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DUUR LEERPROCES DAG TEGEN RUGPIJN DANSENDE DRUIFJES NEDERHORST ON ICE
GAAT DOOR

INTOCHT SINT

 IJs in november
Door: Ben Groenendijk Wandelaars lopen overdres-

sed door de buitenplaatsen 
te puffen. De lente is een half 
jaar te vroeg. De IJsbrommer 
weet van geen ophouden en 
maakt zich klaar voor ijs in no-
vember. IJs in november. Ooit 
bedoelden we daarmee dat we 
vroeg in het seizoen op natuur-
ijs konden stappen. Nog even, 
dan dreigen ook de kunstijsba-
nen te smelten door onbetaal-
bare energie. Opa, wanneer 
ging het definitief mis met het 
schaatsen in Nederland? Tja, 
jongen, ik herinner me die dag 
precies. Het was 29 oktober, 
ik was in het Spanderswoud, 
mijn jas was om mijn middel 
geknoopt en ik at een bolletje 
citroen en een bolletje hazel-
noot op een hoorntje.

STERK!
Makelaars

Ontvang kosteloos en
vrijblijvend binnen

een minuut via email een
waarde-indicatie van jouw huis!

Ga naar:

sterkmakelaars.com

Tot 5 december € 10,- korting 
op álle behandelingen

Laapersveld 1, Hilversum
Gratis parkeren
035 - 77 24 8 24 
kliniekheihof.nl 

info@kliniekheihof.nl

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

natuurl i jk  mooier

k l i n i e k

info@kliniekheihof.nl

Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal  Dudok pompgemaal 
Gevestigd in het oude
 Dudok pompgemaal 
Gevestigd in het oude

botox
€ 79,-

Tot 5 december € 10,- korting 

€ 79,-
filler€ 185,-

Wonen in Wĳdemeren?
Kies voor onze lokale expertise.

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

Zeker weten.

COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN 

VOOR EEN DROOMPRIJS

UTRECHT 
IEDERE

ZONDAG 
GEOPEND

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

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

  



Woensdag 2 november 2022
2

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
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
Tandartsen
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 
Tandartsen
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14
Tandartscentrale 0900 - 15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07
Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00
Gemeente 
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 035 - 656 30 01
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland 06-51697015

Dunnebier Uitgeverij 0294 - 25 62 00

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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. 6 november: 9.30 uur:
   R. Simileer
St. Martinus
   Za. 5 november: 19.00 uur:
   W. Balk
OLV Hemelvaart
   Zo. 6 november: 9.30 uur:
   W. Balk
   Wo. 9 november: 9.30 uur:
   J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 6 november: 10.00 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Wo. 2 november: 19.30 uur:
   Ds. G.J. van Meijeren  
   Zo. 6 november: 10.00 uur:
   Ds. K. van Meijeren  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Wo. 2 november: 9.30 uur:
   Ds. W.M. Schinkelshoek
   Zo. 6 november: 9.30 uur:
   Ds. W.J.J. Glashouwer     Ds. W.J.J. Glashouwer     Ds. W.J.J. Glashouwer

Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 6 november: 10.00 uur:
   Geen dienst
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 6 november: 10.00 uur:
   Ds. S. Muns    
   Zo. 6 november: 10.00 uur:
   Ds. S. Muns    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.

We zijn er dan ook weer van 8.00-12.30
Zaterdag 5 november markt in Ankeveen

met brood en gebak, groenten en fruit, 
bloemen, kaas, noten, olijven, bonbons, 

siroop, Symon’s koffie to go, de schoenmaker 
en de GAD-inzamelingsauto. Tot dan!!!

Zaterdag 

Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 14 november t/m vrijdag 18 november 2022

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur

 ‘s ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer.
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Porseleinhaven ‘een heel heel duur leerproces’
Een uurtje gemeenteraad

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week was de ge-
meenteraad na een uur 
alweer voorbij. Bij het rap-
port over het desastreuze 
bouwproject Porselein-
haven in Oud-Loosdrecht 
konden de politieke partij-
en slechts met verbijste-
ring en schaamte beamen 
wat er allemaal verkeerd 
is gegaan. En over het ter 
ziele gegane bouwplan Ne-
derhorst-Noord wilden al-
leen Dorpsbelangen en de 
VVD hun ei kwijt.

Rode draden
Uit het rapport blijkt dat het 
verlies zeker 8,5 miljoen zal 
zijn, hetgeen nog kan oplopen. 
In talloze documenten zocht 
men o.a. naar de samenwer-
king met de ‘stakeholders’ van 
de projectgroep, de ruilover-
eenkomsten over grond met 
drie eigenaren, het ramme-
lende bestemmingsplan, de 
wisselende afspraken over 
de woning van eigenaar-3 en 
de rommelige ambtelijke- be-
stuurlijke organisatie. Wie alle 
53 pagina’s doorleest, ziet 
dat er op alle gebieden veel 
fouten zijn gemaakt. Echter, 
iedereen was wel te goeder 
trouw, dat weer wel, zei Wilna 

Wind (PvdA/GroenLinks). Be-
renschot formuleert vier ‘rode 
draden’ die kunnen helpen in 
de toekomst. De rollen van 
bestuurders, raadsleden en 
ambtenaren liepen door el-
kaar. Er is meer strategische 
sturing noodzakelijk op een 
groot project. In feite vroeg 
Wijdemeren zelf om de pro-
blemen door die overeenkom-
sten met eigenaren die veel 
geld kosten en afhankelijkheid 
hebben gecreëerd. En tot slot 
heeft het allemaal veel te lang 
geduurd.

Onoverzichtelijke brij
“Ik trek het me zeer aan. Ik 
ben diep geschokt”, zei bur-
gemeester Crys Larson in 
haar eerste reactie op het on-
derzoeksrapport van bureau 
Berenschot, waaruit bleek dat 
Wijdemeren de afgelopen 20 
jaar fout op fout heeft gesta-
peld in dit dossier. Het doel 
van het onderzoek was twee-
ledig: waarheidsvinding en het 
bepalen van verbeterpunten 
voor toekomstige complexe 
bouwplannen. Overigens 
bleek dat de onderzoekers 
vonden dat er te weinig is om 
‘de waarheid’ boven tafel te 
krijgen. Een ongeordend en 
onvolledig dossier, bestaande 
uit 6 verhuisdozen, het was 
zoeken naar een speld in de 

hooiberg. En te weinig inter-
views (18) om de bewijzen te 
staven. Plus dat 3 belangrijke 
betrokkenen niet in gesprek 
wilden, een ex-burgemeester, 
een grondeigenaar en een 
procesbegeleider deden niet 
mee. Margriet Rademaker, 
voorzitter van de 8-persoons-
fractie van De Lokale Partij, 
hekelde het feit dat er 9 maan-
den zaten tussen de opdracht 
van de gemeenteraad en de 
start van Berenschot. Nu moet 
een nieuwe raad met veel on-
ervaren leden omgaan met 
deze problematiek. Bovendien 
bleken er achteraf nog ergens 
vier dozen te zijn, de informa-
tie is dus niet compleet.

Pijnlijke leerschool
De raadsleden uitten zich 
in allerlei bewoordingen om 
hun ongenoegen te uiten. 
“Een pijnlijke kostbare leer-
school”, zei Patricia IJsbran-
dy van Dorpsbelangen. Sor-
rel Hidding (VVD) sprak van 
imagoschade en een ‘heel 
heel duur leerproces’. Volgens 
CDA- voorvrouwe Rosalie van 
Rijn was ‘het nog erger dan we 
dachten’. Voor Margriet Rade-
maker (DLP) was het een wa-
ke-up call om nooit meer mee 
te doen aan dergelijke grote 
projecten. Wilna Wind sloeg 
de spijker op de kop met de 

opmerking dat de raad helaas 
‘niet aan zelfkastijding kan 
ontkomen’. Volgens haar heeft 
Wijdemeren al ‘veel te veel les 
gehad’, gezien eerdere pittige 
onderzoeksrapporten. Daarna 
was het stil. Er komt een werk-
groep die de aanbevelingen 
van Berenschot gaat opstel-
len.

Geen woningbouw
De 150 woningen van Neder-
horst- Noord gaan definitief 
niet door. Tot boosheid van 

Patricia IJsbrandy (DB) die het 
‘onverkoopbaar’ vond dat je 
met 1000 woningzoekenden 
dit plan niet steunt. Vanwege 
één weidevogel. Dat meen-
de ook VVD ‘er Bo de Kruijff 
die wees op een meerderheid 
van de raad die op 10 februari 
van dit jaar ‘nee’ zei tegen o.a. 
35% sociale woningbouw. De 
andere fracties zeiden wijselijk 
niets. Alleen DLP ‘er Frits Har-
tog antwoordde dat de provin-
cie Noord-Holland nu eenmaal 
tegen was.

   

Wethouder Els Kruijt opent De Dodaars
KORTENHOEF
Op zaterdag 5 november 
van 11.00-16.00 uur is de 
opening van De Dodaars, 
waar vijf bewonersinitia-
tieven – de Kledingbank, 
Energiecoöperatie Wijde-
meren, Tasjesbibliotheek, 
Repair Café en Buurtka-
mer 3D – zijn gehuisvest.

Sinds 1 juli jl. is de locatie alle 
werkdagen open – met uit-
eenlopende activiteiten. De 
kledingbank is vier dagen ge-
opend (di-vr), de Energiecoö-
peratie Wijdemeren heeft een 
inloop op maandagochtend en 
woensdagmiddag, de Tasjes-
bibliotheek is dinsdagmiddag 
geopend, Repair Café is elke 
eerste maandagochtend van 

de maand open en Buurtka-
mer 3D is gestart op donder-
dagmiddag met Effe Buurten. 
Tijdens de opening wordt een 
loterij gehouden met mooie 
prijzen die gratis beschikbaar 
zijn gesteld door winkeliers 
van de Meenthof en andere 
ondernemers. Om 12.00 uur 
zal wethouder Els Kruijt de 
locatie openen door het eer-

ste lot te trekken. De verschil-
lende bewonersinitiatieven 
houden ‘open huis’, met kle-
dingverkoop, boekenuitleen, 
kinderactiviteiten, schminken 
en green screen foto’s laten 
maken, de energietafel over 
energiebesparing, en het re-
pareren van kapotte spullen. 
Er is ook gelegenheid voor een 
bakkie koffie en een praatje. 

Voor de lunch is er soep met 
brood en hapjes. Iedereen is 
welkom! Loten van 1 euro zijn 
te koop tijdens de openings-
tijden van De Dodaars, Do-
daarslaan 16 in Kortenhoef.

Wilna Wind (foto: Douwe van Essen)

Commissie Ruimte en Economie
Datum: dinsdag 8 november 
Aanvang: 20:00 uur  

Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken

8.    Weigering van verklaring van geen bedenkingen

       Oud Loosdrechtsedijk achter 63

9.    Weigering van geen bedenkingen

       Nieuw Loosdrechtsedijk 178

10.   Weigering van verklaring van geen bedenkingen

        Cannenburgerpark

11.    Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen Bloklaan 22a

Overig

12.    Vragenhalfuur

13.    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

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
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Smakelijke herfst bij   
bakker 
Jeroen
Door: Kim Tomeï

KORTENHOEF
Wie opziet tegen de herfst, 
doet er goed aan om eens 
een bezoekje te brengen 
aan bakker Jeroen. Uit zijn 
kleine keuken, van waaruit 
hij alledrie de winkels be-
voorraad, komen de lek-
kerste herfsttraktaties.

Naast de ‘Herfstkwarkbol’, 
het ‘speculaasgebakje’ en de 
standaard najaarsartikelen 
zoals gevuld speculaas, kwa-
men woensdag 27 oktober 
de enige echte ‘Herfstpoffen’ 
uit de oven gerold. Weekblad 
Wijdemeren was uitgenodigd 
om aanwezig te zijn bij het 
proces van kneden, rijzen, 
vormen, vullen, nog een keer 
rijzen, bakken en, gelukkig, 
ook proeven.

Klein maar efficiënt
De keuken is klein, maar zeer 
efficiënt ingericht. Vrijwel al-
les wat er bij bakker Jeroen 
te koop is, komt uit de eigen 
keuken. Het personeel is zeer 
goed op elkaar ingespeeld en 
er heerst een prettige sfeer. 
De Krentenwegge staat in de 
oven, aan de andere kant van 
de keuken wordt het deeg ge-
draaid voor de Herfstpoffen. 
Trots laat Jeroen alles zien, 
terwijl hij ook de befaamde 

kaasbollen aan het maken 
is. Naast hem een kar vol 
met croissants, gevulde koe-
ken en meer lekkers. Alles 
staat klaar om de oven in te 
gaan. Jeroen vertelt dat de 
herfstpof geïnspireerd is op 
de ‘Hoornse broeder’. Op het 
eerste gezicht lijken de poffen 
verdacht veel op een doodge-
wone krentenbol, maar schijn 
bedriegt. De kern van de 
bol bestaat namelijk uit een 
mengsel van roomboter, bas-
terdsuiker en kaneel.

Zorgen
Naast nieuwe creaties, zit 
het hoofd van de goedlach-
se bakker ook vol zorgen. 
Jeroen uitte zijn zorgen over 
de stijgende energieprijzen. 
“Alle prijzen gaan omhoog. 

Ik heb de prijsstijging van de 
grondstoffen doorberekend 
naar het eindproduct. Ik wei-
ger echter de toenemende 
energieprijzen ook door te re-
kenen.”Jeroen vertelde dat hij 
twee ton per jaar extra moet 
betalen aan energie. Hoe hij 
dat gaat regelen? Hij is druk 
met het bedenken van crea-
tieve oplossingen. Zo zal er 
een tijdelijke ‘energietoeslag’ 
op de bon komen te staan, die 
weer verdwijnt als de energie-
prijzen normaliseren.

Verduurzamen stond al een 
tijdje bovenaan de wensenlijst 
van de enthousiaste bakker. 
De huidige ovens zijn gas-
ovens, maar de kans is groot 
dat deze komend jaar vervan-
gen gaan worden voor duur-
zame exemplaren.

Wie denkt dat de bakker nu 
even genoeg aan zijn hoofd 
heeft heeft met alle producten 
en bijkomende zorgen, heeft 
het mis. “Ik ben ook bezig 
met vegan producten, daar is 
steeds meer vraag naar.”

Instagram
De redactie kreeg een zak 
herfstpoffen mee om te proe-
ven. De zak was snel leeg 
en de reacties waren lovend. 
Wie dit artikel gelezen heeft 
en nog steeds op de stoel zit: 
trek de jas aan en haal een 
zakje herfstpoffen. Goed voor 
de bakker en een echte trak-
tatie voor jezelf. De bakker is 
sinds kort óók nog actief op 
Instagram: @ambachtelijke-
bakkerjeroen.

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?

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

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef  |  De Meent - 1218 CB Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum  | Markt van Ankeveen & Vreeland

Speculaas 
bolgebak

Geldig van donderdag 20 oktober t/m zondag 6 november.

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Speculaasjes Dikke Speculaas-

brokken 
Speculaas 
kwarkbolmet of zonder amandelen
Lekker voor bij 
de koffi e of thee

Speculaas

METAMANDELEN 
€  3,95

ZONDERAMANDELEN 
€  3,65

de koffi e of thee

NU 

€  4,50

brokken 

MET

met of zonder amandelen

2E PAKJE 

50%
KORTING

bolgebak

NU 

€  2,50
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Feestmiddag Willem 
van Diermen
NEDERHORST DEN BERG
5 november vieren we weer 
de verjaardag van Willem van 
Diermen. U kunt bij die viering 
zijn ! In de Bergplaats wordt 
een gezellige middag geor-
ganiseerd, muzikaal omlijst 
door het Havenloos Mannen-
koor. Er is koffie met gebak, 
hapjes en drankjes. Aanvang 
14:30 u. Eindtijd rond 16:30 
u. Heeft u zich nog niet opge-
geven en bent u ouder dan 75 

jaar, dan kan dat nog tot en 
met 4 november door middel 
van een telefoontje, mailtje of 
briefje door de bus bij Henny 
Pos, Voorstraat 25, telefoonnr. 
254515 of email hennypos@
xs4all.nl

Indien nodig kan vervoer van 
en naar huis geregeld worden. 
Dit bij aanmelding wel graag 
vermelden.

Veel te hard rijden op Noordereind
Door: Herman Stuijver

’S- GRAVELAND
Wat een inwoner van ‘s- 
Graveland op een zater-
dag eind september mee-
maakte, zal hij niet gauw 
meer vergeten. Door een 
doldrieste actie van een 
jonge automobilist raakte 
z’n Renault Kangoo op z’n 
kant en schoof z’n voer-
tuig gevaarlijk richting een 
hek en een elektriciteits-
kast. Gelukkig kunnen de 
man en z’n hond het ver-
haal nog navertellen.

“Ik kwam over de 30-km- zone 
op het Noordereind vanaf de 
Loodijk toen ik vlak voor de 
bocht uit de tegenovergestel-
de richting werd geraakt door 
een jongeman die loeihard 
vanaf het weggedeelte voor 
Natuurmonumenten vandaan 
kwam. Daar mag je 50 km. 
rijden, maar hij had al twee 
auto’s ingehaald. Door z’n 
snelheid verloor hij de macht 
over het stuur en vloog uit 
de bocht.” De ‘s- Gravelan-

der kon uit z’n gekantelde 
auto kruipen, waar zijn eerste 
zorg uitging naar de hond die 
shakete van angst. Aanvan-
kelijk voelde het slachtoffer 
weinig pijn, doch nu naar blijkt 
heeft hij nog steeds last van 
z’n onderrug. De politie heeft 
de dader uiteraard aange-
sproken. Hoe het juridische 
vervolg zal zijn, is onbekend.

Te hoge snelheid
De heer v. R. wil op de eer-
ste plaats aandacht voor de 
snelheid waarmee het ver-
keer vanaf de Klapbrug over 
het Noordereind raast. De 50 

km. limiet wordt regelmatig 
overschreden en ook het in-
halen op dit traject komt vaak 
voor. Vooral in de avond en ’s 
nachts. Het is hem bekend dat 
er nogal eens autospiegels 
beschadigd of helemaal kapot 
zijn. “Wanneer ik mijn hond 
uitlaat bij de afslag Loodijk 
zie ik gewoon verkeersterreur. 
Ze stoppen vaak niet eens 
voor de stoplichten.” Samen 
met andere bewoners van het 
Noordereind maakt de ’s-Gra-
velander zich ernstige zorgen 
over de gevaarlijke verkeers-
situatie.

   

Aalscholver
NEDERHORST DEN BERG
Soms zit het mee en zie je 
plotseling iets bijzonders: een 
paaltje in de Spiegelplas en 
even de veren drogen in de 
wind. Ik volg al een poosje de 
aalscholvers bij het strandje.

Groet, Peter van der Zwaag

   

Ketting Kledingruil
WIJDEMEREN
Als alternatief voor nieuwe 
kleding kopen is kleding 
ruilen in Nederland een 
inmiddels populaire, duur-
zame optie. Maar wat als 
dat even niet kan, bijvoor-
beeld tijdens de COVID-pe-
riode? Een groepje vrou-
wen uit Amsterdam-Noord 
bedacht een alternatief: de 
Ketting Kledingruil.

Het concept
Hoe werkt het? Per woon-
plaats vormt een tiental adres-

sen een logische route; een 
ketting waarin jij een schakel 
kan worden. Een aantal tas-
sen met kleding rouleert op de 
route. Komt er een tas bij je 
langs? Pak daar wat leuks uit 
en stop er wat moois in terug. 
Daarna breng je de tas weer 
naar het volgende adres in de 
ketting.

Doe ook mee! Al meer dan 
250 kettingen met naar schat-
ting zo’n 8000 ruilers doen 
mee. Kijk op www.kettingkle-
dingruil.nl om te checken of 

er in jouw woonplaats al een 
ketting bestaat. De voordelen 
van de Ketting Kledingruil: 
Circulair gebruik van de kle-
ding in jouw woonplaats; Leer 
meer buurtgenoten kennen

Meedoen
Enthousiast geworden? Geef 
je dan meteen op bij Caro 
Verlouw (bergerkledingruil@
gmail.com) voor de ket-
ting in Nederhorst den Berg 
of bij Joke Goudriaan (06-
31355370) voor de ketting in 
Kortenhoef.

•
•
•

•
•
•

Dag en nacht bereikbaar

06 57 02 01 01

afscheidscompagnie.nlP
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Van de zijlijn…  

     

Advocaat in 
een bierflesje
Door: Cor Winkel

‘Ik weet het niet’ betekent in het 
Latijn ‘Nescio’. Ook het pseu-
doniem van de schrijver J.H.F. 
Grönloh (1882-1961). Ik wist 
niet dat Nescio van wandelen 
hield. Hij was vaak te vinden 
in Kortenhoef. Het Rechthuis 
(nu Geesje) was toentertijd de 
thuishaven voor schilders en 
schrijvers. Kunstenaar P.C. 
Gabriel was een van de kwar-
tiermakers. Ik zie ze zo voor me 
zitten in de gelagkamer. Bier, 
borrel, pijp, sigaar en benen op 
tafel. Het verhaal gaat, dat een 
van de jonge schilders een fles-
je bier vulde met advocaat. Zo 
wilde hij een wit voetje halen bij 
zijn lief. Hij was te lang van huis 
geweest… Ja, dat waren nog 
eens tijden, dat je met advo-
caat het weer goed kon maken 
met je meisje.

Het was ook de tijd dat je op het 
kerkhof, naast het Kortenhoefs 
kerkje, de torenspits in Hilver-
sum kon zien. Er is intussen 
heel wat veranderd en bijge-
bouwd. Maar in het voormalige 
Rechthuis is het nog steeds 
goed toeven. Bij Geesje kom 
ik graag. Gastvrij word je ont-
vangen en tevreden ga je weer 

weg. Net als vroeger. Zo zijn 
er natuurlijk wel meer plekken 
in Kortenhoef, waar je warm 
wordt ontvangen. Zo’n plek 
vind je tegenover de ingang 
van Albert Heijn. Khoeffie! Het 
zag er de afgelopen maanden 
donker uit, maar gelukkig is 
de lucht helemaal opgeklaard. 
Maar liefst drie gastvrouwen 
staan voor je klaar, met onder 
meer zelfgebakken boterkoek. 
De sfeer, gecreëerd door de 
vorige uitbaatster, is gelukkig 
nog steeds goed zichtbaar. Wel 
mis ik de mooie landelijke schil-
derijtjes aan de wand…

Elk dorp heeft zo zijn pleister-
plaatsen, waar je even rustig 
tijd voor je zelf kunt nemen. 
Plekken als pareltjes. Je moet 
ze soms een beetje zoeken of 
iemand moet je tippen. Als je 
eenmaal kennis hebt gemaakt, 
dan is er geen ontkomen 
meer aan. Dan blijf je komen. 
Ik schroom bijna om de naam 

te noemen. Voor mij hoeft het 
niet zo druk en toeristisch. 
Maar aan de andere kant, je 
kan de horeca niet genoeg 
steunen. Dus, halverwege de 
Leeuwenlaan richting Hilver-
sum rechtsaf, en dan aan de 
linkerkant: de Serre. Met zicht 
op de biologische tuinderij met 
zijn verschillende gewassen. 
Je kunt er bijvoorbeeld kiezen 
voor ingemaakte groene papri-
ka en walnoot of misschien heb 
je meer zin in biet met mieriks-
wortelknoflookcrème. Ik zelf, 
neem bij voorkeur zwarte koffie 
met een glaasje water.

Als je eenmaal bij de Serre je 
koffie hebt gedronken, dan is de 
biologische winkel van Land en 
Boschzigt niet ver meer. Knap, 
hoe op een beperkt aantal m2, 
een uitgekiend en kwalitatief 
goed assortiment producten te 
koop is. Groenten van de tuin-
derij binnen handbereik, ook 
dat nog. Ik tel mijn zegeningen.

   

Ingezonden brief

Cannenburgerpark: een gemiste kans
De berichtgeving over het Can-
nenburgerpark is momenteel 
vrij eenzijdig. Vanuit de project-
ontwikkelaar JeeGee Vastgoed 
wordt gesteld dat het college 
Wijdemeren een bom legt on-
der het nieuwbouwplan. Jee-
Gee is ‘onaangenaam verrast, 
verbaasd en teleurgesteld’. De 
indruk wordt gewekt dat dit plan 
nu mogelijk op een technisch 
detail rondom parkeren strandt.

Graag willen we als omwonen-
den ook de andere kant van 
dit verhaal belichten. Vrijwel 
de hele buurt is voorstander 
van het vervangen van het be-
drijventerrein door woningen. 
Gedurende de inspraakproce-
dure is door vrijwel alle omwo-

nenden aangegeven dat het 
huidige plan te grootschalig is 
voor het terrein. Dit vergroot al-
lerlei problemen waaronder te 
weinig parkeerruimte en extra 
verkeersdruk en een onveilige 
verkeerssituatie. Het plan kan 
al niet voorzien in zijn eigen 
parkeerbehoefte, maar neemt 
ook openbare parkeerplekken 
mee in de berekening. Naar 
deze bezwaren is onvoldoende 
geluisterd. Ook toezeggingen 
over het plaatsen van een om-
zomende heg om de parkeer-
strook aan de vaart in plaats 
van bomen, komen niet terug 
in het conceptbesluit.

Daarnaast is pas twee weken 
geleden bekend geworden, 

door een extra bijlage bij het 
raadsvoorstel, dat de afwate-
ring een probleem vormt. Dit 
was al in december 2021 be-
kend bij de projectontwikkelaar. 
Afwatering moet op grond van 
de wet op eigen terrein plaats-
vinden. De oplossing in het 
plan is echter dat de tuin van 
de buren overhoop moet voor 
een extra sloot op hun terrein. 
Daarmee is het plan niet uit-
voerbaar.

We hopen dat de gemeente 
rekening houdt met omwonen-
den en zich aan de wet en ei-
gen regels houdt.

Omwonenden
(bekend bij redactie)

Benieuwd hoe het is om in de 
kinderopvang te werken? Of wil je 
weten hoe het is om pedagogisch 
medewerker te zijn bij Kind & Co? Kom 
dan langs op onze Meet & Greet in 
Loenen aan de Vecht en Abcoude. 
Meld je aan via de website of scan de 
QR-code. 

Bij Kind & Co:
Voel je je meteen thuis! Iedereen 
werkt met en voor elkaar. 
Blijf je jezelf ontwikkelen door 
scholing en persoonlijke aandacht. 
Is er ruimte voor jouw ideeën en we 
waarderen je zelfstandigheid. 

www.kmnkindenco.nl

10
november 2022
9+

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Eén brok
temperament!

Speculaasbrok
€ 2,95

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Westeneng en Verbeek Makelaardij opent  
vestiging in de Meenthof

Door: Natasha Rienks

KORTENHOEF
Afgelopen zaterdag was de 
feestelijke opening van het 
nieuwe kantoor van Weste-
neng Verbeek Makelaardij 
(WV Makelaardij). Zij heb-
ben hun derde vestiging 
aan het Noordereinde 29 
te ’s- Graveland verhuisd 
naar Meenthof 45 in Kor-
tenhoef.

Begin dit jaar hadden Arwin 
Westeneng en Michiel Ver-

beek makelaar De Witte Raaf, 
gevestigd aan het Noorderein-
de 59 in ’s- Graveland, overge-
nomen van Monica Tournier. 
Al sinds 1995 was zij eigenaar 
van het makelaarskantoor en 
zocht vanaf september 2021 
een opvolger. Zij wilde graag 
meer flexibiliteit in haar werk. 
In Westeneng en Verbeek 
vond zij die opvolging.

Centrale locatie
Echter de locatie paste niet 
helemaal in het bedrijfsprofiel 
van WV Makelaardij, de loca-

ties in Bussum en Hilversum 
zitten beide op een zichtbare 
locatie in het centrum en dit 
wilden zij ook voor hun nieuw-
ste vestiging. De locatie aan 
de Meenthof past helemaal 
in dit plaatje. “Iedereen komt 
hierlangs en ziet ons. Je kan 
er niet omheen,” aldus Arwin 
Westeneng. Ook is het erg ge-
zellig met de andere winkeliers 
hier in het centrum. De make-
laar voelt zich erg welkom in 
het winkelcentrum.

Luchtfoto
Niet alleen qua locatie, maar 
ook qua inrichting past het 
kantoor in de Meenthof bij wat 
Westeneng en Verbeek wil-
len uitstralen. Zo hebben ze 
in Kortenhoef dezelfde tafel 
staan als in hun filiaal in Bus-
sum. De luchtfoto van Korten-
hoef is de eyecatcher van het 
filiaal en valt direct op wanneer 
je het pand binnenloopt.

Etalage
In de etalage hangen, zoals 

bij elke makelaar, de wonin-
gen die te koop en te huur 
zijn. Mocht je er in het donker 
langslopen en de woningen 
willen bekijken? Dat kan de 
etalage is ’s avonds verlicht. 
Daarnaast hangen er ook gro-
te schermen waar je de wonin-
gen in alle rust op kunt bekij-
ken. Wanneer je de QR-code 
scant die onder het scherm 
hangt kun je zelf door de cata-
logus bladeren.

Openingstijden
Het filiaal aan de Meenthof is 

van maandag t/m vrijdag geo-
pend van 9.00 t/m 17.30 en op 
zaterdag alleen op afspraak. U 
kunt contact met de opnemen 
via wijdemeren@wvmake-
laardij.nl of telefoonnummer: 
035-6562624. Ook kunt u een 
whatsappbericht sturen naar 
06-50275601. Uiteraard bent 
u van harte welkom om tijdens 
de openingstijden binnen te 
lopen voor een vrijblijvend ge-
sprek. Monica Tournier, Arwin 
Westeneng en Marc te Pas, 
of een van de andere aanwe-
zigen, heten u graag welkom.

   

Dag tegen rugpijn
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Op 3 november organi-
seert de NCA (Nederlandse 
Chiropractoren Associatie) 
de ‘Dag tegen rugpijn’. Ter 
gelegenheid hiervan kun-
nen mensen die vaak last 
hebben van rug-/nekklach-
ten of hoofdpijn, een vrij-
blijvende beoordeling krij-
gen van de rug. Dat kan de 
hele maand november, gra-
tis, op afspraak, bij Mischa 
Bakker, in zijn praktijk aan 
de Kerklaan in Kortenhoef.

In Nederland zijn ruim 2 mil-
joen mensen met rug- of nek-
klachten. Rugklachten staan 
bovenaan in de top 3 van li-
chamelijke klachten. Vrijwel ie-
dereen heeft hier weleens last 
van. Op nummer twee staan 
nekklachten en als derde 
wordt hernia/ischias genoemd. 
Deze klachten kunnen van 
grote invloed zijn op het func-
tioneren, zowel thuis, op het 
werk als in het dagelijks leven.

Sneller en beter herstellen
Chiropractie kan helpen deze 
klachten te verminderen en 
weer beter te functioneren. 
Mischa Bakker: “Chiropracto-
ren zijn expert op het gebied 
van de wervelkolom, het ze-
nuwstelsel en het bewegings-
apparaat. Onze behandeling 
is conservatief. Dat wil zeggen 
zonder operaties of medicijn-
gebruik. We beginnen met een 
onderzoek om de oorzaak van 
de klacht te vinden en om vaak 
voorkomende klachtenpatro-
nen te herkennen. We behan-
delen niet de klacht, maar de 
oorzaak. Met hulp van een 
chiropractor kunnen mensen 
sneller en beter herstellen.”

Bewegingsfunctie verbete-
ren
Een bekende techniek bij 
chiropractie zijn gewrichts-
manipulaties. Dat zijn snelle, 
kleine, precieze impulsen met 
de handen. Daarnaast worden 
andere technieken ingezet om 
de bewegingsfunctie te ver-
beteren en herstellen. Vaak 
wordt de activator gebruikt; 

een zachte techniek met een 
klein apparaatje met rubbe-
ren dopje dat lichte trillingen 
overbrengt aan het zenuwstel-
sel. Ook kun je oefeningen en 
preventieve adviezen krijgen, 
gericht op nek- en rughouding, 
coördinatie en balans.

Klachten door overbelasting
“De oorzaak van klachten ligt 
vaak op het gebied van over-
belasting,” legt Mischa uit. 
“Zoals een slechte houding, 
lang dezelfde positie of lang-
durig een herhaalde beweging 

uitvoeren. Al die dingen kun-
nen ervoor zorgen dat spieren 
strak gaan staan en gewrich-
ten minder goed bewegen. 
Andere gewrichten moeten 
hiervoor compenseren, ver-
volgens is de tolerantie min-
der.” Klachten kunnen eerder 
ontstaan, en ook het risico op 
sportblessures is groter, voegt 
hij toe. “Om blessures te voor-
komen, is het belangrijk dat 
het lichaam optimaal functio-
neert. Met chiropractie kun je 
de bewegingsfuncties verbe-
teren, zodat klachten minder 

snel optreden en prestaties 
verbeteren.”

Meer informatie
Voor meer informatie of een 
afspraak voor screening of 
advies, kun je Mischa Bakker 
bellen via 06 – 17292972. Zie 
ook www.chiropractiewijde-
meren.nl. Een chiropractor is 
een erkende zorgverlener. Alle 
zorgverzekeraars vergoeden 
dit vanuit de aanvullende ver-
zekering.
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Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

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

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 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.

Na een kortstondige ziekte is op 
vrijdag 20 oktober 2022 vredig ingeslapen

Alida van de kamp- de Jong

* 24-9-1937

Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend

Plotseling uit ons leven gedreven
Blijf  je in onze harten leven

Wij danken het personeel van 
verzorgingshuis Horstwaarde voor alle goede zorgen.

Cor, Brigitte, Jan, Roland, Reshma en kleinkinderen

Hinderdam 16
1394JB. Nederhorst den Berg

De crematie heeft 28 oktober 
in familiekring plaatsgevonden

FAMILIEBERICHTEN

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

Aangeboden: Huihoudelijke
Hulp. Tel: 06 302 356 49

Goede referenties

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

GRATIS WAARDEBEPALING 
Nieuwsgierig naar wat je 
huis waard is? Bel - mail

voor gratis woningwaarde-
rapport. 035 - 65 65 147 
of renate@huysraed.nl

Renate Holdinga-Huysraed

Huishoudelijke hulp
06-49150270

Wenkbrauwen epileren met 
Touw, Elektrisch ontharen
Blonde haren in t gezicht

Minaz Clinic 0615829933
Op dinsdag in Nederhorst

Contact gezocht man 65+ 
Kortenhoef met NW stokken

en brace: zon. 23 okt ik
vaccin gegeven te Bussum.

Graag vervolg gesprek.
c.g.v.b.tvb@gmail.com

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken! 

Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:

www.tatakh.nl 
06-24683096.

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

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

www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen
H v Gelderen 0651406217

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Wintertijd in aantocht?

Gun jezelf een fijne
(Duo-) Massage!

www.donnalife.nl
06-27484142

Ervaren Tuinman Bied Zich
Aan Voor Opknappen En 

Onderhoud Van Kleine Tuin
0639287985.

Opgave van een Wijdemeertje 
kunt u on-line doen via

weekbladwijdemeren.nl, 
inclusief de betaling daarvan. 

Aanleveren tot maandag
10.00 uur, voor verschijning.

Het tarief is € 2,73 per
gedrukte regel.

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

1 op de 3 
vrouwen krijgt 

dementie
stopdementie.nu
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Informatiebijeenkomst 
over prostaatkanker
REGIO
Op maandagavond 7 no-
vember organiseren Ter-
gooi MC, UMC Utrecht, 
Antoni van Leeuwenhoek 
en Meander Medisch Cen-
trum, in samenwerking 
met de Prostaatkanker 
Stichting, Toon Hermans 
Huis Amersfoort en Viore, 
een informatiebijeenkomst 
over niet- uitgezaaide 
prostaatkanker.

Aan het woord komen o.a. dr. 
T. Arends, oncologisch uroloog 
in Meander MC, dr. W. Vogel, 
radiotherapeut-oncoloog bij 
het Antoni van Leeuwenhoek, 
dr. P. Willemse, oncologisch 

uroloog in het UMC Utrecht en 
drs. W. Gianotten, consulent 
onco-seksuologie. Afgevaar-
digden van Viore, Toon Her-
mans Huis Amersfoort en de 
Prostaatkanker Stichting ver-
tellen over de (psychosociale) 
gevolgen van prostaatkanker 
en wat zij voor patiënten kun-
nen betekenen. De informa-
tieavond begint om 19:00 uur 
in de Wesselzaal van Tergooi 
MC (locatie Hilversum). Vanaf 
18:30 uur is de ontvangst met 
koffie en thee. Deelname aan 
deze avond is gratis. U kunt 
zich aanmelden via aanmel-
den@viore.org. Bellen kan 
ook: 035- 6834620. Het parke-
ren is niet gratis.

   

Lotgenotengroep   
rouwverwerking
REGIO
Humanitas ’t Gooi start op 25 
november een lotgenoten-
groep voor mensen die met 
elkaar willen praten over het 
verlies van hun partner door 
overlijden. De groep is toe-
gankelijk voor iedereen: man, 
vrouw, jong, oud, ongeacht 
levensovertuiging. Deelname 
is bij voorkeur als het overlij-
den minimaal 6 maanden ge-
leden is geweest. De groep 
komt acht keer bijeen, onder 

deskundige begeleiding op 
vrijdagochtend van 10-12 uur 
in het kantoor van Humanitas, 
Willem Barentszweg 17-A, 
1212 BK Hilversum. Na aan-
melding volgt eerst een ken-
nismakingsgesprek.

Nadere inlichtingen of aanmel-
ding voor de lotgenotengroep:

kantoor Humanitas, 035-
6286093 (evt. inspreken), of 
tgooi@humanitas.nl.

   

Uitnodiging Dag van de 
Mantelzorg

WIJDEMEREN
10 november is de Lande-
lijke Dag van de Mantel-

zorg. Versa Welzijn orga-
niseert, in samenwerking 
met gemeenten en andere 
organisaties, op of rond 
deze datum activiteiten in 
de regio. 

In Wijdemeren bent u van har-
te welkom om op woensdag 
9 november van 10.00 uur tot 
12.00 uur in ‘t ‘Grand Café’ van 
de Emtinckhof aan de Eiken-
laan 51. Onder het genot van 
koffie/thee met wat lekkers is 
daar gelegenheid om een ca-
deautasje op te komen halen.

Benzodiazepines en slaap-
problemen
Benzodiazepines zijn medicij-
nen met een rustgevende, ver-
suffende en spierverslappende 
werking. Veel mensen kennen 
benzodiazepines als slaap-
middelen. Ze noemen ze vaak 
‘pammetjes’: omdat de meeste 
namen van benzodiazepines 
eindigen op -pam. Een voor-
beeld is temazepam.

Waarvoor?
Artsen schrijven benzodiazepi-
nes voor bij slaapproblemen of 
bij angst. En soms ook bij an-
dere problemen, zoals bijvoor-
beeld onrust en spierspasmen. 
Het lichaam kan aan benzo-
diazepines wennen, waardoor 
de werking als slaapmiddel 
na verloop van tijd minder 
wordt. Daarom moeten ze bij 
slaapproblemen niet langdurig 
(maximaal 3-4 weken) gebruikt 
worden. Als de benzodiazepi-
nes bij andere problemen zoals 
angst worden voorgeschre-
ven, kan het in overleg met de 
arts langer worden gebruikt. 
De angst-remmende werking 
neemt namelijk niet af na ver-
loop van tijd.

Werking
In de hersenen zitten verschil-
lende signaalstoffen (neurot-
ransmitters). Die zorgen ervoor 
dat delen van de hersenen met 
elkaar kunnen praten. Ze ge-
ven signalen door van de ene 
zenuwcel naar de andere. Dat 
doen ze door te binden aan 
eiwitten op de andere zenuw-
cel. Deze eiwitten noemen we 
‘receptoren’. Eén van de sig-
naalstoffen is gamma-amino-
boterzuur (GABA). GABA heeft 
een dempende werking. Ben-
zodiazepines stimuleren de 
GABA-receptor en versterken 
dus de dempende werking van 
GABA in de hersenen.

Nadelen
Je kunt geestelijk of lichame-
lijk afhankelijk worden van 
benzodiazepines. Het lichaam 
kan gewend raken aan de ver-

suffende werking. En je kunt 
gaan geloven dat je een ben-
zodiazepines nodig hebt om 
bijvoorbeeld te kunnen slapen. 
Bij langdurig gebruik van ben-
zodiazepines kan een hogere 
dosering nodig zijn om hetzelf-
de effect te krijgen. En als er 
na langdurig gebruik plotseling 
wordt gestopt, kunnen ontwen-
ningsverschijnselen optreden. 
Bij kort gebruik is dit meestal 
niet het geval. Daarom wor-
den benzodiazepines meestal 
maar voor een korte periode 
voorgeschreven, maximaal en-
kele weken.

Benzodiazepines hebben een 
spierverslappend en suf ma-
kend effect. Hierdoor is de 
kans op vallen, met name bij 
ouderen, groter. Daarom moe-
ten ouderen extra voorzichtig 
zijn als ze benzodiazepines 
gebruiken. Dit geldt vooral voor 
mensen die slechter ter been 
zijn, slechter zien of die lichte 
geheugenproblemen hebben.

Omdat benzodiazepines slape-
righeid en sufheid veroorzaken 
kunnen ze de rijvaardigheid be-
invloeden. Sommige blijven zo 
lang in het lichaam dat je bij da-
gelijks gebruik niet mag autorij-
den. Er zijn ook benzodiazepi-
nes waarbij je alleen de eerste 
8 uur nadat je ze geslikt hebt 
niet mag rijden. De adviezen 
zijn dus verschillend, afhanke-
lijk van de benzodiazepine die 
wordt gebruikt. Kijk voor pre-
cieze informatie per middel op 
www.rijveiligmetmedicijnen.nl.

Wanneer stoppen?
Langdurig gebruik van ben-
zodiazepines heeft nadelen 
die meestal groter zijn dan 
de voordelen. Daarom is het 
verstandig om met de arts te 
bespreken hoe je het gebruik 
kunt afbouwen of stoppen. Ge-
bruikelijk is dat de dosis iedere 
week met een kwart (25%) om-
laag gaat, en de laatste weken 
met 12.5% per week. Het tem-
po kan eventueel langzamer of 
sneller zijn.

Tijdens het afbouwen komen 
vaak lichte ontwenningsver-
schijnselen voor: slapeloos-
heid, angst, spanning, geprik-
keldheid, zweten, hoofdpijn en 
hartkloppingen. Deze klachten 
duren een paar dagen tot een 
paar weken. Ze kunnen lijken 
op de klachten waarvoor nu 
juist een benzodiazepine wordt 
geslikt. Daardoor stoppen men-
sen soms met het afbouwen en 
blijven ze doorgaan met slik-
ken, soms heel lange tijd. Bij 
geleidelijk afbouwen, lukt het 
afbouwen vaak goed. Hoe je 
het beste kunt afbouwen hangt 
af van je persoonlijke situatie. 
Maak hiervoor een plan met de 
arts.

Benzomoe
De huisartsen en apothekers 
gaan gezamenlijk een Ben-
zomoe-project starten. Het 
bestaat uit verschillende on-
derdelen waarover we in een 
volgende artikel meer zullen 
vertellen.

Heeft u vragen over het gebruik 
van medicijnen? Laat het ons 
weten, we helpen u graag!

  
AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Foto van de Week

Dansende druifjes

Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Als bolletjes vol belofte dansten 
ze over de sorteertafel. Wat een 
dankbaar gezicht, maar er gaat 
een heel verhaal aan vooraf. 
Een winter lang snoeien, een 
prachtige zomer vol zonne-
schijn en ‘n ochtend en stukje 
middag oogsten. Toen stonden 
ze daar in wijngaard ‘Aan de 
Breede Beek’ in Nijkerk: 125 

kratten met onze druiven, 12 
kg per krat. Klaar voor de twee-
de helft van hun reis op weg 
naar een glas heerlijke wijn. 
Op onze relatief kleine wijn-
gaard hebben we niet de mo-
gelijkheid om zelf de druiven 
te verwijnen, daarom hebben 
wij een afspraak met Henk van 
de wijngaard in Nijkerk. Zijn wij-
nen hebben al diverse prijzen 
gewonnen, dat geeft een boel 
vertrouwen in de vakkennis die 

nodig is om druiven te begelei-
den op hun proces tot wijn. Een 
van de afspraken is dat we zelf 
na de oogst aan de sorteertafel 
staan. Hierbij worden de drui-
ven via een lopende band in 
een bak gestort waar de trossen 
ontsteeld worden en de druiven 
op een sorteertafel vallen. Daar 
wordt dan ieder onrijp druifje of 
steeltje eruit gehaald, een heel 
geconcentreerd werkje. De ge-
zonde rijpe druifjes worden na 

het sorteren gekneusd en 24 
uur met rust gelaten zodat alle 
smaakstoffen uit hun schilletjes 
vrijkomen. Daarna worden ze 
geperst en begint het vergis-
tingsproces. Later wordt deze 
wijn een blend met de wijn van 
onze Solaris-druiven, een mooi 
huwelijk in de fles. Een kleiner 
deel mag echter 6 dagen met 
schilletjes en al het vergistings-
proces beginnen waardoor nog 
meer smaakstoffen uit de schil 

gehaald worden en de wijn een 
beetje een oranje kleur krijgt. 
Dat heet dan een orange of 
een blush wijn. Twee wijnen 
van één oogst dus. Daarnaast 
is er van die mooie dansende 
bolletjes vol gevangen zonlicht 
jaargang 2020 een mousseren-
de wijn gemaakt vol dansende 
bubbeltjes. Laten we hopen en 
vertrouwen dat er na alle som-
berheid van nu er straks weer 
veel te vieren is.

De bouw ligt nog stil op het voormalige caravanpark Nieuw Loosdrecht (foto: Wijdemeren van Boven, Marco vd Roest)

  



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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN



Woensdag 2 november 2022
13

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Natuurmonumenten weer lekker actief
’S- GRAVELAND
Er zijn twee activiteiten op 
zondag 13 november bij 
het bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten te ‘s- 
Graveland.

Ga tussen 11.00 en 12.30 uur 
mee op ontdekkingsreis met 
de boswachter over de bui-
tenplaatsen van ‘s-Graveland. 
Deze gezinswandeling is spe-
ciaal voor gezinnen met kin-
deren vanaf 4 jaar. Neem een 
tasje mee om onderweg de 
mooiste bosschatten te verza-
melen. Met je vondsten ga je 
buiten knutselen, dus kleed je 
lekker warm aan. Ga daarna 
gratis ravotten in Speelnatuur 
van OERRR of breng een be-
zoek aan restaurant Bram-
bergen. Voor de volwassenen 
(10.30 -12.30 uur): Wandel met 
de boswachter over de buiten-
plaatsen Boekesteyn, Schaep 
en Burgh en Bantam. Deze 
activiteit, speciaal voor volwas-
senen, duurt ongeveer 2 uur. 
De buitenplaatsen kennen een 
boeiende geschiedenis. Wat 
in de 17e eeuw begon als in-
vestering van rijke Amsterdam-

se kooplieden in ontgonnen 
heidegebied, groeide door de 

eeuwen heen uit tot een prach-
tig historisch natuurgebied met 

statige landhuizen op parkach-
tige landgoederen. Meer info: 

www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Fotowedstrijd Licht op ons Dorp
LOOSDRECHT
De 2e editie van het Licht 
& Kunst Loosdrecht Fes-
tival zal tussen 1 decem-
ber 2022 en 6 januari 2023 
plaatsvinden. Alle Wijde-
meerse kinderen worden 
via hun basisscholen uit-
genodigd om mee te doen 
aan de fotowedstrijd Licht 
op ons Dorp in november. 
Al vier scholen hebben 
zich aangemeld.

Het enige wat de organisatie 
vraagt of de leerkrachten in-
structie willen geven aan de 
kinderen. Met een uitleg over 
het thema en tips. Het hoeven 
geen technisch perfecte foto’s 
te zijn, sfeer en originaliteit tel-
len even zwaar. De kinderen 
kunnen individueel of in groep-

jes, met eigen smartphone, fo-
to’s nemen. De deadline voor 
het inleveren is: 11 november. 
De foto moet in Wijdemeren 

door een scholier/scholieren 
gemaakt zijn en gemotiveerd 
met het thema te maken heb-
ben, in oktober of november 

2022 gemaakt en voorzien zijn 
van de datum en de plaats van 
de opname. Nadat alle foto’s 
zijn ingeleverd zal het bestuur 

van Lichtjes Wijdemeren de 
foto’s selecteren en afdrukken 
(november 2022). Vervolgens 
wordt er een (hufter-proof) fo-
towand in de Porseleinhaven 
geplaatst (december 2022) 
zodat iedereen de foto’s (we-
derom vrij toegankelijk) kan 
bekijken. Om de scholieren te 
stimuleren worden uit de foto’s 
ook 3 prijswinnaars gekozen. 
Zij ontvangen een uitvergro-
te foto op canvas die in de 
school geëxposeerd kan wor-
den. Deze fotowand kan een 
bijdrage kan leveren om onze 
dorpen samen te brengen en 
een positief beeld kan schep-
pen van wat onze gemeente 
allemaal voor moois heeft.

Aanmelden:
foto@lichtkunstloosdrecht.nl

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering vanaf 
woensdag 2 november:

Het politiek-maatschappelij-

ke discussieprogramma In 
Derde Termijn staat stil bij de 
aansluiting van lokale par-
tijen bij Onafhankelijke Po-
litiek Noord-Holland. Ruud 

Bochardt praat erover met 
Jan-Jaap de Kloet van Dorps-
belangen Wijdemeren en Pe-
ter Calis van Larens Behoud. 
In TV Magazine wordt onder 

andere stilgestaan bij het con-
venant veilig uitgaan. 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: @Natuurmonumenten, Pauline Joosten

 stock.adobe.com
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Nieuw!! Crosspower  
circuitlessen
KORTENHOEF
Het is algemeen bekend dat 
wij met zijn allen meer moe-
ten bewegen. Dat kan nu ook 
op vrijdagmorgen. Volg ook de 
leuke les op muziek voor jong 
en oud, dames en heren en 
voor elk niveau. De les bestaat 
uit een warming-up, vervolgens 
een circuit van 10 verschillen-
de oefeningen, gevolgd door 
buikspieroefeningen. We slui-
ten uiteraard af met een coo-
ling-down.

We sporten in Buro Sport (in-
gang aan de achterzijkant van 
sporthal De Fuik) op vrijdag-
morgen van 10.30 uur tot 11.30 
uur. Je mag twee keer koste-
loos een proefles komen doen, 
voordat je lid wordt. Meld je aan 
voor een proefles op de site 
van OdisGym (www.odisgym.
nl) onder Inschrijfformulier en 
kies dan Proeflid en selecteer 
Cross Power of kom langs om 
mee te doen!

   

Odis Volleybal: nieuws
KORTENHOEF
MeisjesA volleyden donderdag-
avond in een bloedhete hal in 
Huizen. Vanwege covid-19 met 
vijf van de zes meiden. Uitslag 
1-3 winst. De tweede set verge-
ten we voor het gemak. Prach-
tige smashes van de meiden, 
goede servicedruk en zelfs één 
extreem monsterblok.

Vrijdag MA en Recreanten2 uit. 
MA speelde tegen het een na 
onderste staand team, maar 
maakte het zichzelf soms moei-
lijk. Twee avonden wedstrijden 
na elkaar is ook best heftig. 
De zaal was wederom warm 
en de tweede set werd weder-
om verloren. Gelukkig wel 1-3 
winst. Want een vijfde set wil 
niemand.

Recreanten2 speelde de 
tweede ronde van dit seizoen. 
Hoewel traditioneel de eerste 
wedstrijd van zo’n vrijdagavond 
meestal dramatisch slecht ver-
loopt, werd het ongekend span-
nend: gelijkspel. Een terechte 
uitslag tegen het team waar-
mee regelmatig stuivertje wordt 
gewisseld in de ranglijst. In de 
2e en 3e wedstrijd werd de 
sterspeler gemist (hij vond het 
nodig om voorrang te geven 

aan een reisje naar Oostenrijk), 
al was het maar om zijn immer 
opbeurende aanmoedigingen. 
De laatste wedstrijd veerde 
het team ongekend op. De ser-
vices waren snijdend en alle 
passes op maat. Nummer 2 
uit competitie wist niet wat hen 
overkwam. De winst voor Odis 
maakte de avond meer dan 
goed. Moe, maar opgelucht be-
gon het team aan de terugreis.

Zaterdag 29 oktober Dames1 
en Heren1 thuis. DS1 zat niet 
superlekker in de wedstrijd. Het 
spel ging gelijk op en resulteer-
de in een vijfde set. Die nipt 
werd gewonnen. Uitslag 3-2 
winst. Heren-1 had in meer-
dere opzichten een zuchtende 
wedstrijd. Vrij makkelijk werd 
het 3-0. In de vierde set was 
de scherpte er wat af. Met dank 
aan het luidruchtig aanwezige 
thuispubliek werd het 3-1. Ko-
mende wedstrijden: dinsdag 1 
november HS1 in Utrecht, vrij-
dag 4 november Recreanten3 
uit, zaterdag 5 november MA 
uit.

Zin om te volleyballen? We 
trainen op maandagavond in 
sporthal De Fuik. www.odis.nl. 
Wees welkom!

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
De wedstrijd begon na een in-
drukwekkende 1 minuut stilte 
vanwege het overlijden van 
de moeder van selectiespeler 
Bas Wenneker. Zowel Neder-
horst 1 als 2 deden hieraan 
mee.

De vele meegereisde suppor-
ters konden hun ogen niet ge-
loven. Als de ruststand 0-4 zou 
zijn geweest in het voordeel 
van de Bergers had niemand 
wat kunnen zeggen. Neder-
horst faalde keer op keer in 
de afwerking en kreeg op het 
einde niet meer dan een 1-1 
gelijkspel. Vijf keer stond een 
Berger in dit duel alleen voor 
de doelman, maar gescoord 
werd er niet. Ook de lat werd 

nog geraakt na een kopbal 
van Sander Verheul. Is het al-
leen pech kun je je afvragen of 
komt er meer bij kijken om tot 
scoren te komen. BVV kwam 
tot twee goede mogelijkheden 
en prikte er heel effectief een 
binnen. De scheidsrechter 
durfde het niet aan om in de 
93e minuut Nederhorst een 
strafschop te geven na een 
duidelijke overtreding binnen 
de 16 meter. Zo bleef het bij 
1-1 waar de gastheren blij mee 
waren.

Nederhorst-2 moest bijna te-
gelijkertijd ook aantreden te-
gen BVV -2. Na een 1-0 bij rust 
werd het een 2-0 nederlaag. 
Nederhorst -3 speelde thuis 
tegen Zuidvolgels en kwam 

niet verder dan een 1-1 gelijk-
spel. De vrouwen versloegen 
KDO uit de Kwakel met 4-2.

Bij de jeugd won de JO17 in 
Weesp van de plaatselijke fa-
voriet met 1-4. Ook de JO16-
1 was op schot en versloeg 
Olympia met 6-0. De Jo13-1 
won in Vinkeveen van Hertha 
met 1-3 en deden de JO13-2 
het wel; heel goed door ook 
Hertha JO13-2 met maar liefst 
11-1 te verslaan. De meiden 
O15-1 moesten hun meerdere 
erkennen aan SVOHZM’22. 
Het werd 6-0 voor de ploeg uit 
Huizen.

Voor info www.vvnderhorst.org 
of facebook.

   

ASV ’65 Nieuws
ANKEVEEN
Trainer Yoeri Tol aan het 
woord over de uitwedstrijd in 
Loenen aan de Vecht tussen 
De Vecht- ASV ‘65: ‘Normaal 
gesproken ben ik de laatste 
die de schuld bij de scheids-
rechter neerlegt, maar deze 
man was echt bizar. Het was 
van onze kant stroef en moei-
zaam, op een heel moeilijk 
veld. Toch was er de 1e helft 
(behalve bizarre beslissingen 
van de scheidsrechter) niet 
veel aan de hand. Met een 
aantal kansen en een mooie 
goal voor ons en wat moge-

lijkheden voor De Vecht, na 55 
minuten, mochten we eindelijk 
met 0-1 voorsprong de rust in. 
In de pauze geprobeerd om 
duidelijk te maken dat we ons 
niet moesten laten afleiden/ 
ontregelen door deze man. 
Wat een onmogelijke opgave 
was. Maar in de 2e helft werd 
het steeds maar erger. Door-
dat de scheidsrechter letterlijk 
alles van beide grensrechters 
gewoon negeerde, werd de ir-
ritatie bij onze spelers en die 
van De Vecht steeds groter. 
Het spel werd er daardoor ook 
totaal niet beter op. De Vecht 

scoorde en kwam daardoor 
terug in de wedstrijd. De laat-
ste 20 minuten ging het op en 
neer

Na een 2e helft met dit keer 
54 minuten kwam er een eind 
aan een vrij sportieve maar 
bizarre wedstrijd: 1-1. Wat 
dat betreft komt het goed uit 
dat aanstaande zaterdag ‘s- 
Graveland op visite komt. Dat 
helpt om deze krankzinnige 
wedstrijd snel te vergeten en 
de focus te leggen op een hele 
mooie derby!’

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Voor de tweede keer dit sei-
zoen heeft ’s-Graveland averij 
opgelopen. Tegen NVC kwam 
het niet verder dan een 1-1 ge-
lijkspel. Ondanks de pogingen 
aan het einde van de wedstrijd 
alsnog de volle buit te pakken, 
liepen op niets uit. De (betere) 
mogelijkheden die NVC kreeg, 
werden ook niet benut. De 
puntendeling was dus de lo-
gische uitslag. Volgende week 
staat de tweede dorpsderby 
tegen ASV ’65 op het program-
ma. In Ankeveen wordt er om 
14.30 uur afgetrapt.

VR1 kende een goede gene-
rale voor de wedstrijd van vol-
gende week als Ajax VR-1 op 

bezoek komt. In Lelystad won 
het overtuigend met 0-6 van 
Batavia. Komende zaterdag is 
Ajax dus de tegenstander en 
dat is de wedstrijd tussen de 
nummer 1 en 2 van de rang-
lijst. Een absolute topper dus 
met bij Ajax in de gelederen 
een aantal oud- internationals.

VR2 en VR3 speelden een 
bijzondere wedstrijd. Tegen el-
kaar! Voor de competitie. Bei-
de teams zijn bij elkaar inge-
deeld in dezelfde competitie. 
Het kon niet anders dan dat 
een bijzonder sportieve wed-
strijd zou worden. En dat werd 
het, waarin VR2 iets sterker 
was, maar VR3 goed bij bleef. 
Het werd uiteindelijk wel 4-1 

voor VR2.

Zoals elke zaterdagmorgen 
(9.00 uur) speelden de Smur-
fen weer in hun eigen stadion-
netje. Na afloop kregen ze van 
hun trainsters Kaylee Stoops 
en Lisette Houthuijzen een 
leuke verrassing: ze mogen 
volgende week de speelsters 
van AJAX en VR1 (en dus ook 
Kaylee en Lisette) begeleiden 
naar het veld!

Op vrijdag 11 november zal 
het bestuur weer verantwoor-
ding afleggen over het door 
haar gevoerde beleid in het 
seizoen 2021-2022. De alge-
mene ledenvergadering vangt 
om 20.00 uur aan. GA NAAR RENTEGENKANKER.NL

WAAR 
REN 
JIJ MEE?
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Nederhorst on Ice gaat door
NEDERHORST DEN BERG
Regelmatig komen bij ons 
geluiden binnen dat Ne-
derhorst on Ice niet door 
kan gaan. Wij willen deze 
geruchten graag ontkrach-
ten en laten weten dat Ne-
derhorst on Ice gewoon 
doorgaat, vanaf vrijdag 25 
november. We gaan uit van 
6 weken ijsplezier.

Het zal financieel gezien ook 
voor ons een moeilijk jaar wor-
den; Het is niemand ontgaan 
dat de energieprijzen toren-
hoog zijn en hier gaan wij ook 
veel last van hebben. Zeker als 
er een zachte winter komt om-
dat de compressoren van onze 
ijsmachine (draaiend op elek-
tra) dan harder moeten werken. 
Wij verwachten dat de elektra-
kosten 3 of 4 keer zo hoog zul-
len zijn. We zullen daarom dit 
jaar ook weer innovatief zijn om 
kosten te besparen.

Helaas zullen ook onze inkoop-
kosten omhooggaan en zijn de 
kosten voor de tent verdubbeld. 
Dit heeft een enorme impact op 

de kosten maar we vinden het 
als ijsclub Nederhorst den Berg 
toch onze morele plicht om het 
seizoen 2022/2023 door te la-
ten gaan.

Prijzen
We moeten hierdoor helaas 
ook wat prijzen aanpassen en 
zullen de muntjes met €0.25 en 

de entree/certificaatprijzen met 
ongeveer 10% verhoogd wor-
den. Dit om de kans op verlies 
draaien te voorkomen maar 
bewust een kleine stijging om 
ook het volgende seizoen nog 
een Nederhorst on Ice te kun-
nen draaien en het voor jong 
& oud betaalbaar te houden, 
want zo is Nederhorst on Ice 

ooit geboren! Wij zijn net als 
de voorgaande jaren enorm blij 
met onze sponsoren.

Vrijwilligers
Als laatste zijn wij erg druk om 
de roosters te vullen met de be-
nodigde vrijwilligers. Met name 
achter de kassa/schaatsuitgifte 
en in de Bergstube/bar zoeken 

wij nog veel mensen die enkele 
uurtjes kunnen invullen. Voor 
de bestaande vrijwilligers doen 
wij het verzoek om te reage-
ren op Annemieke / Gerard en 
jullie beschikbaarheid door te 
geven. Nieuwe vrijwilligers zijn 
van harte welkom. Neem a.u.b. 
contact met ons op via info@
ijslcubnederhorst.nl

Wandelchallenge wandelt door
WIJDEMEREN
De Wijdemeren Wandel-
challenge krijgt een ver-
volg. Afgelopen zomer 
vond de Wijdemeren Wan-
delchallenge plaats en is 
er 20 weken lang op maan-
dagavond gewandeld. Op 
24 september werd de chal-
lenge groots afgesloten in 
Arnhem. Maar in Wijdeme-
ren wandelen we gewoon 
door. De wandelgroep wan-
delt sindsdien elke vrijdag-
ochtend in Kortenhoef of 
Loosdrecht.

Er werd tijdens de Challen-
ge gewandeld in twee mooie, 
gevarieerde groepen. Ieder 
met zijn eigen redenen om te 
(gaan) wandelen. Er is gewan-
deld, bijgekletst en de deelne-
mers steunden elkaar met alles 
wat voorbij kwam. Daarin werd 
wel heel duidelijk hoe goed dit 
initiatief is geweest. Het speelt 
op verschillende manieren in 
op de behoeften van de men-
sen.

Meerwaarde wandelen
Wandelen is een eenvoudige, 

maar effectieve manier om je 
gezondheid, humeur en geest 
een positieve boost te geven. 
Wandelen verbetert de condi-
tie van je hart en bloedvaten, 
verlaagt het cholesterolgehalte, 
heeft een bloeddrukverlagend 
effect, helpt het lichaamsge-
wicht op peil te houden en je al-
gemene uithoudingsvermogen 
te verbeteren. Bovendien zorgt 
wandelen voor mentale ont-
spanning. Dagelijks 30 minuten 
wandelen geeft je conditie en 
daarmee je immuunsysteem 
een flinke duw in de goede 
richting.

Lokale samenwerking
Dit initiatief is gestart door 
Team Sportservice, samen met 
de eerstelijnszorg. De begelei-
ding bestond uit verschillende 
zorgverleners van de eerste 
lijn (huisartsen, apotheek, fy-
siotherapie). Daarnaast zijn 
Bianca en Miriam als vaste 
begeleiders bij een van de 
twee groepen aangesloten. De 
wandelingen gaan de komende 
herfst- en winterperiode door 
op de vrijdagochtend van 9.00 
tot 10.00 uur. Er wordt afwis-

selend in Kortenhoef en Loos-
drecht gelopen. De wandelin-

gen zijn tussen de 3 en 5 km. 
Een keertje mee doen? Neem 

dan contact op met Eva Stam, 
via estam@teamsportservice.

Foto: Archieffoto 2017
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✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl
Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur 06-20147467  

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

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

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

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

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek

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

GRATIS PARKEREN
voor de showroom

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Easysit D02

Easysit D150

Easysit D81

MEGA INRUIL
Ontvang nu tot € 750,- terug voor uw 

oude stoel of bank bĳ  aankoop van een Easysit!*

Vanavond al zitten? Altĳ d meer dan
450 stoelen en banken op voorraad!

Easysit A90

Easysit D62

Easysit D82 Easysit D83

Kom langs 
voor onze 
NIEUWE 

COLLECTIE!

Easysit D450

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



Woensdag 2 november 2022
17

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

4x11 jaar Turftrappers

KORTENHOEF
Carnavalsvereniging De 
Turftrappers te Korten-
hoef gaat na twee corona-
jaren feestelijk van start 
met haar 4 x11 jaar jubile-
umseizoen.

Na twee coronajaren waar-

in carnaval niet gevierd kon 
worden, zijn we ineens bij ons 
4e lustrum terecht gekomen. 
Opgericht in 1979 vieren we 
in seizoen 2022/2023 ons 4 x 
11 jaar jubileum. In het 1e ju-
bileumjaar (1 x 11 jaar) zwaai-
de, de helaas veel te vroeg 
overleden, Henk Goedemans 

de scepter. In het 22e seizoen 
was het Ruud Kempers die 
het gezag in handen kreeg 
en 11 jaar later was het Jos 
Steenvoorden die voorop 
ging in de polonaise. Wie o 
wie wordt de 44e Prins(es) 
van Turfendonk? Jullie kun-
nen hier getuige van zijn! Hoe 

dan? Door op zaterdagavond 
12 november naar het feest 
ter ere van de Prinsenwisse-
ling te komen. Op dit feest zal 
de huidige Hofhouding, die 
drie jaar in functie is geweest, 
op traditionele wijze worden 
afgevoerd. Ook zal de nieu-
we Jeugdhofhouding zich aan 
jullie gaan voorstellen. Om elf 
over elf is het vervolgens tijd 
om de nieuwe Prins of Prin-
ses aan jullie te presenteren. 
Wie o wie zal in dit jubileum-
jaar de scepter zwaaien over 
Turfendonk?

Op het feest zullen de 
Dansmariekes optreden en 
de DJ’s Ed-
win & Johan 
de muziek 
v e r z o r g e n . 
D a a r n a a s t 
hebben De 
Tur f t rappers 
zanger Johan 
K e t t e n b u r g 
kunnen vast-
leggen. Johan 
is bekend om 

zijn geweldige vertolking van 
o.a. het repertoire van André 
Hazes Sr. Het feest ter ere 
van de Prinsenwisseling zal 
plaatsvinden in muziekge-
bouw ’t Akkoord, gelegen aan 
de Kwakel 41 te Kortenhoef. 
De zaal gaat open om 20:30 
uur en de toegang is gratis.

Wij vinden het heel leuk als u 
allemaal gezellig komt kijken 
en een drankje komt doen. 
Casual (feestelijke) kleding 
wordt gewaardeerd. Op een 
later moment volgt er nog een 
groots jubileumfeest, waar-
over later meer informatie.

Houtactie Rotary Wijdemeren
WIJDEMEREN
De houtverkoop voor ver-
enigingen en clubs in Wij-
demeren is weer gestart! 
Rotary Wijdemeren ver-
koopt ook dit jaar weer 
openhaardhout waarmee 
we tenminste 3 verenigin-
gen binnen de gemeente 
Wijdemeren kunnen onder-
steunen met een bijdrage 
van €250. Bestellingen kun-
nen worden gedaan via het 
bestelformulier op: www.
rotarywijdemeren.nl/hout.

Uit de opbrengst van het hout 
ontvangen een aantal clubs of 
verenigingen uit de gemeen-
te een bijdrage van 250 euro 
voor een maatschappelijke 
of sportieve activiteit die zon-
der dit geldelijke steuntje in 
de rug niet mogelijk zou zijn. 
De afgelopen jaren hebben 
al meer dan 25 verenigingen 
een bijdrage uit het Houtfonds 
ontvangen. Ook hebben wij in 
het voorjaar een forse bijdrage 
gedaan aan Stichting Kinderen 
in Nood, die hulpgoederen ver-
zamelden voor Oekraïne.

250 euro
Wilt u met uw club of vereni-
ging aanspraak maken op een 
donatie van €250? Stuur een 
e-mail naar hout@rotarywij-
demeren.nl waarin u aangeeft 
waarom uw vereniging in aan-
merking wil komen voor deze 
bijdrage en voor welke activi-
teit. Rotary Wijdemeren kiest 
uit de inzenders een aantal 
clubs met het meest aanspre-
kende plan. Doe ook mee! 
Koop een paar zakken hout 
en steun het goede doel. Dat 
geeft warmte in uw huis en in 
uw hart! U steunt dit lokale initi-
atief voor € 12,50 per zak hout; 
vanaf 5 zakken voor € 12,- per 
zak. Neemt u tenminste 5 zak-
ken, dan wordt het hout door 
leden van de Rotaryclub bij u 
thuisgebracht.

Bestelformulier
U kunt het hout bestellen door 
het invullen van het bestelfor-
mulier: www.rotarywijdemeren.
nl/hout. Na ontvangst van uw 
bestelling nemen wij contact 
met u op om af te stemmen 
wanneer we het hout kunnen 
afleveren. Wij gaan in principe 

op zaterdag 19 november en 
zaterdag 3 december uitrijden. 
U krijgt bij de levering een fac-
tuur welke u kunt voldoen met 
een bank overschrijving. He-
laas hebben wij maar een be-
perkte hoeveelheid hout kun-

nen bemachtigen; we zullen de 
bestellingen op basis van bin-
nenkomst afhandelen. Dit jaar 
experimenteren we (gedeelte-
lijk) met een andere wijze van 
hout verpakken. We binden het 
hout samen met een strap. Op 

deze manier proberen wij een 
kleine bijdrage aan een beter 
milieu te leveren. U krijgt de-
zelfde hoeveelheid hout als in 
een zak. Heeft u aanvullende 
vragen, dan kunt u mailen met 
hout@rotarywijdemeren.nl.

Foto: Facebook Turftrappers
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Sinterklaasfeest in Ankeveen
ANKEVEEN
‘Ja, ja, hij komt, hij komt, 
die goeie Sint’. Alle kinde-
ren uit Ankeveen en om-
streken zijn op zaterdag 19 
november vanaf 13.45 uur 
welkom bij de kerk tegen-
over de ijsbaan. Daar gaan 
we zingend Sinterklaas 
binnenhalen.

Natuurlijk komt hij met al zijn 
Pieten aan met de boot. Ten-
minste, dat hopen wij. Heeft 
de Sint dit jaar zijn boot wel 
mee uit Spanje?

Alle kinderen uit groep 1 t/m 5 
mogen daarna weer met Sin-
terklaas en zijn Pieten mee 
naar het Wapen van Ankeveen 
om daar een onvergetelijke 
middag te hebben. De kinde-
ren mogen, als ze dat willen, 
even bij Sinterklaas komen om 
een liedje te zingen, een ver-
haaltje te vertellen of gewoon 
een handje te geven. Daar-
na gaan we wat leuks doen 
en heeft Sinterklaas vast een 
leuk cadeautje meegenomen 
voor alle lieve kinderen. Om 
16.00 uur kunnen de kinderen 

weer opgehaald worden, dan 
vertrekt Sinterklaas. Opgeven 
kan door een bericht te sturen 
naar: ankeveen.sofa@gmail.
com, Graag leeftijd van het 
kind (en klas) erbij vermelden 
en een kort verhaaltje over je 
kind(eren). Opgeven vóór 11 

november.

Sint & Piet op bezoek?
Natuurlijk gaat onze eigen 
Sint ook weer langs de deu-
ren op Pakjesavond. Huisbe-
zoek: € 35,- (Sint 15 minuten 
op bezoek met 2 pieten incl. 

verhaaltje kinderen). Als u uw 
Pakjesavond een speciaal tint-
je wil geven, is dit een mooie 
kans. Voor de kinderen wordt 
het een avond om nooit te ver-
geten. De opbrengsten komen 
ten goede aan het Sinterklaas-
comité van Ankeveen. Sinter-

klaas doet zijn ronde op zon-
dag 4 december en maandag 
5 december. Reserveer een 
bezoek van Sint en Piet door 
een bericht te sturen naar: an-
keveen.sofa@gmail.com

Groeten van Sint en Piet

Intocht Sinterklaas bij kasteel Nederhorst
Van onze speciale verslaggever uit Spanje

NEDERHORST DEN BERG 
Op zaterdag 19 november 
komt Sint om 16.30 naar 
Nederhorst den Berg. Het 
laatste nieuws over de 
komst van Sinterklaas 
hebben wij zojuist ontvan-

gen. De Sint was een bee-
tje de weg kwijt vanwege 
het warme weer, ook in 
Spanje.

Hierdoor heeft hij lang aan 
de kust in zijn zomerhuis ge-

woond. Het zal erom spannen 
of hij op tijd Nederhorst kan 
bereiken. We hebben de Sint 
voorgesteld om hem te ont-
vangen op het kasteel, dan 
kan hij direct na aankomst 
met de kinderen samenzijn 

en hoeft hij niet meteen weer 
op pad. Samen met de burge-
meester zullen wij hem toe-
zingen en kunnen we samen 
naar de ijstent bij de sporthal. 
Daar gaan we een klein 
feestje maken met muziek 

en dans. Als je een kunstje, 
liedje of dansje voor de Sint 
wil uitvoeren, kan dat zeker, 
graag zelfs. Volgende weken 
wordt alle informatie n.a.v. de 
organisatie hier vermeld, hou 
ondertussen facebook en het 
Weekblad Wijdemeren in de 
gaten voor de meest recente 
nieuwtjes.

We zijn superblij en enthousi-
ast dat het ook dit jaar weer 
kan gebeuren, het moet ge-
woon fantastisch worden. 
Denkt u ondertussen aan de 
Sinterpotten bij de winkeliers 
waar u uw enthousiasme voor 
dit spektakel kunt laten blij-
ken. De 19e november, hou 
hem vrij en kom erbij!

Foto: Sint ontwaakt, nog een paar jaartjes jonger
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Arjan Linker winnaar 
Jong Talent Prijs 2023
KORTENHOEF
Op 17 donderdag novem-
ber treedt dubbeltalent Ar-
jan Linker op in het Oude 
Kerkje van Kortenhoef met 
zijn productie Tijdcapsu-
les. Arjan Linker is zowel 
componist als trombonist, 
hij is de winnaar van de 
Kunst aan de Dijk Jong 
Talent Prijs 2023. Voor jon-
geren t/m 27 jaar: entree 
slechts 5 euro.

De Kunst aan de Dijk Jong 
Talent Prijs bestaat uit een 
geldbedrag en een concert 
en wordt eens in de twee jaar 
uitgereikt aan een jonge ta-
lentvolle musicus ter onder-
steuning van de professionele 
ontwikkeling. Arjan Linker is 
de vijfde musicus die de eer te 
beurt valt.

Arjan Linkers muziek wordt 
uitgevoerd door het Metro-
pole Orkest, het Nederlands 
Blazers Ensemble en op fes-
tivals als het Grachtenfestival 
Amsterdam, de Gaudeamus 
Muziekweek en de NJO Mu-
ziekzomer.

Zijn motto luidt: “De kunst is 
om muziek tot vernieuwing te 
brengen op een manier die 
zowel voor de componist, de 
uitvoerder en het publiek na-
tuurlijk voelt. Als dat gebeurt 
kunnen allen zich openstellen 
voor de muziek, waarna de 
boodschap van de musici echt 

kan doordringen.”

Tijdcapsules
Arjan Linker streeft in verschil-
lende rollen één doel na: het 
creëren van nieuwe, onver-
getelijke ervaringen voor zijn 
publiek. In Kortenhoef komt hij 
met zijn productie ‘Tijdcapsu-
les’ uitgevoerd samen met Gijs 
Idema (gitaar), Mattias Spee 
(piano) en Benjamin de Boer 
(contrabas). Deze vier jonge 
creërende musici versterken 
elkaar in de zoektocht naar 
de muziek van vandaag: van 
hun eigen jeugdcomposities 
naar Radiohead in de jaren ’90 
tot de muziek uit Venetië rond 
1625. Ze nemen ons mee in 
hun tijdcapsules. Het verlan-
gen naar muzikale expressie 
‘in het moment’ is van alle tij-
den. Wat is er veranderd? En 
misschien belangrijker: wat 
is hetzelfde gebleven? Een 
spannende ervaring in ons 
Oude Kerkje te Kortenhoef. 
Met visuals van Lisa Derksen 
Castillo en live electronics van 
Dimitri Geelhoed.

Kaartverkoop
Het Oude Kerkje, Kortenhoef-
sedijk 168, Kortenhoef. Kaart-
verkoop: www.kunstaandedijk.
nl; Entreeprijs: Eur 22,50 , t/m 
27 jaar: Eur 5,-; Aanvangstijd: 
20:15 uur, open 30 minuten.

www.kunstaandedijk.nl; Arjan 
Linker: www.arjanlinker.nl

   

Ja, ik steek een kaars aan 
voor ……
KORTENHOEF
Het is een eeuwenoude tradi-
tie om op of rond Allerzielen 
de gestorvenen de herdenken. 
Het is een even oude traditie 
om dan een kaars te branden 
voor wie men wil herdenken. 
Daarom staan we zaterdag 
5 november weer met een 
tent op de Meenthof. ‘We’ dat 
zijn (leden van) de Antonius-
parochie, de Oecumenische 
Streekgemeente Kortenhoef 
en de protestantse gemeen-
te de Graankorrel. Ouderen, 
jongeren, kinderen, kortom 
iedereen is welkom om een 
kaars aan te steken en/of een 

herinnering te schrijven in 
het gedachtenisboek om een 
overledene te herdenken. ‘We 
hebben kaarsjes laten bran-
den. Dit geeft voor ons een 
goed gevoel’ schreven nabe-
staanden van een echtgenoot 
en vader. ‘Dat je innerlijke vre-
de zult vinden en gelukkig zult 
zijn’ schreef een ander. Korte 
zinnen waarachter altijd een 
verhaal schuilt, kleine licht-
puntjes in een vaak duistere 
wereld.

Iedereen is welkom zaterdag 
5 november vanaf 10.00 uur in 
de tent op de Meenthof.

Dostojevski Kwartet op jacht
NEDERHORST DEN BERG
Kom mee het bos in, op 
zoek naar het beest! Hoe-
wel de jacht al lang niet 
meer nodig is om te over-
leven, blijven wij mensen 
altijd jagen: op de beste 
carrière of geliefde, of op 
adrenaline en avontuur. 
We zijn tegenwoordig 
zelfs zo bezig met het na-
jagen van ambities, dat we 
soms ten prooi vallen aan 
te hoge verwachtingen.

In Mozarts tijd was de jacht 
wellicht een manier om te 
vluchten van die hoge ver-

wachtingen en strikte om-
gangsvormen. Of stond de 
jacht op wilde dieren juist 
symbool voor het innerlijke 
beest dat ze in zichzelf moes-
ten onderdrukken? Bij Bartok 
is de boodschap duidelijk: om 
terug te keren naar wat ons 
tot mensen maakt, moeten 
we instinctief al onze zintui-
gen openen – op zoek naar 
een oergevoel en de woes-
te schoonheid van natuur. U 
kunt het allemaal horen op 
vrijdagavond 11 november bij 
het Dostojevski Kwartet in het 
Jagthuis. Violistes Siobhan 
Doyle en Julia Kleinsmann, 

altvioliste Franceska Wiersma 
en celliste Emma Kroon spe-
len de jachtkwartetten van 
Haydn en Mozart en het vier-
de strijkkwartet van Bartok.

Concert Dostojevski Kwartet: 
vrijdag 11 november 2022, 
aanvang 20.15 uur, entree 20 
euro (tot 25 jaar 10 euro).

Reserveren via de website 
www.jagthuis.nl, per email via 
stal@jagthuis.nl of telefonisch 
0294-252609. De locatie van 
het concert is Het Jagthuis, 
Middenweg 88, Nederhorst 
den Berg (Horstermeer).

   

Seniorendag Antoniuskerk Kortenhoef
KORTENHOEF
Wat was het een feest! 40 
parochianen van rond de 
80 jaar hadden zich opge-
geven voor de gezellige 
seniorendag op 20 okto-
ber jl.

Tegen half 11 druppelde ie-
dereen binnen (een enkeling 
was door de organisatie op-
gehaald ) en onder het genot 
van een kopje koffie en een 
taartje zat de stemming er al 
snel in. Na een hartelijk wel-
komstwoordje kroop Paul de 

Boer achter de piano en nam 
Henk Beukers zijn accordeon 
ter hand en gingen we los. 
Iedereen zong uit volle borst 
mee met de liedjes die ge-
drukt stonden in een feestelijk 
boekje vervaardigd door Rob 
de Sain. Tussendoor werden 
er ook nog leuke gedichtjes 
door de gasten zelf voorge-
dragen. Voor de lunch was er 
verse pompoensoep (met lief-
de gemaakt van de pompoe-
nen uit onze Hof van Heden) 
en waren er lekkere broodjes 
en krentenbollen.

Na de lunch was er een ge-
zellige bingo met mooie prijs-
jes. Iedereen deed fanatiek 
mee. En tot slot, onder het 
genot van een advocaatje of 
ander lekker drankje, hebben 
we nóg een keer heerlijk ge-
zongen, nu met aan de pia-
no Jean-Pierre Gabriël. Om 
15.00 uur ging iedereen huis-
waarts na genoten te hebben 
van een heerlijke dag. Wij 
hebben beloofd volgend jaar 
weer zo’n dag te organiseren.

Ondek wat er in jouw gemeente te doen is!

loosdrechtsplassengebied.nl

  




