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Gouden KNGU- speld
voor Elly en Tiny
NEDERHORST DEN BERG- In
een stampvolle sporthal De
Fuik kregen Elly de Greef en
Tiny van den Hoed de gouden KNGU- speld voor hun
jarenlange verdienste voor de
turnsport. Daarnaast werden
de dames geëerd voor hun
50-jarig lidmaatschap van de
bond.
Door: Herman Stuijver
Niets vermoedend zijn de
vrouwen bezig met hun vrijwilligerswerk op een bijna
tropische zaterdag. Gelukkig
is het binnen een stuk koeler
dan buiten. Ruim 200 kinderen
van gymnastiekverenigingen
uit de regio Vechtstreek doen
mee aan de wedstrijden voor

recreanten. Tiny zit rustig als
jurylid achter een tafeltje van
sprongbaan-2, ze is bezig om
alle cijfers op een rijtje te zetten. Even verderop bereidt juf
Elly een groepje kinderen voor
op hun oefeningen. Het is haar
laatste wedstrijd voor AGV, de
Algemene Gymnastiek Vereniging Nederhorst den Berg.
Trots vertelt ze dat de cirkel
nu rond is, omdat haar 6-jarige kleindochter Flore van de
Wurf voor het eerst meedoet.
Elly heeft decennialang kinderen en volwassenen getraind
voor de lange mat, balk, rekstok, brug en sprongbaan. Het
is een drukte van belang bij de
toestellen, maar bij turnen gaat
het tamelijk gedisciplineerd.
De kinderen doen een voor
een hun oefeningen, terwijl de

juryleden toekijken. De correcte afsprong en de groet naar
de jury horen er echt bij. De
spreekstalmeester dirigeert de
groepjes van het ene naar het
andere apparaat. Op een volle
tribune kijken familieleden toe,
er wordt veel gezwaaid naar
boven. Na afloop van de verplichte oefeningen mogen de
kinderen dollen op een gigantisch opblaas- Funtoestel, een
soort springkussen met meer
varianten. Hoewel het bij deze
wedstrijden gaat om recreanten die gemiddeld één keer per
week trainen, is de spanning
vlak voor de eerste prijsuitreiking groot. De turnsport kent
veel categorieën en klassen, zodat er veel kinderen een 1e, 2e
of 3e prijs ontvangen. Dat gaat
allemaal met enig ceremonieel.

Met een vaste muziektune en
een ereschavot. “Net als Epke
Zonderland en Sanne Wevers”
roept de omroepdame. Iedereen krijgt in ieder geval een
mooie sporttas.
Onderscheidingen
Voordat de volgende turngroepen aantreden, komt Ria Bouma naar voren. Zij treedt op
namens de Kon. Ned. Gymnastiek Unie. Uit haar verhaal valt
op te maken dat Tiny van den
Hoed niet alleen in het bestuur
van AGV zat, maar dat ze onvermoeibaar altijd aanwezig is
bij wedstrijden. Zij assisteerde
bij de trainingen, organiseerde
tal van clubactiviteiten en was
een aanspreekpunt voor iedereen. En dat al 50 jaar. Dat gold

ook voor Elly de Greef die tot
aan zaterdag jl. wekelijks les gaf
aan kinderen en volwassen en
daarnaast altijd bereid was om
de club te helpen. Dat zijn unieke prestaties, daarom behaagde
het de KNGU om die gouden
speld uit te reiken. Een daverend applaus voor deze topvrouwen klonk door de Fuik.
Ook Monique Ambagtsheer
die jarenlang als trainster actief was, werd in de bloemetjes
gezet. Het goede nieuws is dat
voor de gymjuffen Elly en Monique inmiddels opvolgers zijn
gevonden. Els Meijer gaat de
kinderen les geven en Rosalie
van Maaswaal neemt de volwassenen onder haar hoede.
De AGV is gered. Op naar het
nieuwe seizoen!
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

RK Kerk Wijdemeren
035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900-15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
035 - 656 21 88
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24
0294 - 25 34 56
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14
Tandartscentrale
0900-15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

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

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef
035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 6563001
Sensoor
035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073
Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom
planning
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 - 22301476
06 -10566343
06 - 33890949
035 - 6281381

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

0294 - 251351
0294 - 251522
0294 - 253336
035 - 6561019
035 - 6560408
035 - 6561370
035 - 6561067

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900-8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl
Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

◗ H. Antonius
Za. 7 juli: 15.00 uur: w&cv.
W. Balk, Liturgiegroep.
Zo. 8 juli: 09.30 uur: geb.v.
W. Balk.
Wo. 11 juli: 9.30 uur: euch.
J. Dresmé.
◗ St. Martinus
Zo. 8 juli: 09.30 uur: w&cv.
M. Lagemaat.
Wo. 11 juli: 19.00 uur: euch.
J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart
Za. 7 juli: 19.00 uur: w&cv.
R. Simileer.
Do. 12 juli: 9.30 uur: euch.
J. Dresmé.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 8 juli: 10.00 uur:
Ds. Evert-Jan van Katwijk.
◗ De Graankorrel
Zo. 8 juli: 10.00 uur:
Ds. D.J. Lagerweij.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 8 juli: 10.00 uur:
Ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 8 juli: 09.30 uur:
Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 8 juli: Geen opgave.

Streek Gemeenten

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

◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 8 juli: 10.00 uur:
Br. R. Bogaerds.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 8 juli: Geen opgave.

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Activiteiten agenda
WANNEER
wo. 04 juli
do. 05 juli
vr. 06 juli
07/08 juli
za. 07 juli
za. 07 juli
zo. 08 juli
zo. 08 juli
zo. 08 juli
zo. 08 juli
do. 12 juli

TIJD
20.00 u.
19.30 u.
19.30 u.
13.30 u.
11.00 u.
12.00 u.
10.00 u.
11.00 u.
11.00 u.
12.00 u.
13.00 u.

WAT
Commissie Ruimte en Economie
Openlucht concert BMOL
Zomeravond invitatie tennistoernooi
Vrijbuiters weekend (zeilen)
Place du Tertre, kunstmarkt
Kerken Nederhorst den Berg open
Kerkdienst voor groep 8
Open Dag Ankeveense plassen (NM)
Sloepentocht ‘The Jungle’
High Tea voor goed doel
Taxaties oude boeken, Arie Molendijk

WAAR
Rading 1, Loosdrecht
Peppelhof, Kortenhoef
ARTV tenniscomplex, A’veen
Oud Ldr. dijk 137, Loosdrecht
‘K’hoefsedijk 86A, Kortenhoef
Willibrord- en OLV- kerk
Willibrordkerk, NdB.
IJsclubterrein, Ankeveen
Rondje Wijdemeren
Bergplaats, NdB.
Fletcher hotel, Oud Ldr. dijk
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Natuur
Politiek

Legakkertoren wint prijs Icoon

De Legakkertoren won de
prijs van de professionals bij
de Prijsvraag Icoon Oostelijke
Vechtplassen. Uit handen van
gedeputeerde Cees Loggen
ontvingen vier leden van het
ontwerpteam de prijs van 5000
euro. Of de legakkertoren van
14 meter verticaal omhoog gezet stuk legakker ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd kon
wethouder Jan-Jaap de Kloet
niet toezeggen.

Daarover beslist de stuurgroep
van het Gebiedsakkoord, een
masterplan van 77 miljoen
met 21 partijen dat in 30 jaar
de Loosdrechtse plassen moet
opknappen, zodat natuur, recreatie en het water zich in
evenwicht zullen ontwikkelen.
Zo’n groots plan behoeft een
icoon die het gebied uitstraling
geeft. Daaraan voldoet de Legakkertoren die is opgebouwd
uit levend riet en turf. Het is als

het ware een turf op z’n kant.
De toren ligt op een eiland dat
bereikbaar is met een boot en
te voet, op de kruising van de
zichtlijnen van de Kalverstraat
en Nieuw Loosdrechtsedijk. De
toren biedt een fenomenaal uitzicht en is een echte eyecatcher
van de Oostelijke Vechtplassen,
legde juryvoorzitter Patrick
Poelmann uit.
De Verborgen Iconen en de
Waterboulevard wonnen res-

Minder meer voor Wijdemeren
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- ‘Minder meer’ zo
betitelt ﬁnancieel wethouder
Jan Klink de actuele bijdrage
van het Rijk aan Wijdemeren.
Weliswaar krijgt de gemeente
tot 2022 minder geld dan aanvankelijk gehoopt, maar toch
weer meer dan begin dit jaar
werd aangenomen. De conclusie ‘minder meer’ is dus correct.
Ging men bij de zogenaamde
maartcirculaire nog uit van een
toename van 257.000 euro in

2018, dat wordt dus 156.000 dit
jaar, zoals blijkt uit de meicirculaire. De verschillen lopen op
tot 2022, met een afname van
ruim een miljoen. Het positieve eindsaldo blijft in 2022 wel
ruim 2,1 miljoen (i.p.v. de verwachte 3,2 miljoen). Dat Den
Haag minder geld overmaakt
naar de Rading 1, komt volgens
de wethouder voornamelijk
door de verminderde aardgasbaten van de regering. “Je zou
kunnen zeggen dat de Wijdemeerse burgers een bijdrage
leveren aan die derving van

inkomsten.” Anderzijds mag
Wijdemeren aan de plus- kant
van de begroting jaarlijks een
teruggave van € 471.000 uit het
zgn. BTW- compensatiefonds
noteren.
Gelukkig had de nieuwe coalitie zich niet rijk gerekend in
maart, men had bij het opmaken van het wensenlijstje voor
de komende jaren al rekening
gehouden met ‘minder meer’.
Dus de interne reorganisatie, meer geld voor cultuur, de
bouw van een 3e IKC (integraal

Participeren in collectieve
energieopwekking
KORTENHOEF- Op Informatieavond dinsdag 17 juli is er
een informatieavond over collectieven energieopwekking
om 19.30 – 22.00 uur in het
gebouw van Scouting Klaas
Toxopeus; Kwakel 52, 1241 LD
Kortenhoef (achter gemeentewerf).
Kunt u of wilt u geen zonnepanelen op uw eigen dak? Koop
dan participaties in onze collectieve daken voor energieopwekking!

Postcoderoosregeling
Energiecoöperatie Wijdemeren
start deze zomer met energieopwekking via enkele collectieve daken in Kortenhoef. U kunt
participeren via de postcoderoosregeling. Beschikbaar voor
de postcodes 1241, 1243, 1244,
1394, 1231. Zowel voor huurders als woningeigenaren.
Opbrengsten participaties
De opbrengst van de participaties: Korting op uw energiebe-

lasting via postcoderoosregeling; Rendement zonnestroom;
Overstapvergoeding duurzame
energieleverancier (evt.).
Graag aanmelden bij:
info@energiecooperatiewijdemeren.nl

pectievelijk de 2e en 3e prijs bij
de profs. Er was een eervolle
vermelding voor een bordspel
van Foreshore dat ‘out of the
box’ werd genoemd.
Bij de 2e categorie van de bewoners kon de achtkoppige jury
geen keuze maken, beide genomineerden mogen de prijs van
1500 euro verdelen. Het ging
om de Vogeltuinen en de Gouden Greep (van Tries Scherpel)
dat ook al de Publieksprijs eerder won. Bij de jeugd waren
slechts drie deelnemers: daar
mogen Alysha Maart (Hotel),
Runa Reuderink (Huisje) en
Ole Scherpel (Eiland) de 500
euro eerlijk delen. Dat er geen
middelbare scholen en andere vormen van onderwijs een
inzending hadden opgestuurd,
was een lichte teleurstelling.
Speeches
Voorafgaand aan de ceremonie van het openen van de enveloppes in het fraaie clubhuis
van Koninklijke Watersport
Vereeniging Loosdrecht stelde
Frans Evers, de voorzitter van
de Stichting Icoon, ruimhartig
spreektijd beschikbaar aan diverse bestuurders. Freek Ossel opende als voorzitter van
kindcentrum, van school +
kinderopvang), bestrijding van
de cabomba en andere financiële doelen kunnen gewoon
doorgaan.
Benen op tafel
De jonge wethouder oogt een
tevreden man. “Ik ben ook best
trots op onze afdeling financien. Van de accountant hoorden
we dat Wijdemeren financieel
gezonder is. Met een forse reservepot. Ook noemde de accountant het feit dat onze in- en
uitgaven goed controleerbaar
zijn.” Dat de afdeling gaat verhuizen naar het Hilversums
raadhuis heeft volgens Klink
niets te maken met een zwakke afdeling. “Nee, het gaat om
de technische afwikkeling. Zo
kunnen we onder andere aansluiten bij de e-facturering van
Hilversum. Het wordt allemaal
robuuster. Het beleid en zelfstandigheid blijven we in eigen
handen houden.”
Nog voor de zomerstop zal Jan
Klink met de financieel specialisten van alle zes partijen (oppositie en coalitie) een open gesprek hebben, met de benen op
tafel, over verbeteringen in de
komende begroting. Met name
de leesbaarheid en communicatie kunnen beter.

het Plassenschap. Hij stelde de
plassen voor als de groenblauwe voortuin die in de toekomst
steeds belangrijker wordt als
kwaliteitsgebied. Hij pleitte
voor ‘roldistantie’ waarbij partijen met tegengestelde belangen op de stoel van de ander
gaan zitten. Want uiteindelijk
moeten natuur en recreatie
hand in hand gaan. Hij voorzag
dat in de komende decennia
meer mensen uit overwegingen
van duurzaamheid dichterbij
huis hun vakantie zullen vieren. Een kans voor de plassen.
Jury
Voorzitter Evers prees de inzet
van de jury die uit bijna 50 inzendingen de pittige taak had
om een verantwoorde keuze
te maken. Dat kostte meer tijd
dan verwacht. Gedeputeerde
Loggen sprak van een zeer bijzonder plan waarvan ze zelfs
in Groningen opkeken. Het is
uniek om met zoveel geld en
met zoveel groeperingen een
gebied vitaler en leefbaarder
te maken. Hij hoopte dat ook
sommige ontwerpen die geen
prijs kregen wellicht ook ingezet kunnen worden bij de uitvoering van projecten.
Tot slot nog een mooi gedicht
van K. Schippers dat volgens
Tries Scherpel haar liefde voor
de plassen het best onder woorden bracht: Als dit Ierland was
zou ik beter kijken.

Schrijf je in voor de
Zilveren Kei 2018
Jongeren tussen 14 en 18 jaar
kunnen zich weer inschrijven voor deelname aan de
Zilveren Kei 2018.
De stimuleringsprijs wordt
jaarlijks uitgereikt om beeldende kunst onder jongeren
in regio Gooi- en Vechtstreek
een extra impuls te geven.
Alle vormen zijn toegestaan:
schilderijen,
tekeningen,
grafiek, ruimtelijke beelden, textiele werkvormen of
fotografie. Maar ook: film,
beeldbewerking, interactieve
kunst en animatie.
Op 6 oktober beoordeelt
de nominatiecommissie de
inzendingen. De finalisten
tonen hun werk in een expositie die in november plaatsvindt. Er wordt een juryprijs
en een publieksprijs uitgereikt voor het werk met de
meeste stemmen. Inschrijven
kan tot 5 oktober via:
www.zilverenkei.nl.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie,
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel: 035-6560059,
@: info@harrit.eu
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg. 0294251451.
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.

Te koop gevraagd Postzegelverzamelingen P.Verwey
035 6921527
Last van kalknagels?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Telescopische glasbewassing

GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
GEZOCHT werkruimte/loods
+/-100m2 voor webshop
meutt.nl bel 0654955574
GSM EN COMPUTERSERVICE
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND
Alle ’mobiele’ abonnementen
Verkoop, hulp, reparatie
iPhone, Samsung, Nokia HP
Koffie & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Programma GooiTV
Vanaf 4 juli zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met diverse onderwerpen, waaronder aandacht
voor het beachvoetbal in Kortenhoef en Kort Nieuws.
- RegioHub gaat over het Icoon van de Oostelijke Vechtplassen.
- Ingmar Meijer is in Gesprek Met de burgemeester van Hilversum,
Pieter Broertjes.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa:
do. 5 juli Film. Info: www.wesopa.nl

Biljartclub Keu 60+ zoekt versterking. Op 3 niveaus biljarten op di.-, wo.,- en do.middag
in sporthal Eikenrode, Loosdrecht. Vr. vrij spelen. Meldt u
aan:06-24435899.

Leren bridgen? In september
start op maandagavond een beginnerscursus in de Bergplaats,
Ned. den Berg, met gekwalificeerde docent van de Bridgebond. Inl. 0620514045.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor
de data van alle activiteiten
van Spotjes, Spotpourri, Open
Atelier, Handwerkatelier op
www.despotfabriek.nl

Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

Vanaf heden kunt u voor een
behandeling van MV Hairstyling ook terecht bij Enerki Spa
Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg
Informatie: 06-51140404

Kort nieuws

035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E

FAMILIE
BERICHTEN
Aanleveren van advertenties
voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand
voor maandag 10.00 uur. De
opmaak van de advertentie
kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand)
opsturen voor maandag 11.00
uur. Tarieven € 0,53 per mm per
kolom in zwart/wit en € 0,69
per mm per kolom in full-color.
Kolombreedtes zijn 1 kolom 43
mm en 2 kolommen 90 mm.

Iedere vrijdag gratis inloopspreekuur van Versa Welzijn op
de Lindelaan 98, Loosdrecht.
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor
vragen over (financiële) administratie en beantwoord en (diKlusjesteam
Wijdemeren, gitale) formulieren.
voor ouderen en hulpbehoevenden. Eerste uur: € 3,-. ‘t Wijdehuis, hier kun je
K’hoef/’s-Graveland/Loos- buurtgenoten ontmoeten, een
drecht: 035-6561860. A’veen/ kopje koffie/thee drinken of
Nederhorst:
035-6563001. deelnemen aan een ontmoeOok extra klussers gezocht!
tingsgroep. Consumptie tegen
kl. vergoeding. ’t Wijdehuis
Verenigingen kunnen hun ac- K’hoef, Veenstaete ingang Partiviteiten vast laten zetten in de kln. via brug: wo 10– 12: koffie
activiteitenagenda. Zendt uw inloop, ma en do 12:30 – 16:30
activiteit met datum en plaats ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis
naar redactie@dunnebier.nl
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12
koffie inloop, wo 12:30 – 16:30
In de vacaturebank van Versa ontmoetingsgroep. Wij zoeken
Vrijwilligerscentrale zijn veel nog vrijwilligers! Info of aanleuke vacatures te vinden. Info melden: Herma Kleve, Versa
www.versavrijwilligerscentra- Welzijn, hkleve@versawelzijn.
le.nll
nl of 035- 6231100
Zingen? Dat kan bij het Gemengd Koor Wijdemeren. Zij
repeteren elke woensdagavond
van 8-10 uur in de Bergplaats,
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U
bent van harte welkom!
We gaan weer gezellig klaverjassen in de sportkantine de
Blijk op dinsdag avond van
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19
september tot mei/juni. Nieuwe leden van harte welkom

Sleutel
Service

Wijdemeren
4 juli 2018

informeren

6 juli: Preventiekar
Loosdrecht

Gemeentehuis
gesloten

#mooiwijdemeren
@elsje88.photography

Het gemeentehuis is op donderdag 12 juli
gesloten in verband met een personeelsdag. We helpen u graag weer op vrijdagochtend 13 juli.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Waak samen
in de zomer

>

Gaat u deze zomer ook op vakantie
of dagjes weg? Heerlijk hè! Helaas
is het ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat
bewoners van huis zijn of omdat ze
een raam open zien staan.

- Leg kostbare spullen uit het zicht.
- Heeft u heggen of struiken om uw huis?
Zorg er dan voor dat ze kort zijn gesnoeid.
Dan kunnen buren en voorbijgangers
makkelijker een oogje in het zeil houden.

Niet alleen woningen, ook garages en
schuren zijn interessant voor inbrekers.
Neem maatregelen om het risico op inbraak te beperken:
- Vertel uw buren dat u op vakantie gaat of
een dagje weg bent.
- Doe de deuren op slot en sluit ramen.
Zorg ervoor dat hang- en sluitwerk
voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig
Wonen.

Een goed beveiligde en afgesloten woning
én oplettend gedrag van uzelf en uw buren,
zorgt voor maximaal 90 procent minder
kans op een inbraak.

Gratis advies
Wees alert
Blijft u thuis deze zomer? Wees dan extra
alert:
- Gebruik de WaakSamen-app. In deze app
kunt u gemakkelijk een verdachte situatie
melden.
- Let op in uw woonomgeving, bijvoorbeeld als u de hond uitlaat.
- Bel 112 bij verdachte situaties.

Benieuwd wat u nog meer kunt doen om
woninginbraken te voorkomen? Kom dan
op vrijdag 6 juli tussen 13.00 en 16.00 uur
langs bij de preventiekar op het Lindeplein
in Loosdrecht. Een specialist geeft u gratis
advies over inbraakpreventie. Daarnaast
is de wijkbrandweerman aanwezig voor
vragen over een brandveilige woning. Op
vrijdag 13 juli staat de kar van 13.00 tot
16.00 uur in winkelcentrum De Meenthof in
Kortenhoef.

De Appelboom: Graaf Wichmanlaan
Vier bewoners hebben het
grasveld in de Graaf Wichmanlaan
in Loosdrecht omgetoverd van
een veredeld voetbalveld naar
een kleurrijk plantsoen in een
bijzondere vorm. Het is de
‘appel van de maand’.
Al sinds de jaren ‘70 wordt het veldje in
de Graaf Wichmanlaan gebruikt als voetbalveld. Een mooi vlak grasveld, met aan
weerszijden twee bomen die dienst deden
als doel. De ballen vlogen regelmatig door
de ramen van de omliggende woningen.
Bewoners plantten al snel hoge struiken in
de voortuinen.

Symmetrisch ontwerp
Tijdens de start van De Appelboom zijn
deze bewoners benaderd door de gemeente. Na wat voorbereidingen is er een
plan van aanpak gemaakt. Een plantsoen
vol kleurrijke planten in een bijzondere
symmetrische vorm is toen aangelegd. Met
toch wat speelruimte voor kleine kinderen
om te ravotten of een tent te bouwen.

vacatures, maar u kunt zelf ook een oproep
plaatsen op www.deappelboom.nl.

11 juli: Evaluatie herinrichting

Het is enkele maanden na de afronding
van de werkzaamheden aan het plein in
Nederhorst den Berg. Een goed moment
om de herinrichting van het plein en
de omgeving te evalueren. Wat is goed
gegaan en wat had beter gekund? Waar
zijn aanpassingen gewenst? We gaan
graag met u in gesprek op woensdag
11 juli om 20:00 uur in ’t Spieghelhuys
(Dammerweg 3, Nederhorst den Berg).
>

Collectieve energie

Niet iedereen kan zonnepanelen op zijn
of haar dak laten leggen. De energiecoöperatie Wijdemeren start daarom
deze zomer met energieopwekking
via collectieve daken in Kortenhoef.
Deelname loopt via een zogenaamde
‘postcoderoosregeling’. Inwoners waarvan de postcode begint met de cijfers
1241, 1243, 1244, 1394 en 1231 kunnen
hieraan meedoen. Meer weten? Kom
naar de informatieavond op dinsdag
17 juli van 19.30 tot 22.00 uur bij scouting Klaas Toxopeus (De Kwakel 52,
Kortenhoef).
>

Geïnspireerd?
Ga ook aan de slag! Dat kan door een stuk
groen te onderhouden in de openbare
ruimte, maar ook door het starten van een
vrijwilligersproject op sociaal vlak. En zoekt
u vrijwilligerswerk? Er zijn openstaande

Tiny houses

Samen met woningbouwcorporatie Het
Gooi en Omstreken maakt de gemeente
plannen voor het plaatsen van een aantal tiny houses op het voormalige gemeentewerfterrein aan de Dennenlaan
in Loosdrecht. Met deze kleine huisjes
(ca 50m2) willen we meer woonruimte
creëren voor starters. Benieuwd naar de
plannen? Kom naar de informatieavond
op maandag 9 juli van 19.30 tot 22.00
uur in het gemeentehuis (Rading 1,
Loosdrecht).

22 september: Burendag

Op zaterdag 22 september is het
Burendag. Een jaarlijks terugkerend feest
waarbij buurtgenoten iets goeds doen
voor elkaar en voor de buurt. Organiseer
een high-tea, spelletjesmiddag, barbecue óf ga samen met je buren aan de
slag om de wijk mooier te maken. Via
www.burendag.nl kunt u uw activiteit
aanmelden en een financiële bijdrage
vragen van maximaal 400 euro om de
burendagactiviteit te kunnen betalen.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Breukeleveen
- Herenweg 42: aanleggen insteekhaven (25.06.18)
- Herenweg 63: bouwen woning (21.06.18)

’s-Graveland
- Noordereinde 41: plaatsen dakterras (24.06.18)
- Zuidereinde 85: plaatsen aanbouw (19.06.18)

Kortenhoef
- Kromme Rade 6: maken aanbouw (18.06.18)

Loosdrecht
- Dirk Smorenberglaan 69: plaatsen dakkapel (27.06.18)
- Elzenlaan 34: plaatsen dakkapel (24.06.18)
- Hallincklaan 3: maken uitbouw (24.06.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 271: plaatsen botenlift met
overkapping (20.06.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 89b: bouwen bedrijfswoning
(25.06.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken van bestemmingsplan Loosdrecht Jazz Festival op 14 en 15 september
2018 (25.06.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 238: plaatsen dakopbouw
(15.06.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 259: wijzigen gevel (25.06.18)
- Pieter de Hooghlaan 8: plaatsen dakkapel (26.06.18)
- Van der Helstlaan 15: plaatsen dakkapel (26.06.18)

Nederhorst den Berg
- Meerlaan 14: bouwen woonhuis (22.06.18)
- sectie C 4405: herinrichting Horstermeer (21.06.18)
- sectie 4926: bouwen woning (22.06.18)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

> Maatwerkvoorschriften Wet
milieubeheer

Ankeveen
- Stichtse Kade 47a: plaatsen opslagvoorziening voor
gevaarlijke stoffen in Hal B (14.06.18)
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwarenprocedure open.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer
(088) 63 33 000.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzake het zonnepark aan de N236/ Loodijk in
‘s-Graveland
>

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij op grond van artikel
2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn
een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van het bestemmingsplan Buitengebied voor de bouw
van een zonnepark, bestaande uit zonnepanelen met
bijbehorende infrastructuur op de voormalige vuilstort
langs de N236 grenzend aan het bedrijventerrein de
Boomgaard aan de Loodijk in ‘s-Graveland. Het bouwplan is in strijd met genoemd bestemmingsplan, omdat
het perceel bestemd is voor agrarische doeleinden
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende
activiteiten:
1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a, Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan (artikel 2, lid 1 onder c,
Wabo).

Ter inzage

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 20: uitbreiden woning (22.06.18)
- Noordereinde 52: plaatsen veranda (15.06.18)

Kortenhoef
- Zwanebloem 20: plaatsen dakkapel (25.06.18)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 97: plaatsen dakkapel
(20.06.18)
- Dirk Smorenberglaan 53 en 59: plaatsen twee dakkapellen (14.06.18)
- ’t Laantje 1 (Bos en Sprenger) : kappen eik (22.06.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: bouwen woonhuis
(27.06.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 158 a: bouwen woning
(18.06.18)
- Ruysdaellaan 22: plaatsen dakkapel (20.06.18)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 86: isoleren van dak, constructie kap,
vloer en voorgevel (25.06.18)
- Johannes Vermeerhof 13: plaatsen deurluifel (24.06.18)
- Machineweg 21: plaatsen voorziening t.b.v. mantelzorg
(18.06.18)
- Middenweg 159: renoveren bedrijfsgebouw, bouw
werkplaats lavafilter en duiker (20.06.18)
- Wilgenlaan 4: plaatsen hederascherm (20.06.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

’s-Graveland
- Loodijk 24a: vervangen bedrijfsgebouw

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 99: renoveren schuur t.b.v. B & B
- Moleneind 33: plaatsen carport

Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de daarbij
behorende stukken liggen vanaf 5 juli 2018 gedurende
zes weken ter inzage in het gemeentehuis Wijdemeren,
Rading 1 in Loosdrecht bij het secretariaat van de afdeling Fysiek Domein op werkdagen van 08.30 tot 12.30
uur (op afspraak). Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken kunnen ook
worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze
website kan ook worden bereikt via www.wijdemeren.
nl/terinzage.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageligging kan een ieder
een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD
in Loosdrecht. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kan contact worden opgenomen met het
secretariaat van de afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer:14 035.

Beroep
Beroep tegen de verleende omgevingsvergunning kan
alleen worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig
een zienswijze hebben ingediend en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat zij tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning
geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Vaststelling bestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 198 te
Nieuw-Loosdrecht
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
ingevolge artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening
juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht
bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 21
juni 2018 het bestemmingsplan Nieuw-Loodrechtsedijk
198 in Nieuw-Loosdrecht ongewijzigd heeft vastgesteld.

4 juli 2018
Zienswijzen
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende
de termijn van terinzageligging tegen het besluit tot
vaststelling beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500
EA ’s-Gravenhage.

Beroep
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling,
en daarmee het bestemmingsplan, treden na afloop van
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat op dit verzoek is beslist.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het
secretariaat van het Fysiek Domein, telefoonnummer:
14 035.
> Bekendmaking wet
geluidhinder

Plan

Nederhorst den Berg

Het plan heeft als doel de eerder gegeven bestemmingen in overeenstemming te brengen met de feitelijk
vergunde situatie.

- Machineweg 56: bouwen paardenstal, paardenbak en
longe
- Middenweg 54b: afwijken van bestemmingsplan voor
caravanstalling

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

’s-Graveland
- De Boomgaard 1: veranderen van bedrijf

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 5 juli 2018
gedurende zes weken ter inzage bij het secretariaat van
de afdeling Fysiek Domein op werkdagen van 08.30
tot 12.30 uur (op afspraak). Het bestemmingsplan met
bijbehorende stukken is tevens in te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Kortenhoef
- A.D. de Jager, voor garages tussen Bernard van Beeklaan 30 en 32, buurt-/participatieborrel op 15 juli 2018
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.
> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Stichting SLOEP, Nootweg-Eikenlaan-Lindeplein en
parkeerterrein, Jaarmarkt Nieuw-Loosdrecht op 29
augustus 2018 (12.06.2018)
- Stichting Loosdrecht JazzFestival, Oud-Loosdrechtsedijk 117, Loosdrecht JazzFestival op 14 en 15 september
2018 (26.06.18)
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen.
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog
meegewogen worden in de besluitvorming.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
(gelet op artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c lid 2 van de Wet geluidhinder) het
volgende bekend:
Er is een aanvraag ingediend voor de transformatie
van het horecagelegenheid aan de Herenweg 37 te
Breukeleveen naar een woning. Ten gevolge van het
wegverkeer op de Herenweg zal de woning een hogere
geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale
ontheffingswaarde wordt niet overschreden.
Burgemeester en wethouders hebben besloten voor
de beoogde woning aan de Herenweg 37 een hogere
waarde vast te stellen en een omgevingsvergunning te
verlenen.
Ter inzage
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf
27 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage, samen
met de omgevingsvergunning. U kunt de stukken inzien
bij het secretariaat van de afdeling Fysiek Domein op
werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur (op afspraak).
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

’s-Graveland
- Zuidereinde t.h.v. huisnr. 74: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (27.06.18)

Loosdrecht
- Instellen van eenrichtingsverkeer en 30 km-zone
op de Nootweg tussen de Rading en Eikenlaan te
Nieuw-Loosdrecht (03.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk naast huisnr. 182, achter Vuntuslaan 26: aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap belanghebbende
(27.06.18)

Nederhorst den Berg
- Instellen 30 km-zones in de Prunuslaan en Uiterdijksehof en het omkeren van het eenrichtingsverkeer in de
straten Acacialaan, Prunuslaan en Wethouder Bloklaan
te Nederhorst den Berg (03.07.18)
U kunt de verkeersbesluiten inzien op
www.officielebekendmakingen.nl.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Kortenhoef
- GAD Gooi en Vechtstreek, ideële standplaats Curtevenneweg bij De Meenthof, op maandagmiddag in de even
weken van juli, augustus en september 2018 (26.06.18)

Loosdrecht
- GAD Gooi en Vechtstreek, ideële standplaats parkeerplaats Nootweg, op maandagmorgen in de oneven
weken van juli, augustus en september 2018 (28.06.18)

Nederhorst den Berg
- GAD Gooi en Vechtreek, ideële standplaats plein
Voorstraat, op vrijdagmorgen in de oneven weken van
juli, augustus en september 2018 (26.06.18)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij team
vergunningen, toezicht en handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

Loosdrecht:
- Oud-Loosdrechtsedijk 52e: bouwen bedrijfspand

> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Festiviteiten
> Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Ankeveen
- Restaurant Partycentrum De Molen, Loodijk 30 B, op
7 juli 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen
met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

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
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht)

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  juli 

Ondernemers

Door: Herman Stuijver

AH Nederhorst zoekt verbinding
met het dorp
NEDERHORST DEN BERG- Nu
het Willie Dasplein er stralend
bij ligt, wil de plaatselijke AH
ook een centrale plek in de
lokale samenleving innemen.
Dominique Odijk, de nieuwe
manager, wil verbinding zoeken met de inwoners van het
Vechtdorp.
“Wij staan open voor veel contacten in het dorp. Je moet je
realiseren dat een goed winkelbestand belangrijk is voor
de leefbaarheid van een gemeenschap. Ik denk dat een
supermarkt als Albert Heijn
daarin een grotere rol kan spelen” opent Dominique die sinds
maart de scepter zwaait aan
het plein, samen met Marjon
den Boef-Snel die al anderhalf
jaar in Nederhorst werkzaam
is. “We hebben allebei blauw
bloed” stelt Dominique vast.
Zij werkte hiervoor al 10 jaar
bij de grootgrutter, de laatste
periode als supermarktmanager in Abcoude.
De laatste maanden is de hand
van mevrouw Odijk al merk-

baar. Zo sponsorde AH evenementen als de Avondvierdaagse
met ijsjes, maar ook het Zomerspektakel, de Bergse Akker,
de Weggeefhoek, de wandelingen naar Alpe d’HuZes en
Mont Ventoux konden rekenen
op een bijdrage in natura. “Ik
zou hier ter plekke ook heel
graag een Voedselbank willen”
vervolgt Dominique “ik hoor
geluiden dat er ook in dit dorp
gezinnen zijn die maar net het
hoofd boven water kunnen

Foto: Dominique en Marjon
houden.” Ze beseft dat zoiets
niet eenvoudig is om te realiseren, want wekelijks goederen afleveren bij de regionale
Voedselbank is praktisch lastig.
Wellicht biedt samenwerking
met de kerken en andere sociale instellingen een oplossing.
De dominee weet ervan, want
zoonlief werkt ook in de supermarkt, wie weet.

Medewerkers
Onder de 80 medewerkers aan
het WD-Plein zijn er zeven
parttimers die extra begeleiding nodig hebben. Dat zijn
jongeren met autisme, een statushouder uit een ver land en
mensen met een geestelijke of
lichamelijke beperking. “Het
is de missie van AH om per
vestiging minstens twee participanten per winkel op te vangen. Het gaat om zogenaamde
Wajongers die met behoud van
een uitkering werkervaring opdoen. Dat lukt niet hier, omdat
vooral het openbaar vervoer
niet voldoende is vanuit omringende gemeenten.” Daarom is
Dominique blij met deze zeven
medewerkers, maar ze ontmoet
af en toe weerstand bij de klanten. “Vooropgesteld, we zijn in
de eerste plaats een winkel waar
je gewoon je boodschappen
moet doen, maar ik zou graag
iets meer begrip voor deze
mensen willen.” Soms reageren
klanten bot of is er onbegrip
als een vakkenvuller niet direct
antwoord geeft. “Oordeel niet
te snel, zou ik willen uitroepen.
Geef hen een kans, communiceer. Er zijn mensen die uitgaan
van de verkeerde gedachtegang
dat het AH alleen gaat om

Tomeloze inzet
O.L.V. Hemelvaartkerk
Door: Mark Hilberts
NEDERHORST DEN BERG- Op
8 september wordt op het terrein van de O.L.V. Hemelvaartkerk de jaarlijkse rommelmarkt
georganiseerd. De opbrengst
is geheel bestemd voor de parochie. Al jaren is de markt een
trekpleister voor liefhebbers
van boeken, tweedehandsgebruiksvoorwerpen en curiosa.
Achter de schermen wordt er
maandelijks – het hele jaar
door- met veel enthousiasme
gewerkt aan het evenement.
Een keer per maand, op zaterdagochtend, zamelen Anita
van Wijk, Francis van Ruitenbeek en Petra van den Broek
alle (nieuwe) spullen in. In de
loods van Transportbedrijf van
den Broek aan de Middenweg
worden alle goederen minutieus bekeken, schoongemaakt,
gecategoriseerd en zorgvuldig
opgeslagen.
Een meneer parkeert zijn auto
voor de loods. Hij heeft al contact gehad met de organisatie
of hij de spullen kan inleveren.
Met routine wordt het door
Francis, Petra en Anita aangenomen en verwerkt. “Grote,

oude computerschermen of ouderwetse televisietoestellen, die
nemen we niet in, daar zit geen
handel meer in”, vertelt Petra.
Francis vult aan dat ze selectief spullen innemen, maar wel
heel laagdrempelig zijn. Soms
krijgen ze spullen binnen waar
van ze geen idee hebben of het
wat waard is. Met dat soort vragen nemen ze dan even contact
op met veilingmeester Patrick
van Huisstede. Of ze gaan zelf
opzoek naar de waarde op internet.
Vaste prik
De openingstijd van de rommelmarkt is stipt om 09.00 uur.
Al ruim voor die tijd hebben
de eerste gegadigden zich opgesteld achter het afzetlint. Als
het startsein voor de opening is
gegeven, rennen de kopers op
de kramen af. Sommige verzamelaren struinen het hele land
af voor dat ene bijzondere boek
of dat unieke schilderij. Die categorie geïnteresseerden heeft
de rommelmarkt in Nederhorst
den Berg als vaste prik in de
agenda staan.
Naast de bijzondere dingen
biedt de markt ook een prima
mogelijkheid aan studenten
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goedkope werknemers. Dat is
echt onwaar, het is een maatschappelijke missie om hen te
helpen.”
Communicatie
Marjon en Dominique zijn respectievelijk 40 en 32 uren per
week aanwezig in de winkel
die tussen maandag en zaterdag open is van 8 tot 20 uur
(zondag: 12.00- 18.00 uur).
“Natuurlijk, er zijn verbeterpunten. Maar uit een recent
klantonderzoek bleek dat we
in een stijgende lijn zitten.” Het
management zou willen dat
meer klanten zich aanmelden
voor het panel (www.ah.nl).
“We doen echt iets met die uitslagen” zegt Dominique, terwijl
ze wijst op een groot vel in de
kantine met opmerkingen voor
en door het personeel.
Bovenal zouden de dames willen dat klanten hen aanspreken als er iets niet naar wens
verloopt. “Ga niet mopperen
of opruien, maar neem contact
met ons op. We staan ervoor
open. We willen dat deze AH
gesmeerd loopt en onderdeel
uitmaakt van de samenleving.”

Zand van
Dirk
Dirk van den Broek van Dirks
Sportcafé in sporthal De Fuik
in Kortenhoef was onaangenaam verrast door een bepaald fragment van de Voorpagina van vorige week.

om voor een leuke prijs een
complete kamer in te richten.
“Er zijn mensen die bij ons een
complete inventaris inleveren”,
vertelt Anita.
Op de dag van het evenement
zijn namens de parochie meer
dan vijftig vrijwilligers actief
op de rommelmarkt. Marktkraambouwers, verkopers en
schoonmakers. Tante Ton Terlien zorgt er met de catering
voor dat het de vrijwilligers aan
niets ontbreekt. En aan het einde van de dag wordt er met een
hapje en een drankje gezellig
nagepraat door het gezelschap.
“En dan komen de verhalen”,
roepen de dames bijna in koor.
“De meneer of mevrouw die
wel vijf keer langs dezelfde
kraam liep opzoek naar dat ene
dingetje. Of de mensen die met
lijstjes op de markt lopen alsof
ze boodschappen gaan doen.”

Energie
Aan het einde van de rommelmarkt wordt er geprobeerd om
zoveel mogelijk spullen te verkopen voor elke prijs. Het goed
dat overblijft verdwijnt niet in
de vuilcontainer maar wordt
geschonken aan de kringloopwinkels of aan andere rommelmarkten. Al meer dan tien jaar
zijn Anita, Petra en Francis actief op de rommelmarkt. Naast
de lol die ze hebben geeft het
vrijwilligerswerk hun positieve
energie. De voorbereidingen
lopen ook dit jaar weer als een
geoliede machine. Voor de vakantietijd aanbreekt zorgen ze
ervoor dat alles tiptop in orde
is. Na de zomervakantie worden dan de laatste voorbereidingen getroffen. Voor wie het
nog niet wist, de rommelmarkt
rond de O.L.V. Hemelvaartkerk
is een aanrader.

Daarin stond dat de sportclubs ODIS Volleybal, SV
’s-Graveland en TV Westerveld samen de kosten van de
aan-en afvoer van 300 kuub
zand deelden voor het Beach
Event. Maar Dirk van den
Broek betaalt al zeven seizoenen de helft van het bedrag,
dat is opgelopen tot 9000
euro in zeven jaar.
Om de beach tijdens de zomer voor een gedeelte in
stand te houden, is volgens
Van den Broek ‘onuitvoerbaar’. Nu wordt het witte
zand een paar dagen geleend
van de firma Hendrik van
Loenen. Blijft het langer liggen, dan moet je het kopen.
Vervolgens moet je het als
vervuild zand na drie maanden verwijderen en laten zeven van ongerechtigheden.
Dat is veel te kostbaar.
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Apple coppler
Heerlijk als toetje na de bbq
(tip: met een bolletje ijs)

€ 6,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wijnands
Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!
• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis
• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst
• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Sport
Tien van Rood competitie halverwege
ANKEVEEN- Donderdag 5 juli
wordt de 7e speelronde van
de biljartcompetitie ‘Tien van
Rood’ gespeeld en daarmee is
de competitie halverwege.
Hoewel er nog van alles kan gebeuren, lijken Bert Hilhorst en
Peter Spoor de beste papieren
te hebben voor de eindzege in

december. Zeker is het nog niet,
want daarvoor blijft de Tien van
Rood- spelvorm onvoorspelbaar. Tel daarbij de ‘handicap’
van het aantal te maken caramboles op en het blijft spannend
tot de laatste carambole. Het
aantal unieke deelnemers aan
de competitie overstijgt al de 20
spelers en daarmee blijkt de po-

pulariteit van Tien van Rood.
Ook aanstaande donderdag zal
weer een groot deelnemersveld
aan de tafel staan en zal er na
loting om ca. 21.30 uur begonnen worden met de eerste partijen. Zonodig aan alle drie de
biljarttafels in het Wapen van
Ankeveen.

Golftoernooi ‘Nederhorst Besloten’
NEDERHORST DEN BERG- In
vervolg op het succesvolle
toernooi van vorig jaar ook dit
jaar weer een ‘Nederhorst Besloten’ op zaterdagmiddag 15
september op Old Course Loenen om 13.30 uur
Hoewel het besloten is, mag
iedereen met postcode 1394
meespelen.
Onderstaand nog even de
uitgangspunten m.b.t. het
Nieuws Club
4711
Uitslag + stand
zomertoernooi
biljarten
Maandag 25 juni: J. Vrijburg
– W. Clements 2-0, B. Worp –
M. Zieleman 0-2, Mw. T. Bos
– J. van Greuningen 0-2
Uitslag maandtoernooi biljarten
Zaterdag 30 juni: 1. J. van
Greuningen & J. van Wijnen
(6 pt.), 2. Mw. L. Pappot &
M. Verlaan (6 pt.), 3. Mw. D.
Giavarra & M. Zieleman (6
pt.)
Eerstvolgende maandtoernooi biljarten: zaterdag 28
juli 2018 (aanvang 16.00 uur)
Programma
Zaterdag 7 juli 16.00 uur: zomertoernooi biljarten, maandag 9 juli 19.30 uur: zomertoernooi biljarten
Openingstijden
Vrijdag en zaterdag van
15.00 tot 20.30 uur (ook voor
niet-leden)
Contactgegevens
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

RESTAURANT
UITSPANNING
PARTYCENTRUM
VERGADEREN
We zijn donderdag tot en met zondag open.

Loodijk 30
1244 NL Ankeveen
Tel: 035 - 656 14 59
www.restaurant-demolen.nl

meedoen: 9 holes spelen; aansluitend borrelen en prijsuitreiking; kosten € 50,00 voor nietleden en € 20,00 voor leden van
OCL; van te voren overmaken,
betaald is ingeschreven, uiterlijk 1 september; rekeningnummer: NL90 RABO 0398227764
t.n.v. M.C. Stoker o.v.v. NDB
GOLF + handicap; geen diner
inbegrepen, wel mogelijk maar
op eigen initiatief; prijzen:

1e dame, 1e heer, longest en
neary; reglement op aanvraag
beschikbaar; met handicapverrekening.
Wij hopen jullie op 15 september te mogen begroeten.
Toernooicommissie: Marianne
Stoker (06-26318038), Marieke
Vollers (06-53167269), Ed van
Deelen (06-29276231)

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES
SEAN

Lid ABAN

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530

Mad Science Zomerkamp bij bibliotheek
Van 30 juli tot 2 augustus organiseert Mad Science, samen met
Bibliotheek Gooi en meer, een
Engelstalig Mad Science Zomerkamp voor kinderen van 7 tot 11
jaar, in Bibliotheek Loosdrecht.
Geef je kind deze zomer een
avontuur cadeau. Wat dacht je
van raketten lanceren, slijm maken en werken aan de coolste
gadgets. Een zorgeloze week
met veel verschillende activiteiten, ontspanning en experimenten.
Eigen thema
Iedere dag heeft een eigen thema. In de ochtend lichten we
het thema van de dag toe en
leren we de eerste begrippen
die ermee verband houden. De

rest van de dag leer je met name
door te doen!
Tussendoor is er nog voldoende ruimte om lekker te spelen,
spelletjes te doen en natuurlijk
om te eten en te drinken.
Gun je kind een super te gek
gave én educatieve vakantie en
schrijf hem of haar in! Let op
de vroegboekkorting: bij een
inschrijving voor 1 juli zijn de
kosten € 150,-, daarna
€ 180,- De prijs is voor 4 dagen
van 9.00 tot 16.00 uur en is inclusief lunch en allerlei leuke
dingen die mee naar huis genomen kunnen worden. Inschrijven gaat via www.nederland.
madscience.org of kijk op www.
bibliotheekgooienmeer.nl
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Door: Karin van Hoorn

Ik doe wat ik altijd al deed
KORTENHOEF- De Wijdemeerse schrijversschijnwerper staat
vandaag op Tialda Hoogeveen
uit Kortenhoef, met een indrukwekkende lijst boeken op haar
naam. Eigen boeken. Bijdragen
aan verzamelboeken. Gedichten. In het Nederlands maar ook
in het Frysk. Twee gezellig-dikke kippen scharrelen in de tuin.
“kiiiiiipkipkipkip”, roept Tialda
en ze komen. Zij willen eten. Wij
willen praten. Midden in een
zin herkent ze een vogelgeluid:
“Dat is de groene halsbandparkiet. Ja, ze zijn ook hier in Kortenhoef”
Research
Ze is net terug van een werkreis in Polen. Voor de Gooi
-en Eemlander maakte ze sfeerreportages over de hoofdstad
Warschau, en over Bialystok,
waar de invloed van Wit-Rusland nog voelbaar is. Voor het
natuurtijdschrift Roots schreef
ze een artikel over het grootste
oerbos van Europa, Bialowieza,
een woud van minstens zevenduizend jaar oud “Dat stond op
mijn verlanglijstje, ook al omdat
ik las dat de Polen daar zoveel
gekapt hebben. Onlangs heeft
het Europese Hof van Justitie
die kap verboden.” Tialda staat
achter dat besluit: “Het is zo’n
mooi, groot bos. Een omgevallen boom blijft liggen. Overal
waar je kijkt: daslook. We zagen
verse wolfssporen. We stonden
oog in oog met een wisent. Dat
is fantastisch. Je wilt die schoonheid delen met anderen. Dat is
wel dubbel, hoor. Je weet, hoe

belangrijk toerisme voor de bewoners daar is, en tegelijkertijd
wil je niet dat er veel toeristen
komen. De bewoners leven van
toerisme, maar teveel toeristen kunnen de schoonheid van
het bos te niet doen.” Gepassioneerd: “Overal waar mensen
zijn, wordt iets achtergelaten:
voetstappen, een snoeppapiertje, een platgetrapte orchidee.
We mogen genieten van de natuur, maar we zijn er gast.”
Zeker voor artikelen als over
het oerbos, maar ook voor haar
non-fictieboeken, is research
nodig. “Je moet feiten en achtergronden kennen. Voor het boek
‘Alstublieft mevrouw’ heb ik me
in de omstandigheden van de
dienstmeisjes van vroeger verdiept. Al liet ik me vooral leiden
door de verhalen van de dames.
Mijn kinderboek over inheemse
dieren in de ijstijd, komt in april
2019 uit bij uitgeverij Ploegsma
als het vernieuwde Museum Naturalis heropent met een expositie over de ijstijd. Nu mag ik voor
Thomas Rap een boek schrijven
over het vroegere boerenleven
in Nederland.”Non-fictieboeken
hebben research nodig; maar
naast de informatieve verhalen
ontkiemen ook fantasie-zaadjes
in Tialda’s hoofd, en die hebben
alleen goede verzorging nodig.
Lezen en schrijven
“Ik kom uit een lezersfamilie, iedereen las.” De zusjes vertelden
elkaar geen verhalen, ze spéélden ze, herinnert Tialda zich
vrolijk. “We zetten ’s nachts het
slaapkamerraam open, zodat

vriendjes van de kleuterschool
binnen konden komen. En we
maakten een landkaart waarop
we aankruisten welke spoken en
geesten en heksen waar leefden,
en dan gingen we bij ze op bezoek.” Verhalen schríjven deed
de kleine Tialda wel. Er komt
een piepklein, zelfgebundeld,
boekje tevoorschijn. “Drie verhalen in één boekje, dat is de
titel. Ik schreef het toen ik acht
jaar was. Een van de drie verhalen gaat over die verjaardag.”
Zorgvuldig geschreven verhalen
zijn het. Je voelt de concentratie van een klein meisje, je ziet
haar schrijven. “Dat vind ik nog
steeds zo heerlijk”, vertelt ze.
“Dat proces van pen en papier.
Je schrijft veel langzamer met je
pen. Het is prettiger verhalen en
gedichten in inkt op te zetten.
Eerst met de pen, later op de
computer.”
Als klein meisje schreef ze al.
De meester liet haar soms voor
straf een opstel schrijven. Nu
denkt ze dat hij dat misschien
wel expres deed. Omdat hij zag
dat ze er plezier aan beleefde.
“We kunnen het hem niet meer
vragen, helaas.” Ja, de schoolkrant! Natuurlijk! En Sinterklaasgedichten! “Altijd! Beetje
plagerig, pesterig, karikaturaal.
We letten nooit op ritme en
rijmschema. De grappen waren
het belangrijkst. Het is ook een
tijdsbeeld, hè? In dàt jaar haalde
je je zwemdiploma, tóen had je
je pols gebroken. December is
echt een maand van bezinning.
Door die gedichten ga je nadenken over wat er in het afgelopen

BOS-sen geopend op scholen
Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- Ook in het bibliotheekloze Kortenhoef (en
Ankeveen) wil de Bibliotheek
Gooi en meer dat mensen gebruik maken van hun diensten.
Het lezen van kinderen is uiteraard van eminent belang.
Daarom wilde onderwijswethouder Jan Klink graag aanwezig zijn bij de opening van een
BOS: Bibliotheek Op School.
Voorheen wisselden de drie
Kortenhoefse basisscholen elkaar af in het beheer van de
boekenkasten in een lokaal op
hun school, om de 3 jaar was
je aan de beurt. Maar heen en
weer lopen tussen de scholen
bleek onhandig. Daarom heeft
vanaf nu elke school zijn eigen
BOS. Het gaat overigens om
twee à drie boekenkasten, meer
niet, naast de eigen verzame-

ling per school. Alles beter dan
niets.
Op de St.-Antoniusschool was
de wethouder getuige van een
korte voorstelling in de aula.
Vooraf zei hij dat ‘later alles samenhangt met lezen’. Zelf was
hij als kind gek van Sjakie en
de Chocoladefabriek. “Lezen is
gewoon leuk. Dat je er langer
over doet is geen punt. Het is
supercool.” Ook directeur Carole van Zuilen deed een duit
in het zakje: “Als je kunt lezen,
kun je ook beter rekenen. Het
verbindt je met de wereld. Zo
zie je dat Nederland een land
is op de wereld. Door het lezen
op allerlei manieren kun je alles met elkaar delen.” Een van
de kinderen vond het wel handig als je een brief kunt lezen.
Thuis lezen, vond een ander teveel van het goede. “Thuis ben
ik te druk met andere dingen,
je zit al vijfeneenhalf uur per

dag op school,” vond deze student in spe.
De kinderen zongen onder leiding van muziekjuf Irene twee
liedjes over lezen. ‘Pannenkoeken, zomerkleren. Met een
boekje mijn tentje in’ luidden
de openingsregels van het eerste. Even later klonk ‘Lekker le-

jaar is gebeurd.”
Tialda Hoogeveen schrijft in het
Nederlands en in het Fries. “Ik
ben tweetalig”. Over de natuur,
over geschiedenis. Levensverhalen. Voor kinderen en volwassenen. “Ik wilde altijd al schrijver
worden, maar wist niet dat dat
tot de mogelijkheden in mijn
leven zou behoren. En nu ben ik
het. Maar ja, ik doe wat ik altijd
al deed. Schrijven is een wezenlijk deel van mezelf.”
Schoolschrijver
Een half schooljaar lang is Tialda Schoolschrijver, zet ze zich in
om basisschoolkinderen ‘taalsterk’ te maken. “Ons doel is
kinderen plezier te laten beleven
aan taal. We laten ze bijvoorbeeld een dagboek schrijven
over een dag in 2035. Ik begin
altijd met voorlezen. We gaan
met de kinderen naar de bieb.
zen, hiep hoi!’ Namens de bieb
maakten Teresia Spoelman en
Saskia van Aalst bekend wie de
prijsvraag voor een naam van
de BOS hadden gewonnen. Dat
waren de leerlingen van groep
3 / 4 met Boekenpaleis. Tot
grote vreugde van eenieder las
Jan Klink nog een gedicht voor
over een zeeleeuw met manen.
Die het overigens jammer vond
dat de kinderen de geleende

Ze maken gedichten.” We praten nog even door het belang
van taal. “Je hebt altijd met taal
te maken: brieven van de gemeente. Contracten. Taalachterstand is heel erg. Lezen is zo
belangrijk. In het schoolschrijverskoffertje zitten 25 boeken,
proza, poëzie en strips. Klassiekers maar ook hedendaagse. Er
is voor elk kind een boek. Daar
ben ik van overtuigd.” Tialda is
Schoolschrijver in Friesland.
“Fries is mijn moedertaal. Ik laat
de kinderen ook het belang van
je moedertaal zien. Er zaten een
Kroatisch meisje en een Syrische
jongen in mijn klas. Ik hoop hen
te stimuleren hun moedertaal
goed te leren schrijven. Dat is de
taal van je hart. Dat is een schat,
die je eigenlijk alleen maar hoeft
te onthullen.”

boeken niet meer naar huis
kunnen nemen.
Eerder op de dag kreeg de BOS
op de Curtevenneschool de
naam ‘Bibliodocus”, ook feestelijk ingeluid met liedjes, toneel en poëzie. De BOS op de
Regenboog wordt na de zomer
officieel geopend en die op de
Joseph Lokinschool in Ankeveen schijnt al op volle toeren
te draaien.
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Prijzen Spektakelloterij afhalen

Aanmelding burendag
2018 geopend

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

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

aannemersbedrijf

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

HOETMER & VAN RIJN

Lotnummer Prijs

onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254 035-6563680

003352

HOOFD Verzorgd bezoek voor

000595

1

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Restaurant Lekr

001238

2

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Brinkers Mode & Lingerie

001222

3

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000796

4

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000660

5

Etentje voor 2 personen

Gasterij de Vechtoever

001255

6

1 Persoons zomerdekbed

Brinkers Mode & Lingerie

000105

7

Levensmiddelenpakket

Albert Heijn

000203

8

Verzorgingspakket

Albert Heijn

002254

9

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

000026

10

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

001693

11

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Boekhandel CW76 Kortenhoef

000777

12

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000371

13

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000874

14

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

001016

15

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Body & Beauty ‘t Gooi

001453

16

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000875

17

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000876

18

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001233

19

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

000951

20

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

002126

21

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001206

22

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001416

23

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002127

24

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001082

25

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002338

26

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001173

27

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000793

28

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000138

29

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

001690

30

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
콯 0294 - 25 12 00
쾷 info@drenthverhuizingen.nl

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Omschrijving

Beschikbaar gesteld door

2 personen Dutch Valley

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

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

High Tea zondag 8 juli Open dag Natuurmonumenten
NEDERHORST DEN BERG - Hebt
u zich al opgegeven voor de
High Tea vanaf op zondag 8 juli
om ongeveer 12.00 uur bent u

De toegang is gratis, wel vragen wij een vrijwillige bijdrage
voor een goed doel, dat door de
diaconie verdubbeld wordt. U
kunt zich nog opgeven, zodat
wij weten op hoeveel personen

van harte welkom in de Bergplaats, Kerkstraat 7 te Nederhorst den Berg voor een gezellige en lekkere high tea.

wij moeten rekenen. Dit kan via
diaconie@kerkopdeberg.nl of
telefonisch bij Jeanet Rooden:
035-8873211 of Fiep Bouwer:
0294.254179.

Beelden Galerie Wijdemeren

in Ankeveen
ANKEVEEN- Op zondag 8 juli
heet Natuurmonumenten je
van harte welkom bij de Ankeveense Plassen. Tijdens de
Open dag kunnen bezoekers
op allerlei manieren dit natuurgebied leren kennen. Er
zijn wandelexcursies naar bijzondere petgaten, vaarexcursies naar de plassen en allerlei
leuke Oerrr-activiteiten voor
kinderen.
Natuurmonumenten heeft er
ondertussen een traditie van
gemaakt om één keer per jaar
de deuren open te zetten van
een van haar natuurgebieden.
Dit jaar doen ze dat in de Ankeveense Plassen. Naast het
ijsclubgebouw heten boswachters u van harte welkom. Er
is tijdens de Open dag van alles te doen. Ga mee met onze
Foto: De Ooievaar van
JoostZwagerman

BREUKELEVEEN- Galerie Wijdemeren, de mooie aan de Loosdrechtse plas gelegen galerie
annex woonhuis staat bekend
om haar indrukwekkende collectie 19de - en 20ste -eeuwse
meesters, hedendaagse schilderijen en heel veel kunstobjecten. Minder vaak, maar daarom niet minder interessant,
wordt er melding gemaakt van
de fraaie collectie sculpturen
en objecten van alle mogelijke
afmetingen en materialen die
bij de Galerie te bewonderen is.
Binnen en buiten een lust voor
het oog. De zomerse tuin en
patio van de Galerie vormen
het decor voor de mooiste
exemplaren en in het huis sieren beelden van uiteenlopende
aard de hoekjes, de tafels en de
sokkels. Beelden waar de menselijke figuur centraal staat zoals
bij Charles Henri en Charlotte
van Pallandt. Soms realistisch
en anatomisch correct weergegeven, maar soms ook juist met
een voorkeur voor rondingen
en voluptueuze vormen. Kijken
we naar de fascinerende kunstwerken van het echtpaar Jean en
Marianne Bremers, dan worden
we geraakt door hun gave om
met schoonheid en kracht realiteit en illusie vorm te geven.
Een andere kunstenaar die de
aandacht van de bezoeker trekt,
is Marjolijn Dijkhuis. Marjolijn
streeft ernaar het uitzonderlijke in alledaagsheid te laten
zien. Een dartelende koe en
een struisvogel ‘die graag balletdanser had willen zijn’, het zijn

boswachter naar de petgaten
in Hollands Ankeveen Oost
en ontdek welke bijzondere
planten en dieren hier leven.
Of ontdek dit natuurgebied via
het water: we varen een aantal
keren per dag met de excursieboot door de smalle slootjes en
over de weidse plassen. Vóór of
na de excursies is er volop gelegenheid om wat te drinken en
te eten bij de kraampjes van lokale ondernemers.
Oerrr
Naast wandelen en varen is

er voor kinderen nog meer te
beleven. Er zijn leuke OERRR
activiteiten voor ze te doen. Ze
kunnen waterdiertjes vangen,
een natuurkunstwerk maken,
zaadbommen kneden of over
het blote-voeten-pad wandelen. De Open dag vindt plaats
van 11:00 tot 16:00 uur bij het
IJsclubgebouw in Ankeveen,
Stichts End 22a. Parkeren kan
op de parkeerplaats naast de
kerk er tegenover. Voor leden
van Natuurmonumenten zijn
alle activiteiten gratis.

BMOL concert op plein
KORTENHOEF- Muziekvereniging BMOL gaat genieten van
de zomervakantie. Voordat het
zover is sluiten orkest en BlueZ
het muziekseizoen op donderdag 5 juli af met een concert op
het plein tussen de Julianaweg
en de Peppelhof.
Op 5 juli staat er veel lichte muziek op het programma. Muziek
uit Grease en van Abba. Maar
ook het ‘Amor’ dat u van Julio
Iglesias kent. U bent van harte
welkom. Wij starten om 19.30
uur.De slagwerkers eindigen
hun seizoen op het Place du Têtre op zaterdagmiddag 7 juli, met
een speciaal optreden en Madjet
speelt op 8 juli in de katholieke
kerk.

voorbeelden van haar beelden
vol emotie en soms met een tikkeltje humor.
Niet vervelen
De bezoeker van Galerie Wijdemeren hoeft zich nooit te
vervelen. De thematentoonstelling Holland Waterland die
nog steeds veel bezoekers trekt,
wordt binnenkort opgevolgd
door de expositie Portretten,
interieurs en stillevens, kort gezegd ‘Mensen kijken’. Ook hier
wederom mooi werk van onder
andere Isaac Israels, Breitner en
Mari ten Kate.

Of u nu per boot, op de fiets,
wandelend of met de auto komt,
een kopje koffie staat altijd voor
u klaar, buiten op de veranda, in
de tuin of op koele dagen binnen aan de uitnodigende keukentafel.
U bent van harte welkom aan
de Herenweg 73 in Breukeleveen. Reguliere openingstijden:
iedere woensdag, donderdag en
vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur.
Daarnaast op afspraak. Meer informatie vindt u op de website:
www.galeriewijdemeren.nl.

Lach en een traan
BMOL kijkt terug op dit seizoen
met een lach en een traan. He
was een erg druk seizoen, met
naast de gebruikelijke optredens
een gastoptreden bij theaterkoor

Expreszo in Naarden-Vesting.
BMOL deed met een grote delegatie mee aan het Groot Hilversums Federatie Orkest. Dit
seizoen kwam ook Madjet ons
versterken. Helaas moesten we
dit seizoen afscheid nemen van
de dirigent van BlueZ Eddy Willemsen, maar gelukkig hebben
we in Evelien de Weger een uitstekende opvolgster gevonden.
BMOL gaat er een paar weken
tussenuit, maar is in september
alweer present als Madjet meedoet aan het Loosdrechts Jazz
festival. Het orkest speelt op 20
september op de Kerkbrink en
BlueZ geeft in het najaar haar
eerste eigen concert in Ankeveen. Het wordt een bijzonder
seizoen, niet in de laatste plaats
omdat BMOL volgend jaar haar
120- jarig jubileum viert. Voor
wij ons daar volop op gaan richten, hopen wij u voor de zomer
nog één keer te zien bij een van
onze concerten.

Dank Willem de Jongh
Julian Hendriks kon vorige
week lekker mee fietsen met
groep 8 naar het schoolkamp
van de St.-Antoniusschool.
Hoewel de 57 km. van Kortenhoef naar Lunteren een pittige
afstand is, lukte het goed met
een elektrische fiets. Die hij zomaar gratis mocht gebruiken
van rijwielhandelaar Willem de
Jongh aan de Emmaweg. Daar

was hij natuurlijk zo blij mee
dat hij daarvoor best op de foto
wilde met meester Jan.
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Eerste paal nieuwbouw
Huize Vaartzicht

Kort nieuws
Behoefte aan een regelmatig
bezoekje, een wandelingetje?
Humanitas biedt ‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.

Een werkplek komt leeg...
Dan is het eindelijk zo ver, om na een werkzame periode te gaan
stoppen. Terugkijkend is het een prachtige periode geweest. Kwam
op m’n 14de al in het graﬁsche, als leerling boekdrukker bij Drukkerij
de Boer in Hilversum. Vervolgens bij Steendrukkerij de Jong omgeschoold te worden tot oﬀsetdrukker. Daar kwam ik na een paar jaar
op de lithograﬁe te werken. In die periode ook begonnen aan een
cursus Graﬁsch Ontwerpen. Dat was een leerzame periode, waarin
schaar, snijmes, ﬁlm en folie een belangrijke rol speelden. De ontwikkelingen volgden elkaar in snel tempo op, de eerste Apple computers deden hun intreden. Dat was ook de reden om bij Drukkerij
Dunnebier te gaan werken, een mooie periode brak aan met ﬁjne
collega’s waar we een goed team mee vormden.
Maar nu is het moment om, na ruim 50 jaar, te gaan stoppen. Graag
wil ik iedereen, vrienden, collega’s, redacteuren, directie en klanten
bedanken voor deze mooie periode. De werkplek waar ik samen
met menig klant vorm gaf aan hun wensen komt leeg. Dat leverde
vaak mooi drukwerk op, waar ik trots op kan zijn.
Het gaat jullie allen goed, en ik, ik kruip nog af en toe achter het
prachige scherm van zo’n toverdoos!
Hans Stuart

Wijdemeren in beeld

Kom gezellig bridgen op donderdagavond om 19.30 uur bij
Bridgeclub Wijdemeren; locatie Veenstaete, K’hoef. Inl.:
035-6561131 of www.bcwijdemeren.nl
‘s- GRAVELAND- In aanwezigheid van de wethouder Jan
Jaap Kloet, de nieuwe kopers
bouwnummer H1, de architect
en de aannemer is op vrijdag
21 juni de start van de bouw
van het nieuwbouwproject
‘Huize Vaartzicht’ gevierd.
Het project betreft de bouw van
twee woningen aan het Noordereinde 131 te ’s Graveland.
Het ontwerp dateert uit 2015
en is gemaakt door architec-

tenbureau Stork en Albrecht uit
Weesp. KP vastgoed heeft het
project in 2016 aangekocht en
de ontwikkeling ervan overgenomen. Veerman makelaars uit
Loosdrecht heeft de woningen
in de verkoop. Inmiddels is
één van de woningen verkocht.
Verwacht wordt dat de woningen aan het eind van het eerste kwartaal opgeleverd zullen
worden.

Arlo Vlaar wist niet wat ‘m overkwam. Wereldster Ed Sheeran kwam
bij restaurant Vlaar lunchen. Na 2 uur ontspannen aan de vaartkant
fietste Ed met gevolg terug naar de Arena voor zijn optreden.

Verzorgingshuis Amaris De
Kuijer heeft een uitgebreid aanbod activiteiten en voorzieningen, waar u ook als wijkbewoner gebruik van kunt maken.
Denkt u bv. aan de thuiszorg
van Amaris of onze maaltijdenservice. Meer info: www.amaris.nl/dekuijer of 085-0214040.
Zomaar binnenlopen voor koffie en een praatje met een paar
gezellige mensen? Elke 1e en
3e woensdag v.d. maand v.a. 10
uur in de Bergplaats a.d. Kerkstraat.
Elke woensdag v.a. 13.15 uur
Bridge-instuif in de Bergplaats
te Ned. den Berg. Inl. 0294253103.
Elke vrijdag v.a. 19.30 uur
‘Mannenavond’ in het Soc. Cultureel Centrum a.d. Blijklaan in
Ned. den Berg. Gastheer Fouad
nodigt alle mannen van harte
uit.
Cultureel Centrum Nederhorst
den Berg nieuwe cursussen/lezingen/workshops www.bergsecultuur.nl

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl
Advertenties Info & prijzen,
advertentie@dunnebier.nl
of 0294 256200
Eindredactie:
• Herman Stuijver eindredactie
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

