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Drie dagen luisteren en
relaxen op Wonderfeel

‘s- GRAVELAND – Komend weekend kunt u drie dagen ontspannen luisteren naar ongeveer 125
optredens in de buitenlucht op landgoed Schaep en Burgh aan het Noordereind te ‘s- Graveland.
Wonderfeel is een driedaags festival voor alle leeftijden. Met de rijke diversiteit aan optredens daagt
het festival de bezoekers uit klassieke muziek in de volle breedte te ontdekken. Zonder overdrijving
kun je Wonderfeel een buitenfestival noemen dat uniek is in de wereld, waar je relaxt zomaar een
concert kunt meepikken en dan weer verder wandelen.
Op zeven podia spelen musici
van wereldklasse – jonge honden
en oude rotten – van barok tot
minimal, met lijntjes naar jazz,
wereld- en popmuziek. Nieuw in
2018 zijn enkele dansvoorstellingen.
Wonderfeel Festival Orchestra
Op vrijdag opent het Wonderfeel
Festival Orchestra om 12 uur op
Het Veld het driedaagse evenement. Dit gelegenheidsorkest
dat een mix vormt van ervaren
musici en studenten in opleiding
staat onder leiding van Johannes
Leertouwer. De dirigent is hoofd-

vakdocent viool aan het Conservatorium van Amsterdam. Naast
diverse gastdirigentschappen is
Leertouwer chef-dirigent van de
Nieuwe Philharmonie Utrecht
dat sinds 2009 bestaat. “Het is
echt een schitterende locatie en
ik vind het heerlijk dat wij daarin
een vooraanstaande rol mogen
spelen. Het buiten spelen stelt
hoge eisen aan de orkestleden.
De akoestiek is anders en je kunt
het meemaken dat er dauw op de
instrumenten zit. Maar die uitdaging trekt mij juist aan” vertelt
de musicus die zelf een Amati uit
1619 bespeelt. Samenwerking

met solisten heeft zijn speciale
voorliefde. Bij de opening zal
de Parijse Camille Thomas met
haar violoncello het optreden
nog completer maken. Tussendoor zal het Wonderfeel Orkest
optreden op zaterdagavond en
op zondag is rond 22.00 uur de
afsluiting met De Meezingbende. ‘Kun je niet zingen? Zing
dan mee’ is het motto. Ook ziet
Johannes Leertouwer uit naar
Schumanns Konzertstück (1849)
op zaterdagavond met maar liefst
vier hoornisten op het podium:
“Dat wordt één groot feest om
die opgevoerde jachttoeters aan

de rand van het bos te horen toeteren.”
Meer
Naast muziek en dans vormt de
literatuur ook een belangrijke
pijler van het driedaagse programma, met grote namen als
Arthur Japin en Peter Buwalda.
Naast het programma ‘Dichter
onder de Boom’, met bekende
poëten als Jean Pierre Rawie en
Eva Gerlach. Er zijn diverse activiteiten voor kinderen: broodjes
bakken, poppenkast, de Koning
van Katoren (muzikaal sprookje), enz. U hoeft geen broodtrommeltje en thermoskan mee
te zeulen naar Schaep en Burgh.
De Rolling Kitchens- trein telt
maar liefst 19 wagons, met o.a.
Vrij Voedsel, Verboden Fruit,
Koffie K-tje en zelfs een FrietFiets.

Routeplanners
Wellicht vindt een bezoeker het
lastig om binnen het overzichtelijke blokkenschema een keus
te maken uit die overdaad aan
muziek, dans en literatuur. Voor
hen zijn er een routeplanners die
je op weg helpen. Er zijn er vier:
To the Max (voor iemand die
zoveel mogelijk wil volgen); Highlights (louter hoogtepunten);
Loves Kids (voor de kinderen)
en The Mix (alle soorten kunst
passeren).
Kaartverkoop
Op www.wonderfeel.nl kunt u de
totale programmering bekijken
en tal van andere wetenswaardigheden lezen over Wonderfeel.
Ook zijn er nog een beperkt aantal kaarten te koop.
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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/Leushuis)
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

w H. Antonius
Za. 21 juli: 19.00 uur: w&cv.
W. Balk, Liturgiegroep.
Wo. 25 juli: 9.30 uur: euch.
J. Dresmé.
w St. Martinus
Zo. 22 juli: 09.30 uur: w&cv.
R. Simileer.
w OLV Hemelvaart
Zo. 22 juli: 9.30 uur: w&cv.
W. Balk.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 22 juli: 10.00 uur:
Ds. J. Bodisco Massink.
w De Graankorrel
Zo. 22 juli: 10.00 uur:
Ds. J. Rinzema.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 22 juli: 10.00 uur:
Dr. M. Verduin, Zeist.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 22 juli: 09.30 uur:
Ds. W.G. van den Top, Ede.
w Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 22 juli: 11.00 uur:
Dienst van Woord en
tafel met Corrie van Egmond.

Huisartspraktijk Overmeer

De praktijk is gesloten van maandag 23 juli t/m
vrijdag 10 augustus 2018
WAARNEMING, alleen voor SPOEDGEVALLEN:
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen
Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203

Streek Gemeenten

w Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 22 juli: 10.00 uur:
Br. G. Kiers.
w Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 22 juli: Geen opgave.

Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood
kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends
afgeven bij de assistente van de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

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

Adverteren:
www.weekbladwijdemeren.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 TIJD
WAT
WAAR
wo. 18 juli
12.00 u. Burenmaaltijd 			
Grand Café, Emtinckhof
do. 19 juli
20.00 u. Gemeenteraad			
Rading 1, Loosdrecht
20,21,22 juli
11.00 u. Wonderfeel muziekfestival		
Landgoed Schaep en Burgh
za. 21 juli
11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk 171
za. 21 juli
11.00 u. ASV Petanque toernooi		
Sportcomplex ASV
za. 21 juli
12.00 u. Kerken Nederhorst den Berg open Willibrord- en OLV- kerk
vr. 27 juli
20.00 u. Reeën kijken Corversbos		
Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
za. 28 juli
11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk 171
za. 28 juli
12.00 u. Kerken Nederhorst den Berg open Willibrord- en OLV- kerk
30-07/02-08
09.00 u. Mad Science Zomerkamp		
Bieb, Tjalk 41
za. 04 aug.
11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk
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Kindervakantiewerk Nederhorst knalt eruit
NEDERHORST DEN BERG- Het
Kindervakantiewerk knalt er
weer uit. Ook na 25 jaar loopt
Nederhorst den Berg voorop
met entertainment voor de
kinderen. Twee weken lang
worden de kinderen van 4 t/m
12 jaar bezig gehouden met
leuke, enge, sportieve en gezellige activiteiten. Voor weinig
geld en onder begeleiding van
een enthousiaste groep van ±
25 vrijwilligers.
’s Ochtends zijn van 10 tot 12
uur de kinderen tussen 4 en
7 jaar welkom in sporthal De
Blijk, ’s middags kunnen de
jongens en meisjes tussen 8 en
12 jaar hun energie kwijt met
tal van spellen (13.30-15.30
u.). Een dagdeel kost slechts
3 euro, voor een hele week (5
dagdelen!) ben je € 12,50 kwijt
en twee weken (11 dagen!) kosten je maar 25 euro. Alleen de

Brandweerdag (woensdag 1
augustus) kost 4 euro. De Bonte Dag is de slotmanifestatie op
zaterdag 4 augustus en die is
gratis. Er staat alleen een fooienpot voor de ondersteuning.
Het KVW werkt geheel zonder
subsidie. Wel stelt de gemeente
Wijdemeren de sporthal twee
weken beschikbaar. Daarnaast
zijn de Brandweerpost NdB,
Enjoy Entertainment (beeld
& geluid), het Spieghelhuys
(pannenkoeken), Sportcafé De
Blijk (eten op de Bonte Dag) en
Sportprijzenhuis Utrecht (bekers Bonte Avond) onmisbare
sponsors van dit kinderfestijn
dat wel 60 tot 80 kinderen per
dag ontvangt. Plus uiteraard
de adverteerders van het programmaboekje.
Vrijwilligers
Kindervakantiewerk zou niets
zijn zonder de vrijwilligers.

Elk jaar weer staan ze niet alleen gedurende deze 2 weken te
zwoegen, vaak ook in hun vakantie, maar eigenlijk beginnen
de voorbereidingen voor het
nieuwe jaar al vlak nadat het is
afgelopen. Geweldig dat zo veel
mensen dit belangeloos willen
doen. Op de Facebookpagina

van KVW komt elke dag een
andere supervrijwilliger in
beeld. Zo zijn Jip de Boer, Melanie Hodde en Ruben Hogenberg al voorgesteld. Misschien
wil je ook helpen? Dat kan nog.
Meld je aan bij: jamie.bos@kindervakantiewerk.com.

Sociaal makelaar onmisbare schakel
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Hetty Kastelein is de sociaal makelaar van de gemeente Wijdemeren. Nu wethouder Rosalie van Rijn (sociaal
domein) besloten heeft vanaf 2019 jaarlijks 35.000 euro uit te
trekken voor deze functionaris, kan het geen kwaad om meer te
weten te komen over de sociaal makelaar.
“Je kunt zeggen dat ik de verbindingen leg tussen de inwoners en diverse organisaties,
ook de gemeente. Ook ben ik
een schakel tussen vrijwilligers
onderling en tussen de organisaties onderling. Het is een ingewikkeld netwerk op sociaal,
maatschappelijk en cultureel
gebied” vertelt een enthousiaste Hetty Kastelein. Ze legt er de
nadruk op dat ze in het ‘voorveld’ werkt, waarbij ze vaak verwijst naar diverse consulenten,
onder andere voor re-integratie
van mensen en voor degenen
die werken als tegenprestatie.
Hetty doet dit werk al sinds
2014. “Het is een heel flexibele
baan, ik ben veel onderweg en
ik moet steeds schakelen van de
ene persoon naar de ander.”
Evaluatie
De wethouder is namens B&W
overgegaan tot een structurele financiering, omdat uit een
evaluatie bleek dat de sociaal
makelaar ruimschoots voldeed
aan de verwachtingen. Zo zijn
er in 2017 wel 175 netwerkkoppelingen gemaakt tussen
inwoners met organisaties en/
of WMO- cliënten t.b.v. vraag
en aanbod vrijwillige inzet.

Ook waren er 55 taalstages uitgezet voor statushouders bij 30
vrijwilligersorganisaties zoals
basisscholen, culturele instellingen, ambachten, cultuur instellingen, sportverenigingen,
boerderijen, kwekerij Landzicht, Repair Factory, kapper,
drukker en horeca. Het doel
is praktijkervaring op te doen
in een bepaalde branche. De
taalstage is voor een periode
van 12 weken voor 4 uur per
week. Tot slot zijn er 7 scholen
uit Hilversum die in het leerprogramma maatschappelijke
stages hebben opgenomen. De
sociaal makelaar heeft een infrastructuur van 50 stagebieders aangelegd van augustus
2010 tot oktober 2017. Hiervan bieden er 25 deelnemende organisaties structureel het
hele jaar door activiteiten aan.
Hierdoor kunnen leerlingen uit
Wijdemeren hun maatschappelijke stage lopen binnen eigen dorp (150 in 2017).
Spin in het web
“Ik vind dit heerlijk werk, erg
motiverend” vertelt Hetty Kastelein die soms onstuitbaar lijkt.
Ze kent zoveel groeperingen en
personen dat ze in staat is om

Programma
Maandag 23 juli: Scoutingdag;
dinsdag 24 juli: Olympische
Spelendag; woensdag 25 juli:
Superheldendag; donderdag
26 juli: Spookdag en vrijdag 27
juli: Piratendag
Op vrijdagavond 27 juli is
er een Pyjama Disco. Trek je
streepjesbroek of verenpakje
aan en doe mee! Dan is er twee
dagen rust.
Slechts van korte duur want de
2e week wordt nog intensiever.
Maandag 30 juli: Tijdreisdag;
dinsdag 31 juli: Masterchefdag;
woensdag 1 augustus: Brandweerdag; donderdag 2 augustus: Vossenjacht; vrijdag 3 augustus: Oefendag
Bonte Dag
Na de Oefendag is er op zaterdag 4 augustus de Bonte Dag.
Van 15.00 t/m 17.00 uur zijn
er diverse activiteiten, met om
17.00 uur de Bingo, gevolgd
door Patat eten om 18.00 uur.
De klap op de vuurpijl is Nederhorst Got Talent- show vanaf 19.00 uur.
Op www.kindervakantiewerk.
com vind je nog veel meer informatie. Zie ook FB: KVW
Nederhorst den Berg.

Jan Bergman
nog heel lang
brandweerman

veel met elkaar te koppelen. Ze
kent onder andere thuiszorgorganisaties, de huisartsen, de
zorgcentra, Vluchtelingenwerk,
de Wijdehuizen en tal van andere instellingen, groepen en
personen. Haar agenda staat
vol gekrabbeld met aantekeningen, telefoonnummers en uitroeptekens. “Ik ben grensoverschrijdend bezig. Ik probeer de
afstand tussen de gemeente en
de inwoners kleiner te maken.
Ik hou van korte lijntjes.” Hetty is 100% ambulant, veel bezig
met details, met maatwerk voor
cliënten en met allerlei instanties. “Ik probeer ook snel te
werken, wat niet altijd meevalt
gezien de grote verschillen in
regels en voorwaarden. Maar
over het algemeen krijg ik veel
positieve feedback.” Ze is een

vat vol ideeën.
De Appelboom
Hetty verwijst naar De Appelboom, dat is een platform waar
veel projecten aan hangen. Het
is dé plek waar vraag en aanbod
van vrijwilligerswerk worden
geplaatst. “Het gaat er eigenlijk
allemaal om meer sociale cohesie in de dorpen te bereiken.
Met groepen, maar ook met
personen. Je kunt elkaar helpen
om de eenzaamheid te verminderen. En dat lukt soms prima,
laatst weer twee dames die samen gaan wandelen.”
Er blijven nog een paar vurige
wensen over voor actieveling
Hetty Kastelein. Ze zou graag
willen dat de bereikbaarheid
van haar werk nog groter werd.
Veel mensen weten haar te vin-

Op de Achterpagina stond vorige week een artikel over de
Koninklijke onderscheiding die
brandweerman Jan Bergman
ontving uit handen van burgemeester Ossel. Daarin stond:
ex-brandweerman. Dat is niet
juist. Jan Bergman nam geen
afscheid van het korps. Die zinsnede was gebaseerd op foutieve
informatie uit een officiële bron.
Op de brandweerpost Nederhorst den Berg willen ze nog
heel lang doorgaan met Jan.

den, maar velen ook niet. U
kunt het beste bellen met het
Klant Contact Centrum: 0356559599 (of 14035). Of op:
www.deappelboom.nl. Er gaat
een wereld voor u open.
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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.
Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921
Vanaf heden kunt u voor een
behandeling van MV Hairstyling ook terecht bij Enerki Spa
Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg
Informatie: 06-51140404
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
www.rachidas.nl
Patisserie aan huis
Met zorg gebakken
035-8872660
Nieuw in ‘s-Graveland
Bistro De Garde
3-gangen maandmenu 25,00
3-gangen keuze menu 35,00
Zuidereinde 208
www.bistrodegarde.nl
open voor lunch&diner
nu ook op maandag open

Winkelmedewerk(st)er
gezocht. Zie beide vacatures
op deboerdierenruiter.nl
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!!
GRATIS waardebepaling?
035 - 656 0235
Pijnlijke voeten?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Kort nieuws
Klusjesteam Wijdemeren, voor
ouderen en hulpbehoevenden.
Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-Graveland/Loosdrecht:
0356561860. A’veen/Nederhorst:
035-6563001. Ook extra klussers gezocht!
Alle dagen van 10.00-12.00 uur
en van 14.00-16.00 uur jeu de
boules bij de Oude School in
Kortenhoef. Reserveren: 0356561010.

Kort nieuws
‘t Wijdehuis, hier kun je
buurtgenoten ontmoeten, een
kopje koffie/thee drinken of
deelnemen aan een ontmoetingsgroep. Consumptie tegen
kl. vergoeding. ’t Wijdehuis
K’hoef, Veenstaete ingang Parkln. via brug: wo 10– 12: koffie
inloop, ma en do 12:30 – 16:30
ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12
koffie inloop, wo 12:30 – 16:30
ontmoetingsgroep. Wij zoeken
nog vrijwilligers! Info of aanmelden: Herma Kleve, Versa
Welzijn, hkleve@versawelzijn.
nl of 035- 6231100
In de vacaturebank van Versa
Vrijwilligerscentrale zijn veel leuke vacatures te vinden. Info www.
versavrijwilligerscentrale.nl

Lezers schrijven...

Rechtszaak Pos
Bij deze wil ik iedereen bedanken, die een steunbetuiging bij mij in de brievenbus
heeft gedaan.
Ze zijn allemaal bij de Rechtbank terecht gekomen. Hoe
de zitting op 4 juli jl. is verlopen hebt u allemaal kunnen
lezen. De heer H. Stuijver
heeft een mooi verslag daarover in het Weekblad Wijdemeren gezet, daarvoor mijn
hartelijke dank. Ook Lucia
Hogenberg, die namens de
Bewonersvereniging Horstermeerpolder de steunbetuigingsactie heeft opgezet,
bedankt.
Ongeacht hoe de uitslag zal
worden, vraag ik uw steun
die in de komende tijd nodig
zal zijn .
Roelof Pos, Nederhorst den Berg

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

Niet Carien
maar Cia
In het verslag over de kunstmarkt Place du Tertre stond
een fout. De zoete pastels van
hond en kat waren niet van
Carien, maar van Cia Schutte.

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis
• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst
• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Bezorger gezocht
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op woensdag in
Kortenhoef ons Weekblad Wijdemeren te bezorgen
Ben je geïnteresseerd om Weekblad Wijdemeren te bezorgen?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Programma GooiTV

Wij gaan
verhuizen

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

Ons nieuwe adres:
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 - 656 12 87
info@birkhoffbv.nl

Wijdemeren
informeren
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Wijkteam helpt bij
bemoeizorg

#mooiwijdemeren
@mirjamdehiep

Fijne zomer

Officiële
bekendmakingen

De redactie wenst u een fijne zomer!
Op woensdag 29 augustus verschijnt er
weer een volledige editie van Wijdemeren
Informeren. Tot die tijd publiceren wij
alleen de officiële bekendmakingen.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Eén sterke gemeente
Onlangs heeft de gemeenteraad
besloten dat zij uiterlijk 2028 één
gemeente Gooi en Vecht wil
realiseren. Alle tussenvormen van
fusie worden uitgesloten. Hiermee
verzet de gemeente zich tegen
de door de provincie opgelegde
fusie van Wijdemeren met alleen
Hilversum.
Er lopen momenteel twee processen: het
proces van de provincie Noord-Holland
om per 2021 te komen tot een fusie tussen
Wijdemeren en Hilversum én het proces
van de gemeente om binnen tien jaar te
komen tot één gemeente Gooi en Vecht.

Twee processen; één doel
Wijdemeren is van mening dat één

gemeente Gooi en Vecht de beste optie is
om een krachtige regio te vormen, betere
kwaliteit te leveren en een snellere
dienstverlening te realiseren. De vorming
van één grote gemeente in de Gooi en
Vechtstreek is ook het einddoel van de
provincie. Alleen wil de provincie een
tussenstap zetten door de zes gemeenten
in de regio in 2021 te laten fuseren tot drie
grotere (Wijdemeren-Hilversum, BlaricumLaren-Huizen en Gooise Meren).

Herindelingsprocedure
verlengd
Begin juni liet de provincie de betreffende
gemeenten weten dat de ingezette
herindelingsprocedure verlengd wordt.
Dit omdat er een nieuw beleidskader
voor gemeentelijke herindeling van

het Ministerie van Binnenlandse Zaken
Koninkrijksrelaties (BZK) in de maak is.
Mogelijk wordt de door de provincie
gewenste fusiedatum van 2021 daardoor
niet gehaald. Dit is nu nog niet duidelijk.

Een gezamenlijk doel
Wethouder Joost Boermans: “We hebben
de provincie geïnformeerd over het
standpunt van Wijdemeren. Daarbij hebben
we verzocht om de herindelingsprocedure
voor een fusie met Hilversum te stoppen
en een nieuwe herindelingsprocedure voor
één gemeente Gooi en Vecht te starten.
Ons gezamenlijk doel is één sterke
gemeente. We trekken daarom graag
met de provincie en de gemeenten in de
regio op om dit doel te realiseren.”

Extra geld chronisch zieken
Leven met een chronische ziekte of
beperking brengt extra kosten met
zich mee. Wist u dat u een bijdrage
kunt aanvragen bij de gemeente
voor deze kosten?

Voorwaarden

U kunt geld aanvragen voor uzelf, uw
partner en uw inwonende kinderen als u
voldoet aan een van de volgende punten:
• U ontvangt een WIA/WAZ/Wajonguitkering op basis van 80 tot 100%
Het gaat om extra kosten die u maakt voor
arbeidsongeschiktheid.
bijvoorbeeld zorg, vervoer, hulpmiddelen
• U beschikt over een WMO-indicatie voor
en aanpassingen in huis. Er zijn bedragen
vervoer, een rolstoel, woningaanpassing
van 250 en 400 euro. De hoogte van de
of hulp bij begeleiding, het huishouden of
bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en
persoonlijke verzorging. Waarbij de laatste
gezinssituatie.
drie voorzieningen zijn toegekend voor
een periode van een jaar of langer.
					
• U heeft een geldige gehandicapten		
parkeerkaart.

Hondenbelasting

Heeft u een hond of heeft u er in het
afgelopen jaar honden bijgekregen?
Geef dit dan door aan de belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp,
Wijdemeren (BSWW). Voor iedere hond
bent u namelijk belastingplichtig. Er zijn
enkele uitzonderingen. U hoeft geen
belasting te betalen voor hulphonden
voor gehandicapten, blindengeleidehonden of honden die hiertoe worden
opgeleid. U kunt uw hond aangeven
via de website van de BSWW
(Belastingloket; inloggen met DigiD) of
via een formulier (af te halen bij de balie
van de gemeente of aan te vragen bij
BSWW).

• U heeft een langdurige indicatie voor
thuiszorg voor verpleging en verzorging.
• U ontvangt dubbele kinderbijslag vanwege
een thuiswonend kind met een beperking.
• U heeft een aandoening of beperking
zonder uitzicht op volledig herstel.

Bijdrage aanvragen
Meer weten? Kijk dan op
www.wijdemeren.nl/chronischziek
voor het aanvraagformulier of bel met
telefoonnummer 14 035.

>

Boomcontroles

Vanaf dinsdag 24 juli tot en met vrijdag
31 augustus worden alle gemeentelijke
bomen in Nederhorst den Berg en
Oud-Loosdrecht door adviesbureau
Cobra gecontroleerd op levensvatbaarheid, gezondheid, gebreken,
onderhoudstoestand en gevaar. Met de
gegevens van de boomcontrole gaat de
gemeente het onderhoudsprogramma
voor de winter 2018/2019 opstellen.
Na de zomervakantie informeren we u
hier verder over.
>

Nieuwe GAD-app

Ook een melding krijgen op uw telefoon
of tablet op welke dag de GAD uw
huishoudelijk afval ophaalt? Installeer de
nieuwe app! In de nieuwe app staan ook
een maand- en jaarkalender en u vindt
er meer informatie over afvalscheiding.
De app is te vinden in de App Store of
Playstore onder de naam ‘Inzamelkalender GAD’.
>

Risico natuurbranden

Door de aanhoudende droogte is het
risico op natuurbranden momenteel
groot. Wees daarom extra alert als u de
natuur in gaat. Eén nonchalant weggegooide sigarettenpeuk of stuk glas kan
al brand veroorzaken. Rook daarom niet
in natuurgebieden. Ook vuurkorven,
fakkels en koken met open vuur is niet
toegestaan. Meer tips?
www.wijdemeren.nl/natuurbrand.

Wijdemeren

18 juli 2018

informeren

Wijkteam helpt bij bemoeizorg
Wanneer u zorgen heeft om
iemand,bijvoorbeeld vanwege
psychische klachten of verward
gedrag, onderzoekt het sociaal
wijkteam van de gemeente waar zij
kunnen ondersteunen.

Zorgelijke signalen

Als iemand wel hulp wil, maar bijvoorbeeld
niet weet hoe dit te regelen, dan neemt
het wijkteam contact op met passende
zorgaanbieders. Maar wat als iemand geen
hulp wil?

Wat als de signalen zorgelijk zijn, maar
iemand nog geen gevaar is voor zichzelf
of de ander? Dan meldt het sociaal
wijkteam hem of haar aan voor bemoeizorg
van GGZ Centraal. Deze zorg richt zich op
verwarde mensen of mensen die leven in
slechte of onveilige omstandigheden.
De GGZ is gespecialiseerd in het winnen
van vertrouwen bij deze personen en
motiveren tot acceptatie van hulp.
Het wijkteam helpt hen daarbij.

Vrijwillige basis

Meer weten?

Het wijkteam gaat in zo’n geval nog eens
met de betreffende persoon in gesprek. Dit
gesprek is altijd op vrijwillige basis. Zij handelen nooit tegen iemands wil. Wettelijk is
vastgelegd dat gedwongen zorg alleen mag
wanneer iemand een gevaar is voor zichzelf
of een ander. Een psychiater en rechter
stellen dat vast.

Wilt u meer weten over bemoeizorg? Of
waarin het wijkteam u kan ondersteunen?
Neem dan contact op via telefoonnummer
14 035 of www.wijdemeren.nl/swt.

Officiële bekendmakingen
Nederhorst den Berg

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

- achter Middenweg 106: verwerken van grond in
Horstermeerpolder (09.07.18)
- Kievitslaan 4: plaatsen dakkapel (28.06.18)
- Voorstraat 35: bouwen vijf woningen (29.06.18)
- Wilgenlaan 44: bouwen woning (28.06.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Kortenhoef

- Parklaan 5: gedeeltelijk wijzigen gebruik pand naar
horeca (05.07.18)

Loosdrecht

- Horndijk 31: verbouwen woning (02.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a: bouwen steiger,
golfbreker en beschoeiing (04.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 89a: vervangen schuur (11.07.18)

Nederhorst den Berg

- Dammerweg 4: plaatsen tijdelijke hekwerk t.b.v.
vleermuizen (03.07.18)
- Hoepelbuigerslaan 10: uitbreiden woning (04.07.18)
- Vreelandseweg 33a: bouwen woning en maken uitrit
(30.06.18)
- Vreelandseweg hoek Randweg (bij ’t Hemeltje): plaatsen
schuifhek (06.07.18)

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
administratie Fysiek Domein,
tel. 14 035. Op aangevraagde omgevingsvergunningen
kan nog geen bezwaar worden gemaakt.
> Verleende omgevingsvergunningen

Ankeveen

- Cannenburgerweg 59d: aanpassen bedrijfspand
(04.07.18)

Breukeleveen

- Herenweg 119: bouwen woning (28.06.18)

Kortenhoef

- Bruinjoost 5: dichtmaken balkon op eerste verdieping
(04.07.18)
- Koninginneweg 71: plaatsen dakopbouw (03.07.18)

Loosdrecht

- Horndijk 28: plaatsen schuifpoort (06.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 16: bouwen villa (04.07.18)
- Nootweg 15: verbouwen kantoor tot woningen en
bouwen garageboxen (04.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestemmingsplan
t.b.v. Loosdrecht Jazz Festival op 14 en 15 september
2018 (09.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 237 ws 04: vervangen woon
schip (06.07.18)

>

Verlenging beslistermijn

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

Nederhorst den Berg

- Middenweg 115: vervangen agrarische
bedrijfsgebouwen
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Rectificatie
Op 4 juli jl. publiceerden wij de op 18 juni 2018 verleende
omgevingsvergunning voor het bouwen van een
woning op Oud-Loosdrechtsedijk 158a in Loosdrecht.
Het juiste huisnummer is Oud-Loosdrechtsedijk 158b in
Loosdrecht.

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)

18 juli 2018
> Besluit omgevingsvergunning
uitbreiden van de woning
Rading 16-16 in Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van
de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
een omgevingsvergunning hebben verleend voor het
afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrecht landelijk
noordoost – 2012’ voor het uitbreiden van de woning op
Rading 16-16 in Loosdrecht.
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 2.1, lid 1 onder c,
Wabo).

Ter inzage
De omgevingsvergunning ligt vanaf 19 juli 2018
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis
van Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht.
De omgevingsvergunning is digitaal raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.1696.OV24Rading162018-va00.

>

Ankeveen

- Postcode restaurant, Stichts End 50: starten bedrijf

Informatie
Op een melding kan geen bezwaar worden ingediend.
Informatie kunt u vragen bij de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV),
telefoonnummer (088) 63 33 000.

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt
gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit
besluit beroep instellen bij de Rechtbank Midden
Nederland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 16005,
3500 DA Utrecht.

Verkeer

Verleende vergunning milieuneutraal veranderen
>

Nederhorst den Berg

- Voor het veranderen van onderdelen van de
zuiveringsinstallatie, Middenweg 159 (28.06.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Informatie
Informatie kunt u vragen bij de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), telefoon
nummer (088) 63 33 000.

>

Verkeersbesluiten

’s-Graveland

Instellen van 30 km-zone op het Zuidereinde tussen de
1e Kanaalbrug en J.H. Burgerlaan (18.07.18)
U kunt de verkeersbesluiten inzien op
www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken na
publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders.

Overig
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht

- Sturm B.V., groenstrook Frans Halslaan achter
KNORR-terrein, bouwplaatsinrichting van juli 2018 tot
en met maart 2019 (06.07.18)
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.

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)
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Door: Herman Stuijver

Uzun, een aanwinst
voor het dorp
NEDERHORST DEN BERG- Bijna vier maanden is de firma Uzun gevestigd aan het Willie Dasplein. Vader Ali en zoon Aydin hebben
het tot dusver goed naar de zin in het Vechtdorp. En de zaken verlopen ook redelijk.
Er is blijkbaar grote behoefte
aan het herstellen van kleding,
want de naaimachines van de
heren Uzun zijn constant aan
het werk, soms is er zelfs een
vriend uit Amsterdam mee om
een extra handje toe te steken.
Meneer Uzun legt uit dat er
weliswaar op de gevel zowel
de stomerij als kledingherstel
staan aangegeven, maar de
core business is het uitleggen,
inkorten en repareren van kleding. Ali Uzun heeft al 40 jaar
ervaring als kleermaker, eerst
in Turkije, de laatste 30 jaar
in Nederland. Aydin heeft het
vakmanschap van zijn vader
geleerd.
“Wij kunnen alle klussen met
kleding doen, maar ook met
gordijnen en bekleding van
banken en boten. Mijn vader
zegt altijd ‘alles wat naden te

maken heeft’. Daar komt het op
neer” vertelt Aydin. Vader Ali is
de gastvrijheid zelve, daarnaast
is hij volgens zijn zoon ook zeer
gedisciplineerd. “Bij hem is het
heel belangrijk dat je afspraken
nakomt. Hij vindt goede service op nummer één komen.”
Vader Ali is de man van wijze
spreuken. Nu zegt hij ‘Geld is je
tweede plan’, om te benadrukken dat hij de kwaliteit van zijn
werk op de eerste plaats zet. De
prijs die je moet betalen voor
een reparatieklus hangt af van
de hoeveelheid tijd die het kost
en uiteraard van het materiaal. Zo heb je ritssluitingen en
ritssluitingen. Gemiddeld kunt
u na twee dagen uw broek,
rok of colbert komen ophalen.
Hoewel de heren ook binnen
een uur een haastklus kunnen
uitvoeren. “De mensen kunnen

ons alles vragen. Wij hebben
meestal wel een oplossing” vervolgt Aydin die getrouw vaders
woorden toelicht.
Stomen
Het familiebedrijf kan ook kleding, dekens, gordijnen, vitrages, lakens en dekbedden chemisch reinigen. Dat besteden
ze uit in Amsterdam waar zoon
Yusuf ook een bedrijf heeft. Als
je op dinsdag, donderdag of
zaterdag voor 12 uur je stoomgoed aflevert, is het twee dagen

Eindelijk is het zover!
Neefbak Verhuur is verhuisd
Omdat al langer de behoefte bestond om groter te groeien en de tweedeling van Neef & Zn al geruime tijd een feit is, hebben wij besloten om onze vleugels uit te slaan. Neefbak Verhuur is per 1 juli
verhuisd naar een nieuwe locatie in Loosdrecht, gevestigd aan de Rading 154 in het voormalige gebouw van Dekker Natuursteen. Zodat wij onze service nog beter af kunnen stemmen op de behoefte
van onze klanten.
De oude locatie stond dit helaas niet toe en wij zijn ervan
overtuigd dat de nieuwe locatie
nog beter voldoet aan onze uitbreidingswensen, waaronder
betere parkeergelegenheid en
bereikbaarheid in de regio.
Wij verhuren vakantie- aanhangwagens, open en gesloten
aanhangwagens, paardentrailers, auto-ambulances, boottrailers, oprijwagens, personenauto’s, bestelauto’s van klein
tot groot met of zonder laadlift
voor B-rijbewijs tot aan vrachtwagens. Door ons grote assortiment is er voor elk wat wils
en voor elke klus een oplossing.
Ook is Neefbak Verhuur gespecialiseerd in het faciliteren
in verhuiskwesties en dan in
de ruimste zin van het woord.
Verhuisdozen, borgnetten, verhuisdekens, meubelhondjes,
sjorbanden, touw en blok, inpakpapier, noppenfolie (bubbeltjesplastic), etc. Alles wat
u maar nodig hebt voor een
verhuizing of vervoer op maat
vindt u bij Neefbak.

Wij beschikken nu over een
ruimere werkplaats waar wij
caravankeuringen, reparatie en
onderhoud van getrokken materieel verder gaan uitbreiden.
Ook bent u van harte welkom
voor reparatie en onderhoud
van uw paardentrailer, boottrailer of ander rollend materieel.
Campingshop
Als aanvulling hebben wij nu
ook een campingshop voor al
uw technische benodigdheden.
Te denken aan; alles voor uw
gasinstallatie, diverse caravanbenodigdheden zoals een waterpomp voor kraan of toilet,
Thetford reinigingsmiddelen,
kielrollen voor boottrailers,
lierkabels, remkabels, neuswielen, diverse lagers- rem- en
verlichtingsonderdelen, etc. Te
veel om op te noemen…
Het huidige serviceniveau blijft
zo als u dat gewend bent, maar
wij zullen dus verder uitbreiden
met meerdere services op één
adres. Let de komende tijd goed

op in deze krant, want u kunt
bij Neefbak Verhuur bijzondere
acties verwachten. Waarbij u in
uw huur- of onderhoudskosten
zeer aangenaam verrast kan
worden!

Neefbak Verhuur verwelkomt u
graag op de Rading 154 te Loosdrecht, waar wij voor u klaar
staan, met een kop koffie. Ons telefoonnummer is ongewijzigd gebleven: 035-7200800.

later kant en klaar. Het zijn
lange dagen van maandag tot
zaterdag, maar het werken in
Nederhorst den Berg vinden
de mannen prima. “De mensen
zijn heel vriendelijk. Het valt
op dat ze hier veel meer weten
dan in Amsterdam, over kledingherstel. De klanten denken
met ons mee” vertelt Aydin.
Die eraan toevoegt dat het hard
werken is om dag in dag uit

achter een van de vijf naaimachines te buffelen. “En je moet
ook stressbestendig zijn als er
veel opdrachten zijn.” Vader
Ali lacht alles weg: “Het is mooi
werk, het is een mooi bedrijf op
een mooie plek. Wat wil je nog
meer?”
Open: maandag-zaterdag; 9-18
uur (zaterdag: 17 uur); Voorstraat
8; 1394 CS; Ali (0614300501) en
Aydin (0687190907).

Welke exotische
souvenirs mogen wel?
SCHIPHOL- Zo’n 70% van de
Noord-Hollandse vakantiegangers buiten de EU koopt souvenirs, maar weet vaak niet wat de
douaneregels zijn.
Ook deze zomervakantie kiezen
Nederlanders massaal voor een
vakantie naar een zonnig oord
buiten de Europese Unie. De absolute favoriet is Turkije, gevolgd
door de Nederlandse Antillen.
Ook Kaapverdië doet het goed.
Dit blijkt uit de meest recente
boekingscijfers uit de ANVR/
GfK Travelscan. Hoewel de helft
van de Noord-Hollandse reizigers kofferruimte vrijhoudt voor
aankopen en souvenirs, is er veel
onwetendheid over wat nu wel
en niet mee mag door de Nederlandse Douane. De helft van
hen heeft hier weleens over getwijfeld blijkt uit onderzoek. Om
duidelijkheid te bieden voert de
Nederlandse Douane de zomercampagne ‘De Wereldreiziger’.
Exotische souvenirs
Je ziet ze steeds vaker terug als
woonaccessoire: schoongemaakte en sierlijk bewerkte dierenschedels van bijvoorbeeld een
koe of buffel. Maar of je dit nu wel
of niet mee naar huis mag nemen
uit Indonesië is een lastige vraag.
81,4% van de Noord-Hollanders
denkt dat dit niet mag, maar dit
mag gewoon mits deze goed is

schoongemaakt. Ook over de
vraag of een literfles Mexicaanse
Mezcal met de bekende worm
mee naar huis mag is veel twijfel.
61,2% denkt dat dit niet mag. Dit
mag wel, omdat een worm geen
bedreigde diersoort is. Wie in
New York een nieuwe pro tablet
of laptop koopt met een aankoopwaarde boven de € 430 kan
juist niet zomaar langs de douane lopen.
Eenvoudige check
Vertrek jij binnenkort naar een
vakantiebestemming buiten de
EU? Met de Douane Reizen App
voor Android en iOS check je
eenvoudig wat mee terug naar
huis mag. Twijfel je alsnog?
Check Douane.nl of deel je vraag
of foto op Facebook of Twitter
via #magditmee en de douaniers
zoeken het voor je uit.
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Het blijft zomeren en het blijft lekker:

Cursus

Apple coppler Basiscursus fotografie in SCC

€ 6,95

Nieuw: Glutenvrij brood
(diepvries)
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Bezorger gezocht
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op woensdag in
Kortenhoef ons Weekblad Wijdemeren te bezorgen
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

NEDERHORST DEN BERG – Op
zaterdag 8 september start Lisette Leijenhorst de eerste Basiscursus Fotografie in het SCC
aan de Blijklaan in Nederhorst
den Berg.
Heb je een mooie camera, maar
fotografeer je nog steeds in de
automatische stand? Wil je je
foto’s eenvoudig meer laten

spreken? Behoefte aan meer
grip op je foto’s? Zin om een
dag met veel praktijkoefeningen je foto’s naar een hoger
niveau te brengen? De cursus
is bedoeld voor iedereen die fotograferen leuk vindt, maar nog
geen of weinig kennis heeft van
fotografie. Na deze dag ben je
veel praktijkoefeningen rijker,

snap je de basisprincipes van
fotografie en zijn je foto’s nooit
meer saai. Meld je zo snel mogelijk aan, want vol = vol,
Van 9.30 – tot 16.00 uur; tryout prijs € 75,- per persoon;
max. 8 personen. Meer informatie: www.SetFotografie.com;
info@setfotografie.com; 06 511 34 107

Help de huiskamer in de buurt
Door: Madeleine Winnubst
KORTENHOEF / ’s- GRAVELAND
- Wie helpt de droom van een
huiskamer in de buurt in Kortenhoef of ’s-Graveland verwezenlijken? Boeken lenen?
Samen eten koken? Huiswerk
maken? Gamen en vrienden
ontmoeten? Even een praatje
maken? Activiteiten die naadloos passen in het plan voor
een huiskamer in de buurt. Het
moet een bruisende plek worden waar bewoners, jong en
oud, elkaar kunnen ontmoeten, waar kennis wordt gedeeld
en samen activiteiten worden
georganiseerd.
Een bibliotheek servicepunt,
een leestafel, expositieruimte voor lokale kunstenaars en
allerlei activiteiten, zoals thema-avonden, taalcafé voor bewoners die de Nederlandse taal
willen leren en cursussen, staan
centraal in de huiskamer in de
buurt. Daarnaast is er ruimte
voor organisaties die passen
bij de doelstelling. Zo wordt
samenwerking gezocht met
Energiecoöperatie Wijdemeren
die graag een loket in de dorpen wil openen en organisaties
die mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt kunnen begeleiden. Voor verenigingen is er
de mogelijkheid om voor een
vergadering of bijeenkomst een
ruimte te huren.
Ondernemers
Bij een huiskamer in de buurt
moet ook gedacht worden aan
inkomstenbronnen. Onderne-

mers die belangstelling hebben
om een Barista-café te exploiteren, kookworkshops te geven, een gezamenlijk kantoor
te starten en bijvoorbeeld een
huiswerkinstituut te beginnen
zijn van harte welkom. Wij
gaan graag het gesprek aan!
De locatie? Wij denken aan de
voormalige slagerij op Noordereinde 17-19. Bewoners
die wij spraken noemen als
droomlocatie de Meenthof.
Ook Veenstaete of het bedrijvenverzamelpand aan het begin van de Kerklaan worden
genoemd. Alle opties worden
onderzocht.
Enkele honderden bewoners
van Kortenhoef en ’s-Graveland hebben steun betuigd aan
het plan voor een huiskamer in
de buurt. Wilt u ook het plan
steunen? Ga naar www.huiskamerindebuurt.nl en vul het formulier in. Hebt u ideeën, eigen
plannen of zoekt u samenwerking? Wilt u meedenken met
een groep bewoners uit Kortenhoef en ’s-Graveland hoe

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

het plan voor een huiskamer
in de buurt kan worden gerealiseerd? Wilt u zich inzetten als
bestuurslid? Stuur een bericht
naar bewonersverenigingsgraveland@gmail.com

Nieuws Club
4711
Uitslag + stand
zomertoernooi
biljarten
Maandag 9 juli: B. Worp – W.
Clements 0-2, M. Verlaan – J.
van Greuningen 0-2, M. Verlaan – Mw. T. Bos 0-2. Stand
aan kop: W. Clements 3-9, B.
Worp 3-7, M. Zieleman 3-6.
Uitslag maandtoernooi koppelklaverjassen. Zaterdag 14 juli:
(bovenste 3 plaatsen, 16 deelnemers) 1. Mw. R. Schaap &
Dhr. F. Snel (6234 pt.), 2. Dhr.
H. v.d. Burg & Dhr. H. Tinmaz
(4789 pt.), 3. Mw. D. Giavarra
& Dhr. J. van Wijnen (4789 pt.).
Eerstvolgende maandtoernooi
koppelklaverjassen: zaterdag 11
aug. 2018 (aanvang 16.00 uur)
Programma
Zaterdag 21 juli 16.00 uur: zomertoernooi biljarten, maandag
23 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
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Boeken

Door: Karin van Hoorn

Dichterbij elkaar
KORTENHOEF- In de serie Wijdemeerse Auteurs vandaag het licht
op Hetty Brouwer, Kortenhoef.
Een familieverhaal in historisch perspectief. Programma’s als ‘Verborgen Verleden’ (van bekende Nederlanders) worden graag bekeken. Websites als ‘My Heritage’ (stamboomonderzoek) bloeien.
We willen weten wie onze voorouders waren. Hetty Brouwer heeft
haar moeder en diens ouders tot leven gewekt in haar boek: ‘De
Verhuizing, van de bollenstreek naar de polder’.

Hetty Brouwer is geen schrijfster. Ze houdt zich wel bezig
met het overbrengen van gedachtengoed:
humanistisch
vormingsonderwijs op diverse
scholen, waaronder de Curtevenneschool in Kortenhoef. Nu
brengt ze, in een boek, het leven
van haar moeder over. Een jaar
of tien geleden overleed moeder Ali. Twee, drie jaar geleden
waren Hetty en haar zussen en

broer op een begrafenis van een
familielid. Toen ontstond de
gedachte de roots van moeder
Ali te volgen. Om haar beter te
leren kennen. Om te ontdekken
hoe ingrijpend de verhuizing
van Sassenheim naar Anna Paulowna was voor haar. “Dat moet
een keerpunt in haar leven zijn
geweest”, stelt Hetty zich voor.
De kinderen Brouwer staken de
koppen bij elkaar, bedachten een

werkplan, verdeelden de taken:
Hetty zou schrijven, haar broer
en zus zouden zich verdiepen in
de genealogie en de archieven
ontsluiten en samen zouden ze
zich storten op foto’s, brieven en
mondelinge verhalen.
Geschiedenis
Opa Koos Prins, bollenteler, en
oma Hedwig Pieper verhuisden in maart 1931, net na de
beurskrach van 1929, met hun
acht kinderen van Sassenheim
naar Anna Paulowna. De situatie voor en na die verhuizing
beschrijft Hetty levendig in
haar boek. Elk deel heeft hoofdstukken die beginnen met een
belangrijke situatie uit die tijd.
“Mijn boek moest een familiegeschiedenis worden, maar wel
geplaatst tegen de achtergrond
van de geschiedenis”, zegt Hetty.
“Mijn verhaal begint in januari
1914, pal voor de WO I. De bollenteelt groeit in die jaren. De
bollentelers zoeken naar uitbreiding en vinden die in de Anna
Paulownapolder.”
Ze beschrijft hoe belangrijk de
rooms-katholieke kerk was, en
ook hoe groot in de kerk de verschillen tussen rijk en arm waren: hoe meer geld je ouders aan
de kerk gaven, hoe meer vooraan in de processie je als bruidje
mocht lopen. Met een glimlach:
“De St.- Annaschool. Daar ging
onze moeder naar school. Dat
gebouwtje bestaat nog, maar
is geen schooltje meer. Het is
nu een Italiaans restaurant. We
mochten er kijken hoe het eruit zag en welk uitzicht onze
moeder vanuit die klas gezien
moet hebben. Hartverwarmend
toch?”
Vervolg
Zo neemt Hetty de lezer mee

Op schilderavontuur met Carla Welle
Door: Herman Stuijver
NEDERHORST DEN BERG – Tot
eind september kunt u genieten van de schilderijen van Carla
Welle in het Spieghelhuys.
De kunstwerken aan de wand
van de brasserie zijn een lust
voor het oog. De schilderes uit
Loenen aan de Vecht (zus van
Ome Joop) maakt herkenbare
schilderijen met een impressionistische toets. Carla gaat schilderend op avontuur, waarbij ze
haar intuïtie volgt. “Ik probeer
zoveel mogelijk de emotie over
te brengen die ik ervaar als ik
bezig ben” vertelt ze. In twee
prachtige fotoboeken zie je een
overzicht van haar repertoire,
zeer afwisselend. Dan weer dieren of mensen of Afrika, maar
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ook beschilderde ze glazen.
Opvallend is haar sterke gevoel
voor kleur en compositie. Soms
met uitbundig rood en geel als
in Dancing Alive, waarop je
bewegende vrouwen ontwaart.
Of meer ingetogen zoals op
het brede doek (1.80 m.) ‘Vier
het Leven’ waarop je een rij
mensen in turquoise, beige en
witte tinten ziet. In ieder geval
kun je stellen dat Carla’s werk
zeer toegankelijk is, het past op
heel veel achtergronden en in
menig interieur. Bijzonder is
dat de kunstenares ook werken
met materiaal ontwerpt. In het
Spieghelhuys hangt een mooi
stilleven waarin scherven serviesgoed zijn verwerkt.
Carla volgde een opleiding aan
de Nieuwe Academie. “Daar
leer je geen schildertechnieken.

met de familie Prins. Je hebt
bewondering voor moeder
Hedwig, die zich na een comfortabel huis, in een oude, tochtige,
eenzame boerderij moet zien te
handhaven, omdat vader Prins
daar zijn vleugels wil uitslaan.
Door het familieonderzoek ontdekt Hetty een positief punt: “In
de familie deden verhalen de
ronde, dat mijn opa geen goede ondernemer zou zijn. Dat is
ontkracht door o.a. de Stichting
Oud Sassenheim. We ontdekten
in zakelijke papieren, dat opa
juist heel goed voor de toekomst
van zijn gezin had gezorgd door
tijdig grond te kopen in Anna
Paulowna.” Hetty kijkt met terugwerkende kracht triomfantelijk-trots als ze vertelt hoe de
nieuwe
bollenonderneming
van opa Prins groeit en bloeit,
hoe die sterk en gezond blijft en
pas een paar jaar geleden door
de derde generatie goed is verkocht. “Maar voor oma Hedwig
was het niet gemakkelijk. Ze had
er niks, kon geen kant uit. Voor
de kinderen was het ook moeilijk. Ali mocht niet doorleren, er
waren geen scholen, dus moest
ze werken bij een bakker aan de
Albert Cuijp in Amsterdam. Dat
moet weer een enorme schok
voor haar geweest zijn. Eerst al
die verhuizing van comfort naar
behelpen, en toen van Anna
Paulowna naar Amsterdam.
Ze deed het toch maar. Zonder
morren. Die bakkerij bestaat
nog. Simon Meijssen. Ik ben er
met mijn zus geweest. We kregen inzage in het klantenboek.
Dat werd dagelijks bijgehouden
door Co, de bakker, toen. Zo
bijzonder!”
Brieven
“Moeder wilde wel verder leren,

maar broers gingen vóór in die
tijd. Ik denk dat ze dat heel jammer heeft gevonden”, zegt Hetty.
“Of en hoe dat haar leven heeft
beïnvloed, kan ik haar niet meer
vragen.” Uit de nalatenschap van
moeder Ali kwamen geen dagboekjes maar wel brieven. Brieven van moeder Hedwig aan
haar dochters, een enkel briefje
van Ali aan haar moeder. “Jammer, dat ik te laat ben met vragen. Aan de andere kant, ik ben
nu toch dichterbij mijn moeder
gekomen. En mijn broer, zussen
en ik zijn ook dichterbij elkaar
gekomen”.
Schrijver
Hetty Brouwer was geen schrijver. Voor haar was het belangrijk
de geschiedenis van haar moeder op te schrijven, vooral voor
familie. En voor Sassenheim. En
Anna Paulowna! Maar het is zo
herkenbaar en misschien wel
enthousiasmerend voor andere
mensen die hun familieleven
willen bewaren.
“Voor dit boek heb ik me laten
adviseren door het Schrijvershuis in Huizen. Mijn broer heeft
elk hoofdstuk kritisch gelezen
en mijn zussen hebben altijd
feedback gegeven.”
Op de vraag of dit boek smaakt
naar meer, antwoordt ze resoluut: “Nee!” Om meteen te relativeren: “Nou, misschien wel
verhalen” Wie schrijft, die blijft?
Ze lacht: “Misschien wel, ja.”

teit te ontwikkelen.” Daarnaast
volgde ze in haar 20-jarige carrière diverse masterclasses en
workshops. Van haar hangen
permanent schilderijen in restaurant ’t Amsterdammertje in
Loenen. Ook exposeert ze in de
Amstelkerk in Amsterdam en is
ze deelnemer aan de Kunstronde Vecht en Plassen. Kortom,
een schilder met uiteenlopende

stijlen en techniek, op avontuur
tussen impressionisme, figuratief en abstract. “Het zijn best
kindjes van mij” vertelt Carla
“het kost me moeite om er afstand van te doen.” Toch nodigt
ze u van harte uit om eens langs
te komen in het Spieghelhuys.
Meer info over haar werk: www.
carlawelle.nl

De Verhuizing, van de bollenstreek naar de Polder; Hetty
Brouwer; verkrijgbaar bij CW
76; boekhandel in Kortenhoef;
€ 15,00.

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
		
* Fiscale aangifte
			
* Interim-management
				
* Controlling
					
* Adviezen
Die moet je al aantonen bij de
strenge ballotage. Het is vooral
een leerschool om je creativi-

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl
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Waterpret bij Zomerfeest De Eekhoorn
wel in. Al is de smaak soms wel
lastig kiezen; banaan, aardbei,
of toch liever vanille of pistache. Weloverwogen maken de
kids hun keus, waarna ze zich
weer vol energie in hun spel
storten. Hup, naar de schommels, de wip, de glijbaan of
lekker in de zandbak spelen.
Speciaal voor het zomerfeest
zijn er Disneyspelletjes neergezet. Zo kun je ringen werpen,
blikken gooien of ballonnen
opblazen bij Mickey Mouse en
bij Mini Mouse mag je samen
op de foto.

Door: Saskia Luijer
KORTENHOEF – Met het traditionele Zomerfeest vierde
De Eekhoorn afgelopen zaterdag de start van de vakantie.
De komende zes weken is de
speeltuin extra lang open: van
maandag t/m vrijdag tussen
11.00 en 17.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.
Bij het passeren van het speeltuinhek komt de geur van poffertjes je al tegemoet. Jongens
en meisjes staan in een rij te
wachten op deze ouderwetse
traktatie die ze gratis krijgen
bij het inleveren van een bonnetje. Wie liever iets koels wil,
kan naar de ijscokar die speciaal voor het zomerfeest naar
de speeltuin is gekomen. Een
fris bolletje schepijs op een
hoorntje gaat er bij de meesten

klein laagje water, zodat kinderen op een zwembandje heen
en weer kunnen glijden. Even
een korte aanloop, een duik
met de buik op het bandje en

dan vol snelheid gaan. Om het
sjoelen wat makkelijker te maken, vult Jeffrey het badje met
extra water. Hij vindt de baan
nog wat stroef. Voor de kinde-

Nieuwe app
Waterplantmelder

Levend sjoelen
Geheel in de stijl van het Disney-thema is de immer enthousiaste vrijwilliger Jeffrey
Oudshoorn verkleed als Pinokkio. Hij houdt bij het ‘Levend
Sjoelen’ een oogje in het zeil.
In het grote opblaasbad zit een

Zomers genieten

eroen
Witte of bruine
bollen

Mini gevulde
koeken

per 6 stuks
naar keuze

4 Mouten
volkoren
baquettes
met meel van
Molen de Hoop

2e zak

4+2

GRATIS
GRATIS

ren maakt ‘t niet zoveel uit. Zij
vermaken zich evengoed wel.
Ze roetsjen om hem heen en
vinden het leuk om onder de
koude waterstraal te staan die
uit de tuinslang komt. In de
schaduw van de bomen kijken
ouders en opa’s en oma’s vanaf
een afstandje toe. Op stoeltjes,
picknickbanken, kleedjes op
gewoon in het gras. Zo genieten ze mee van de waterpret op
deze heerlijke zomerse dag.

3+1
GRATIS

nu voor

€ 1,95

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 19 juli t/m zondag 12 augustus.

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum

www.bakkerjeroen.nl

Met behulp van de nieuwe
app en website ‘Waterplantmelder’ willen de provincies
Noord-Holland, Flevoland
en Rijkswaterstaat de locaties van waterplantenoverlast in het IJsselmeergebied
in kaart brengen. Omdat de
waterkwaliteit als gevolg van
de Europese Kaderrichtlijn
Water de afgelopen jaren
steeds verder is verbeterd,
groeien er meer waterplanten, zoals fonteinkruid. Voor
de natuur is dat een positieve
ontwikkeling, maar op sommige plekken groeien zoveel
waterplanten dat de waterrecreatie hier hinder van heeft.
Dat leidt tot overlast op IJsselmeer, Markermeer en IJmeer. Je ziet waar wel gevaren
kan worden en waar gemaaid
wordt.
De Waterplantmelder- app
is gratis beschikbaar in de
Google Play Store en vanaf
half juli ook in de Apple App
Store.

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 18 juli 2018

11

Sport
Schoolzeilen 7
Door: Niels van der Horst
KORTENHOEF – Op dinsdag 3
juli werd op de Wijde Blik voor
de zevende keer de schoolzeildag voor alle groepen zeven in
Wijdemeren gehouden. Team
Sportservice ’t Gooi organiseerde wederom in samenwerking
met Ottenhome dit speciale
evenement. Zo’n 250 scholieren gingen met prachtig weer
het water op.
Doel
De cursus wordt gegeven om
leerlingen kennis te laten maken met de zeilsport. Eén op
de drie kinderen zeilde op deze
dag voor het eerst. En passant
krijgen ze iets mee van de vele
plassen en natuur die onze gemeente rijk is. Eduard van Winsen van Sportservice vertelde
ooit in contact te zijn gekomen

met Tim Emmelot. Hij is de eigenaar van Ottenhome. “Tim
vond het vreemd dat kinderen
hier vooral in contact kwamen
met schaatsen, en niet zozeer
met zeilen. Hij stelde daarom
veel boten en zijn accommodatie kosteloos ter beschikking.
Daarnaast zijn er tientallen
vrijwilligers die als schipper
voor de kinderen opdraven.
Bijzonder dat Tim en zoveel
mensen vrijwillig meewerken”.
Collega Rosanne noemde dat
ze ook tegoedbonnen gaven
aan de leerlingen. “…zodat ze
met bijvoorbeeld ouders nog
een keer kunnen komen zeilen.
Ook weer bekostigd door Ottenhome!” Eduard merkte tot
slot nog op dat deze dag al echt
een begrip begint te worden bij
leerlingen. “Als kinderen naar
groep 7 gaan, weten ze dat dat
het jaar is van de zeildag en verheugen zich er echt op.”

Plezier
Eduard maakte een paar keer
een ronde over het water langs
de vele bootjes om te kijken hoe
het ging en of alles in orde was.
De leerlingen vermaakten zich
zichtbaar goed. Vele zwaaiden
en waren enorm enthousiast.
Eenmaal weer terug in de haven liep een leerling met een
natte broek voorbij. “Hoe heet
je?” “Geert Prins”. “Wat is er
gebeurd? In het water gevallen?” “Nee, net niet! Ik kon me
nog net ophijsen voordat ik er
inging”. Verderop stond vrijwilliger Saskia. Zij was schipper geweest voor een groepje
kinderen en had een slimme
tactiek gevonden om kinderen
snel te laten leren. “Ja, als ze een
watergevecht willen houden,
moeten ze bijvoorbeeld een
boot inhalen. Dan gaan ze vanzelf beter varen. Ze moeten dan
slim sturen, de wind vangen,

De Bergse Akker: Verboden toegang vanaf het water
De Bergse Akker
NEDERHORST DEN BERG- De
zomer is dit jaar vroeg begonnen. Dankzij de zon en de leden
en vrijwilligers die de stranddiensten vervullen, is De Bergse Akker vanaf eind mei al 28
dagen open geweest.

Bijna 1.000 bezoekers hebben
kunnen genieten van speeltoestellen, ijsjes, zand en water.
De leden en vrijwilligers onderhouden De Bergse Akker. De
brandweer heeft deze maand
ook weer geholpen het losgeraakte vlot vast te leggen. Het
is zeker niet de bedoeling dat
De Bergse Akker tijdens openingstijden en ’s avonds vanaf
het water wordt bezocht. Kinderen, jongeren en soms volwassenen hangen op de bouncer/vlot
en gaan soms naar het strand.
Overdag komen bootjes aanvaren, gaan bij De Bergse Akker

VERBODEN TOEGANG
VANAF HET WATER
Art. 461 Wetb. v. Strafr.

OVERDAG & AVOND
voor anker en mensen laten de
kinderen zwemmen binnen de
boeienlijn. Naast het feit dat dit
tot overlast voor de buren leidt,
kan er schade ontstaan aan de
speeltoestellen.
Alleen via entree
Kinderen (doelgroep tot 14 jaar)
met ouders/begeleiders zijn van
harte welkom bij De Bergse Ak-

ker. Maar altijd via de entree,
waar je of lid wordt of een los
kaartje koopt. En eigenlijk als
vanzelfsprekend alleen tijdens
de openingstijden en als er een
stranddienst aanwezig is.
Tegelijkertijd doen we een beroep op de ouders van Nederhorst den Berg om hun kinderen niet alleen naar De Bergse
Akker te laten gaan, niet via het
water en ook niet via de entree.
Kinderen zijn alleen welkom
onder begeleiding van een volwassene. Er is namelijk geen
toezicht bij De Bergse Akker,
ook niet door de vrijwilligers
van de stranddienst. Kinderen
zonder begeleiding moeten
worden weggestuurd en dit is
voor niemand leuk.
Wij hopen op een mooi verloop
van de zomer en vragen een
ieder onze huisregels te respecteren, zo blijven we lang met
elkaar genieten van De Bergse
Akker.

draaien, de zeilen laten vieren
of juist strak trekken. Door het
spel krijgen ze er snel gevoel
voor.” Later hoorde ik over een
andere schipper die zich een
beetje op de achtergrond hield.
Hij zag dat de kinderen vanzelf
het initiatief namen om de boot

beter te laten varen. Al met al
was het weer een enorm succes
of in de woorden van Rosanne
van Team Sportservice ’t Gooi:
“Ik denk dat het een dag is die
ze niet zullen vergeten.”

Lezers schrijven...
Reactie op hondenpoep en oversteken
Vorige week stond in dit blad een
artikel van de hand van Rineke
Bouwer met 2 onderwerpen: de
nieuwe oversteek zonder verkeerslichten en hondenpoep. De
nieuwe situatie is voor kinderen
die naar de Warinschool gaan volstrekt onoverzichtelijk, ook voor
automobilisten. Hier is niet goed
over nagedacht. Hopelijk wordt dit
snel aangepast voordat er ongelukken gebeuren.
Waar ook niet goed over nagedacht
is is het hondenbeleid. In vroeger
tijden liepen honden los en de
behoefte -mens en dier- werd wel
ergens gedaan, voorzieningen waren er nog niet. In de jaren 60-70
werd geadviseerd je hond te leren
dat hij niet op de stoep maar in de
goot moest poepen. Die stonden al
snel vol met geparkeerde auto’s en
moest je uitwijken naar de rijweg.
Inmiddels wordt het als gepast ervaren dat de hondeneigenaar de
poep van zijn/haar hond opruimt,
inderdaad het is vies op straat en
het is vies als je erin stapt. Hier zijn
we het allemaal wel over eens. Laten we bovenstaande ‘een proces’
noemen. Maar in dit ‘proces’ zijn

een aantal partijen niet meegegaan.
Je kunt niet eisen dat eigenaars
de poep opruimen en vervolgens
geen voorzieningen treffen. Er
moeten -ook buiten het dorpscentrum- meer afvalbakken (met
een klepdeksel) komen en niet
naast een bankje. Meer bakken
zijn kennelijk nodig, want nu ligt
er overal zwerfvuil. Plastic wordt
vermalen als de grasmaaier langs
komt en wat voor invloed dit heeft
op het milieu (‘plastic soep’) moge
bekend zijn. Wat betreft ‘je eigen
troep opruimen’ is door velen nog
een hele inhaalslag te maken.
In Nederhorst is geen enkele
voorziening voor honden, geen
afvalbakken, geen hondenuitlaat
stroken, geen hondenspeelveldjes,
wat nodig is voor een gezonde
evenwichtige hond. Maar wel belasting heffen. Laat iedereen eerst
eens kritisch naar zichzelf kijken
en laat de gemeente nu eens goed
gaat nadenken over haar voorzieningen en beleid, dan komen we
er wel. Het is hopelijk een ‘proces’.
Ineke Westdorp, Nederhorst den Berg
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Trage aanbeet op zomerse visdag

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN- Al vroeg scheen de zondagochtendzon op de deelnemers van het Open Ankeveens Viskampioenschap. Heerlijke omstandigheden aan het water bij de IJsclub. Waar de brasems niet erg wilden toehappen. ‘Een trage aanbeet’ volgens meervoudig winnaar
Stefan Stalenhoef.
Wandelend langs de 48 volwassen vissers zie je veel emmers en
netten vol met voorntjes. Maden
worden het meest gebruikt aan
de haakjes, maar casters (gepopte maden op weg naar vlieg) en
mais zijn ook geliefd
De 6-jarige Justin Leurs wordt
door opa Albert geholpen wat
hem rond 07.30 uur al bijna 50
voorntjes oplevert. Dat lijkt een
kanshebber voor het kinderklassement dat volgens organisator
Stefan van Houten van Het Wapen van Ankeveen 19 kinderen
telt. Wie om zich heen kijkt, ziet
veel meer kinderen, er zitten wellicht een aantal ‘illegalen’ onder.
De familie Schouten alleen al
telt maar liefst 18 grote en kleine
vissers. Zelfs de hoogzwangere
Bianca die op deze visdag is uitgeteld voor haar 9e nakomeling,
komt even langs.
Aan het eind van de legakker zit
tussentijds koploper Hans Bogerman ontspannen op z’n viskrukje,
want hij heeft als enige voor het
ontbijt een forse brasem aan de
haak geslagen. Even verderop zit

Dirk Kastermans op zijn draaiende praatstoel. Hij is als geen ander
in staat om visserslatijn over de
toehoorders uit te strooien. ‘Heb
je er een, dan komen er meer’ is
Dirks vaste overtuiging. Hij is
net terug van een week zeevissen
in Denemarken waar hij naast
kabeljauw ook schollen en andere gezonde vis invroor. Hij kan
voorlopig vooruit. Veel positief
gemopper in het riet over het
ontbreken van een flinke vangst.
Stefan Stalenhoef denkt dat door
de lage waterstand het water warmer is, hetgeen de vis nog lomer
maakt, terwijl het aanbod aan
voer ruim is. Een echte aandrang
om aan de maden te sabbelen is
er dan blijkbaar niet.
Mystiek
Bij Anneke Keetelaar en Annie
Galesloot die al decennia meedoen op een apart hoekje lukt
het ook niet erg. Ook nu weer
gedoe met een hengel die in een
boomtak komt te hangen. Het
gaat vooral om de lol en gezelligheid is de algemene overtuiging.
Wedstrijdleider Frank Arendse

Wijdemeren in beeld

vindt het opvallend dat er zulke
grote verschillen in vangst zijn
tussen twee stekken op 4 meter afstand. “En verder hebben
we weinig richtlijnen. Het gaat
om een sportieve strijd met af
en toe een geintje tussendoor.”
Tussendoor verzorgt Stefan van
Houten een ontbijt met koffie,
thee en broodjes voor jong en
oud. Als om 9 uur de klok van de
St.-Martinus luidt, hangt er een
bijna mystieke sfeer in de polder:
stilte, onderbroken door fluitende
vogels, wat gespartel in het water,
in de verte een blatend schaap en
verder niets dan rust. Dit wil je
niet missen.

Uitslagen
Na afloop was er voor iedereen
een prijs op de goede gevulde biljarttafels, gesponsord door Raven
Hengelsport. De PiKo Wissel Bokaal (30e jaar) was deze jaargang
voor Edwin Berends. Hij had 5,4
kg. gevangen (116 voorntjes), gevolgd door Danny Molenaar (4,4
kg. 1 brasem en 38 voorntjes)
en Albert Arendse (4 kg, 84
voorntjes. Bij de jeugd won inderdaad Justin Leurs ( 54 voorntjes),
tweede: Finn Arendse (22) en
derde Pim van Houten (12). In
totaal werden er 952 voorntjes en
slechts drie brasems gevangen.

Maak je zomervakantie helemaal
OERRR
‘s – GRAVELAND- Zomer! Lekker naar buiten in de zon, spelen in het bos en kliederen met
water. Geniet van een OERRR
zomervakantie in ’s-Graveland. Bezoekerscentrum Gooi
en Vechtstreek is dinsdag t/m
zondag geopend van 10:00 tot
17:00 uur.
In de zomervakantie worden
verschillende activiteiten georganiseerd. Ga met de boswachter mee struinen en een
broodje bakken, zoek naar
vleermuizen of help de insecten een handje met je zelfgebouwde insectenhotel. Er kan
natuurlijk ook geravot worden
in Speelnatuur van OERRR of
je kunt op pad met een leuke
speurtocht. Bij bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek hoef
je je niet te vervelen. Plan je
avontuur op natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek.
Reserveer de excursies snel op
onze website, want vol = vol. Er
is een maximum aantal deelnemers. dinsdag t/m zondag geopend van 10:00 tot 17:00 uur;
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

De seniorenwoningen in de Horn- & Kuijerpolder in Nederhorst den
Berg worden voorzien van een kunststof dakisolatie evenals de nieuwe
dakpannen. Fotograaf Gert Hendrickx is blij met deze vooruitgang
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