
Door: Herman Stuijver

Een smalle weg die een be-
langrijke verkeersader vormt 
tussen het dorpscentrum en 
de provinciale weg N201 (Hil-
versum-Haarlem). Dagelijks 
rijden er ongeveer 4000 auto’s 
over deze smalle veendijk, met 
uitschieters op de spitsuren ’s 
ochtends en ’s avonds. Naast 
de dorpelingen die boodschap-
pen doen in het winkelcentrum 
maken tientallen scholieren 
gebruik van de smalle oranje 
fi etsstroken op weg naar Hil-
versum. Om nog maar niet te 
spreken van vele dagjesmensen 
die een glimp willen opvangen 
van de NH-kerk, De Karekiet, 
de Oude School of het Oppad. 
Het is er vaak druk.
Er is een bewonersbijeenkomst 
geweest in december 2017 

waarin men zich kon aanmel-
den voor een klankbordgroep. 
De eerste klankbordgroep, in 
juli 2018, van de bewoners die 
de gemeente had geselecteerd 
uit de lijst van aanmeldingen, 
verliep voor de acht leden 
onbevredigend. “Er was nau-
welijks informatie. Alleen de 
vraag, wat willen jullie” opent 
Piet Bakker. “Er was geen con-
creet plan, geen tekening. Het 
was niet bekend wat de op-
dracht wordt voor het ingeni-
eursbureau en ook de aanwezi-
ge projectmanager kon weinig 
tot niets mededelen.” Daarop 
besloot de klankbordgroep 
zichzelf om te vormen tot een 
Burger Participatiegroep die 
zelf het initiatief in handen 
neemt. Men gaat nu naarstig op 
zoek naar feiten, argumenten 
en externe professionele be-
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geleiding om gezamenlijk een 
plan te maken voor een weg die 
voldoende veiligheid biedt. Een 
hele zware opgave.

Onveilig
Eerst schetst Andrea Holst de 
problemen. “Er wordt te hard 
gereden. Bovendien wordt de 
weg zeer intensief gebruikt, 
plus dat er veel vrachtverkeer 
langs onze deuren dendert.” 
Ze wijst op twee recente onge-
vallen waarbij fi etsers werden 
aangereden. De dijk heeft  geen 
fi etspad en geen trottoir (m.u.v. 
de eerst 200 meter vanaf de 
Kerklaan). Bovendien telt de 
weg verschillende wegbreedtes 
die steeds variëren van 4.60 tot 
5.60 meter. “Aan de ene kant 
heb je een sloot en aan de an-
dere kant veel panden met een 
erfscheiding soms dicht aan de 
weg. Je kunt die weg niet breder 
maken.” “Op sommige plekken 
kunnen de bus en een vracht-
wagen elkaar niet eens passe-
ren” voegt Piet eraan toe. Ook 
bijzonder is dat de wieldruk op 

de bekende Kattenbrug (op-
haalbrug) min of meer is vrij 
gelaten. Die was 6 ton totaal 
en is nu 6 ton per wiel. De be-
lemmering voor vrachtauto’s 
bestaat dus eigenlijk ook niet 
meer. 

Wegcategorie
Een essentiële vraag voor de 
Burger Participatiegroep is 
wat de juiste wegcategorie van 
de Kortenhoefsedijk is. Is het 
een Erft oegangsweg of een 
Gebiedsontsluitingsweg? In 
gemeentelijke documenten 
worden beide termen gehan-
teerd. Vanuit ‘Duurzaam Veilig’ 
zijn de eisen gekoppeld aan de 
soort weg. Een Erft oegangsweg 
is minder breed, bij een Ge-
biedsontsluitingsweg zijn twee 
rijstroken verplicht en heeft  
langzaam verkeer een eigen 
fi etspad. De groep wil graag 
duidelijkheid. 
Voor hen staat met grote letters 
het woord ‘veiligheid’ op de 
eerste plaats. Naast het feit dat 
de dijk een mooie weg is met 

veel karakteristieke panden 
en fraaie natuur, spreken het 
woonklimaat en de welstand 
een woordje mee. De groep 
voelt zich gesteund door meer 
dan 150 handtekeningen van 
bewoners die hun streven on-
dersteunen. “Het is een dilem-
ma waar we voor staan. Je kunt 
weinig kanten op. Maar we wil-
len niet achter de feiten aanlo-
pen, want dit is de kans om mee 
te denken over een betere weg” 
zegt Piet Bakker. Op 11 septem-
ber wil de groep goed voorbe-
reid de volgende bijeenkomst 
bijwonen. Wilt u, als bewoner 
van de Kortenhoefsedijk, op de 
hoogte blijven? Zend een mail-
tje met naam en adres naar Piet 
Bakker: pb1939@me.com.

Burger Participatiegroep
wil duidelijkheid

KORTENHOEF- De Burger Participatiegroep wil meer informatie 
over het plan om de Kortenhoefsedijk opnieuw in te richten. Vol-
gens de groep staat de verkeersveiligheid op het spel. Na talloze 
plannen, werkgroepen en acties staat het nu eindelijk concreet op 
de agenda: de herinrichting van de Kortenhoefsedijk. 

I.v.m. de zomervakantie 
zal het Weekblad Wijde-
meren van 22 augustus 
a.s. komen te vervallen.

Vakantie

De Kattenbrug ook 
voor zwaar verkeer
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Wo. 23 aug.: 09.30 uur: euch.

 J. Dresmé,
 Za. 25 aug.: 19.00 uur: w&cv.
 R. Simileer. 
◗ St. Martinus     
 Zo. 26 aug.: 09.00 uur: w&cv.

 Liturgiegroep.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 19 aug.: 9.30 uur: euch.
 L. Wenneker en W. Balk,
 Zo. 26 aug.: 9.30 uur: w&cv.
 W. Vlooswijk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 19 augustus: 10.00 uur:  

 Ds. E.J. van Katwijk,
 Zo. 26 augustus: 10.00 uur:  

 Ds. S. de Vries (H. Avondmaal).
◗ De Graankorrel   

 Zo. 19 augustus: 10.00 uur:  
 Ds. L. Davidse,
 Zo. 26 augustus: 10.00 uur:  
 Ds. H. van Dijk.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 

 Zo. 19 augustus: 10.00 uur: 
 Ds. B. Aalbers,
 Zo. 26 augustus: 10.00 uur: 
 Ds. M.J. Ouwerkerk.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  

 Zo. 19 augustus:  09.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout,
 Zo. 26 augustus:  09.30 uur:  
 Dhr. J. Mulder.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   

 Zo. 19 augustus:  Geen dienst. 
 Zo. 26 augustus:  11.00 uur:
 Godelieve van Liebergen.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 19 augustus:  10.00 uur: 
 Br. R. Bogaerds.
 Zo. 26 augustus:  10.00 uur: 
 Br. T. Vroon.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 19 augustus: 10.00 uur.
 Leesdienst: br. Jaco de Groot
 Zo. 26 augustus: 10.00 uur.
 Afsluiting Vakantie  Bijbel Week
 in de Grote (Hervormde) kerk 

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam

en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16

C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62

L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03

Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 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 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 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  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  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 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

WANNEER TIJD WAT WAAR
18/08- 30/09 10.30 u. Beelden op Syp (kasteeltuin) Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150
za. 18 aug. 11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk
za. 18 aug. 12.00 u. Kerken open Nederhorst den Berg Willibrord; OLV Hemelvaart
za. 18 aug. 19.30 u. Reeën kijken Corversbos Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
zo. 19 aug. 11.00 u. Bossafari NM, Noordereinde 54b
do. 23 aug. 14.00 u. Watersafari NM, Noordereinde 54b
za. 25 aug. 11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk
za. 25 aug. 12.00 u. Kerken open Nederhorst den Berg Willibrord; OLV Hemelvaart
za. 25 aug. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
wo. 29 aug. 13.00 u. Jaarmarkt Nieuw Loosdrecht Nootweg e.o. Loosdrecht
do. 30 aug. 14.00 u. Bossafari NM, Noordereinde 54b
za. 1 sep. 11.00 u. NK Palingroken Kortenhoefsedijk, K’hoef
za. 1 sep. 20.00 u. Gondelvaart Dode eind, K’hoef
zo. 2 sep. 15.00 u. D3D Jamsessie Drie Dorpen, Ankeveen
za. 8 sep. 10.00 u. Inschrijfdag Kursus Projekt Ldr. 3 Luik, Lindeplein, Ldr. 

Activiteiten agenda

 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

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte 
voor uw eigen inbreng en vormgeving 

van de uitvaart. Wij helpen en adviseren u voor 
een passende invulling van het afscheid. 

Heeft u vragen over uitvaartverzorging, -verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur 

van 16.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

Bezorger gezocht



Woensdag 15 augustus 2018 Weekblad Wijdemeren  3

PolitiekNatuur

Op de websites van VVV Wij-
demeren en VVV Gooi- en 
Vechtstreek wordt er nog steeds 
gesproken over een speel- en 
spartelvijver in Nederhorst den 
Berg. Hartstikke mooi, maar 
geen ouder laat zijn of haar 
kind in de huidige spartelvijver 
zwemmen. Het is compleet ver-
loren gegaan in de loop der tijd. 
Het riet staat hoog, er is overal 
begroeiing en het is onveilig. In 
2001 heeft  Natuurmonumenten 
dit recreatiegebied overgeno-
men van gemeente Wijdeme-
ren. Het recreatiegebied zou 
goed onderhouden worden 
door Natuurmonumenten, 
maar dat is niet gebeurd. Na-
tuurmonumenten geeft  aan dat 
er last was van blauwalg. De 
pomp tussen de Spiegelplas en 
de spartelvijver is toen stopge-
zet. Toen dat gebeurde is ook 
het onderhoud gestopt en is dit 

stuk recreatiegebied te komen 
vervallen. 

Nostalgie van de spartelvijver
In Nederhorst den Berg ligt 
de Spiegelplas. Er zijn genoeg 
strandjes om bijvoorbeeld aan te 
meren of lekker te zonnen en te 
zwemmen. Voor de kleine kin-
deren was een spartelvijver ge-
maakt. Deze werd voorzien van 
een pomp om water in en uit te 
pompen vanuit de Spiegelplas. 
Voor velen in Nederhorst den 
Berg en omgeving is de spartel-
vijver bekend. Zo’n 10 jaar gele-
den speelden daar kinderen met 
hun vriendjes en vriendinnetjes. 
Er kwamen ook gezinnen, om-
dat het een veilige zwemplek 
was. In de zomer was het een 
walhalla om te zwemmen en te 
spelen. En in de winter was het 
ondiepe bevroren water perfect 
om op te schaatsen. De spartel-

vijver had vroeger twee positie-
ve punten. Het was ondiep en 
daarmee geschikt voor jonge 
kinderen. En voor ouders was er 
genoeg overzicht bij de spartel-
vijvers om je kind elk moment 
in de gaten te houden.  

Petitie
Nederhorst den Berg bood 
met de spartelvijver een gra-
tis zwemfaciliteit aan en ieder 
nam daar gretig gebruik van. Zo 
ook Monique Zijpveld Cramm, 
55 jaar en moeder van twee. 
Zij heeft  momenten gehad dat 
haar kinderen gebruik konden 
maken van de spartelvijver. Nu 
zijn haar eigen kinderen ouder, 
maar vindt zij het nog steeds 
noodzaak dat de spartelvijver er 
is. Monique startte een petitie. 
“Mijn doel is handtekeningen 
inzamelen om Natuurmonu-
menten attent te maken op een 
tekort aan onderhoud. Wellicht 
wordt Wijdemeren met deze 
petitie erop geattendeerd dat 
Natuurmonumenten haar on-
derhoud afspraken niet na is 
gekomen.”

Onderhouden spartelvijver
Het terugkeren van de spartel-
vijvers biedt een uitkomst voor 
het volgende probleem. In de 
zomermaanden is het nu druk 
op het grasveldje achter de blijk. 
Het strandje en een deel van het 
grasveld wordt nu gebruikt. Het 
andere deel van het grasveld, 
dicht bij de spartelvijvers, wordt 
nu vermeden. Niemand wil 
gaan liggen bij een verwilderd 

stuk natuur. Het einddoel is het 
gebruik kunnen maken van een 
prachtig stuk natuur, wat ooit 
bedoeld was om te recreëren. 
Op dit moment maken meer 
dan honderd mensen zich sterk 
voor een juist onderhoud van de 
spartelvijvers.

U mag natuurlijk ook tekenen. 

Dit kan via deze linka: https://www.pe-

tities24.com/spartelvijvers_terug

I.v.m. de zomervakantie 

zal het Weekblad Wijde-

meren van 22 augustus 

a.s. komen te vervallen.

Vakantie

Natuurmonumenten laat onderhoud van spartelvijver afweten
NEDERHORST DEN BERG – Achter de Blijk ligt de Spiegelplas. Er is 
daar een heerlijk strandje, die kent en ziet iedereen. Maar wist u 
ook dat er een spartelvijver aanwezig is? Het was vroeger een vei-
lige speel- en zwemruimte voor jonge kinderen. De spartelvijver is 
er nog wel, maar je ziet het niet meer. 

Door: Nikwi Hoogland

De eerste jaren waren we van 
de Travelclub vooral aan het 
uitleggen wie wij zijn en wat 
wij doen. Na 12 jaar hebben we 
een uitgebreide vaste klanten-
kring, zij vinden het gezellig 
om ons hier te ontmoeten. Te-
vens ontmoeten wij ieder jaar 
weer nieuwe potentiële klan-
ten. Dit jaar willen wij onze spe-
cialisaties onder de aandacht 
brengen.

Wij mochten onlangs toetre-
den bij de Cruise-Specialisten 
en daarnaast richten wij ons 
meer op maatwerk reizen. Ver-
tel ons uw wensen en wij stellen 
de reis van uw dromen samen. 
Een van onze specialisaties is 
Zuid- Afrika. Ook willen wij de 
Usa & Canada Reisbeurs, waar 
wij  aan deelnemen, onder de 
aandacht brengen. Geïnteres-
seerden kunnen hun gegevens 

bij ons achterlaten en 
krijgen t.z.t. een kor-
tingscode toegestuurd. 
Kom langs 29 augus-
tus, op de Jaarmarkt in 
Loosdrecht, wij leggen 
graag aan u uit wat 
onze meerwaarde is.
Uw vakantie, onze uit-
daging! Alice & José: 
www.thetravelclub.nl/
alicejose

Wat doet een reisbureau op de Jaarmarkt?

KORTENHOEF- Begin augus-
tus kreeg ik van oud- Korten-
hoever Krijn Spaan, weer het 
jaarlijkse telefoontje dat hij de 
drukproef had ontvangen van 
het 9e boek van de serie van 12 
door hem te schrijven boeken. 
Dit telefoontje betekende dat 
ik voor het 9de achtereenvol-
gende jaar bij Krijn aan tafel 
ging voor een interview. 

Door: Joop Glijn

Het was in 2009 dat hij zich 
de verplichting opgelegde om 
jaarlijks een van de beoogde 12 
boeken te schrijven, waarin hij 
zijn unieke verzameling over 
zijn geliefde dorp oud-Korten-
hoef, onderbrengt. Deze verza-
meling omvat het tijdvak tussen 
omstreeks 1850 en 2010, waarin 
vooral de dorpsbewoners van 

oud-Kortenhoef centraal staan. 
De titel van deze serie boeken 
is: ‘Van de Korenmolen tot ‘de 
Sluis’. Ieder boek krijgt een sub-
titel. Bij het 9e deel is dit: ‘Vanaf 
het kanaal tot het begin van het 
Dode-Eind’. Krijn Spaan be-
schrijft  in deze serie ieder huis 
waarin de dorpsbewoners van 
oud-Kortenhoef wonen of ge-
woond hebben. Vervolgens hoe 
hun gezinnen zijn of waren sa-
mengesteld, waar zij werken of 
gewerkt hebben, hoe ze binnen 
het verzamelde tijdvak gekleed 
waren, zowel in het dagelijks 
leven, op zon- en feestdagen, 
of bij bijzondere gebeurtenis-
sen of gelegenheden binnen 
het gezin, zoals bijvoorbeeld 
het huwelijk van de kinderen. 
Om er voor te zorgen dat al die 
informatie geen droge opsom-
ming zou worden, verluchtigde 

hij ieder boek met een schat 
aan foto’s, aangevuld met oude 
verhalen of anekdotes die in die 
tijd in het oude dorp de ronde 
deden.     

Uitreiking deel 9 
Op zaterdagmiddag 25 au-
gustus a.s. wordt in ‘De Oude 
School’ in oud-Kortenhoef, 
om 14.00 uur het 9e boek door 
Krijn Spaan gepresenteerd. De 
hoofdstukken zijn: ‘De kinde-
ren van Ruut en Co de Kloet’, 
‘Ien de Kloet’, ‘Familie Wissink’,  
‘Jachthaven Fokke’, ‘Het huis-
je van Roel Breijer’, ‘Jachtha-
ven ‘de Ankerplaats’, ‘Harmen 
Schouten, later jachthaven ‘de 
Krakeelakker’, ‘De woning van 
Krijn Voorn en Teus Schouten’, 
‘Het huisje van Jan Potje’ en 
tenslotte ‘Het huis ‘de Krakeel-
akker’.  Ook het Natuur- His-

torisch Museum van Klaas en 
Dirk Spaan, krijgt in dit deel 
de aandacht. Na de presentatie 
van dit 9e deel, zal Krijn Spaan 
het eerste boek van deel 9 uit-
reiken aan wethouder, tevens 
locoburgemeester van Wij-
demeren,  Jan-Jaap de Kloet. 
Hij is een geboren en getogen 

Presentatie 9e boek Krijn Spaan

oud-Kortenhoever en natuur-
lijk ontbreekt ook zijn foto in 
dit boek niet. Al met al zal het 
tussen de oud-Kortenhoevers 
weer een geanimeerde bijeen-
komst worden. Na 25 augustus 
kan het boek van  maandag t/m 
vrijdag worden afgehaald op 
de kwekerij van Krijn Spaan, 
Kortenhoefsedijk 171 in Kor-
tenhoef 

Zicht op wat nu het Dode Eind 
is  voor 1943, toen het kanaal 

nog niet gegraven was
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Wijdemeertjes 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.  

Programma GooiTV

Vanaf 15 augustus zendt GooiTV de volgende programma’s 
uit: Vanwege de zomer is er een enigszins aangepast televisie-
programma: Het geregelde Gesprek met de burgemeester van 
Hilversum, Pieter Broertjes; RegioHub herhaalt het onderwerp 
over de zoektocht naar de Gooise Identiteit; KijkTV: GooiTV is 
op bezoek in het Frietkot in Bussum deel 3
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Kort nieuws

AutoMaatje brengt en haalt u op: 
bel 2 dagen van tevoren (ma-vr: 
9-12 u.) 06- 302 38 257. Kost 0,30 
per km.

Behoeft e aan een regelmatig be-
zoekje, een wandelingetje? Hu-
manitas biedt ‘vriendschappelijk 
huisbezoek’. Mail: tgooi@huma-
nitas.nl of 035-6286093.

Cultureel Centrum Nederhorst 
den Berg, nieuwe cursussen, le-
zingen, workshops: www.berg-
secultuur.nl

In de vacaturebank van Versa 
Vrijwilligerscentrale zijn veel leu-
ke vacatures te vinden. Info www.
versavrijwilligerscentrale.nl

Klusjesteam Wijdemeren, voor 
ouderen en hulpbehoevenden. 
Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-Gra-
veland/Loosdrecht: 035-
6561860. A’veen/Nederhorst: 
035-6563001. Ook extra klus-
sers gezocht!

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
 

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 
106, Ned. Den Berg. 0294-

251451.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

TAXI PIM
Vanuit Wijdemeren door 

heel Nederland
Vandaag gebeld morgen 

op tijd op UW bestemming
altijd 25% korting
Bel 0654-732838

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321. 

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en reparaties 
klaar terwijl u wacht (ind. moge-

lijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 
Weesp. Tel. 0294-418722

Vanaf heden kunt u voor een 
behandeling van MV Hairsty-
ling ook terecht bij Enerki Spa

Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg

Informatie: 06-51140404

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!! 

GRATIS waardebepaling?
035 - 656 0235 

Heb je passie voor auto’s en ben 
je toe een nieuwe  baan? Loop 

binnen bij Vakgarage
Richtlijn of bel 0294-252325

Ons nieuwe adres: 

Koninginneweg 60

1241 CW Kortenhoef

Wij gaan
verhuizen

Tel. 035 - 656 12 87

info@birkhoff bv.nl

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

Bezorger gezocht

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

Voor een zomers feestje
en zomers prijsje

NIEUW BBQ brood
(met blauwe kaas, walnoten en pesto)

€ 1,95
Nieuw: Glutenvrij brood (diepvries)

 webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Automonteur, Apk keurmeester
of Technisch Specialist? 

Solliciteer bij Vakgarage 
Richtlijn. Loop binnen of bel

0294-252325

PHONEUSHOP 
NOORDEREINDE 9

Wij bieden abonnementen:
KPN, VODAFONE, ZIGGO,

T-MOBILE, TELE2 ENZ!
Verkoop en reparatie van:

SMARTPHONE, PC & Tablets
Koffi  e & thee staat klaar

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9 ’s-GRA-

VELAND

Pijnlijke voeten en/of 
last van kalknagels?

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op 
www.voetzorgreehorst.nl

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

Online zoeken
En ook  boeken!

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs



Bouwen en wonen

Wijdemeren
informeren

Burendag

Op zaterdag 22 september is het weer 

Burendag. Een dag waarop veel men-

sen iets goeds doen voor elkaar en de 

buurt. Heeft u al een activiteit gepland 

voor de straat of buurt? Meld hem ook 

op www.burendag.nl, zodat iedereen 

kan aansluiten.

   15 augustus 2018   

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

@iristasseron

#mooiWijdemeren

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

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 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

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 dit 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 afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Elektrisch varen

Zaterdag 25 augustus is de eerste dag 

van het elektrisch varen. Van 11.00-

16.00 uur zijn er demonstraties in de 

Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht. 

Ook krijgt u er de laatste informatie 

over elektrische sloepen, e-bikes en 

elektrische scooters én is er een gratis 

rondvaart op de plassen. 

Info: www.sloepuitjeloosdrecht.nl

>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen

Ankeveen
-  Stichts End 12: plaatsen dakopbouw en dakkapel 

(31.07.18)

Breukeleveen
- Herenweg 2: vervangen toegangsbrug (03.08.18)

’s-Graveland
- De Boomgaard: maken uitweg (04.08.18)

-  Leeuwenlaan 12: revitaliseren en uitbreiden landhuis 

(27.07.18)

-  Noordereinde 37: plaatsen dakopbouw en dakterras 

(07.08.18)

-  Zuidereinde 112: plaatsen twee dakkapellen en wijzigen 

gevelindeling (06.08.18)

-  Zuidereinde 256: vergroten woning (07.08.18)

Kortenhoef
- De Kwakel: bouwen woning (29.07.18)

- J.C. Ritsemalaan 13: bouwen schuur (03.08.18)

-  Koninginneweg 64: wijzigen bedrijfsruimte naar acht 

woningen (08.08.18)

- Kortenhoefsedijk 77: uitbreiding woonhuis (02.08.18)

Loosdrecht
-  Achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 59a: bouwen drie 

woningen (02.08.18)

- Bloklaan 22a: graven watergang (07.08.18)

-  Industrieweg 16: veranderen werking tankstation 

(30.07.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 36a: bouwen bijgebouw t.b.v. 

bed & breakfast en berging (08.08.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 137: vervangen botenloods 

(01.08.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 158b: bouwen botenloods en 

plaatsen beschoeiing (26.07.18)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 25: bouwen berging (31.07.18)

- Vreelandseweg 31a: bouwen carport 30.07.18)

- Vreelandseweg 33: bouwen woning (27.07.18)

Voor meer informatie over een aangevraagde om-

gevingsvergunning kunt u contact opnemen met de 

administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog 

geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag 

omgevingsvergunning. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Emmaweg 37: tijdelijk plaatsen stacaravan (30.07.18)

- Kromme Rade 6: maken aanbouw (08.08.18)

-  Parklaan 5: gedeeltelijk wijzigen van gebruik naar 

horeca (07.08.18)

Loosdrecht
- Dennenlaan 13: plaatsen dakkapel (03.08.18)

- Horndijk 31: aanleggen inrit (01.08.18)

- Horndijk 31: aanleggen steiger (01.08.18)

- Horndijk 31: verbouwen woning (01.08.18)

- Horndijk 31: vervangen beschoeiing (01.08.18)

- Nootweg 74: plaatsen dakkapel (26.07.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 259: wijzigen gevel en plaatsen 

twee dakkapellen (01.08.18)

Nederhorst den Berg
-  Naast Dammerweg 4: plaatsen tijdelijk hekwerk t.b.v. 

vleermuizen voor één jaar (03.08.18)

-  Middenweg 54b: afwijken bestemmingsplan voor 

caravan en botenstalling (08.08.18)

-  Middenweg 115: vervangen agrarische bedrijfsgebou-

wen en dempen twee sloten (03.08.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 26a: bouwen woning

Loosdrecht 
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: bouwen garage

>  Melding Activiteitenbesluit 

(Milieu)
Burgemeester en wethouders hebben een melding Acti-

viteitenbesluit ontvangen van de volgende bedrijven:

Loosdrecht
-  OK Express Loosdrecht, Industrieweg 16 in Loosdrecht: 

voor het veranderen van het bedrijf

’s-Graveland
-  Bakker Metaal B.V., De Boomgaard 24 in ’s-Graveland: 

voor het veranderen van het bedrijf

Voor meer informatie over een melding Activiteitenbe-

sluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer (088) 

63 33 000.

U kunt nog geen bezwaar maken tegen een melding.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Loosdrecht
-  Stichting SLOEP, Nootweg, Eikenlaan, Lindeplein en 

parkeerplaats Pinkenstal, Jaarmarkt op 29 augustus 

2018 (10.08.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzendda-

tum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij Team 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belangheb-

benden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het 

besluit genomen heeft. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 

Wetten

Loosdrecht
-  JD Multiservice, Passantenhaven en Boegspriet, Dag van 

het elektrisch varen op 25 augustus 2018 

-  C.E. Jansen-van den Berg, Laanfeest Van der Helstlaan 

7-23, op 8 september 2018

-  Wijninspiratie, Frans Halslaan 19, Jubileumactiviteit op 1 

september 2018 

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Tijdelijke verkeersmaatregel

Loosdrecht
In verband met de Jaarmarkt Nieuw-Loosdrecht zijn op 

woensdag 29 augustus 2018, van 08.00 uur tot uiterlijk 

24.00 uur, de volgende straten in het centrum van 

Nieuw-Loosdrecht tijdelijk afgesloten voor alle verkeer:

-  de Nootweg tussen de Luitgardeweg en de Prinses 

Irenestraat;

- de Eikenlaan tussen de Nootweg en de Lindelaan;

- de parkeerplaats bij de Pinkenstal, hoek Eikenlaan/

Lindelaan. 

De bussen van Connexxion worden die dag omgeleid via 

de Lindelaan, Rading en Tjalk. Daarmee komt de halte 

Prinses Margrietstraat voor het grootste gedeelte van die 

dag te vervallen.

>  Verkeersbesluiten 

Nederhorst den Berg
-  Esdoornlaan t.h.v. huisnr. 14: aanleggen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap 

belanghebbende (08.08.18)

-  Lange Wetering t.h.v. huisnr. 17: aanleggen gereser-

veerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

handicap belanghebbende (08.08.18) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Festiviteiten

Verkeer
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Vakantie 

I.v.m. de zomervakantie 
zal het 

Weekblad Wijdemeren 
van 22 augustus a.s.
komen te vervallen.

Vakantie

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

FAMILIEBERICHTEN

Met verdriet delen wij u mede, dat na een veelbewogen leven 
en na een periode van afnemende gezondheid is heengegaan 

onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Adriana Barbara Maria 
van Rijnsoever – Stalenhoef

Jeanne
weduwe van Hans van Rijnsoever

* 4 april 1931       Nederhorst den Berg    † 10 augustus 2018

 Paul

 Annette en Frank

 Chris en Ivy

 Marco en Titia

 
Mieke

 Jetske

 
Leon (in herinnering)

 
Frank

Onze bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers van 
De Kuijer te Nederhorst den Berg, voor de liefdevolle 

verzorging van onze moeder en oma.

Correspondentieadres:
Paul van Rijnsoever
Swammerdamstraat 25 C
1091 RP  Amsterdam

Onze moeder is opgebaard in kamer 10 van De Kuijer, Jozef  
Israëlslaan 2 te Nederhorst den Berg, alwaar geen bezoek.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op donderdag 16 
augustus om 10.15 uur in de O.L.V. Hemelvaartkerk,

Dammerweg 6 te Nederhorst den Berg.
De crematieplechtigheid vindt plaats om 12.00 uur

in de aula van crematorium Den en Rust, 
Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren 
in de ontvangkamer van het crematorium.

     
Je kust ons, je sust ons 
Je luistert en verzorgt ons 
Je leert ons jou te laten gaan 
Met heimwee in ons hart gunnen we jou je reis
Om weer samen te zijn met papa

Trees Sluijter-de Leeuw
- Theresia Maria -

Bussum, 30 november 1935  -  Hilversum, 9 augustus 2018

Echtgenote van Frans Sluijter

Angélica, Edo, Rosa, Hannah Fleur
Rogier, Sandra, Milou, Kiek & Maxime
Eline, Ad , Semme & Isabelle, Joep, Chiel & Lisa

Laat nu maar goed voor je zorgen en geniet daarvan

De herdenkingsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdag 
15 augustus in het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk. 

Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Van Dijk, 
t.a.v. familie Sluijter, Kerkplein 3, 3621 BA  Breukelen

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

KORTENHOEF- Ook deze zo-
mer zijn de welpen (7 t/m 10 
jaar) van scoutinggroep Klaas 
Toxopeus uit Kortenhoef op 
zomerkamp geweest. Dit jaar 
gingen 11 kinderen samen 
met hun leiding op kamp in 
Sassenheim. Het thema van dit 
jaar was ‘Reis om de wereld in 6 
dagen’, waarbij de welpen elke 
dag door een ander werelddeel 
zijn gereisd.

Bij aankomst had het personeel 
van Klaas Airlines het kamp-
terrein ingericht als vliegveld 
met een incheckbalie waar de 
welpen hun paspoort en boar-
dingpass moesten laten zien 
en een bagageband waar het 
snoep, de fi etssleutels en het 
zakgeld ingeleverd moesten 
worden. Na een heerlijke eerste 
nacht landde het vliegtuig de 
volgende ochtend in Engeland. 
Na de high tea kon het VOC 
handelsspel beginnen met zelf 
geknutselde boten en omdat 
het zo enorm warm was moch-
ten de welpen elkaar bekogelen 
met waterballonnen als muni-
tie. 

Dinsdag gingen ze naar Afrika. 
Na het doen van uitdagende 
Crazy 88-opdrachten zochten 
de welpen heerlijk verkoe-
ling gezocht bij een Afrikaan-
se meertje. Deze avond was 
het vroeg bedtijd, want rond 
23:00u was het tijd voor het 
nachtspel ‘de Nachtwacht’. Su-
perspannend natuurlijk, bui-
ten in de donkere Afrikaanse 
natuur. 
De volgende dag ging het elft al 
naar het strand van Australië. 
Als kangoeroes springen over 

Welpen op wereldreis

de golven en de leiding ingra-
ven in het zand. Donderdag 
hebben de welpen Scandinavië 
ontdekt en ’s-avonds hebben zij 
hun knapste kunstjes laten zien 
tijdens de bonte avond ‘Scandi-
navia got Talent’. De laatste dag 
werden ze wakker in Amerika. 
Ze kregen lekker pannenkoe-
koeken als ontbijt en hebben 
met ‘het hamburger loket spel’ 
hun eigen broodje hamburger 
verdiend. 

Word ook welp
De welpen en hun leiding heb-
ben ook dit jaar weer een fan-
tastisch zomerkamp beleefd. 
Lijkt het jou leuk om hier vol-
gend jaar ook deel van uit te 
maken? We hebben plek voor 
nieuwe welpen en zijn ook al-
tijd op zoek naar enthousiaste 
leiding. Kom gerust eens kijken 
tijdens onze opkomsten op za-
terdag van 09:30u tot 11:30u, of 
neem een kijkje op onze web-
site: http://klaastoxopeus.nl. 

De winnende lotnummers 
van het KVW zijn bekend. 10 
troostprijzen: 272, 629, 632, 
670, 671, 738, 796, 1100, 1691, 
1721. Hoofdprijzen: 100 euro: 
822; 50 euro: 874; 25 euro: 675; 
10 euro: 550. 
Winnaar kleurwedstrijd: Esrin 
Versluis. De prijzen kunnen 
opgehaald worden op de Veen-
derij 64, 1394 LK te Nederhorst 
den Berg.

Winnende 
loten KVW
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Sport

’De eerste oefenwedstrijden la-
ten nog even op zich wachten; 
eerst moeten er een paar trai-
ningen afgewerkt worden. De 
eerste dit seizoen vond plaats 
op zaterdag. Zaterdag 2 werkte 
verdeeld over twee sessies de 
eerste van het nieuwe seizoen 
af. 

Voor Za2 staat op 25 augustus 
de eerste oefenwedstrijd op het 
programma. Tegenstander is 
dan het Leeuwardense Blauw 
Wit ’34, de nieuwe vereniging 
de ´geëmigreerde´ oud ’s-Gra-
velander Ruben Noorland.

Voorbereiding selectie
Zondag jl. om 11.00 uur werk-
ten het eerste en tweede elft al 
hun eerste trainingen af. On-
danks de vakantieperiode ston-
den er liefst 24 selectiespelers op 
het veld om onder leiding van 
trainers Ronald Heerschop en 
Peter van Boeijen hun voorbe-
reiding op de competitie te be-
ginnen. Na de ochtendsessie en 
de lunch werd ´s middags ook 
een tweede training afgewerkt.
Deze week staan er nog drie 
trainingen op het program-
ma en op dinsdag 21 augustus 
speelt het 1e thuis tegen La-
ren ´99 en het 2e op donder-

’s-Graveland werkt eerste trainingen af
dag 23 augustus uit bij Laren 
´99. Op vrijdag 24 en zondag 
26 augustus speelt het 1e een 
toernooi bij NVC in Naarden. 

Bespeelbaarheid grasvelden
Deze zomer was het hard wer-
ken voor de terreinknechten, 
maar wie afgelopen week op het 
sportcomplex is geweest, heeft  
kunnen zien dat de natuurgras 
speelvelden er uitstekend bij 
liggen. Dankzij een uitgekiend 
beregeningsprogramma en 
goed overleg met de gemeente 
is er uitstekend werk verricht. 
De eerste trainingen vinden 
nog plaats op kunstgras totdat 

de natuurgras trainingsvel-
den ook vrijgegeven worden. 

Dè vakantiekiek van 2018
Vele ’s-Gravelanders genieten 
op het moment van een vakan-
tie. Aanleiding voor een foto-
wedstrijd! Inmiddels hebben we 
al behoorlijk wat ‘blauwwitte’ 
kiekjes ontvangen van ’s-Gra-
velanders van hun vakantiebe-
stemming. De mooiste en/of 
origineelste ansichtkaart wordt 
vereeuwigd in een mooi for-
maat en uitgereikt aan de win-
naar. Stuur je foto naar foto@
svsgraveland.nl. Inzendingen 
staan op onze facebookpagina. 

Nieuws 
Club 4711
Uitslag + stand 
zomertoernooi 
biljarten

Maandag 6 aug.: M. Verlaan – 
M. v.d. Velden 2-0, Mw. T. Mul-
ders – J. van Greuningen 0-2, 
Mw. T. Bos – M. Zieleman 0-2
Stand aan kop: W. Clements 
6-15, B. Worp 6-14, M. Zieleman 
6-12
Uitslag maandtoernooi kop-
pelklaverjassen
Zaterdag 11 aug.: (bovenste 3 
plaatsen, 16 deelnemers) 1. Dhr. 
H. v.d. Berg & Mw. V. Wenneker 
(5845 pt.), 2. Dhr. J. van Greu-
ningen & Dhr. M. Zieleman 
(5094 pt.), 3. Mw. S. van Greu-
ningen & Mw. E. Reniers (4375 
pt.). Eerstvolgende maandtoer-
nooi koppelklaverjassen: zater-
dag 8 sept. 2018 (aanvang 16.00 
uur)
Programma
Zaterdag 18 aug. 16.00 uur: zo-
mertoernooi biljarten, maan-
dag 20 aug. 19.30 uur: zomer-
toernooi biljarten
Openingstijden bar
Vrijdag en zaterdag van 15.00 
tot 20.30 uur (ook voor niet-le-
den)
Contactgegevens
Adres: Overmeerseweg 5a te 
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

HILVERSUM- Op zaterdag 25 
augustus geeft oud-wereld-
kampioen dammen Ton Sij-
brands vanaf 13:00 uur een 
damsimultaan. 

Deze simultaan, waar iedere 
dammer aan mee kan doen, 
wordt gehouden in wijkcen-
trum De Zoutkeet, Zoutman-
laan 3, 1215 PR Hilversum. Er 
is een kleine inleg van € 5,- aan 
verbonden voor personen bo-
ven de 18 jaar. De deelname is 
in volgorde van aanvraag, en 
vol is vol. Nader info, slotsom@
ziggo.nl en/of 0655341707

65+ kampioenschap
Deze damsimultaan is de start 
van het UPDB 65+ kampioen-
schap 2018. Het Utrecht Pro-
vinciaal 65+ kampioenschap 
wordt in de week van 27 t/m 
31 augustus ook in De Zout-
keet gehouden. In dit kampi-
oenschap worden in vijf dagen 
8 partijen afgewerkt. Deelna-
me staat voor iedereen open, 
kosten voor niet clubdammers 
€ 27,50.

Nadere info, 
slotsom@ziggo.nl 
en/of 0655341707.

Damsimultaan tegen Ton Sijbrands

Restaurant Vlaar aan het Noor-
dereinde organiseert weer 
haar eigen culinaire week van 
vrijdag 24 augustus tot en met 
zondag 2 september. 

Tijdens dit bijzondere evene-
ment is iedereen van harte wel-
kom om te komen genieten van 
een gastronomisch chefs menu 
vanaf 4-gangen voor slechts € 
32,50 tijdens lunch en diner. 
Je kunt meer gangen bestellen 
voor een extra prijs van € 5 per 
gang en zo van een compleet 
6-gangen menu genieten voor 
slechts € 42,50.

Vlaar Festival menu
De witte brigade onder leiding 
van chef Danny Rijs (woon-
achtig uit Nederhorst den 
Berg) heeft  een prachtig menu 
samengesteld voor het Vlaar 
Festival. Indien er sprake is van 
dieetwensen of allergieën kan 
dit vooraf bij de reservering 
worden aangegeven dan houdt 
de keuken hier rekening mee. 
Tijdens weekenddagen (vrij-
dag, zaterdag en zondag) wordt 

alleen het Vlaar Festival menu 
geserveerd. Dit menu is terug 
te vinden op de website van het 
’s-Gravelandse restaurant on-
der Menu.

Eigen moestuin in Ankeveen
De kookstijl van Vlaar ken-
merkt zich als fris, puur, vers en 
creatief. Restaurant Vlaar be-
hoort tot de top van Nederland 
en is bekroond met 12 Gault-
Millau punten. Alles is huis-
gemaakt en er wordt gewerkt 
met verse en kwalitatief hoog-
staande producten waaronder 
kruiden, eetbare bloemen en 
groenten uit eigen moestuin. 

Surprise menu: 
Naast de lunch- en dinerkaart 
met à la carte gerechten kun 
je je laten verrassen door het 
dagelijks wisselende surprise 
menu van twee- tot zesgangen. 
De gerechten zijn gebaseerd op 
verse seizoen producten waar-
onder uit eigen Ankeveense 
moestuin. De wijnkaart biedt 
een uitgebreid en kwalitatief 
assortiment wijnen. Voor de 

ultieme culinaire beleving kies 
je voor het surprise menu met 
bijpassend wijnarrangement. 
Een BOB- arrangement met 
halve glazen is ook mogelijk.  

Iets te vieren?  
Het koetshuis, dat is inge-
richt als exclusieve wijnin-
spiratiekamer, en de Tasting 
Room (met steigerterras aan 
de ’s-Gravelandse Vaart) wor-
den gebruikt voor zakelijke en 
privé bijeenkomsten zoals ver-
jaardagdiners, vergaderingen, 
presentaties, private dining en 
brainstormsessies. Interesse? 
Kijk op de site onder Groepen 
of bel met Sandra Drijgers voor 
een op maat gemaakte off erte.

Reserveer snel
Reserveren voor het Vlaar Fes-
tival kan online via www.res-
taurantvlaar.nl/reserveren of 
tel. 035-6561661. Vegetarische 
of dieetwensen? Geef dit dan 
door bij de reservering. 
Noordereinde 129 - 1243 JL 
’s-Graveland, tel. 035- 656 1661, 
www.restaurantvlaar.nl

Vlaar Festival, culinair feest in ’s-Graveland

Noordereinde 129 • ’s-Graveland • 035  656 1661

4 - G A N G E N 
C H E F ’ S 

M E N U
€ 3 2 , 5 0

24 augustus  
t/m 
2 september
Lunch & diner
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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

Bezorger gezocht

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

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.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

Achterpagina

Dominique Odijk, supermarkt-
manager bij Albert Heijn te Ne-
derhorst den Berg, benaderde 
de lokale kerkelijke gemeen-
ten aldaar, omdat zij wat wilde 
doen voor de Voedselbank. 

In een van de laatste nummers 
van het Weekblad Wijdeme-
ren had zij al te kennen geven, 
een warm hart te hebben voor 
deze organisatie. Door bemid-

deling van de diaconie van de 
Protestantse Gemeente is het 
overleg gestart tussen Domi-
nique Odijk en de afdeling 
Acquisitie van de Voedselbank 
Gooi en Omstreken te Huizen. 
Deze voedselbank bevoorraadt 
alle uitgift epunten in onze re-
gio. Dus ook het uitgift epunt 
dat zorgt voor de inwoners 
van de gemeente Wijdeme-
ren. Het overleg resulteerde in 

een samenwerkingsverband 
voor de levering van houdbare 
producten, met regelmaat zal 
Albert Heijn deze aanleveren. 
Een eerste zending is al door de 
Voedselbank opgehaald. Elke 
zending zal verdeeld worden 
over alle uitgift epunten. Mo-
gelijk een idee voor de andere 
supermarkten in de gemeente 
Wijdemeren om mee te doen?
 

Samenwerking AH Nederhorst 
den Berg en Voedselbank 

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

8,9
608 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

SOLIDUS
ZOMER 2018VOETKLACHTEN?

BEZOEK ONS!

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur 

Gina G 
€ 129,95

Man natura H 
€ 139,95

Spezial H  
€ 119,95

Lia K  
€ 139,95

Man natura H 
€ 129,95

Solidus voetbed sandalen
nu met 20% korting.

Restparen
slippers/sandalen 

diverse merken
vanaf € 29,-

eroen
Mini Focaccia’sKrentenbollen

GRATIS
4+2

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

www.bakkerjeroen.nl

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 16  t/m zondag 26 augustus.

per 6 stuks
naar keuze

ZomervakantieZomervakantie

GRATIS
2e zak 3+1

GRATIS € 2,45
nu voor

- Rozemarijn / zeezout
- Tomaat/kaas
- Olijf/kaas

Wijdemeren in Beeld Hittegolf of niet. Toneelvereniging DSO 
werkt gestaag door aan de inrichting van 

het nieuwe theater aan de Parklaan in Kortenhoef. 
Wim Molleman is bijna klaar met de vloerbedekking.




