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Jan Terlouw leest
voor aan de		
Antoniusschool
Door: Kim Tomei

‘S- GRAVELAND
De Kinderboekenweek had
voor groep 8 van de Antoniusschool uit Kortenhoef
wel een heel bijzondere
afsluiting: niemand minder
dan Jan Terlouw las hen
voor.
Op verzoek van D66 kwam de
kinderboekenschrijver voorlezen in het Buitenhuis, een
prachtige historische boerderij uit 1634 op landgoed Boekesteyn in ‘s- Graveland. Het
Buitenhuis is sinds een paar
jaar in gebruik door Alberdingk
Thijm Scholen. Uit Wijdemeren kunnen de St. Antonius-,
Joseph Lokin- en de Jozefschool gebruik maken van
deze locatie voor lessen over

de natuur of andere onderwijsactiviteiten.
Geheimpje
Jan Terlouw vertelde zeer
boeiend over zijn leven, hoe
zijn ouders er in de oorlog ervoor zorgden dat hij genoeg
boeken had om te lezen, om
zo een beetje afleiding te hebben. Hij weet nog goed, dat
zijn eerste boek ‘De baard
van Daantje’ was. Hij was trots
dat hij dit zomaar, helemaal
zelf kon lezen en was vanaf
dat moment verslingerd aan
boeken. De kinderen hingen
aan zijn lippen toen Jan Terlouw de kinderen een klein
geheimpje vertelde: hij had als
kind een hekel aan schrijven.
Hij werd namelijk gedwongen
om met zijn rechterhand te
schrijven, terwijl hij linkshan-

dig was. Hij had meer interesse in rekenen, later wiskunde
en natuurkunde. Uiteindelijk
studeerde hij natuurkunde.
Op een goed moment kreeg
hij kinderen en om deze wat
levenslessen bij te brengen,
vertelde hij de mooiste verhalen. Zijn vrouw hoorde dat allemaal aan en heeft net zo lang
aangedrongen tot Jan Terlouw
zijn verhalen maar opschreef
en naar een uitgever stuurde.
Paul Biegel, ook een bekend
auteur, was onder de indruk
van zijn verhalen en vroeg Jan
Terlouw een boek te schrijven.
Eigenlijk twee. Om te kijken of
hij wel echt kon schrijven. Beide boeken, ‘Oom Willibrord’
en ‘Pjotr’ werden uitgegeven.
Dat hij hierna nog vele, vele
boeken heeft geschreven, zal
niemand ontgaan zijn.

Het hebzuchtgas
Nadat Terlouw uitgebreid over
zijn leven verteld had, las hij
een stukje voor uit zijn laatste boek ‘Het hebzuchtgas’,
dat het broeikaseffect aan de
kaak stelt. Jan Terlouw wisselt voorlezen en vertellen af.
Niet alleen de kinderen zitten
geboeid te luisteren, maar ook
leerkrachten, hulpouders, directie, pers en andere aanwezigen. Het is oorverdovend stil.
Na het voorlezen is het tijd
voor een vragenrondje. De
leerlingen waren duidelijk
goed voorbereid. Er is één
leerling, die graag natuurkundige wil worden. Ze vraagt of
meneer Terlouw nog goede
formules heeft bedacht. Hij
antwoordde lachend, dat alle
makkelijke formules al bedacht waren, En alle moeilijke? Die vond hij te moeilijk.

Een andere vraag was, waar
de vriendelijke schrijver zijn inspiratie vandaan haalt. ‘Van de
wereld om mij heen’, was het
antwoord.
Levenslessen
Na het vragenrondje nam de,
bijna 90-jarige, auteur plaats
in het keukentje, waar hij geduldig iedereen te woord stond
en vele, vele boeken signeerde. In ieder geval een flinke
stapel van ‘Het hebzuchtgas’,
waar iedere Wijdemeerse basisschool een exemplaar van
ontvangt. Aan het eind van
deze bijzondere ochtend, liet
Jan Terlouw de leerlingen hem
drie belangrijke dingen beloven: Altijd, echt altijd goed uitkijken met oversteken. Altijd.
En: Lees zoveel je kan, waar
je kan en wanneer je kan. Van
lezen word je wijs. De belangrijkste, Leef een fijn leven.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum

035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
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
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hoflaan
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Spoeddienst
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

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

WEE

035 - 656 18 66

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

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

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
Humanitas ‘t Gooi
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN




OLV Hemelvaart
Do. 21 oktober: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 24 oktober: 9.30 uur:
L. Wenneker
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via
tel. 0294 - 251315)
H. Antonius

Zo. 24 oktober: 9.30 uur:

W. Balk

Wo. 27 oktober: 9.30 uur:

J. Dresmé


St. Martinus
Zo. 24 oktober: 9.30 uur:
M. Lagemaat

PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Zo. 24 oktober: 10.00 uur:

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.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Elke week Markt in Ankeveen

Ds. Annemieke Parmentier
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
De kerkdiensten zijn ook
online te volgen; meer
informatie op
www.kerkopdeberg.nl

zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met:
groenten en fruit, brood en gebak,
kaas, noten, olijven, bloemen,
bonbons, siroop en koffie to go
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

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

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



Zo. 24 oktober: 10.00 uur:

Ds. J.W. van de Kamp
www.hervormdegemeen
tesgraveland.nl


Sport

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

Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 24 oktober: 9.30 uur:

Ds. G.J. van Meijeren

Administratie / financiën
Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr
Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er
wel!
Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur



Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 24 oktober: 11.15 uur:

Dienst met Anne Marie Booij
Aanmelden verplicht:

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.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg/Ankeveen annemarie.van.gent@politie.nl

Hervormde gemeente
‘s-Graveland

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61



Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 24 oktober: 10.00 uur:

Ds. D. Pruiksma
035 - 656 00 66
0294 - 25 29 28
06 - 112 387 77

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965
Nieuwe wasm. vanaf €. 210,- 2 jaar fabr. garantie
Ook voor alle andere witgoed app. en inbouw.

14-10-19 12:48
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Gemeenteraad weer in levenden lijve bij elkaar
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

het desondanks eenduidig op

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
papier |zien.
In samenwerking met

WIJDEMEREN
Voor het eerst sinds lange
tijd konden de leden van
gemeenteraad,
college
van B&W, gemeentelijke
staf, pers en het publiek
elkaar weer recht in de
ogen kijken. Een aangename ervaring na anderhalf
jaar beeldschermen en geluidsopnames.
Na de 1-minuut stilte ter nagedachtenis aan ex-raadslid
Robby Israel en de installatie
van het nieuwe PvdA/GroenLinks- commissielid Wilna
Wind werd het hamerstuk over
de bouw van 14 woningen op
de Dammerweg 108-109 in
Nederhorst den Berg toch een
bespreekpunt. Weliswaar was
iedereen vóór dit bouwproject
op de plek van een voormalige
wasserij, maar De Lokale Partij wilde expliciet vastleggen
dat vijf van die 14 woningen
alleen sociale huur betreft, dus
geen koop. Een amendement
hierover werd door 15 van de
18 raadsleden gesteund. De
VVD stemde tegen, omdat ze
tegen sociale huur zijn, zei
VVD ‘er Michiel van Balen
duidelijk. Wethouder De Kloet
ontraadde de wijziging, omdat
sociale huur al was vastgelegd
met de projectontwikkelaar. Indiener Gert Zagt (DLP) wilde

Toch De Sterrenwachter
Het vlammende betoog van
Olivier Goetheer (DLP) kon de
meerderheid van de raad niet
overtuigen. Het nieuwe Integraal Kind Centrum komt, verdeeld over twee gebouwen, op
de locatie van de huidige Sterrenwachter. Goetheer vond
dat de kwaliteit op de plek van
De Linde, in één gebouw, even
verderop aan de Lindelaan,
veel hoger was. Het financiële argument van wethouder
Jos Kea dat bouw op die plek
nog eens 2,4 miljoen duurder
was, meende de DLP- woordvoerder deels te ontkrachten.
Als je namelijk op het terrein
van De Linde bouwt, kan de
gemeente De Pinkenstal (van
kinderopvang Eigen&Wijzer)
weer verkopen. Dat levert 1,5
miljoen op (blijft over 9 ton).
Hierdoor zouden de kapitaallasten slechts 10.000 euro
per jaar stijgen, op de huidige
€ 271.000. ‘10.000 extra voor
’t cijfer 10’ was het motto van
Goetheer, waarbij de 10 slaat
op de hogere waardering voor
De Linde. Onderwijswethouder Kea kwam met een berekening waaruit bleek dat die
aftrekpost al was ingecalculeerd. Het uitwisselen van de
cijfers bleef schimmig voor de
niet-insiders. Reden voor 11

raadsleden om niet in te stemmen met de keuze voor De
Linde, alleen De Lokale Partij,
D66 en Patricia IJsbrandij (DB)
steunden het amendement.
Waarbij laatstgenoemde het
spijtig vond dat ‘de financiën
allesbepalend’ waren. Waarop
CDA ‘er Barry Rooimans riposteerde dat dit IKC ook een fris
mooi gebouw wordt dat al 40%
overschrijding had ten opzichte van IKC Wereldwijs, dat nu
een paar maanden draait.
Flitspalen
Op de VVD na steunde de
hele raad een motie van
CDA en DLP om een goed
onderbouwde aanvraag bij
het Openbaar Ministerie te
doen voor een flitspaal op de

Smidsbrug in ‘s-Graveland. De
partijen menen dat de verkeersonveiligheid is toegenomen
door steeds vaker door rood
licht rijden. Dit in aansluiting
op een voorstel van verkeerswethouder Boermans om 1 ton
uit te geven aan kleinschalige
maatregelen om het kruispunt
Smidsbrug veiliger te maken.
Dat werd verworpen, alleen
Dorpsbelangen, D66 en VVD
waren vóór. De rode fietsbanen en een middeneiland op
de kruising gaan dus niet door.
Vuurwerkverbod
Stan Poels kan niet langer
wachten. Zijn voorstellen in
het verleden om de gevaren
van vuurwerk te lijf te gaan,
werden niet opgepikt. Nu dien-

de de PvdA/GroenLinks- voorman, samen met De Lokale
Partij en D66, een vergaand
voorstel in om uiterlijk in september 2022 een wijziging van
de APV waarin een algeheel
verbod op het afsteken van
consumentenvuurwerk wordt
ingesteld. Voorts willen de
indieners dat er een of meer
lasershows komen als alternatief. Hoewel burgemeester
Larson bij hoog en laag volhield dat zo’n verbod met drie
wijkagenten en drie boa’s niet
te handhaven is, was de meerderheid (14) het eens met de
motie. Alleen drie CDA ‘ers en
één VVD ‘er waren tegen.
Foto: Overleg tijdens de schorsing (foto: Douwe van Essen)

16 gelukkige tiny house- bewoners
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week vrijdag was er
een klein opleveringsfeestje voor de 16 bewoners van
de tiny houses aan de Rading in Nieuw Loosdrecht.
Maarten van Gessel, directeur
van woningcorporatie Gooi en
Omstreken, sprak van ‘een
heuglijk feest voor de 16 uitverkorenen’ want het is niet
niks als je uit 880 aanmeldingen wordt gekozen. Het bewijst dat de behoefte aan sociale woningbouw zeer groot
is. Hij hoopte van harte dat
er meer tiny house-projecten
zullen volgen. Daar sloot woningbouw-wethouder Rosalie
van Rijn hartstochtelijk op aan:
“Blijf in Wijdemeren wonen, er

zullen nog meer ontwikkelingen als deze volgen”. Haar collega Jan-Jaap de Kloet ‘streed
zij aan zij’ met mevrouw Van
Rijn, zei hij. “Als wethouder
Ruimtelijke Ordening zoek ik
naar plekken binnen de kernen.” Driekwart van de bewoners deed mee aan het feestje
met hapjes en drankjes. Jolanda wilde graag in Loosdrecht
blijven wonen vanwege het
water en de natuur, na vier jaar
zoeken is ze blij met haar onderkomen. Ze heeft het huis al
helemaal ingericht, wel mist ze
een berging. Ook Dave heeft
het naar z’n zin. “Het is lekker
warm, met die vloerverwarming. Ik hou van de rust die je
hier vindt, geen chaos.” Na 5 à
6 jaar wachten is hij happy met
deze woonplek. Dat geldt ook
voor de 25-jarige Martijn die

sinds 2015 staat ingeschreven bij Woningnet. “Ik vind het
een lot uit de loterij”, zegt de
werknemer van de gemeente
Wijdemeren. Martijn moet zijn
huis nog wel inrichten. Ook bij
Iwan staat er alleen nog een
bank. Hij noemt zichzelf geen

woningzoekende, maar stond
gewoon vanaf z’n 18e ingeschreven bij Woningnet. “Het
werd wel tijd”, zegt de inwoner uit Kortenhoef die bovendien vindt dat de woonkamer
helemaal niet zo ‘tiny’ is. Bij
een feestje hoort een cadeau.

Gooi- en Omstreken pakte uit
met een robuuste picknicktafel waar de bewoners van dit
nieuwe wijkje elkaar kunnen
ontmoeten.
FOTO: Yvonne Hoefman, eYe2
Design
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Autobedrijf Jansen & Jansen

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Weekblad Wijdemeren

● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!
Woensdag  juli 

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556

info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl
Prijzen Spektakelloterij afhalen

Aanmelding burendag
2018 geopend

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakelloterij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de

aannemersbedrijf

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg.

HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254 035-6563680

Lotnummer Prijs

Omschrijving

Beschikbaar gesteld door

003352

HOOFD Verzorgd bezoek voor

000595

1

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Restaurant Lekr

001238

2

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Brinkers Mode & Lingerie

2 personen Dutch Valley

Ook in de wintermaanden
kleur in de tuin?
Kom langs bij de winterverkoop
van Zorgkwekerij Kostelijk voor
violen, sedum
violen,
sedum,, lavendel en
winterverbena
Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

001222

3

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000796

4

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000660

5

Etentje voor 2 personen

Gasterij de Vechtoever

001255

6

1 Persoons zomerdekbed

Brinkers Mode & Lingerie

000105

7

Levensmiddelenpakket

Albert Heijn

000203

8

Verzorgingspakket

Albert Heijn

002254

9

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

000026

10

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

001693

11

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Boekhandel CW76 Kortenhoef

000777

12

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000371

13

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000874

14

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

001016

15

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Body & Beauty ‘t Gooi

001453

16

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000875

17

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000876

18

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001233

19

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

000951

20

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

002126

21

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001206

22

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001416

23

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002127

24

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001082

25

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002338

26

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001173

27

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000793

28

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000138

29

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

001690

30

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

De inschrijving voor de 13e
editie van Burendag is vorige
week geopend. Alle buurten
van Nederland kunnen hun
Burendagactiviteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt
ieder jaar georganiseerd
door Douwe Egberts en het
Oranje Fonds om buren
dichter bij elkaar te brengen.
Deze editie gaan de organisatoren zich extra inspannen
om buren bij elkaar te krijgen
in buurten waar dat niet vanzelfsprekend is. Burendag
valt dit jaar op 22 september.
In 2017 deden zo’n 1 miljoen
mensen mee aan duizenden
activiteiten in heel het land.

Kort nieuws
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé Wijdemeren. In de Brasserie van
Veenstaete te K’hoef. Weggooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl
of
bel: Marjolijn Bezemer: 0648545227.

Verkoop: ma t/m za 9 – 18u.
Middenweg 13,
Nederhorst den Berg
www.kwekerijkostelijk.com

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

LINNERIEANNELIES.NL

Geanimeerd Ondernemersontbijt in
De Molen
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Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Voor dag en dauw waren
zo’n dertigtal ondernemers uit de zes dorpen
vorige week maandag naar
De Molen aan de Loodijk
getogen om mee te doen
aan het ondernemersontbijt. Tussen de broodjes
door was er onder leiding
van gemeentelijk ondernemersmanager Pascal Spijkerman een uitwisseling
van ideeën over de economische toekomst van Wijdemeren.
Wethouder Jos Kea constateerde dat er een ‘brede bedrijvigheid’ met veel eenpitters en
weinig grote bedrijven waren in
de dorpen. Ondernemersmanager Natasja Zak, die feitelijk
de afdeling economische zaken in de gemeente runt, zag
dat de grootste uitdaging is om
wonen en werken te combineren. 70% van de werknemers
uit het lage en middelbare
segment zoekt een ‘baan in de
buurt’. De woon-werkbalans is
dus matig. Uitbreiden van bedrijven en meer woningbouw
is een van de grootste uitdagingen het komende decennium, omdat provinciale regels
veel beperkingen vanwege de
natuur opleggen. ‘Wijdemeren
zit klem’ is de gangbare term.

De organisator had gezorgd
voor een afwisselende bijeenkomst met meer werkvormen.
Op je mobieltje kon je reageren op diverse stellingen.
Weliswaar vormen de natuurgebieden rond de dorpen een
belemmering voor expansie,
anderzijds vinden vrijwel alle
ondernemers de mooie omgeving een Unique Selling Point,
waarbij de recreatie en horeca
de spil van economische groei
betekenen. Alles op papier uitgewerkt in het Gebiedsakkoord
waarvoor 75 miljoen beschikbaar is, maar Ondernemend
Wijdemeren- voorzitter Dik
van Enk wil dat er meer moet
worden uitgevoerd. Meer dan
een steiger voor kano’s had hij
niet gezien. “Doe waar je voor
staat”, zei hij. Daadkracht is
een term waar de plaatselijke
ondernemers de gemeente
regelmatig mee om de oren
slaan. Ook de bereikbaarheid,
digitalisering en het vaststellen
van een eigen identiteit van
Wijdemeren zijn de accenten

waar het in de Economische
Agenda 2030 om zou moeten
gaan. Een woordvoerder van
werkgeversorganisatie VNO
wees op 160 miljoen die beschikbaar komt om die eerste
twee aspecten te versterken.
Wijdemeren zal in regionaal
verband op de tam-tam moeten slaan om iets op te pikken
uit die ruif.
Tot slot konden de aanwezigen staand in drie groepen
discussiëren over concrete
acties die de gemeente zou
moeten opzetten. De gesprekken gingen rond de vragen:
wat moet je doen om de werkgelegenheid te behouden; hoe
kan de dienstverlening aan de
bedrijven beter en wat is het
ideale economische profiel
voor Wijdemeren. Met veel betrokkenheid en kennis deden
de ondernemers hun best om
het ontbijt succesvol af te ronden. De uitkomsten van deze
geanimeerde bijeenkomst zullen ons ongetwijfeld bereiken.

Willem van Diermen (BINGO) dag
NEDERHORST DEN BERG
Willem van Diermen, de
naamgever van onze stichting, zou 3 november jarig
geweest zijn. Na zijn overlijden heeft hij de waarde
van zijn bezittingen ondergebracht in een stichting,
de Willem van Diermen
Stichting.
Deze stichting heeft, op zijn
verzoek, als doel zich in te
zetten voor alle “ouden van
dagen” van Nederhorst den
Berg. Een van de jaarlijks terugkerende festiviteiten in dit
kader is het vieren van zijn
verjaardag. 6 november kunt u
bij die viering zijn!. In de Bergplaats wordt een Bingo georganiseerd, met vele mooie

prijzen. Hapjes en drankjes
zijn in ruime mate aanwezig
en de muzikale aankleding
wordt verzorgd door de alom
bekende Martin Wewer. Aanvang van de middag is 14;30
uur. Eindtijd rond 16:30 uur.
Alle ouderen van Nederhorst
den Berg, ouder dan 65 jaar,
worden bij deze hartelijk uitgenodigd om zich voor deze
feestdag op te geven. Dat kan
door middel van een telefoon-

tje, mailtje, of briefje door de
bus bij Henny Pos, Voorstraat
25, telefoonnr. 254515 of email
hennypos@xs4all.nl
Graag aanmelden voor 01-11
Indien nodig kan vervoer van
en naar huis geregeld worden.
Dit bij aanmelding wel graag
vermelden.
Wij zien uit naar een volle en
gezellige Bergplaats op 6 november.
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Woningen Het Achtererf stap dichterbij
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

vrijstaande

woningen.

Wet-

| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
houder| NEDERHORST
Jan-JaapDEN
deBERG
Kloet:
“Ik
In samenwerking met

LOOSDRECHT
Al geruime tijd wordt er
gewerkt aan de plannen
voor een nieuw wijkje ‘Het
Achtererf’ in Loosdrecht.
Binnenkort legt het college
van burgemeester en wethouders het gewijzigde bestemmingsplan voor aan
de commissie Ruimte en
Economie. Na advies van
de commissie worden de
stukken ter inzage gelegd
en zijn de 36 woningen die
in de nieuwe wijk moeten
komen weer een stap dichterbij.
Het Achtererf bevindt zich achter de Nieuw-Loosdrechtsedijk
73-87. Momenteel is dit een
weiland met enkele vervallen
stallen. Het nieuwe wijkje krijgt
een divers woningaanbod met
twaalf sociale appartementen
en zes appartementen in het
midden/dure segment. Plus
18 grondgebonden woningen,
bestaande uit rijtjeshuizen,
twee-onder-een-kappers en

ben blij dat we deze belangrijke volgende stap in dit project
kunnen zetten. De woningnood in Wijdemeren blijft onverminderd hoog. Met deze 36
woningen kunnen we verschillende doelgroepen een mooie
plek in Wijdemeren bieden.”
De wethouder zei ook dat nog
niet duidelijk is of de sociale
appartementen huur of koop
zullen zijn, dat wordt in een
overeenkomst met de ontwikkelaar bepaald.
Toegang via Tjalk
De toegang tot Het Achtererf
gaat, op verzoek van directe
omwonenden, via de Tjalk lopen. De omliggende wijk krijgt
op die manier weinig extra verkeersbewegingen. Voor fietsers en voetgangers komen er
meerdere verbindingen naar
het dorp, om zo het langzame
verkeer te stimuleren. In het
midden van de wijk komt een
kleine parkachtige zone. De
wens van omwonenden om
het kleine appartementencom-

FOTO: Schets van de wijk (H en E Architecten) Foto:

plex dat voor Het Achtererf
gepland stond te verlagen van
vier lagen naar twee lagen met
een kap is doorgevoerd in de
plannen die binnenkort ter inzage worden gelegd.
Vervolgprocedure
De aanvraag voor wijziging
van het bestemmingsplan
wordt op 10 november bespro-

ken in de commissie Ruimte
en Economie en wordt hierna
ter inzage gelegd. Vervolgens
wordt het plan, inclusief de
zienswijzen, ter besluitvorming
aan de gemeenteraad voorgelegd. Tegelijk met de aanvraag
voor de wijziging van het bestemmingsplan wordt ook de
omgevingsvergunning aangevraagd. Naar verwachting kan

er halverwege 2022 begonnen
worden met de bouw, zodat
de eerste bewoners in 2023
in hun nieuwe huizen kunnen
trekken. Het Achtererf wordt
ontwikkeld door JeeGee Vastgoed in samenwerking met de
Lichtenberg Bouwgroep uit
Rijssen. Meer info: www. hetachtererf.nl

‘Terug naar de kustplaats zonder kust’
Goed bezochte infomarkt Oostelijke Vechtplassen
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Twee uur lang konden inwoners van de zes dorpen
zich op de hoogte stellen
van plannen uit het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen (OVP). Op
de infomarkt, verspreid
over twee verdiepingen op
watersportcentrum Ottenhome, stond vorige week
dinsdag een legertje aan
ecologen, biologen, beleidsmedewerkers en projectleiders van de provincie Noord-Holland gereed
om diverse aspecten toe te
lichten.
Zes
bewonersverenigingen
hebben zich gebundeld in de
Federatie Oostelijke Vechtplassen. Die ‘vereniging van
verenigingen’ heeft ook een
belangrijke stem in de Stuurgroep die besluiten neemt
over het Gebiedsakkoord. Dat
de vaarverbinding van het Hil-

versumse kanaal via de Loenderveense plas naar de Loosdrechtse plassen van de baan
is, past in het streven van het
zestal dat naast gereguleerde
recreatie natuurwaarden hoog
in zijn vaandel heeft.
De Gouden Greep
In 2018 waren er drie winnaars
van het Icoon van Loosdrecht
dat als symbool van het masterplan van 77 miljoen de opleving van het plassengebied
zou moeten vormgeven. Hoe
het ermee staat, is onbekend.
Tries Scherpel geeft de moed
niet op. Samen met Arthur
Kortenoever won ze met de
‘Gouden Greep’ de Publieksprijs. Inmiddels is er een update van het plan. Het eilandje Weer, tussen de 3e en 4e
plas, kan een aantrekkelijke
atol worden, met verscholen
strandjes, een oase van rust
tussen de oprukkende gemotoriseerde watersport. Oud
Loosdrecht moet z’n publieke
functie weer terugkrijgen wat

Patricia Scherpel betreft. “Het
was een kustplaats zonder
kust”, verduidelijkt ze, “met
vissers, botenbouwers, zeilmakers en uitgaanspubliek.”
Op de Gouden Greep komt de
‘heen en weer’ (of fietsboot)
langs, je pootje baadt door het
water, bespiedt de wilde eend
of klimt in de uitkijktoren. Er is
ruimte voor basale recreatie
met theater, workshops, vlotten bouwen, enz.
Nog veel meer
Met enige verbeeldingskracht
kun je vele andere elementen ook zien als een terugkeer naar ‘de kustplaats zonder kust’, met Loosdrecht als
spil van het project. Het lang
verwachte baggerplan zal in
de eerste fase de 1e tot en
met 5e plas in het najaar van
2022 uiteindelijk verlossen van
750.000 kuub zweefslib. Legakkers worden hersteld, er komen diverse natuurprojecten
en moerasvogels als de rietzanger en de karekiet krijgen

de kans om terug te keren als
er ruimte komt voor gevarieerde riettypen van droog, vochtig
tot nat. De waterkwaliteit moet
verbeteren. Het Gebiedsakkoord behelst een mix van
natuur en recreatie, waarbij
de kwaliteit van de natuurwaarden omhoog moet. Op
een grote vloerlandkaart had
je een overzicht over 19 land-

schappen die samen de Oostelijke Vechtplassen vormen,
vanaf de Spiegelplas, via de
Ankeveense en Kortenhoefse
plassen naar de Loosdrechtse
en Tienhovense plassen, dan
over de Taartpunt, uiteindelijk
eindigend in de Molenpolder.
Vol verwachting zijn we op
weg naar de invulling van een
ambitieus Gebiedsakkoord.
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Ovenheerlijk, deze week!

Rookmelders verplicht vanaf juli

Rozijnen krentenbrood 2022
Deze week van
Heel: € 5,09 voor € 3,85
Half: € 2,55 voor € 1,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

NEDERHORST DEN BERG
Vanaf juli 2022 ben je wettelijk
verplicht om minimaal 1 rookmelder op elke woonlaag in de
vluchtroute te hebben. En dat
is niet voor niks. Heb jij straks
op elke woonlaag een rookmelder, dan ben je eerder veilig buiten. De wijkbrandweerman van Nederhorst den Berg
– Nick IJkhout – komt op donderdag 18 november om 19:30
tot ± 21:00 uur een voorlichting
geven over het plaatsen van
de rookmelders en hoe je de

Ben jij fysiek sterk, bezit jij over de
nodige spierballen en ben je op zoek
naar een actieve en creatieve baan
waarbij je eigenlijk nooit stilzit? Dan is
deze flexibele baan als medewerker
op- en afbouw misschien iets voor jou!

Amsterdam,
15oktober
oktober2021
2020
Amsterdam,

najaarsschouw 2020
2021
De najaarsschouw
meer groen
groen
Minder doen voor meer
Brede schouwsloten
Optie 1: in het midden
1x per jaar
2 meter planten
weghalen

Brede schouwsloten
Optie 2: onderhoud vanaf 1 kant

1x per jaar
2,5 meter planten
weghalen

De jaarlijkse schouw
van sloten wordt
gedaan van 2
tot
1 t/m
13
12 november.
We controleren dan of
de sloten voldoende
zijn onderhouden,
zodat het water goed
kan doorstromen.
Als u geen brief van
ons ontvangt dan is
alles in orde.

Meer weten?
Schouwsloten smaller dan 2,5 meter
1 x per jaar
90% planten
weghalen

De regels voor het onderhoud van sloten en dijken
staan beschreven in de
Keur van Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht.
Meer informatie over
onderhoud en regelgeving
(Keur) vindt u op
www.waternet.nl/schouw.
U kunt ook bellen met
Waternet; tel: 0900-9394
(lokaal tarief).
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meest voorkomende branden
kunt voorkomen. Uiteraard
kan Nick ook andere vragen
rondom brandveiligheid beantwoorden. Locatie: SCC (So-

ciaal Cultureel Centrum) aan
de Blijklaan 1 te Nederhorst
den Berg. Voor vragen, neem
contact op met Nick via 0620357685.
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Rondje Wijdemeren

WEEKBLADWIJDEMEREN

Wat moet nieuwkomer Ben Groenendijk weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid?
Bij wie kan hij aankloppen voor verhalen? Ben zoekt mensen die iets te vertellen hebben. Het zou fijn zijn als u,
In samenwerking met
lezer,
hemANKEVEEN
helpt. Stuur
hem op |pad.
Hij doet
er hier verslag
van.| Mail
hem: ben.groenendijk@icloud.com
| ‘S-GRAVELAND
| NEDERHORST
NIEUWS
VOOR
KORTENHOEF
DEN BERG
DE NIEUWSSTER

Chiel van Praag zit niet graag stil
Nog ongeveer een maand en
Chiel van Praag (72) loopt weer
naar boven om het brilletje met
ronde glazen, ooit de bril van
zijn schoonmoeder, op te zetten en zijn levendige stem om
te buigen naar het register ‘laag
en streng’. Dan nog even de
pruik, de mantel en de mijter en
daar is ie weer: de Sinterklaas
van Loosdrecht.
“Op een paard? Dat nooit.
Ken je dat filmpje van de Kortenhoefse Sint. Dat het paard
begint te steigeren? Mij niet
gezien. Maar ik vind het heel
leuk om dingen voor kinderen
te doen. Ik speel ook in Fien en
Teun. Dat is fantastisch om te
doen.”
Chiel woont in het dorp waar
zijn vader Max, vermaard zanger, geschiedenis schreef als
de drijvende kracht achter het
succesvolle Loosdrecht Jazz
concours. Chiel kreeg de muziek van thuis mee. Hij is onlangs aan zijn derde instrument
begonnen.
“Ik heb heel lang pianoles gehad, speelde vooral klassieke
muziek, maar mijn interesse
ging op een zeker moment
meer naar popmuziek. Ik heb
jarenlang in een Big Band gespeeld, als saxofonist, maar
ben nu trombone aan het leren.
Dat is lastig hoor, er klopt niks
van als je piano gewend bent.
Waar je bij het verhogen van de
tonen op de piano lineair naar
rechts gaat, blijf je op de trombone maar heen en weer schuiven. Dat leer je niet zomaar.
Ik speel nu in het Nederlands
Dansorkest in Hilversum. Met
allemaal mensen van ongeveer
mijn leeftijd. Dansmuziek. Daar
hoop ik ooit de trombone-partij te kunnen spelen. Ik vind
het fijn met mensen van mijn
leeftijd te zijn, dat is een soort
thuiskomen, je hebt allemaal in
dezelfde tijd geleefd, hebt veel
te bepraten.”
Eerste schreden
We gaan terug in de tijd. Het is
1969. Chiel van Praag zet zijn
eerste schreden bij de omroep,
bij het Avro-televisieprogram-

ma Doebiedoe.
“Ik was 19 en discjockey in
Loosdrecht, bij Van Dijk, waar
ik op zeker moment de grote
zaal mocht doen. Daar werd ik
aangesproken door een vrouw
die mij uitnodigde voor een
screentest. Na twee jaar verdween Doebiedoe om plaats te
maken voor Toppop. De NCRV
vroeg mij toen het zaterdagochtendprogramma op Hilversum 3 te presenteren. Waarna
ik bij publieke omroep Veronica
terecht kwam en al snel door
radiodirecteur Lex Harding
werd gevraagd een leidinggevende rol te spelen bij de radio.
Toen jaren later Veronica allerlei bewegingen maakte richting commerciële omroep – en
uiteindelijk ook uit het publieke bestel stapte – heb ik mijn
functie als programmaleider
neergelegd. Ik ging heel veel
fietsen. Kreeg twee radioprogramma’s per week en één televisieprogramma in de maand.
Dat vond ik niks en toen heb ik
maar ontslag genomen en ben
gaan freelancen. Ik ben de weg
ingeslagen die uiteindelijk leidde naar een eigen communicatie/evenementen-bureau. Ik
heb in die jaren nog wel voor
Radio 10 gewerkt en voor televisie de Staatsloterijshow
gepresenteerd. Ik was 54 toen
ik de omroep definitief de rug
toekeerde.” Het evenementenbureau werkt in opdracht en
heeft grote klanten in binnenen buitenland. Het gaat om
zakelijke evenementen. Ook

leidde Chiel – zelf een fanatiek
schaatser – een professioneel
schaatsteam, team Corendon.
Mediation
En of het allemaal niet genoeg
is, is Chiel verder al jaren actief als mediator. “Ik heb laatst
geroepen dat mediation standaard zou dienen te worden
opgenomen in contracten.
Met andere woorden: heb je
verschil van mening over de
uitvoering van het contract ga
dan eerst naar de mediator. Dit
is tot mijn verrassing omarmd
door de branchevereniging. Ik
heb veel mediation gedaan,
vooral echtscheidingen. Maar
ik denk de laatste tijd weleens;
jongen, je bent 72, moet je niet
een keer stoppen met al dat
werken? Maar ja, mediation is
mooi en zinvol werk. Daar ga ik
nog wel even mee door.”
Zelfgekozen plichten
We blijken dezelfde afwijking te
hebben. Allebei boven de pensioengerechtigde leeftijd, maar
doordeweeks is er nog altijd
de aloude drang tot presteren.
Zelfgekozen plichten houden
ons van de straat. “Het houdt
je scherp, dus ik doe nog van
alles, maar merk ook dat je
bij het ouder worden toch wat
gemakkelijker dingen gaat los
laten. Want de kleinkinderen
zijn een groot cadeau. En we
willen ook met de camper op
pad. Dan moet je af en toe lange tijd weg kunnen. Dan moet
je eigen agenda niet in de weg
zitten.”

Natuurmomenten
van de boswachter
Tamara Overbeek

Voedselarm dieet
Vorige week las ik in Weekblad Wijdemeren de ingezonden brief van W.F. van Tets uit
Ankeveen waarin hij/zij zich
afvroeg wat Natuurmonumenten aan het doen is in Hollands
Ankeveen Oost. Daar werken
namelijk grote machines aan
ingrijpende maatregelen. Eind
augustus heb ik daar een
persberichtje over gestuurd,
maar het is moeilijk om iedereen hiermee te bereiken. Het
is ook best een ingewikkeld
verhaal. Waarom zoveel werk
steken in een gebied wat toch
al ‘een prachtig stuk natuur’ is
volgens W.F. van Tets? Een
hele legitieme vraag. Maar er
is ook een legitieme reden en
daarom ga ik het nog een keer
proberen uit te leggen. Want
ook in de Kortenhoefse Plassen, het Hol en het Weerslootgebied gaan we dit najaar nog
aan het werk.
Door een teveel aan stikstof
in ons ecosysteem, komen er
teveel voedingsstoffen in de
natuur terecht. Je zou kunnen
zeggen dat de natuur teveel
bij McDonalds gegeten heeft.
En dat is op de lange termijn
niet goed voor je. Algemene
soorten zoals brandnetels en
braamstruiken doen het hier
heel goed op, maar juist de
zeldzame planten zoals orchideeën, ratelaar en blauwe
knoop worden hierdoor verdrukt. Zij hebben liever een
voedselarm dieet. Hierdoor
verdwijnen deze zeldzame
soorten en wordt de natuur
heel eentonig met een lage
biodiversiteit.
Geen verlanding
Natuurmonumenten
heeft
daarom subsidie gekregen

van de provincie NH om de
gevolgen van dit teveel aan
stikstof tegen te gaan. Dit willen we meteen goed aanpakken zodat de natuur hier ook
op lange termijn baat bij heeft.
Grote machines gaan daarom
het gebied in om bomen te
verwijderen en de voedselrijke
bovenlaag weg te schrapen.
Op sommige plekken worden
ook oude petgaten, oftewel:
dichtgegroeide sloten, open
gegraven om de verlanding
weer op gang te brengen. Bij
verlanding raakt open water
steeds meer begroeid met
waterplanten (trilveen), waardoor het langzaam dichtgroeit.
De bodem wordt vervolgens
steeds dikker, raakt begroeid
met planten, dan struiken en
uiteindelijk met bomen. Tenslotte staat er een bos. Dit
proces duurt normaal heel
lang. Maar door de neerslag
van grote hoeveelheden stikstof gaat dit proces veel sneller, waardoor de zeldzame
planten snel verdwijnen. Als
Natuurmonumenten niet ingrijpt, bestaan de hele Vechtplassen over vijftig jaar uit
bos. Dit willen we niet, want
juist de verschillende fases in
de verlanding zorgen elk voor
een geschikt leefgebied voor
specifieke zeldzame planten
en dieren. En dat is weer goed
voor de biodiversiteit.
Dus als jij de volgende keer
door de mooie natuur van de
Vechtplassen fietst of loopt en
je vraagt je af waarom Natuurmonumenten doet wat ze doet,
stel je vraag dan via vechtplassen@natuurmonumenten.
nl. We leggen het graag aan
je uit.
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Zijn tiny
houses
WEE
zaligmakend?

FAMILIEBERICHTEN
Heer, die mij ziet zoals ik ben
Heer,die
diemij
mijziet
zietzoals
zoals
ben
Heer,
ikikben
Psalm
139
Psalm139
139
Psalm
Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee hij ons tijdens zijn leven heeft
Dankbaaren
zorg
hij
ons
Dankbaar
voor
de liefde en dat
zorghijwaarmee
waarmee
hijgevonden
onstijdens
tijdens
zijn
levenheeft
heeft
omringd
vertrouwende
rust heeft
inzijn
de leven
handen
van God,
omringdwij
enmet
vertrouwende
rust
heeft
van
God,
omringd
dat hij
hij
rust
heeftgevonden
gevonden
inde
dehanden
handen
vanzorgzame
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Laat ieder mens in zijn waarde
(uitspraak van Arie)
Wij hebben afscheid genomen van mijn lieve man, onze
vader en leuke groot- en overgrootvader

Arie Kostelijk
* 8 januari 1935

Nederhorst den Berg † 11 oktober 2021
Tiny
Arjan en Linda
Wesley en Dana, Jolie
Dave en Michael
Naomi
Ton en Elles
Peter en Renee
Joris
Sascha

Correspondentieadres:
Ton Kostelijk
Middenweg 25
1394 AC Nederhorst den Berg

René en Marga
Demi
Lisa

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Correspondentieadres:
DELA t.a.v. familie Chocolaad
Herenstraat 40, 2282 BV Rijswijk

Roline c
Ewald c
Wilfred c
Ernst c
Nanda
Neven en nichten

Patrick Kreuning

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

GooiTV

Gevraagd:
Huishoudelijke hulp voor
3 - 4 uur per week.
Ned. den Berg
Tel nr 06 55 718988

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

TIMMERBEDRIJF BOSSON
MET NAALD EN DRAAD
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
voor al uw gordijnen en
Telefoon: 06-237 41 941
Dunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters en
vouwgordijnen.
Ruime keus
muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig ‘en smaakvol te ‘stylen’ is.
aan mooie gordijnstoffen.
Gevraagd Oud ijzer
Anneke de Kwant / Ankeveen
en andere metalen
06-51997751
06-25514689

Grote GARAGE VERKOOP
kunst,antiek,zonnebrillen
sieraden,h.houdl.art. Met
rode stip GRATIS meenemen
Zat.23Oct.en Zond.24Oct.
van 14.00 u tot 17.00 u.
Middenweg 141 D Ned.h B.
Ruime parkeergelegenheid.

db

HOME.NL

VLOOIENMARKT 24 OKTOBER
V
KORTENHOEF, DE FUIK
DONEVENTS.NL 0294-237320V

V

Aangeboden: Hulp in huishouding. tel: 06 30235649 V
Goede referenties

V

Kijk op dbhome.nl

25%

zomerkorting
gebruik code

De
programmering
van Stralen. Jasmijn Verhulst gaat
van het
GooiTV vanaf woensdag 20 in gesprek met een lid geldig
t/m
oktober: In een nieuwe afle- college van B&W van Gooise
31-08-2021
vering van ZinTV praten de Meren over actuele zaken. In
We vullen de collecties regelmatig aan!
dominees Wielie Elhorst en TV Magazine is er onder anLeendert van der Sluijs met dere aandacht voor de KinRené Stumpel, directeur van derboekenweek.
de GGD over ‘gezondheid is
alles’. Daarnaast is er muziek
door het duo Hoogland & van

zomer/zz

V
V
V
V
V
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Zelf woon ik in een soort tiny
house aan de Herenweg te
Ankeveen en ik ervaar veel
overlast. Jongeren die naast
me komen wonen en tot diep
in de nacht feestjes geven,
asielzoekers die hier zogenaamd wonen maar hun woning stiekem onderverhuren,
geluidsoverlast tot midden
in de nacht, en helaas niet
het soort muziek waar ik van
houd. Ik kan me dan ook de
bezwaren van omwonenden
goed voorstellen.

5 Willemstad, 19 september 1944
c Den Haag, 16 oktober 2021
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Ingezonden brief

Lilian Filomena Maria Chocolaad

Nederhorst den Berg, 8 oktober 2021
Nederhorst
Nederhorstden
denBerg,
Berg,88oktober
oktober2021
2021
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Uiterdijksehof 15
Uiterdijksehof 15
1394
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Berg
1394 JK Nederhorst
Nederhorst den
1394 JK Nederhorst den Berg

NIEUWS VOOR AN

De laatste jaren hebben wij je langzaam maar zeker
zien vertrekken. Nu ben je volledig weg. Ons rest de
herinnering aan je persoonlijkheid, je genereusiteit
en je nimmer aflatende gevoel voor humor. Rust
zacht lieve zus, tante en oudtante

‘Een eerbetoon
aan mijn vrouw’

Kijk op www.dbhome.nl

NIEUWSSTER
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Amateurgezelschap

Vrijwilligers gezocht voor				

WEEKBLADWIJDEMEREN
Streekarchief
zoekt
nieuwe regisseur m/v
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

NIGTEVECHT
Elk najaar voeren leden van
de Land- en Tuinbouw Organisatie een toneelstuk op voor
haar leden, familie en vrienden. Dit jaar spelen zij het
blijspel ‘Opa in de Kreukels’ in
het dorpshuis van Nigtevecht
op 22 en 23 oktober a.s. Geïnteresseerden die houden van
amateurtoneel zijn daar van
harte welkom (kaarten aan de
zaal verkrijgbaar /€ 20,-p.p ).
Helaas gaat onze regisseur
met verdiend pensioen en is
de organisatie op zoek naar
een nieuwe regisseur m/v voor

de toneelproductie van 2022.
Om alvast kennis te maken
met onze club leek het ons
handig om nu alvast op zoek
te gaan naar iemand die ons
op vrijwillige basis wil helpen
om volgend jaar weer een gezellig blijspel op de planken te
zetten. Er wordt vanaf augustus twee keer in de week geoefend in Nederhorst den Berg
en de uitvoering is altijd in de
3e week van oktober. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen door een mail te sturen naar ada@pronkgroep.nl

WIJDEMEREN
Wilt u bijdragen aan de
kennis over de Wijdemeerse bevolking uit 1849-1862
en vindt u het leuk om
oude handschriften te ontcijferen? Het Streekarchief
zoekt vrijwilligers om het
bevolkingsregister
van
Ankeveen, ’s-Graveland,
Kortenhoef en Nederhorst
den Berg te indexeren. Alle
hulp is welkom!

stap is om de namen uit het
register over te nemen en in
te voeren op onze website.
Op die manier kunnen we de
gegevens digitaal beschikbaar
maken. Onderzoekers kunnen
het bevolkingsregister dan
rechtstreeks via onze website
doorzoeken op naam. Wilt u
ons hierbij helpen? Meld u dan
aan als vrijwilliger!

Voor meer informatie en aanmelden gaat u naar onze
website:
https://zoeken.
gooienvechthistorisch.nl/
crowdsourcing.php.
Voor vragen kunt u een e-mail
sturen naar l.knijn@hilversum.
nl.

Iedere inwoner van Wijdemeren werd bij de geboorte of bij
verhuizing naar Wijdemeren
ingeschreven in het bevolkingsregister. Op dit moment
zijn de gegevens uit het bevolkingsregister alleen beschikbaar op microfiche in de studiezaal van het Streekarchief.
We willen deze gegevens
graag digitaal beschikbaar
maken. Daar kunnen we uw
hulp goed bij gebruiken. Het
bevolkingsregister uit de periode 1849-1862 is inmiddels
gedigitaliseerd. De volgende

De passie van Bert ter Stege voor ergonomie
‘Ik ben altijd op zoek naar oplossingen’
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Bert ter Stege van BeteS
V.O.F. werkt al decennia in
de business van kantoormeubelen en – accessoires. Sinds 2003 is hij zelfstandig ondernemer wiens
focus voornamelijk ligt op
zitcomfort. ”Ik kan het niet
aanzien wanneer mensen
pijn hebben. Anno 2021
hoeft men geen pijn te
hebben op de werkplek”,
zegt de man die gespecialiseerd is in ergonomische
werkplek.
Ergonomie, het aanpassen
van de omgeving aan de
mens, is de dagelijkse passie
van Bert ter Stege. Met ruim
20 jaar ervaring weet hij dat
mannen in hun stoel hangen
en de vrouwen op het puntje
van hun stoel zitten. Hij maakt
een mooie vergelijking met
de speakers van een geluidsinstallatie die je oren bevredigen, zo is de stoel de basis

van een werkplek. Het is bewezen dat een persoon van 68
jaar gemiddeld 30 jaar zittend
doorbrengt. Veel rugklachten
komen voort uit een verkeerde zithouding. Je schrikt als
je het ziektepercentage ziet
dat voortkomt uit ongezond
werken op kantoor. De perfecte zithouding: ‘Ga goed zitten
met je billen naar achteren,
zit rechtop waardoor je een
holle rug hebt en geloof me,
je wordt fitter’. Daarbij moet je
er ook op letten dat de stoel
in de ‘wiebelstand’ staat, dus
beweegbaar. De individuele
maatvoering is van het grootste belang.
Maatwerk
Fabrikanten van bekende
merken leveren tegenwoordig kantoorstoelen van kwaliteit, maar volgens Bert weet
90% niet hoe een stoel moet
worden ingesteld. Bert heeft
op dat gebied een reputatie,
vraag dat maar eens aan medewerkers op het Hilversumse
Mediapark waar Ter Stege al

lang actief is. In verreweg de
meeste gevallen is het bureau
te hoog ten opzichte van de
stoel. Je moet in feite zo zitten,
dat wanneer de bureaustoel
op de juiste hoogte is ingesteld, je vanuit je ellenbogen
horizontaal aansluit op het
werkvlak. Dan moet je ook nog
het beeldscherm ergonomisch
aanpassen (bovenste rand op
ooghoogte) zodat je nek niet
onnodig belast wordt. Op talloze werkplekken is het staand
werken in opkomst, daarvoor
gelden dezelfde verhoudingen
als bij zittend werken. Bovendien wijst de ergonoom Bert
ter Stege erop, dat afwisseling
het allerbeste is. Te lang staan
heeft een nadelige invloed op
de knieën.
Passie
Bert ter Stege kan urenlange
hoorcolleges geven over ‘ergonomische oplossingen’, ’s
mans passie straalt je tegemoet. Het gaat van meebewegende stoelen naar voetenbankjes die je juist minder

FOTO: Bert met trouwe makker Muck

flexibel maken. Of elektrische
stoelen met een warmte-element en ventilatie voor koelere
lucht in de zomer en ondersteuning met 5D- armleggers
die de juiste arm-hoek naar
het toetsenbord optimaliseert.
Wat dacht u van het gigantische economische belang van
zit-sta-oplossingen, het zou
de overheid miljoenen besparen op ziektekosten. Eén stoel
van gemiddeld 500 euro kost
eventueel als 3 dagen ziekteverzuim, heeft Bert berekend.

“Ik ben bewust een merkonafhankelijk leverancier, zodat
ik met mijn adviezen een totaaloplossing kan aanbieden”,
sluit Bert ter Stege af. “Voor mij
is het glas altijd halfvol, ik ben
loyaal en werk graag samen
om mensen te helpen. Dankzij mijn vele goede relaties in
deze business kan ik een significant verschil maken. Niets
is mooier dan een blije klant.”
Meer info: www.betes.nl

NIE
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Kleurrijke opening tentoonstelling Kompas
WEE
op Groen

NIEUWS VOOR AN

WIJDEMEREN
In het gemeentehuis van
Wijdemeren werd dinsdagmiddag 12 oktober de
tentoonstelling Kompas
op Groen geopend door
de wethouder duurzaamheid, Joost Boermans. De
tentoonstelling, een initiatief van de samenwerkende energiecoöperaties in
het Gooi, reist dit schooljaar langs de basisscholen van Wijdemeren.
De acht kleurrijke huisjes van
de tentoonstelling laten de
ontwikkeling van brandstof
en energievoorziening zien
van bijna anderhalve eeuw.
Ouderen kennen het nog wel,
de turf, veel gebruikt in 1880,
werd in onze omgeving nog
tot begin jaren zeventig gestoken. En de overstap van kolen
naar gas in de jaren zestig
gaf een landelijke actie waar
iedereen bij betrokken was.
Tijdens de opening zien we

Sola uit 1880 en Sep uit 2030
die elkaar ontmoeten en een
fragment spelen uit het verhaal van de tentoonstelling.
De historische beelden en
verhalen uit Wijdemeren zelf
maken de tentoonstelling voor
jong en oud aantrekkelijk.
En tips over kleine en grote
maatregelen voor energiebesparing zijn in deze tijd meer
dan welkom. De bijna 11.000
huishoudens van Wijdemeren
staan de komende jaren voor
een grote uitdaging.
De tentoonstelling blijft nog
even in de raadzaal – mooie
inspiratie voor raadsleden en
publiek. Ze begint haar reis
de eerste week van november in de Dillewijn in Ankeveen. De groepen 5-8 van de
basisschool krijgen dan een
tentoonstellingsles,
maken
zelf van creatieve materialen
een ‘Dorp van de Toekomst’
en voeren een thuisopdracht
uit als junior energiecoach.

Ouders worden uitgenodigd
de tentoonstelling en het dorp
van de toekomst samen met
hun kinderen te bezoeken. De
overige inwoners krijgen tijdens een speciale bewonersavond over verduurzaming
van de huizen en het dorp ook
gelegenheid om van de mooie

tentoonstelling en het creatieve dorp van de toekomst te
kunnen genieten.
Daarna gaat de tentoonstelling naar Nederhorst den
Berg, waar de tennisvereniging haar kantineruimte beschikbaar heeft gesteld en

we voor de basisscholen en
de bewoners een soortgelijk
programma draaien. Kortenhoef en Loosdrecht volgen in
januari en februari.

Mooi initiatief na vandalisme op Bergse 		
najaarskermis
Door: Wilma Snel

NEDERHORST DEN BERG
“Heerlijk, we gaan los”,
dacht Dave Bakker op
donderdag 30 september.
“@#(*&(*%&@&*#”, dacht
hij vrijdag op zaterdagnacht, toen hij bericht
kreeg dat het raampje bij
zijn kassa ingeslagen was.
En nogmaals, hartgrondiger:
“@#(*&(*%&@&*#”, toen de
nacht erop niet alleen zijn
kassa opengebroken bleek,
maar er ook ingebroken was
bij de eendjes vissen en de
grijpkraan beschadigd en
vernield was. En de dag erna
zelfs bleek dat de zeilen van
de draaimolen kapot waren
gesneden. Hij werd zijn bed
uit gebeld, maar de daders
waren al gevlogen. Helaas
zijn er (nog) geen daders gepakt, maar zowel de politie
als Dave zijn aan het werk
om hen te vinden. Want wat
een verschrikkelijke teleur-

stelling en vooral ook respectloos gedrag van deze figuren.
Niet alleen naar Dave toe,
maar ook naar alle inwoners.
Steekt er iemand zijn nek uit
om iets leuks voor het dorp
te organiseren, en dan krijgt
dat door dit vandalisme een
domper. Dave laat zich echter
niet uit het veld slaan en kijkt
alleen naar wat er wél goed
is gegaan. En na evaluatie
blijkt dat de kermis – ondanks
bovenstaande teleurstelling
– een dusdanig succes was
dat hij hoopt het volgend jaar
weer te kunnen organiseren.
Doneeractie
Ook de dorpelingen laten zich
niet door de vandalen uit het
veld slaan. Want waar een
klein dorp groot in kan zijn: er
is een doneeractie gestart om
Dave een hart onder de riem
te steken. Voor ‘De zweef van
Dave’ is een inzamelingsactie begonnen om geld binnen
te halen, zodat hij de schade
kan herstellen. In een mum

van tijd is 949 euro opgehaald, wat donderdag 14 oktober door kleine Rijk is overhandigd aan Dave, die er stil

van werd. Hoewel de schade
enkele duizenden euro’s bedraagt en het wat wrang is dat
een deel van de schade nu in

feite door anderen dan de daders betaald is, overwint het
positieve gevoel.

NIEUWSSTER
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Er komt licht in de duisternis
WEEKBLADWIJDEMEREN

tegenover dit voorstel. Tot
WIJDEMEREN
| ‘S-GRAVELAND
| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR
ANKEVEENvan
DEN BERG
op heden
is er geen
wegverEen
initiatief
VVD- | KORTENHOEF
lichting voor auto-, brom- en
commissielid Bo de Kruijff
fietsverkeer op dit gedeelte
lijkt een positief gevolg te
buiten de bebouwde kom op
hebben. Er komt licht in de
de provinciale weg . Terwijl
duisternis. In maart van dit
dit deel van de weg toch erg
jaar diende de VVD- fractie
lang is. Dat zorgt voor sociale
een motie in om de N201
onveiligheid in het donker en
(Vreelandseweg)
tussen
situaties kunnen daardoor niet
Kortenhoef en Kerkelanop tijd worden ingeschat. Omden van wegverlichting te
dat provinciale wegen over het
voorzien.
algemeen worden aangelegd,
Nu blijkt dat de provincie onderhouden en beheerd in
Noord-Holland en gemeente opdracht van de provincie,
Hilversum welwillend staan moest het Wijdemeerse colleIn samenwerking met

ge in gesprek met het provinciebestuur. Die gesprekken
hebben geleid tot een positieve uitkomst: zowel de provincie als gemeente Hilversum
willen in principe meedoen,
aldus
verkeerswethouder
Boermans. De realisatie zal
wel nog op zich laten wachten,
want er moet een aantal dingen uitgezocht worden, zoals
natuuraspecten. Toch is Bo de
Kruijff blij met deze uitkomst,
want het is belangrijk dat alle
weggebruikers voorzien worden van goede wegverlichting

voor de veiligheid.

foto: Judith van Dijkhuizen

Antoniuskerk klaar voor de toekomst
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Als Antoniuskind, geboren
op 13 juni, sterfdag van
de beschermheilige Antonius van Padua, heb ik al
decennia een bijzondere
band met de Antoniuskerk
aan de Kerklaan te Kortenhoef. Ik ben er gedoopt en
bracht er mijn beide ouders ten grave. Een rondgang door mijn vertrouwde
kerk brengt weer veel herinneringen naar boven.
‘Bouwmeester’ Henny van
Kesteren kent alle ins en
outs van dit Rijksmonument
uit 1880, ontworpen door architect Alfred Tepe. Henny’s
overgrootvader Henricus Zacharias van Kesteren legde in
1879 de eerste steen van dit
rooms-katholieke
godshuis.
Op z’n rondleiding langs de
altaren, beelden, pilaren, gewelven, klokken en biechtstoel
wijst hij op talloze details: voegen die op authentieke wijze

zijn hersteld, scheuren netjes
gestukt en houten stellages
verstevigd. Na de recente
werkzaamheden is de staat
van deze neogotische kerk
dusdanig dat het gebouw weer
jaren mee kan. “Het grote probleem was het vocht”, opent
Henny. “Er was geen fatsoenlijk riool, nu hebben we rond
de hele kerk een riolering,
waardoor de waterafvoer beter geregeld is.” Dat vocht had
ook een negatieve werking op
vele tegels langs de wanden.
Zoals wellicht bekend zijn de
muren bekleed met tegeltjes
van het Centraal Station in
Amsterdam waar Tepe’s leermeester Pierre Cuipers er nog
wel een paar duizend van over
had. “Het lastige was dat er
maar liefst 40 verschillende
motieven waren. Dat was flink
zoeken, maar het is gelukt”,
vervolgt Henny die wijst op
minieme kleurverschillen. De
handgemaakte nieuwe tegels
kosten een tientje per stuk. Als
je weet dat er in totaal zo’n 600
met speciale specie zijn aan-

gebracht, dan loopt de schade
aardig op. Het derde onderdeel van het grootscheepse
project betrof het repareren
van de leien en het zinkwerk
op en rond de daken. Bovendien kreeg de kerktoren een
goot wat ook weer positief zal
werken op de afvoer van het
water.
Monumentenzorg
Een keer per zes jaar vraagt
de parochie subsidie aan om
de kerk op peil te houden. Uit
een rapport van Monumentenzorg kwamen de zwakke punten naar voren. Vanaf 2019
was er in totaal 91.000 euro
beschikbaar door subsidies
van het Rijk en de provincie.
Daarnaast leverde een fondsenwerving nog eens 13.000
euro op. Hoewel de begroting
met € 14.000 werd overschreden, rekent Henny van Kesteren nog op diverse potjes die
het gat kunnen vullen.
De restauraties werden verricht door Klussenbedrijf Stric-

ker, een Kortenhoefse aannemer die toevallig als beste uit
de aanbesteding naar voren
kwam. “Hans (Stricker- red.)
had ook het voordeel dat hij een
breed netwerk heeft, waardoor
hij specialistisch werk kon uitbesteden aan collega’s”, weet
Henny. Mooi dat na 140 jaar

de Antoniuskerk nog fier staat
te pronken midden in het dorp,
een toekomstbestendige plek
van samenkomst. Op zondag
24 oktober wordt het Antoniusfeest gevierd, u bent van harte
welkom. Zie ook: www.kanparochies.nl

Enthousiaste vrijwilligers gevraagd voor Ont-Moet groep
WIJDEMEREN
Wij zoeken vrijwilligers
die zich voor langere tijd
aan een deelnemer van
de Ont-Moet groep willen
verbinden,
bijvoorbeeld
als wandel-, (duo)fiets- of
zwemmaatje, om samen
naar de bibliotheek, film of
markt te gaan, een luisterend oor te bieden of een
klusje te doen op een vast
moment in de week.

De Ont-Moet groep in de
Emtinckhof is een plek waar
mensen met beginnende vergeetachtigheid elkaar wekelijks ontmoeten, dingen met
elkaar delen en doen, hun
vragen en onzekerheden bespreken en waar soms nieuwe vriendschappen ontstaan.
Het is een kleine groep van
maximaal acht deelnemers uit
Loosdrecht. Ook in Kortenhoef
en Nederhorst den Berg zullen

binnenkort Ont-Moet-groepen
worden opgezet.
Wat bieden we?
We bieden drie praktische
trainingen: Over beginnende dementie. ‘Waar let je op,
wat zeg/doe je wel of niet, wat
is belangrijk in het contact?
Waarom zijn dagstructuur en
– ritme zo belangrijk voor iemand die vergeetachtig wordt?
Meelopen op Ontmoet-Groep:

De trainingen en meeloopmomenten zijn in november
op woensdag tussen 12.00 –
17.00 uur (exacte tijdstip volgt
nog) in de Emtinckhof
Van start: Na 6 tot 8 weken
hebben deelnemers en vrijwilligers ‘elkaar gevonden’ en
worden als maatjes aan elkaar gekoppeld om wekelijks
iets met elkaar af te spreken.
Spreekt u dit aan of kent u

iemand voor wie dit project
iets is? Neem dan contact op
met King Arthur Groep (KAG),
Claudia Perin; 06-12166684
of stuur een e-mail naar OGLoosdrecht@kingarthurgroep.
nl; De Emtinckhof, Eikenlaan
51, Nieuw-Loosdrecht.
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Ontdek de natuur in de herfst

Praktische workshops voor
WEE
jongeren

NIEUWS VOOR AN

Door: Kim Tomei

‘S- GRAVELAND
Op maandag 18 oktober is
in onze regio de herfstvakantie gestart. De herfst
heeft ook echt zijn intrede
gedaan en bij veel gezinnen rijst de vraag: ‘wat zullen we gaan doen met de
kinderen?’ Bij Natuurmonumenten hebben ze daar
ook over nagedacht, want
in de herfst is de natuur
sprookjesachtig mooi.
Speurtochten en paddenstoelen bingo
Zoals altijd kun je bij de balie een speurtocht kopen. De
kosten bedragen €10,- (€
7,- voor leden van OERRR)
per speurtocht. Zo is er nu
de herfst speurtocht, waarbij
je al speurend alle geheimen
van de herfst kunt ontdekken. Er is veel meer keuze uit
verschillende
speurtochten,
een volledig overzicht is te
vinden op https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-gooi-en-vechtstreek/
speurtochten
Ook is het mogelijk om onder
leiding van een echte gids de
natuur te verkennen, je leert
dan van alles over de natuur
en zelfs hoe je vuur kunt maken zonder lucifers. Deze

rondleidingen zijn snel volgeboekt, dus tijdig inschrijven op
de website is aan te raden.
Dit jaar kun je, als de paddenstoelen eenmaal uit de grond
schieten, een paddenstoelen
bingo spelen. Voor een kleine
vergoeding kun je een bingokaart kopen aan de balie,
waarna je met je hele gezelschap op pad kunt. Als je bijzondere dingen in de natuur
vindt, zoals misschien botjes
van een dier, mag je deze inleveren bij Natuurmonumenten.
Deze krijgen dan een plekje in
het bezoekerscentrum. Er is
inmiddels een indrukwekkende verzameling te zien en te
voelen.
OERRR activiteiten
In de herfstvakantie organiseert Natuurmonumenten een
aantal activiteiten voor de kinderen. Denk hierbij aan ‘Struinen door het bos’ met een echte boswachter, op 20 oktober
op Boekesteyn. Op vrijdag 22
oktober kun je zelfs struinen
én knutselen met de boswachter. Of wat denk je van ‘Ontdek
de geluiden in het bos’, deze
activiteit vindt plaats op zaterdag 30 oktober. Voor deze activiteiten kun je je, tegen een
geringe vergoeding, inschrijven op de website.

Help de egel, bouw een huis
Het gaat niet zo goed met de
egels in Nederland en daarom roept Natuurmonumenten
onze hulp in! In 10 jaar tijd
zijn er 50% minder egels in leven. Dit komt omdat ze steeds
minder ruimte hebben om te
leven. Op www.natuurmonumenten.nl kun je per e-mail
een gratis bouwplan aanvragen om een eigen egelhuisje
te maken. Dit is bij uitstek een
leuk werkje om te doen op een
druilerige herfstdag. Zo heb je
een leuke activiteit met de kinderen én je helpt de egels.
Sparen voor een rolstoel
De meeste activiteiten van
Natuurmonumenten
kosten
geld. Van dit geld wordt onder
andere de natuurspeeltuin bijgehouden, die gratis toegankelijk is voor iedereen. Overigens kun je tegen een kleine
vergoeding naar hartelust
klauteren en klimmen en vies
worden in de boomhut, achter
het bezoekerscentrum. Op dit
moment is Natuurmonumenten aan het sparen voor een
speciale rolstoel, waarmee
minder valide kinderen óók
lekker kunnen ravotten op
het modderige en hobbelige
terrein en zo de natuur met al
hun zintuigen kunnen beleven.
Foto: @Natuurmonumenten,
Nora Otten

REGIO
Natuurlijk krijg je via
school veel informatie.
Maar het kan zijn dat je
nu even niet naar school
gaat of via school net niet
de juiste informatie krijgt
waar je naar op zoek bent.
Of je wilt graag eens een
onafhankelijk advies van
iemand. Kijk eens op de
website van het Jongerenteam van het Regionaal
Bureau Leerlingzaken, zij
bieden hulp aan jongeren
in regio Gooi en Vechtstreek.
Onder andere kun je bij het
Jongerenteam terecht voor
de gratis training #WelkeToekomstKiesJij en voor workshops die je een stapje verder
kunnen helpen. Thema’s van
de workshops zijn bijvoorbeeld
schoolkeuze, geldzaken, leren
en social media. Op maandag 1 november om 16.00
uur wordt samen met Expertisecentrum Zorg en Onderwijs
een workshop ‘Leren leren’
georganiseerd. Waar je ook
tegen aanloopt bij het leren, je
bent welkom. Ben jij misschien
iemand die het leren telkens
uitstelt? Of vind je het moeilijk
je te concentreren? De professionals die deze workshop
geven kunnen je praktisch verder helpen. Gaat het om leren

REGIO
Op 31 oktober aanstaande
organiseren de vrijwilligers van de Gooise Atletiek Club Hilversum, de
tiende editie van de Klaverblad Voetstappenpad
Wandelrally.

Uitslag BV Overmeer – BV
De Tram (competitie De
Buuren):
3-9. Donderdag 14 okt.: M.
Verlaan – R. van Kooten 0-3,
P. van ’t Klooster – J. v.d. Berg
0-3, H. v.d. Berg – E. Wouters
0-3, H. Stalenhoef – R. Kem-

Het in Hilversum en omgeving bekende Voetstappenpad
vormt die dag de basis voor

Er zijn vijf wandelingen, van
29 km. tot die van 7,5 km. Zie
ook: www.voetstappenpad.nl,
Instagram of Facebook

Praktische informatie
De workshops zijn gratis en
vinden plaats in Bussum (Burgemeester de Bordesstraat
80) vanaf 16.00 uur tot uiterlijk
18.00 uur. Aanmelden kan via
het aanmeldformulier op de
website: www.rblgv.nl/jongerenteam/workshops/ of door
een mail te sturen naar jongerenteam@rblgv.nl. Volg het
Jongerenteam ook op Instagram @jongerenteam_gv

NEDERHORST DEN BERG

Klaverblad Voetstappenpad Wandelrally
Hilversum
de website www.voetstappenpad.nl als ook op de dag van
de wandelingen zelf. Voorinschrijving voorkomt wachttijden, daarvoor maken we namelijk een aparte balie.

Opleidingen
Op maandag 15 november om
16.00 uur kun je de workshop
‘Opleidingen, wat past bij mij?’
volgen. Er zijn ontzettend veel
mogelijkheden om verder te
komen, waarschijnlijk meer
dan je denkt. Tijdens de workshop krijg je informatie over de
verschillende manieren waarop je jouw doel kunt behalen.
Of misschien weet je nog helemaal niet wat je wilt? Kom gerust want ook deze workshop
is een echte aanrader. Deze
workshop organiseren wij in
samenwerking met MBO Hilversum.

Club 4711
Uitslag Biljartclub 4711 – BV
Geinburgia (competitie De
Buuren):
9-3. Maandag 11 okt.: Mw. D.
Giavarra – J Gerritsen 1-3, K.
Jacobs – N. de Vries 3-0, Mw.
T. Bos – T. Hemelrijk 3-0, M.
Zieleman – J. Coenraats 3-0.

meerdere wandelroutes welke starten bij het gebouw van
de VPRO op het Mediapark in
Hilversum. Starten kan tussen
08.00 uur en 11.00 uur. Er kan
vanaf 09.30 uur ook gestart
worden bij het treinstation
in Hollandsche Rading. Het
wordt alweer vroeg donker in
deze periode, daarom sluit de
finish om 16.30 uur. Inschrijven kan zowel van tevoren via

voor je school of voor je theorie-examen, het maakt niet
uit, tijdens de workshop word
je verder geholpen met tips en
adviezen waar je echt wat aan
hebt.

pers 3-0.
Programma + contact:
Donderdag 21 okt. 19.30
uur: onderlinge competitie
BV Overmeer, vrijdag 22 okt.
14.30 – 20.30 uur: vrij biljarten + klaverjassen (bar open),
maandag 25 okt. 19.30 uur:
herfsttoernooi Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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A.S.V. Petanque ‘91

WEEKBLADWIJDEMEREN

dachten wel samen een parANKEVEEN
| ‘S-GRAVELAND
| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR 16
ANKEVEEN
DENdat
BERGverliep
tij te winnen,
maar
Zaterdag
oktober
werd | KORTENHOEF
dus totaal anders. Ze werden
de vierde toernooidag geoverklast en toch lachend van
speeld om het open Ankehet speelveld afkomen, kijk dat
veens clubkampioenschap
is toch ook mooi te zien. Zo
jeu de boules.
waren er wel meer koppels die
Het werd wederom net als de dachten van: als we deze winvoorgaande dagen een ge- nen zitten we goed, maar heslaagde middag op het Piet laas dat gebeurt niet altijd. Na
Koster jeu de boules plein. De de drie partijen en de hapjes
opkomst viel een tikkeltje te- (weer verzorgd door Barbara)
gen, vergeleken met de voor- moest de eindstand worden
gaande keren. Het is, zoals bij opgemaakt. Er waren slechts
vele wedstrijden, altijd weer twee deelnemers met drie geeen spannend iets van hoe zal wonnen partijen, 8 met twee,
de partij verlopen, Winnen met en 3 met 1. Drie deelnemers
13 tegen 12, wat een hele leu- wisten helaas geen enkele
ke partij is, of verliezen we 13 partij winnend af te sluiten. Cor
tegen 1. Dat laatste overkwam van Schaik werd de winnaar
broer en zus Stalenhoef, die met drie gewonnen partijen en
In samenwerking met

S.V. ’s-Graveland nieuws
een plus van 20. Tweede werd
Elly Wilhelmus met eveneens
drie gewonnen partijen en een
plus van 15. Derde werd Ric
Degekamp met twee gewonnen partijen en een plus van
15.
Ton van Dijk werd laatste, won
geen enkele partij en ging
met een negatief puntensaldo van 22 en de poedelprijs
huiswaarts. Slotdag van dit
clubkampioenschap 2021 is
op zaterdag 27 november a.s.,
dan zal bekend worden wie
zich kampioen mag noemen
en sluiten we het seizoen af
met een feestelijke borrel en
barbecue op onze 30- jarige
vereniging.

RABO ClubSupport
Stem op Volleybal Vereniging Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
De jaarlijkse RABO ClubSupport actie is maandag
4 oktober van start gegaan. Volleybal Vereniging
Nederhorst heeft een mooi
doel uitgekozen om op te
stemmen: het uitbreiden
van het aantal Beachvolleybal velden.
Vanwege corona is de volley-

balvereniging dit jaar half april
met beachvolleybal gestart en
het enthousiasme was groot.
We willen het beachvolleybal
extra promoten want sporten
in de buitenlucht is gezond.
Beachvolleybal is niet exclusief voor de volleyballeden
maar het veld is ook beschikbaar voor alle dorpsbewoners
en bezoekers aan de Spiegelplas. Daarom willen we

het aantal velden uitbreiden
en hier is materiaal voor nodig: zand, netten, palen etc.
Als u lid bent van de RABObank dan kunt u uw stem tot
en met 24 oktober uitbrengen
via de Rabo App of online op
rabobank.nl/clubsupport. Uw
stem kost u niks en levert onze
club geld op. Uw steun wordt
gewaardeerd.

Schaatsseizoen weer gestart
WIJDEMEREN
Voor de jeugd van schaatsen hardrijdersvereniging
de 5 Dorpen is afgelopen
zaterdag het schaatsseizoen weer van start gegaan.
Maar liefst 88 kinderen van
de vereniging uit Nederhorst
den Berg, ‘s- Graveland, Ankeveen, Kortenhoef, Vreeland
en omgeving stonden te trappelen om eindelijk weer het ijs
op te gaan. Het ijsseizoen van
vorig jaar zorgde dat er dit jaar
extra veel nieuwe aanmeldingen bij de vereniging binnen
kwamen. Voor een enkeling
was het nog onwennig, maar
de meesten maakten ferme
slagen met hun benen en
gleden soepel de 400 meterbaan over. Wekelijks krijgt de
jeugd tussen de 6 en 12 jaar
les van enthousiaste trainers
op de Jaap Edenbaan in Am-

sterdam. Tijdens het schaatsseizoen worden er naast de
gewone lessen ook allerlei activiteiten georganiseerd, zoals
de Elfstedentocht en de Jagermeester. Aan het eind van het
seizoen kunnen de kinderen
een proef afleggen waarna ze
een echt KNSB-schaatsdiploma ontvangen. Ben je enthousiast geworden en lijkt het je
leuk om mee te doen? Kijk dan
op onze site www.de5dorpen.
nl. Daar vind je onder andere
informatie over de kosten, de

exacte lestijden en hoe je je
kunt aanmelden. Wil je een
proefles volgen, mail dan naar
jeugdcommissie@de5dorpen.
nl. Ook volwassenen zijn van
harte welkom bij de club. Er
wordt op verschillende uren
en dagen getraind op de Jaap
Edenbaan. Nieuwe leden kunnen aansluiten op maandagavond. Wie meer informatie
wil, kan een mail sturen naar
secretariaat@de5dorpen.nl.
We hopen je op de Jaap Edenbaan te zien!

‘S- GRAVELAND
Het 1e bereikte vorige week
dinsdag de volgende ronde
van de bekercompetitie.
Sam Torsing scoorde alle
doelpunten in de met 0-4 van
Rivierwijkers gewonnen wedstrijd. Ook in de competitie
was hij afgelopen zaterdag
trefzeker. Hij scoorde uit een
vrije trap de 1-0 tegen medekoploper Robin Hood. In een
qua spelbeeld evenwichtige
wedstrijd deed Twan Roorda
vlak voor tijd met een tweede
treffer recht aan de kansenverhouding. Door de 2-0 overwinning blijft ’s-Graveland zonder
puntverlies.
Het 2e mag aanstaande zaterdag ten koste van SDO ook de
volgende bekerronde proberen
te bereiken. Het gaat na een
zwaarbevochten 2-1 overwinning op Altius-3 van afgelopen
zaterdag in ieder geval met
een goed gevoel naar Bussum.
Bij de senioren waren er verder
ruime overwinningen voor het
4e en 5e. De wedstrijd van het
3e geannuleerd door de tegen-

stander.
VR3 was als enige team van
de vrouwen succesvol. Het
won met 4-0 van GeuzenMiddenmeer. VR1 (2-0) en VR2
(3-0) moesten de punten laten
aan EDO en Zuidvogels.
JO19-1 zegevierde aan de Hilversumse kant van het Kininelaantje. Altius JO19-1 werd met
0-4 verslagen dankzij doelpunten van Ruben Verhoeven (3x)
en Stan de Brouwer.
Tot 25 oktober kunnen leden
van Rabobank Gooi- en Vechtstreek stemmen op clubs, die
zij een warm hart toedragen.
Hoe u kunt stemmen, staat op
onze website www.svsgraveland.nl. Alle 35 prachtige kavels zijn er bekend gemaakt
die op 7 november tijdens de
Veiling van de Eeuw onder de
hamer van veilingmeester Patrick van Huisstede komen. Kijk
welke dat zijn? Kijk op onze
site of via de link https://youtu.
be/3QP22SK7bH0. De veiling
bijwonen? Inschrijven kan via
het formulier op onze website.

Odis Volleybal
Piepende schoenen in Soesterberg
KORTENHOEF
Heren-1 speelde zaterdag
16 oktober in de Banninghal aan de Banningstraat in
Soesterberg. Meneer Banning (1818-1909) was een
Soesterbergse
schrijver.
Hij was eerst hoenderfokker en werd later door bemiddeling van de pastoor
hoofdredacteur van de Katholieke Illustratie. Tot zover de geschiedenis. Over
naar het volleybal van afgelopen zaterdag.
HS1 verscheen met 7 van de
9 spelers op het veld. Rode lijnen gaven de omtrek van het
veld aan. Zowel Odis als Soesterberg hadden gedurende de
hele wedstrijd moeite met de
grootte van het veld. De service vloog met enige regelmaat
ver buiten de lijnen. Of zou er
een spontane luchtstroom in de
zaal hebben gestaan die op de
tribune niet te voelen was? De
scheidsrechter kon het geheel
vanaf zijn in hoogte instelbare
scheidsrechterstoren prima in

de gaten houden.
De eerste set verliep wat moeizaam. De Odis-heren kwamen
niet zo goed in het spel. Resultaat 25-21 verlies. De tweede
set verliep soepeler: 15-25
winst. In de derde set kwam
de thuispartij behoorlijk bij en
werd dankzij lange rally’s, killer
blocks en keiharde smashes
toch gewonnen met 20-25. Het
spaarzaam aanwezige publiek
werd getrakteerd op genoeg
loop- en reddingsacties, waarbij de schoenen van de spelers op de vloer zorgden voor
een piepend geluid. Als je er
al niet van overtuigd was dat
er werd gegaan voor de bal,
dan zorgde dit geluid er wel
voor. Winst ook in de vierde
set: 18-25. Resultaat 1-3 winst
en twee Odis-mannen die hun
nummer van hun shirt hebben
gespeeld. De eerstkomende
wedstrijden woensdag 20 oktober DS1 uit, zaterdag 23 oktober HS1 thuis, maandag 25
oktober DS1 uit.
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‘Loosdrechts porselein onder water’
Tekst en foto: Karin Wesselink

LOOSDRECHT
De late herfstzon zorgt
voor een poëtisch lichtspel in de kamers van kasteel-museum
Sypesteyn
waar nieuwe schilderijen
van Hannelore Houdijk
uit Nederhorst den Berg
tussen oude meesters
staan. Het zijn stillevens
van serviesstukken die na
een kort uitstapje naar de
Spiegelplas weer hoog en
droog in de vitrines prijken. Vrijdagmiddag was
de officiële opening van
‘Loosdrechts porselein onder water’.
“Meestal werk ik met spullen
van de kringloop en die vervoer
ik al rinkelend op mijn fiets”,
lacht Houdijk. Nu ging het wat
anders. “Ik hoefde geen plastic
handschoentjes aan, maar de
oortjes en de gouden randjes
mocht ik niet aanraken”, vertelt ze over haar kortstondige
kennismaking met de kostbare
flinterdunne kopjes en schotels. “Natuurlijk had ik een
verzekeringscontract ondertekend, maar deze voorwerpen zijn onvervangbaar.” Met
trillende handen doopte ze de
uitverkorenen in het ondiepe
water van de Spiegelplas en
maakte wel 750 foto’s in een
paar uur tijd. Daarna ging het
porselein linea recta retour
kasteel-museum Sypesteyn
waar het onderdeel is van de
vaste collectie. Andere zeldzame stukken van Loosdrechts
makelij staan tentoongesteld
in het Rijksmuseum in Am-

sterdam, de Hermitage in Sint
Petersburg en het Metropolitan Museum of Art in New
York. Voor Houdijk begon na
het fotograferen het artistieke
én technische experiment in
acrylverf op linnen in het atelier. Eén van de uitdagingen:
“Ik moest de vervorming van
de kopjes door het water precies naschilderen. Een beetje
anders vervormen, werkt niet.
Dan herkennen je hersenen
het niet meer als kopje.”
Streekeigen product
Haar vijf schilderijen zijn het
resultaat van een origineel
speels, bijna brutaal-ondeugend, voorstel van Stichting
Kunstbezit ‘s-Graveland die
kunstenaar Houdijk benaderde nadat ze de nationale wedstrijd Schilderij van het Jaar
2019 had gewonnen met haar
werk Theepot in het water. Zou
ze daar geen lokale draai aan
kunnen geven met streekeigen producten uit de vaste
collectie van Sypesteyn? De
directeur van het kasteel was
meteen enthousiast; toen
hoefde alleen nog de conservator overtuigd. De stillevens
zijn veel meer geworden dan
een knipoog naar de rijke
geschiedenis van het Loosdrechts porselein. Te zien is
een innige historische omhelzing mét filosofische overdenking. Zoals Houdijk de kijker
bij de hand neemt: “Porselein
is het summum van menselijke beschaving maar het water
wast die langzaam, maar meedogenloos, weg.”

WEE
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Misbaksels
De titel van de expositie heeft
nog een extra laag, want andere partners naast gemeente
Wijdemeren zijn de Historische Kring Loosdrecht (HKL)
en
Stichting
Loosdrechts
Porselein (SLOP) die werd
opgericht na archeologisch
onderzoek van de HKL en de
opgravingen van zogenaamde misbaksels die in de 18e
eeuw met kruiwagens tegelijk
van toenmalige bruggetjes in
de sloten tussen de legakkers
werden gekieperd. Wat al veel
langer werd vermoed, maar
waar in 2000 door archeologisch onderzoek onder andere

de balkfundering van bóven
water kwam, was dat de porseleinfabriek onder bezielende
leiding van dominee Joannes
de Mol van 1774 tot 1784 de
schoorstenen liet roken in het
dorp. Bijzonder, want van zulke fabrieken waren er maar
twee andere in Nederland:
eerder in Weesp en later in
Amstel.
De verhalen van Historische
Kring
Loosdrecht-voorzitter
en SLOP medeoprichter Ernst
Kasteleijn over opgegraven
en opgedoken scherven van
porseleinen
nachtspiegels,
sauskommen en vazen zijn

minstens een begeleidende
audiotour waard om naast de
schilderijen een onderdompeling in de geschiedenis compleet te maken. Zo weet hij te
vertellen dat in die tijd het porselein werd beschilderd met
bruinige verf uit identieke kommetjes. Daarvan waren er wel
twintig, met nummertjes erop.
Pas als er op de juiste temperatuur gebakken was, liet de
ware kleur zich zien. Ook zin in
een duik in de geschiedenis?
‘Loosdrechts porselein onder
water’ is nog te zien t/m 14
november in kasteel-museum
Sypesteyn.

Schoolschaken 2021-2022
Door: Patrick Kreuning

WIJDEMEREN
Helaas was het schoolschaaktoernooi afgelopen
jaar enkel online mogelijk.
Daar hadden de meeste
scholen geen interesse in.
Hopelijk komen aan alle
maatregelen een eind en
gaat die stomme coronacrisis de geschiedenisboekjes in. Normaal zou
het toernooi in november
of december plaatsvinden,
maar daar we pas per 1 november weer bericht krij-

gen van de overheid lijkt
het mij beter het toernooi
in januari of februari te laten plaatsvinden.

mee, dring gewoon aan bij de
hoofdmeester tot hij overstag
gaat en jullie de kans wil geven die jullie verdienen.

Vind jij schaken leuk en lijkt
het je gaaf om mee te doen?
Zoek dan vast kinderen binnen
jouw school die ook goed kunnen schaken, des te beter ze
dat kunnen des te meer kans
op de prijzen. dus kijk niet alleen in je eigen klas. Nadat op
1 november de persconferentie is geweest ga ik de scholen
weer een uitnodiging sturen,
en ook al doet je school nooit

Woensdag deden 13 oktober
deden Olaf, Vencel en Vendel examen voor hun stap -2
diploma. Vencel en Vendel zitten inmiddels op een Leonardoschool, dat is een school
voor hoogbegaafde kinderen,
Olaf denkt nog na over een
overstap. Maar in de les blijkt
duidelijk dat Vencel en Vendel gelukkiger zijn. Helaas
heeft de Wijdemeren niet zo’n

school, al wordt er wel op bepaalde scholen een extra klas
voor ingericht, zoals bij de Regenboogschool te Kortenhoef.
Het gevolg is dat Vencel en
Vendel derhalve niet kunnen
deelnemen aan het schoolschaaktoernooi.
Voor het schoolschaaktoernooi zijn er vier kinderen nodig, eventueel met begeleider,
maar dat hangt weer af van de
coronamaatregelen,
anders
moet één ouder de kinderen
naar de school waar het toernooi is brengen en eventueel

kan een andere ouder ze dan
weer afhalen.
Dus vind jij schaken een superleuk spel, zoek vrienden die
dat ook vinden en meld je aan.
Dit kan per mail: slimmepionneke@tele2.nl
Nu eerst maar voorbereiden
voor Sinterklaas en de Kerstman, in januari hoor ik jullie
graag.(eerder mag natuurlijk
ook).

NIEUWSSTER

15

Woensdag 20 oktober 2021

Hongaarse muziek door strijktrio
WEEKBLADWIJDEMEREN
Marigold
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

NEDERHORST DEN BERG
In het Jagthuis treedt op zondag 24 oktober het spiksplinternieuwe strijktrio Marigold
op. Van de leden hebt u wellicht gehoord: violiste Ruña ’t
Hart, altviolist Martin Moriarty en cellist Kalle de Bie. Het
zijn jonge mensen, nog niet zo
lang geleden afgestudeerd, of
zich nog verder bekwamend in
het buitenland. Ondertussen
hebben ze wel al verschillende prijzen op hun naam staan,
afgelopen zomer won het trio
de 1e prijs ‘Luigi Boccherini’
van het Virtuoso en Belcanto
-festival in Lucca, Italië. In het
Jagthuis wordt een Hongaars
programma gespeeld. Dohnanyi en Verres schreven voor

strijktrio, de altviolist bewerkte een pianosuite van Bartok
voor het trio. Het prachtige duo
van Kodaly voor viool en cello
staat ook op het programma.
En als je toch een strijktrio
hebt, wat is er dan heerlijker
om te spelen dan de beroemde bewerking van Sitkovetsky
van de Goldbergvariaties van
Bach? We beloven u een verrassende en ontroerende middag.

Concert Marigold Strijktrio:
zondag 24 oktober, aanvang
15.30 uur, entree 20 euro (tot
25 jaar 10 euro). Reserveren
via de website www.jagthuis.
nl, per email via stal@jagthuis.
nl of telefonisch 0294-252609.
De locatie van het concert is
Het Jagthuis, Middenweg 88,
Nederhorst den Berg (Horstermeer).
FOTO: Janus van den Eijnden

Deelnemer MAX-programma ‘Aria’ in 		
’s-Graveland
‘S- GRAVELAND
Het duo Zeffiretti speelt op
vrijdag 22 oktober om 20.00
uur in ’s-Graveland. De zanger van dit duo, Maayan Licht,
maakt intussen furore in het
Nederland 1-programma Aria
op zondagavond, een zang-

competitie op het terrein van
opera en klassieke muziek.
Het Duo Zeffiretti is gespecialiseerd in historische uitvoering
van muziek uit vooral de 17e
en 18e eeuw. Ze wonnen op
het Amsterdamse Grachtenfestival de publieksprijs en de

prijs van de vakjury. De twee
talentvolle muzikanten treden op in de Hervormde kerk,
Noordereinde 14. De entreeprijs is: €18,50. Reserveren via
mail bestuur@danielstalpaert.
nl of telefonisch: 06 46041520.

Jeugdvoorstelling in Theater De Dillewijn
ANKEVEEN
Op 24 oktober komt Jasper
Smit naar Ankeveen met
zijn voorstelling ‘Straks
komt er niemand op mijn
feestje’. (vanaf 6 jaar)
Onzin natuurlijk! Iedereen
houdt toch van een feestje?
Jasper maakt puntgave liedjes
die ergens over gaan. Over
woorden die je niet mag gebruiken, over irritante grote
zussen waar je toch niet zonder kunt, over hoe goed het
is om ‘Nee’ te zeggen en over
bang zijn dat niemand op je
feestje komt. De lat ligt hoog
want het moet echte kleinkunst
zijn: spannend, meezingbaar,
vaak grappig, goudeerlijk en
met een vlijmscherp randje.
Want kinderen hebben genoeg
dingen aan hun hoofd die grote kleinkunstliedjes verdienen.
Jasper Smit toerde tien jaar
door het land als de helft van

cabaretduo Olaf en Jasper.
Hij scoorde een zomerhit met
Meisjes met IJsjes.
Hij won het Utrechts Cabaret
Festival en behaalde in 2016
de finale van het Cameretten
Festival met zijn voorstelling
Dikke Vriend.
Maar zijn hart ligt bij jeugdthe-

ater en kinderliedjes. Niet voor
niets werd hij al twee keer
genomineerd voor de Willem
Wilminkprijs voor het beste
kinderlied. Zondag 24 oktober.
Aanvang 15.00 uur. Tickets €
9,- via www.dedillewijn.nl
Foto: Marcel Kollen

Emotions nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Omdat het met de corona de
goede kant op is gegaan mogen we met ons koor de kerstviering op vrijdagavond de 24
december 2021 weer opluisteren. De dirigent is als vanouds
Hugo de Graaff met op drums
Axel. We gaan op 16 november
beginnen met de 1e repetitie.

Als er onder u nog mensen zijn
die ook mee willen zingen, die
kunnen met veel genoegen bij
ons aansluiten.
Inlichtingen kunt u krijgen van
Mevr T. Terlien-Adolfs tel: 0294
254 006 of Dhr J. Vrijhoef tel:
0294 252 310

Antoniusklaverjassen in 		
‘t Achterom
KORTENHOEF
Sinds 24 september is de 1,5
meter niet meer nodig. We kunnen weer klaverjassen in het
Achterom. Normaal is in juni het
Antoniusfeest, dit jaar zal het
feest in oktober plaats vinden.
Op 22 oktober zal het Antoniusklaverjassen in het Achterom
om 20.00 uur beginnen, achter
de kerk in Kortenhoef. Om alles
goed te laten verlopen vragen
wij u om u op te geven bij Ric,
telefoonnummer 6562160 of bij

Jan, telefoonnummer 6565073.
Maximaal 60 personen; dus
vol is vol. We zijn verplicht u te
vragen of u bent gevaccineerd.
Wij vragen u ook om niet komen als u zich niet lekker voelt
of verkouden bent. Wij gaan er
vanuit dat u verantwoordelijk
met de regels omgaat. We hebben mooie gevarieerde prijzen,
voor ieder wat wils. Geeft u op
voor een gezellige avondje klaverjassen in het Achterom, Kerklaan 26 te Kortenhoef

Joost Spijkers in Theater 		
De Dillewijn
ANKEVEEN
Op zaterdag 23 oktober
kunt u weer genieten in
De Dillewijn. Dan komt namelijk Joost Spijkers weer
naar Ankeveen.

verstoorbaar door.
Getriggerd hoe dit afloopt?
Zorg dat u erbij bent! Aanvang
20.15 uur. Kaarten á € 22,50
via www.dedillewijn.nl. Daar
ziet u ook een trailer.

Hij is vooral bekend van de
Ashton Brothers, maar eigenlijk
is dat niet terecht. Zijn vorige
show Spijkers II werd met veel
enthousiasme begroet, en ook
zijn nieuwe show Hotel Spijkers
krijgt lovende recensies. Wat
krijgt u te zien? Een man loopt
geschrokken en verdwaasd de
lobby van een hotel binnen.
Zijn kleding druipt van het water en hij zit onder de butsen
en schrammen. Over zijn arm
hangt zijn kleddernatte trouwpak. Hij slaat op de hotelbel en
wacht op de nachtportier. Het
orkestje in de lobby speelt on-

Foto: Jaap Reedijk
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voor advies naar
de showroom!

december

BTW-ACTIE!

Bespaar t/m 9 januari veel geld:
Easysit betaalt
voor u de 21% BTW!*
Kom dus
nu proefzitten
in onze
Easysit
betaalt
voor u
de 21% BTW!*
Relaxstoelen
showroom en proﬁteer!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit
Kom langs en ervaar ultiem zitcomfort in onze showroom!

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n

ied

ere stoel
Comfortabel zitten begint
in de actieper
iode:
bĳ de juiste stoel. Een stoel
op maat met de juiste balans Heel veel
tussen ergonomie, comfort modellen ook
en vormgeving. Onze ervaren als sta-op
voor twee
leverbaar
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
Relaxstoelen
van en geven u graag een
Easysit D112
Easysit A90
passend
advies!

High Tea Delu
xe

Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

Comfortbank Easysit A160

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig
Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties

Comfortbanken

Thuisdemonstratie?

Sta-opstoel Easysit DS703

Relaxstoel Easysit D72

Gratis het beste zitadvies

Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

Snelle of directe levering

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Keuze uit

Maatwerk
uit eigen fabriek
meer dan

Geen aanbetaling nodig

50 soorten

Ealeder
sysitof stof
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van

leeftijdskorting!
Relaxstoel Easysit D62

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

per levensjaar

€ 5,- *

in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
Relaxstoel Easysit D65
in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum

korting!

ERKEND DEALER

Relaxstoel Easysit D64

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Bel voor een gratis
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

Easysit A600

3772 MP Barneveld

Easysit
Hilversum
Easysit
D110

Verlengde Zuiderloswal 8a
1216 BX Hilversum

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Relaxstoel Easysit F35

easysit
DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

thuisdemonstratie
088 - 6220220

*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Comfortbank Easysit A90

Relaxbank Easysit B80

 Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat  De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie
Easysit
D65maten sta-op
Easysit D200
Easysit leverbaar
Napels
S50 showrooms,
Easysit D69
Easysit DS701

Veel
stoelen direct
 Easysit
Ruime
dus voldoende
afstand

Easysit D200

VASTE
LAGE ACTIEPRIJS!
Bezoek onze
showroom
of bel:

088-6220220
al vanaf € 795,-

● Maatwerk
uit nog
eigen t/m
fabriek
Actie verlengd!
Proﬁteer
27 oktober!

Een Easysit sta-opstoel

* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

Showroom Barneveld

Showroom Hilversum
Anthonie
Fokkerstraat
43, BX
3772
MP
Verlengde
Zuiderloswal
8a, 1216
Hilversum
hilversum@easysit.nl
barneveld@easysit.nl
Openingstĳden Hilversum
Showroom
Hilversum
Dinsdag
t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur

Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX

Uw zitadviseur: Roel Brouwer

06-53420733

