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Emotionele onthulling, eerbetoon aan Bibian Mentel
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Op dinsdag 27 september 
jl. zou de Loosdrechtse 
heldin Bibian Karina Men-
tel 50 jaar oud zijn gewor-
den. Haar verjaardag werd 
gevierd met een bijzon-
der event. Wethouder Els 

Kruijt kwam samen met 
enkele genodigden naar 
de bekende Bibian Mentel 
Pier bij de Porseleinhaven 
in Loosdrecht om een spe-
ciale bloembak te onthul-
len.

Deze stalen bloembak is spe-
ciaal, omdat het een uniek 

exemplaar betreft, die alleen 
voor Bibian Mentel is gemaakt 
en wel door kunstenaar Joost 
Zwagerman uit Nederhorst 
den Berg.

 

Extra krachtig
Joost Zwagerman: “We heb-
ben de bloembak voor Bibian 
Mentel gemaakt van Cor-Ten 
staal. Dit is een bijzonder 
krachtig soort staal. Het betreft 
een metaallegering, bestaan-

de uit ijzer waaraan koper, fos-
for, silicium, nikkel en chroom 
zijn toegevoegd. Ook de kleur 
is heel mooi.

-Lees verder op pagina 3-

  

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

Bent u benieuwd naar de
waarde van uw woning?

Wij komen vrijblijvend

langs voor een

waardebepaling.

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl

Lig niet wakker van je aankoop!
Kies voor onze lokale expertise.

MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG 
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL

Zeker weten.



Gratis kermisloterij
Dit gratis lot kun je inleveren op vrijdag 7 oktober 2022

tussen 19.00 en 21.00 uur op de kermis in Ankeveen.
De trekking is op zaterdag 8 oktober om 20.00 uur op de kermis in Ankeveen.

Stichting Bevordering Vermaak en Cultuur Ankeveen

Naam: ................................................

Adres: ................................................

Woonplaats: ...............................................

Tel.: ............................................................
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Monique Houtzager

Uitvaartzorg met liefdevolle aandacht
voor een persoonlijk afscheid,

ongeacht welke uitvaartverzekering

Uitvaartwensen én inzicht in de uitvaartkosten?
bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

bij overlijden dag en nacht
T 06 233 09 339

bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

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.

Heeft u vragen over uitvaartverzorging,
uitvaartverzekeringen en/of uitvaartkosten?
Komt u dan gerust naar ons inloopspreekuur

elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

Vanwege de kermis is de markt op 
en voor het kerkplein, met brood 
en gebak, kaas, olijven, bonbons en 
Symon’s koffie to go. Kom dus 

Zaterdag 8 oktober markt in Ankeveen

gezellig je boodschappen doen.

Colofon
Aanleverspecificaties

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur
    (in geval van weekendactiviteiten in overleg)
Aanleverformat:  Alleen in Word, alle andere formats
    worden retour gestuurd
Aantal woorden:  max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
    naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand
Foto’s:    jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet 
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons 
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te 
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving:  John Voogd &
   Mariël Dunnebier
UitAgenda:  uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

!

RK WIJDEMEREN
H. Antonius
   Zo. 9 oktober: 9.30 uur:
   W. Balk
   Wo. 12 oktober: 9.30 uur:
   W. Balk
St. Martinus
   Zo. 9 oktober: 9.30 uur:
   Liturgiegroep
OLV Hemelvaart
   Za. 8 oktober: 19.00 uur:
   R. Simileer
Veenstaete
   Vr. 7 oktober: 15.00 uur:
   W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 9 oktober: 10.00 uur:
   Ds. Nico Sjoer
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 9 oktober: 10.00 uur:
   Ds. G.J. van Meijeren  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 9 oktober: 9.30 uur:
   Ds. W.M. Schinkelshoek     Ds. W.M. Schinkelshoek     Ds. W.M. Schinkelshoek
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 9 oktober: 11.15 uur:
   Dienst met Alain Verheij.
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 9 oktober: 10.00 uur:
   Ds. M. van Veen    

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

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar

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

Weesp. Tel. 0294-418722

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

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

Huishoudelĳ ke hulp
06-49150270

In het najaar ook kleur 
in de tuin? We hebben weer

ruime keus in bos- en 
grootbloemige violen! 
Zorgkwekerĳ  Kostelĳ k, 

middenweg 13, Ned.d.Berg
www.kwekerĳ kostelĳ k.com

BOVENKAMP TUINEN
Voor al het tuin werk! 

www.Bovenkamptuinen.nl
06 - 21 18 33 35

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordĳ nen en

vouwgordĳ nen. Ruime keus
aan mooie gordĳ nstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken! 

Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:

www.tatakh.nl 
06-24683096.

MASSAGEPRAKTĲ K DonnaLife
Klachtgericht/Ontspanning

DUO-massage/Hotstone
Regel 4: www.donnalife.nl

m. 06-27484142

Lokaal Vers Rundvlees 
Boerderĳ  RunderLust 
a.s. zat 08.00/15.00

Eilandseweg 16 Ned d Berg

Weekblad Wĳ demeren 
zoekt een bezorger
om op woensdag in
de dorpskern van
Kortenhoef
ons weekblad  te
bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06 - 136 678 48

bezorger gezocht!! !
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Wethouder Stan Poels stapt op
Door: Herman Stuijver

 
WIJDEMEREN
Vorige week woensdag 
heeft wethouder Stan 
Poels (PvdA/GroenLinks) 
na drie maanden zijn ont-
slag ingediend bij burge-
meester Crys Larson. Uit 
een open brief aan alle 
betrokkenen blijkt dat hij 
opstapt om persoonlijke 
redenen.

Poels schrijft dat hij in juni van 
dit jaar ‘vol goede moed’ aan 
het wethouderschap begon. 
Weliswaar met lichte twijfel, 
gezien de financiële en orga-
nisatorische problemen van 
de gemeente, maar toch. De 
voormalig fractievoorzitter be-
heerde de portefeuilles Natuur 
en Duurzaamheid, Sociaal 
Domein, Volkshuisvesting, 
ICT. Daarmee was hij ook ver-
antwoordelijk voor onderwijs, 

sport en kunst. Samen met De 
Lokale Partij (2 wethouders) 
en VVD ‘er Els Kruijt maakte 
Stan Poels deel uit van het ge-
meentebestuur. Bij de presen-
tatie van het coalitieakkoord 
‘Alle Hens aan Dek’ zei hij 
over z’n eerdere twijfels bij een 
zelfstandig voortbestaan van 
Wijdemeren: ‘We zullen een 
ultieme poging doen, waarbij 
in het vervolg alle opties open-
blijven’. Nu merkt hij op dat de 
afgelopen tijd de genoemde 
organisatorische en financiële 
problemen ‘nog ernstiger zijn 
dan we dachten bij de vor-
ming van de huidige coalitie’. 
Hoewel Poels verklaart dat hij 
het wethouderschap een mooi 
vak vindt, vraagt het ook veel 
van je. ‘Het vraagt meer dan 
ik bij de start van het college 
veronderstelde en meer dan ik 
als persoon kan bieden’. Juist 
aan het begin van een nieuwe 
bestuursperiode is het volgens 
de opgestapte wethouder van 

belang ‘er gezamenlijk vol 
voor te gaan’. Dat vroeg teveel 
van hem, schrijft hij.

‘HET VRAAGT MEER 
DAN IK ALS PERSOON 

KAN BIEDEN’
 
Commentaren
Burgemeester Crys Larson: 
‘De overige collegeleden en ik 
vinden het ontzettend jammer 
dat wethouder Poels dit be-
sluit heeft genomen. Natuurlijk 
hebben we hier alle begrip en 
respect voor. We gaan een 
bevlogen en betrokken colle-
ga missen’. De besturen van 
de PvdA Wijdemeren en van 
GroenLinks Hilversum-Wijde-
meren betreuren het opstap-
pen van Stan Poels, die ze 
beschouwen als een zeer ge-
waardeerd raadslid en fractie-
voorzitter en tot voor kort wet-
houder. De partijen gaan nu op 
zoek naar een opvolger voor 
Poels. Dat zal niet de huidige 

fractievoorzitter Wilna Wind 
zijn. In de Gooi- en Eemlander 
zegt ze: ‘Ik voel me zeker niet 
geroepen. De tijd van zestig tot 
tachtig uur per week werken is 
voorbij’. Ze wijst erop dat het 

werk meer inspanning zal vra-
gen dan vooraf ingeschat. ‘Dat 
betekent dat iemand 110% 
energie ervoor nodig heeft. 
Stan heeft laten weten dat 
hem dat niet lukt, vandaar’.

   
-Vervolg van voorpagina-

We hebben het design krach-
tig doch eenvoudig gehouden 
met aandacht voor Bibian 
Mentel door middel van een 
plaquette met haar afbeelding 
aan de rechterkant van de 
bloembak en haar naam aan 
de linkerkant.”

Bibians moeder
Maude Meijlink
Maude Meijlink, de charman-
te moeder van Bibian Mentel, 

was aanwezig met familie en 
vrienden waaronder Bibians 
zoon Julian van de Kamp, haar 
eigen partner Rolf de Rijke en 
Edwin Spee, de steun en toe-
verlaat van Bibian met wie zij 
in 2012 is getrouwd. Maude 
had een prachtig bosje rozen 
meegebracht om de verjaar-
dag van Bibian kleur te geven.

Maude Meijlink: “Ik ben zo blij 
met deze prachtige bloemen-
bak voor Bibian. Ik kan hem 
heel goed zien vanaf mijn drij-
vende woning. Het is een fan-

tastisch eerbetoon aan mijn 
dochter en heel mooi gemaakt. 
De planten in de bloembak 
maken het extra fleurig. Bibian 
hield van planten en bloemen. 
Haar favoriete kleuren waren 
oud roze en paarsachtige tin-
ten. Net als de door mij mee-
gebrachte bos rozen.”

Maude vervolgt: “Het is een re-
genachtige dag. Ik had Bibian 
gevraagd om de regen te laten 
stoppen tijdens de onthulling. 
Ze heeft het gehoord, want 
net voor de onthulling werd het 

gelukkig droog. Precies na de 
onthulling ging het weer rege-
nen. Heel bijzonder!”

Koffie en gebak
Bij een verjaardag horen kof-
fie en gebak. Iedereen, die bij 
de onthulling aanwezig was, 
kreeg een kopje koffie en een 
lekker gebakje. Bibian was er 
graag bijgeweest en dan had-
den we met haar herinnerin-
gen kunnen ophalen over haar 
sportieve prestaties, zoals 6 x 
Nederlands Kampioen Snow-
board Halfpipe, 7 x Neder-

lands Kampioen Snowboard 
Cross, drievoudig Paralym-
pisch Kampioen en viervoudig 
Para-Wereldkampioen. Daar-
naast hadden we kunnen pra-
ten over haar stichting Mente-
lity (www.mentelityfoundation.
org), een stichting die kinderen 
en jongvolwassenen met een 
lichamelijke beperking aan het 
sporten wil krijgen.

Helaas kon dit gesprek niet ge-
houden worden, maar gelukkig 
blijft Bibian Mentel voortleven 
in de harten van velen.

   

Collecteweek Brandwonden Stichting
WIJDEMEREN
Het belangrijkste moment 
van het jaar voor de Brand-
wonden Stichting is onge-
twijfeld in oktober. Want 

ook dit jaar is het van 9 tot 
en met 15 oktober nationa-
le collecteweek.

In heel Nederland, dus ook 

in Wijdemeren, kunt u in die 
week een van onze vrijwilli-
gers aan de deur verwachten 
met de vraag: ‘Hebt u nog wat 
over voor de Brandwonden 

Stichting?’ En dan komt het 
eropaan. Want de Brandwon-
den Stichting ontvangt geen 
overheidssubsidie en is gro-
tendeels afhankelijk van de 

inkomsten uit de collecte. We 
hopen op uw bijdrage. Meer 
informatie:

www.brandwondenstichting.nl

Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 12 oktober 
Aanvang: 20:00 uur 

Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken

8.    Verklaring van geen Bedenkingen parkeerplaatsen

       Fort Spion

9.    Weigering Verklaring van geen Bedenkingen

       Nederhorst den Berg Noord

10.  Weigering Verklaring van geen bedenkingen Eilandseweg

11.  Behandelverzoek DorpsBelangen: brief COC

12.  Behandelverzoek De Lokale Partij over opkoopbescherming

Overig

13.   Vragenhalfuur

14.   Sluiting

De commissievergaderingen kunt u live volgen via:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’). (alleen audio)

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onder-

werp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk op 

de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur aan via 

griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer  14 035. 

U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het

inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda Commissie Ruimte en Economie

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

> Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

> Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering

Foto: Marjolijn Lamme
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Stapjes gezet op weg naar         
bouw Iconen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De vraag ‘waar blijft het 
Icoon’ houdt ook de beleid-
smakers van de Aanpak 
Oostelijke Vechtplassen 
bezig. ‘Een zichtbare mar-
kering in het landschap die 
de aandacht vestigt op de 
bijzondere natuur en cul-
tuur in de Vechtplassen 
blijft belangrijk’, meldt de 
woordvoerder namens 
de 21 deelnemers aan het 
Gebiedsakkoord. In 2018 
werd een prijsvraag uitge-
schreven voor een Icoon. 
Ruim 4 jaar later liggen 
de winnende ontwerpen 
‘de Legakkertoren’ en ‘De 
Gouden Greep’ nog steeds 
ergens in een bureaula. 
Veel gepraat, maar er lijkt 
nu iets te gebeuren.

De Publieksprijs en de gedeel-
de 1e prijs van bewoners was 
voor ‘De Gouden Greep’ van 
Patricia Scherpel en Arthur 
Kortenoever. Het gaat om een 
opgespoten eiland dat ook te 
voet bereikbaar is. Een speel-
se plek waar je kunt zwem-
men, vissen, eten en drinken. 
Maar ook genieten van muziek 
en theater in het ondergrond-
se amfitheater. Bij de profes-
sionals was de Legakkertoren 
de winnaar. Legakkers onder-
strepen de cultuurhistorische 
waarden van het gebied. Het 

team zette de legakker van 14 
m. rechtop en ontwierp een to-
ren met een natuurlijke uitstra-
ling als het symbool voor de 
Oostelijke Vechtplassen.

Kosten
De werkgroep Legakkertoren 
diende een uitgebreid plan in 
met een kostenplaatje. In to-
taal zou het met transport en 
aanleg uitkomen op ongeveer 
312.000 euro. Uitgaande van 
zo’n 4800 bezoekers jaarlijks 
zou de opbrengst kunnen op-
lopen tot plusminus € 48.000. 
Ook de bedenkers van het 
eiland gaan vol goede moed 
aan de slag. Patricia Scherpel 
heeft haar oog laten vallen op 
eiland ‘de Hoek’ – het is ui-
termate geschikt en te koop. 
Ze blaast De Gouden Greep 
nieuw leven in. Goedkoper, en 
al bijna klaar: 600.000,- aan-
koopsom, een paar manuren 
groenwerk, wat palen, een 
bootje en drie schijthuisjes. 
Een cadeau voor de Loos-
drechters die weer ouderwets 
aan de waterkant willen re-
creëren. Echter, de gemeente 
is te traag en het eiland wordt 
verkocht aan een andere par-
tij. Na weer jaren uitstel kwam 
op 22 september jl. een groep 
enthousiastelingen bijeen om 
te kijken wat er nog van De 
Gouden Greep kan worden 
waargemaakt. Vanuit de Aan-
pak Oostelijke Vechtplassen 
was de gemeente Wijdeme-

ren vertegenwoordigd, even-
als het Watersportverbond en 
Natuurmonumenten. En wa-
rempel, het kan wat worden, 
binnenkort volgen er eindelijk 
concrete stappen.

Exploitatie?
De stuurgroep Aanpak Oos-
telijke Vechtplassen meldt dat 
er alleen budget beschikbaar 
was voor het uitschrijven van 
een prijsvraag, niet voor het 
realiseren van de winnende 
ontwerpen. Een belangrijke eis 
was dan ook dat de ingedien-
de plannen vergezeld zouden 
gaan van een voorstel om het 
rendabel te maken. Hoewel er 
tientallen prikkelende ontwer-
pen werden aangeleverd, vol-
deed geen van de inzendingen 
aan die eis. Vanwege ontbre-
ken van financiële middelen, 
riep toenmalig gedeputeerde 
Loggen met name onderne-
mers op actief mee te denken 
de iconen mogelijk te maken. 
Ook voor het bouwen van de 
‘Legakkertoren’ moet een lo-
catie worden gevonden. Er is 
een verkenning geweest naar 
een plek op het LegakkerFor-
tenpad – een wandelpad van 
Fort Tienhoven naar Fort Spi-
on – alsook naar de plannen 
voor de nieuwe Polderplas. 
Misschien wordt de Legakker-
toren versneld, doordat een 
Loosdrechtse ondernemer 
een bouwplan heeft ingediend 
bij Wijdemeren.

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

Meer informatie of meedoen?

Maatschappelijk werk:
Renee Bakker | 06 519 268 34 | rbakker@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg / ANWB AutoMaatje
Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Marja Hulsman | 06 515 924 91| mhulsman@versawelzijn.nl

Administratie voor elkaar: iedere vrijdagochtend op afspraak 
voor alle vragen op het gebied van financien, 

toeslagen en voorzieningen.
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nlSelina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl

www.versawelzijn.nl

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

Meer informatie of meedoen?

Paul Klaver Fysiotherapie
p/a Burg. van Hasseltlaan 2
1412 GN Naarden

Onze kinderfysiotherapeuten adviseren u graag. 

Paul Klaver Kinderfysiotherapie 
Het Zandkasteel 
Noordereinde 54c
1243 JJ ’s-Graveland

035-69 50422 | info@paulklaver.nl  | www.paulklaver.nl    

Maakt u zich zorgen over deMaakt u zich zorgen over de
lichamelijke ontwikkeling van uw kind?

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190  |  1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127  |  www.chillyhilversum.nl

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum
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Vaartocht i.v.m. Wereld Alzheimer Dag
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Alzheimer is een progres-
sieve ziekte, neemt helaas 
steeds verder toe en be-
schadigt steeds meer her-
sencellen. Hierdoor kan ie-
mand met Alzheimer of een 
andere vorm van dementie 
dingen steeds moeilijker 
onthouden en begrijpen en 
is communiceren en rede-
neren een flinke opgave. 
Per persoon verschilt het 
verloop van deze ziekte. 
Om extra aandacht aan 
Alzheimer te geven, is de 
Wereld Alzheimer Dag ge-
initieerd. Hierdoor kan men 
even stil staan bij deze 
steeds vaker voorkomende 
ziekte.

Drie fases van Alzheimer
In de vroege fase van Alzhei-
mer ontstaan veranderingen in 
het gedrag van de betrokken 
persoon. Men vergeet dingen, 
het begrip wordt trager, men 
herhaalt zich, vloeiend spre-
ken wordt minder, beslissingen 

nemen wordt lastiger en de in-
teresse in andere mensen en 
activiteiten neemt af. Tijdens 
de middenfase worden de ver-
anderingen duidelijker. Hulp 
bij dagelijkse dingen, zoals 
het eten, wassen en aankle-
ding is benodigd. Daarnaast is 
men sneller boos, achterdoch-
tig, verward, loopt men weg, 
staat men ‘s nachts op doordat 
de slaap wordt verstoord en 
hebben problemen met hun 
waarneming. Gedurende de 
laatste fase van Alzheimer is 
meer hulp nodig. Volledige af-
hankelijkheid van anderen ont-
staat. Geheugenverlies wordt 
steeds groter. Herkennen van 
personen, bekende plekken of 
voorwerpen wordt moeilijker 
en moeilijker. Dit gaat gepaard 
met moeite met kauwen en 
slikken, veel afvallen ondanks 
te veel eten, incontinent ra-
ken, spraakverlies, een aantal 
woorden herhalen en regelma-
tig schreeuwen, onrustig wor-
den en dingen gaan zoeken, 
verdrietig zijn en boos worden 
tijdens persoonlijke verzorging, 
omdat de bewuste persoon 

niet begrijpt wat van hem of 
haar gevraagd wordt.

Vaartocht met personen met 
Alzheimer
Eigenaar en schipper van The 
Antonia Lounge Boat, Steven 
Voorn uit Loosdrecht, is tevens 
bestuurslid Alzheimer Neder-
land afdeling Westelijk Utrecht. 

Steven wilde graag iets doen 
voor personen met Alzheimer 
op de Alzheimer Wereld Dag 
en heeft twee kosteloze vaar-
tochten aangeboden op zijn 
schip. Per tocht konden 15 
personen met Alzheimer en 15 
persoonlijke begeleiders mee. 
Voordeel is dat the Antonia een 
eigen lift heeft voor rolstoelge-

bruikers. Het betrof een prach-
tige vaartocht van 2,5 uur over 
de Loosdrechtse Plassen. Voor 
een drankje en een hapje werd 
gezorgd door gastvrouw Mi-
randa en het weer zat gelukkig 
mee. De genodigden genoten 
met volle teugen van de vaar-
tocht en ook werden we getrak-
teerd op humorvolle teksten.

Herma Hoveling, voetbalvrouw bij de mannen
Door: Ben Groenendijk

KORTENHOEF
Na het atheneum wilde 
ze eigenlijk Nederlands 
studeren. Maar het Neder-
lands voetbalelftal kwam 
op haar pad. Of beter ge-
zegd: de KNVB. Ze had 
zelf gevoetbald en hield 
(en houdt) van deze sport. 
De Kortenhoefse Herma 
Hoveling was deze zomer 
vijfenveertig jaar bij de 
voetbalbond. Ze mag nog 
twee jaar.

Handen vol
Herma begon in 1977 bij het 
secretariaat Betaald Voetbal. 
“De organisatie was toen nog 
veel kleiner en is in de loop 
van de jaren enorm gegroeid. 
Na ongeveer tien jaar werd ik 
aan het Nederlands elftal ge-
koppeld. Ik noem mijzelf een 
MVA (Manus Van Alles). Ik ben 
gastvrouw, doe secretariaats-
werk, ben vraagbaak en noem 
maar op. Ik heb zelfs ooit een 
keer een middag kaarten zit-
ten schrijven voor de fanclub 
van Ruud Krol. Het begon voor 

mij met het EK 1980 in Italië en 
eindigt straks na het EK 2024, 
als Oranje zich plaatst. Het is 
allemaal steeds groter gewor-
den, vooral qua sponsors. Ik 
was onlangs in Polen (Nati-
ons League). Daar gingen we 
met een groep 95 man/vrouw 
heen, allemaal vertegenwoor-
digers van sponsors. Ik ben 
hun aanspreekpunt en moet, 
met anderen, zorgen dat ze 
een paar leuke dagen hebben. 
Daarnaast onderhoud ik con-
tacten met UEFA en FIFA. Ook 
hun vertegenwoordigers moe-
ten worden opgevangen. Het 
netwerk rond het Nederlands 
elftal is heel groot geworden. 
Bij het Nederlands vrouwe-
nelftal ben ik ook betrokken 
geweest, maar dat ligt nu bij 
een collega. Ik heb mijn han-
den vol aan de mannen.”

15 EINDTOERNOOIEN

Op de boot
Vijftien eindtoernooien op het 
hoogste voetbalniveau maakte 
Herma mee. “Eerlijk gezegd 
was Euro 2000 – in Nederland 
en België – het minst aantrek-

kelijk. Het is leuker als je met 
de hele groep naar Brazilië 
of elders in de wereld gaat. 
Je komt er niet om de toerist 
uit te hangen, want er moet 
hard gewerkt worden. Maar 
je maakt toch kennis met heel 
veel verschillende landen en 
culturen. Het hoogtepunt was 
uiteraard het EK in 1988. We 
werden Europees kampioen. 
Ik mocht op de boot door de 
Amsterdamse grachten, dat 
was fantastisch.”

Wereldkampioen
En dan straks naar Qatar. 
“Tja, dat had nooit mogen ge-
beuren. De KNVB was tegen. 
Maar als enige niet gaan is 
ook geen optie. Het is boven-
dien de vraag of je de bevol-
king helpt met een boycot. Met 
de OneLove-armband geven 
de spelers een signaal, net als 
vele andere teams intussen. 
Maar het blijft ongemakkelijk.”

Over twee jaar neemt Herma 
afscheid. Dat wordt nog wat. 
“Natuurlijk ga ik dit bijzondere 
werk missen. Maar ja, na 47 
jaar moet het wel een keer, 

hè? Ik hou van zingen en be-
leef veel plezier aan ‘t KOOR!, 
waarvan ik ook secretaris ben. 
Ook verder blijf ik me wel ver-
maken. Eind dit jaar nog even 

wereldkampioen worden en 
dan, over twee jaar, nogmaals 
Europees Kampioen in Duits-
land. Dat lijkt me een mooi 
slot.”
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Help mama

LOOSDRECHT
Hoi, Ik ben Olivier, woon in 
Loosdrecht en ben 11 jaar. 
Ik ga in de herfstvakantie 
een challenge aan om 100 
uur in de tuin te overle-
ven om geld op te halen 
voor mama. Bij haar is een 
paar maanden geleden 
borstkanker ontdekt en 
nu strijdt ze volop tegen 

deze ziekte. Het geld dat 
ik ophaal, doneer ik aan 
Alpe d’HuZes, voor onder-
zoek naar borstkanker. We 
hopen volgend jaar mee 
te kunnen doen aan die 
moeilijke bergbeklimming 
als mama beter is.

Tijdens de challenge (14 t/m 
18 oktober) ben ik 100 uur 

in de tuin, daar doe ik op-
drachten van mensen die me 
sponsoren. Ik heb tot nu toe 
al meer dan 3500 euro opge-
haald en ik zou het superleuk 
vinden als ik met mijn actie 
in het Weekblad Wijdemeren 
kom. Dan komt er meer aan-
dacht voor borstkanker en do-
neren nog meer mensen aan 
mijn actie. In deze link kun je 
mijn actie zien:

https://www.doneeractie.
nl/challenge-voor-ma-
ma-39-s-borstkanker/-67228

Of scan de QR code voor de 
link naar de doneerpagina!

   

Gratis Fitheidstest voor 50-plussers
WIJDEMEREN
Wilt u meer inzicht in uw 
eigen gezondheid? Bent 
u weinig lichamelijk actief 
of wilt u meer bewegen? 
Wilt u zich vitaler en fitter 
voelen? De gemeente Wij-
demeren en Team Sport-
service ’t Gooi bieden 
inwoners de unieke moge-
lijkheid om kosteloos deel 
te nemen aan een Fitheid-
stest in oktober en novem-
ber op verschillende loca-
ties in de dorpen.

Fitheidstesten
Uit onderzoek blijkt dat met 
het ouder worden het op 
peil houden van fitheid en 
gezondheid steeds belang-
rijker wordt. Het helpt bij het 
voorkomen van hart- en vaat-
ziekten en ter preventie van 

vallen. Ook kan sport en be-
wegen psychische klachten 
verlichten, heeft het een posi-
tief effect op dementie en kan 
het eenzaamheid tegengaan. 
Tijdens de Fitheidstest wor-
den diverse oefeningen uit-
gevoerd, waaronder oefenin-
gen voor balans, lenigheid en 
snelheid. Ook wordt de bloed-
druk gemeten. Het doel van 
de test is om inwoners inzicht 
te bieden in hun fitheid en de 
beweegmogelijkheden in de 
wijk. De Fitheidstesten wor-
den georganiseerd door de 
buurtsportcoaches van Team 
Sportservice ‘t Gooi in op-
dracht en is ontwikkeld voor 
inwoners tussen de 50 en 84 
jaar die gemiddeld minder 
dan 150 minuten per week ac-
tief bewegen of sporten. Ook 
inwoners met een chronische 

aandoening en/of lichamelijke 
beperking kunnen meedoen.

Data en locaties
De Fitheidstesten vinden 
plaats op de volgende loca-
ties en momenten: zaterdag 
8 oktober – Sporthal de Fuik 
(13-17 uur), Kortenhoef; za-
terdag 8 oktober – Sporthal 
Eikenrode, Loosdrecht (13-
17 uur); zaterdag 15 oktober 
– De Bergplaats, Nederhorst 
den Berg (9-13 uur).

Aanmelden
Deelname is kosteloos en de 
Fitheidstest duurt maximaal 
1,5 uur. Aanmelden vooraf is 
verplicht. Aanmelden Wijde-
meren: jouw.teamsportser-
vice.nl/gooi/fittesten-wijdeme-
ren/

Informatiemarkt 11 oktober 2022 

Binnen de Aanpak Oostelijke  
Vechtplassen werken 21 partners  
samen om de natuur, de water- 
kwaliteit en de recreatiesector  
in dit unieke beschermde  
natuurgebied te verbeteren.  
De ruim 25 projecten vormen  
een samenhangend pakket aan 
maatregelen dat zich richt op  
een complete kwaliteits- 
verbetering van het hele gebied.

www.vechtplassen.nl

Inloop tussen 17.30 - 20.30 uur

Presentaties van alle 
projecten die momenteel 
in voorbereiding of  
uitvoering zijn.  
De projectleiders geven 
tekst en uitleg en gaan 
graag het gesprek met 
u aan. U kunt tussen 
17.30 en 20.30 uur 
binnenlopen, wanneer  
het u het beste schikt. 
 
U bent van harte 
welkom!

Lichtbaken | Oud Loosdrechtsedijk 230 in Loosdrecht

Kom op de fiets

Meer

weten over de 

Aanpak Oostelijke  

Vechtplassen? 

Dit is uw 
kans!

Weekblad Wĳ demeren 
zoekt een bezorger
om op woensdag in
de dorpskern van

Kortenhoef
ons weekblad te

bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06 - 136 678 48

bezorger gezocht!! !

Ben jij een monteur en ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wil jij ook werken in een dynamische omgeving in de watersportbranche?
Dan is Jachtservice Breukelen op zoek naar jou!

Ben je geïnteresseerd in de functie?
Bel voor meer informatie naar 035-5779508 of Whatsapp naar 06-27073823
E-mail: hdegroot@jachtservicebreukelen.nl

Technisch Medewerker (s) 
(Monteur) Watersport
Junior / Senior

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ovenheerlijk
gevuld

speculaas
gevuld

speculaas
gevuld

deze week € 2,75
speculaas

€ 2,75
speculaas

per 100 gram
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Recept
van Dave
Dave van Hout (43) is,
als geboren en getogen
Brabander, een echte
Bourgondiër die van lekker
eten houdt. Sinds 2012 
woont hij in Nederhorst den 
Berg, waar hij bewoners blij 
maakt met zijn (h)eerlijke 
verse en gezonde afhaal-
maaltijden. Op deze pagina 
deelt Dave een gezond en 
lekker recept.

Deze week: crazy zuur-
koolschotel pulled chicken 
(voor vier personen)

Wat heb je nodig?
2 pakjes zuurkool naturel,2 pakjes zuurkool naturel,
500 gram kruimige aardappelen, 
500 gram pulled chicken (kant 
en klaar te verkrijgen bij de 
slager of in de supermarkt),
1 theelepel sambal, 250 ml 
brown sugar barbecuesaus,
2 jonagold appels, 150 gram 
rozijnen, 1 eetlepel suiker, 
paneermeel, 80 gram roomboter, 
100 ml melk, een snufje zout. 

Hoe maak je het?
Verwarm de oven voor op
180 graden. Kook de aardap-
pelen in ruim kokend water 
gaar en giet ze af. Maak met 
de warme melk en 20 gram 
boter een smeuïge puree. Stoof 
de zuurkool 20 minuten in een 
laag water en giet het af. Voeg 
de zuurkool bij de puree en roer 
goed door. Schil de appels en 
doe deze in een pan met de
suiker en de rozijnen. Bak dit
2 minuten licht aan totdat de 
appel wat zachter wordt. 
Meng de pulled chicken met de 
sambal en de barbecuesaus.
Bedek de bodem van een 
ingevette ovenschaal met het 
kipmengsel. Voeg vervolgens 
het appelmengsel toe. Dek het 
geheel af met de zuurkool-aard-
appelpuree. Druk alles goed 
aan. Bestrooi met paneermeel. 
Verdeel hierover klontjes boter. 
Zet de ovenschaal 30 minuten in 
de oven. 

Eet
smakelijk!

Huisarts Monique Stam is 
ervan overtuigd dat gezonde 
voeding en -leefstijl de basis 
zijn van gezond blijven.
Met het project ‘Gezond
Wijdemeren’ wil ze die
gezonde leefstijl promoten. 

Monique werkt al 26 jaar als 
huisarts in Kortenhoef.
“De gezondheidszorg loopt
achter de feiten aan met het
behandelen van heel veel
ziektes”, legt Monique uit.
“Er zijn steeds meer mensen met “Er zijn steeds meer mensen met “Er zijn steeds meer mensen met 
chronische aandoeningen zoals chronische aandoeningen zoals 
overgewicht, suikerziekte, hart- overgewicht, suikerziekte, hart- 
en vaatziekten en artrose. Als je en vaatziekten en artrose. Als je 
van jongs af aan je leefstijl iets van jongs af aan je leefstijl iets 
zou verbeteren en gezondere zou verbeteren en gezondere 
keuzes kan maken, dan hoef je keuzes kan maken, dan hoef je 
die aandoeningen in veeldie aandoeningen in veel
gevallen ook niet te krijgen.”gevallen ook niet te krijgen.”

Als huisarts ziet Monique alle Als huisarts ziet Monique alle 
ontwikkelingen en veranderin-ontwikkelingen en veranderin-
gen in de zorg voorbijkomen. gen in de zorg voorbijkomen. 
“Huisartsen zijn nu heel erg “Huisartsen zijn nu heel erg 
bezig met ‘pleisters plakken’ bezig met ‘pleisters plakken’ 
en pillen voorschrijven voor en pillen voorschrijven voor 
aandoeningen die voorkomen aandoeningen die voorkomen 
kunnen worden. In de spreek-kunnen worden. In de spreek-
kamer kun je iemand in een kamer kun je iemand in een 
kwartier wel informeren, maar kwartier wel informeren, maar 
vervolgens gaan ze naar buiten vervolgens gaan ze naar buiten 
en komen ze weer allemaalen komen ze weer allemaal
verleidingen tegen die ongezondverleidingen tegen die ongezond
zijn.”

Preventie
De actieve huisarts wil zich meer De actieve huisarts wil zich meer 
richten op preventie. “Mijnrichten op preventie. “Mijn
inspiratie was een artikel over inspiratie was een artikel over 
het dorp Leende ‘Van gezond het dorp Leende ‘Van gezond 
dorp naar gezond land’.dorp naar gezond land’.

Daar zijn een huisarts 
en een sportarts een en een sportarts een 
beweging gestart door beweging gestart door 
mensen mee te nemen mensen mee te nemen 
in een gezonde leefstijl.in een gezonde leefstijl.
Dat wilde ik ook inDat wilde ik ook in
Wijdemeren.Wijdemeren.
We hebben dit met We hebben dit met 
de hele huisartsen-de hele huisartsen-
groep besproken en zo 
ontstond het project 
‘Gezond Wijdemeren’. 

Naast de huisartsen willen we 
alle partijen in het dorp die iets 
doen op het gebied van leefstijl 
in het project meenemen. Zoals 
de fysiotherapeuten, diëtisten 
en sportaanbieders, maar ook 
de supermarkten en de bakker 
of groenteboer.” 

Gezond Wijdemeren
Bij het project krijgt het dorp Bij het project krijgt het dorp 
hulp van de landelijke organi-hulp van de landelijke organi-
satie 2diabeat. “Zij willen er, satie 2diabeat. “Zij willen er, satie 2diabeat. “Zij willen er, 
vanuit de overheid en de diabe-vanuit de overheid en de diabe-vanuit de overheid en de diabe-
tesvereniging, voor zorgen dat tesvereniging, voor zorgen dat tesvereniging, voor zorgen dat 
er minder mensen met diabetes er minder mensen met diabetes er minder mensen met diabetes er minder mensen met diabetes 
komen en hebben hetzelfde 
doel: die gezonde leefstijl pro-
moten. Op het gebied van de 
vier pijlers: voeding, beweging, 
slaap en ontspanning, willen we 
bewoners informeren. Zo willen 
we evenementen organiseren 
als een gezondheidsmarkt en 
lezingen over de verschillende 
onderwerpen. Daarnaast komt 
er een online platform waarop 
veel informatie over gezond
leven te vinden is. We willen 
kleine projectjes op gang
brengen zoals samen bewegen, 
sporten of moestuintjes. Er is al 
best veel aanbod in het dorp, 
maar dat is niet bij iedereen
bekend. Mensendieck therapeut
Susanne Renkema neemt de 
centrale rol in het project op 
zich en brengt partijen met 
elkaar in verbinding.”

Mindset veranderen
Het is, volgens Monique, best 
moeilijk voor iedereen in het 
dorp en de rest van Nederland 
om jezelf gezond te houden. 

“We leven in een ongezonde 
omgeving. Op elke hoek van de 
straat kun je ongezonde dingen
kopen, we eten heel veel
bewerkt voedsel en we zitten 
veel in de auto.” Gezond
Wijdemeren wil gezond leven 
in de samenleving inbrengen en in de samenleving inbrengen en 
ervoor zorgen dat de mindset ervoor zorgen dat de mindset ervoor zorgen dat de mindset 
bij bewoners verandert.bij bewoners verandert.
“Bewoners moeten meer“Bewoners moeten meer
informatie krijgen over gezonde informatie krijgen over gezonde 
voeding. Bij de bakker is dan voeding. Bij de bakker is dan 
bijvoorbeeld koolhydraatarm bijvoorbeeld koolhydraatarm 
brood in de aanbieding en bij brood in de aanbieding en bij 
de supermarkt staan de appel-de supermarkt staan de appel-
tjes vooraan. Als je de fysio-tjes vooraan. Als je de fysio-
therapeut bezoekt krijg je ook 
weer gezonde adviezen.
Die herhaling is heel belangrijk.”
Monique hoopt te bereiken dat 
bewoners zich fi tter voelen en
beter in hun vel zitten.
“Het hoofddoel is voor mij dat 
preventie een grotere rol in preventie een grotere rol in 
gaat nemen en dat inwoners de gaat nemen en dat inwoners de gaat nemen en dat inwoners de 
weg naar een gezonde leefstijl weg naar een gezonde leefstijl weg naar een gezonde leefstijl 
kunnen vinden.”

Gezondheidsmarkt
Op zaterdag 8 oktober organi-
seert Gezond Wijdemeren een 
gezondheidsmarkt op twee 
locaties. In Sporthal de Fuik aan 
de Zuidsingel 54 in Kortenhoef 
is de gezondheidsmarkt van
13.00 tot 17.00 uur. In Sporthal 
Eikenrode aan de Laan van 
Eikenrode 49 in Loosdrecht van 
14.00 tot 17.00 uur. Op beide 
locaties wordt heel veel
informatie gegeven over een 
gezonde leefstijl. Zo is er een
diëtiste aanwezig, zijn er
gezonde hapjes en recepten en 
worden er fi ttesten afgenomen 
door sportcoaches.

Vrijwilligers, sponsoren
en partijen die zich bij het 
project willen aansluiten 
kunnen contact opnemen 
met Monique Stam via: 
mhm.stam@gmail.com.

Gezond Wijdemeren
wil gezonde leefstijl 
promoten
Huisarts Monique Stam: “Ik wil meer
aandacht voor preventie in onze gemeente”
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Voedselbankactie op Meenthof
KORTENHOEF
Voor de 11e keer willen we 
samen met de vijf kerken 
uit Kortenhoef en ‘s-Grave-
land een inzamelactie voor 
de Voedselbank organise-
ren. 20 vrijwilligers van de 
verschillende kerken heb-
ben zich aangemeld voor 
deze diaconale actie.

In Nederland leven steeds 
meer mensen onder de armoe-
degrens. De voedselbanken 
helpen de armsten door ze 
tijdelijk te voorzien van voed-
selpakketten. Daarnaast willen 

de voedselbanken de zelfred-
zaamheid van de klanten ver-
groten door hen te stimuleren 
adequate hulp te zoeken, zo-
dat zij weer op eigen benen 
kunnen staan. Zo zorgen we 
er samen voor dat armoede 
wordt bestreden, voedselover-
schotten verdwijnen en het 
milieu minder wordt belast. De 
Voedselbank Gooi & Omstre-
ken is gevestigd te Huizen, 
van waaruit ook de distributie 
van de voedselpakketten voor 
’t Gooi plaatsvindt. Er zijn uit-
giftepunten in Baarn, Eemnes, 
Hilversum, Huizen, Soest en 

Weesp. Zij geven elke donder-
dag een krat met voedingsmid-
delen, waar de cliënten onge-
veer 3 dagen van kunnen eten. 
Op zaterdag 8 oktober staat bij 
beide supermarkten een kraam 
in de Meenthof om van 9 tot 17 
uur producten in te zamelen 
voor de Voedselbank. Komt u 
dan ook even langs? Hieron-
der staat de boodschappenlijst 
van de Voedselbank, waar mo-
menteel behoefte aan is: Thee, 
Volkorenpasta, Vis in blik, Olie, 
Wasmiddel en Tandpasta. Al-
vast bedankt voor uw bijdrage.

   

Kom je ook? Kinderdienst en Youth Alpha
‘S- GRAVELAND
Op zondag 9 oktober om 
10.00 uur organiseert de 
Hervormde Gemeente 
van ‘s-Graveland een Kin-
derdienst en ’s avonds is 
de start van Youth Alpha 
(19.00 uur).

Alle kinderen uit Wijdemeren 
en omgeving zijn van harte 
welkom (en hun ouders na-
tuurlijk ook) om deze zondag 
naar onze kerk aan het Noor-
dereinde 14 te ‘s Graveland te 
komen. Ds. Geert zorgt voor 
liedjes en een mooi verhaal. Er 

treedt een kinderkoortje op en 
we haken op leuke wijze aan 
op het thema Zoektocht. Na de 
dienst drinken we gezellig wat 
met elkaar. Wij vinden het een 
feest als wij met een kerk vol 
kinderen mogen genieten van 
verhalen van Jezus, muziek, 
liedjes en gezelligheid. Op zon-
dag 9 oktober starten wij om 
19.00 uur met Youth Alpha – 
een serie van 11 toffe avonden 
van ontmoeting en bezinning 
over het geloof, voor iedereen 
tussen de 18 en 30 jaar. Aan de 
hand van filmpjes praat je met 
andere deelnemers over Jezus 

en zijn betekenis in je dagelijks 
leven. Tijdens het gesprek kun 
je al je vragen stellen, geen 
vraag is te gek en elke mening 
telt. Zo kunnen jullie in een ge-
zellige en vertrouwde sfeer met 
elkaar en met ons ontdekken 
wie Jezus is. Het krijgen van 
een onderlinge band is belang-
rijk voor een goed gesprek. 
Daarom starten wij de avonden 
met een gezellige maaltijd, ver-
volgens kijken we een filmpje, 
gaan in gesprek en sluiten af 
met een lekker drankje. Info: 
ds. Geert van Meijeren: gjvan-
meijeren@gmail.com.

   

  Nierstichting
  Collectanten halen 

  € 1.041 op

ANKEVEEN 
Ruim 40.000 vrijwilligers 
collecteerden van 18 tot en 
met 24 september in heel 
Nederland tijdens de col-
lecteweek.

In Ankeveen bracht dat 1.041 
euro op. Je ziet het vaak niet 
aan ze, maar opgroeien met 
een nierziekte eist ongelooflijk 
veel van kinderen. Alle donaties 
dragen bij aan een toekomst 
waarin nierziekten genezen 
kunnen worden. “De inkom-
sten uit de collecteweek zijn 
dan ook fundamenteel voor de 
Nierstichting”, benadrukt Coos 
de Wilde, Nierstichting collect-
ecoördinator in Ankeveen. Wij 
bedanken alle collectanten dan 
ook hartelijk voor hun vrijwillige 
inzet en donateurs voor hun 
steun. En zijn ontzettend blij 
met deze opbrengst.”

Voor iedereen vanaf 8 jaar
KarensVoice.nl | 06 254 761 77

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? 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.
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Ingezonden brief

Joodse begraafplaats
Een reactie over de Joodse 
begraafplaats. Het is gemak-
kelijk om te zeggen dat de be-
graafplaats toegankelijk moet 
worden. De begraafplaats is 
van 1863. In het begin behoor-
de een groot deel van de grond 
waarop de begraafplaats ligt 
aan Hijman de Leeuw. De 
Joodse gemeenschap kon 
dus over eigen grond hun 
dodenakker bereiken. Begin 
jaren ’50 is de begraafplaats 

overgeschreven ten name van 
de Nederlands Israëlitische 
gemeente Hilversum.

De toegang tot de begraaf-
plaats was zuidelijk van de op-
stal nr.73b aan de Koninginne-
weg. Het pad liep in een rechte 
lijn naar de begraafplaats. Bij 
mijn weten heeft dit nooit tot 
een probleem geleid. Het pro-
bleem van de toegankelijkheid 
is meer gaan spelen nadat 

in de jaren vijftig de huizen 
nrs. 70-73 zijn gebouwd. Bij 
de bouw van die huizen zou 
er een clausule opgenomen 
moeten zijn van het bestaande 
recht van overpad. De bewo-
ner van huisnr. 69 en eigenaar 
van de tuingrond zouden daar 
meer over kunnen zeggen. 
De vraag is of er toen goed 
is vastgelegd hoe naar de be-
graafplaats te komen.

Het artikel geeft onjuiste infor-
matie betreffende een nieuwe 
eigenaar van het pad naar 
de begraafplaats. Er is geen 
nieuw pad! De grondeigenaar 
noordelijk van de opstal aan 
de weg moet hier duidelijk uit 
beeld blijven. Dat een toe-
gang is gecreëerd van een 
dam door de sloot en de afra-
stering aan de zijkant van de 
begraafplaats te vernielen is 
verre van netjes. Zo moet niet 

omgegaan worden met een 
gemeentelijk monument! Het 
is aan de wethouder om niet 
voor de gemakkelijkste weg te 
kiezen maar het gesprek aan 
te gaan met de bewoner van 
huisnr. 69 om tot een bevredi-
gende oplossing te komen.

Wim Fecken

   

Eerste hulp bij energielasten zoekt vrijwilligers
WIJDEMEREN
De sterk gestegen ener-
gielasten zijn voor veel 
mensen een probleem 
en wij bieden graag hulp. 
Daarvoor zijn we op zoek 
naar vrijwillige energiebe-
spaarcoaches. Handige 
vrouwen en mannen die 
willen helpen met kleine 
bespaarmaatregelen, tips 
over energiegebruik en 
vragen over verduurza-
ming. De uitdaging is om 

samen met de bewoner de 
energierekening naar be-
neden te krijgen.

Voor deze eerste hulp bij 
energielasten werkt de Ener-
giecoöperatie samen met de 
gemeente, de woningcorpora-
ties, een diversiteit aan maat-
schappelijke organisaties en 
betrokken bewoners om maar 
zoveel mogelijk mensen te be-
reiken en (gratis) te helpen. 
Dat vraagt soms creatieve 

oplossingen en veel maat-
werk. Naast energiebespaar-
coaches zoeken we in elk 
dorp een vertrouwenspersoon 
met goede communicatieve 
vaardigheden en inlevingsver-
mogen. En handige handjes 
die klusjes doen, zoals het 
aanbrengen van radiatorfolie, 
tochtstrippen, gordijnen of lich-
te isolatiewerkzaamheden.

Bent u een handige vrouw of 
man en wilt u mensen helpen 

om de energierekening om 
laag te krijgen, meldt u dan 
aan bij de Energiecoöperatie. 
U krijgt een training zodat u 
goed voorbereid aan de slag 
kunt. Het leuke van dit werk 
is dat u echt het verschil kunt 
maken. 

Elke dag en iedere situatie is 
weer anders en vraagt creatie-
ve oplossingen en maatwerk. 
We hebben een hecht en ge-
zellig team waar u altijd op 

terug kunt vallen met vragen, 
tips of een gesprek.

Is dit werk iets voor u of wilt 
u op een andere manier bij-
dragen? Neem dan contact 
op met Marjolijn Bezemer 
0648545227 of marjolijn@
ecwijdemeren.nl. Voor meer 
informatie: www.ecwijdeme-
ren.nl/werken-bij-de-energie-
cooperatie/

   

Apotheker helpt bij oplossen geneesmiddelentekort
KORTENHOEF/ NEDER-
HORST DEN BERG
De apothekers in Nederland 
helpen bij het oplossen van 
de problematiek van de ge-
neesmiddelentekorten. In 99 
procent van de gevallen lukt 
het door medicatie met de-
zelfde werkzame stof van een 
ander merk aan te bieden, 
een therapeutisch alternatief 
te bedenken, te importeren of 
zelf te bereiden. Dit blijkt uit cij-
fers van KNMP Farmanco, dat 
jaarlijks de geneesmiddelente-
korten in kaart brengt.

Ook bij uw apotheek is dit aan 
de orde. Apotheker Heleen 
Kuijper: ‘Wij staan voor goede 
farmaceutische zorg. Als de 
voorschrijver een werkzame 
stof aanwijst, kan de apothe-
ker daar als medicatiespeci-
alist heel goed de juiste mid-
delen bij vinden. We doen er 
alles aan om voor patiënten 
goede oplossingen te beden-
ken.’

De apothekers in Nederland 

maken zich dagelijks ernstig 
zorgen over de geneesmid-
delentekorten. Deze tekorten 
zijn over 2021 in aantal afge-
nomen ten opzichte van twee 
piekjaren, zo blijkt uit de jaar-
cijfers van KNMP Farmanco. 
Maar voor het derde jaar ach-
ter elkaar zijn meer dan dui-
zend tekorten genoteerd. Pati-
enten, de apotheker en andere 
zorgverleners ondervinden 
hier enorme last van.

Stijgende lijn
De problematiek met ge-
neesmiddelentekorten speelt 
al langere tijd in Nederland. 
Sinds 2010 is er een stijgende 
lineaire trendlijn, met in 2019 
en 2020 nog verdere uitschie-
ters naar boven. De beroeps-
organisatie KNMP hoopt dat 
in 2022 het aantal tekorten 
structureel afneemt als fabri-
kanten en groothandels sa-
men verantwoordelijk zijn voor 
het aanleggen van een ijzeren 
voorraad van 2,5 maand. Uit 
cijfers van de KNMP blijkt dat 
58 procent van de tekorten 

over 2021 binnen 2,5 maand 
was opgelost. Apotheker Hel-
een Kuijper: ‘Naast de aanleg 
van deze voorraad pleiten we 
voor aanvullende maatrege-
len. Denk daarbij aan het aan-
wijzen van meer leveranciers 
per voorkeursmiddel, het kos-
tendekkend maken van apo-
theekbereidingen en de pro-
ductie van geneesmiddelen 
dichterbij huis.’

Oorzaken
Geneesmiddelentekorten ont-
staan door problemen met 
productie, distributie en kwali-
teit. Ook zijn economische re-
denen aan de orde. Zodra de 
productie na een tekort weer 
op gang komt, staat Neder-
land vaak achteraan in de rij. 
Ons land is door de lage prij-

zen voor fabrikanten en het 
beperkte inwoneraantal geen 
aantrekkelijk afzetgebied.

Door de goede samenwerking 
met de huisartsen zijn de lij-
nen kort en lukt het vaak zo 
snel mogelijk een alternatief 
te vinden als een geneesmid-
del niet leverbaar is. In enkele 
gevallen moet er uitgeweken 

worden naar een andere werk-
zame stof. Uiteraard wordt dit 
altijd in overleg met de (huis)
arts en patient afgestemd.

Heeft u vragen over het ge-
bruik van medicijnen of wilt u 
meer weten over de services 
van de apotheek? Laat het ons 
weten, we helpen u graag.

  

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Marius, zwerfafvalopruimer
KORTENHOEF
Marius Riebroek (74) wan-
delt graag in de prachtige 
natuurgebieden rond zijn 
dorp: Spanderswoud, Hil-
verbeek en Gooilust. Al 
wandelend kwam hij zo-
veel zwerfafval tegen dat 
hij dit niet kon aanzien. 
Daarom is hij begonnen 
met het opruimen van in 
zijn woorden ‘die zooi’. Bij 
zijn acties gebruikt hij de 
app HelemaalGroen waar-
over hij las in zijn eigen 
Weekblad Wijdemeren.

Door corona en de lockdown 
raakte zijn vrouw Els ook gee
interesseerd in wandelen en 
sindsdien gaan ze samen op 
pad. Zij draagt de zak en Marie
us hanteert de grijper. Gemide
deld rapen ze per wandeling 
twee zakjes vuil en lopen vier 
à vijf rondjes van bij elkaar 
opgeteld zo’n vijfentwintig kiloe
meter per week, langs diverse 
routes in hun gemeente. De 
plastic flesjes houden ze apart 
en brengen ze naar de supere
markt, van de opbrengst hoe
pen ze nog eens uitgebreid te 

gaan dineren. Het contact met 
de gemeente Wijdemeren is 
prima. Via Fixi melden ze fiete

sen in de sloot, winkelkarren 
in de heg, verkeersborden die 
zijn blijven liggen e.d., waarna 

alles keurig opgehaald wordt. 
Meest opgeraapt: blikjes en 
lege sigarettendoosjes.

Hoe werkt HelemaalGroen
HelemaalGroen stimuleert 
individuele burgers om zwerfe
afval op te ruimen en hun ine
zet zichtbaar te maken (app.
helemaalgroen.nl). Activeer de 
app wanneer je begint met een 
zwerfvuilactie. De afgelegde 
route wordt als een groen lijne
tje zichtbaar op de kaart. Na 
een maand verkleurt het lijntje 
naar oranje en twee maane
den later is het bruin. Dit jaar 
is al 167.000 kilometer door 
ruim 10.000 vrijwilligers ope
geschoond in Nederland. Het 
leuke aan het initiatief is dat 
iedereen mee kan doen; jong, 
oud, lopend, fietsend of in een 
scootmobiel. Wijdemeren telt 
43 deelnemers bij Helemaale
Groen, zij maakten dit jaar al 
ruim 900 km schoon. Doe jij 
ook mee?

Zwerfvuil maken is geen kunst, 
zwerfvuil opruimen is dat wel.

www.helemaalgroen.nl  

Veel waardering voor Vera
KORTENHOEF
Vorige week ging Vera 
Wurms-Birkhoff met pen-
sioen. Ze werkte ruim 25 
jaar in de thuiszorg. De cli-
enten waren zeer gehecht 
aan haar nimmer aflatende 
inzet en persoonlijke bena-
dering. Vera was en is een 
topper!

Ook kennen inwoners haar als 
vrijwilliger bij de Ouderentocht 
Kortenhoef. De laatste 15 jaar 
was Vera er altijd bij. Mede 
door haar werk was ze een 
bekende bij veel senioren haar 
en zij wist precies wie welke 
zorg nodig had. Ze was een 
onmisbare schakel. Er is ook 
algemene waardering voor 
haar andere vrijwilligerswerk. 
Vera is al jaren actief voor A 
Sister’s Hope, een stichting 
die meehelpt de wereld van 
mensen met borstkanker te 
veranderen. Samen met haar 
vriendin Tineke van Enk heeft 
ze honderden kilometers door 
heel Nederland gewandeld 
om hiermee het onderzoek 
naar borstkanker te sponsoe
ren. Daarnaast verkopen ze 

samen ansichtkaarten met foe
to’s die Tineke gemaakt heeft, 
allemaal voor het goede doel. 
Kort gezegd, een bescheiden 
Vera zit niet te wachten op lofe
tuitingen, maar een klein bee
tje aandacht voor deze fijne 
vrouw is zeer gepast.

Lisdoddes in plaats van koeien?
ANKEVEEN 
Op 16 september organi-
seerde de Ankeveense So-
ciëteit, een gezelligheids-
vereniging in Ankeveen, 
een excursie naar de He-
renweg in Ankeveen.

Veel Bergers, Kortenhoevers 
en Ankeveners zien al enkele 
jaren dat daar iets gaande is. 
Een groot bord geeft informatie 
over dit landbouwproject maar 
lang niet iedereen zal stoppen 
om dit te lezen. Reden voor de 
activiteitencommissie van de 
Ankeveense Sociëteit om een 
afspraak te maken met boer 
Wilko Kemp voor een rondleie
ding. Het natte perceel wordt 
gepacht door Wilko Kemp van 
de Kwakel in Kortenhoef. See
dert enige jaren is hij biologisch 
boer en op verzoek van Wae
ternet wilde hij wel meedoen 
aan een proef. Dit experiment, 
met als doel de bodemdaling 
in veengebieden een halt toe 
te roepen en de uitstoot van 
CO2 terug te dringen, wil one
derzoeken of natte agrarische 
landbouw een oplossing kan 

bieden tegen bodemdaling en 
het stikstofprobleem. Op deze 
avond waren ruim 20 Ankee
veners naar het gebied getoe
gen waar Wilko Kemp en Ale
dert van Weeren uitleg gaven 
over deze proef. Vervolgens 
werd het oogsten van de lise
doddes behandeld. En dan het 
belangrijkste, wat kun je met 
de geoogste lisdoddes doen? 
Aldert van Weeren had allerlei 
voorbeelden meegebracht die 
gemaakt kunnen worden van 
deze lisdoddes. Isolatieplaten 
en bouwplaten lijken goede 
mogelijkheden. Gezocht wordt 

nog naar bedrijven die deze 
grondstof kunnen verwerken. 
Maar alles bevindt zich nog 
een de beginfase en veel wordt 
nog onderzocht. Duidelijk is 
wel dat boer Wilko Kemp aan 
de toekomst denkt en in deze 
proef investeert. Laten we hoe
pen dat het positief voor zijn 
bedrijf zal uitpakken.
Mocht u interesse hebben in de 
activiteiten en lid willen worden 
van deze gezelligheidsclub met 
vaak interessante excursies en 
activiteiten, neem dan gerust 
contact op met onze secretae
ris: Chris Tol (06 33730088).
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Zo kwam alles toch nog goed met de    
najaarskermis
Door: Wilma Snel

NEDERHORST DEN BERG
Vrolijke kindergezichten, 
en daardoor uiteraard blije 
ouders, en vooral veel 
jeugd die elkaar rond de 
diverse attracties ontmoet-
ten, dát was de afgelopen 
dagen het beeld op het 
Willie Das-plein. Dankzij de 
kermis, die gelukkig toch 
door kon gaan.

Want begin september leek 
het erop dat deze tweede 
najaarskermis niet door kon 
gaan. Of het nu door mis-
communicatie, misverstanden 
of niet-meedenken van de 
gemeente kwam: initiatiefne-
mer Dave Bakker kreeg geen 
vergunning van de gemeen-
te. Gelukkig is op het laatste 
moment de vergunning toch 
gekomen en heeft Dave ‘zijn’ 
kermis in heel korte termijn 
kunnen organiseren. Ook voor 
de standhouders, die op het 

laatste moment te horen kre-
gen dat ze vanwege de kermis 
niet konden staan en daardoor 
onverwachts hun inkomsten 
zouden moeten missen, is een 
oplossing gevonden. Dank-
zij wat regelwerk en belletjes 
hebben de inwoners toch ge-
woon hun brood, vis en kaas 
bij hen kunnen kopen.

Zelfs met het weer is het goed 
gekomen. Was de verwach-
ting dat er tijdens de kermis 
veel regen zou vallen, over het 
algemeen is dat meegevallen 
en liet zelfs de zon zich zien. 
Er is dan ook gretig gebruik 
gemaakt van o.a. draaimolen, 
grijpkramen, schiettent, olie-
bollenkraam en uiteraard van 
de zweefmolen van Dave zelf.

Deze winter heeft hij zijn 
zweefmolen nog mooier én 
hoger gemaakt, zodat er nog 
beter gezweefd kan worden. 
Een enthousiaste Quinn (6): 
“Ik vind het héél leuk. Want 

het gaat snel! En ook hoog. Ze 
duwen en aan het eind ga ik 
vliegen. Met mijn handen los!” 
Dave, zijn medewerkers Jel-

le en Martijn en hun sidekick 
Niels van de Kemp kijken te-
rug op vier geweldige dagen. 
Voor volgend jaar heeft hij ook 

alweer plannen en wil hij tijdig 
in gesprek gaan met de ge-
meente om teleurstellingen te 
voorkomen.

Het is weer Kermis in Ankeveen
Door: Machiel Martens

ANKEVEEN
Als de eerste schoorste-
nen gaan roken, het bruine 
bier weer wordt gedronken 
en de Dammerkade er wat 
zompig bij ligt, dan is de 
kermis nooit meer ver weg. 
Van 7 tot en met 9 oktober 
is het weer zover. Dit is 
het evenement waar heel 
Ankeveen jaarlijks weer 
bijpraat, bijdrinkt, oude 
bekenden ziet en nieuwe 
Ankeveners verwelkomt.

De Kermis heeft altijd hetzelf-
de recept, zoals die leuke film 
die je al 100 keer hebt gezien 
en waar je nu alweer naar uit-
kijkt. Tradities werken als een 
vernis, waardoor ieder jaar 
het evenement weer een ex-
tra glans krijgt voor de vaste 
bezoekers. De bieravond in 
Tiroler outfit, het gegil en ge-
draai aan de stoeltjes van de 
zweefmolen, de spuitbussen 
met kleurig piepschuim dat in 
je haar blijft plakken, de grote 
pluche knuffels die weer mee 
naar huis worden gezeuld, de 

grijpmachines waar de laatste 
losse euro in wordt gegooid 
om een horloge te bemachti-
gen en natuurlijk de Kop van 
Jut. Een stuk levende historie 
dat op vrijdagavond begint 
met overmoedige pogingen 
van de amateurs, maar waar 
op zondagavond steevast de 
echte kampioenen opstaan. 
Ook dit jaar zal onder grote 
belangstelling, in duisternis 
en regen, de titanentrijd weer 
losbarsten. De Kop van Jut is 
geen lolletje maar een uitda-
ging waarvoor wordt geleefd, 
getraind en gestreden. Eén 
knal maakt het verschil tus-
sen het schrijven van historie 
of verdwijnen in vergetelheid. 
Ook deze editie is het weer 
de grote vraag of iemand de 
familie Torsing gaat verslaan. 
Alles is eraan gedaan om 
dit evenement tot een groot 
succes te maken. Komt allen 
en vergeet niet de loten in te 
leveren die in dit weekblad 
staan, wanneer de schiettent 
of ballenbak je geen geluk 
hebben gebracht, kun je mis-
schien alsnog als gelukkige 
winnaar naar huis gaan.

Quinn heeft het naar z’n zin
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Herman Stuijver,   
250 keer
Steun en toeverlaat van de 
redactie van de Nieuwsster 
en Weekblad Wijdemeren, 
voormalig hoofdredacteur en 
momenteel redacteur, Herman 
Stuijver, beschikt over onver-
moede gaves.

Wekelijks zet hij zich in voor 
SV ‘s-Graveland als scheids-
rechter voor de Jeugd. Afgelo-
pen zaterdag floot hij zijn 250e 

wedstrijd. Het bestuur van SV 
’s-Graveland kon dat niet zo-
maar voorbij laten gaan.

Herman werd verrast met een 
bos bloemen en een geperso-
naliseerd aandenken.

Dat het ook nog eens week 
van de grensrechter is maakt 
het verhaal compleet.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Van zaterdag 1 oktober tot 
en met zondag 9 oktober is 
het de week van de scheids-
rechter. De aanvoerders van 
alle teams overhandigden de 
scheidsrechters daarom bij 
alle wedstrijden (thuis én uit) 
een flacon douchefris. Voor 
scheidsrechter Herman Stuij-
ver kwam daar nog een bos 
bloemen bij; hij floot zijn 250e 
wedstrijd!

Het eerste elftal herstelde zich 

met een 0-3 zege op BVV ’31 
van de thuisnederlaag van vo-
rige week. Nick Mostert, Wilco 
de Birk en Sam Torsing scoor-
den in de tweede helft, waarin 
eerstejaars Steffen Geels zijn 
debuut mocht maken. Lees 
een uitgebreid verslag op 
www.svsgraveland.nl.

VR1 haalde uit tegen Buiten-
boys. Het werd maar liefst 
9-0 en kent daarmee een hele 
goeie seizoenstart met twee 
gewonnen wedstrijden. Ook 

VR2 schoot uit haar slof, want 
het won ook met grote cijfers: 
10-0 van KDO VR1. Ook een 
grote uitslag voor VR3; maar 
dat was helaas een 7-0 verlie-
spartij.

De mannenteams kenden wis-
selend succes. Het 2e zette 
een inhaalrace in bij een 3-0 
achterstand bij EDO Utrecht, 
maar verloor toch: 4-3. Het 3e 
en het 5e kwamen tot winst 
tegen respectievelijk Olympia 
’25- 2 en Nederhorst -3. Het 4e 

speelde thuis 0-0 gelijk tegen 
Waterwijk- 3. De 35+ teams 
(3) zijn vier speelronden on-
derweg in hun competitie. Ze 
zijn daarin alle drie een goede 
middenmoter met uitzicht op 
meer.

De beide MO13 teams had-
den pech dat hun wedstrijden 
gepland stonden op veld 2 dat 
door de regenval de afgelopen 
week niet bespeelbaar was. 
Datzelfde geldt ook nog voor 
veld 3, maar daar is de ge-

meente gestart met de herstel-
werkzaamheden in verband 
met de engerlingen-invasie.

Woensdagavond 5 oktober 
is er een speciale informa-
tieavond voor onze assis-
tent-scheidsrechters (de 
‘vlaggers’). Een van onze 
veelbelovende scheidsrech-
ters en lid van de scheidsrech-
terscommissie zal nuttige tips 
aanreiken.

   

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst wist ook zijn twee-
de wedstrijd te winnen. Thuis 
werd er met 4-1 gewonnen 
van Kockengen. De Bergers 
begonnen goed aan het duel. 
Met veel druk op de bal had 
men gedurende 20 minuten 
een overwicht en mogelijk-
heden. Verrassend was het 
Kockengen dat na een half uur 
de voorsprong nam. Slecht 
verdedigend werk en met wat 

geluk werd het 0-1. Job van 
Wijk zag nog een vrije trap ter-
nauwernood gestopt worden 
en in blessuretijd viel de ge-
lijkmaker. Uit een hoekschop 
was het Gijs Straman die voor 
de gelijke ruststand zorgde. 
Ook na rust een iets sterkere 
thuisploeg die een door Job 
feilloos genomen strafschop 
nodig had om op voorsprong 
te komen. Kockengen werkte 
hard, maar kon maar weinig 

gevaarlijk worden. Een mooi 
uitgespeelde aanval en dito 
goal werd voor Nederhorst af-
gefloten vanwege buitenspel. 
Vijf minuten voor tijd gleed 
de ingevallen Bas Wenneker 
soepel langs zijn tegenstander 
gaf goed voor en Tom Wewer 
schoot raak 3-1 en besliste 
de wedstrijd. Sander Verheul 
gaf een slotakkoord door twee 
man te passeren inclusief de 
keeper en de eindstand zo te 

bepalen op een 4-1 zege.

Nederhorst-2 verloor met rui-
me cijfers van Buitenveldert, 
het 4e had het moeilijk bij De 
Vecht- 2 maar sleepte er een 
1-1 uit waar men midweeks 
via een overwinning op CSW 
een ronde verder mogen in de 
beker. Het 5e verloor bij Wa-
terwijk. De vrouwen konden 
het niet bolwerken en verloren 
met 5-1 bij ‘t Gooi.

Bij de jeugd wat afgelastingen, 
maar de JO11-1 won met 6-3 
van Argon, JO12-1 wint met 
2-6 bij Abcoude, de JO13-1 
met 2-1 van De Vecht en de 
JO14-1 met 6-1 van Olympia. 
Bij de meiden een verlies voor 
de MO11-1 tegen Diemen en 
een 2-6 winst voor de MO15-
2 bij SVO HZM’22. Meer info: 
www.vvnederhorst.org of face-
book.

   

Odis Volleybal nieuws
KORTENHOEF
Vier wedstrijden deze week 
voor Odis Volleybal. Maan-
dagavond 26 september werd 
gespeeld in het mooie nieuwe 
Weesperhuis in een – op het 
oog en in de regen – prachti-
ge nieuwe woonwijk in Weesp. 
De eerste twee sets gingen re-
delijk makkelijk naar Odis. De 
derde set maakten ze het zich-
zelf moeilijk. De vierde set, die 
vergeten we maar. Door om-
standigheden was de douche-
sessie ook nog eens erg kort.

Vrijdagavond 30 september 
toog Recreanten- 3 naar Al-
mere. Daar deed het team 
bijzonder goede zaken. Drie 
wedstrijden werden gewon-
nen. Het team moest duidelijk 
warmdraaien, want de eerste 
wedstrijd werd verloren. En 
dat ondanks een geblesseerde 
speler. Het team wordt steeds 
sterker. Trainen met een vaste 
trainer heeft zeker een positie-
ve invloed op het spel.

Zaterdag 1 oktober. Hemeltje, 
het is al oktober! De wedstrijd 

van Heren-1 werd uitgesteld. 
Geen testosteron vandaag in 
de zaal dus.

Dames -1 speelde tegen Hui-
zen. Het team van Huizen be-
stond uit, voornamelijk, jonge 
meiden. We schatten in dat ze 
net senioren zijn geworden. 
De teams waren aan elkaar 
gewaagd. Odis scoorde in het 
totaal 8 punten minder dan de 
tegenstander. Resultaat 2-3.

Meisjes -A speelde hun eer-
ste wedstrijd als meisjes- A en 

ontving Almere Buiten in eigen 
huis. De zes meiden probeer-
den, noodgedwongen met 
invalcoach, hun net geleerde 
systeem te spelen. Dat verliep 
wat rommelig. Dus dan maar 
terug naar het ‘gewone’ sys-
teem. Hoe het ook zij, de eer-
ste meisjes- A wedstrijd werd 
met 4-0 gewonnen. De strate-
giebespreking na de wedstrijd 
was gezellig.

Komende wedstrijden: vrijdag-
avond 7 oktober Dames- 1 uit, 
zaterdag 8 oktober Meisjes 

-A en Heren -1 uit, maandag 
10 oktober Dames-1 thuis om 
20.45 uur

Zin om te volleyballen? We 
trainen vanaf op maandag-
avond in sporthal De Fuik. 
www.odis.nl. Wees welkom!

De jubilaris, links voorzitter Marc Degekamp
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Pas de Deux wedstrijden bij de Rijvereniging
Door: Cees Stalenhoef

NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen zaterdag was het 
een gezellige drukte bij Rij-
vereniging Nederhorst den 
Berg op Manege Laanhoeve. 
15 duo’s gingen van start bij 
de dressuurwedstrijd: Pas de 
Deux.

Er waren duo’s in de N – dres-
suur 5 duo’s in de B-dressuur 
en 3 in de L – dressuur. De 

duo’s moesten een verplichte 
proef afleggen op zelfgeko-
zen muziek. Zij werden geju-
reerd door P. Hettema en haar 
schrijfster was Sigrid Kalk. 
Sigrid was ook de Spreekstal-
meester van de avond. Het 
bijzondere was dat er ook een 
jurylid was die de originaliteit 
van muziek en outfit beoor-
deelde in de diverse catego-
rieën. Dat was deze avond 
Sander Prinssen.

Alle duo’s droegen een zelf-
bedachte outfit en mochten 
ook zelf de muziek kiezen. 
Halverwege de wedstrijd ver-
schenen plotseling Stan en 
Stern met hun moeders Pris-
cilla en Samantha op de trac-
tor om ook de proef rijden. Ze 
deden dat geweldig.

In de N – klasse waren de 
winnaars Elvira Zwaagstra op 
Nador en Marly Eggenkamp 
op Kivado. De origineelste in 

deze groep waren: Jessy ten 
Burg op Romy en Zara v/d 
Kley op Polly.

In de B-klasse waren de win-
naars Esther Hooijmeijer op 
Resi en Marieke Gorter op 
Held. De origineelste waren 
Samira Jonker op Kivado en 
Eva Snel op Punkie.

In de L – klasse waren de 
winnaars Danique v/d Broek 
op Held en Els Blom op Pol-

ly. Hier waren de origineelste 
Renate Rengelink op Teddy 
en Kelly Oord op Appie.

Het was weer een leuke, ge-
zellige en goed georganiseer-
de avond. Volgende week de 
negende oktober zijn er om 
tien uur weer dressuurwed-
strijden.

   

Willem van Diermenstichting   
feestmiddag
NEDERHORST DEN BERG
De Willem van Diermen-
stichting heeft als doel 
zich in te zetten voor alle 
‘ouden van dagen’ van Ne-
derhorst den Berg. In dit 
kader wordt 8 oktober a.s. 
in de Bergplaats een feest-

middag georganiseerd.

Hapjes en drankjes zijn in 
ruime mate aanwezig. Muzi-
kale aankleding door de alom 
bekende Martin Wewer. Aan-
vang van de middag is 14.30 
uur. Eindtijd rond 16.30 uur.

Alle ouderen van Nederhorst 
den Berg, ouder dan 75 jaar, 
worden hartelijk uitgenodigd 
om zich voor deze feestdag 
op te geven. Dat kan door 
middel van een telefoontje, 
mailtje of briefje door de bus 
bij Henny Pos, Voorstraat 25, 

telefoonnr. 0294- 254515 of 
email hennypos@xs4all.nl.

Graag aanmelden voor 07 
oktober. Indien nodig kan 
vervoer van en naar huis ge-

regeld worden. Dit bij aan-
melding wel graag vermel-
den. Henny en haar vrienden/
vriendinnen zien uit naar een 
volle en gezellige Bergplaats 
op 8 oktober.

   

Rondje Nederland met Frans Lemmens en 
Marjolijn van Steeden
Door: Ben Groenendijk

’S- GRAVELAND
Het is een boek, maar 
ook een reis. Het zijn fo-
to’s, maar je zit ook op de 
voorste rij bij de mooiste 
plekjes van Nederland. Je 
kunt met dit kloeke boek 
op tafel bovendien elke 
dag van het jaar weer er-
gens anders zijn, want de 
’s-Gravelandse fotogra-
fen Frans Lemmens en 
Marjolijn van Steden ne-
men je met hun foto’s in 
365 dagen mee door ons 
land, van de nieuwjaar-
duik in Scheveningen tot 
en met het vuurwerk bij 
de Erasmusbrug in Rot-
terdam. NL365 A Year in 
The Netherlands, heet het 
boek. Want buitenlanders 
mogen van Frans en Mar-
jolijn ook meegenieten.

Veelzijdig
Als ik binnenkom in hun wo-
ning aan het Noordereinde 
moet Frans nog even een 
mail afronden. ANWB’s Kam-
pioen heeft belangstelling 

voor het boek. Frans: ‘Ja, dat 
is wel een mooie kans. We 
hebben trouwens ook al een 
bedankbriefje van de koning. 
Hij heeft het boek ook in huis, 
net als Wopke Hoekstra.’ Mar-
jolijn: ‘We zijn niet letterlijk op 
pad gegaan om al die 365 fo-
to’s achtereenvolgens te gaan 
maken. We hebben veel ge-
bruik gemaakt van wat we in 
de loop der jaren hebben ver-
zameld.’ Frans: ‘Kijk, ieder-
een kan tegenwoordig foto’s 
maken ook goeie foto’s. Dat 
betekent voor ons dat we ons 
moeten onderscheiden. We 
moeten multidisciplinair zijn 
– reizen, natuur, evenemen-
ten, architectuur, luchtfotogra-
fie, onder water, innovatieve 
landbouw etc. – en we moe-
ten ons op al die vlakken kun-
nen manifesteren. Daarin zit 
ons onderscheidend vermo-
gen en dankzij dat vermogen 
konden we dit boek maken, 
waarin al deze disciplines 
vertegenwoordigd zijn. Het is 
bovendien belangrijk dat we 
vaak met zijn tweeën op pad 
zijn. Sommige foto’s moeten 
precies op het juiste moment 

worden gemaakt. Dan kun je 
dus maar beter samen zijn.

Bever
Marjolijn: ‘Een foto van een 
overstekende bever heeft ons 
twee weken gekost. Het was 
bij een getijdenrivier in de 
buurt van Rhoon. Zo’n bever 
bouwt een burcht en komt er 
pas uit als die burcht onder 
water komt te staan. En dat 
hangt dan weer mede af van 
de windrichting. Pas als hij 
nattigheid voelt klimt meneer 
de wal op. Aan de sleeps-
poren konden wij zien waar 
hij zou oversteken. Na twee 
weken heen en weer rijden, 
wachten en nog eens wach-
ten was het zover.’ En zo 
kwam het dus dat pagina 80 
en 81 van NL365 het resultaat 
zijn van twee weken professi-
oneel geduld.

De buitenplaatsen
Frans is Limburger van ge-
boorte en heeft, voordat hij 
naar ’s-Graveland kwam om 
met Marjolijn te gaan samen-
wonen, veel van de wereld 
gezien, als ontwikkelingswer-

ker in Afrika en als reisleider 
in de Sahara en landen als 
Peru en Maleisië.

Nog altijd reizen ze met zijn 
tweeën veel, binnenkort naar 
India, het Gangesgebied. Of 
daar weer een boek van komt, 
weten ze nog niet. Frans: ‘Het 
is vooral belangrijk regelmatig 
in een compleet andere omge-
ving te zijn. Dat is verrijkend.’ 
Een van hun volgende pro-
jecten zoeken ze heel dichtbij 
huis. Ze zijn er beiden enthou-

siast over: ‘Ter gelegenheid 
van vierhonderd jaar ’s-Gra-
veland in 2025 denken we 
eraan om samen met uitgever 
Martin Fontijn een fotoboek te 
maken van de buitenplaatsen, 
in goede afstemming met de 
Historische Kring. Dichter bij 
huis kan haast niet, we kijken 
er letterlijk op uit. Ook weer 
erg leuk om te doen.’

NL 365 – A Year in The 
Netherlands, uitgeverij Terra; 
Info: franslemmens.com
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Herfst, tijd van aanpassen
Door: Tamara Overbeek

Kleurende bladeren, vallen-
de kastanjes en opschietende 
paddenstoelen. De herfst is 
weer begonnen! Elk jaar kijk ik 
weer uit naar een herfstwande-
ling door een heerlijk geurend 
bos met knisperende bladeren. 
De herfst is een jaargetijde 
waarin de verandering van het 
weer grote invloed heeft op de 
natuur. Door minder zonuren 
en een lagere temperatuur 
neemt bijvoorbeeld de produc-
tie van bladgroenkorrels af, 
waardoor bladeren verkleuren. 
Hierdoor weet de plant of boom 
dat het tijd is om zich voor te 
bereiden op de winter. Maar 
ook dieren passen zich aan.

Vogelsoorten als spreeuwen 
verzamelen zich in hele grote 
groepen met soms wel meer 
dan 10.000 spreeuwen. Ieder-
een kent wel de fascinerende 
spreeuwenwolken in de lucht 
aan het eind van de dag. In 
zo’n wolk zijn ze veilig. Voor 
roofvogels, zoals sperwers, is 
het niet te doen om hieruit een 
spreeuw te vangen. ‘s Nachts 
kruipen ze tegen elkaar aan 
om te slapen en zo houden ze 
elkaar warm. Ook kieviten vlie-
gen in grote zwermen door de 
lucht om hun tocht naar het zui-
den te oefenen. Daarentegen 
komen er ook vogels vanuit het 
noorden naar ons land om hier 
te overwinteren zoals smienten 
en kolganzen. Veel dieren, zo-
als de egel, gaan een plaatsje 
opzoeken voor hun winter-
slaap. Tijdens de winterslaap 

verlagen ze hun ademhaling, 
daalt hun hartslag tot een paar 
slagen per minuut, zakt hun li-
chaamstemperatuur (tot 2 tot 5 
graden) en stopt hun stofwisse-
ling bijna helemaal. Elke 7 à 11 
dagen worden ze wakker. Maar 
meestal blijven ze dan gewoon 
in hun nest om lekker verder te 
tukken. De vachten van dieren 
veranderen ook. De dunne zo-
mervacht verandert langzaam 
in een lekkere dikke bontjas. 
Sommige dieren krijgen zelfs 
een hele andere vachtkleur, 
aangepast aan de winterkleu-
ren zoals de hermelijn. Bij het 
korter worden van de dagen 
komt gedrag van mens en dier 
soms onaangenaam met el-
kaar in aanraking. Na het ver-
zetten van de klok valt de eten-
stijd van reeën bijvoorbeeld 
samen met onze spits. Tegen 
zonsondergang en na zonsop-
gang komen reeën namelijk uit 
de beschutting van de begroei-
ing om te grazen in de graslan-
den. Regelmatig moeten zij 
hiervoor wegen oversteken wat 
zij helaas niet altijd overleven. 
In 2021 zijn er maar liefst 8603 
aanrijdingen van wild geteld in 
het verkeer. In de Vechtplassen 
zijn marterachtigen zoals de 
boommarter en hermelijn ook 
regelmatig slachtoffer. Maar 
ook een otter is in het verleden 
aangereden op de N201. Wees 
deze herfst daarom alert als 
je in het donker rijdt en houd 
je aan de maximumsnelheid. 
Maar vergeet vooral niet te 
genieten van de mooie herfst, 
want voor je het weet staat de 
winter alweer voor de deur.

DSO dompelt zich in de ‘Bouillabaisse’
KORTENHOEF
Toneelvereniging DSO 
gaat weer spelen. In no-
vember zal in De Blinker 
de tragikomedie ‘Bouilla-
baisse’ van schrijver Arie 
de Rooij te zien zijn onder 
regie van Arjan Boxelaar.

Na de succesvolle voorstel-
lingsreeks van twee eenakters 
in april is Toneelvereniging 
DSO inmiddels maanden druk 
aan het repeteren. Het belooft 
een mooie voorstelling te wor-
den gevuld met misverstanden 
en verwarring.

‘Bouillabaisse’ gaat over een 
jong stel dat hun familiehotel 
van de ondergang wil redden. 

Het hotel is dringend aan reno-
vatie toe, maar het geld daar-
voor ontbreekt. Misschien dat 
die rijke tante uitkomst biedt. 
Hoewel het familiecontact ver-
waterd is, lijkt het een goed 
plan om haar uit te nodigen 
haar 60e verjaardag in het 
hotel te vieren. Met natuurlijk 
maar één doel: haar geld! En 
dan komen er óók nog onver-
wachte gasten. U begrijpt het 
al. Misverstanden, ruzies en 
verraad lijken roet in het eten 
te gooien. Kan het hotel op tijd 
gered worden?

De avondvullende voorstelling 
‘Bouillabaisse’ wordt gespeeld 
van woensdag 16 november 
t/m zondag 20 november in 

Cultureel Centrum De Blinker, 
Parklaan 5, in Kortenhoef. De 
kaartverkoop voor de vaste do-
nateurs start op zaterdag 8 ok-
tober om 10.00 uur in De Blin-
ker. Vanaf 12.00 uur gaat de 
reguliere online kaartverkoop 
voor dit leuke stuk open via 
www.toneeldso.nl. Een koop-
kaart kost € 15,00 en daarvoor 
krijgt u een gezellig avondje uit 
in het mooie theater van Kor-
tenhoef. De aanvangstijd van 
de voorstellingen op 16, 17, 18 
& 19 november is 20.00 uur en 
op zondag 20 november is er 
een matinee om 14.00 uur.

Toneelvereniging DSO hoopt u 
te verwelkomen in De Blinker!

   

Versieren met de Spotjes
NEDERHORST DEN BERG
Op 8 oktober gaan de 
Spotjes weer van start in 
het nieuwe seizoen. De 
Spotjes- activiteiten zijn 
creatief en educatief en ge-
schikt voor basisschool-
kinderen tussen 4 en 12 
jaar die zelfstandig kunnen 
werken en die graag willen 

knutselen onder leiding 
van ervaren leidsters.

Het afgelopen seizoen werden 
de ochtenden druk bezocht. 
We verwelkomen graag ieder 
kind, echter niet jonger dan 4 
jaar. Meestal vinden de acti-
viteiten plaats in Kidswereld 
maar een paar keer per jaar 

ook op andere locaties.

Op zaterdag 8 oktober gaan 
we in  Kidswereld  struisvogel-
eieren versieren. We beginnen 
om 9.30 uur en zijn om 11.30 
uur klaar. De kosten zijn €3. 
Het Spotjesteam kijkt weer uit 
naar jullie.

   

Opnieuw Kliederkerk in Bergplaats
NEDERHORST DEN BERG
Na een aantal succesvol-
le edities van de Klieder-
kerk, eerder in het kader 
van Palmpasen en de Ark 
van Noach, organiseert 
de Protestantse gemeen-
te op zondag 16 oktober 
opnieuw zo’n interactieve 
viering in de Bergplaats 
aan de Kerkstraat in Ne-
derhorst den Berg.

‘Kliederkerk’ is een concept 
dat zo’n vijf jaar geleden uit 
Engeland is komen overwaai-
en en inmiddels zijn er in Ne-
derland meer dan 150 Protes-
tantse kerken die ‘Kliederkerk’ 
aanbieden. Het heeft een an-
dere vorm dan de traditionele 
viering van de zondagochtend. 
Ontmoeting staat centraal. We 
beginnen met samen ‘kliede-
ren’; door middel van activitei-
ten beleven kinderen en vol-
wassenen het verhaal van de 
Bijbel. Je kunt hierbij denken 
aan het maken van een kroon 
zoals die van de Koning David. 
Of het bouwen van een hut zo-

als Abraham deed in de woes-
tijn. Samen gaan de kinderen 
met hun ouders of grootouders 
de verschillende activiteiten 
langs. Daarna gaan we samen 
‘vieren’, we lezen uit de Bijbel 
en zingen en bidden samen. 
Daarna sluiten we af met ge-
zamenlijk ‘eten’. Zo ontstaat er 
een plaats waar ontmoeting, 
gezelligheid en geloof delen 
centraal staan. Deze Klieder-
kerk (15.30 uur in de Berg-
plaats aan de Kerkstraat) gaan 
we met elkaar ontdekken hoe 
prachtig onze wereld is. Over 

de zon, maan en sterren, over 
vissen in de zee en dieren op 
het land. We gaan samen spe-
len, knutselen en ontdekken 
wat er in de bijbel staat over 
de schepping. We sluiten met 
dit programma aan bij het the-
ma van de Kinderboekenweek 
van 5 t/m 16 oktober Gi-Ga-
Groen! Over dier en natuur! 
En zoals het hoort sluiten we 
ook deze kliederkerkviering 
af door lekker samen te eten! 
Meer informatie bij: jeugdwer-
ker Lisette Brandsma; jeugd-
werker@kerkopdeberg.nl

Foto: @Natuurmonumenten, Ruud Koopmans

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek
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Kleurrijke expositie op   
8 en 9 oktober
Door: Kim Tomeï

KORTENHOEF
Elke maandagavond ko-
men kunstenaars Martin 
van den Broeck, Elly West-
strate, Cia Schutte, Riet van 
Essen, Carien Bleumers en 
Wilma van Benschop bij el-
kaar in Kortenhoef. Zij vol-
gen al ruim 10 jaar geza-
menlijk schilderles aan de 
Kortenhoefsedijk bij Ingrid 
Jansen van Art to Join.

Momenteel werken de kun-
stenaars in de cursus aan 
een zelfportret in de stijl van 
Frieda Kahlo. Ingrid Jansen is 
hierbij geïnspireerd door het 
televisieprogramma ‘Krabbé 
zoekt Kahlo’. Frieda Kahlo’s 
zelfportretten zijn hard, intens, 
liefdevol en zeer kleurrijk. Een 
bijzondere combinatie. Het 
nieuwe schilderseizoen start-
te maandagavond 5 septem-

ber met het tekenen van een 
zelfportret zonder spiegel. 
Later mochten ze het nog een 
keer proberen, na veel tips en 
trucs van Ingrid, deze keer 
mét spiegel. De groep was 
zeer geconcentreerd aan het 
werk. Wanneer het werk van 
een afstandje werd bekeken, 
klonken opmerkingen als ‘Ik 
heb mijn moeder geschilderd’.

Expositie
Dit jaar zal de groep voor de 
derde keer exposeren. De ex-
positie vindt plaats op 8 en 9 
oktober, in de Oude School op 
de Kortenhoefsedijk 145. Van 
11.00 uur tot 17.00 uur zijn de 
deuren geopend en zijn vele 
kunstwerken van de kunste-
naars te bewonderen. Ziet u 
een bijzonder exemplaar? Wie 
weet, komt u met een mooi 
doek thuis, want uiteraard zijn 
de meeste doeken te koop. De 
entree is gratis.

Theaterkoor Margootje in ’s-Graveland
‘S- GRAVELAND
Op vrijdag 14 oktober a.s. 
zal het Amersfoortse thea-
terkoor Margootje met een 
liedjesprogramma optre-
den in ’s-Graveland. Later 
die maand speelt het voor-
stellingen in Amersfoort. 
In juni jongstleden speelde 
het gezelschap zeven keer 
op Oerol, het jaarlijkse fes-
tival op Terschelling. Ze 
trok een groot publiek en 
had er veel succes. Het 
koor staat onder leiding 
van Ben Groenendijk uit 
Kortenhoef.

Margootje bestaat uit achttien 
leden en is achttien jaar oud. 
Ze onderscheidt zich van an-
dere koren door haar repertoi-
rekeuze. Er valt veel te lachen. 
Maar evenzogoed weet ze met 
haar liedjes het publiek te ont-
roeren. Alles wat ze zingt, zingt 
ze in de Nederlandse taal. Het 
repertoire komt hoofdzakelijk 
uit de Nederlandse kleinkunst. 
Het zijn overwegend bestaan-
de, voor koor gearrangeerde 
liedjes uit de afgelopen zeven-
tig jaar kleinkunstgeschiede-

nis. Het is het soort repertoire 
dat ook centraal staat in het te-
levisieprogramma ‘Klassiekers 
met Kleinsma’.

Waar, wanneer en hoe
Wanneer? Vrijdag 14 oktober, 
aanvang 20.00 uur; Waar? 
Hervormde Kerk, Noorderein-
de 14 ’s-Graveland

Kost dat? €12,50 (donateurs 

Daniël Stalpaert Stichting 
€11,50). Een hapje en een 
drankje is inbegrepen in de 
prijs. Betalen kan cash of 
per pin bij de entree van de 
kerk. Reserveren kan via 06 
46041520. De opbrengst van 
de kaartverkoop gaat volle-
dig naar de Daniël Stalpaert 
Stichting en dus naar het on-
derhoud van de monumentale 
kerk en pastorie.

   

Weekend van de Klassieke Muziek
NEDERHORST DEN BERG
In het weekend van 7-9 ok-
tober vindt in het Jagthuis 
voor de 10e keer het Week-
end van de Klassieke Mu-
ziek plaats: muziek uit de 
tijd van Mozart. En mu-
ziek van Mozart klinkt er 
inderdaad: het Brunsvik 
Strijktrio speelt op vrijdag-
avond zijn Divertimento, 
voorafgegaan door werken 
van Haydn en Schubert.

Quirine Scheffers, Asdis Valdi-
marsdottir en Michael Stirling 
staan garant voor een ontroe-
rende uitvoering.

Zaterdagavond is de beurt 
aan de Van Swieten Society. 
Zij spelen hun programma ‘Op 

weg naar Schumann’ waarin 
de pianokwartetten van Hum-
mel en Ries de weg bereiden 
naar het pianokwartet van 
Schumann. Zondagmiddag 
tenslotte komt fortepianiste 
Lucie de Saint Vincent. Zij zal 
twee verschillende instrumen-
ten bespelen met originele 
werken van Belle van Zuylen, 
Marie Bogot en Helene de 
Montgeroult. Zoals gezegd: 
tijdgenoten van Mozart.

De avondconcerten beginnen 
om 20.15 uur, zondagmiddag 
is de aanvangstijd 15.30 uur. 
Alle programmagegevens, in-
formatie over de musici en de 
mogelijkheid om te reserveren 
staan op www.jagthuis.nl.

Reserveren via de website 
www.jagthuis.nl of per e-mail 
via stal@jagthuis.nl. De lo-
catie van de concerten is Het 
Jagthuis, Middenweg 88, Ne-
derhorst den Berg (Horster-
meer).

   

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 5 oktober: Het po-
litiek-maatschappelijke dis-
cussieprogramma In Derde 
Termijn interviewt deze week 
burgemeester Han ter Heeg-
de van de gemeente Gooise 

Meren over actuele zaken. 
In TV- Magazine is er onder 
andere aandacht voor dieren-
dag. Verder hebben de jonge 
stagiaires van GooiTV een in-
drukwekkende video gemaakt 
met straatinterviews. Voor 

diegenen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842.Of 
ga naar gooitv.nl, ‘program-
ma’s kijken’.

  

Foto: Brunsvik Strijktrio
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Foto van de Week 

De Martinuskerk in Ankeveen in rust en nevel. Komend weekend met de kermis ernaast (foto: Wijdemeren van Boven)

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 
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