappelen om jou water-
polo te leren!

   

Club 4711
Uitslag + stand onderlinge 
zomercompetitie Biljartclub 
4711
Maandag 7 sept.: R. van Huis-
stede – J. van Greuningen 0-2, 
M. Zieleman – Mw. D. Giavar-
ra 2-0Stand aan kop: Mw. D. 
Giavarra 14-43, M. Zieleman 
14-35, Mw. T. Bos 14-32

Uitslag onderlinge competi-
tie BV Overmeer
Donderdag 10 sept.: M. Ver-
laan – H. Stalenhoef 1-3, M. 
v.d. Velden – P. van ’t Klooster 
2-0, W. Clements – T. Otten 0-2

Programma
Donderdag 17 sept. 19.30 uur: 

onderlinge competitie BV Over-
meer, vrijdag 18 sept. 14.30 
– 20.30 uur: vrij biljarten + bar 
open (ook voor niet-leden), 
dinsdag 22 sept. 19.30 uur: 1e 
ronde herfstcompetitie

Contact
Biljartclub 4711 T06-20408058

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl
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Your SkillZ Academy 
trapt af
Door: Sarah Cuiper

‘S- GRAVELAND
De gedeelde passie die 
Niki La Maître en Robert 
van den Heuvel hebben 
voor voetbal is uitgegroeid 
tot het oprichten van voet-
balschool Your SkillZ Aca-
demy. Iedere vrijdagavond 
en zondagochtend kunnen 
kinderen van 7 tot 14 jaar 
hun voetbalskills verbete-
ren.

De trainingen worden in kleine 
groepen gehouden, van onge-
veer 7 tot 10 kinderen. De re-
den hiervoor is dat ieder kind 
op die manier genoeg aan-
dacht krijgt. Het draait name-
lijk allemaal om de individuele 
ontwikkeling van een speler. 
De trainingen, die een uur du-
ren, focussen zich met name 
op techniek, weerbaarheid, 
tweebenigheid en spelinzicht. 
Door de jarenlange ervaring 
van La Maître en van den Heu-
vel weten zij dat de spelers die 
in een wedstrijd uitblinken, 
vaak spelers zijn met veel bal-
vaardigheid: “Het begint met 
het individu dat een verschil 
maakt voor een team.” Daar-
om staat individuele ontwikke-
ling voorop bij Your SkillZ Aca-
demy. Die ontwikkeling richt 

zich niet alleen op de techni-
sche vaardigheid, maar ook op 
concentratie, snel reageren en 
mentale weerbaarheid.

Voor iedereen
De wekelijkse training vindt 
plaats op de velden van SV 
’s-Graveland, maar lidmaat-
schap van deze club is niet 
noodzakelijk om te kunnen 
deelnemen aan Your SkillZ 
Academy. Iedereen is welkom. 
Sterker nog, deelnemers zijn 
niet verplicht om aangesloten 
te zijn bij een voetbalclub en 
het maakt niet uit hoe goed ze 
kunnen voetballen. De trainin-
gen worden afgestemd op het 
niveau van het kind. Van den 
Heuvel: “We zijn op zoek naar 
kinderen die zichzelf willen uit-
dagen om beter te worden.” 
Het doel van de oprichters van 
de voetbalschool is bereikt als 
ze de aangeleerde skills te-
rugzien in wedstrijden van de 
spelers. “Als ze het functioneel 
en met zelfvertrouwen kunnen 
toepassen, dan is dat prachtig 
om te zien” vindt Niki La Maît-
re. De eerste trainingen vinden 
vrijdag 2 oktober en zondag 4 
oktober plaats. Aanmelden 
kan via https://yourskillz.nl. 
Daar is ook het trainingsroos-
ter te vinden.

   

ASV Handbal wedstrijd-  
uitslagen
ANKEVEEN
Afgelopen week zijn er 5 
handbalwedstrijden
gespeeld.
 

Uitslagen:
Dinsdag 8 september: ASV 
DMW1 – DSOV DMW2: 10 
– 8; Zondag 13 september: 
ASV D1# – Leidsche Rijn D5: 
23 – 1; ASV DB1 – S.V. Zee-
burg DB1: 14 – 8; ASV DA1 – 
DSOV DA1: 20 – 12; ASV DS1 

– ASC’91 DS1: 10 – 15.

Van 18 t/m 27 september is 
de Nationale Sportweek! ASV 
handbalvereniging doet ook 
mee aan het programma ‘Ik 
neem je mee’, het Sport- en 
beweegfilmpje voor de basis-
scholen in Wijdemeren en AH 
-Sportactie.

Kunstronde bij Gallery 
McSorley

‘S- GRAVELAND
Het publiek is uitgenodigd 
voor de 24e editie van de 
Kunstronde die wordt ge-
houden op 19 en 20 sep-
tember van 11 t/m 18 uur.

De KunstRonde heeft een 
breed aanbod van kunst, met 
26 kunstenaars en galeries 
langs de Vecht en Plassen. 
Wij vragen de bezoekers zich 
aan de regels te houden en 
1,5 meter afstand van mede-
bezoekers te houden. Boek-
jes en kaarten van de Kun-
stronde met informatie van 
collega deelnemers zijn op 

aanvraag te krijgen op locatie 
zoals in de Gallery McSorley. 
Zie link voor verder informa-
tie; www.kunstronde.nl

Nu zijn in Gallery McSorley 
te ervaren de schilderijen en 
etsen van Ad Arma. In zijn 
nieuwe reeks About Natu-
re die als tijdloos thema het 
zoeken naar balans hebben. 
Arma wordt geïnspireerd door 
de levensbron van enigmati-
sche ongrijpbaarheid, aanwe-
zig in de natuur en de mens. 
Hij laat de toeschouwer een 

zoektocht maken door de ab-
stracte ruimte en laat hem zijn 
eigen aanwezigheid ervaren 
in tijd en tijdloosheid. In zijn 
werk vind je verleden en toe-
komst, in de dromen van het 
heden.

Gallery McSorley, Zuiderein-
de 124, 1243 KL ‘s-Grave-
land; Open: zaterdag – zon-
dag 12-18 uur en op afspraak 
Tel: +31 06-13786779;

fineart@gallerymcsorley.com; 
www.gallerymcsorley.com

 Foto:Mari Mészáros, Memories, 2020, fused glas, 80 x 40 x 24 

De beste winkelwagenmunt 
die u kunt wensen

Gratis

die u kunt wensen
Vraag de gratis winkelwagenmunt aan op 
reumanederland.nl/winkelwagenmuntje
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OERRR SamenSpeelSpel
’S- GRAVELAND
Kinderen met en zonder 
handicap spelen samen 
en ontdekken met de bos-
wachter dat iedereen kan 
spelen in de natuur. Sa-
men spelen is avontuur-
lijk én leuk voor iedereen. 
Op zaterdag 26 september 
van 14 tot 16 uur.

Bij het SamenSpeelSpel gaan 
kinderen met en zonder han-
dicap samen in Speelnatuur 
van OERRR aan de slag. In 
verschillende opdrachten er-
varen ze hoe het is om niet te 
kunnen zien of horen. En hoe 
kan je toch spelen als je in 
een rolstoel zit? Samen gaan 
de kinderen de uitdaging aan 
en worden zo echte samen-
speelkampioenen!

De Speelnatuur is rolstoel-
toegankelijk; Invalide toilet is 
aanwezig; Er zijn extra invali-
denparkeerplaatsen beschik-
baar voor de deelnemers; 
Er is een restaurant aanwe-
zig; Het spel wordt in kleine 
groepjes gespeeld; Koop van 

tevoren je tickets online; Hon-
den kunnen niet mee. Bezoe-
kerscentrum ’s-Graveland; 

Normaal € 6,00; Ledenprijs € 
4,20, Oerrrlid € 4,20

 Foto: Janko van Beek

Bewegende beelden op de Zanderij
Windsculptures twee weken verlengd

Door: Herman Stuijver

‘S- GRAVELAND
Wind die zichtbaar wordt 
door bewegende beelden, 
dat is de gedachte achter 
de kunstwerken van de 
Amerikaan Lyman Whita-
ker. Afgelopen weekend 
waren de beelden te be-
zichtigen in Beeldentuin 
De Zanderij. Vanwege de 

grote belangstelling wordt 
deze gratis buitententoon-
stelling twee weken ver-
lengd.

In Nederland waar de wind 
een bepalende factor is, ko-
men deze beelden volledig 
tot hun recht. Het is een lust 
voor het oog om de ruim 25 
bewegende Windsculptures 
te zien, variërend in hoogte 

van 1.50 tot 4 meter. De klei-
nere modellen Tulip passen 
uiteraard mooi in het Hol-
landse landschap, maar ook 
de Mirinda en Meredian laten 
steeds wisselende vormen 
zien. Ze staan nooit stil, draai-
en in hoogte en breedte, een 
rustgevend beeld, afhanke-
lijk van de windkracht. Bij de 
Double Helix Vertical lijken de 
patronen in elkaar te vloeien. 

Nieuw op deze expositie zijn 
beelden van roestvrij staal.

Utah
De bekende beeldhouwer 
Lyman Whitaker uit Utah is 
de laatste 20 jaar voorname-
lijk bezig met deze koperen 
beelden. Op de uitgestrekte 
vlaktes van Utah worden zijn 
beelden op de proef gesteld. 
Uit een windtunneltest bleek 
dat ze een kracht tot 200 km. 
kunnen weerstaan. Het werk 
van Lyman Whitaker vind je 
niet alleen in kunstgaleries, 
maar ook bij openbare ge-
bouwen. Bij universiteiten, 
musea, winkelcentra, zieken-
huizen, gemeentehuizen. De 
Amerikaan hoopt dat zijn werk 
onze liefde voor de dunne, 
bewegende laag lucht om de 
aarde vergroot – het geeft ons 
adem, verwarmt ons, en we 
hebben het nodig om te leven.

Windsculptures Nederland
In Nederland wordt het werk 
van Whitaker gepresenteerd 
door Frederik en Belinda Bae-

rveldt en Marnix en Noortje 
Aarts. Zij vormen WindS-
culptures Nederland (www.
windsculptures.nl). Ze zijn 
ook afgereisd naar het verre 
Utah om de kunstenaar in zijn 
habitat te ontmoeten. Eerder 
waren er tentoonstellingen in 
de kasteeltuin van Sypesteyn, 
op Art Laren en in de Keuken-
hof. “Mensen moeten er nog 
aan wennen, maar over het 
algemeen waarderen de be-
zoekers die beweging in de 
beelden. Ze passen natuur-
lijk perfect in deze prachtige 
beeldentuin”, vertelt Frederik 
van Baerveldt. “En om bezoe-
kers iets meer tijd te geven of 
ze zo’n mooi beeld in hun tuin 
vinden passen, gaan we nog 
twee weken door’, voegt Mar-
nix Aarts eraan toe.

Tot en met zondag 27 sep-
tember; van 11.00 tot 17.00 
u bij Beeldentuin de Zanderij, 
Oude Meentweg 2, 1243 JD 
’s-Graveland.
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Kunst aan de Dijk voorbereid op  
afwisselend cultuurjaar
Opening met Marcel Worms Bach recital

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Wat hebben ze het gemist, 
de artiesten, het contact 
met publiek. Maar ook 
Kunst aan de Dijk snakt 
naar mooie optredens en 
voorstellingen. Voorzitter 
Caroline van Gelderen en 
Annemiek Kale, de nieuwe 
communicatiemedewerker, 
zijn zeer gemotiveerd om 
hun passie voor muziek, 
beeldende kunst, literatuur 
en toneel te delen met veel 
bezoekers. Anders dan 
voorheen, maar de kwaliteit 
blijft onverminderd hoog.

De stichting die vanaf 1981 
gesetteld is in Kortenhoef, in 
het Oude Kerkje en de Oude 
School, kijkt terug op een bij-
zonder half jaar als gevolg van 
de coronacrisis die ons allen 
trof. “Voor de culturele sector 
was het dramatisch”, zegt Ca-
roline van Gelderen, “er was 
een hele tijd niets.” Ze weet dat 
de uitvoerende artiesten bijna 
letterlijk staan te springen om 
weer op te treden.

CULTUUR NAAST
DE DEUR

Aangepast
Om tegemoet te komen aan 
de gezondheidsvoorschrif-
ten heeft het bestuur diverse 
maatregelen genomen. Dit 
seizoen zijn er steeds twee 

voorstellingen van ongeveer 
één uur. Om 17.00 en 20.00 
uur. In het sfeervolle kerkje is 
er plaats voor 60 personen die 
op gepaste afstand zitten en 
uiteraard vinden de optredens 
plaats met de gebruikelijke 
hygiënische maatregelen. Het 
kostte enige hoofdbrekens om 
de organisatie met de vrijwilli-
gers op poten te zetten, maar 
uiteindelijk zijn ze tevreden 
over de oplossingen. Er is een 
duidelijk protocol en het pro-
gramma is uitnodigend.

Pianorecital Marcel Worms
De opening op donderdag 
1 oktober is zeer de moeite 
waard. Begenadigd pianist 
Marcel Worms zal Bachs ge-
hele Wohltemperierte Klavier 
Boek 2 spelen. Worms kan 
als geen ander de stukken 
die hij speelt op informatieve 
en geestige wijze toelichten. 
Zijn wervelende spel, dat met 
ogenschijnlijk gemak ten ge-
hore wordt gebracht, zal in de 
intimiteit van het Oude Kerkje 
nog beter tot zijn recht komen. 
Het recital bestaat uit twee ver-
schillende delen. Marcel speelt 
het eerste deel van het WTK II 
(Preludes en Fuga’s 1-12) tij-
dens het concert van 17:00 uur. 
Het tweede deel (Preludes en 
Fuga’s 13-24) komt aan bod tij-
dens het concert van 20:00 uur.

Cultuur naast de deur
“Kunst aan de Dijk heeft echt 
een gevarieerd programma, 

met veelal artiesten in opkomst 
die hier graag willen spelen. 
Naast uiteraard gevestigde na-
men”, vervolgt Caroline. “Het is 
uniek dat je in een dorp zulke 
mooie culturele keuzes kunt 
maken. Ik zou alleen willen 
dat er meer jongere mensen 
komen.” De voorzitter wil zich 
de komende jaren inzetten om 
de kunst en cultuur laagdrem-
peliger te maken. “Tenslotte is 
klassieke muziek de basis van 
alles. Dat zouden meer inwo-
ners zelf moeten ervaren, het is 
helemaal niet saai of hoogdra-
vend.” Annemiek voegt toe: “Bij 
ons is er juist een open sfeer. 
En vergeet ook niet ons swin-
gende nieuwjaarsconcert met 
topmusici uit de jazzwereld. “

Dit seizoen
Na Marcel Worms speelt op 5 
november het Chimaera Trio 
met gastvioliste Ruña ’t Hart, 
op 3 december gevolgd door 
saxofoniste Deborah Witte-
veen die recent de Kunst aan 
de Dijk Prijs voor Jong Talent 
won. Enzovoort, een aantrek-
kelijke serie optredens. Welis-
waar in een iets andere setting, 
maar uitnodigend en verras-
send. In het voorjaar 2021 is er 
een Literaire Avond met Joris 
Luyendijk. En Jan Roëde is de 
kunstschilder over wie vanaf 
eind mei in de Oude School 
een expositie wordt opgezet. 
Voor meer info:
www.kunstaandedijk.nl

Sypesteyn ‘Tuin 
van de Maand’

LOOSDRECHT
Kasteel-Museum
Sypesteyn is door de Ne-
derlandse Tuinenstichting 
verkozen tot ‘Tuin van de 
Maand’, september 2020.

De klassiek ontworpen tuin vol 
bijzondere planten en bomen 
omringt het kasteel dat door 
jonkheer Henri van Sypesteyn 
begin 1900 is gebouwd. De 
tuin legde hij aan volgens de 
inzichten van de 17e eeuw-
se tuinkunst, waarover hij het 
boek ‘Oud-Nederlandsche 
Tuinkunst’ publiceerde. Tot 
en met 29 november a.s. is in 
de historische tuin van Kas-
teel-Museum Sypesteyn de 

tuintentoonstelling ’De terug-
keer van de verloren tuinkunst’ 
te bezoeken.

De tentoonstelling vertelt het 
verhaal door middel van der-
tien geïllustreerde tentoonstel-
lingspanelen over de bronnen 
van inspiratie van de jonkheer, 
de opgravingen en de recon-
structie van oude waterlopen, 
de verschillende fasen van 
aanplant, de beelden en de 
tuinornamenten en de restau-
ratie en de persoonlijke touch 
van de botanische verzame-
laar en bloemenliefhebber. Wij 
verwelkomen u graag op Kas-
teel-Museum Sypesteyn; zie: 
www.sypesteyn.nl

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisteren

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisterenLuister jij?

Als iemand zijn  
verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word  vrijwi�iger!
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Vredesweek 2020
Vrede verbindt verschillen

WIJDEMEREN
De Vredesweek loopt dit 
jaar van 19 t/m 27 septem-
ber. De vieringen zijn dit 
jaar ten gevolge van het 
Coronavirus anders dan 
voorgaande jaren.

De week starten we op zondag 
20 september in de O.L.V. He-
melvaartkerk aan de Dammer-
weg te Nederhorst den Berg. 
Deze viering begint om 09.30 
uur. De oecumenische werk-
groep van Nederhorst den 
Berg heeft er voor gekozen om 
de week te vervolgen met het 
houden van vijf korte vesper-
vieringen, afwisselend in de 
Willibrordkerk en in de O.L.V. 
Hemelvaartkerk. Alle vesper-
vieringen beginnen om 19.30 
uur en duren tot ongeveer 
20.00 uur. De vespervieringen 
worden achtereenvolgens ge-
houden op:
maandag 21, woensdag 23 en 
vrijdag 24 in de Willibrordkerk 
in de Kerkstraat en dinsdag 22 
en donderdag 24 in de O.L.V. 
Hemelvaartkerk aan de Dam-
merweg. Alle vieringen begin-
nen om 19.30 uur.

Het is een half uur van bezin-
ning om stil te staan bij wat 

het betekent al 75 jaar lang 
geen oorlog te hebben mee-
gemaakt in ons deel van de 
wereld. Maar ook omdat we 
hier, ondanks alle verschillen, 
ons met elkaar verbonden we-
ten, vandaar het motto van de 
Vredesweek “Vrede verbindt 
verschillen.” In vele delen van 
de wereld heerst nog steeds 
geen vrede waardoor, als ze 
dat kunnen, mensen vluchten 
voor geweld.

U bent van harte welkom in 
deze vieringen van bezinning. 
Helaas is het met de regels 
rond het Covid-19 virus nog 
steeds noodzakelijk u aan te 
melden voor de vieringen in 
de O.L.V. Hemelvaartkerk via 
het parochiesecretariaat van 
de O.L.V. Hemelvaart, dat 
geopend is op maandag- en 
donderdagmorgen van 09.30 
tot 11.30 uur, te bereiken via 
het telefoonnummer 251315. 
En voor de vieringen in de 
Willibrordkerk kunt u zich op-
geven bij Anneke Luppes tel. 
0294.252654 of per e-mail: 
scriba@kerkopdeberg.nl. Het 
is wellicht handig om u voor 
alle vieringen tegelijk op te ge-
ven, als u dan toch niet kunt 
komen is dat geen probleem.

   

Afgelasting Ouderenreis
REGIO
Na veel wikken en wegen 
hebben we besloten de ou-
derenreis van de gezame-
lijke ouderenbonden op 5 
oktober niet door te laten 
gaan. De ontwikkeling van 
het coronavirus is nog zo 
instabiel, dat we het niet 

verantwoord vinden om op 
reis te gaan.

Wat in een goed vat zit, ver-
zuurt niet. Volgend jaar probe-
ren we het opnieuw. Tot 2021.
Met hartelijke groet en blijf ge-
zond.

Veel interesse rondleidingen  
 kasteel Nederhorst

Door: Anja Lodder

NEDERHORST DEN BERG
Met het prachtige toe-
gangshek in de rug, zie je 
de imposante, door grote 
eikenbomen omzoomde 
oprijlaan van Kasteel Ne-
derhorst. Met enige fanta-
sie waan je je hier in een 
aflevering van het Britse 
kostuumdrama Downton 
Abbey en zie je in gedach-
ten de eigenaren de trap-
pen afdalen om de koetsen 
met bezoekers welkom 
te heten. In het kader van 
de Open Monumentendag 
gaven de ‘Oude Meesters’ 
Cees Stalenhoef en Her-
man van der Molen met 
veel enthousiasme een in-
teressante rondleiding op 
het landgoed.

Beide mannen worden oude 
meesters genoemd, omdat ze 
jaarlijks basisschoolleerlingen 
van Nederhorst een rondlei-
ding geven. Alleen voor deze 
leerlingen gaat dan het prach-
tig gesmede, monumentale 
toegangshek open dat in cir-
ca 1830 in Lodewijk XIV-stijl 
werd vervaardigd. Het impo-
nerende effect hiervan op de 
leerlingen laat zich raden.

Bewogen geschiedenis
De buitenplaats kent een lan-
ge en bewogen geschiedenis. 
De eerste vermelding dateert 
al uit 1301 toen het ridderge-

slacht Van Wulven (later Van 
der Horst) er een donjon, een 
vestingwerk, liet bouwen. Het 
kasteel ligt aan een zijtak van 
de Vecht. Door de strategi-
sche positie tussen Holland 
en Het Sticht had men goed 
zicht op eventuele aanko-
mende vijanden. Het kasteel 
wisselde regelmatig van ei-
genaar. In 1672 is het door 
de Franse troepen in brand 
gestoken en begin 18e eeuw 
is het in de huidige vorm, 
vierkant en met zeskantige 
hoektorens, herbouwd. In die 
periode gaf kasteelheer Go-
dard Willem Tuyll van Seroos-
kerken de hovenier van paleis 
Soestdijk, Jan van Staden, 
opdracht de tuinen in geome-
trische stijl te ontwerpen. Aan 
de voorkant in Franse stijl 
en de achterkant, richting de 
Vecht, in een meer Engelse 
romantische stijl.

Grote brand
Veel huidige inwoners van 
Nederhorst den Berg zijn 
vast komen kijken naar de 
grote brand in 1971 toen he-
laas een groot deel van de 
inrichting van het kasteel en 
de klokkenverzameling van 
de eigenaar Jan Jonker, ver-
loren ging. Huurder Toonder 
Studio’s spande zich in voor 
restauratie en herstel van de 
verzameling. Na de brand 
werd het beheer en eigendom 

van het landgoed overgedra-
gen aan de Harmine Wolters 
Stichting, genoemd naar de 
echtgenote van Jonker en in 
1973 werd het kasteel weer 
opengesteld.

Onbekend terrein
Het landgoed is vrij groot en 
beslaat inclusief koetshuis en 
hofjes wel vijf ha. Wat veel 
mensen in de regio, en ook 
enkele deelnemers aan de 
rondleiding, niet weten is dat 
de prachtige tuinen elke dag 
van 09.00 tot 18.00 uur vrij 
toegankelijk zijn ( ingang via 
het zijhek, verboden voor hon-
den). Ruim een jaar geleden 
is Stadsherstel Amsterdam 
eigenaar geworden van het 
kasteel. Ruth van der Puijl, 
projectleider Stadsherstel: 
“Een kasteel moet gebruikt 
worden en onderhoud kost 
veel geld. Bij de gemeente 
ligt een vergunningsaanvraag 
om enkele appartementen 
bovenin te mogen maken. 
Met de opbrengst kunnen 
dan weer veel plannen voor 
restauratie en onderhoud van 
het landgoed worden uitge-
voerd.” Meer weten over deze 
parel in uw regio? Bezoek de 
kasteeltuinen, kijk voor meer 
informatie op www.kasteelne-
derhorst.nl of word vrijwilliger/
vriend van 
www.stadsherstel.nl/vrienden

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet

komt ook bij u thuis.

Bel voor een afspraak
of informatie

met Janet  06-29060003.

Nieuw assortiment boeken van 
Bestsellers tot unieke pareltjes

 U vindt ons elke 1e zaterdag van de maand op de markt in Ankeveen, en elke
3e zaterdag van de maand op het Willie Das-plein in Nederhorst den Berg.

                            www.deboektique.nlDe BOEKTIQUE

  

 Foto: Jong en oud genoot van het verhaal van de ‘oude meester’ 
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Start E- waste race op Regenboog
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
De leerlingen van groep 7 
van de Regenboog in Kor-
tenhoef zijn er klaar voor. 
Ze willen zoveel mogelijk 
elektronisch afval inzame-
len. Het gaat om kabels, 
monitors, mobieltjes, com-
puters tv-toestellen en nog 
veel meer spullen met een 
snoer die we niet meer ge-
bruiken. Wethouder ‘Duur-
zaamheid’ Joost Boer-
mans gaf de aftrap van de 
‘E-Waste Race’ afgelopen 
woensdag.

Twee jaar geleden was de 
wethouder nog aanwezig bij 
de slotfase toen de Regen-
boog nipt op een 2e plaats 
eindigde. De kinderen zamel-
den toen ruim 700 apparaten 
in, meer dan hun concurren-
ten. Alleen, het gaat om de 
punten. Voor een tv krijg je 40 
punten en een kabel slechts 
10. De kinderen van juf Rian-
ne en juf Joyce zijn vast van 

plan om nu wel die toppositie 
te bereiken. Namens de GAD 
en Weee Nederland vertelde 
Nando Zwambach over nut en 
noodzaak van het ophalen van 
elektronisch afval. Dat deed- 
ie op een speelse manier. Zo 

werd ook duidelijk dat batterij-
en vallen onder chemisch afval 
en niet elektronisch zijn. Bin-
nen de kortste keren hadden 
de kinderen een Woordslang 
gevormd: laptop-printer- radio- 
oven-nachtlampje, enz.

Allemaal leuk en aardig, maar 
graag zoveel mogelijk e-waste 
inleveren op de Regenboog; 
Elbert Mooijlaan, 86 Korten-
hoef. Of via de website: www.
ewasterace.nl. Geef aan wel-
ke e-waste u heeft. Druk op de 

knop e-waste inleveren en vul 
uw gegevens in. Op de kalen-
der kunt u aangeven op welk 
moment u thuis bent, zodat de 
leerlingen de e-waste kunnen 
komen ophalen. Dus zet uw 
spullen vast klaar!

Dat ik weer zo goeD kon lopen...
Verbaast was de dame die van de 
week bij ons in de winkel was, en 
ik zal je vertellen waarom. Deze 
dame had last van voorvoet- 
klachten. na het meten van haar 
voeten en de 3D voetscan hebben 
we haar voetstand goed in kaart 
kunnen brengen en zo zijn we 
schoenen gaan passen. Het eerste 

paar was van Finnamic (FinnComfort) met een afwik-
kelzool. Deze zorgt ervoor dat de druk van de voorvoet 
afgehaald wordt en haar eerste reactie was dan ook 
verbaasd dat ze gelijk al zoveel verschil merkte!  
zo krijgen wij dagelijks mensen in de winkel die met 
bepaalde voet- of houdingsklachten lopen die heel 
goed op te lossen zijn met de juiste schoenen. loop 
niet langer door met pijn, wij lossen jouw klachten op 
met de juiste schoenen!

george in Der Maur Beterlopenwinkel
koningin wilheminaweg 497
groenekan utrecht, 030 - 2040612

openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag 08:30 - 17:00 uur

www.Beterlopenwinkel.nl 
www.BeterlopenweBwinkel.nl

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechtop te 
staan.

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

Wij helpen u via
preventieschermen,

veilig via
voorschriften rivm!


