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Muzikaal eerbetoon
aan Toon de Bruin van
Steiger 1394
Tekst en foto: Frank Scheers

NEDERHORST DEN BERG
Ingeborg Baar: “Ik mis hem
elke dag. We hadden het
zo goed en gezellig samen.
Ik heb mijn soulmate verloren. Een enorm gemis.
Toon is 60 jaar oud geworden. Daar had nog wel 30
jaar bij gekund. Gelukkig
krijg ik heel veel steun van
vele “Bergers” (inwoners
uit Nederhorst den Berg).
Om iedereen te bedanken heb

ik een gezellige party georganiseerd ter ere van Toon, maar
ook omdat ik stop met Steiger 1394. Het is mij allemaal
te veel geworden. Maar ik ga
door, want Toon en ik hadden
veel gemeen, waaronder doorzettingsvermogen!”
Het Jaagpad
Ingeborg Baar kende Toon de
Bruin al toen ze 23 jaar was
via een kroeg in Nederhorst
den Berg met de naam het
Jaagpad. Pas jaren later kregen ze een relatie. Ingeborg

STERK!

Makelaars
Ontvang kosteloos en
vrijblijvend binnen
een minuut via email een
waarde-indicatie van jouw huis!
Ga naar:

sterkmakelaars.com

woonde boven het Jaagpad.
Later heeft ze het Jaagpad
overgenomen en waren vele
Bergers er vaste klant. Toon
was van beroep schilder. Hij

had een eigen bedrijf. Daarnaast speelde hij graag op zijn
gitaar sinds zijn 30-ste. Regelmatig ging Toon op het terras
van het Jaagpad op zijn gitaar

Gevraagd

representatieve interieurverzorgster/
huishoudelijk medewerkster
Voor de familie Verwelius, een gezin met jonge
kinderen, zoeken wij een representatieve, gastgast
vrije huishoudelijke hulp. Werktijden maandag
t/m vrijdag van 09:00-14:00 uur, locatie Huizen.

spelen en zong daarbij, want
zingen kon hij.
Kenia
In 2015 was Toon zelfs gedurende 3 weken, tijdens zijn vakantie in Kenia, werkzaam als
straatmuzikant. Zijn optredens
waren prima, maar in Kenia
kennen ze dit fenomeen niet.
Men heeft geen geld om te geven aan een straatmuzikant,
want men is vaak straatarm in
Kenia.
-Lees verder op pagina 4-

Sollicitaties: schriftelijk aan vacancies@verwelius.nl

Meer uit de verkoop van je huis halen?
Kies voor onze lokale expertise.
MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL

Zeker weten.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

WEE

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
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

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

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 - 15 15

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Tandartsen

Apotheek

Dierenarts

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

Gemeente

0294 -25 35 19
035 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Loosdrecht
paul.stoove@politie.nl
Wijkagent Kortenhoef / ’s-Graveland
merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg / Ankeveen
annamarie.van.gent@politie.nl
Wijkbrandweer ’s Graveland
Johan Landwaart – 06-10318369
Wijkbrandweer Loosdrecht
Remco Peelen – 06-11715473
Wijkbrandweer Nederhorst d Berg
Nick IJkhout – 06-20357685
Klusjesteam Nederhorst den Berg/Ankeveen
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland

Dunnebier Uitgeverij

035 - 656 30 01
06-51697015

0294 - 25 62 00

Colofon

Aanleverspecificaties
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar:
Deadline aanleveren:

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
H. Antonius

Za. 22 oktober: 19.00 uur:
R. Simileer
Wo. 26 oktober: 9.30 uur:
J. Dresmé
St. Martinus
Zo. 23 oktober: 9.30 uur:
R. Simileer
OLV Hemelvaart
Zo. 23 oktober: 9.30 uur:
Liturgiegroep

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

Zo. 23 oktober: 10.00 uur:
Ds. Elsa Aarsen-Schiering
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 23 oktober: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 23 oktober: 9.30 uur:
Ds. W.M. Schinkelshoek
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 23 oktober: 10.00 uur:
Dienst in de Graankorrel
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 23 oktober: 10.00 uur:
Pastor W. Vlooswijk

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

bij overlijden dag en nacht

T 06 233 09 339

Uitvaartzorg met liefdevolle aandacht
voor een persoonlijk afscheid,
ongeacht welke uitvaartverzekering

redactie@dunnebier.nl
vrijdag 12 uur

Monique Houtzager

(in geval van weekendactiviteiten in overleg)

Aanleverformat:

Alleen in Word, alle andere formats
worden retour gestuurd
max. 300 woorden
max. 200 woorden, alleen met
naamsvermelding volgt plaatsing

Aantal woorden:
Ingezonden brieven:

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.

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

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

Markt in Ankeveen
van 8.00-12.30 uur met:
Brood, groenten, kaas, noten,
siroop, olijven, bloemen en
onze koffie to go

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur
Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens
Hoofdredacteur:
Vormgeving:
UitAgenda:
Bezorgklachten:

Gert Hagen
John Voogd &
Mariël Dunnebier
uitagenda@dunnebier.nl
bezorging@dunnebier.nl

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

DROOM
NU,NU,
DROOM
NU,
DROOM
BETROUWBAAR
DROOM
NU,
REISREIS
LATER!
REIS
LATER!
LATER!
REIS LATER!
REISADVIES!
José
José
José

José

reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
persoonlijke
reisadviseur

uw persoonlijke reisadviseur

T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/jose
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Voorlopige
raadsvergadering agenda
Agenda raadsvergadering

WEEKBLADWIJDEMEREN
Datum:
12 mei 2021
Datum: donderdag
27 oktober 2022

Bespreekstukken
In samenwerking met
9. Raadsvoorstel rapport Porseleinhaven

| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR ANKEVEEN
Aanvang:
20.00 uur

Aanvang: 19:30 uur

Vaste Agendapunten*
Hamerstukken
6. Verklaring van geen bedenkingen parkeerplaatsen
Fort Spion
7. Weigering verklaring van geen bedenkingen
Nederhorst den Berg Noord
8. Weigering verklaring van geen bedenkingen Eilandseweg

Overig
10. Vragenhalfuur
11. Moties Vreemd aan de agenda
12. Sluiting

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u
volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad ‘live’) (alleen audio)
*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

Officiële bekendmakingen

Energiebesparing en zonnepanelen voor jouw
bedrijfspand
Bouwen en wonen

ze van de Energiecoöperatie
WIJDEMEREN
> Aangevraagde omgevingsberekende voor hem de opKom
naar de informatievergunningen
brengst van zonnepanelen
bijeenkomst
op 2 novemen gaf tegelijkertijd bespaber 19.30-21.30 uur bij
ringstips. Dat levert al met al
Combi Auto’s, Trapgans 7
> Bestemmingsplan Eilandseweg
een flinke winst op voor de
in Ankeveen. Aanmelden
4a – woonschip, Nederhorst den
portemonnee. Norman vertelt:
via
https://grotedaken.
Berg is onherroepelijk
“De energieprijzen gaan door
ecwijdemeren.nl/aanmelhet dak. Door samen met
den/
Overig
Wytze “stekkers te trekken”
De Energiecoöperatie Wij- en een verbruiktool te gebruidemeren organiseert deze ken die per kwartier je ener> Gewijzigde ontheffingsdatum
bijeenkomst over energie- giegebruik laat zien, bleek dat
besparing en zonnepanelen ik een hoog nulverbruik had.
speciaal voor eigenaren van Dus zelf ‘s nachts en in het
bedrijfspanden. Een ervaren weekend werd in mijn pand
energieadviseur presenteert veel energie gebruikt. Onder
concrete besparingstips en u meer door compressoren,
enomgevingsvergunhet
komt alles te weten over het pompen, computers
> Verleende
Wijdemeren. Meer informatie
verdient Norman binnen De energiecoöperatie Wijde-Ter inzage
Norman
plaatsen van zonnepanelen koffiezetapparaat.”
ningen (uitgebreideDie
procedure)
op uw dak inclusief subsidies heeft inmiddels bewegings- drie jaar terug. En zo kan hij meren is een bewonersorga- of interesse in een gratis dakensoren en tijdschakelaars de elektrische auto’s van zijn nisatie: van en voor bewo- scan:
en terugverdientijd.
Ook Norman Glijn, eigenaar geplaatst. Zijn nulverbruik klanten opladen met zon- ners. Met een groen hart en
van Combi Auto’s, zag zijn daalde daardoor met 70. En ne-energie. “Als we allemaal met onze kennis en ons net- dakscan@ecwijdemeren.nl.
energiekosten flink stijgen de komend voorjaar krijgt hij 103 wat doen is dat beter voor het werk versnellen wij de energietransitie in onze gemeente
afgelopen tijd. Wytze Broer- zonnepanelen op zijn dak. milieu”.

Bezwaar indienen

Uitslag E-waste Race, Regenboogschool nipt tweede
Aanvragen voorlopige voorziening
>

Bestemmingsplan Eilandseweg

leerlingen deze aan huis kwa- E-waste Race: PCBS De Zoneconomie.
werd nipt 10
tweede,
lange culaire
REGIO
ws 02na
– woonschip,
Nedermen ophalen. Alle apparaten newijzer, KC de Meerstroom,
tijd op kophorst
te hebben
gelegen.
Afgelopen vier weken
den Berg is onherroepelijk
Jarno Deen, fractievoorzitter Na de gastlessen ging de race die zijn ingezameld door de RK Jozef-School, De Pahebben leerlingen van tien
> Partiële
klassen, zullen
worden herge- rel, CBS de Regenboog, De
de leer- herziening
van de D66 van gemeente van start en werd door
basisscholen uit de regio
BestemmingsNassauschool,
gerecycled. Op deze Hoeksteen,
lang Plassengebied
elek- bruikt ofLoosdrecht
Hilversum overhandigde de lingen vier weken plan
Gooi en Vechtstreek elek2013 Oud-Loosdrechtsedijk
race is
bij aan BS De Ploeg , Elckerlyc en
tronisch afval ingezameld.
De manier draagt de 243
trotse school de prijs.
tronisch afval ingezameld
kinderen voerden onherroepelijk
tegelijker- een duurzame kringloop van Wisperweide
tijdens de E-waste Race.
omgevingsvergunOp dit moment wordt in Ne- tijd campagne in hun buurt de kostbare grondstoffen die
In> Verleende
totaal zamelden
de
Zienswijze
indienen
ningen met
(reguliere
procedure)
De E-waste
Race Gooi en
derland de helft van het elek- om buurtbewoners te be- in oude elektronica zitten.
scholen
de hulp
van
Vechtstreek is een initiatief
tronisch afval (e-waste) niet trekken bij de E-waste Race.
buurtbewoners maar liefst
gerecycled, vaak omdat het Buurtbewoners konden hun Onderstaande basisscholen in samenwerking met GAD,
13.637 oude elektronische
bij het restafval belandt of bij oude elektronische apparaten hebben de afgelopen vier Weee Nederland en Stichting
apparaten in.
mensen thuis blijft liggen op online aanbieden, waarna de weken meegedaan aan de Open.
Dankzij de grote inzamelstrijd zolder of in een la. De E-wasbelandt de verzamelde ap- te Race moedigt kinderen,
paratuur niet in de verbran- hun familie en buurtbewoners
Beroep indienen
dingsoven maar wordt deze aan bewuster om te gaan met
hergebruikt en gerecycled. hun elektronica. De race ging
Basisschool Elckerlyc uit Hil- zoals altijd van start met een
versum is met 1916 ingeza- leerzame interactieve gastles
melde apparaten de winnaar waarin kinderen onder andere
Hoger beroep indienen
van de E-waste Race. CBS leren over grondstofschaarde Regenboog uit Kortenhoef ste, consuminderen en de cir-

COLOFON

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht Uitslag E-waste Race Gooi en Vechtstreek
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.
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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

Samen komen we er wel

Marja Hulsman | 06 515 924 91| mhulsman@versawelzijn.nl

Administratie
elkaar: iedere
vrijdagochtend
op is
afspraak
ANWB voor
AutoMaatje:
voor wie
minder mobiel
voor alle
vragen opkomen
het gebiedwe
van financien,
Samen
er wel
toeslagen
envoor
voorzieningen.
ANWB
AutoMaatje:
wie minder mobiel is
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl
Meer informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen?

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl

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

ChillyHilversum
Aanmeten van
borstprotheses

Toon was sowieso vaker op
vakantie geweest in Kenia om
Big Game te gaan vissen, zoals haaien, tonijn en zwaardvis.
Hij vond het prachtig daar.
Cadillac Monkeys
Ingeborg Baar: “9 dagen voor
de uitbraak van Corona, op 4
maart 2020 om precies te zijn,
zijn we Steiger 1394 begonnen.
De rest is geschiedenis. Wat
een waardeloze toestand. Dit
gun je niemand. Toon was ook
net begonnen met zijn band
“The Cadillac Monkeys” , de
band speelde hun uitgebreide
repertoire in een echte Cadillac als podium met bandleden
Egbert (zang en drums), René
(bassist) en Willem (gitaar).

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

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

atie? Bel 035 623 11 00
rsawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

NEDERHORST DEN BERG
Zaterdag 8 Oktober organiseerde WsV de Spiegel,
voor de 4e keer op rij, de
Spiegelplas Clean Up.
WsV de Spiegel organiseert
dit evenement in samenwerking met de Bergse Runners
Club (wandelaars), de Gooise
Onderwater sport Vereniging
(duikers) en wordt ondersteund
door Natuurmonumenten en
de Gemeente Wijdemeren
(die onder andere het afval
ophaalt). Deze zaterdag waren
een 60- tal mensen weer be-

Speculaasjes
met of zonder amandelen

2E PA KJ E

50%
K

O RT IN G
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Op mijn vraag hoe ze Toon kan
NIEUWS VOOR AN
karakteriseren zegt Ingeborg
meteen: “Toon was zorgzaam,
lief, eigenzinnig, fanatiek, doorzettend, sportief, creatief, stond
voor iedereen klaar en had een
grote bek, maar een klein hart.
Een soort van Macho Light zou
ik willen zeggen.”
De afscheidsparty van Steiger
1394 was een groot succes.
Een enorme opkomst, prachtig
weer, veel muziek, een foodtruck en veel gevulde glazen.
Ingeborg Baar: “Toon had het
prachtig gevonden!”

reid de Spiegelplas te ontdoen
van zwerfafval. Een kleine 15
wandelaars gingen de plas
rond, zo’n 25 mensen verdeeld
over zo’n 10 bootjes waren op
de plas actief en zochten de
rietkragen e.d. af en een groep
van 20 duikers keek onder water wat daar nog te vinden was.
Het resultaat is te zien op de
bijgeplaatste foto. Tot ons aller genoegen zien we dat het
zwerfafval lijkt af te nemen.
Waar we de eerste jaren nog
flinke hoeveelheden vonden,
is dat nu gelukkig minder. Deze
ontwikkeling moeten we met

zijn allen zien vast te houden.

Informatiemarkt “Kom Erbij”
WIJDEMEREN
In Wijdemeren zijn veel or-

eroen

Oneliners
Ingeborg Baar: “Toon was bekend om zijn oneliners. Als
men vroeg in Coronatijd hoe
het ging met Steiger 1394 zei
Toon altijd “De muizen liggen

dood in de broodtrommel en
staan met spandoeken voor de
koelkast”.

4e editie Spiegelplas Clean Up

B el geru st vo or ee n
af spra ak

WWW.BAKKERJEROEN.NL

Hun band heette eerst “The
Blues Bergers”. Toen speelde
Hans nog mee op mondharmonica. Jesse, de zoon van Hans,
speelt nu ook mondharmonica.
Nadat alles soepeler ging na
Corona hebben we een heerlijke tijd gehad in Steiger 1394.
Alle Bergers waren welkom en
kwamen ook vaak langs voor
een hapje, drankje en muziek.
We hadden een mooie toekomst voor ons. Helaas voor
korte duur. In februari 2022
kreeg Toon een hartstilstand
en werd alles anders.”

ganisaties, verenigingen,
clubs, activiteiten en initia-

Speculaas
Speculaas
bolgebak

NU

€ 2,50

Dikke Speculaasbrokken

Speculaas
kwarkbol

Lekker voor bij
de kofﬁe of thee

M ET
ZO N D ER
AM AN D EL
AM AN D EL
EN
EN

€ 3,65 € 3,95

tieven. De Werkgroep Kom
Erbij wil met elkaar een informatiemarkt organiseren
waardoor alle mooie initiatieven (nog meer) zichtbaar
worden voor alle bewoners
in Wijdemeren!
Als werkgroep Kom Erbij stellen we ons zelf als doel dat
wij inwoners en organisaties
informeren, ontmoeten en met
elkaar verbinden. In de werkgroep zitten stichting MEE,
Versa Welzijn, het Maatjesproject, Stichting Vier het Leven
en de gemeente Wijdemeren.

NU

€ 4,50

Geldig van donderdag 20 oktober t/m zondag 6 november.
Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum | Markt van Ankeveen & Vreeland

Wij willen de informatiemarkt
met jullie organiseren op zaterdag 3 juni 2023. Lijkt het je leuk
om hierover mee te denken en/
of te organiseren, stuur dan
een bericht naar komerbij@
wijdemeren.nl

NIEUWSSTER
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BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

Ingezonden brief

WEEKBLADWIJDEMEREN
Vragen
n.a.v. interview Wethouder Zagt
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Beste Elske,
Normaal gesproken krijgt het
college 30 dagen de tijd (Artikel 52 RvO) om te antwoorden
op schriftelijke vragen.
In dit geval willen wij (DorpsBelangen) op zo kort mogelijke
termijn – en in elk geval uiterlijk
21 oktober as – antwoord op
de onderstaande vragen, gezien de enorme druk die staat
op de totstandkoming van begroting en het belang daarvan
voor het komende jaar en het
meerjarig perspectief.
Aanleiding:
In de online versie van De
Gooi- en Eemlander lezen
we in een interview met wethouder Zagt dat de gemeente
Wijdemeren een halfjaar de
tijd heeft gekregen om een

sluitende begroting te maken. Vraag aan wethouder
Zagt van Financiën. Klopt dit
bericht? Zo ja, wat betekent
dat aangezien we over een
half jaar al in het nieuwe jaar
2023 zitten? Wat betekent dit
voor het preventief toezicht
dat steeds als “aannemelijk”
wordt gekenschetst? Waarom
heeft de wethouder gekozen
om dit via de pers kenbaar te
maken in plaats van de raad te
informeren, terwijl het college
een informatie plicht heeft?
Waarom heeft de wethouder
dat niet gemeld in zijn brief van
10 oktober jl. net zo min als de
mogelijkheid dat er twee keer
dertien weken uitstel verleend
kan worden door de toezichthouder voor het maken van
een sluitende begroting?Wanneer heeft de wethouder besloten de raad onvolledig en

niet tijdig te informeren?
Afgezien van wat de raad vindt,
zegt Zagt in het interview in de
Gooi- en Eemlander dat er al
keuzes zijn gemaakt als het
gaat om personeel, lokale belastingen en het tweede IKC.
Waarop baseert de wethouder
dat? Wij hebben al eerder duidelijk gemaakt dat de gemeenteraad over dat soort keuzes
gaat als budgethouder en als
het gremium waar de kaders
worden gesteld.
Tot zover de vragen
Nogmaals; wij verwachten binnen de kortst mogelijke termijn
antwoorden op deze vragen.
Met vriendelijke groeten, JanJaap de Kloet, fractievoorzitter
DorpsBelangen

Roze koeken actie voor aandacht
roze ouderen

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LINNERIEANNELIES.NL

bezorger gezocht!!!
Weekblad Wĳdemeren Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
zoekt een bezorger
om op woensdag in 06 - 136 678 48
de dorpskern van

Kortenhoef
ons weekblad te
bezorgen.

Foto Jacq Roos FOTOGRAFIE

LOOSDRECHT
Maandag 10 oktober
Deze week wapperde de regenboogvlag bij Inovum De
Beukenhof in Loosdrecht. Van
07 tot en met 15 oktober 2022
was het Rainbow week en organiseerde stichting Gooi &
Vecht Inclusief diverse activiteiten om positieve aandacht
te vestigen op de LHBTI+ gemeenschap. Een initiatief dat
toegejuicht wordt door Inovum.
Vandaar dat Inovum en stichting Gooi & Vecht Inclusief de
handen ineen sloegen en een
actie op touw zette. Maandag
10 oktober werden de bewoners van De Beukenhof gefê-

teerd op heerlijke roze koeken
om aandacht te vragen voor
roze ouderen. Veel ouderen
gaan terug de kast in wanneer
thuiswonen niet meer gaat en
zij intrek nemen in een verzorgings- of verpleeghuis. Om te
laten zien dat ook zij zich vrij
mogen voelen om zichzelf te
zijn, ongeacht gender of seksuele oriëntatie, werden de
roze koeken uitgedeeld.
Niemand minder dan de burgemeester van Wijdemeren
Crys Larson hielp mee. Achter
een met regenboogkleuren
versierd karretje met roze koeken ging zij in de Beukenhof

langs diverse afdelingen. “Het
is belangrijk om stil te staan
bij de roze ouderen die vaak
vergeten worden in verzorgings- en verpleeghuizen en
zo vragen we aandacht voor
hun strijd om erkenning.”
Een klein gebaar, maar heel
belangrijk voor bewoners,
naasten, personeel en vrijwilligers. Iedereen moet zichzelf
kunnen zijn. Dat maakt De
Beukenhof tot een veilig thuis
voor ouderen en mensen met
niet aangeboren hersenletsel,
en het maakt het tot een veilige en plezierige werkplek.

ĞŶŐƌĞĞƉƵŝƚŽŶǌĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͗
• <ŶŝŬĂƌŵƐĐŚĞƌŵ͕ƵŝƚǀĂůƐĐŚĞƌŵĞŶ͕ƐĐƌĞĞŶƐ͕ƌŽůůƵŝŬĞŶ͕ŵĂƌŬŝĞǌĞŶ
• ZŽůŐŽƌĚŝũŶĞŶ͕;ŚŽƵƚĞŶͿũĂůŽĞǌŝĞģŶ͕ĚƵĞƚƚĞƐ͕WůŝƐƐĞŐŽƌĚŝũŶĞŶ
• /ŶǌĞƚŚŽƌĞŶ͕ŽƉǌĞƚŚŽƌĞŶ͕ƉůŝƐƐĞŚŽƌĚĞƵƌĞŶ
ĞůǀŽŽƌĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŵĞƚDŝĐŚĞůůĞ<ůĞƚŽŶϬϲϭϰϳϰϯϮϳϳ ŽĨƐƚƵƵƌĞĞŶ
ĞŵĂŝůŝŶĨŽΛŶŽǀŝͲŽŵŶĞƐ͘Ŷů͘

EĂũĂĂƌƐĂĐƚŝĞ͗ tŝůũŝũ ĞƌǀŽůŐĞŶĚĞǌŽŵĞƌŽŽŬůĞŬŬĞƌĐŽŽůďŝũǌŝƚƚĞŶ͘
>ĂĂƚƐƚĞŬĂŶƐŽƉĚĞǌĞŵŽŽŝĞĂĂŶďŝĞĚŝŶŐ͊KƉсKƉ

ƐĞŵŝͲ ĐĂƐƐĞƚƚĞŬŶŝŬĂƌŵƐĐŚĞƌŵ͕ĨƌĂŵĞŬůĞƵƌǌŝůǀĞƌ͕ǌŝũƉůĂƚĞŶĂŶƚƌĂĐŝĞƚ͕ĚŽĞŬŬůĞƵƌĂŶƚƌĂĐŝĞƚ͕
ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚŵĞƚŽƉďŽƵǁƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ͘^E>>>sZ/E'
ϯŵĞƚĞƌďƌĞĞĚŵĞƚĞĞŶƵŝƚǀĂůǀĂŶϮ͕ϱŵĞƚĞƌ
ϰŵĞƚĞƌďƌĞĞĚŵĞƚĞĞŶƵŝƚǀĂůǀĂŶϯŵĞƚĞƌ
ϱŵĞƚĞƌďƌĞĞĚŵĞƚĞĞŶƵŝƚǀĂůǀĂŶϯŵĞƚĞƌ
DŽŶƚĂŐĞ
DŝĚĚĞŶǁĞŐϲϬ
EĞĚĞƌŚŽƌƐƚĚĞŶĞƌŐ
'ĞĞŶƐŚŽǁƌŽŽŵ

van € ϵϱϰ͕ϬϬ
van € ϭϮϭϴ͕ϬϬ
van € ϭϰϰϵ͕ϬϬ
van € ϯϰϱ͕ϬϬ

ǀŽŽƌ€ ϳϱϬ͕ϬϬ
ǀŽŽƌ€ ϴϵϰ͕ϬϬ
ǀŽŽƌ€ 1049,00
ǀŽŽƌ€ 295,00

NIE

6

Woensdag 19 oktober 2022

Heerlijke herfst

Marathonbrood
€ 3,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

- ADVERTORIAL -

Het Gooi en Omstreken
heet voortaan G&O!
Dit jaar bestaat woningcorporatie Het Gooi en Omstreken 50 jaar. Daarom
is dit een mooi moment
om de naam en logo weer
aan te laten sluiten bij de
organisatie die ze nu én
in de toekomst willen zijn.
De woningcorporatie is
de afgelopen maanden in
gesprek gegaan met haar
huurders, medewerkers en
samenwerkingspartners.
Dit heeft geresulteerd in
de nieuwe naam en uitstraling die ze vandaag vol
trots presenteren. Ze heten
voortaan G&O!

Nieuw maar vertrouwd
Voor de huurders verandert
er weinig, de dienstverlening
blijft zoals ze gewend zijn. We
blijven ons dagelijks inzetten
voor een fijne woning, een plezierige buurt en een duurzame
omgeving. Voor de huurders!
Stap voor stap, zo duurzaam
mogelijk
De komende tijd gebruikt de
woningcorporatie om over te
stappen naar het nieuwe logo.
Zo duurzaam mogelijk. Ze
proberen spullen met de oude
naam en het oude logo zoveel
mogelijk op te maken. Daarom
kan het zijn dat je zowel de
oude als de nieuwe uitstraling
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voorbij ziet komen. Stap voor
stap wordt de nieuwe uitstraling steeds meer zichtbaar. In
het straatbeeld, in de communicatie en online.
Winactie voor de jongste
huurders
Ook de jongste huurders vieren deze mijlpaal met de woningcorporatie mee. Kinderen
tot en met 12 jaar oud kunnen
een kleurplaat downloaden. Zij
maken daarmee kans op vrijkaartjes voor een gezinsuitje
in de regio.
Kijk voor meer info op:
www.wonenbijgeno.nl

Informatieavond over het water
in de Horn- en Kuijerpolder
Waternet nodigt namens waterschap
Amstel Gooi en Vecht, bewoners en andere
belanghebbenden uit voor een tweede
informatieavond over het water in de Horn- en
Kuijerpolder. Op de eerste informatieavond
hebben bewoners en belanghebbenden
kansen en knelpunten aangegeven.
Medewerkers van Waternet lichten op deze
avond toe hoe deze kansen en knelpunten zijn
uitgewerkt in maatregelen. Ook informeren wij
u over de uitkomsten van ons onderzoek. We
hebben gekeken naar het waterpeil en hoe het
water wordt afgevoerd. Maar ook of het water
schoon is en of er wateroverlast kan ontstaan.

Waarom een informatieavond?

De bewonersavond is op 24 oktober in
Het Spieghelhuys, Dammerweg 3, 1394 GM
Nederhorst Den Berg. De avond is van 20.00 22.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.
U bent van harte welkom.

Met vragen kunt u terecht bij Liesbeth van
Boom (omgevingsmanager), via 0900 9394
of per e-mail liesbeth.van.boom@waternet.nl
Kijk ook op: https://www.agv.nl/
watergebiedsplan-horn-en-kuijerpolder

Het is belangrijk dat het water in uw omgeving
schoon is. Ook voldoende water is belangrijk:
niet te veel als het regent en niet te weinig als
het droog is.
Het waterschap maakt minimaal elke twintig
jaar een watergebiedsplan. Hierin staan
maatregelen die zorgen voor een juiste
waterstand en een goede waterhuishouding.
Ook staan in het plan maatregelen om de
kwaliteit van het water te verbeteren.
Zo zorgen we ervoor dat u voldoende schoon
water in uw omgeving heeft.

Meer weten?

Op www.overheid.nl vindt u alle officiële bekendmakingen van het waterschap in het digitale Waterschapsblad.
U kunt zich via deze site abonneren op een e-mailservice voor bekendmakingen in uw postcodegebied.
Zo krijgt u automatisch alle officiële bekendmakingen van het waterschap in uw mailbox.

Meld je evenement aan op

loosdrechtsplassengebied.nl

Dit is een uitgave van de gemeente
Wijdemeren en Sportadviesgroep.nl

Uitgave 8 van 8

Eindredactie: Ine Klosters / Frank Wolfs
Teksten: Kirsten Thuis-Woudenberg
Fotografie: Fotostudio 68
Vormgeving: GPM Design
Contact: frank@sportadviesgroep.nl
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Recept
van Dave
Dave van Hout (44) 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 afhaalmaaltijden.
Op deze pagina deelt Dave een
gezond en lekker recept.
Deze week: Pompoenlasagne
met lekker veel groenten
Wat het je nodig?
1 flespompoen in blokjes, 400 gram
verse spinazie (of uit de diepvries;
ontdooid en uitgelekt), 1 pakje
courgette spaghetti, olijfolie, peper
en zout, 250 gram ricotta, 1 ei,
175 gram geraspte kaas, 1 theelepel
oregano, 2 tenen knoflook,
4 tomaten, 9 lasagnevellen, een
ovenschaal van circa 18x28 cm.
Hoe maak je het?
Verwarm de oven voor op 200
graden. Doe de pompoenblokjes in
een ovenschaal en voeg een scheut
olijfolie, oregano, peper en zout toe.
Pers de knoflook uit en schep dit
door het mengsel. Zet de ovenschaal
30 minuten in de oven. Breng een
pan met water aan de kook. Voeg de
verse spinazie toe tot het slinkt (1 a
2 minuten). Giet de spinazie af en
druk met een lepel het vocht eruit.
Klop de ricotta los met het ei en een
snuf peper en zout. Snijd de tomaten
in plakjes. Pureer de pompoen in
een keukenmachine of prak met een
vork. Voeg eventueel een scheutje
olijfolie toe om het mengsel smeuïger
te maken. Vet een ovenschaal in met
een beetje olie. Vul de ovenschaal.
Begin met een laagje van de helft
van het ricottamengsel. Verdeel
daarop de helft van de spinazie, de
courgettespaghetti en een laagje
lasagnevellen. Verdeel daarop de
helft van het pompoenmengsel,
courgettespaghetti, schijfjes tomaat
en dek weer af met lasagnevellen.
Herhaal deze lagen nog een keer.
Bestrooi de bovenzijde met de kaas.
Zet de gevulde ovenschaal 30
minuten in de oven op 200 graden.
Eet
smakelijk!

Gemeente zet in op preventie
“Met preventie willen we
voorkomen dat de gezondheid van onze inwoners
achteruit gaat”, vertelt
wethouder Gert Zagt van de
gemeente. De wethouder
vindt het dan ook belangrijk
om in te zetten op preventie.
“Liever gezond blijven, dan
achteraf hard werken om
weer gezond te worden.”
Daarbij gaat het niet alleen
om gezondheid, maar ook
om welzijn. “Onze gemeente
en onze regio is vergrijsd en
de vergrijzing neemt de
komende jaren alleen nog
maar toe. Daar moeten we
ons goed op voorbereiden.”
Het hoofddoel is de gezondheid
van de inwoners te verbeteren.
“Dit doen wij door inwoners
te helpen bij het maken van
keuzes die leiden tot een betere
gezondheid. Daarbij sluiten we
ook aan bij de doelen van het
Nationaal Preventieakkoord.
In het Nationaal Preventieakkoord staan tot 2040 doelen
om Nederlanders gezonder te
maken. De doelen zijn: een
rookvrije generatie; minder
overgewicht (van 50% naar 38%
van de volwassenen) en minder
overmatig alcoholgebruik (van
8,9% naar 5%).”
Genoeg bewegen
Vooral door middel van sport en
bewegen hoopt de gemeente
mensen in beweging te krijgen.
“Genoeg bewegen helpt
namelijk om risico’s op zowel
lichamelijke als geestelijke
gezondheidsproblemen kleiner
te maken.”
Een voorbeeld daarvan is het
sportakkoord. “Hiermee kunnen
sportaanbieders activiteiten
organiseren om inwoners in
beweging te krijgen.
Per activiteit stellen we hiervoor
500 euro beschikbaar. Daarnaast
bieden we, in samenwerking
met Team Sportservice, fittesten
aan senioren. Tijdens de test
worden oefeningen gedaan
waarbij we de gezondheid
meten, zoals metingen van
bloeddruk, lenigheid, balans

‘Liever gezond blijven,
dan achteraf hard werken om
weer gezond te worden’
en kracht. Daarmee kunnen
deelnemers zien hoe het met
hun gezondheid gesteld is en
persoonlijk advies krijgen hoe
gezond en prettig ouder te
worden.”
Veilig blijven fietsen
Dit jaar doet Wijdemeren ook
weer mee aan het provinciale
project Doortrappen.
“Doel van het project is om
ervoor te zorgen dat ouderen zo
lang mogelijk veilig blijven
fietsen. Dit doen we door het
aanbieden van fietslessen in
praktijk en theorie, het
organiseren van bijeenkomsten
voor professionals over
valpreventie, of het maken van
doortraproutes – dit zijn
fietsroutes in onze gemeente

waarbij oog is voor de veiligheid
van oudere fietsers.”
Langer gezond blijven
Het beleid richt zich met name
op twee doelgroepen: jongeren
en ouderen. “Jongeren omdat
we geloven dat je zo vroeg
mogelijk een gewoonte moet
maken van gezond leven.
Om ook langer gezond te
blijven. Jongeren worden deels
bereikt via de GGD en via het
werkprogramma van de buurtsportcoaches. Daarnaast richten
we ons vooral op ouderen.
Naarmate we ouder worden
neemt de zorgvraag vaak toe.
Wij willen graag dat mensen
langer in goede gezondheid
een zelfstandig leven kunnen
leiden.”

Meer informatie is te vinden op:
www.sportakkoordwijdemeren.nl
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Je liefde, je kracht
Je warmte en je lach
We zullen je missen, iedere dag
Verbijsterd, want nog zo jong en sterk,
intens verdrietig, want nog zoveel te leven,
en ook zó dankbaar, want al zoveel gegeven …
laten wij u weten dat geheel onverwachts is heengegaan
mijn innig geliefde man, onze lieve vader, zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom

Erik Korpershoek
Hendrik Johannes
* 13 november 1970

† 9 oktober 2022
Astrid Korpershoek - Cromwijk
Sjoerd en Lauren
Rik

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft
Wij zijn intens verdrietig dat wij zo plotseling
afscheid moeten nemen van
Erik Korpershoek
Erik was niet alleen de beste secretaris die wij ons konden
wensen, hij was ook een raadgever, de nuchterheid én
betrokkenheid zelve, een vast baken, steunpilaar en
een échte CDA-vriend.
Zijn humor, betrokkenheid, positiviteit en
tomeloze energie zullen wij enorm gaan missen.
Maar Erik heeft ons aangestoken waardoor zijn
licht blijft schijnen!
Onze gedachten en gebeden zijn bij
Astrid, Sjoerd, Rik en al zijn familie en vrienden.
Leden, fractie en bestuur CDA Wijdemeren

en wederzijdse familie
De begrafenis heeft afgelopen zaterdag 15 oktober
plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Reeuwijk.

In Memoriam

Erik Korperhoek
1970 – 2022
Tot ons groot verdriet is op zondag
9 oktober 2022 overleden onze collega

Het zo plotselinge overlijden
van Erik is bij ons, evenals
bij zovelen, met een enorme
schok, verdriet en ongeloof
binnengekomen.

Erik Korpershoek
Erik was niet alleen al meer dan 26 jaar
een fijne, sociale en zeer gewaardeerde collega,
voor velen onder ons was hij ook een goede vriend.

We kennen Erik natuurlijk
als vrijwilliger in ons theater,
maar Erik betekende veel
meer. Hij heeft aan de wieg
gestaan bij de transformatie
van Nederlands Hervormde
kerk in Ankeveen tot Theater
De Dillewijn. Vanaf het moment dat het plan bestond om
de leegstaande kerk te verbouwen tot het theater zoals
het nu geworden is, heeft hij
ons voorzien van advies en
begeleid met zijn bouwkundige kennis.

Erik was een mooi mens … we missen hem enorm.
We wensen Astrid, Sjoerd, Lauren, Rik en de rest
van de familie heel veel sterkte en kracht toe.
Directie en collega’s Wessels Zeist bv

Nacht van de
Nacht

Erik was bescheiden, had een
luisterend oor en wist mensen
voor zich te winnen. Wanneer
er een probleem of vraag opdoemde met betrekking tot De
Dillewijn kwam Erik met een
antwoord: goed gedocumenteerd, alles tot in detail vastgelegd. Zijn inbreng is en was
van grote waarde!

REGIO
29 oktober 2022 vanaf 19.00
uur begint de Nacht van de
Nacht weer.
Laat het donker donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens
de Nacht van de Nacht. De
Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd
door de Natuur en Milieufede-

raties. Ook IVN Gooi doet mee
door een Nachtwandeling te
organiseren voor kinderen met
hun ouders, onder leiding van

natuurgidsen in een natuurgebied dat op andere dagen na
zonsondergang gesloten is.
Aanmelden via ivngooi.nl

Wij zullen hem met zijn kennis en bereidheid altijd te
helpen enorm missen en nog

heel vaak memoreren. De
foyer van Theater De Dillewijn
draagt ook niet voor niets ook
zijn naam. Het gemis voor zijn
gezin is immens, maar ook
voor ons is het niet te bevatten dat we zonder hem verder
moeten.
Wij danken Erik voor wie hij
was voor ons allen, als beminnelijk mens, als vraagbaak,
als vrijwilliger, als grote kracht
achter het ontstaan van Theater De Dillewijn.
“Theater De Dillewijn”
Ankeveen
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Zoveel bloemen,
zoveel kaarten,
zoveel warme woorden
zoveel belangstelling en
zoveel troost.

In samenwerking met

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het
overlijden van mijn man/onze liefste vader en opa

Peter Maria Barnhoorn
Vanwege de overweldigende belangstelling is het
voor ons onmogelijk u allen persoonlijk onze
oprechte dank te betuigen.
Nederhorst den Berg, 14 oktober 2022
Anneke Barnhoorn-Zwagerman
Brigitta
Karin, John en Wayne
Jack, Maria, Jacob, Lucas en Simon

Dat, dan, daar
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
In het najaar ook kleur
in de tuin? We hebben weer
ruime keus in bos- en
grootbloemige violen!
Zorgkwekerij Kostelijk,
middenweg 13, Ned.d.Berg
www.kwekerijkostelijk.com
MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Je BODEM, pers.ontw.groep
Je vrouwelijke levenslust
verkennen en ontwikkelen,
speels en creatief.
barbarapompe.nl/groepen
GRATIS WAARDEBEPALING
Nieuwsgierig naar wat je
huis waard is? Bel - mail
voor gratis woningwaarderapport. 035 - 65 65 147
of renate@huysraed.nl
Renate Holdinga-Huysraed
MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachtgerichte massage
Ontspanningsmassage
www.donnalife.nl
06-27484142
Huishoudelijke hulp
06-49150270

Het Diabetes Fonds zoekt collectanten
KORTENHOEF/
‘S-GRAVENLAND
Het Diabetes Fonds zoekt
collectanten om de jaarlijkse collecte in Kortenhoef
en ‘s-Graveland tot een
succes te maken.
1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes. Collecteren voor
het Diabetes Fonds is belangrijk om wetenschappelijk onderzoek te financieren naar
betere behandelingen en het

uiteindelijke doel: genezing.
Twee uurtjes collecteren is al
heel waardevol, maar meer
mag natuurlijk ook! De collecte is van maandag 31 oktober
tot en met zaterdag 5 november. Door
met
een
groot aantal
vrijwilligers
een aantal
uur te collecteren,
kan samen

een groot bedrag worden opgehaald. Aanmelden kan via
www.diabetesfonds.nl/collecte. Voor vragen, neem contact
op via: collecte@diabetesfonds.nl of 033 – 462 2055.

Door: Sijmen Brandsma
(Land & Boschzigt)

Ooit, ergens, iets. Zo begon
en begint het bij steeds meer
mensen te kriebelen. Ooit wil
ik achter dat computerscherm
vandaan, ergens iets nuttigs
en met mijn handen doen.
Met andere mensen samen,
buiten en goed voor de aarde.
De stroom aanmeldingen
voor de deeltijdopleiding van
de Warmonderhof neemt ieder jaar toe. Deze opleiding
is de biologisch-dynamische
land- en tuinbouwopleiding
en geniet een enorme belangstelling van jonge en iets
oudere mensen die hun leven
een andere wending willen
geven.
Zodat ooit, ergens en iets
verandert in dan, dat en
daar. Dat is een heel proces.

Kringloop landbouw, no-dig,
regeneratieve landbouw, biodynamisch,
permacultuur,
strokenteelt, vegan landbouw,
c.s.a., humanure, agro-forestry, compost-thee, korte afzetketens, het tuimelt allemaal
door elkaar. Er is veel te doen
in en op het land.
En net als de paddenstoelen
in de herfst schieten op de
meest onverwachte plaatsen
bedrijven en bedrijfjes uit de
grond. Gestart door mensen
met durf en gesteund door
mensen met vertrouwen.
Wij zijn blij dat we op onze
tuin een klein steentje bijdragen door onze kennis zo goed
mogelijk te delen met onze
stagiaires. En zijn trots als zij
elders een bijdrage leveren
aan een gezondere landbouw,
op wat voor manier dan ook.

Parkinsonlezing
REGIO
Beeldend verslag van het
baanbrekende boek: “De
Parkinsonpandemie, een
recept voor actie” geschreven door Bas Bloem
en Jorrit Hoff.
Zo luidt de titel van de lezing
door Frank Schopman tij-

dens de bijeenkomst van het
Parkinson Café Laren en omstreken donderdagmiddag 20
oktober in de Ridderzaal van
Amaris Theodotion, Werkdroger 1 in Laren. Vrije inloop
vanaf 14.00 uur.
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www.easysit.nl | dé zitspecialist van NederlandKom deze dagen

voor advies naar
de showroom!

MEGA INRUIL
december

december

december

december

december

december

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

Ontdek de drie werelden van Easy Sit
r uw
tot € 750,- terug voo
Relaxstoelen

oude stoel of bank bĳ aankoop van een Easysit!*
Woensdag

Donderdag

oktober

oktober

Comfortabel zitten begint
Vrĳbĳ
dag
Zaterdag
de juiste stoel.
Een stoel
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
oktober
oktober
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
van en geven u graag een
Easysit A90
passend
advies!

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieper
iode:

Dinsdag

Woensdag

High Tea D26
19 20 21 22 25
eluxe
Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

voor twoktober
oktober
ee
Relaxstoelen
Easysit D112

Vanavond al zitten? Altĳd meer dan
450 stoelen Comfortbanken
en banken Thuisdemonstratie?
op voorraad!

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

Gratis het beste zitadvies

Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek
NIEUWE
COLLECTIE!

Geen aanbetaling nodig

Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Kom langs
voor onze

Easysit
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van

leeftijdskorting!

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

per levensjaar

€ 5,- *

in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum

korting!

Easysit D62

Easysit D82

Easysit D81

Easysit D83

Kunt u niet komen?
Bel voor een gratis
thuisdemonstratie
088 - 6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

Easysit Hilversum

Easysit A600

Verlengde Zuiderloswal 8a

3772 MP Barneveld

1216 BX Hilversum
Havenkwartier

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!

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

Easysit A90

Easysit D02

Easysit D450

Easysit D83

* Niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

✔ Ruil uw oude stoel of bank in
✔ Geen aanbetaling

● Maatwerk

✔ Gratis zitadvies

uit eigen fabriek

✔ 5 jaar service & garantie aan huis
Showroom
Hilversum
Showroom
Barneveld
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP
hilversum@easysit.nl
barneveld@easysit.nl
Openingstĳ
den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Showroom
Hilversum
GRATIS PARKEREN

voor de showroom
Verlengde
Zuiderloswal 8a 1216 BX

Bezoek onze showroom of bel:

✔ Snelle of directe levering

✔ Maatwerk

088-6220220

✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad
Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

06-20147467
* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs.
Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.
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Nieuwe Muren

WEEKBLADWIJDEMEREN

afval. “Ik ben toen als alterTekst en foto:
In samenwerking met
|
|
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
BERG | DE NIEUWSSTER
natieve| NEDERHORST
jongelingDENuiteindelijk
Niels van der Horst
ANKEVEEN
Erik Vermue begon zijn
werkende leven in de uitgeverij. Hij runde onder
andere een boekhandel
in Amsterdam. “Dat was
Schimmelpennink op de
Weteringschans”, specificeert hij. Aangewakkerd
door de liefde volgde een
ommezwaai in zijn carrière. “Via die dame ontmoette ik iemand die met
leem als stucmateriaal
bezig was. In een breder
verband kwam ik toen in
aanraking met duurzaam
bouwen.”
Naast het maken van een
natuurlijk product sprak het
gebruik van natuurlijke materialen en het beperken van
de afvalstroom Erik zeer aan.
“Die afvalstroom is in de bouw
overal in de wereld aanzienlijk,” vertelt hij. Ongeveer een
kwart van wat er in de bouw
geproduceerd wordt, betreft

bezweken voor de argumenten om duurzaam te bouwen.
Verander de wereld, begin bij
jezelf, hè?” klinkt het vrolijk.
Erik Vermue is inmiddels tien
jaar eigenaar van Nieuwe Muren. “Dat is begonnen toen ik
– wederom via de liefde, een
nieuwe en ook mijn huidige –
in Ankeveen was beland,” Het
bedrijf kwam eigenlijk voort
uit de situatie dat hij vaak van
mensen hoorde dat ze wel
wat wilden met natuurlijke
materialen maar geen aannemer konden vinden die dat
wilde aangaan. Erik Vermue
met Nieuwe Muren voorziet
daar wel in.
Zijn opdrachten lopen van
klein naar groot en van nieuwbouw tot renovatie. De meeste nieuwe aanvragen komen
via via binnen. “Mensen zien
bij een kennis het resultaat en
willen het dan ook,” verklaart
Erik. Centraal staan de werkzaamheden met leem, zoals

stucwerk en isoleren. Het
isoleren gaat vaak in combinatie met houtvezelplaten of
houtwol. Erik doet dat vaak
bij panden waar alleen aan
de binnenkant iets gedaan
kan worden, zoals monumenten. Maar meer en meer komt
Nieuwe Muren in beeld bij ‘gewone’ woningen van mensen
die graag verantwoord willen

verduurzamen.
“Interessant is wel dat we ook
verwarming op basis van water of gelijkstroom aanleggen
en doen aan gevelbekleding
en het leggen van groendaken.” De gelijkstroomverwarming gaat middels een
soort elektrische dekens in
de vorm van matten of doe-

ken die in de (lemen) muren
of vloer worden aangelegd.
“Het gaat op basis van 36 volt
en verbruikt weinig energie.
Je maakt net als bij infrarood
stralingswarmte en het voelt
heel aangenaam.” aldus Erik.
“En het kan natuurlijk gevoed
worden door zonnepanelen.”

Iedereen is welkom bij Mondzorg Hoflaan
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Sinds juni is de tandartspraktijk op Hoflaan 1
overgenomen door tandarts Djawid Hossainian,
met als nieuwe naam
Mondzorg Hoflaan. Een
kleinschalige
praktijk
waar jong en oud terecht
kan.
Op zijn 6e kwam Djawid Hossainian uit Afghanistan naar
Nederland. Hij groeide op in
Utrecht en kreeg interesse
voor de medische wereld.
Omdat daarbij het stukje
‘handvaardigheid’ hem aansprak, koos hij uiteindelijk
voor tandheelkunde. Aan de
ACTA in Amsterdam studeerde hij zes jaar, waarna hij als
ZZP’er aan de slag ging bij
een praktijk in Lopik. Djawid
had het daar enorm naar zijn
zin, maar vond het ook een
leuke uitdaging om ondernemer te worden. Dus toen hij
in contact kwam met Ellen
Hagestein greep hij zijn kans
om de praktijk in het gezond-

heidscentrum Hoflaan over te
nemen.
Angst voor de tandarts
Is zijn nu 7-jarige loopbaan
kreeg Djawid veel affiniteit
met angstige patiënten. “Voor
veel mensen is een bezoek
aan de tandarts geen pretje,”
legt hij uit. “Met mijn rustige
en kalme benadering lukt het
in 99% van de gevallen om iemand pijnloos te behandelen.
Ik neem echt de tijd om mensen op hun gemak te stellen.
Dat geldt ook voor jonge kinderen. Die laat ik op speelse
wijze kennismaken met de
tandarts.”
Moderne praktijk
De praktijk beschikt over veel
moderne technieken, zoals
de intra-orale scanner. Daarmee kan een gebit digitaal gescand worden en is ‘happen’
niet meer nodig. Naast Djawid
werkt Valentine Harderwijk als
mondhygiënist, Monique Hollander als paro-preventieassistent en Peggy Oldenburger
als preventieassistent. Aan
de stoel assisteren Albertine

en Sahar, en de balie wordt
bemand door Lizzy en Angelique. Zij zijn vijf dagen per
week bereikbaar en kunnen
behandelingen inplannen op
dinsdag t/m vrijdag.
Persoonlijke aandacht
“We hebben een kleine praktijk, met een hecht team,” stelt
Djawid. “Voor mijn start is er

een periode van veel wisselingen geweest. Ik wil de lijn die
tandarts Vonk daarvoor had
graag voortzetten. Met één
vaste tandarts en één gezicht.
Met persoonlijke aandacht en
goede communicatie. Mijn intentie is om tot mijn pensioen
hier te blijven.” Nou, dat duurt
nog wel even, want tandarts
Hossainian is pas 32 jaar. Hij

woont met zijn vrouw en kind
van 1,5 jaar in Vleuten. En
een tweede koter is op komst.
Wees welkom
Mondzorg Hoflaan neemt
nog nieuwe patiënten aan.
Van jong tot oud, angstig of
niet, iedereen is welkom. Kijk
voor meer informatie op www.
mondzorghoflaan.nl.
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VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst verliest derby tegen ’s Graveland
Ruim 450 toeschouwers waren getuige van de eerste Wijdemeerse derby van het jaar.
Nederhorst ontving op Meerzicht de buren uit ’s Graveland
(SVS) en moesten uiteindelijk
met 2-4 het onderspit delven.
Veel rook van zowel de thuisploeg als de buren bij de opkomst van beide teams. Ook
belangstelling vanuit RTV
NoordHolland en de Gooi en
Eemlander. Helaas kon Hilversum en omstreken vanwege
werk geen opname maken van
het duel.
Het werd een doelpuntrijke

S.V. ’s-Graveland nieuws

wedstrijd met een verdiende
winnaar. De gasten wisten
op cruciale momenten toe te
slaan. In de tweede, de 44e en
46e minuut wist SVS doeltreffend te zijn. Met name de 1-3
direct na de pauze was voor
de thuisploeg de nekslag in dit
duel. Over het geheel genomen was SVS het makkelijker
voetballende elftal. Toch kregen de Bergers ook zo haar
kansen. Na de vlot opgelopen
achterstand was het Justin
Wessels die geheel vrijstaand
met een hakbal de keeper verraste en voor de 1-1 zorgde.
Op slag van rust ging Tom Wewer in de fout en strafte SVS dit
af voor de 1-2 ruststand. Gelijk
na rust dus de fatale 1-3. Vanaf
rechts kon er ongehinderd voor
worden voorgegeven, Wesley

van der Helm stompte maar
half weg en voorbij de tweede
paal kon er een SVS speler
ongehinderd raak schieten. Na
misverstanden in de verdediging bracht SVS de stand zelfs
op 1-4 en was het Justin die de
schade beperkte via zijn treffer
vlak voor tijd.

kansen. De eerste helft hadden we de wedstrijd eigenlijk al
kunnen en moeten beslissen.
Toch maakten we de 1-0 pas
na 32 min. Dit was (helaas) ook
de ruststand. In de rust hebben
we nog wat puntjes besproken
en vooral aangescherpt. Na
rust veranderde er weinig aan
het wedstrijdbeeld. We hielden
de controle en bleven zoeken
naar de 2-0. Die viel vanuit een
prachtige aanval in de 60e min
.

we de controle die we hadden
weggaven.

Nederhorst 2 sleepte er een
2-2 uit tegen Loosdrecht hetgeen zeker verdiend was en
het derde won met 3-6 bij NVC
daar waar het 4e nipt verloor
bij Rap. Het vijfde verloor met
2-0 bij SDO en de Vrouwen
versloegen VIOD met 0-6. De
meiden O20 versloegen knap ’t
Gooi in eigen huis met 4-5.
Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook.

ASV ’65 nieuws
ANKEVEEN
We zijn al een tijdje bezig om
een aantal, voor ons, belangrijke punten in onze speelwijze te
verbeteren. De laatste weken
gaat dat vooral op de training
steeds beter. Door blessures
en afwezige spelers duurt het
wat langer dan gehoopt en gepland
Tijdens de wedstrijd tegen Kockengen zag ik dat we grote fases van de wedstrijd domineerden en controleerden op de
manier die we graag willen en
kunnen. Mooi dat de intentie en
bereidheid heel groot is om de
afspraken waar we op trainen
en die we bespreken tijdens
de wedstrijdbespreking na te
komen. De eerste helft verliep
zoals we het graag willen. Veel
balbezit, creativiteit, energie en

Nadat we een fase hadden dat
we de controle over de wedstrijd even kwijt waren kopte
een geheel vrijstaande speler
van Kockengen zomaar de
2-1 binnen. Meteen daarna
ging Kockengen over tot alles
of niets. Het werd in die fase
rommelig en onrustig waarin

Na wat omzettingen in de formatie en de enorme dosis
energie die we bleven geven,
scoorde we in de 88e minuut
de verdiende 3-1 .
Kortom , een goede wedstrijd
waarin we het grootste gedeelte van de wedstrijd domineerden. Minpunt is dat we het
wederom hebben nagelaten
om de wedstrijd al vroeg te beslissen.
Daardoor moesten we tot het
einde volledig gefocust blijven
en werd het zelfs nog even lastig !

stock.adobe.com

WEE

‘S-GRAVELAND
‘s-Graveland heeft de eerste
Wijdemeerse derby van dit
seizoen weten te winnen. In
Nederhorst den Berg won het
met 2-4 van Nederhorst. De
1-2 voorsprong werd kort na
rust uitgebreid tot 1-4, waarna de thuisploeg in de slotminuut voor de statistiek nog
2-4 maakte. Voor ‘s-Graveland
scoorden Wilco de Birk, Melle
van Dijk en Twan Roorda (2x).
Een uitgebreider verslag en foto’s op onze site www.svsgraveland.nl.

beperkt. De senioren kwamen
NIEUWS
VOOR AN
wel allemaal in aktie en
kwamen met uitzondering van VR3
allemaal tot winst. Komend
weekend ook een beperkt programma met voor het 1e een
bekerwedstrijd thuis tegen het
Tienhovense VIOD. Aanvang
14.30 uur.

Ook VR1 kwam tot winst. Opmerkelijk was dat na een 0-0
ruststand de formatie van Herman Blankenberg in de tweede helft liefst zeven keer wist
te scoren. Keepster Lisette
Houthuijzen opende de score!
Vanuit een penalty maakte zij
kort na rust 1-0. Een doelpunt
dus dat nog zes keer een vervolg kreeg.

De
herstelwerkzaamheden
van ons speelveld 3 hebben
afgelopen week niet het gewenste resultaat gehad. Het
herstel van de schade als het
gevolg van engerlingen en
kraaien wordt daarom in eigen hand genomen. Dat moet
leiden tot het op korte termijn
weer bespeelbaar zijn van
het veld waardoor de vereiste
trainings- en speelruimte ook
weer wordt gehaald.

Vanwege de herfstvakantie
was het wedstrijdprogramma

Wij danken iedereen die een
stem op ons heeft uitgebracht
in her kader van de RABO
Clubsupport actie. Een hele
mooie opbrengst was daarmee ons deel.

Odis Volleybal: Glow In The
Dark middag
KORTENHOEF
Op zaterdag 22 oktober organiseert Odis Volleybal in
sporthal De Fuik een Glow In
The Dark middag voor jongeren van 7 t/m 11 jaar uit de
groepen 5, 6, 7 en 8. Sporten in het donker met alleen
kleuren die zichtbaar zijn met
neonlicht. Hoe gaaf is dat?!
Inloop is vanaf 13.30 uur. Het
festijn duurt van 14.00 tot 17
uur. Heb je interesse in volleybal of lijkt het je gewoon leuk
om mee te doen? Doe dan
vooral mee! Als je wilt kun je
van onze schmink gebruikmaken.

En met reden. Dat mocht overigens de feestvreugde niet
drukken, want Odis scoorde in
totaal 100 punten en de tegenstander slechts 57.

Maandagavond 10 oktober
speelde Dames 1 thuis tegen
een Hilversumse opponent.
De wedstrijd resulteerde in 4-0
winst. Een aantal keer katapulteerde de bal dwars over het
veld. Doordat banken langs het
veld stonden, kon niet vol gas
– zonder gevaar voor eigen ledematen – een poging worden
gewaagd de bal alsnog in het
speelveld te krijgen. Een ander Odis team heeft een hekel
aan de positie van de banken.

De thuiswedstrijd van Heren
1 kon helaas geen doorgang
vinden.

Op 15 oktober speelde Meisjes A eveneens thuis. Zij ontvingen Keizer Otto. Het was
misschien niet het mooiste
spel. Wellicht speelde de
werkweek in de Ardennen van
twee speelsters het hele team
nog parten. De jongste van het
stel had tijdens de wedstrijd de
mooiste ballen. En zo leerde
ze een nieuwe yell: Oei, oei,
dat is lekker. Oei, oei!

Komende wedstrijden: vrijdag
21 oktober Dames 1 uit, zaterdag 22 oktober Heren 1 uit,
maandag 24 oktober Dames 1
thuis om 20.45 uur.
Zin om te volleyballen? We
trainen op maandagavond in
sporthal De Fuik. Info op www.
odis.nl. Wees welkom!
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Zorg voor bewegen zorgt voor beweging
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Kim Tomeï

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

‘S GRAVELAND
Afgelopen zaterdag was
het letterlijk de dag van
het getal 15. Niet alleen
omdat het 15 oktober was,
maar vooral omdat het
bosactiviteitenprogramma
van praktijk ‘zorg voor bewegen’ op zaterdag 15 jaar
bestond. De praktijk zelf is
25 jaar geleden opgericht
door Susanne Renkema.
Zorg voor Bewegen is
medisch verantwoord bewegen in groepsverband
op verschillende niveaus,
onder professionele begeleiding van een oefentherapeut.
Susanne wilde deze mijlpaal
niet ongemerkt voorbij laten
gaan en organiseerde, hoe
kan het ook anders, een sportieve activiteit in het bos van
Natuurmonumenten. Omdat
bewegen voor een goed doel
altijd stimuleert, organiseerde ze een sponsorloop. De
opbrengst was voor de Bas
van Goor foundation, deze
stichting brengt eveneens al
15 jaar mensen met diabetes
in beweging. Zorg voor bewegen zorgt dus letterlijk voor
beweging.
Om 09.00 uur stond Renkema
al klaar bij het parkeerterrein
van Natuurmonumenten, om

Foto: Big bird creative studio

al haar sportieve wandelaars
en hardlopers welkom te heten. Het weer was prima; niet
te koud, niet te warm.
Renkema startte 15 jaar geleden haar bosactiviteiten
met zo’n drie mensen die in
groepsverband wilden bewegen. Vandaag stond een
groep van zo’n 45 deelnemers, in de leeftijd van 30 tot

80 jaar, klaar om een bijdrage te leveren van de Bas van
Goor foundation. Er liepen
zelfs honden mee, al telden
die rondjes helaas niet voor
de sponsorloop.
Renkema had twee routes
uitgezet in het bos, het zogenaamde ‘rondje bos’ en
‘rondje kip’. De ene groep
was voor de wandelaars, de

ASV Petanque ‘91 verjaarstoernooi
ANKEVEEN
Zaterdag 15 oktober werd
door de petanquespelers
het voorlaatste toernooi gespeeld dat meetelt voor het
clubkampioenschap.
Deze
dag werden de partijen op
het scherpst van de snede
gespeeld maar wel fair. In de
1ste ronde was er een opvallende uitslag en dat was 13-1
tegen favoriet Piet. Na ruim 1
uur spelen was de loting voor
ronde 2 die ook leuke partijen
opleverde met niet verwachte uitslagen. Na een versnapering tussen de 2de en 3de
partij kon de loting beginnen
voor de finaleronde. De onderlinge uitslagen waren van
dien aard dat er toch een paar
toppers een mindere dag zouden scoren en dat bleek dus

na 5 kwartier spelen toen de
laatste partij klaar was. Nu
kon de wedstrijdleider aan de
gang en nadat hij het klassement had opgemaakt waren
de verrassingen niet van de
lucht. Als grote winnares was
Barbara Koster met 3 gewonnen partijen en 31 pluspunten, met als achtervolgers
Elly Wilhelmus met 3 gewonnen en een saldo van 28 pluspunten en Wim Bornhijm met
3 winst en 24 pluspunten. Als
grote verliezer kwam Piet uit
de bus met 3 verlies partijen
en 26 punten in de min. Al met
al weer een topdag met een
grote opkomst wat de petanquesport goed doet in Ankeveen.
Foto: Barbara en Piet

andere voor de hardlopers.
De deelnemers die de meeste
rondjes gelopen hadden waren Barbara van den Berg en
Ton Bakkenes.
De sponsorloop was een
groot succes: er is €1750,opgebracht.
Na afloop was er natuurlijk
tijd voor koffie, mét een stukje

taart.
Wilt u ook graag meer bewegen? Kijk op www.zorgvoorbewegen.com voor meer informatie. Zoals Susanne zelf
zegt, iedereen kan bewegen.
Of dat nu met een pijnlijke
knie, slechte conditie of benauwdheid is, ze heeft een
programma voor ieder niveau.

NIE
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Feestmaand-markt
Presenteer je 26 november op de Bergse markt en schrijf je nu in!
NEDERHORST DEN BERG
Na het succes van de meimarkt zijn we heel blij dat
we, dankzij de gemeente,
in de gelegenheid zijn om
zo’n markt te herhalen.
En wel op zaterdag 26 november van 11.00 tot 16.00
uur. Noem het een feestmaand-markt, kerstmarkt, een
decembermarkt of een ‘samen-sta-je-sterk’-markt, maar
het is weer een markt waarin
Bergse ondernemers, verenigingen enz. zichzelf kunnen
presenteren. De bedoeling is
dat er een gevarieerd aanbod komt, met een variëteit
aan producten en/of diensten.
Naast de vaste standhouders
willen we het Willie Das-plein
vol zetten met marktkramen,
waar je GRATIS gebruik van
kunt maken. Dé gelegenheid
om inwoners met je kennis
te laten maken, producten te
laten proeven en aan de man
te brengen. Presenteer je product, ambacht, dienst, creatie,
eten, sport enz.Werven, ver-

WEE

kopen, ruilen of weggeven…
het maakt niet uit, het gaat
er om dat iedereen uit Nederhorst zich op deze markt kan
presenteren.

NIEUWS VOOR AN

Er zijn wel wat regels:
Alleen lokale, Bergse ondernemers of organisaties (bij
voldoende ruimte: in ieder geval uit Wijdemeren)
Bij voorkeur geen stroom, indien noodzakelijk dan in overleg
Zelf zorgdragen voor aan- en
afvoer en opruimen van het
afval
Geen eigen stand (tenzij
noodzakelijk en dan in overleg)
Een kraam is 4x1,20 meter.
Afhankelijk van het product
kun je kiezen voor een hele of
een halve (gedeelde) kraam
Uiterste inschrijfdatum
maandag 31 oktober

t/m

Vol = vol, bij teveel aanmeldingen zullen wij een selectie
maken
Lijkt het je leuk om op de markt
te staan, schrijf je dan in. Dit
kan door een mail te sturen
naar willie.das.plein@gmail.
com of eventueel per telefoon

06-55118233 (Wilma). Hierbij
duidelijk aangeven: Bedrijf/
organisatie, contactpersoon,
adres, mail en telefoon en wat
je wilt aanbieden en of je gebruik wilt maken van een hele
of halve stand.

P.S. geen feestje zonder muziek. Zijn er koren, bandjes,
zangduo’s, dj’s die hierbij op
willen treden?

Team Willie Das-plein

Foto van de week

Porseleinzwam op Gooilust.

Fotostudio68

NIEUWSSTER
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Fotowedstrijd
Schrijf mee aan de 			
geschiedenis van de 		
Het beste van het Loosdrechts Plassengebied
WEEKBLADWIJDEMEREN
Gooi en Vechtstreek!
WIJDEMEREN
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

WIJDEMEREN
Het archief is op zoek naar
verhalen uit de regio. Dit
kunnen herinneringen zijn
aan uw school of sportvereniging, anekdotes over
dorpsgenoten of een historisch onderzoek. Deze
verhalen vormen een belangrijk onderdeel van de
geschiedenis van de Gooien Vechtstreek. Ze zijn het
bewaren waard!
Vanaf oktober kunt u op de
website van het archief uw
verhaal delen. Iedereen kan

meedoen. De verhalen krijgen een plek op de website
en worden opgeslagen in het
digitale archief.
Heeft u een verhaal, herinnering of anekdote over deze regio? Deel uw verhaal met ons
en schrijf mee aan de geschiedenis van de Gooi en Vechtstreek.
Wilt u meer informatie of heeft
u aanvullende vragen? Neem
gerust contact op via info@
gooienvechthistorisch.nl.

Theaterles bij Muziektheater
Spotlight
KORTENHOEF
Muziektheater
Spotlight
gaat weer van start met
theaterles voor Kids/Teenagers in Kortenhoef. Gratis proefles donderdag 27
oktober 16.00 uur -17.00
uur Locatie: speelzaal van
de Antoniusschool
Spotlight
Kids/Teenagers
brengt muziektheater voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. Lekker toneelspelen en zingen na
schooltijd.
Hou je van zingen, acteren,
dansen en op een podium
in de schijnwerpers staan?
Ben je juist verlegen en heb
je een beetje faalangst? Dan
is theaterles bij Spotlight iets
voor jou. Wat gaan we doen?
We starten met een gezellige
warming up op muziek, doen

ademhalingsoefeningen, inzingliedjes en verschillende
theaterspellen. We studeren
leuke (musical)nummers in
waarbij we dansen, acteren
en ons echt moeten inleven in
de personages. We leren ook
de basisvaardigheden van toneelspelen door middel van
emotiespelen, korte scènes
en grappige sketches. Het seizoen wordt afgesloten met een
spetterende musical, speciaal
door de docent geschreven,
waarin elke speler voor 100%
kan stralen op het toneel.
Ben je nieuwsgierig geworden? Geef je dan snel op bij
Spotlight
Kids/Teenagers.
Theaterdocent: Pauline van
Eijk,. Graag aanmelden voor
de gratis proefles via: www.
muziektheaterspotlight.nl

De veelzijdigheid van het
Loosdrechts Plassengebied
levert elk seizoen een overvloed aan prachtige beelden
op. Wij zoeken nu de mooiste
foto’s die laten zien wat dit
gebied zo uniek maakt. Dus
pak je camera en toon ons
het beste van het Loosdrechts
Plassengebied
Deelname
aan deze fotowedstrijd staat
open voor iedereen. Jong of
oud, woonachtig in het gebied
of niet en met professionele camera of telefoon. Stuur

REGIO
De programmering vanaf
woensdag 19 oktober:

In ZinTV komt de Stichting
Mee aan het woord over ervaringsdeskundigheid.

Het politiek-maatschappelijke
discussieprogramma In Derde
Termijn staat stil bij de wankele financiële situatie van de
gemeente Wijdemeren. Ruud
Bochardt praat erover met
wethouder Gert Zagt.

De stagiaires van GooiTV gingen er weer op uit om reacties
van bewoners op te halen.
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,
‘programma’s kijken’.

jouw mooiste herfstfoto van
het Loosdrechts Plassengebied op naar webmaster@
loosdrechtsplassengebied.nl
en maak kans op een etentje
voor twee bij Rosa’s Cantina!
Inzenden kan tot uiterlijk 15
november 2022. Ingestuurde
foto’s kunnen door ons vrije-

lijk gebruikt worden op al onze
platformen. De winnende foto
wordt online en in de NieuwsSter bekendgemaakt. Voor
meer informatie en het reglement ga naar: https://loosdrechtsplassengebied.nl/

Verkiezing Prins(es) der Schuimlikkers
ANKEVEEN
De Prins(es) der Schuimlikkers wordt traditioneel
geboren tijdens de kermis
in Ankeveen, zo ook dit
jaar.

Bent u ook benieuwd wie
de nieuwe Prins(es) van De
Schuimlikkers wordt, deze hint
helpt wellicht: De prins(es)
kent Kortenhoef, Hilversum,
Frankrijk en de ijsclub op zijn/
haar duimpje. Nieuwsgierig

geworden? Op vrijdag 11 november vanaf 21:00 uur volgt
de ontknoping tijdens het Prinsenbal in ‘t Wapen van Ankeveen waar de nieuwe Prins(es)
van Schuimlikkerveen aan het
publiek wordt voorgesteld

Muzikale middag voor senioren
NEDERHORST DEN BERG
Op dinsdag 25 oktober is
er een feestelijke middag
met een muzikaal duo in de
Bergplaats in Nederhorst
den Berg om 14.00 uur
Dit duo zingt live de mooiste
duetten van wereldfaam. Professionaliteit, kwaliteit en veelzijdigheid staan hoog in hun
vaandel

GooiTV

In TV Magazine wordt onder
andere stilgestaan bij een
voorstelling van De Jantjes.

De website van het Loosdrechts
Plassengebied
organiseert een fotowedstrijd voor de mooiste herfstfoto van dit interessante
en gevarieerde plassengebied. De verschillende
plassen, de bossen, de
dorpen en de historische
landhuizen.

Ze hebben voor u een zeer
uitgebreid repertoire, voor ieder wat wils, herkenbaar voor
iedereen. Bijvoorbeeld de liedjes van Wim Sonneveld, Willy en Willeke Alberti, Gerard
Cox, Frans Halsema en Jenny Arean. Duetten en solo’s
van wereldfaam, van Andrea
Bocelli & Sarah Brightman,
Luciano Pavarotti & Celine
Dion, Frank & Nancy Sinatra.
Diverse muziekstijlen komen

voorbij, zoals het Nederlandse
lied, zeemansmedley, meezingers, mooie luisterliedjes,
popsongs uit de 60’er en 70’er
jaren tot heden, musicalsongs,
het Napolitaanse lied, operette
en opera.
Meldt u zich aan bij Hans Barten, eventueel met een vriend/
vriendin (hoeft geen KBO lid te
zijn), 0294 25 75 68. Wie het
eerst komt… Vol is vol.

Bingo in het Cultureel Centrum
NEDERHORST DEN BERG
Kom en doe mee met onze
bingo!
Zondag 30 oktober, zaal open
13.30 uur, aanvang 14.00 uur,
Cultureel Centrum, Blijklaan
1, Tussen Sporthal en Brandweer. 5 ronden € 5.00 inclusief
koffie/thee

€ 1099,-

Bezoek de open dagen
zaterdag 22 & zondag 23 oktober

* prijzen zijn exclusief BTW en op basis van een huurkavel

•

Op een steenworp afstand van Amsterdam

•

Recreatiewoningen voor eigen gebruik of investering

•

Recreatiewoningen op voorraad leverbaar

•

Uitstekende verhuurmogelijkheden

EuroParcs Buitzenhuizen

EuroParcs Buitzenhuizen

Adres: Buitenhuizerweg 2

Adres: Zuiderweg 2

1981 LK Velsen-Zuid

1165 NA Halfweg

Diverse chalets vanaf 99.500,-*

Kijk voor meer informatie en het gehele verkoopaanbod op europarcsverkoop.nl

Diverse Cube modellen v.a.

