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Ruim 500 deelnemers in 
de ban van KUD- Quiz
Door: Maarten Steinkamp

KORTENHOEF
Een grote lokale kennis, 
tactisch inzicht, veel daad-
kracht en een flinke dosis 
samenwerking. Dat hadden 
de vijfhonderd deelnemers, 
verdeeld over vijftig teams, 
meer dan nodig toen ze 
zich afgelopen zaterdag 
waagden aan 150 vragen 
en zes opdrachten van de 
vierde Ken Uw Dorp Quiz. 
In vijf uur tijd moest het 
antwoordenboek stipt om 
22.00 uur worden ingele-
verd bij theater De Blinker 
in Kortenhoef. Zaterdag 13 
november zullen tijdens 
een grootse feestavond de 
winnaars bekend worden 
gemaakt.

Het was tijdens deze typische 
herfstavond een drukte van 
belang in Kortenhoef en ’s-Gra-
veland. Terwijl de jongere inwo-

ners van deur tot deur gingen 
vanwege Halloween, raceten 
leden van de teams kriskras 
door het dorp om bepaalde lo-
caties te vinden aan de hand 
van foto’s uit het opdrachten-
boek. Zo moesten afgebeelde 
woningen met allemaal huis-
nummer 7 worden geïdentifi-
ceerd en diverse ‘achterom-
metjes’ worden opgespeurd. 
Andere teamleden waren on-
dertussen bezig om geld te 
verzamelen tijdens een soort 
‘vossenjacht’. De KUD Quiz 
kent een eigen stabiele munt-
eenheid en deze ‘Kudaten’ zijn 
extra punten waard.

Kinderbewaarschool
Ondertussen bogen de ach-
tergebleven deelnemers zich, 
elk op een eigen locatie, over 
vragen zoals hoeveel lamp-
jes er in de Kattenbrug zitten, 
welke relatie de tegeltjes in de 
Antoniuskerk met Amsterdam 
hebben, welke van de elf plaat-

selijke landgoederen die Na-
tuurmonumenten in bezit heeft, 
formeel niet in ’s-Graveland ligt 
of waarom ene mevrouw Bac-
ker de Wildt ooit een zogeheten 
kinderbewaarschool startte op 
het Noordereinde.

Het evenement begon eind van 
de middag met het uitdelen van 
het kwisboek aan de teamcap-
tains. “Lang onzeker geweest, 
maar toen we in maart van 
dit jaar de inschrijving open-
de bleek er weer meer dan 
voldoende animo te zijn”, zo 
sprak de zichtbaar trotse voor-

zitter André Janmaat. Dezelfde 
teamcaptains moesten later 
die avond tussentijds weer op-
draven in De Blinker om een 
gefilmde route te bekijken en 
daarover ter plekke vragen be-
antwoorden.

Winterdip
Naast de vele kennisvragen 
spitsten de deelnemers ook 
de oren om vier personages te 
herkennen in een hoorspel dat 
via de speciale website te be-
luisteren was. Daarna bleek de 
derde opdracht een echte her-
senkraker: de leeftijden, beroe-

pen en bestellingen van vijf fic-
tieve stamgasten in het evenzo 
gefingeerde café De Winterdip 
moesten worden gedestilleerd 
uit zeer summiere informatie. 
“Dat vonden wij echt een hele 
lastige en kostte veel tijd”, ver-
zuchtte een teamcaptain bij het 
inleveren van de antwoorden.

De organisatie leverde na ruim 
een jaar voorbereiding weer 
een puik stuk werk en mocht 
dan ook – volledig verdiend – 
vele complimenten in ontvangst 
nemen van de deelnemers. De 
KUD Quiz is afgelopen de-
cennium uitgegroeid tot een 
buitengewoon populair eve-
nement. Het gerucht dat deze 
vierde editie ook echt de laat-
ste is, leek bij sommige teams 
de feeststemming enigszins te 
drukken. “Los van het feit dat 
het best veel werk is, ben je op 
gegeven moment ook een bé-
tje door de vragen heen. We 
hebben tenslotte al vier regu-
liere edities en een online co-
rona-versie gemaakt. Maar we 
gaan ons nu eerst richten op 
de uitslagenavond in De Fuik. 
Dat gaat een geweldig feest 
worden”, sluit medeorganisa-
tor Martijn van den Brand af.

COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN 
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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 Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27 
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
De Luisterlijn  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

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

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 29 28
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN

 De Kuijer
 Wo. 3 november: 11.00 uur: 
 Liturgiegroep

 OLV Hemelvaart
 Do. 4 november: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 7 november: 9.30 uur: 
 W. Balk

 H. Antonius
 Zo. 7 november: 9.30 uur: 
 E. Kaak
 Wo. 10 november: 9.30 uur: 
 J. Dresmé

 St. Martinus
 Za. 6 november: 19.00 uur: 
 J. Dresmé

 Veenstaete
 Vr. 5 november: 15.00 uur: 
 W. Balk

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk
 Zo. 7 november: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk
 (scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654).
 De kerkdiensten zijn ook 
 online te volgen; meer 
 informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Wo. 3 november: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren
 Zo. 7 november: 10.00 uur:
 Ds. M.C.L. Oldenhoff
 www.hervormdegemeen
     tesgraveland.nl

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 7 november: 9.30 uur:
 Ds. W.M. Schinkelshoek

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 7 november: 11.15 uur:
 Geen dienst
 Aanmelden verplicht:

       Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 7 november: 10.00 uur:
 Ds. S. Muns

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
              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,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Za. 6 november, 1e za. van de maand
van 8.00-12.30 uur markt met 

Markt in Ankeveen

bloemen, bonbons, brood en gebak, 
groenten en fruit, kaas, noten, olijven, 
siroop, schoenmaker en de GAD-auto.

(Vis ook op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)  

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.
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.
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Waarom nog geen herbouw?
‘S- GRAVELAND
De CDA- fractie vraagt 
zich af waarom het zo lang 
duurt voordat de afge-
brande woningen aan de 
Beresteinseweg in ’s-Gra-
veland herbouwd worden. 
“Juist nu er zo een grote 

behoefte is aan sociale 
huurwoningen, begrijp ik 
dit niet”, aldus raadslid 
Eric Torsing.

In de zomer 2017 vond er een 
felle brand aan de Berestein-
seweg plaats. Meerdere wo-

ningen werden verwoest. Nu 
ruim vier jaar later laat de 
herbouw nog steeds op zich 
wachten. De woningcorpora-
tie Gooi & Omstreken is eige-
naar van de afgebrande wo-
ningen. Daarom heeft de CDA 
fractie vragen gesteld aan het 

college wat de reden is dat 
alles er nog zo troosteloos bij 
ligt. Ze willen weten of het col-
lege al gesproken heeft met 
de corporatie over deze situ-
atie en aan heeft gedrongen 
dat er nu snel gebouwd gaat 
worden. Woningzoekenden 

staan zo lang op de wachtlijst. 
Als hier nu snel de herbouw 
plaatsvindt, wordt er weer een 
paar mensen aan een woning 
geholpen.

   

Nieuwe baan voor gemeentesecretaris Wietske Heeg
Gemeentesecretaris
Wietske Heeg is per 1 no-
vember vertrokken bij de 
gemeente Wijdemeren. 
Vanaf 1 januari vervolgt zij 
haar carrière als senior in-

terim manager bij bureau 
Zeelenberg.

Heeg werkte sinds 2011 
voor de gemeente Wijdeme-
ren. Eerst als afdelingshoofd 

Dienstverlening en daarna 
als afdelingshoofd Sociaal 
Domein. Vanaf 2017 was 
zij gemeentesecretaris. Wie 
haar opvolger wordt is nog 
niet bekend. De werving voor 

een interim gemeentesecre-
taris wordt gestart. De functie 
wordt tijdelijk gecombineerd 
met de rol van verandermana-
ger die mede op verzoek van 
de gemeenteraad invulling 

gaat geven aan de aanbeve-
lingen die uit het onderzoek 
naar het functioneren van de 
organisatie naar voren zijn 
gekomen

   

Registreren (Land)bouwvoertuigen
WIJDEMEREN
Met ingang van 1 januari 
2022 moeten (land)bouw-
voertuigen geregistreerd 
worden bij de RDW. Het 
blijkt inmiddels dat veel 
(loon)bedrijven én parti-
culieren in onze gemeen-
ten hun voertuigen nog 
niet geregistreerd hebben.

Om te voorkomen dat op het 
laatste moment nog veel aan-
vragen binnenkomen, is het 
belangrijk om zo spoedig mo-
gelijk een aanvraag te doen 
bij de RDW.

Voorbeelden van voertuigen 
die geregistreerd moeten wor-
den zijn tractoren, graafmachi-

nes, wielladers, veegwagens, 
heftrucks, terminaltrekkers 
en brede grasmaaiers, maar 
ook toeristische wegtreintjes 
en omgekeurde voertuigen 
(MMBS). 

Dit heeft ook gevolgen voor 
het uitvoeren van werkzaam-
heden. Het is na die datum 

ook verboden met zo’n voer-
tuig op de openbare weg te 
zijn. 

Blijkt dat na 1 januari 2022 het 
voertuig niet geregistreerd is, 
dan riskeert u een boete. 

Daarnaast zijn de kosten van 
registreren nu 18 Euro, máár 

na 1 januari 2022 minimaal 
140 Euro.

Heeft u zo’n voertuig in be-
zit, kijk dan op de site van de 
RDW. Daar is een handige 
keuzehulp te vinden.

   

Parkinson Café
Het Parkinson Café Laren 
is weer gestart met bijeen-
komsten, op de gebruikelijke 
derde donderdagmiddag van 
de maand is er in de locatie 

Amaris Theodotion, Werkdro-
ger 1 te Laren een Parkinson 
Café. Vanaf 14 u is de inloop 
en vanaf 14.30u vindt er een 
lezing plaats. Op 18 novem-

ber zal deze lezing gaan over 
Alternatieve Therapieën. De 
lezing wordt een duo-lezing 
van Jan Kommer die vertelt 
over zijn zoektocht in het Al-

ternatieve circuit. En Ruud 
Botman, voorzitter van de 
werkgroep Alternatieve The-
rapieën. Het Parkinson Café 
is voor mensen die gediag-

nosticeerd zijn met Parkinson 
of Parkinsonnisme en hun 
mantelzorgers.
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Midweek Filmvouchers Mantelzorgers 
Ben je of ken je een Wij-
demeerse Mantelzorger? 
Geef je nog vóór 5 novem-
ber op.
 
Je kunt jouw Midweek film-
vouchers en tasje ophalen 
op dinsdag 9 november van 
10:00u tot 12:00u in het Wijk-
gebouw (Herv. Kerk) aan 
de Eikenlaan 17A, 1231 BE 

Loosdrecht. U kunt hier aan-
schuiven voor een kop koffie 
met iets lekkers erbij. Kunt 
u niet op 9 november dan is 
het mogelijk een afspraak te 
maken. 

Aanmelden: 
Bij voorkeur via mail team-
wijdemeren@versawelzijn.
nl o.v.v. Mantelzorg filmvou-

chers of Iris Klarenbeek 06 
516 412 59. Vermeld hierbij 
een korte omschrijving van 
jouw mantelzorgsituatie, je 
naam, adres en of je 1 of 2 
vouchers wilt. Zolang de voor-
raad strekt. Max. 2 vouchers 
per adres. Je ontvangt een 
bevestiging per mail. 

   

GooiTV
Programmering van woens-
dag 3 november 20
In een nieuwe aflevering van 
In Derde Termijn staat Ruud 
Bochardt stil bij de gemeen-
teraadsverkiezingen die in 

maart 2022 plaatsvinden. 
Theo Fambach en Jacqueline 
Kalk schuiven aan. Jasmijn 
Verhulst gaat In Gesprek Met 
burgemeester Han ter Heeg-
de van Gooise Meren. In TV 

Magazine wordt aandacht 
besteed aan diverse thema’s 
als de verduurzaming van een 
schoolplein, een 100-jarige 
en paddestoelen.

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556
info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij 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 

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

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage 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 organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!

www.deboektique.nl
c 035 - 2062956 - info@deboektique.nl

Zaterdag 6 en 20 november: 9.30 tot 16.30 uur 
 Willie-Dasplein, Nederhorst den Berg
 
3  Meer dan 300 nieuwe boeken op voorraad
3  Speciaal assortiment speelgoed (0-10 jaar)
 

De Boektique is de rijdende boek- & 
cadeautjeswinkel van Dennis, Bianca en Jasmijn 

Krijnen uit Nederhorst den Berg.
 

Boeken, Baby- & 
kindercadeautjes
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Nieuw gebouw Het Zandkasteel geopend
Door: Saskia Luijer

’S-GRAVELAND
Vrijdag 29 oktober opende 
burgemeester Crys Lars-
on officieel het nieuwe ge-
bouw van Het Zandkasteel. 
De zorgorganisatie is ver-
huisd naar ‘Villa Labora’ 
op het Noordereinde 54C 
in ’s-Graveland. Op zater-
dag 30 oktober konden alle 
bewoners samen met hun 
ouders de nieuwe plek be-
zoeken.

Trots en stralend lopen de 
bezoekers door het nieuwe 
gebouw. Ze vinden het fijn 
om zo’n mooie plek te zien. 
Er worden foto’s gemaakt. En 
ook vrolijke selfies, met ballon-
nen en vlaggetjes op de ach-
tergrond. Karin van Zanden, 
eigenaar van Het Zandkasteel, 
vertelt: “Het is echt een feestje 
voor iedereen. Het draait om 
de kinderen. Zij zijn het be-
langrijkste. Dit is hun thuis.” 
Tijdens ons gesprek groet 
Karin veel kinderen en ouders 

die voorbijlopen. “We zijn één 
grote familie”, legt ze uit. “Ie-
dereen kent elkaar en helpt el-
kaar. We doen het met z’n al-
len. Dat is echt heel bijzonder. 
Met elkaar, voor de kinderen.”

In de natuur
Het Zandkasteel biedt op-
vang voor kinderen, jongeren 
en jongvolwassenen met een 
verstandelijke beperking. Het 
nieuwe gebouw ‘Villa Labo-
ra’, is het oude hoofdkantoor 
van Natuurmonumenten en 
ligt midden in de natuur. Een 
fantastische omgeving, aan de 
rand van het bos. Het was een 
grote klus om het oude kantoor 
te verbouwen tot een goede 
opvang. Maar dat is geweldig 
gelukt. De ruimtes zijn groot, 
licht, ruim en uitnodigend. Al-
les is fris, kleurrijk en vrolijk 
ingericht. Veel moeite kost het 
dus niet om vol enthousiasme 
het open huis te vieren. De 
kinderen zingen mee met het 
optreden van Dirk Scheele, 
wagen een dansje in de disco, 
laten hun gezicht schminken 

en genieten van een ijsje.

Onder één dak
“Het is echt uniek dat we hier 
alles onder één dak hebben. 
Opvang van jong tot oud. Ik 
zou niet weten waar dat in 
Nederland nog meer is”, legt 
Karin uit. Het Zandkasteel 
biedt naschoolse opvang, 
weekendopvang, vakantieop-
vang, logeren, dagbesteding 
en vrijetijdsbesteding. “Voor 
het logeren huurden we altijd 
huisjes bij Landal”, vertelt Ka-
rin verder. “Dat hebben nu in 
eigen huis. Zo wordt het veel 
persoonlijker en vertrouwder. 
In de toekomst gaan we het 
logeren in het weekend nog 
uitbreiden naar doordeweeks 
logeren.”

Het Droomkasteel
Een andere verandering is de 
start van het Droomkasteel. 
Dat is een nieuwe zorgont-
wikkelingsgroep. Het biedt 
opvang voor kinderen die nog 
niet of niet meer naar school 
kunnen. Daarbij wordt samen-

gewerkt met leerkrachten van 
lokale scholen. Karin: “We 
proberen deze kinderen uit te 
dagen, te prikkelen en te laten 
leren. Het moet een veilige 
plek zijn waar ze zich kunnen 
ontwikkelen.”

Geld voor de tuin
De tuinen om het gebouw 
moeten nog opgeknapt wor-
den. Op een plattegrond zijn 
de leuke plannen te zien. Met 

bijvoorbeeld een speeltoestel, 
klimtoestel en voetbalveld. 
Om deze plannen uit te voe-
ren, haalt Stichting Vrienden 
van Het Zandkasteel geld op. 
Wilt u hieraan meehelpen? 
Dat kan via rekeningnummer 
NL21 RABO 0370194357. Elk 
bedrag is welkom!

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op 
www.hetzandkasteel-zorg.nl

Ankeveen, Kortenhoef en ’s-Graveland;   
driedorpenpunt in Wijdemeren
WIJDEMEREN
Iedereen kent het drielan-
denpunt in Vaals. Het 
hoogste punt van Neder-
land, dat grenst aan België 
en Duitsland. Misschien 
wel op het laagste punt in 
Holland, vind je het drie-
dorpenpunt in Wijdemeren. 
Daar waar Ankeveem, Kor-
tenhoef en ‘s-Graveland 
samenkomen. Ik heb het 
over café Bollie B. Pleis-
terplaats voor wandelaars, 
stamgasten en voetballers 
in het weekend. Wande-
len was nooit mijn sport, 
maar sinds Corona, heb 
ik er minder moeite mee. 
Sterker nog, ik begin het 
steeds meer te waarderen. 
Zeker als er tussenstop 
kan worden ingelast.

Zo zat ik kortgeleden op het 
terras van B.B. van de laatste 
zomerzonnestralen te genie-
ten. Mijn oog viel op een be-
jaarde man met pet, die voor 
me, met hond op schoot, een 

broodje kroket naar binnen 
werkte. Zijn vervoermiddel 
stond netjes achter hem ge-
parkeerd. Bij de tweede bak 
koffie, zei de uitbater met 
een uitgestreken gezicht: “ik 
heb dit keer de whisky maar 
achterwege gelaten”. Mijn ge-
zelschap fronste haar wenk-
brauwen, maar ik kon het wel 
waarderen. Hoe klantvriende-
lijk kun je zijn.

De man met de pet had zich 
inmiddels bij ons gevoegd en 
stak van wal. Hij was van 36 
en had het nodige meege-
maakt. Zijn pet met de naam 
van een Aziatisch land op de 
klep verraadde, dat hij wel 
meer van de wereld had ge-
zien. Zijn band met café B.B. 
bleek inniger dan ik dacht. Hij 
had een tijd zelfs boven de 
zaak gewoond.

Café B.B. bleek in een vorig 
leven een zaadhandel te zijn 
geweest. Een tijd, dat zaden 
werden verkocht, aan de be-

woners van de biologische 
kolonie Walden, ooit gesticht 
door Frederik van Eeden. Be-
kend van het boek “De Kleine 
Johannes”. Of gaat mijn fan-
tasie nu met me aan de loop. 
In ieder geval een tijd, dat er 
nog winkels waren aan het 
Noordereinde en ook de tram 
reed nog. De plek van de remi-
se dient nu als parkeerterrein 
vlakbij de Klapbrug.

De man was vergezeld van 
een keeshond. Een vuilnisbak-
kenras? Niets is minder waar. 
Een rashond tevens intelli-
gente waakhond, die zo maar 
enkele duizenden euro’s kan 
kosten. Inmiddels voorzien 
van bier en bitterballen pas-
seerden familie, naamgeving 
sinds Napoleon, politiek en 
zelfs psalm 37 de revue.

Na de wereld zo te hebben 
doorgenomen weer op huis 
aan. Opgeschrikt door een 
luidde groet en een fietsbel, 
werden we vrolijk voorbij ge-

flitst door een elektrische fiets, 
die voor ons met een fraaie 
boog overmoedig bijna de 
stoeprand raakte. De zwaai-

ende krasse knar ging er ver-
volgens knoerthard van door.

Cor Winkel
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Historische Kring                     
Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
Op 12 november is er een 
2e extra ledenvergade-
ring met een lezing over: 
de Bergse Kunstschilders 
Jan Jacob Spöhler en Pie-
ter Gerardus van Os, door 
Dr. Claudette Baar – de 
Weerd.

Voor het verkrijgen van de AN-
BI-status moeten de hiervoor 

benodigde nieuwe statuten 
door de leden in een fysie-
ke ledenvergadering worden 
goedgekeurd. De eind 2020 
via email aan de leden ge-
vraagde goedkeuring van de 
nieuwe statuten was niet vol-
doende.

In de op 9 september 2021 ge-
houden extra ledenvergade-
ring zijn de aanwezige leden 
akkoord gegaan met de nieu-
we statuten. Maar het aantal 
aanwezige leden was vol-
gens de statuten te klein voor 
een definitieve goedkeuring. 
Daarom moet er een 2de ex-
tra ledenvergadering worden 
gehouden, waarin met meer-
derheid van stemmen de de-
finitieve goedkeuring kan wor-
den verleend. Deze 2e extra 
vergadering met agendapunt: 
goedkeuring nieuwe statuten, 
wordt gehouden in de Berg-
plaats en begint om 20.00 uur.

In de aansluitende lezing laat 
Claudette Baar u kennisma-
ken met twee geboren Berg-
se kunstschilders Jan Jacob 
Spohler en Pieter Gerardus 
van Os. Spöhler verwierf be-
kendheid als schilder van 
Hollandse landschappen, die 

gekenmerkt werden door hun 
gedetailleerdheid. Aanvan-
kelijk woonde en werkte hij 
in Amsterdam maar later ook 
in Haarlem, Brussel en Den 
Haag. Hij schilderde onder 
andere in de omgeving van 
Nederhorst den Berg net als 
zijn tijdgenoot Van Os. Beiden 
waren lid van de Koninklijke 
Academie te Amsterdam en 
worden gerekend tot de school 
van de Romantiek. Waar 
Spöhler zich beperkte tot land-
schappen en dorpsgezichten, 
vertoont het werk van Van Os 
een breder spectrum. Dit laat-
ste maakt dat hij van de twee 
de meest bekende is.

Claudette Baar-de Weerd stu-
deerde geschiedenis, waarna 
zij docent is geweest in het 
voortgezet- en hoger beroeps-
onderwijs. In 2009 promoveer-
de zij op het onderwerp Vrou-
wen en genootschappen aan 
het einde van de 18e eeuw. 
Zij houdt zich bezig met histo-
risch onderzoek, daarnaast is 
zij een van de redacteuren van 
het historisch tijdschrift Tussen 
Vecht en Eem. Graag tot ziens 
op 12 november a.s. in de 
Bergplaats. Meer informatie: 
www.historischekring.nl.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Sfeermaker, overheerlijke

Speculaascake
Deze week voor  

€ 4,75

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

werkt beter

ERGONOMISCH 
THUISWERKEN

betes.nl

495,-619,-

betes.nl

ELEKTRISCH  ZIT-STA BUREAU

GRATIS
LEVERING
AAN HUIS

(INCLUSIEF BTW € 598,95)

op de fiets
naar je werk?

kom werken 
op een bso van
kind & co bij
jou in de buurt!

scan de qr-code 
om een baan in
kortenhoef te vinden.

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 941

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

werk 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

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Gevraagd: 
Huishoudelijke hulp voor 

3 - 4 uur per week. 
Ned. den Berg 

Tel nr 06 55 718988

VLOOIENMARKT KORTENHOEF
ZONDAG 28 NOVEMBER

SPORTHAL DE FUIK
WWW.DONEVENTS.NL

Gezocht: oppas voor jonge
sociale hond voor 1-2 dgn
in overleg omgeving Khoef
Bel voor info 0623402963

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken! 

Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:

www.tatakh.nl 
06-24683096.

TE HUUR Gargebox
Nederhorst den Berg

Centrum 06-19180641

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
(Onder)Rug, Schouders/Nek

Klachtgericht óf gewoon
omdat je het nodig hebt. 

www.donnalife.nl

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.



Woensdag 3 november 2021
7

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Unit14 Beveiliging BV
Dé beveiliger van Midden – Nederland

REGIO
Onze organisatie is 20 jaar 
geleden opgericht met sta-
tutaire zetel en kantoor in 
Bunschoten-Spakenburg. 
Al die jaren heeft de orga-
nisatie een stabiele klan-
tenkring in met name de 
regio Bunschoten-Spaken-
burg en Amersfoort.

In 2019 heeft de huidige direc-
tie ( Jan Hagen en Peter Wes-
terhof ) Unit 14 Beveiliging BV 
overgenomen. Vanaf 1 januari 
2019 ligt de focus van de orga-
nisatie op verdere groei in met 
name de regio Gooi en Vecht-
streek, met als gevolg een 
tweede vestiging in Hilversum, 
Marathon 11 F.

Jan en Peter, allebei wonen-
de in Wijdemeren, zijn geen 

onbekenden in de beveili-
gingswereld, beide hebben 
jarenlang gewerkt bij Gooiland 
beveiliging. 

In 2019 hadden we 5 mede-
werkers bij Unit 14, nu werken 
wij met 35 collega’s en vormen 
wij een hecht team. We zijn 
supertrots op ons bedrijf en op 
onze nieuwe huisstijl ( zie de 
auto op de foto ). Wij hebben 
recentelijk ons tweede keur-
merk behaald en onze vergun-
ning is deze maand weer voor 
5 jaar verlengd. We zijn be-
trokken bij onze twee werkge-
bieden en doen daar ook veel 
aan sponsoring van clubs en 
goede doelen. In Wijdemeren 
bijvoorbeeld de Sinterklaas in-
tocht van zowel Kortenhoef als 
Loosdrecht, en bij SV Loos-
drecht. Onze doelstelling is om 

het grootste beveiligingsbedrijf 
van Midden – Nederland te 
worden, maar wel de beste te 
blijven.

Onze focus ligt op de particu-
liere markt en het MKB.

Kijk voor meer informatie op 
onze nieuwe website www.

unit14.nl, en neem bij vragen 
gerust contact met ons op tel: 
035 200 3003, @mail: info@
unit14.nl 

   

Loosdrecht Sport & Spa
LOOSDRECHT
Loosdrecht Sport & Spa is 
een samenwerking tussen 
Beautiful Soul van Ma-
nya Kroon en Loosdrecht 
Sport van Esmée Kroes.

De twee vriendinnen wilden 
al jaren samenwerken maar 
gingen, zakelijke gezien, een 
heel andere kant uit. Manya 
opende haar massage- en 
kapsalon en Esmée een vast-
goed beheeronderneming. De 
vriendschap bleef.

In de turbulente Coronatijd 
is er ongepland toch een sa-
menwerking ontstaan. Esmée 
zocht een rustige sportplek 
buitenshuis omdat bewegen 
een must is om haar rugklach-
ten buiten de deur te houden.

Het bijzondere pand aan de 
Oud- Loosdrechtsedijk 185 bij 
jachthaven Wetterwille kwam 
op haar pad. Deze ruimte in-
spireerde Esmee meer te on-
dernemen dan alleen zelf trai-
nen. Met Ramon van Vitality 
Control heeft zij aan fysiek her-
stel gewerkt en zo is zij geïnte-
resseerd geraakt in het effect 
van (gebrek aan) beweging. 
Met als gevolg dat zij zelf een 
sportopleiding is gaan volgen. 
Zij zal vanaf komend voorjaar 

met veel plezier les gaan ge-
ven. Ook buiten, in de natuur 
en/of op de sup, want suppen 
is haar grote passie geworden 
dankzij de (techniek)lessen 
van supschool Iksup waar zij 
wekelijks traint.

Volgend jaar zal zij ook op pad 
gaan vanaf verschillende loca-
ties buiten Loosdrecht (met en 
zonder de sup) en wie mee wil 
suppen/ bewegen is welkom. 
Dit alles wel in de avond en het 
weekend want ondernemen in 
vastgoed blijft haar prioriteit.

Daardoor kan er veel leuks 
aan worden toegevoegd: Ma-
nya is nu met haar massage- 
en kapsalon in het knusse 
pand gevestigd en “zwaait er 
de scepter”. De passie voor 
masseren en beweegthera-
pie is voortgekomen uit het 
kappersvak. Zij haalde niet 
genoeg voldoening uit alleen 
het uiterlijk verzorgen van de 
mens en volgde verschillende 
massage opleidingen, zowel 
therapeutisch als ontspan-
nend. Zij is nu expert op het 
gebied van houding en bewe-
ging. En natuurlijk nog steeds 
een goede kapster voor zowel 
heren als dames.

En zo komen zij samen
De massages en de be-
weegtherapie van Manya slui-
ten aan op de sportlessen van 
Esmée. Manya supt nog niet 
maar zal soms mee op pad 
gaan om de deelnemers van 
de buitenactiviteiten te voor-
zien van een heerlijke massa-
ge. Een arrangement waarbij 
de samenwerking eindelijk 
een feit is!

Hier blijft het vast niet bij want 

minimaal 1 x per week spar-
ren zij over de dingen die nog 
komen gaan. Zij zijn groot 
voorstander van samenwer-
king met andere Loosdrechtse 
ondernemers. Het mooiste is 
elkaars diensten combineren, 
elkaar aanbevelen, verster-
ken, samenwerken. Concur-
rentie is niet hun ding, EGO 
is de afkorting van Echt Geen 
Omzet. Sporten bij de één, 
masseren bij de ander, winke-
len bij de ene buur, een hapje 

en drankje bij andere. Zoiets…

“Loosdrecht heeft zoveel te 
bieden aan zowel onderne-
mers als klanten dat wij er 
maar beter een gezellige boel 
van kunnen maken”, zeggen 
zij in koor.

Omdat zij iedereen rust en 
aandacht willen geven werken 
zij alleen op afspraak via 06-
493 212 87.
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Bij de Spotjes is het Lichtjesfeest
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 6 november 
ben je weer van harte wel-
kom bij de Spotjes. Na de 
superleuke muzikale start 
van vorige maand gaan 
we knutselen met lichtjes, 
herfstmateriaal, papier en 

nog veel meer. Dat hoort 
echt bij dit seizoen.

De herfst en het vroeger don-
ker worden brengt ons he-
lemaal in de stemming. We 
starten om 9.30 uur en om 
11.30 uur kunnen jullie weer 

opgehaald worden. Kom je 
ook weer meedoen? De kos-
ten zijn € 3, voor drinken en 
wat lekkers wordt gezorgd. De 
leidsters van het Spotjesteam 
staan voor jullie klaar op de 
bovenverdieping van Kidswe-
reld, Plantanenlaan 3.

   

Koffie ?
NEDERHORST DEN BERG
Vindt u de zondagmiddag 
ook zo saai?

Kom dan zondagmiddag 7 

november voor een gezellig 
praatje onder het genot van 
thee/koffie met lekkers, naar 
het SCC.

Waar: Cultureel Centrum
Blijklaan 1, van 14.00 – 16.00 
uur

U bent van harte welkom !

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 �exibele baan als medewerker 
op- en afbouw misschien iets voor jou!

Nieuws!

Meenthof 24, Kortenhoef    T 035 - 888 69 89

Ben je enthousiast, flexibel en gastvrij? En ben 
je voor 20 á 30 uur per week beschikbaar?
Stuur een mail met CV naar info@khoeffie.nl

Wij zoeken een co ega!

Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
is de stamtafel voor de senioren! Kom gezellig 
bijpraten over het wel een wee in Kortenhoef.

Stamtafel voor senioren

Vanaf nu te koop bij K’hoeffie en Baxels: 
De beroemde Van Delft pepernoten! 
We hebben diverse bijzondere smaken. 

Heerlijk avondje is gekomen.. 

CATERING MENU A
• BABI PANGANG
• FOE YONG HAI
• KIP GROENTE
• DAGING ROEDJAK
• NASI
• BAMI
• RIJST
• KROEPOEK
• MINI LOEMPIA’S
• KIPSATÉ
€ 12,50 P.P.

Maandag gesloten
Dinsdag tot zondag 
van 16:00 tot 21:00

Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

CATERING

AZIATISCH RESTAURANT 
DYNASTY KORTENHOEF

Heeft u binnenkort een feest en wilt u dat gaan vieren? 
En wilt u voorzien zijn van een catering/diner voor uw gasten 
bij u thuis, het clubhuis of voor bij een bedrijf ?  
Neem dan contact op met onze catering service. 
Zodat wij al uw zorgen over kunnen nemen. (min. 10 pers.)

Hoe gaan we te werk? Hieronder ziet u een voorbeeld:
We spreken af om een catering te maken voor 20 personen 
om 18:00. We komen om 17:30 (een half uur van te voren)  
om de catering klaar te zetten. Zodra de catering klaar staat 
geven we dat aan en vertrekken we. Wanneer u klaar bent 
kunt u ons opbellen en komen we de catering ophalen.

U hoeft niets af te wassen.

CATERING MENU B
• BABI PANGANG
• FOE YONG HAI
• KIP GROENTE
• TIPAN OSSENHAAS
• SICHUAN KIP
• NASI
• BAMI
• RIJST
• KROEPOEK
• MINI LOEMPIA’S
• KERRIE HOEKJES
• KIPSATÉ
€ 14,50 P.P.

CATERING MENU C
• BABI PANGANG
• FOE YONG HAI
• KIP GROENTE
• TIPAN OSSENHAAS
• GARNALEN GON BAU
• NASI
• BAMI
• RIJST
• KROEPOEK
• MINI LOEMPIA’S
• SUSHI
• KIPSATÉ
€ 16,50 P.P.

3-gangen
Maak-me-
wild-menu

33euro

Ankeveen • 035 53 39 155
restaurant1244.nl
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Kees van Oorschot: cultuurbaas te paard
Door: Ben Groenendijk

Halverwege ons gesprek staat 
Kees van Oorschot (64) op en 
onthult dan met een grote glim-
lach de koffergrammofoon op 
zijn bureau in het Hilversumse 
Muziekcentrum van de Om-
roep. ‘Kijk’, zegt hij, ‘met zo’n 
apparaat is mijn liefde voor mu-
ziek aangewakkerd. Mijn vader 
had zo’n grammofoon en een 
grote collectie bakelieten pla-
ten. Hij kwam op mijn kamer 
terecht, toen ik nog heel jong 
was. Ik ben daarom goed thuis 
in de muziek van de jaren ’’20 
en ’30’’.’ Kees legt er een oude 
plaat op, doet een naaldje in 
de kop (arm) en we horen het 
krakende geluid dat in Kees’ 
jongenskamer heeft geklonken.

Dat de gitaar zijn instrument 
zou worden, was nauwelijks 
een welbewuste keuze. ‘Een 
vriendje aan de overkant van 
de straat’ – het gezin van Oor-
schot woonde in Hilversum 
– ‘ging op gitaarles. En ik dus 
ook. Na mijn middelbare school 
ben ik aardrijkskunde en Ne-
derlands gaan studeren, maar 
daarmee gestopt. Ik heb toen 
allerlei baantjes gehad, het 
was een denkpauze. Mijn gi-
taarleraar stelde voor om naar 
het Hilversums conservatorium 
te gaan (dat later gefuseerd is 
met het conservatorium van 
Amsterdam.) Al tijdens mijn 
studie ben ik toen gitaarlessen 
gaan geven. Dat doe ik nu dus 
al 43 jaar, met heel veel plezier 
en overgave. Altijd wachtlijsten 
gehad, al staat het lesgeven 
nu op een lager pitje.’ Want 
Kees werd in 2013 directeur 
van Globe, centrum voor kunst 
en cultuur te Hilversum. Globe 
verzorgt kunst- en muzieke-
ducatie op scholen en biedt 
ook, los van het onderwijs, aan 
jongeren en volwassenen vor-
men van kunsteducatie aan. 
‘Eerlijk gezegd had ik eerder 
niet gedacht dat ik het zo tof 
en bevredigend zou vinden om 
te besturen, om voortdurend 
allerlei problemen op te los-
sen. Een klassieke baas ben ik 
niet. Ik huldig het principe dat 

elk mens zijn eigen baas is. Je 
bent namelijk van jezelf. Ik heb 
bij Globe overigens uitsluitend 
te maken met zzp-ers. Die si-
tuatie hoop ik in de komende 
jaren nog te veranderen. Het 
merendeel van mijn hoogop-
geleide, creatieve collega’s 
werkt zonder enige vorm van 
vastigheid, arbeidsongeschikt-
heidsverzekering of opbouw 
van zoiets als een pensioen. Ik 
zou graag zien – en dat hoop ik 
nog te bereiken – dat Globe de 
docenten die dat willen de mo-
gelijkheid gaat bieden in dienst 
te komen en gebruik te maken 
van het sociale vangnet. Daar 
hoop ik de Hilversumse politiek 
in mee te krijgen. Kunst is geen 
luxe, kunst, muziek, ze zijn een 
essentieel onderdeel van het 
leven.’ Kees trad op één punt 
in de voetsporen van zijn vader 
Adrie van Oorschot, die twintig 
jaar (1965 – 1985) de nationa-
le TV-Sinterklaas was. Na het 
overlijden van zijn vrouw, Kees’ 
moeder, zag hij op tegen Sinter-
klaasklussen. Hij sloeg in 1989 
een uitnodiging af van Radio 
West (Den Haag en regio) om 
als Sinterklaas in een studio vol 
kinderen mee te werken aan 
een uitzending. Hij stelde toen 
het radiostation voor dat zijn 
zoon het van hem zou overne-
men. Kees wist van niks, maar 
wilde ook niet weigeren en 
maakte van zijn première als 
radio-Sinterklaas een succes. 
‘Ik had kennelijk veel opgesto-
ken van mijn vader. Hierna ben 

ik nog jaren als de Sint van Ra-
dio en later ook TV West op pad 
geweest in de regio. Ik ben ook 
als Sinterklaas met Claudia de 
Breij – ze werkte toen bij RTV 
West – naar een zigeunerkamp 
geweest. Ook de intochten in 
Almere, Stad, Haven en Bui-
ten, heb ik jarenlang gedaan. 
Eerlijk gezegd heb ik er nooit 
veel moeite voor hoeven doen. 
Ik had natuurlijk een heel goed 
voorbeeld. Als kind geloofde 
ik onvoorwaardelijk, omdat ik 
zag dat Sinterklaas die bij ons 
thuis kwam precies hetzelfde 
was als op de televisie. Pas la-
ter – ik was negen of tien – heb 
ik hem ontmaskerd. Zijn neus 
verraadde hem. Zo ging het bij 
mijn dochters ook. Sinterklaas 
had net zo’n stem als die van 
jou, zeiden ze.’

Ongeveer 25 jaar geleden ging 
de toenmalige Sinterklaas van 
Kortenhoef, Hans Ververs, met 
pensioen. Kees nam het over 
en doet het nu al 25 jaar. ‘Ik 
hecht aan een intocht met na 
afloop een voorstelling voor de 
kinderen, waarin ik alle kinde-
ren een handje kan geven. Ook 
hecht ik aan het paard, al ben 
ik er twee jaar geleden door het 
steigerende paard bijna afge-
kieperd. Maar ik ben niet bang. 
Mijn kleding is goed, dus bij 
een val blijft alles goed zitten. 
Volgende week ga ik proefrij-
den op een nieuw paard.’
Sinterklaas heeft er zin in. Op 
20 november mag hij weer.

Magische schimmels
Kort door de bocht kun je het 
leven op aarde in drie groepen 
verdelen: dieren, planten en 
schimmels. Van al die levende 
wezens klinkt de laatste groep, 
de schimmels, toch het minst 
aantrekkelijk. De associatie 
met groene boterhammen of 
donkere plekken op de bad-
kamermuur is snel gemaakt. 
Onterecht: schimmels zijn 
magisch. Niet voor niets trek-
ken drommen mensen in de 
herfst de natuur in om naar 
schimmels te kijken. Of beter 
gezegd: naar paddenstoelen. 
Gisteren liep ik even over het 
Kromme Googpad bij de An-
keveense Plassen te speuren 
naar mooie exemplaren. Dat 
viel niet tegen: vliegenzwam-
men, eekhoorntjesbrood, 
aardappelbovisten, eikenbo-
leten en honingzwammen. Of 
wat dacht je van de beeld-
schone oranjerode stropharia. 
Als je nú de deur uitgaat, dan 
staan ze er nog.

Ga dan niet alleen kíjken, 
maar verdiep je iets meer in 
het leven van deze mysteri-
euze schepsels. Ik beloof je: 
de verwondering wordt alleen 
maar groter. Paddenstoelen 
zijn eigenlijk de vruchtlicha-
men van schimmels in de 
bodem. Deze schimmels vor-
men een uitgebreid netwerk 
van fijne witte draden, ook wel 
zwamvlok genoemd. En dan 
hebben we het niet over een 
páár schimmeldraden: er zijn 
zwamvlokken bekend die zich 
over hectares verspreiden en 
duizenden kilo’s wegen. Als 
we dat schimmelnetwerk ver-
gelijken met een appelboom, 
dan zijn de paddenstoelen 
de appels. Net als de zaad-
jes in de klokhuizen van ap-
pels, moeten de sporen in de 
paddenstoelen voor nieuwe 
aanwas zorgen. Anders dan 
een appel met een paar lutte-
le zaadjes, kunnen sommige 
soorten paddenstoelen 25 tot 
40 miljoen sporen per úúr pro-
duceren. Tik maar eens tegen 
een opengebarsten aardap-
pelbovist of aardster aan en je 
ziet een prachtige sporenwolk 
verschijnen.

Goede eigenschap van veel 
paddenstoelen is dat het ech-
te opruimers zijn. Een mooi 
voorbeeld daarvan is die oran-
jerode stropharia, die op hout-
snippers langs het Kromme 
Googpad groeit. Maar ook de 
elfenbankjes, zwavelkopjes 
en mycena’s helpen mee de 
organische rommel in de na-
tuur om te zetten in bruikbare 
stoffen. Zonder opruimende 
schimmels zou het bos omko-
men in zijn eigen afval.

Net als in onze eigen samen-
leving zijn er in de natuur ook 
groepen die schaamteloos van 
anderen profiteren. Parasitaire 
schimmels groeien op leven-
de bomen of kiezen juist ver-
zwakte bomen uit, die ze – na 
de dood van de boom- verder 
opruimen. Dat doen bijvoor-
beeld de porseleinzwammen 
en tonderzwammen, die je ook 
op de ’s- Gravelandse buiten-
plaatsen kunt aantreffen. Veel 
interessanter zijn de samen-
werkers. Sommige schimmels 
en bomen helpen elkaar door 
voedingsstoffen uit te wisse-
len. De schimmel zorgt voor 
water en mineralen in ruil voor 
suikers van de bomen. De 
vliegenzwammen en aardap-
pelbovisten vormen een goed 
team met de berken en eiken 
langs het pad.
Zin om opruimers, profiteurs 
en teamplayers te ontmoeten? 
Wandel de route rond de Anke-
veense Plassen en zorg voor 
een scherpe blik in de berm op 
het Kromme Googpad.

Foto: Oranjerode stropharia

Rondje Wijdemeren
Twee jaar woont hij nu in Kortenhoef. De buurtgenoten kent hij. Van de omgeving heeft hij het nodige ge-
zien. Maar wat moet hij meer weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid? Bij wie kan 
hij aankloppen voor verhalen? Hoe was het vroeger? Wat staat er op stapel? Wie kan zijn geluk niet op?
Waar worden tegenslagen overwonnen? Ben Groenendijk zoekt mensen die iets te vertellen hebben. 
Noem het een zelf georganiseerde inburgeringscursus. Het zou fijn zijn als u, lezer, hem helpt. Stuur hem 
op pad. Hij doet er hier verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp
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OERRR struinen en broodje bakken met de 
boswachter
‘S-GRAVELAND
Wandel zondag 14 novem-
ber mee met de boswach-

ter over de buitenplaatsen 
van ‘s-Graveland. Deze ge-
zinswandeling is speciaal 

voor gezinnen met kinde-
ren vanaf 4 jaar en duurt 
ongeveer anderhalf uur.

Ga samen met de boswachter 
op ontdekkingsreis door de 
buitenplaatsen Boekesteyn 
en Schaep en Burgh. Ontdek 
wie de bewoners van het bos 
zijn en hoe zij leven. Neem je 
camera mee om onderweg fo-
to’s te maken. De boswachter 
weet antwoord op al je vragen. 

Zorg dat je een tasje bij je hebt 
voor bijzondere vondsten. In 
het bezoekerscentrum krijgen 
de vondsten een plek in de in-
teractieve natuurwand.

Na afloop bak je een broodje 
bij een knapperend vuurtje.

Ga daarna gratis ravotten in 
Speelnatuur van OERRR of 
breng een bezoek aan restau-
rant Brambergen.

Deze activiteit is geschikt voor 
gezinnen met kinderen van-
af 4 jaar. Zowel de volwasse-
nen als de kinderen melden 
zich aan als deelnemer.

Koop van tevoren je tickets on-
line. Honden kunnen niet mee.

Zorg dat je een kwartier van 
tevoren aanwezig bent.

Website: natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechstreek
Datum en tijd: zondag 14 
november van 11.00 uur tot 
12.30 uur. Prijzen: volwassen 
lid: € 8.75, volwassen niet lid € 
12.50, Kind lid € 4.38, kind niet 
lid € 6.25

Foto:© Natuurmonumenten – 
Caroline Westdijk.

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

                      

Herman van Sijl

Je verleden bestond uit werken
en een groot besef van plicht
Dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht
Een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen
Jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen
Je gedachtenis zal altijd blijven
Te vroeg ben je van ons heen gegaan
We houden van je en zijn je dankbaar
voor alles wat je hebt gedaan

5 Breukelen, 27-10-1951 c Almere, 26-10-2021

De crematieplechtigheid zal in besloten kring  
plaatsvinden.
 
Correspondentieadres: Boonestaakstraat 43, 
1336 AG Almere

Yvonne van Sijl - van den Pas

Bjorn
Jazz 2 Lizzy 2 Catch-Up 2 en Trigger 2 

Sabine en Bart
Anniek en Wessel

FAMILIEBERICHTEN

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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15 jaar Cani Allegri
Door: Kim Tomei

KORTENHOEF
Op zaterdag 30 oktober 
vierde hondenuitlaatser-
vice Cani Allegri uit Korten-
hoef een feestje: het bedrijf 
bestaat namelijk al ruim 15 
jaar.

De uitlaatservice is in mei 
2006 opgericht door Mireille 
Mazzavillani. Zij liep toen vaak 
met haar hond Bobby en een 
dorpsgenoot met zijn 2 honden 
in het bos. Hij vertelde dat hij 
een probleem had: zijn zoon 
ging studeren en nu kon nie-
mand de honden tussen de 
middag uitlaten. Mireille be-
sefte dat er in Kortenhoef nog 
helemaal geen uitlaatservice 
was. Ze ging eens nadenken. 
Zou het wat voor haar zijn, 
een eigen bedrijf? Ze twijfelde 
niet lang en is in het diepe ge-
sprongen. Uiteraard waren de 
honden van haar dorpsgenoot 
haar eerste klanten. We zijn in-
middels ruim 15 jaar verder en 
de uitlaatservice is een begrip 
geworden in het Gooi. Zelfs in 
Hilversum wisten ze Mireille te 
vinden.

Wandelen in de modder
Cani Allegri organiseert ieder 
jaar voor alle klanten een gro-

te wandeling, zo krijgen alle 
baasjes de gelegenheid om 
eens een kijkje te nemen in de 
‘keuken’ van de uitlaatservice. 
Het is erg leuk om te zien hoe 
je hond zich gedraagt in een 
roedel. Dit jaar was het niet zo-
maar een wandeling, maar een 
heuse jubileumwandeling. Om 
half twee werden er 50 baasjes 
met in totaal 26 honden ver-
wacht in het Spanderswoud. Er 
werd gestart met, hoe kan het 
ook anders, een lekkere lange 
wandeling waarbij de honden 
uitzinnig van vreugde de groot-
ste lol hadden. De honden 
hadden bovendien extra geluk: 
vlak voor de wandeling was 
het écht hondenweer, wat re-
sulteerde in heel veel modder-
poeltjes. De meeste honden 
worden erg blij van modder en 
ze speelden, rolden en gleden 
er lustig op los. Of de eigena-
ren van de honden daar net zo 
blij mee waren als de honden 
zelf, laat zich raden…

Borrelen in het bos
Waar de baasjes wél heel blij 
van werden, was de borrel na 
de wandeling. Mireille had ge-
regeld dat op een terrein vlak-
bij de parkeerplaats een heuse 
partytent opgezet werd. Na de 
wandeling stond er voor iedere 
eigenaar een glas prosecco of 

jus d’orange klaar om te proos-
ten op de volgende 15 jaar. 
Uiteraard mochten hapjes niet 
ontbreken, de catering werd 
verzorgd door Tres Jolie Cate-
ring en was daarmee een groot 
succes. Wie jarig is trakteert en 
alsof het nog niet genoeg was, 
werden alle mee wandelende 
honden getrakteerd op een 
voerbakje met een zakje koek-
jes. De aanwezigen hebben 
genoten en de honden hebben 
laten zien dat ze erg gelukkig 
worden van het wandelen met 
soortgenoten, daar werden de 
baasjes op hun beurt ook weer 
gelukkig van. Bij thuiskomst la-
gen de honden en wellicht ook 
de baasjes, uitgeteld bij de ver-
warming bij te komen van een 
geweldige wandeling.

Wandel je mee?
Sinds de nieuwe regelgeving 
bij het Goois Natuurreservaat, 
mogen er in plaats van 10 hon-
den, nog maar 3 honden per 
keer mee met één begeleider. 
Hierdoor heeft Mireille haar uit-
laatservice opnieuw vorm moe-
ten geven. Ze is op zoek naar 
mensen die ook eens met een 
groep honden wil wandelen. 
Kijk op www.cani-allegri.nl voor 
meer informatie.

Foto: Gerrit Bergman
   

Kliederkerk Nederhorst den Berg
Samen ontdekken, vieren en eten

NEDERHORST DEN BERG
Zondag 7 november om 
15. 30 uur staan de deuren 
van de Bergplaats aan de 
Kerkstraat opnieuw open 
voor de Kliederkerk, die als 
creatieve en inspirerende 
vorm alweer ruim vijf jaar 
geleden vanuit Engeland 
naar Nederland is overge-

waaid. Ook Nederhorst den 
Berg heeft een Kliederkerk.

Naar aanleiding van het ver-
haal van de barmhartige Sa-
maritaan gaan we met alle 
generaties creatief, inhoudelijk 
èn ontspannen aan de gang 
met het thema “Elkaar hel-
pen”. Voor alle generaties en 

“voor elk wat wils” is er rondom 
dit thema iets te vinden in de 
Bergplaats. Na dit uurtje volgt 
er een korte viering in de kerk 
op de berg en daarna een af-
sluitende maaltijd.
Alle generaties zijn van harte 
welkom!
Geef je even op bij Lisette,
jeugdwerker@kerkopdeberg.nl

Meenthof 42a
Kortenhoef
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Ankeveen CO-2 neutraal
ANKEVEEN
Donderdag 4 november 
19.30 uur Ankeveen op 
weg naar CO2 neutraal. 
Kom naar de grote bewo-
nersavond over de warm-
tetransitie in de Dillewijn 
voor alle bewoners van 
Ankeveen! Wat betekent 
aardgasvrij voor u? Is 
uw huis voldoende ge-
isoleerd? Hoe werkt een 
warmtenet? Of een warm-
tepomp? Wat kost Anke-
veen CO2 neutraal? Wie 
betaalt dat? En wanneer 
starten we? Allemaal vra-
gen die we graag met el-
kaar bespreken.

De overstap naar een CO2 
neutrale warmteoplossing 

begint met goed isoleren en 
energie besparen. Verder 
kost een nieuw warmtesys-
teem zonder aardgas heel 
veel geld van de overheid. 
Daarbij is uitgangspunt dat 
de kosten voor u als bewoner 
betaalbaar blijven. Soms zijn 
er kansen.

Donderdagavond krijgt u in 
ieder geval een presentatie 
van Waternet over warmte uit 
afvalwater en een warmtenet 
als kans voor Ankeveen. Van 
de gemeente Wijdemeren 
over buurtverkenningen voor 
de warmtetransitie en ruim-
te voor bewonersinitiatieven. 
Van de Energiecoöperatie 
Wijdemeren over keuzes en 
kansen in de warmtetransitie 

en de nieuwe landelijke stan-
daard voor woningisolatie. Ter 
inspiratie kunt u donderdag 
vanaf 16.30 uur ook de prach-
tige tentoonstelling Kompas 
op Groen bezoeken.

Fijn als u vooraf al de online 
enquête invult met vragen 
over isolatie, energiegebruik, 
koken zonder gas en verwar-
men van uw huis. U vindt de 
enquête op de website anke-
veen.ecwijdemeren.nl

Daar kunt u zich ook aanmel-
den voor de avond. Vergeet 
niet uw coronacheck mee te 
nemen.

Porsche Design TRUNK -SHOW 

12 & 13 november 2021 hebben wĳ  de hele collectie van 
Porsche Design monturen en zonnebrillen in huis. Kom langs 

en laat u inspireren door deze mooie design collectie.

Gĳ sbrecht van Amstelstraat 174
T: 035- 3037174

www.lafeberhorenenzien.nl

Brillen – Zonnebrillen – Contactlenzen – Hoortoestellen – Gehoorbescherming

Bĳ  aanschaf van een Porsche Design bril ontvangt u een mooie 
Porsche Design premium.

WIJDEMEREN
Eens in de twee weken zullen de bladen wor-
den opgesierd met een Historische Foto van 
de Week. Verzorgd door de drie historische 
kringen van Wijdemeren. Deze aflevering is 
van de Historische Kring Nederhorst den Berg.

Herinneringen van Otte Andela
Otte Andela, hier bij een inmiddels verdwenen tuin-
bouwbedrijf in de Horstermeer, vertelde: “Ik was ne-
gen jaar toen mijn vader in 1905 op ‘Nieuw Harmonie’ 
ging wonen. De eerste jaren moest ik nog naar school 
in ’s-Graveland. Zo gauw ik uit school thuiskwam 
ging ik direct het bedrijf op. Ik was er graag. Dagelijks 
mocht ik mee met de paard en wagen om melk naar 
Walden te brengen. Van Eeden kwam zelf regelmatig 
per fiets naar ‘Nieuw Harmonie’. Het was een lange, 
tengere man, een heel bijzonder mens. Ik heb vaak 
met hem gesproken. Hij had het altijd over zijn idea-
len. Maar hij was te goed en vertrouwde de mensen 
te veel. Echte idealisten zijn zeldzaam. Mijn vader is 
na 1907, het jaar waarin de kolonie werd opgeheven, 
voor eigen rekening groenten gaan kweken.”

Frederik van Eeden schonk het land aan zijn volge-
lingen. Sommigen verkochten het weer. Veehouder 
G.A. Smits kon zodoende in 1908 ‘Nieuw Harmonie’ 
kopen. Achter de QR-codes van enkele bij de hoek 
van de Machineweg geplaatste bordjes in het kader 
van de ‘Vroeger en Nu wandeling’, kunt u het een en 
ander lezen en/of beluisteren over die periode.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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VV Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst blijft ook na vijf 
duels ongeslagen na de 0-4 
winst in de streekderby in Loe-
nen aan de Vecht.

Nederhorst en De Vecht heb-
ben er geen sprankelende 
derby van gemaakt. Het zwa-
re veld in Loenen en het weer 
werkten daar ook niet aan 
mee. De winst voor de Ber-
gers was verdiend want zeker 
na rust was het overwicht van 
rood/geel groot.

Al vroeg kregen beide ploegen 
de mogelijkheid om de score 
te openen. Beide ploegen trof-
fen echter de paal. De Vecht 
toonde veel inzet en loerde 
op de counter. Nederhorst 
dicteerde grotendeels maar 
speelde te vaak in een te laag 
tempo. Vijf minuten voor rust 
viel de verdiende voorsprong 
toen Job van Wijk doeltref-
fend vanaf de zijkant binnen 
kon schieten. Op slag van rust 
toonde keeper Niels Meijer zijn 

kunde door een bal uit de hoek 
te duiken.

Na de rust werd het lange 
tijd eenrichtingsverkeer naar 
het doel van de thuisploeg en 
kregen de Bergers voldoende 
mogelijkheden. Toch werd de 
vierde kans na rust pas benut.

Het was Felix Yorks die heel 
attent reageerde op een door-
gespeelde bal en fraai de 
keeper met een lob passeer-
de. Nederhorst hield de druk 

hoog en zag De Vecht er maar 
sporadisch uitkomen. Een 
kwartier voor tijd viel de 3-0 
na een krachtige kopbal van 
Felix. En de vierde treffer werd 
een eigen doelpunt.

Nederhorst 2 blijft het moeilijk 
houden om te winnen. Ook nu 
was men niet de mindere van 
tegenstander Altius maar ging 
men er wel met 3-1 af. Het der-
de liet het afweten en verloor 
kansloos van Loosdrecht 4. 
Nederhorst 4 pakte alweer zijn 

derde gelijke spel. Nu werd het 
2-2 tegen BZC.

Bij de meiden wisselende re-
sultaten. De MO17 verloor 
met 2-4 van ‘t Gooi, de MO15 
moesten hun meerdere erken-
nen in Zuidvogels maar de 
MO13 en MO11 wonnen res-
pectievelijk van CJVV en van 
‘’t Gooi.

Voor meer info www.vvneder-
horst.org of facebook

   

ASV Nieuws
ASV1 – BVV’31 1
Op een regenachtige zaterdag 
begon de wedstrijd na een 
aftrap van de pupillen van de 
week, Teun van Ruitenbeek 
en Thijmen Veenman uit de 
JO-12-1.

ASV begon sterk en contro-
leerde gelijk de wedstrijd. He-
laas werden de vele kansen 
in de 1ste helft niet benut en 
was er wederom een penalty 
moment wat de scheidrechter 

als enige anders zag.

Gelukkig kon Epi net voor rust 
de 1-0 binnen schieten. In de 
rust vroeg trainer Tol om de 
rust te bewaren en gecontro-
leerd te blijven voetballen, de 
kansen blijven komen we moe-
ten ze alleen afmaken was de 
opdracht. In de 2de helft kwam 
de beloning met de 2-0 weder-
om spits Epi 2-0 in de 69 min. 
In de 83, 85 en 90de minuut 
scoorde respectievelijk Epi, 

Nanto en wederom Epi.

We zagen een goede wed-
strijd van ASV1 waarbij BVV 
niet verder kwam dan 2 moge-
lijkheden. (Youtube ASV-BVV)

ASV2 speelde in Ankeveen 
tegen SDO5. Doordat een 
aantal ASV’ers vervoerspro-
blemen had en we niet com-
pleet konden starten begon 
de wedstrijd rommelig. Dit re-
sulteerde binnen 20 minuten 

in een 0-2 achterstand. Toen 
ASV compleet was begon het 
voetballend beter te draaien. 
Dit resulteerde in meerdere 
kansen die niet benut wer-
den. Na een mooie rush van 
linksback Jordi Blokker volgde 
een fantastische voorzet die 
knap binnen gekopt werd door 
Joël. De ruststand dus 1-2. Na 
rust ging de wedstrijd gelijk 
op, waarbij voornamelijk ASV 
weer veel kansen onbenut liet. 
Na een corner van SDO leek 

een ASV-speler hands te ma-
ken. De scheidsrechter paste 
de voordeelregel toe wat SDO 
een goede schietkans oplever-
de en de 1-3 op het scorebord 
kwam. Na een slot-offensief 
van ASV kon nog wel de 2-3 
gescoord worden, maar de 
overwinning ging helaas naar 
Bussum. De spelers wensen 
Cock de Jong een voorspoe-
dig herstel na zijn zware ope-
ratie.

   

S.V. ’s-Graveland Nieuws
Tegen hekkensluiter OSO be-
haalde het 1e een 11-0 over-
winning. Stijn van Huisstede 
opende de score en Sam Tor-
sing besloot de wedstrijd met 
zijn derde doelpunt. De andere 
doelpunten verdeelden Daan 
Stricker (1), Wilco de Birk (1), 
Marc van Enk (1), Nick Mostert 
(2) en Daan Verdam (2). Voor 
Daan Verdam waren het zijn 
74e en 75e voor S.V. ‘s-Grave-
land. Een mooie mijlpaal voor 
de aanvaller die na de wed-

strijd een bos bloemen kreeg 
uitgereikt. Komende zaterdag 
speelt het 1e uit bij NVC in 
Naarden.

De bekerloting heeft voor het 
1e met eersteklasser BOL een 
mooie uitdaging opgeleverd. 
Deze vereniging uit Broek op 
Langedijk komt op zaterdag 
13 november op bezoek. Dan 
komen ook MO17-1, het 5e en 
VR1 in actie voor de beker. De 
tegenstander voor het 2e is 

nog niet bekend.

VR1 achterhaalde tegenstan-
der HMS VR1 op de ranglijst. 
Door de 1-3 zege klimt het 
weer wat verder op de ranglijst. 
Doelvrouw Lisette Houthuij-
zen stopte een penalty. Voor 
VR1 scoorden Mikki Sluyter, 
Kaylee Stoops en Emma van 
der Laan.

In de onder 12 en 11 catego-
rie waren er wisselende re-

sultaten voor de jeugdteams. 
In Tienhoven verloor JO12-2 
van VIOD JO12-1. De uitwed-
strijden van JO11-1 en JO11-2 
werden bij Victoria JO11-4 en 
BFC MO11-1 in winst omge-
zet. Thuis verloren de meisjes 
van MO11-1 van CJVV MO11-
1.

Op zondag speelden de drie 
35+ teams met 10 andere 
competitiegenoten hun eigen 
onderlinge competitie. Afgelo-

pen zondag won 35+1 de on-
derlinge kraker van 35+3 met 
4-3. 35+2 verloor enigszins 
onnodig van Schalkwijk 35+1.

Op vrijdag 12 november zal 
het bestuur verantwoording 
afleggen over het door haar 
gevoerde beleid in het seizoen 
2020-2021. Het bestuur nodigt 
de leden van harte uit om deze 
vergadering bij te wonen.

   

Club 4711
NEDERHORST DEN BERG
Uitslag + stand Herfsttoer-
nooi Biljartclub 4711
Maandag 25 okt.: M. Zieleman 
– J. van Greuningen 0-2, Mw. 
D. Giavarra – K. Jacobs 0-2, 
Mw. T. Bos – W. Clements 3-0

Stand aan kop: Mw. T. Bos 
5-20, Mw. D. Giavarra 5-15, K. 
Jacobs 5-14

Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 28 okt.: H. Stalen-
hoef – H. v.d. Berg 2-0, M. Ver-
laan – P. van ’t Klooster 0-2, 
Mw. T. Mulders – W. Clements 
2-0

Stand aan kop: H. Stalenhoef 

5-15, P. van ’t Klooster 5-14, 
H. v.d. Berg 5-13, M. Verlaan 
5-12

Programma + contact
Donderdag 4 nov. 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV 
Overmeer, vrijdag 5 nov. 19.00 
uur: BV Overmeer tegen BV 

Geinburgia (competitie De 
Buuren)

vrijdag 5 nov. 14.30 – 20.30 
uur: vrij biljarten + klaverjas-
sen, maandag 8 nov. 19.30 
uur: Herfsttoernooi Biljartclub 
4711
Contact: 06.20.40.80.58

www.weekbladwijdemeren.nl
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Odis Volleybal – soms gaat 
het niet vanzelf
KORTENHOEF
Bijna alle teams van Odis 
Volleybal kwamen in actie af-
gelopen week. Ze speelden 
allemaal uit. Nou ja, Heren1 
eigenlijk thuis, maar het was 
toch uit!?!

Maandag 25 oktober: Da-
mes1. Verkeerde bal? Ver-
keerde teamgenoten? Ver-
keerde schoenen? Verkeerde 
spirit. 3-1 verlies. Onze pen-
ningmeester was dinsdag wel 
op tijd thuis. Dat was dan weer 
niet verkeerd.
Dinsdag 26 oktober kwam 
HS1 in actie in Eemnes. Wat 
een prachtig verzamelgebouw 
hebben ze daar. Geen mo-
gelijkheid om op de tribune 
te zitten helaas. De mannen 
hadden best wat moeite om 
de wedstrijd naar zich toe te 
trekken. Gelukkig was er vo-
cale ondersteuning vanaf de 
tribune. Het geheel werd afge-
maakt met een nieuwe Odis-
leus, geïntroduceerd door een 

nieuw teamlid. 4-0 winst.
Van het toernooi van Recrean-
ten2 weten we weinig, behal-
ve dat ze er een wonnen, een 
verloren en twee gelijk speel-
den. Recreanten3 zette de 
bloemetjes buiten tijdens een 
teamuitje in Nederhorst. Dat 
weten we dan weer wel.
MeisjesB kon deze keer wor-
den gecoacht door hun trai-
ner. De wedstrijd werd soms 
wat onnodig spannend. Leuk 
om te zien dat het de meiden 
steeds beter lukt om rust in 
hun spel te brengen, in drieën 
te spelen en te smashen. Zelfs 
de kleinsten van het team kre-
gen daarbij de bal meermaals 
over het net. Gelukkig werd 
wel gewonnen met 0-4.
Eerstkomende wedstrijden: 
vrijdag 5 november Recrean-
ten3 uit in Almere, zaterdag 
6 november is het druk in De 
Fuik: 13.30 uur DS1 en MB1 
en om 15.30 uur HS1, maan-
dag 8 november MB1 om 
19.15 uur.

Herfstactiviteit OdisGym wederom groot 
succes
Op maandag 18 oktober, de 
maandag in de herfstvakantie, 
organiseerde OdisGym een 
herfstactiviteit voor de basis-
schooljeugd van Wijdemeren. 
Eind 2020 bestond de turn- en 
gymnastiekvereniging 90 jaar 
en organiseerden zij voor het 
eerst een herfstactiviteit. Dat 
werd zo goed ontvangen dat 
dit nu werd herhaald. Wat is er 
belangrijker dan de jeugd laten 
bewegen?

’s Morgens tussen 10 en 12 
uur was er grote belangstelling 
onder de kinderen van 4 tot en 
met 7 jaar. ’s Middags tussen 
13 en 15 uur was het de beurt 
aan de leeftijdscategorie 8 tot 
en met 12.

OdisGym had een opblaas-
bare stormbaan geregeld. De 
tumblingbaan en grote tram-
poline stonden opgesteld. Er 
kon geklommen worden op 
de kasten en in de touwen. 
En om het feest compleet te 

maken is er ook nog touwtje 
gesprongen. Uiteraard met de 
officiële rope skiptouwen. Moe 
en voorzien van rode hoofden 
verlieten de deelnemers na af-
loop sporthal De Fuik. Volgend 
jaar weer?

Dank aan de jeugdige deel-
nemers en de vrijwilligers die 

belangeloos hun tijd en ener-
gie hebben geïnvesteerd om 
deze dag een groot succes te 
maken.

Benieuwd naar de sportactivi-
teiten die OdisGym voor jong 
en oud biedt? Check www.
odisgym.nl – Sporten.
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Door klassiek geïnspireerde Jazz in Theater  
De Dillewijn
ANKEVEEN
Op zaterdag 6 novem-
ber komt het jazztrio The 
Ghost, the King and I naar 
Ankeveen. De drie heren 
brengen Instrumentale jazz 
van absoluut topniveau.

Een programma waarbij 
krachtig eigen werk, kernachti-
ge improvisaties en bewerkin-
gen van klassieke composities 
(o.a. Bach en Debussy) cen-
traal staan. Zonder drummer 
biedt het de luisteraar kans 
om alles op melodisch en har-
monisch gebied veel beter te 
horen, en dus ook het raspen 
van de gitaar, het kraken van 
de bas en zelfs het pedaalge-
luid van de piano. Er worden 
stukken gespeeld vanuit de 
swing traditie, maar ook funky 
grooves, ballads en blues ont-
breken niet.

The Ghost, the King and I 
brengt een swingend pro-
gramma. De sprankelende 
arrangementen bieden volop 

ruimte voor improvisatie en 
het sublieme samenspel van 
de drie virtuoze instrumenta-
listen maakt een concert tot 
een echte ‚must hear’. Rob 
van Bavel is de oprichter van 
The Ghost, The King and I en 
is een van de meest gevraag-
de pianisten van ons land. 
Hij won verschillende prijzen, 
waaronder de tweede prijs van 
de prestigieuze Thelonious 
Monk Jazzpiano Competiti-
onin Washington D.C. Frans 
van Geest is een van de be-
kendste en veelzijdigste jazz-
bassisten van Nederland. Hij 
is o.a. bassist van het Jazz 
Orchestra of the Concertge-
bouw, waar hij de stuwende 
motor is tussen de ritmesectie 
en de melodie-instrumenten. 
Bij The Ghost, the King and I is 
hij het cement tussen prachtig 
samenvloeiende piano- en gi-
taarakkoorden.

Vincent Koning is jazzgitarist 
en docent. In 1997 studeer-
de hij Cum Laude af aan het 

Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. Hij speelt inmiddels 
over de hele wereld en werkte 
samen met vele bekende mu-
sici, waaronder Benny Bailey, 

Deborah Brown, Scott Hamil-
ton, Piet Noordijk en Jarmo 
Hoogendijk.

Zaterdag 6 november 2021. 
Aanvang 2015 uur. Kaarten á 
€ 19,- via www.dedillewijn.nl

   

Druivenoogst
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Op de foto vind je alles wat 
nodig is voor een goede drui-
venoogst. Links op de tafel de 
EHBO- doos. Als deze ont-
breekt is het zeker dat iemand 
met een schaartje in zijn vinger 
knipt. Daarnaast het kistje met 
schaartjes, vlijmscherp en met 
een puntje waar je de slechte 
druiven mee uit een tros kunt 
wippen. Het kistje is bijna leeg, 
een goed teken. De meeste 
schaartjes zijn namelijk al aan 
het werk. Dan koffie, de eer-
ste kan voor de extra vroege 
helpers die de blauwe netten 
al omhoog hingen, voordat de 
anderen kwamen. Op de ach-
tergrond de twee J’s, Joost en 
Jan die zorgden voor het trans-
port van lege en volle kisten. 
En in het midden wat nadere 
instructie. Deze tros wel, die 
niet. Wat is botrytus, lamstelig, 
te groen. Die mogen er niet 
bij. En wat je niet ziet zijn de 
overige 25 plukkers, die zijn al 
vanaf 09.00 uur aan het werk. 
Verleden week vrijdag was het 

zover, de Souvignier Gris ver-
toonde geen lust tot verdere 
rijping, de temperatuur en ook 
de vochtigheid bleven hoog en 
schimmel lag op de loer. Dus 
oogsten geblazen.
Gelukkig was het die ochtend 
op een enkel buitje na droog, 
bleven de meesten na de 
lunch met pompoensoep door 
oogsten, tot het om 14.30 uur 
begon te hozen. Maar toen 
waren we op één rijtje na klaar 
en ook dàt rijtje ging mee met 
de 1700 kg die al in de auto 
stond. Een geweldige oogst 
waarvoor alle helpers bedankt. 
Na de onvermijdelijke files kon 
om 18.00 uur de ontsteel-ma-
chine bij Wijnboerderij ‘t Heek-
enbroek in Drempt worden ge-
start. Job en Neeltje verzorgen 
al jaren voor ons de vinificatie, 
de transformatie van druiven-
trossen tot flessen wijn. Maar 
dat is weer een verhaal apart, 
eerst even bijkomen. Met on-
geschonden vingers.



TNO heeft onderzocht dat bakken en wokken op gas veel fijnstof 
oplevert en dat alleen een uitstekende afzuigkap u hiervan af kan 
helpen. Vaak is de afzuiging onvoldoende, u heeft meer dan 300m3 
afzuigvermogen nodig. Over de gevaren van fijnstof voor uw 
gezondheid kunt u in de media voldoende lezen. Ruth Nagel nodigt 
u uit voor een goed gesprek over koken en afzuigsystemen in uw 
keuken. 

Winkelen op uw manier
Als uw koelkast, kookplaat of oven het begeeft, 
dan kunt u niet wachten tot u weer een nieuwe 
in huis heeft. Dat begrijpen wij maar al te goed. 
Daarom zijn wij op allerlei manieren bereikbaar. 
U kunt met ons (video)bellen, mailen of appen. 
Verder bent u niet alleen op afspraak van harte 
welkom in onze winkel, maar kunnen wij ook bij u 
thuis komen.
U kunt ons bij u thuis uitnodigen voor een 
adviesgesprek en onze thuisverkoopservice.  Dat 
is helemaal prettig als u meerdere producten in 
een keer wilt vervangen of een keukenrenovatie 

overweegt. Vanzelfsprekend houden wij ons  zowel in de winkel 
als bij u thuis aan de coronamaatregelen. 

Vakkundig advies
Voor welke vorm van winkelen bij Vink Witgoed u ook kiest, wij 
luisteren naar uw wensen en denken graag met u mee. Vaak is er 
meer mogelijk dan u denkt!  
Via onze website www.vinkwitgoed.nl kunt u zich oriënteren op 
de apparaten die wij kunnen leveren. U vindt er een greep uit 
ons assortiment. Omdat wij veel meer apparaten op voorraad 
hebben, nodigen we u van harte uit contact met ons te zoeken. 
Dat kan op de manier die bij u past. Wilt u de apparaten in de 
winkel bekijken, dan vragen wij u om telefonisch een afspraak te 
maken. 

Hoeveel fijnstof komt er uit uw keuken?

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


