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Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht
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Zaterdag 25e
NK Palingroken
KORTENHOEF- De Stichting Vechtplassen Palingrook Commissie
(VPC) organiseert a.s. zaterdag voor de 25e keer het Nederlands
Kampioenschap Palingroken.
Ieder jaar doen 100 van de beste rokers uit heel Nederland
(en een enkele uit het buitenland) aan het open kampioenschap mee. Naast paling voor
de wedstrijd wordt ook andere
vis gerookt ter demonstratie en
verkoop aan de ruim 15.000
bezoekers van Nederlands
grootste visroken evenement.
De startbel voor de wedstrijd
luidt om 12.00 uur. De prijsuitreiking zal rond 17.00 uur
plaatsvinden in de feesttent bij
de Oude School aan de Kortenhoefsedijk. Daaraan vooraf
gaat een uitgebreide beoordeling door een uit onafhankelijke deskundigen en prominente
palingliefhebbers
bestaande
jury. Vanwege de jubileumeditie zal de jurering dit jaar extra
uitgebreid zijn: iedere deelnemer krijgt uitgebreide feedback
op zijn of haar inzending. Naast
de wedstrijd is er een braderie
op de Kortenhoefsedijk.
Niet alle door de deelnemers

gerookte wedstrijdpaling wordt
gebruikt door de jury. Deze extra paling wordt verkocht aan
het publiek ten bate van een
goed doel; dit jaar is dat Stichting Muziekids. Deze stichting
heeft tot doel kinderen tijdens
een ziekenhuisverblijf kennis
laten maken met het zelf spelen, beluisteren en beleven van
muziek.
Duurzaam
De daling van de wilde palingstand baart natuurlijk ook
de organisatie van het kampioenschap zorgen. Daarom
wordt voor de wedstrijd duurzaam gekweekte paling met
certificatie van het Duurzaam
Paling Fonds gebruikt. Om
onnodig dierenleed te voorkomen, wordt op de wedstrijdpaling een humane dodingsmethode toegepast, waarbij
gebruik gemaakt wordt van een
door de Universiteit Wageningen ontwikkeld apparaat. Zie
ook: nkpalingroken.nl.

Geen gondelvaart, wel feest
KORTENHOEF – De geplande
gondelvaart op zaterdag 1 september gaat niet door. Er zijn te
weinig deelnemers voor de 34e
editie van het Oud-Kortenhoefse evenement.
Door: Saskia Luijer
“Het is heel jammer” stelt Jan
Willem Nienhuis, voorzitter
van stichting BLOK (Behoud
Leefbaarheid
Oud-Kortenhoef) en trekker van de gondelvaart. “We hadden maar vier
aanmeldingen. Met wat hangen
en wurgen konden dat er misschien zes worden, maar dan
houdt het wel op. Veel mensen wilden wel meedoen, maar
kregen de organisatie door de
zomervakantie niet rond. Een
gondel opbouwen is toch veel
werk en ook de voorbereiding
van het parcours vraagt veel.
Daar moet je gewoon eerlijk in
zijn. Dus hebben we met elkaar
de beslissing genomen: dit jaar
geen gondelvaart.”

Nieuwe impuls
Uitstel is echter geen afstel,
benadrukt Nienhuis. Stichting
BLOK wil de Oud-Kortenhoefse traditie graag voortzetten en
heeft daar veel voor over. Met
een iets andere opzet wil men
een frisse impuls geven aan het
evenement, zodat volgend jaar
de versierde pramen wel weer
varen. Jan Willem: “Verandering van spijs doet eten. Daarom hebben we vertrouwen in
de gondelvaart op een nieuwe
manier. De voorbereiding hier-

van vraagt wel wat extra tijd en
dat pakken we in de komende
periode op.” Verder wijst de
voorzitter er op dat alle andere
activiteiten op 1 september gewoon doorgaan. Overdag vindt
op de Kortenhoefsedijk het Nederlands Kampioenschap Palingroken plaats, met vanaf het
middaguur een braderie met
oude ambachten. En ’s avonds
is in de grote tent op het terrein
van de Oude School als vanouds een dorpsfeest met een DJ
en live muziek.
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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
Scholen:
Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 2 sept.: 10.00 uur:
Ds. J.J. Reedijk, Kwadijk.
◗ De Graankorrel
Zo. 2 sept.: 10.00 uur:
Ds. A. Parmentier.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 2 sept.: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 2 sept.: 09.30 uur:
Ds. A. Christ., Katwijk aan Zee.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 2 sept: Geen dienst.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 2 sept.: 10.00 uur:
Br. H. van Hall.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijksstraatweg 96, Loenen
Zo. 2 sept.: 12.00 uur:
Ds. Klaas de Vries.

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

Programma GooiTV
Vanaf 29 augustus zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
RegioHub herhaalt het onderwerp over wandelen als middel
om je beter te voelen; Lijsbeth Siegersma ging op bezoek bij een
nieuwe editie van Wonderfeel in ’s-Graveland; Ode aan de levensgenieter, waarbij Deborah Verwey met een ondernemer op zoek
gaat naar de invloed van zijn passie op zijn zakelijke leven.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

A.G. van Midden

Nieuw kunstgebit nodig?
030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 - 22301476
06 -10566343
06 - 33890949
035 - 6281381
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”

◗ H. Antonius
Zo. 2 sept..: 09.30 uur: euch.
J. Dresmé; W.v.liturgie.
◗ St. Martinus
Zo. 2 sept.: 09.30 uur: euch.
L. Wenneker; Maria-Martinus.
◗ OLV Hemelvaart
Za. 1 sept.: 19.00 uur: w&cv.
W. Balk.
Verzorgingshuizen
◗ De Kuijer
Wo. 5 sept.: 11.00 uur: euch
J. Dresmé.

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

KOPIJ
AANLEVEREN:

Tandtechniek & Klinisch Prothese Lab
in samenwerking met de tandarts
en vergoed door de zorgverzekeraar

REDACTIE@
DUNNEBIER.NL

Telefoon 035 624 52 68 / 06 197 61 704
a.midden@upcmail.nl
Gijsbrecht van Amstelstraat 248 1215 CR Hilversum

Activiteiten agenda
WANNEER
18/08- 30/09
wo. 29 aug.
do. 30 aug.
za. 1 sep.
za. 1 sep.
za. 1 sep.
zo. 2 sep.
zo. 2 sep.
zo. 2 sep.
di. 4 sep.
wo. 5 sep.
wo. 5 sep.
wo. 5 sep.
wo. 5 sep.
wo. 5 sep.
do. 6 sep.
do. 6 sep.
8/9 sep.
za. 8 sep.
za. 8 sep.
za. 8 sep.
za. 8 sep.

TIJD
10.30 u.
13.00 u.
14.00 u.
11.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
15.00 u.
15.30 u.
16.00 u.
20.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
14.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
10.00 u.
10.00 u.
08.00 u.
17.00 u.
19.30 u.

WAT
Beelden op Syp (kasteeltuin)
Jaarmarkt Nieuw Loosdrecht
Bossafari
NK Palingroken
Repair Café Loosdrecht
Kinderboerderij De Meent 5 jr.
D3D Jamsessie
Concert Brahms
Barbecue met Vegas Strings
Commissie Maatsch.- Sociale Zaken
Themaochtend ‘Veiligheid internet’
Start Digi & Taalhuis
Repair Café Kortenhoef
Inleveren planten Floralia- wedstrijd
Commissie Ruimte en Economie
Prijsuitreiking Floralia plantenwedstr.
Commissie Bestuur en Middelen
Tentoonstelling ‘Engelen en Demonen’
Inschrijfdag Kursus Projekt Ldr.
Kleedjesmarkt, Ankeveense Markt
Wijdegat Waterconcert
Mix Avondtoernooi (tennis, petanque)

WAAR
Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150
Nootweg e.o. Loosdrecht
NM, Noordereinde 54b
Kortenhoefsedijk, K’hoef
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Melkmeent 9, Hilversum
Drie Dorpen, Ankeveen
Jagthuis, Middenwg.88, NdB
Najade, Oud Ldr.dijk 243, Ldr
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Bieb, Tjalk 41, Nw. Loosdrecht
Bieb, Tjalk 41, Nw. Loosdrecht
’t Achterom, Kerklaan
De Drie Dorpen, Ankeveen
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
De Drie Dorpen, Ankeveen
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
OLV Hemelvaartkerk, NdB
3 Luik, Lindeplein, Ldr.
Marktpl. rk. kerk, Ankeveen
Wijdegat, K’hoef
Sportcomplex Ankeveen

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  augustus 

3

Natuur
Politiek

Twee Wijdemeerse redders geëerd
Hoewel Hessel en Andrei beide het woord ‘held’ niet willen
horen, was het voor locoburgemeester Jan-Jaap de Kloet
zonneklaar dat deze Wijdemeerse redders in nood door
de gemeente geëerd moesten
worden.

kunnen volgen. Klasse!” Naast
een bos bloemen ontving de
jonge Loosdrechter een tegoedbon van 100 euro om dat te besteden aan zijn vishobby.

Door: Herman Stuijver
De 17-jarige Hessel joeg de
messentrekker weg die de
Loosdrechtse huisarts Stronck aanviel en Andrei dook de
’s-Gravelandse Vaart in om Jan
Zwagerman jr. te bevrijden uit
zijn benarde positie onder water. Vergezeld door twee wijkagenten toog De Kloet op weg
naar de mannen om hen namens de gemeente te bedanken
voor hun inzet zonder voorbehoud. Hessel hoorde vorige
week dinsdag geschreeuw in
de huisartsenpost aan de Ei-

Hessel
kenlaan, klom door een raam
waarop de messentrekker het
hazenpad koos. Vervolgens
belde hij 112. Op grond van
een signalement arresteerde de
politie kort daarop de 34-jarige voortvluchtige. “Je bent een
voorbeeld voor velen” zei JanJaap de Kloet “anderen hadden
misschien een selfie gemaakt,
maar jij ging direct over tot actie, zonder dat je wist wat er zou

Duiken
Ook ‘s- Gravelander Andrei bedacht zich op dezelfde dag geen
moment toen hij de klap van
de botsing tussen een kerende
auto en die van het slachtoffer
op de Koninginneweg hoorde.
Hij dook zonder aarzelen vanaf
zijn achterterras in het water.
“Ik was er in vier seconden.
De eerste drie deuren kreeg
ik niet open. Ik riep al om een
hamer, maar dat was niet meer
nodig want de rechter achterdeur ging open.” Binnen de
kortste keren stonden redder
en slachtoffer op de wal. Toen
de brandweer snel ter plekke
was, hoefden zij alleen maar te
helpen met het bergen van het

voertuig. “Je hebt een leven gered, zonder voorbehoud geholpen. Dat is zeer lovenswaardig”
zei de locoburgemeester. Naast
de bloemen kreeg Andrei een
dinerbon voor restaurant Vlaar
aan het Noordereind. De eveneens aanwezige brandweerlieden Landwaart en Pos hoopten
dat de redder zich zou aansluiten bij de ’s-Gravelandse brandweerpost.
Updates
Volgens de praktijkmanager
van de Huisartsenpraktijk
Loosdrecht is de toestand van
huisarts Stronck ‘redelijk, stabiel’. Na de verbijstering over
de aanval heeft men langzaam
maar zeker het werk weer opgepakt. “Maar je zult begrijpen
dat alles anders is geworden na
die dinsdagochtend. Dit laat je
niet meer los” voegde ze eraan
toe. Er is hulp voor de mede-

Negen brievenbussen minder in Wijdemeren
DEN HAAG- In Wijdemeren zal
PostNL negen brievenbussen
verwijderen. De reden voor de
aanpassing is dat we in Nederland steeds minder post versturen. Brievenbussen die weinig
worden gebruikt, verwijderen
of verplaatsen we naar plekken
waar veel mensen komen zoals
winkelcentra, supermarkten of
locaties aan het begin van een
woonwijk.
Bij het bepalen van de locaties
is rekening gehouden met de
afstandseis voor brievenbussen die de Postwet voorschrijft.
Daarnaast hebben lokale vertegenwoordigers van belangenorganisaties zoals ANBO,

Unie KBO, PCOB de mogelijkheid gekregen om advies uit te
brengen op de plannen in de
gemeente. Gezamenlijk is gekeken of brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. Ook
voor mensen die wat minder
goed ter been zijn. Brievenbussen bij zorginstellingen blijven
om die reden dan ook staan.
Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd.
Vanaf 10 september voert PostNL de eerste veranderingen in
het netwerk van brievenbussen in Noord-Holland door.
In Wijdemeren blijven 24 brievenbussen en verdwijnen er 9
brievenbussen. De aanpassingen zijn 5 oktober gerealiseerd.

Verdwijnen:
’s-Graveland: Leeuwenlaan 6.
Kortenhoef: Elbert Mooylaan
28, Zuidsingel 56. Loosdrecht:
Oude Molenmeent 15, Nieuw
Loosdrechtsedijk 7, Nieuw

Loosdrechtsedijk 65, Nieuw
Loosdrechtsedijk 211, Horndijk 21. Nederhorst den Berg:
Legakker 19.

Ontdek de historie van de familie Six
‘s- GRAVELAND- Ga op zaterdag 1 september mee met deze
twee uur durende wandeling
voor volwassenen over buitenplaats Jagtlust in ‘s-Graveland.
Ontdek de geschiedenis van
de bewoners van de buitenplaatsen en in het bijzonder de
familie Six.
Het wandelpad over de buitenplaats is vernoemd naar
de familie Six, eeuwenlang eigenaar van Jagtlust. Het pad
volgt de voetsporen van de
bewoners van weleer én leidt
je langs hoogtepunten uit de
cultuurgeschiedenis van deze
bijzondere ’s-Gravelandse buitenplaats. Heb je het boek “De

levens van Jan Six” van schrijver Geert Mak gelezen? Tijdens
deze wandeling krijg je een bijzonder kijkje in de levendige
geschiedenis van de familie Six
en ontdek je de mooiste plekjes
van deze buitenplaats!
Handig om te weten
Bij Jagtlust is geen parkeergelegenheid; kom daarom zoveel
mogelijk met de fiets. Er is gelegenheid om te parkeren op de
kruising van de Oude Meentweg en de Boslaan. Je vindt de
Oude Meentweg door in de
bocht tegenover de Corverslaan in Noordelijke richting
de Oude Meentweg in te rijden.
Vanaf hier is het twee minuten

lopen naar Jagtlust. Reserveer
snel, want vol = vol. Er is een
maximum aantal deelnemers.
Graag een kwartier van tevoren
aanwezig zijn. Honden mogen
niet mee. Controleer jezelf op
teken na een bezoek in de natuur. Voor alle activiteiten geldt
deelname uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf via
de website.
Jagtlust, kruising Corverslaan/
Leeuwenlaan.
Corverslaan
1217 TN; T 035 - 656 30 80;
Datum en tijd: zaterdag 1 september 2018 van 10:30 uur tot
12:30 uur. Prijzen: Leden Natuurmonumenten € 5,00, niet
leden € 8,00. www.natuurmo-

numenten.nl/bcgooienvechtstreek

Andrei
werkers, ook zal er een vervanger voor het slachtoffer worden
ingezet. Het onderzoek naar de
dader is overgedragen aan het
Openbaar Ministerie.
Met Jan Zwagerman gaat het
ook beter, al zat de schrik er
stevig in. “De auto is helemaal
over de kop gegaan. Eerst dacht
ik dat ik het onder controle
had, maar al snel liep de auto
onder water. Het leek net een
film, ik zag mijn einde naderen,
machteloos. Andrei heeft me
echt gered, klasse.” Het talloze
keren delen van zijn ervaring
lijkt voor de garagehouder een
soort therapie. “Die belangstelling doet me goed en ik kan zo
alles op een rijtje zetten.”

Rectiﬁcatie
Anneke Keetelaar
In het Voorpagina – artikel
van 15 augustus over Anneke
Keetelaar en Ankeveen stond
ten onrechte dat het archief
van Jan Veenman in handen
was van Anneke. Het gaat
slechts om het krantenarchief. Alle andere documenten zijn nog in handen van de
zoons van de ex-dorpshistoricus
Vergissing
Wie heeft per vergissing op
C. Vreedenburghgaarde 21
te Kortenhoef in een envelop
geld afgegeven? Graag melden bij Jacob Veenman.

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

Foto: © Natuurmonumenten,
Martin Stevens

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

Vakantie voorbij?
Snel weer fit en slank!
Start bij
Slender You studio kortenhoef.
De proefsessie is in de maand
september helemaal GRATIS.
Maak nu een afspraak!
Slender You studio kortenhoef
Winkelcentrum Meenthof 1
Kortenhoef
Telefoon 035 - 656 61 13
SLENDER YOU
ZONNEBANK
HYDROMASSAGE

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

Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg. 0294251451.

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

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434

Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096

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
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 rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
COACHINGSTRAJECT:
5 sessies van 1,5 uur
www.prismacoaching.com
06-41814252

Heb je passie voor auto’s en ben
je toe een nieuwe baan? Loop
binnen bij Vakgarage
Richtlijn of bel 0294-252325
PHONEUSHOP
NOORDEREINDE 9
Wij bieden abonnementen:
KPN, VODAFONE, ZIGGO,
T-MOBILE, TELE2 ENZ!
Verkoop en reparatie van:
SMARTPHONE, PC & Tablets
Koffie & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
’s-GRAVELAND
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
Wasserij De Gooise Vaart
zoekt op korte termijn
een medewerker voor de
maandag,dinsdag & vrijdag
Beresteinseweg 6
‘s-Graveland 035-6560854
Email info@gooisevaart.nl
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444

Gevraagd per direct
HAIRSTYLIST M/V
3 dagen in de week
KAPSALON LAPAPILLOTTE
Voor meer informatie
0613019471
Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
YOGA:
Energetische bescherming!
www.prismacoaching.com
06-41814252
Klantgerichte Aanpakker
gevraagd tuin/hoveniersbranche
fulltime + zaterdag
Mail naar:
info@houtensteenhandelkortenhoef.nl
Automonteur, Apk keurmeester
of Technisch Specialist?
Solliciteer bij Vakgarage
Richtlijn. Loop binnen of bel
0294-252325
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Sociaal Cultureel
Centrum Nederhorst

Activiteiten
september 2018
Info: jagerkui@xs4all.nl / 0615582425
Elke dinsdagmiddag Digitaalhuis v.a. 14.00
uur. Hebt u moeite met lezen/schrijven,
Annette of Peter willen u graag helpen.
Do. van 19.30-21.00 uur: Historische Kring.
Kinderopvang Thuiz- bij, dagelijks (tot 4 jaar).
Info : Chantal de Vries. Tel. 06 33 64 74 60
Huiswerkbegeleiding ook in het SCC,
René van de Heisteeg helpt uw zoon/dochter
het tentamen, examen positief af te ronden.
Info: Renevandeheisteeg@live.nl
’t Wijdehuis, Inloop voor jong en oud, van
9.30 – 12.00 uur. Je kunt hier ook terecht
met vragen over wonen, welzijn of
mantelzorg. Je bent van harte welkom.
Ontmoetingsgroep van 12.30 – 16.30 uur.
Hier kun je buurtgenoten ontmoeten
en vrienden maken. Info: Versa Welzijn
035 6231100 Vragen Herma Kleve of Iris
Klarenbeek.
Nieuw: Basiscursus Fotograﬁe
Za. 8 september 9.30-16.00 uur
Try- out prijs € 75.00 p.p.
Incl. een volledig verzorgde cursusdag
Aanmelden: www.SetFotograﬁe.com
info@setfotograﬁe.com.
Nieuw: Spreekuur Politie/Boa/ Wijkteam
Elke twee weken. Wo.12/9 en wo. 26/9 van
10.00 – 12.00 uur. Hebt u een vraag of wilt u
uw hart luchten of ergens over praten,
Deze mensen staan voor u klaar voor een
1-op -1 gesprek.
Nieuw: Exposant: Wim van den Bos.

Sociaal Cultureel Centrum
Nederhorst den Berg
Blijklaan 1, LT Nederhorst den Berg
www.bergsecultuur.nl, 06 155 82 425

www.despotfabriek.nl

Bezorger
gezocht
Weekblad Wijdemeren
zoekt een bezorger om op
woensdag in
Kortenhoef op de Kwakel en
de Kortenhoefsedijk vanaf
de Kerklaan t/m nr. 155 ons
Weekblad Wijdemeren te
bezorgen
Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per
telefoon: 06- 136 678 48

Programma
September
Open Atelier
Do. 27 sept. van 9.30 - 12.00 uur
Locatie: Kidzwereld Platanenlaan 3
(naast de voetbalkantine)
De Spotjes Indianen Feest
Zat. 8 sept. van 9.30 - 11.30 uur
Locatie: Kidzwereld Platanenlaan 3
(naast de voetbalkantine)
Handwerkatelier
Do. 27 sept. van 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Enerki Vreelandsewg 37
Kijk ook op onze website:
www.despotfabriek.nl

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

Sleutel
Service

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
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Door: Herman Stuijver

Wapen van Ankeveen in de verkoop
ANKEVEEN- Na bijna 20 jaar wil
uitbater Stefan van Houten iets
anders. Dorpscafé ‘Het Wapen
van Ankeveen’ gaat in de verkoop, zowel het pand als de
inventaris/goodwill staan tot
uiterlijk 1 juli 2019 te koop.
“Nee, ik ga niet weg vanwege het nieuwe restaurant 1244
schuin aan de overkant. Er zijn
zoveel praatjes in het dorp. Dat
hoort zo. Ik ben gewoon toe aan
een nieuwe uitdaging” opent de
46-jarige. Die in 1999 eigenaar
werd van de inboedel van het
Wapen. Eigenaar van het pand
is de bekende Ankeveense horeca-tycoon Wim de Jong. Die
overigens tegelijkertijd met Stefan het onroerend goed ook wil
verkopen. “Het zou natuurlijk
prima zijn als er iemand is die
beide koopt, maar dat is niet
per se noodzakelijk.” Per 1 juli
aanstaande loopt het 5-jarig

huurcontract af en dat was voor
Stefan en zijn vrouw Lianne reden om na te denken over de
toekomst. “Het is een mijlpaal
om eens om me heen te kijken” vertelt Stefan. “Weet je, zes
dagen per week van 11.00 tot
02.00 uur werken is best zwaar.
Leuk werk, ik klaag niet, maar
ik wil weleens wat anders. Ik
maak me helemaal geen zorgen
over mezelf. Ik ben een gediplomeerde restaurant-kok en
ik denk dat ik als zzp’er mijn
boterham wel kan verdienen.”
Ook een betrekking als vakdocent op een ROC behoort tot de
mogelijkheden.
Dorpscentrum
Hoe leuk het is, daarover kan
deze Ankevener in hart en nieren veel vertellen. “Dit is echt
een dorpscentrum van waaruit
heel veel plaatsvindt. Juist, die
afwisseling met de gasten vind

ik de moeite waard. Aan de bar
staan en mensen ontmoeten,
maar ook vaak in de keuken
werken aan fijne gerechten, die
combinatie vond en vind ik top.
Veel nieuwe bewoners melden
zich ook hier als ze op zoek zijn
naar een woning en een paar
maanden later tref je ze aan de
bar.”
Het Wapen van Ankeveen,
thuishaven van vier biljartclubs,
de kermis – en carnavalsactiviteiten, het Oranjecafé, stemlokaal, cateraar van de Grasbaankoersen, het Open Ankeveens
Viskampioenschap, veel feesten
en partijen en niet te vergeten,
de plek van de enige dorpspinautomaat. Het bruist er zes dagen per week.
Verkoop
“Het zou het mooiste zijn als
er iemand kwam die zich betrokken voelt bij het dorp. Die

Toos, al 40 jaar in drogisterij
KORTENHOEFBijna
een
maand geleden was Toos van
der Heijden- Reichholdt 40 jaar
werkzaam in de drogisterijbranche. Decennia was ze actief bij diverse DA- winkels en
nu al bijna twee jaar bij Etos in
de Meenthof.
“Mijn werk is mijn leven “ zegt
Toos en daarmee is direct de
toon gezet. Ze geniet elke dag
opnieuw van haar werk. “Lekker onder de mensen, veel
adviseren. Het is veel meer
dan alleen verkopen, juist die
klantcontacten horen erbij.”
En wie kent Toos niet? Haar
collega’s zeiden al dat ze haar
naambatch met Etos best kon
veranderen in EToos. Als 8e uit
het gezin Reichholdt (met 10
meiden en 2 jongens) aan het
Zuidereind in ’s-Graveland was
het niet meer dan logisch dat ze
aan het werken ging. Ze startte
bij de familie Verbruggen aan
het Noordereind, toen nog in
een klein winkeltje. Waar ze
met liefde en deskundigheid
werd opgevangen. “Ik heb daar
zoveel geleerd, hoe te adviseren, wat je wel en niet moest
zeggen, veel productkennis.
Bovendien waren meneer en
mevrouw Verbruggen echt
schatten. Ja, je kunt zeggen dat
de Verbruggens de rode draad
in mijn werk vormen, een sociale eenheid.” Na een zwangerschapsperiode kwam ze terug
in het bedrijf in 1994 en op 8
december 1997 (Toos is een
vrouw van de getallen) kwam

min of meer op
dezelfde voet wil
verder gaan. Ik
hoop door op
tijd naar buiten
te treden dat gegadigden
zich
melden. Pas later
wil ik het officieel
te koop aanbieden via makelaar
Klaassen die is
gespecialiseerd
in horeca” meent
Stefan. Die eraan
toevoegt dat hij
dan kiest voor
twee classificaties: eetcafé en biljartzaal. “Je
zou het zelfs kunnen scheiden
van elkaar.” Het pand verkeert
bouwkundig in perfecte staat,
sanitair, keuken, elektra, verwarming, isolatie, alles is up to
date. “Qua inrichting kan een
eventuele koper iets anders willen. Maar dat is persoonlijk, het
gebouw is in orde.”
Mocht het niet lukken om
een opvolger voor Stefan van
Houten te vinden, dan is alles

mogelijk. Dan kan Het Wapen
van Ankeveen zelfs verdwijnen
voor een paar appartementen
of iets dergelijks. “Daar heb ik
geen invloed op wat het dan
gaat worden.”
Het kan haast niet anders of
een ambitieuze ondernemer
grijpt met beide handen de
kans om Het Wapen van Ankeveen voort te zetten. Stefan
en Lianne staan klaar voor een
nieuwe toekomst.

Afscheid dominee
Teding van Berkhout

ze weer in vaste dienst. Toen
bij Jan Verbruggen, die voor
zichzelf was begonnen in het
winkelcentrum. Toos was assistent-drogist, maar stoomde op
naar drogist in 2003. “Dat was
wel handig, want er moet altijd
een gediplomeerde (assistent)
drogist in de zaak staan. Dat
wordt ook gecontroleerd.” Zo is
bijvoorbeeld het verkopen van
medicijnen een verantwoordelijkheid die je niet moet onderschatten. Een drogist moet
altijd de WASA- vragen stellen.
Wie- Aard- Sinds- Aan gedaan,
waarmee je een beeld krijgt
van het medicijngebruik. Ook
al kent Toos heel Kortenhoef
en ’s-Graveland, zelfs bij een
doosje paracetamol moet ze
waakzaam blijven. Tien jaar geleden besloot Jan Verbruggen
dat hij huisman wilde worden,
zodat de DA werd verkocht aan
Eva Kamer uit Hilversum, zes
jaar later gevolgd door John en
Ans uit de kop van Noord-Hol-

land. En nu is Joke van As de
eigenaar, onder Etos-vlag. “Er
is niet zoveel verschil. Ja, Etos
heeft iets meer acties. Maar
Joke is een franchiser die ook
eigen beslissingen neemt. Bovendien hebben we daarnaast
andere merken.”
Uniek aan deze Etos is dat het
een van de weinige Etos-zaken
van Nederland is waar je professionele pasfoto’s kunt laten
maken. “Er is veel veranderd,
maar het lief en leed wordt nog
steeds besproken. Meeleven
en toch afstand houden, dat is
het spel” meent Toos. Die erop
wijst dat het mooi is dat nu ook
de 3e generatie Verbruggen is
aangesloten. Jans dochter Rachel heeft een bijbaantje om
de beauty- gezondheids- en
verzorgingsproducten aan de
man/ vrouw te brengen.
Toos van der Heijden geniet, ze
wil nog lekker lang doorgaan,
want deze winkel is haar leven.

KORTENHOEF- Zondag 19 augustus nam dominee Teding
van Berkhout – Fabius afscheid
van de Hervormde gemeente
van Kortenhoef.
Als predikant en pastoraal medewerker was zij ruim 7,5 jaar
verbonden aan de gemeente
op de Kortenhoefsedijk. Joke
Berkhout verhuist naar Overijssel en wil daar haar werkzaamheden voortzetten. De
Hervormde gemeente gaat
op zoek naar een vervangende predikant. In de tussentijd
wordt het pastoraat waargenomen door Ds. Jan de Goei.

Floralia plantenwedstrijd
Op woensdag 5 september
kunt u uw gekweekte planten tussen 19.00 en 20.00
inleveren bij partycentrum
De Drie Dorpen aan de Cannenburgerweg te Ankeveen.
Dan volgt de Floralia- tentoonstelling van de oudste
vereniging uit de vijf dorpen,
waarbij een deskundige jury
zal beoordelen hoe groen de
planten zijn gebleven na deze
droge en hete zomer. Op
donderdag 6 september zal
voorzitter Hannie van den
Bovenkamp de prijzen voor
de mooiste planten uitreiken.
Vanaf 19.00 uur voor de kinderen en daarna voor de volwassenen (20.00 u.)
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Varen, varen....

Vacatures

Bergs schuitje Versa zoekt vrijwilligers
€ 1,62 per stuk
4+1 gratis

€ 6,48
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

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

WIJDEMEREN - Voor diverse
leuke en interessante projecten
zoekt Versa Welzijn vrijwilligers
Door de toegenomen vraag
willen wij ons team van vrijwilligers uitbreiden. Wij zoeken
enthousiaste mensen die anderen willen helpen voor diverse
projecten.
ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren,
met gebruikmaking van hun
eigen auto (tegen km vergoeding). Dit vervoer kan zijn voor
bv een doktersbezoek met/zonder begeleiding of voor leuke
uitstapjes naar bv. geboorteplaats, strand of gewoon winkelen. Herma Kleve, 035 6231100
of hkleve@versawelzijn.nl
Wijdehuizen
Wijdehuizen zijn gezellige
ontmoetingsplekken in Loosdrecht, Kortenhoef en Nederhorst den Berg

Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG bestand opsturen voor vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de sluitingstijd: zondag 20.00
uur. Advertenties als (HR)PDF of EPS bestand voor maandag 10.00 uur.

Preventief huisbezoek: D.m.v.
huisbezoeken (eenmalig) het
informeren van 80- jarigen over
de voorzieningen die er zijn om
zo lang mogelijk zelfstandig te
kunnen blijven wonen en deel
te kunnen blijven nemen aan
het sociale leven. Herma Kleve,
035 6231100 of hkleve@versawelzijn.nl
Vrijwillige thuishulp: Zoek je
vrijwilligerswerk met betekenis? Wil je er aan bijdragen dat
mensen langer thuis kunnen
(blijven) wonen ondanks een
ziekte of beperking? Misschien
is vrijwilligerswerk bij mensen
thuis iets voor jou. Er zijn vele
mogelijkheden, zowel overdag,
‘s avonds of in het weekend. Je

kunt hierbij denken aan samen
wandelen, fietsen, een boodschapje doen, of iets leuks ondernemen. Anja Wessels, 035
6231100 of awessels@versawelzijn.nl
Administratie voor elkaar:
Tijdens een gratis inloopspreekuur helpen vrijwilligers
snel en efficiënt met allerlei
vragen over administratie en
formulieren. Hierbij wordt ter
plekke ondersteuning geboden door een sociaal Juridisch
Raadslid en een maatschappelijk werker. Tineke van der Tol,
035 6231100 of ttol@versawezlzijn.nl
Vrijwilliger Thuisadministratie: Anderen helpen met het
orde brengen en houden van de
administratie thuis. Uitleg geven bij brieven en invullen van
formulieren. Ondersteuning
wordt ook hier geboden door
een sociaal Juridisch Raadslid
en een maatschappelijk werker.
Stef Hillenaar, 06 2126 4191 of
ave@versawelzijn.nl

Inovum heeft nieuwe directeur
Mariët de Zwaan is met ingang
van 1 september de nieuwe directeur-bestuurder van zorgorganisatie Inovum. Zij volgt Aad
de Jonge op die per juli 2018
met vervroegd pensioen is gegaan. Samen met het managementteam zal zij de opgaven
in de langdurige ouderenzorg
waar Inovum voor staat, oppakken.

Mariët de Zwaan, (48 jaar) is
haar werkzame leven begonnen
in de verstandelijke gehandicaptenzorg en heeft vervolgens
gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht. Inovum
is een middelgrote zorgorganisatie in Wijdemeren en Hilversum die als doel heeft de kwaliteit van leven van onze cliënten
te verbeteren en/of (zoveel mogelijk) in stand te houden. Ino-

vum doet dit met een kwalitatief
goed- en samenhangend aanbod van preventie, wonen, welzijn, zorg en behandeling. Inovum biedt, verankerd in de wijk,
hulp bij huishouding, dagactiviteiten en groepszorg, thuiszorg
in de wijk en verpleeg(huis)
zorg. Momenteel heeft Inovum
een ambitieus nieuwbouwproject in voorbereiding voor de
Beukenhof in Loosdrecht.

Repair Café naar ‘t Achterom
KORTENHOEF- Elke eerste
woensdag van de maand is er
Repair Café. Tussen 14:00 en
17:00 uur kunt u uw defecte
spullen geheel kosteloos laten
repareren of herstellen door de
vrijwilligers met elk hun eigen
specialiteit.

Aanleveren tekst & advertenties

Wij zoeken gastvrouwen/heren
om buurtbewoners gastvrij te
onthalen, om mee te denken
bij de ontwikkeling van de Wijdehuizen, evt. mee te doen bij
activiteiten voor de bezoekers.
Herma Kleve, 035 6231100 of
hkleve@versawelzijn.nl

De reparaties worden ter plekke
uitgevoerd in het bijzijn en hulp
van de eigenaar. Repair Café
heeft geen voorraad reserveonderdelen, maar deze kunnen
indien gewenst besteld worden
en vervolgens de eerst volgende
keer gemonteerd worden. Hoewel de meest voorkomende
reparaties aan fiets, koffiezetapparaat en stofzuiger worden
uitgevoerd, zijn we tevens opzoek naar iemand in het bezit
van een naaimachine voor kleine stel- en reparatiewerkzaamheden aan kleding. Handige

vrijwilligers met reparatietalent
zijn altijd welkom en kunnen
zich melden via onderstaand
telefoonnummer of melden bij
de eerstvolgende Repair Café.
Het Repair Café brengt mensen
bij elkaar en zorgt tevens voor
een goed gevoel. De bezoekers
zijn dankbaar wanneer een reparatie is gelukt. Buurtgenoten
raken nauwer bij elkaar betrokken en krijgen meer waardering voor elkaar.
‘t Achterom
Repair Café Kortenhoef is
vanaf 5 september elke eerste
woensdag in de maand te vinden in Het Achterom naast de
katholieke kerk aan de Kerklaan in Kortenhoef van 14:00
tot 17:00, herkenbaar aan de
blauwe Repair Café-vlag. De
koffie staat klaar! Contactpersoon: G. Dirven, 06 11446276

SUP & Yoga retreat
Friesland
Van vrijdag 7 september tot
en met zondag 9 september
gaat SUP up your life van
Barbara Schriek uit Ankeveen in een prachtig natuurgebied suppen. Ze maken
mooie tochten en voor wie
wil is er ook Yoga en SUP
Yoga.
Er is een vakantiehuis aan de
Helomavaart naast het natuurgebied de Rottige Meente. Tijdens het retreat gaan
Barbara en haar gasten meedoen aan de wereldrecordpoging van duizend suppers
op het water in Leeuwarden.
Wees er snel bij, want er is
maar beperkt plek. Zie: www.
supupyourlife.com
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Opgooier Dave Bakker idolaat van zweefmolens
NEDERHORST DEN BERG- Hoewel een carrière als accountant in het verschiet ligt, is de
zweefmolen de grote passie
van Dave Bakker. ‘Opgooien’
iets mooiers bestaat er niet,
volgens de 21-jarige Berger.
Per 1 september exploiteert hij
zijn Zweefmolen Bakker.
Door: Herman Stuijver
“Al van kleins af ben ik gek van
zweefmolens. Die vrijheid, door
de lucht zwieren in zo’n bakje,
fantastisch.” Logisch dat Dave
de verleiding niet kon weerstaan om te gaan werken op
kermissen, festivals en andere
feesten als ‘opgooier’. Dat doetie al vanaf z’n 16e. “Opgooien
hoort bij een zweefmolen. Dat
vinden de meeste kinderen,
maar ook volwassenen, het
fijnste. Dat is echt een vaardigheid die je kunt ontwikkelen. Je
trekt aan het bakje, of je duwt,
rent een stukje mee, in allerlei
variaties. Eerlijk gezegd ben ik

er vrij handig in.” Elk vrij moment naast zijn studie en werk
pakt Dave aan om op te gooien. Hij werkte zelfs een half jaar
op een kermis. “Dat was een
geweldige ervaring, dat reizen,
al die verschillende mensen.
En het opgooien blijft een pure
sensatie. Overdag vaak kinderen met ouders, grootouders.
’s Avonds opgeschoten jongelui
en dronken gasten, spannend
en uiteraard vermoeiend.” Volgens Dave genieten verreweg
de meeste gasten van het zweven met opgooien, een enkeling roept ‘stop, stop.’ “Je leert
ook heel goed in te schatten
hoever je kunt gaan. Je past je
aan de sfeer aan. Goed voor je
mensenkennis.”
Gekocht
Na enige aarzeling nam Dave
de stap om zelf een zweefmolen te kopen. Het kostte hem
wel overredingskracht om de
eigenaar van de zweefmolen
die bij de Krachtcentrale in

Huizen staat te overtuigen. Dat
is een plek met industrieel erfgoed waar sport, kunst, horeca
en ondernemen samen komen.
“Eigenlijk is de investering voor
een 21-jarige best hoog. Het is
een hoop geld, maar ik kan zo
wel mijn ambitie realiseren. Die
zweefmolen had een enorme
aantrekkingskracht op mij. Ik
kon het niet los laten.”
Dave studeert op universitair

niveau voor registeraccountant,
daarnaast werkt hij vier dagen
per week op een accountantskantoor. “Over 3 jaar hoop ik
mijn bachelor te halen” zegt hij
“de combinatie is best zwaar,
maar ik ben heel erg gemotiveerd om dit te doen slagen.”
De komende tijd is hij nog druk
bezig met de afronding, een bétje bij verven, de acht zitbakjes
vervolmaken, verlichting en

belettering, het moet er allemaal mooi uitzien. Op 1 september de eerste zweefrondjes
en op 8 september al de eerste
uitnodiging op een bruiloft.
Voor Dave Bakker komt een
droom uit. Ga eens kijken en
laat je mee zweven met deze
opgooier die van z’n hobby zijn
werk maakt.

Kleine en grote verkopers
voor kleedjesmarkt
ANKEVEEN- Dit jaar organiseert
Bruisend Ankeveen op zaterdag 8 september weer een gezellige kindermarkt. Een vast
onderdeel is de ‘kleedjesmarkt’.
Een uitgelezen kans om samen
met je kind(eren) speelgoed,
kleding of andere spulletjes uit
te zoeken en te verkopen. Deelname is gratis, mits er zelf een
kleedje wordt meegenomen.
De kindermarkt staat in het
teken van onze kinderen. Er is
deze ochtend dan ook van alles
te doen en te beleven; een ritje op een echte pony, zo hoog

mogelijk springen in een luchtkussen of dansen op de platen
van DJ Mas. Daarnaast is er
een stoepkrijtwedstrijd en worden er ijsjes gemaakt met een
verrassing. De kinderen zullen
zich uitermate vermaken. Een
uitgelezen kans voor alle ouders om vakantieverhalen uit
te wisselen onder het genot van
een kopje koffie of thee. Dus
ook als je geen spullen komt
verkopen, is het een gezellige
ochtend op de markt en ben je
van harte welkom.
Wil je ervaren hoe het is om
samen met je kind(eren) een

dag marktondernemer te zijn?
Meld je dan aan door een mail
te sturen naar bruisendankeveen@gmail.com. Graag naam,
het aantal kinderen en aantal
kleedjes doorgeven. Niet verkochte spullen kunnen worden
achtergelaten en worden door
de organisatie afgegeven bij een
Kringloopwinkel.
De kindermarkt is een onderdeel van de zaterdagmarkt en
is van 08:00 -12:30 uur. Informatie en/of aanmelden: bruisendankeveen@gmail.com of
06-41104667.

Rondleidingen in siertuin op Buitenplaats Gooilust
‘s- GRAVELAND - Speciaal voor
de landelijke Open Monumentendag op 8 en 9 september organiseert Natuurmonumenten
rondleidingen binnen de muren
van de siertuin op Gooilust in
‘s-Graveland. Door heel Nederland gaan tientallen landhuizen, kastelen, molens, forten,
boerderijen en eendenkooien
van Natuurmonumenten open.
Vanuit heel Europa kwamen
bezoekers naar Gooilust om
zich te vergapen aan de bonte
verzameling dieren en planten
van Frans Blaauw. De siertuin

stond vol exotische bomen en
struiken met daartussen een
lange rij volières voor zijn uitgebreide collectie vogels. Die
vreemde vogels zijn inmiddels
verdwenen, maar de siertuin
ligt er nog even prachtig bij.
In de ommuurde tuin vind je
allerlei bijzondere bomen en
planten, waaronder sierlijke
rozen en vergeten fruitrassen.
De boswachter neemt je tijdens
deze wandeling mee langs de
mooiste plekjes in de siertuin
en rondom het landhuis van
Gooilust.

In Europa
De Open Monumentendagen
staan dit jaar in het teken van
het Europese jaar van het culturele erfgoed, met als hoofdthema de uitwisseling van cultuur, kennis en bouwkunst in
Europa. Natuurmonumenten
beschermt en onderhoudt ongeveer 2600 historische bouwwerken. Bijna 500 daarvan
hebben de monumentenstatus,
waaronder 265 boerderijen
en woonhuizen, 36 kastelen
en landhuizen, 20 molens en
15 forten. Ook monumentale
bruggen, tuinbeelden, hekken

en grenspalen behoren tot het
Nederlandse erfgoed in beheer
bij Natuurmonumenten.
Over Natuurmonumenten
Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 719.000 leden en donateurs en meer dan
200.000 kinderen die lid zijn
van OERRR. Zij delen een gezamenlijk doel: het behoud van
natuur in Nederland. Daarom
beheert Natuurmonumenten
371 natuurgebieden met een
gezamenlijke oppervlakte van
107.000 hectare.
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Allround commercieel medewerker
Fulltime & Zaterdag
Ben je een echte aanpakker en fysiek sterk? Vind je het geen
probleem om hard te werken en ben je daarnaast klantgericht? Denk je graag met de klanten mee?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Functie eisen
▪ Afﬁniteit met de tuin/hoveniersbranche is een pre;
▪ Flexibel, gemotiveerd, klantgericht, nauwkeurig;
▪ Oplossingsgericht denken in het belang van de klant en

binnen organisatiedoelstellingen;
▪ Beschikbaar op zaterdag

Wij bieden een
▪ Een afwisselende baan in een klein team met een prettige
collegiale werksfeer,
Sollicitatie en CV graag per mail sturen naar
info@houtensteenhandelkortenhoef.nl
Houtensteenhandel Kortenhoef ▪ de Kwakel 56 ▪ 1241 LD Kortenhoef

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

ONTDEK
JEZELF
ONTDEK
JEZELF
Bij
B
ij de
dde
e Kreatieve
KKreatieve
reatieve Groep
Groep
GroepWeesp
Weesp
Weesp
Bij
Ai b h
Airbrushen
Aquarelleren
Beeldhouwen
Digitale fotografie
Fijntimmeren & Modelbouw
Gitaarspelen
Glas in lood & Tiﬀany
Houtbewerken & Timmeren
Houtdraaien
Keramiek

Koken
Kunstzinnig Wolspinnen
Linoleum Snijden
Quilts & Patchwork
Schilderen
Spelen met Textiel
Tekenen
Van Kraal tot Sieraad
Vrije Expressie
ZIlver & Goudsmeden

www.kgweesp.nl

van € 2,85

nu voor

€2,25

Hervormde gemeente ’s-Graveland; Noordereinde 14 , www.hervormdegemeentesgraveland.nl; Stalpaertstichting: www.danielstalpaert.nl; Kerkdienst: elke zondag om 10 uur;
Dominee: Geert van Meijeren; dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl; 035-6560598
Gedurende mijn studie heb ik een tijdje in
Praag gewoond. Daar ontmoette ik een Australische studente. Megan vertelde mij dat ze
in Europa voor het eerst de schoonheid en het
gevoel van de lente begreep. Australië kent
winter, maar dat is voornamelijk veel regen.
Alle bomen en struiken blijven gewoon groen.
In Praag is het echt winter, het land wordt wit,
de bomen kaal, de dagen zijn lang en donker.
Maar begin maart verandert de wereld, het
wordt lichter, de eerste bloemen, bloesem en
bladeren, vogels en zon. De lente is geweldig,
nieuw leven. Megan ervaarde dat voor het
eerst echt en begreep ineens beter de gevoelswaarde van allerlei liedjes en teksten over de
lente. Wij maken deze zomer een klein beetje
droogte mee. Boeren en ouderen hebben het
zwaar. Wellicht begrijpen wij ineens iets beter
de gevoelswaarde van droogte die anderen op
de wereld echt meemaken. Geel gras, zuinig
met water, siësta. Droogte is ook een thema
in de bijbel, de bijbel speelt zich af immers
grotendeels af in het Midden-Oosten. Er worden talloze woestijnreizen afgelegd met alle
bijbehorende problemen. De woestijn of het
verlangen naar water wordt ook als een beeld

gebruikt voor moeilijke perioden in het leven
en het verlangen naar God, bijvoorbeeld: Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo
dorst mijn ziel naar God.(Psalm 42). En een
hele mooie: De woestijn zal vrolijk zijn, juichen en bloeien. De woestijn zal bloeien als
een lelie(Jesaja 35). Wat betekent dat? Het lijkt
haast onmogelijk dat de woestijn zal bloeien
als een lelie. Maar het spreekt de hoop uit van
geloof, dat niets definitief is. Deze hele wereld
lijkt soms een grote woestijn, er heerst dorheid en doodsheid, haat en kwaad. Maar dat is
nooit definitief, je moet niet buiten de mysterieuze gang van God rekenen die de woestijn
kan laten bloeien als een lelie. Maar wij worden in de bijbel ook aangekeken. Laten wij de
wereld verwilderen en uitdrogen? Of planten
wij bloemen van goedheid en hoop en delen
wij verfrissend water van liefde en trouw?

Open Atelier Kreatieve Groep Weesp
De Kreatieve Groep Weesp
houdt op zaterdag 8 september a.s. tijdens Open Monumentendag een OPEN DAG ter
ere van haar 40 jarig jubileum.
Tijdens die dag kan je in het
Torenfort Ossenmarkt afdalen naar de plek waar 33 verschillende kreatieve activiteiten worden gehouden. Iedere
maandag- tot donderdagavond

zijn begeleider actief leden aan
het begeleiden, van beginners
tot ge vorderden………iedereen is van harte welkom. KOM
JIJ OOK?
Kijk eens op de website: www.
Kgweesp.nl wat er allemaal
te doen is. Van aquarelleren,
beeldhouden, gitaarspelen, digitale fotografie tot keramiek,
koken, tekenen, vrije expressie
en ga zo maar door.

Welkom thuis

eroen
Suikerbrood

PKN Nieuws augustus

XL
Tompouces

4 Mouten
Volkoren bus

Fijn
Volkoren

per stuk

Met meel van
Molen de Hoop

van € 2,20

nu voor

€1,95

nu voor

€3,25

nu voor

€1,75

Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 30 augustus t/m zondag 23 september.

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

www.bakkerjeroen.nl

De KGW is uniek: in Nederland bestaat geen enkele vereniging die, alleen gebaseerd
op de inzet van vrijwilligers,
zoveel mensen stimuleert om
hun kreativiteit op allerhande
gebieden, van timmeren tot koken, tot schilderen te ontdekken en te beleven. Het aanbod
is derhalve uniek.
En helemaal uniek omdat het
ook nog in het historische
Torenfort Ossenmarkt plaatsvindt.

Collectanten gezocht
50 jaar Dromen, Durven,
Doen. Nierstichting Leven
gaat voor: al 50 jaar. We
zoeken nog collectanten in
Kortenhoef. Help jij 2 uurtjes
mee? Van 16 t/m 22 september is het weer collecteweek
voor de Nierstichting. Met
jouw inzet geef je duizenden
nierpatiënten hun leven terug.
Collecteweek 16 t/m 22 september. Meld je aan via de
Nierstichting.nl/2 uur. Of
neem contact op met: collectecoördinator:
Brigitte
Plagge; 06-27453085

Wijdemeren
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Collectieve energie
Kortenhoef

Wandeling
speelplaatsen

@elisandra_art
#mooiwijdemeren

Officiële
bekendmakingen

Op maandag 17 en donderdag
27 september zijn er in Loosdrecht en
Nederhorst den Berg wandelingen
langs de speelplaatsen die we in 2019
en 2020 opnieuw gaan inrichten.
Kijk op www.wijdemeren.nl/
herinrichting-speelplaatsen

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Wijdemeren
organiseert
Alzheimerweek
Op 21 september is het Wereld
Alzheimerdag. Samen met
Alzheimer Nederland organiseert gemeente Wijdemeren de
Alzheimerweek van 17 tot en met
21 september. Met een actief en
informatief programma wordt in
de regio aandacht gevraagd voor
mensen met (beginnende) dementie, hun familie, mantelzorgers en
professionals.

Programma
Lezing Lisette Zwerts

den Berg. Wethouder Rosalie van Rijn
opent de Alzheimerweek. Psycholoog
Lisette Zwerts vertelt daarna meer over
het belang van aandacht voor de mens
achter dementie.

Rondvaart Loosdrechtse
Plassen en de Vecht
Donderdag 20 september 10.45 - 15.00 uur,
Porseleinhaven tegenover Boegspriet 11,
Loosdrecht. Vaar mee over de Loosdrechtse
Plassen en de Vecht met aan boord een
heerlijke lunch. Er is iemand met een medische achtergrond aanwezig op de rolstoelvriendelijke boot.

Maandag 17 september 14.30 - 16.15 uur,
het Spiegelhuys, Dammerweg 3, Nederhorst

>

Voorstelling ‘Waar ga je heen?’
Vrijdag 21 september 14.00 - 16.30 uur,
theater de Dillewijn, Stichts End 57,
Ankeveen. Theater aan de Lijn speelt de
voorstelling ‘Waar ga je heen?’. Een herkenbare en ontroerend verhaal waarin scènes
worden afgewisseld met informatie over dementie én gesprekken met het publiek.

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich
aanmelden voor de activiteiten via
www.dementievriendelijkgooi.nl,
wad2018gooi@gmail.com of 06 374 410 22
(Els Schipper). Vermeld uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, aantal personen én
natuurlijk de activiteit(en) waarvoor u kiest.

De scholen gaan weer beginnen

Aan het begin van het schooljaar zijn
kinderen vol vakantieverhalen en in spanning
voor het nieuwe jaar. Ook u als automobilist
moet weer even wennen aan de drukte op
straat.

Overzichtelijk en veilig
Bij de basisscholen kan het soms druk zijn.
Breng uw kinderen dus zo veel mogelijk
lopend of met de fiets naar school. Brengt u
de kinderen wél met de auto en wilt u even
mee naar binnen? Zet de auto dan iets verder bij de school vandaan, zodat de ruimte
in de directe omgeving van de school overzichtelijk en veilig blijft.

Veilig naar school
Door hun onervarenheid zijn kinderen een

kwetsbare doelgroep in het verkeer. Met het
project ‘Veilig naar school’ wil de gemeente
de verkeersveiligheid rond scholen verbeteren. Meer weten? Kijk op
www.wijdemeren.nl/veilignaarschool.

Boomcontroles

In de afgelopen maand zijn alle gemeentelijke bomen in Nederhorst den Berg
en Oud-Loosdrecht door adviesbureau
Cobra gecontroleerd op onder andere
gezondheid, onderhoudstoestand en
gevaar. Uit het onderzoek bleek dat op
diverse locaties bomen moeten worden
gesnoeid of gekapt. De bomen die gekapt moeten worden, krijgen de komende weken een witte markering. Indien
nodig wordt er voor het kappen een
vergunning aangevraagd.

>

Subsidie voor goed idee

Heeft uw vereniging of stichting een
goed idee voor een activiteit of project
in Wijdemeren? Dan kunt u subsidie
aanvragen. Het gaat om activiteiten die
met sport, gezondheid, muziek, kunst,
historie of cultuur te maken hebben. Die
inwoners met elkaar in contact brengen
en bij elkaar betrekken. Er zijn verschillende deadlines voor subsidieaanvragen.
In 2018 kan dit nog tot 1 oktober.
Lees de voorwaarden en vraag aan via
www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie of
bel naar 14 035.

>

Op maandag 3 september starten
de basisscholen weer. Veel kinderen gaan lopend of op de fiets
op pad en het verkeer rondom de
scholen wordt drukker. Wees dus
extra alert als u de weg op gaat.

Kunstweek Wijdemeren

Van 10 tot 18 november is er weer
Kunstweek in Nederland. Ook
Wijdemeren sluit hier bij aan. Bent u
kunstenaar, runt u een atelier of werkt u
bij een andere kunstzinnige organisatie
in onze gemeente? Doe mee en zet uw
werk voor een breed publiek in de
schijnwerpers. Kijk voor alle activiteiten,
informatie en aanmelden op
www.kunstweek.nl. U krijgt 20 euro
korting met de code GEM18. Aanmelden
kan tot eind september.

Digitale nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste gemeentenieuws? Meld u zich dan aan voor
onze digitale nieuwsbrief en ontvang
tweewekelijks op dinsdag het laatste
nieuws. U kunt zelf aangeven over welke
onderwerpen u informatie wilt ontvangen. In de nieuwsbrief staat standaard
het nieuws over veiligheid en preventie,
dienstverlening en burgerzaken, gemeentelijke belastingen en de officiële
bekendmakingen. Aanmelden:
www.wijdemeren.nl/digitalenieuwsbrief.

Wijdemeren
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Collectieve energie in Kortenhoef
Niet iedereen kan zonnepanelen
op zijn of haar dak laten leggen.
De energiecoöperatie Wijdemeren
start daarom met energieopwekking via collectieve daken in
Kortenhoef.
Er zijn drie daken gevonden waarop zonnepanelen geplaatst kunnen worden.
Deelname loopt via een zogenaamde ‘post-

coderoosregeling’. Inwoners waarvan de
postcode begint met de cijfers 1241, 1243,
1244, 1394 en 1231 kunnen hieraan meedoen.

u een vergoeding als u overstapt naar de
duurzame energieleverancier OM, waar de
energiecoöperatie mee samenwerkt.

Inloopspreekuur
Korting
Doet u mee met de collectieve energieopwekking, dan krijgt u korting op uw energiebelasting en heeft u natuurlijk het rendement van uw zonnestroom. Ook ontvangt

In september is er iedere dinsdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur een inloopspreekuur voor geïnteresseerden (Koninginneweg
98, 1241CX Kortenhoef). Op maandag 17
september is er weer een informatieavond.

Meer info:
www.energiecooperatiewijdemeren.nl

29 augustus 2018

Officiële bekendmakingen
>

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Rectificatie

Op 18 juli publiceerden wij de verleende omgevingsvergunning (04.07.218) voor het bouwen van een villa op
de Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 in Loosdrecht. Het juiste
adres is: Nieuw-Loosdrechtsedijk 14 in Loosdrecht.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 7: bouwen garage (20.08.18)
- Noordereinde 313: plaatsen aanbouw (14.08.18)

Kortenhoef
- Moleneind 71 ws03: bouwen tuinhuis (20.08.18)
Loosdrecht
- Bloklaan 22a: bouwen berging (21.08.18)
- Bloklaan 22a: plaatsen beschoeiing (21.08.18)
- Drie Kampjes naast 12: kappen prunus (22.08.18)
- Horndijk t/o 1: kappen twee wilgen (22.08.18)
- Horndijk t/o 26: kappen wilg (22.08.18)
- Horndijk t/o 28: kappen wilg (22.08.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 113: tijdelijk plaatsen stacaravan/chalet (15.08.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212g: vernieuwen vlonder,
steigers en beschoeiing (20.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk naast 52: kappen negen essen
(10.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk naast 87-89: kappen vijf knotwilgen (15.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113: kappen twee wilgen
(22.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113b: kappen tulpenboom
(22.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 145: kappen esdoorn (22.08.18)
- Vuntusplein: kappen berk en drie esdoorns (22.08.18)

Nederhorst den Berg
- De Kooi t/o 24 t/m 42 en 2 t/m 22: kappen veertien
knotwilgen (15.08.18)
- Industrieterrein Nieuw Walden: kappen veertien
knotwilgen (22.08.18)
Voor meer informatie over een aangevraagde omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met de
administratie Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt nog
geen bezwaar maken tegen een ingekomen aanvraag
omgevingsvergunning.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Ankeveen
- Herenweg 1: bouwen schuur (13.08.18)

Breukeleveen
- Herenweg 2: vernieuwen toegangsbrug (10.08.18)

’s-Graveland
- Loodijk 24a: vernieuwen bedrijfsgebouw (17.08.18)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 99: renoveren schuur t.b.v. bed &
breakfast (15.08.18)
- Moleneind 33: plaatsen carport (21.08.18)

Loosdrecht
- Dirk Smorenberglaan 69: plaatsen dakkapel (22.08.18)
- Industrieweg 3: bouwen bedrijfshal (15.08.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: bouwen garage
(10.08.18)
- Waterleidingkanaal Noord te Loosdrecht: verhogen
dijk, plaatsen beschoeiing en kappen bomen (10.08.18)

Nederhorst den Berg
- Machineweg 56: bouwen paardenstal, paardenbak en
longe (13.08.18)
- Vreelandseweg 31a: bouwen carport (10.08.18)

>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: vernieuwen beschoeiing
- Pieter de Hooghlaan 8: plaatsen dakkapel

Nederhorst den berg
- Wilgenlaan 8: bouwen woning

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning wijzigen gebruik
Landgoed Trompenburgh
Zuidereinde 43 in s’-Graveland
en ontwerpverklaring van geen
bedenkingen
>

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn om
met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub
c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het
afwijken van het bestemmingsplan Kern ’s-Graveland
en Landgoederen voor het gebruik van het landgoed
Trompenburgh, Zuidereinde 43 in ’s-Graveland.
De volgende activiteit wordt aangevraagd:
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c van
de Wabo).
Het hoofdgebouw mag (mede) gebruikt gaan worden
voor het voltrekken van huwelijken, het houden van
vergaderingen, het geven van presentaties en het organiseren van diners. Tevens mag ten behoeve van bovengenoemd gebruik worden geparkeerd op de bestaande
parkeerplaats op het landgoed. Maximaal 60 personen
mogen gelijktijdig in het hoofdgebouw aanwezig zijn.

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In
de raadsvergadering van 19 juli 2018 heeft de gemeenteraad besloten om de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen ter inzage te leggen.

mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de het secretariaat Fysiek Domein
op telefoonnummer (035) 65 59 557.
Tevens kan gedurende de termijn van ter inzageligging
een zienswijze tegen het ontwerpbesluit verklaring van
geen bedenkingen bij de gemeenteraad van Wijdemeren
worden ingediend, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de
omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben
ingediend tegen het ontwerpbesluit.
> Besluit omgevingsvergunning
zonnepark naast bedrijventerrein De Boomgaard aan de
Loodijk (N236) in ‘s-Graveland

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij op grond van artikel
2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van
het bestemmingsplan ‘Buitengebied Ankeveen’ voor
het bouwen van een zonnepark van 6,5 ha, bestaande
uit zonnepanelen met bijbehorende installaties, op de
voormalige vuilstort gelegen naast het bedrijventerrein
De Boomgaard aan de Loodijk (N236) in ‘s-Graveland.
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende
activiteiten:
1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a, Wabo).
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan (artikel 2, lid
1 onder c, Wabo).

Ter inzage
De omgevingsvergunning ligt vanaf 30 augustus 2018
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis
van Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht. De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1696.
OV20Oudlsd2012018-va00.

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.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen
het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een

Het betreft de volgende personen:
- A. Geense, geboren 13-01-1986, uit te schrijven
Land Onbekend per 03-08-2018
- M. Sekera, geboren 26-12-1993, uit te schrijven
Land Onbekend per 23-08-2018
- A. Kühn, geboren 21-12-1993, uit te schrijven
Land Onbekend per 23-03-2018
- M. Savu, geboren 12-006-1984, uit te schrijven
Land Onbekend per 24-08-2018
> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:
- M. Kerkhof, geboren 23-10-1970, uit te schrijven
Land Onbekend per 26-07-2018
- A.M. Kok, geboren 09-04-1980, uit te schrijven
Land Onbekend per 26-07-2018
- F.F.N. Rojer, geboren 20-11-1992, uit te schrijven
Land Onbekend per 26-07-2018
- W. Rokebrand, geboren 15-08-1970, uit te schrijven
Land Onbekend per 26-07-2018
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl

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

Persoonsregistratie

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt vanaf 30
augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht.
De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.1696.OVZuidreinde432018-on00. Deze website
kunt u ook benaderen via www.wijdemeren.nl/terinzage.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)
>

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te
wijzigen in de Basisregistratie.

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: Karin van Hoorn

‘Ik moet wel. Ik wil wat nalaten’
KORTENHOEF- Op 25 augustus
werd het 9E deel over de geschiedenis van Oud Kortenhoef
gepresenteerd. Een feestelijke
bijeenkomst. Locoburgemeester Jan- Jaap de Kloet nam het
eerste exemplaar in ontvangst.
‘Het Dode Eind’. De Wijdemeerse auteursschijnwerper richt
zich op: Krijn Spaan. Hovenier.
Historicus. Leraar. Schrijver.
Laat in de middag. De ergste warmte van zomer 2018 is
voorbij. Krijns tuin: een paradijsje. De Echinacea, de salvia’s. De moestuin. De kroppen
sla zien er uit om in te bijten!
Achter de moestuin de boomgaard, en dáárachter de uitgestrektheid van de weilanden.
Een paar stoeltjes: “Daar keken
wij met ons allen naar de rode
bloedmaan.”
De appel valt niet ver
van de boom
Het schrijven begon nadat de
NCRV-radio de kennis van
Krijn Spaan op het gebied van
planten had ontdekt. Twee
keer per week beantwoordde
Krijn vragen van luisteraars.
Uit die radiovragen koos hij er
350 en bundelde die, compleet
met antwoorden, in een boekje ‘Probleemloos tuinieren’.
Dat ligt nu op tafel, naast een
blad van Omroep Max, want
voor die gids schrijft Krijn nog
steeds om de week ‘een stukkie’.

Schrijven, dat deed vader
Spaan al. Voor de Gooi- en
Eemlander. Met enige regelmaat schreef hij een stukje
over overleden Kortenhoevers.
Onderwijs! Dat zat ook al in
de Spaanse genen. Krijn gaf en
geeft les, vroeger zelfs boekhoudles. De appel valt niet ver
van de boom.
Vader Spaan was gediplomeerd
onderwijzer, kwam tijdens de
crisis niet aan de bak, dus begon hij een kruidenierszaak.
“Hij bracht de bestellingen bij
de mensen thuis, en ik ging met
hem mee.” Krijn herinnert zich
die ritjes nog levendig. “ Zo heb
ik óók alle Kortenhoevers leren
kennen. Misschien is daar wel
het zaadje geplant voor mijn
boeken.” Krijn staart even in
de verte. Een pijp zou niet misstaan bij dit tafereeltje: ‘Tuinder
op stoel kijkt peinzend uit over
land’.
Tuin en radio
“Ik ging tuinonderhoud doen.
Dat kon/kan zonder diploma’s”,
zegt Krijn. “Mijn vader zei altijd: Jongen, eerlijk zijn, dan
kom je het verst”. Ik ben altijd
eerlijk geweest”. Dan ga je naar
meisjes kijken, dan ga je aan
een gezin denken. Maar zonder
centjes gaat dat niet. Gelukkig
ontmoet je dan een tuindersdochter! “Ja, ik wil”.
Krijn ging werken bij de man

die later zijn schoonvader werd.
Schoonpapa kweekte groente.
“Ik kon goed met mijn schoonvader. Een geweldige man”. En
zo kwam Krijn in de tuinbouw
terecht. Groente, planten, eigen
bedrijf. “NCRV-radio. Karin
de Groot. Leuke vrouw. Ik heb
nog steeds contact met haar.
Aanvankelijk lieten ze luisteraars bellen, later kwamen de
vragen via internet door. Een
leuke, leerzame tijd. Duurde
17 jaar, twee keer per week, en
nooit een dag verzuimd. Gezond leventje, dat tuinen. Krijn
herinnert zich de telefoontjes
over de smakeloze tomaten,
die op ‘water’ waren gekweekt.
“Logisch. Tomaten moeten met
hun voeten in aarde staan, niet
op steenwol! Nou, de hele tomatenbranche over me heen:
‘Je maakt onze branche stuk’.
Maar zeg nou zelf: die tomaten
op steenwol, die hebben toch
helemaal geen smaak?” Met
terugwerkende kracht is Krijn
nog verontwaardigd.
Schrijven
“Ik ging door waar mijn vader
was opgehouden. Vader begon
aan zijn boek over Kortenhoevers en hun huizen in de jaren
80. Hij overleed in 1984. Deel I
had- ie al uitgegeven, deel 2 heb
ik toen samen met broer Wout,
afgemaakt.
“Mijn eerste boek was “Van

Nog thuis, weer thuis, niet thuis?
Bij het Kursusprojekt Loosdrecht is het vakantietijd. Voor
het komende seizoen ook weer
zo veel verschillende activiteiten.
Wil je bewegen? Kom dan
suppen, doe mee met Yoga of
dansen tijdens Zumba. Je kunt
ook een taal (beter) leren zoals
Spaans, Engels of Duits. Ben je
meer een lekkerbek, nou dan is
Limoncello maken misschien
wel iets of een Indische rijsttafel. Voor de creatieve mensen
onder ons is er ook van alles
te doen zoals beeldhouwen,
keramiek, boetseren, tekenen,
schilderen of sierraden maken.
Misschien heb je altijd al willen
kennismaken met smeden of
juist filosofie of astrologie, ook
dat kan bij het KP. Verder zijn
er ook nog diverse lezingen en
excursies en wordt de jeugd
ook niet vergeten. Alles staat
in het bekende gele boekje dat
je in de brievenbus hebt ontvangen en anders op diverse

openbare locaties verkrijgbaar
is. Ook op de website, www.
kploosdrecht.nl staan alle activiteiten. Wij staan overigens
ook met een kraam op de
jaarmarkt in Loosdrecht op 29
augustus van 13.00-20.00 uur
en tijdens het NK palingroken
in Kortenhoef op 1 september
13.00-18.00 uur, waar wij graag
alle prangende vragen beantwoorden.

Inschrijven
Vergeet niet om op zaterdag 8
september naar de Inschrijfdag
te komen van 10.00-12.00 en
van 13.30-14.30 uur. En voor
nu geniet nog lekker van deze
hele mooie zomer en tot in september bij het Kursusprojekt
Loosdrecht in het 3-Luik op de
Acacialaan 2 in Loosdrecht

de korenmolen tot de sluis”. Ik
heb huis voor huis behandeld.
Van 1880 tot nu. Ik ga naar
het gemeentearchief, naar het
streekarchief. Ik zoek de mensen op. Praat met ze. Vraag
foto’s. Ik maak elke winter één
boek. Straks na mijn vakantie in Polen begin ik met het
tiende. In augustus/september
2019 wordt het uitgegeven”.
Krijn geniet al bij voorbaat. “Zit
ik lekker op mijn kamer, alles
wat ik verzameld heb, om me

heen, foto’s, verhalen, en dan
schrijven”.
Wie corrigeert? “Co de Kloet sr.
en Marijke Tieleman. De boeken worden uitgegeven door
uitgeverij Verloren in Hilversum. “De Kortenhoevers vinden het geweldig. En ik moet
wel! Ik wil wat nalaten. Voor
het nageslacht. Anders gaat het
verloren. En wat ik overhoud,
gaat naar de Historische Kring.”

Fotowedstrijd
‘Historische Kring Nederhorst den Berg’
NEDERHORST DEN BERG- In het
kader van het 30-jarig jubileum organiseert de Historische
Kring Nederhorst den Berg een
fotowedstrijd. Rond het thema: ‘je favoriete plek in Nederhorst den Berg’.
Iedereen kan meedoen: jong,
oud, amateur of professional.
Alles wat ook maar enigszins
een relatie heeft met ons dorp
kan in beeld gebracht worden
en meedingen naar een van
de drie beschikbare prijzen.
De (digitale) foto’s moeten
gemaakt zijn in het dorp. Inzendingen worden door een
vakkundige jury beoordeeld op
de creativiteit van de fotograaf,
cultuurhistorische waarde en
fotokwaliteit. Kijk op www.historischekring.nl en klik in de
agendategel op ‘fotowedstrijd’
voor de wedstrijdvoorwaarden.
Schroom niet, maak foto’s en
stuur ze (niet meer dan 3 foto’s
), met vermelding van de locatie
waar de foto is genomen, naam
en leeftijd voor 5 oktober 2018
naar info@historischekring.nl
Wat je kunt winnen
De eerste prijs is een waardebon van € 100,-, de tweede en
derde prijs bestaan uit waardebonnen van respectievelijk €
75.-, € 50,- Presentatie ingezonden foto’s/prijsuitreiking: Tijdens de viering van het 30-jarig

jubileum in het Sociaal Cultureel Centrum, op zaterdag 27
oktober, worden alle ingezonden foto’s gepresenteerd. Aansluitend worden de winnaars
bekendgemaakt en de prijzen
uitgereikt. Uit een selectie van
de inzendingen wordt een expositie samengesteld, die in de
komende maand november is
te zien in het Sociaal Cultureel
Centrum.

Geef aan KWF
De collecteweek van KWF
Kankerbestrijding start op
maandag 3 september. Enkele feiten en cijfers: 12 mensen
per uur krijgen de diagnose
kanker; KWF financiert ongeveer 50% van alle onderzoeksprojecten in Nederland;
Een onderzoek duurt gemiddeld 4 jaar en kost gemiddeld
500.000 euro
De collectant komt van 3 t/ m
8 september bij u aan de deur.
Of lever op een van de volgende manieren een bijdrage:
Sms ‘gift’ naar 4333 en investeer eenmalig 2 euro; Doneer
online via kwf.nl/doneren;
Doe een eenmalige donatie
via de machtigingskaart, die
de collectant achterlaat als u
niet thuis bent; Doneer via
Facebook: collectebus.kwf.nl.
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FAMILIEBERICHTEN
Op bijna 92-jarige leeftijd is in alle rust overleden
onze lieve moeder, oma en schoonmoeder

Alida
Hafkamp-Van der Vliet
Ali
Weduwe van Jan Hafkamp
18 augustus 2018
Gerda en Han
Hetty
Bram en Julia
Emma
Molenstraat 10
1861 LG Bergen
Wij hebben reeds in besloten kring
afscheid genomen.
We bedanken de medewerkers van De Kuijer
voor hun jarenlange liefdevolle zorg.

Na een paar moeilijke maanden heeft mijn lieve
man, onze lieve vader, schoonvader en fantastische
opa zijn welverdiende rust gevonden.

Senioren

Dagje uit voor ouderen
Op maandag 1 oktober gaan
we weer uit met de gezamenlijke Ouderenbonden Wijdemeren. Deze keer maken we
een dagtocht over de Sallandse
Heuvelrug.
De koffie gebruiken we bij restaurant De Molen in de Harskamp en de lunch bij Brasserie
Kriebelz in Terwolde. Deze
locatie is bekend door de Dekselse pannetjes, een bijzondere
lunch. In de middag bezoeken
we de Museumboerderij de Pothaar in Bathmen, waarna we
weer op huis aangaan.
Opgeven voor deze reis kan
vanaf 10 september dagelijks
tussen 1700 - 1900 uur bij
de volgende personen: Herman van der Molen tel: 0294-

253402; Bep ten Berge tel;
0294-267855.
De kosten voor deze dag zijn
44 euro. U kunt op de volgende plaatsen opstappen: 8.15 uur
Plein Dammerweg bij muziek-

tent; 8.30 uur Overmeer; 8.45
uur Meenthof Kortenhoef; 9.00
uur Emtinckhof Loosdrecht.
Wilt u alstublieft een kwartier
voor de vertrektijd aanwezig
zijn bij de opstapplaats!

Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord

Cornelis Adrianus Manten
~ Kees ~
Loosdrecht,
7 april 1933

Wet natuurbescherming
Soest,
25 augustus 2018

Soest: Diny Manten - ter Horst
Javea, Spanje: Kees en Marc
Nederhorst den Berg: Ineke en Ed
Nicoline en Stefan
Purmerend: Erwin en Edith
Bente en Steven
Tinne en Thijs

Wij danken alle verzorgenden van
Cura Thuiszorg en Amaris Schoonoord
voor de liefdevolle zorg.
De crematieplechtigheid heeft in
besloten kring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Diny Manten - ter Horst
Boekweitland 103 | 3764 ZK Soest

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

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

Ontwerpbesluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van
artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming voornemens zijn een
vergunning te verlenen aan Stichting Waternet voor de verbetering en
versterking van de Ringdijk van de Horstermeer. De vergunningaanvraag
heeft betrekking op het Natura 2000-gebied ‘Oostelijke Vechtplassen’.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer 247595)
liggen met ingang vanaf 29 augustus 2018 tot en met 2 oktober 2018
ter inzage bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN),
Dampten 2 te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte
afspraak (tel.: 088 10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het
kantoor. Tevens zijn de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op
onze website www.rudnhn.nl.

Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan één ieder schriftelijk of
mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen.
Uw zienswijze kunt u richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, Postbus 2095,
1620 EB Hoorn. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de
uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende
is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de
ontwerpbeschikking, tenzij redelijkerwijs niet kan worden verweten dat
geen zienswijze naar voren is gebracht.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord (RUD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij
het zaaknummer 247595 te vermelden.
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Cultuur

Opening 18e seizoen Jagthuis-concerten
NEDERHORST DEN BERG - De
nieuwe seizoensfolder met de
Jagthuis-concerten is van de
zomer bij velen in de brievenbus gegleden. Wat kunt u dit
seizoen zoal verwachten?
Half oktober staat ons weer het
Klassieke Muziek Weekend te
wachten. Daarin staat de piano uit Mozarts tijd centraal en
we hebben dan vier concerten voor u geprogrammeerd.
We verwachten dit jaar verder maar liefst vijf kwartetten:
saxofoonkwartet,
altvioolkwartet en natuurlijk de heerlijke (drie) strijkkwartetten. 21
maart vieren we weer de Happy
Bachdag. Maar we beginnen
het seizoen met Brahms.
Zondag 2 september al komen
pianiste Petra Somlai, klarinettiste Marie Ross en celliste
Claire-Lise Démettre de klarinetwerken van Brahms spelen:

de twee sonates en het trio. Alle
drie de musici zijn gespecialiseerd in de originele uitvoeringspraktijk. De pianiste komt
oorspronkelijk uit Hongarije,
maar heeft nu in Nederland
haar basis, ze is docent aan
het Haags conservatorium.
De klarinettiste is Amerikaanse, speelt over de hele wereld
en heeft een docentschap in
Nieuw-Zeeland. De celliste ten

slotte is van Franse origine. Het
trio staat aan de vooravond
van een cd-opname met deze
Brahms werken, gegarandeerd
dat u een mooie middag beleeft! Het concert op zondag 2
september begint om half vier.
Om het openingsconcert van
dit 18e seizoen een extra feestelijk tintje te geven mag u voor
dit concert gratis een introducé
meenemen. Alles is na te lezen

in de nieuwe seizoensfolder.
Daarin staan ook de mogelijkheden voor abonnementen.
Wilt u een brochure ontvangen,
mail dan uw naam en adres
naar stal@jagthuis.nl of vraag
er een aan bij Het Jagthuis (zie
onder). Alle concerten staan
bovendien vermeld op de website: www.jagthuis.nl.

Eerste voorstelling DSO in nieuw theater
KORTENHOEF - Het heeft even
geduurd, maar na een toneelvrije periode van ruim een jaar,
speelt toneelvereniging DSO
van dinsdag 16 tot en met zaterdag 20 oktober 2018 het
stuk Sophie in het pas gebouwde Cultureel Centrum Kortenhoef (het CCK) aan de Parklaan.
In dat jaar heeft DSO niet stilgezeten: als hoofdhuurder van
het CCK hebben de leden van
DSO flink meegeholpen met
de inrichting en de bouw van
het nieuwe culturele centrum.
Daarnaast is er in het oude
clubgebouw aan de Kwakel
druk gerepeteerd voor het premièrestuk Sophie, geschreven

door Roos Ouwehand.
In Sophie staat het levensverhaal van Sophie centraal. In 12
scènes ziet u Sophie opgroeien
van achtjarig meisje tot jonge
vrouw, moeder en tot slot, oma.
Welke keuzes maakt Sophie?
Wat maakt Sophie tot wie ze is?
Sophie is een stuk vol humor
en ontroering, waarin in alle
eenvoud tastbaar wordt wat dat
eigenlijk is, een mensenleven.
De voorstelling is geregisseerd
door Arjan Boxelaar en Enno
van Tulder en een flink aantal
leden van DSO zal een acte de
présence geven. Na de voorverkoop voor donateurs zullen
de kaarten voor dit stuk op 1
september vanaf 13.00u ver-

krijgbaar zijn op de braderie
op de Kortenhoefsedijk en vanaf 19.00 uur online via www.

toneeldso.nl. De kaarten zijn
€15,00 per stuk.

BMOL start jubileumseizoen
met speciale acties
KORTENHOEF- Ook voor muziekvereniging BMOL zit de vakantie er weer bijna op. Begin
september starten zanggroep
BlueZ, orkest en World Percussion weer met een nieuw
seizoen. Dit jaar is het een bijzonder jaar, want in februari
bestaat BMOL 120 jaar.
Dat gaan wij natuurlijk vooral
vieren tijdens ons voorjaarsconcert. Maar er staan meer
bijzondere evenementen op
de agenda. Zo geeft BlueZ dit
jaar voor het eerst een eigen
concert. Om iedereen te laten

zien dat wij ondanks onze leeftijd nog een jonge en bloeiende
vereniging zijn, heeft BMOL dit
jaar een aantal speciale acties.
10 euro per maand
Altijd al muziek willen maken,
maar altijd opgezien tegen de
kosten? Wilt u graag dat uw
kind kennis maakt met muziek, maar dacht u altijd dat u
dit niet kon betalen? Bij BMOL
kun je vanaf 10 euro per maand
muziek maken. Dit aanbod
geldt voor alle jeugd die instroomt bij de startersgroep
djembé (maandagmiddag, van-

af 6 jaar), de band MadJet (zaterdagochtend, vanaf 10 jaar)
en voor starters op klarinet
en saxofoon (donderdagmiddag/-avond, alle leeftijden).
Oud- leden terug
Het komt geregeld voor dat
muzikanten of zangers die
BMOL in het verleden verlaten hebben, soms na vele jaren,
weer terug keren. Met heel veel
plezier maken zij bij ons weer
muziek. Wij zijn daar heel blij
mee. Speciaal voor deze oudleden hebben we ook een actie:
half jaar, half geld! Voor tien

euro per maand ben je dan
al lid van BMOL. Dus kom
(opnieuw) kennismaken met
BMOL-orkest, BlueZ of World
Percussion in september. De
eerste vier repetities zijn gratis.
Kijk voor de repetitietijden op
www.bmol.nl of stuur ons een
mailtje: info@bmol.nl.
Wilt u ons komen beluisteren?
Op 15 september speelt MadJet
in Loosdrecht bij het Jazzfestival en op 20 september geeft
het orkest een zomeravondconcert op de Kerkbrink in Hilversum. Wij zien u graag!

Groep voor nabestaanden
Op donderdag 20 september
start bij Viore een groep voor
nabestaanden. De groep is
bedoeld voor mensen van
wie de partner is overleden
(niet langer dan ongeveer
drie jaar geleden). Viore biedt
zeven bijeenkomsten aan,
van 14.00 tot 16.00 uur, plus
een terugkombijeenkomst.
Er zal worden gepraat, maar
ook gedaan. Zo gaan we
wandelen, koken en een film
bekijken en bespreken. Thema’s: afscheid, herinneren,
hoe zorg ik goed voor mezelf,
hoe ga ik verder. Er zijn nog
enkele plaatsen beschikbaar.
Van tevoren houden we een
kennismakingsgesprek.
Meer informatie: vrijwilligers@viore.org of bellen:
035-6853532. De kosten voor
deelname bedragen € 40,-.
Wandeling rond verlies
Op zondag 2 september organiseert Miranda van den
Eijnden van Artesia weer
een wandeling door het bos.
De wandeling is voor iedereen die verlieservaring(en)
door overlijden kent en hier
aandacht aan wil geven. Hoe
kort of lang geleden dit verlies ook geweest is.
Vertrek om 10.00 uur bij de
Beeldentuin De Zanderij,
Oude Meentweg 2 te ’s-Graveland; Kosten: € 10,00 (contant). Aanmelden: info@
praktijkartesia.nl of bel naar
06-23665687. Zie ook: www.
praktijkartesia.nl .
Spullen voor Rommelmarkt
Hebt u nog mooie, schone
spullen voor de rommelmarkt van de OLV Hemelvaartkerk, dan kunt u ze op
zaterdag 1 september van
8.30 uur tot 12.00 uur en van
maandag 3 september tot en
met donderdag 6 september
van 8.30 uur tot 16.30 uur
brengen bij Transportbedrijf
Van den Broek, Middenweg
11. Bent u niet in de gelegenheid uw spullen zelf te brengen, neem dan contact met
ons op, dan komen wij het
bij u ophalen. Petra van den
Broek, tel.: 251606; Francis
van Ruitenbeek, tel.: 253883;
Anita van Wijk, tel.: 253957.

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL
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Bewegen

Door: Sander Meester

Scouts naar NaWaKa
Ben je ooit wel eens met 5.000
mensen op vakantie geweest?
Scouting Klaas Toxopeus uit
Kortenhoef wel! Eens in de vier
jaar vindt het Nationaal Water
Kamp (NaWaKa) plaats. Dit is
het grootste evenement voor
waterscouts (zeeverkenners)
in Nederland waar jongeren
vanuit het hele land (en zelfs
enkele honderden uit het buitenland) samen komen om met
elkaar een fantastische vakantie te beleven.
Voor het eerst in grofweg 20
jaar heeft dit kamp een nieuwe locatie: Zeewolde. In 2015
heeft Koningin Maxima het
Scoutinglandgoed Zeewolde
geopend met een capaciteit van
10.000 man. De opening van
NaWaKa vond plaats op het
Raadhuisplein gelegen aan de

Aanloophaven, wat het ideale
toneel was om de honderden
Lelievletten (de standaard zeilboot gebruikt door Scouting)
aan te meren, een groots feest
en waterballet te houden en
natuurlijk de burgemeester zijn
welkom te laten uitspreken.

schieten met pijl en
boog, vies worden
in de modderbaan
en fris worden in de
schuimparty.
Ook
was er een Hike –
een wandeltocht van
12km met daarin verschillende activiteiten
zoals brood bakken
en een kabelbaan.

Subkamp Oase
Vanwege de schaal van NaWaKa is het kamp opgedeeld in
acht subkampen en de Klaas
Toxopeus had de eer om samen
met grofweg 30 andere verenigingen op het leukste subkamp
te staan: Oase. Op dit subkamp
werden verschillende zeil-,
handel- en kennismakingsspellen georganiseerd waarmee punten verdiend konden
worden voor de kamelenrace.
Hiernaast was er een actieveld
waar we konden klimmen,

Wedstrijden
Gedurende de 10 dagen dat de zeeverkenners op kamp waren
hebben ze ook aan
de nodige nautische
activiteiten deelgenomen. Ze zijn op pad geweest
met een gondelvaart, een prestatietocht (een tocht van 23km
afleggen met boot op zeil- en
spierkracht), hebben mooie
tijden neergezet bij de roei- en
zeilwedstrijden en Gilles Franzen (11) heeft zelfs de tweede

plek behaald bij de wrikwedstrijden. De leiding heeft ook
nog een derde prijs voor roeien
in de wacht weten te slepen.
Uiteindelijk hebben we NaWaKa met een groots feest en
schitterend vuurwerk afgesloten en kon iedereen moe

maar voldaan naar huis. Over
vier jaar gaan we zeker weer!
Wil je meer weten over onze
vereniging? Kijk dan op www.
klaastoxopeus.nl of onze facebookpagina.

Yoga en energetische bescherming
NEDERHORST DEN BERG- Voel
je je weleens moe, lusteloos en
geïrriteerd na je werk, na familiebezoek, een dagje winkelen
of in je relatie? Grote kans dat
je energie van de ander hebt
opgenomen (vervuiling) of
hebt weggegeven aan de ander (leeglopen).
Er is tussen mensen voortdurend sprake van energie-uit-

wisseling. Zelfs burnout kan
gevolg zijn van energetische
‘vervuiling’ en ‘leeglopen’.
Bij energetisch leeglopen geef
je je levenskracht weg. Je werkt
bijvoorbeeld een paar uur en
je voelt je daarna leeg, moe,
zwaar. Alles is teveel. Dit kan
natuurlijk komen door een tekort aan bepaalde vitamines, of
door een wat lage bloedsuikerspiegel, of door een depressie of

Herenweg 78 Ankeveen
NIEUW

een kater, maar het kan ook komen doordat je gewoon je energie laat weglekken. Hoe ga jij
om met je energie? De één voelt
zich na een dag werken uitgeput, de ander heeft nog volop
energie. Zo reageren we allemaal anders. Energie weggeven
kan leiden tot uitputting, irritatie, verlies van levensvreugde
en vitaliteit, ontvankelijkheid
voor ziektes en moeizaam kunnen herstellen van ziektes. Als
iemand energie bij je wegtrekt
(meestal onbewust), kijk dan

Vraagprijs: € 319.000,- k.k.

Mindfulness & Yoga
De mate van afstemming en
communicatie tussen alle verschillende niveaus van je wezen
(fysiek, emotioneel, mentaal,
spiritueel) bepaalt je mate van
kwetsbaarheid voor ‘vervuiling’
en ‘leeglopen’. Je krijgt tijdens
dit nieuwe Yogablok van 7 lessen inzicht in hóe je leegloopt
en vervuilt. Je wordt je bewust
van de oorzaken en je krijgt

veel oefeningen aangereikt om
je energiehuishouding te herstellen. Je krijgt bovendien een
naslagwerk boordevol informatie en oefeningen om in je
kracht te blijven. Prisma Coaching verzorgt de lessen in de
gymzaal van de Warinschool
op dinsdagavond. De lessen
duren 1,5 uur en bestaan uit
oefeningen voor lichaam en
geest. Meld je snel aan of bel
Marc voor meer informatie op
06-41814252. www.prismacoaching.com.

ARTV Mix-zomernachttoernooi
ANKEVEEN - Op zaterdagavond
8 september organiseert de
ARTV weer het, inmiddels befaamde, mixzomernacht toernooi, een mix van tennis en
petanque.

Verzorgde uitgebouwde gezinswoning met weergaloos vrij uitzicht over weiland. Luxe woonkeuken met o.a. een 6-pits fornuis
(Solitair), een Amerikaanse koel-vrieskast, openslaande deuren,
brede houten delen en glad stucwerk. 3 slaapkamers en een
ruime badkamer met ligbad, separate douche en toilet.

in dat geval eerst naar je eigen
aandeel hierin.

Er wordt gestart rond half 8,
afhankelijk van het aantal deelnemers. Het is een mixdubbeltoernooi, waarbij naast de
tennisuitslagen ook de petanquescores meetellen. U speelt

3 ronden tennis en 3 ronden
petanque. Bij de petanquewedstrijden worden we bijgestaan door ervaren leden van
ASV-Petanque. U kunt zich als
koppel inschrijven of individueel. In het laatste geval gaan wij
voor u op zoek naar een partner. Zoals bij alle toernooien
van ARTV zijn introducees van
harte welkom.
De inschrijfkosten bedragen €
5, -, te voldoen op de avond zelf.

Juniorleden die per 1 maart van
dit jaar 16 jaar of ouder zijn en
minimaal 2 jaar les hebben gehad kunnen ook meedoen aan
dit toernooi.
In verband met de organisatie
dient u zich per e-mail op te
geven voor maandag 3 september via: ankeveensertv@gmail.
com. Wij hopen weer op een
grote opkomst en een gezellig
toernooi.

AGV gaat weer beginnen
NEDERHORST DEN BERG - Algemene Gymnastiekvereniging
Nederhorst zet de deuren van
sporthal De Blijk weer open na
de grote vakantie.
Zoals iedereen weet zijn er
nieuwe trainers (gymjuffen)
aangenomen en gaat het nieuwe seizoen weer beginnen na

deze prachtige zomer. Kom
allemaal lekker in beweging:
sporten is goed voor iedereen.
Of je nu jong of iets ouder bent,
een lesje volgen kan altijd. De
eerste is gratis. Voor de kinderen zijn de lessen op woensdagmiddag en voor de dames op
vrijdagochtend.
Start kinderen woensdag 5

september:
3 t/m 5 jaar:
13.00-14.00 uur; groep 3-4-5:
14.00-15.00 uur; groep 6-7-8:
15.00-16.00 uur.
Start dames vrijdag 7 september: Keep fit -1: 8.45- 9.45 uur;
Keep fit-2: 9.45-10.45 uur.
Voor inlichtingen kunt u bellen
naar: Greet van Geest-Versluis:
0294-253650 of 06-17961933
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Sport
Jeugdfonds wil alle kinderen laten meedoen

Seema en Reema op zwemles
WIJDEMEREN- De tweeling
Seema en Reema haalde recent
hun zwemdiploma-A. Hun lessen werden vergoed door het
Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Want dat alle kinderen meedoen, dat vindt de gemeente
Wijdemeren belangrijk. Nog
te weinig ouders kennen de
regeling om kinderen te laten
sporten, dansen, musiceren,
schilderen, enz.
Door: Herman Stuijver
De meiden kwamen op 8 augustus 2007 in Aleppo (Syrië)
ter wereld, Seema vijf minuten
eerder dan Reema. Nu wonen
ze al twee jaar in Nederhorst
den Berg. De welbespraakte dametjes vertellen volop over hun
zwemervaringen. “Ik was best
bang voor water” vertelt Reema
“ maar gelukkig kon Seema mij

goed helpen. Dan hield ze m’n
hand vast.” “Je moet bij het duiken gewoon je ogen dicht doen
en aan iets anders denken” sluit
Seema aan. Een half jaar hadden ze op woensdagmiddag
les in De Lieberg in Hilversum. Ze leerden ‘kikkervoeten’
zwemmen en watertrappelen.
Het was wel spannend bij het
diploma-zwemmen,
vooral
met je kleren aan, maar gelukkig ontvingen ze hun papieren
certificaat. Met hun diploma
op zak mochten ze van papa
Almotasam en mama Fatima
die lange, hete zomer lekker
zwemmen op de strandjes aan
de Spiegelplas. “Niet te ver uit
de kant en op tijd thuis zijn”
voegt mama eraan toe die niet
altijd mee kon. Gelukkig boden de mobieltjes hulp in de
communicatie. In het nieuwe
schooljaar in groep 7 van de

Mr. Kremerschool gaan ze verder met hun B-diploma. Voor
Reema en Seema en andere
Wijdemeerse kinderen bood
het Jeugdfonds Sport & Cultuur een oplossing. Maar nog te
weinig kinderen doen mee.
Jeugdfonds
Wist u dat 1 op de 9 kinderen
in armoede leeft? In Nederland
namen ruim 60.000 kinderen
deel aan sport op kosten van
het Jeugdfonds Sport & Cultuur en voor cultuur waren er
bijna 10.000 kinderen tussen 4
en 7 jaar die gebruik maakten
van de regeling. Wijdemeren is
een van de 248 gemeenten die
is aangesloten bij het fonds. Het
is nog te onbekend in onze vijf
dorpen. Je komt in aanmerking
als het gezin leeft van 120% van
het sociaal minimum. Alleen
zogenaamde
‘intermediairs’

kunnen een aanvraag doen.
Dat zijn juffen en meesters,
schuldhulpverleners,
leden
van het wijkteam en andere
hulpverleners. Bij een aanvraag
geeft de tussenpersoon een financiële motivatie, dat is voldoende. Je kunt 225 euro per
jaar ontvangen voor sport, dat
wordt rechtstreeks betaald aan
de clubs (attributen met een
voucher). Voor cultuur is dat

Tien van Rood, augustus

Spoor: ‘Bedankt voor het spartelen’
ANKEVEEN- Na alle vakantieperikelen is ‘Tien van Rood’ in augustus toch gespeeld. Normaal
is het de eerste donderdag,
maar dat kwam helemaal niet
uit en dus op verzoek enkele
weken uitstel. Twaalf mannen
hadden zich aangemeld en onder hen geen verrassingen.
Wel was één persoon de revelatie van de avond, het was Bert
Grootjans, de man speelde zijn
beste avond tot nog toe. Eerst
bond hij vrij eenvoudig Robur

Schouten aan zijn zegekar. Robur gaf wel wat ruimte, maar
Bert pakte deze kans vol aan.
Richard Spoor won de eerste
ronde van Edwin Hilhorst en
moest aantreden tegen Bert
Grootjans in de kwartfinale.
Bussumer Spoor kwam niet
echt in zijn spel en Bert miste
op het laatste moment de finesse om de partij uit te maken,
Richard was iets gelukkiger
en plaatste zich voor de halve
finale. Bert kwam slechts één
carambole tekort. Het gaat

elke maand wat beter, Bert
wordt een gevaarlijke voor de
toekomst. Naast Richard waren Oscar Schouten en René
de Rooij ook degenen die zich
plaatsten voor de halve finale.
Drie mannen bleven over en
dus moest er geloot worden
wie zich direct plaatste voor
de finaleplaats en wie ervoor
moesten spelen. René trok, als
oudste van dit drietal, het langste strootje en was vrij en dus
direct finalist. Oscar en Richard
maakten er een mooie pot van,

maar de ervaring won het deze
keer van de wilskracht. Oscar
werd 3e en René en Richard
begonnen aan een titanenstrijd.
Richard was hierin de gelukkigste en bracht de bloemen en
de glorie van de ‘Kampioen van
augustus’ mee naar huis. Hij zei
ten slotte: ‘Bedankt voor het
spartelen’.
Op donderdag 6 september is
de volgende ronde van de ‘Tien
van Rood’- competitie. Aanvang rond 21.30 uur.

Petanque, Gooise moppentoernooi
ANKEVEEN- Zaterdag 19 augustus werd het toernooi gespeeld
met de naam ‘Gooise Moppen’.
Dit toernooi werd genoemd
naar de bakkunsten van een
onzer leden, die het leuk vindt
koekjes en taarten te bakken.
De prijzen bestonden uit Gooise moppen, cake en taart. Elly

bedankt! Er waren 22 deelnemers komen opdagen op deze
buitengewoon gezellige dag.
Na de koffie, met koek en de
loting, werden er weer korte,
lange en spannende partijen
gespeeld. De heren Bornhijm
en Van Schaik wonnen beide
hun drie partijen. Deze mannen zijn echte kanjers! Wim

Bornhijm werd de winnaar van
dit toernooi evenals in juli, met
3 gewonnen partijen en een
plussaldo van 26 punten. Tweede werd Cor van Schaik met 3
gewonnen partijen en een plussaldo van 21 ptn. Ronald Neijsen eindigde als derde met 2
gewonnen partijen en een plus
saldo van 20 ptn. Laatste werd

Hans Leideritz, die zijn dag
niet had, want boulen kan deze
man echt wel (met geen enkele
winstpartij en een negatief saldo van 19 ptn.). Kortom, een
wederom geslaagd toernooi
met deelnemers en toeschouwers. Ons volgend toernooi is
zaterdag 15 september.

Een nieuw seizoen van aanpakken
De Blijkklappers gaan in september weer bewegen. Rekken,
strekken, buigen en springen,
niets wordt ons onthouden als
we onze badmintonwedstrijden willen winnen.
Onze jonge jeugd gaat weer

meer bijleren, de oudere jeugd
gaat verfijnen. Samen met de
volwassenen plezier hebben in
het spel. Bent u en ben jij geinteresseerd? Jeugd traint op
woensdagavond vanaf 18.30
uur én vrij spel op zondagavond vanaf 19.30 uur. Vol-

wassenen spelen vrij op woensdagavond, vanaf 20.00 uur én
zondagavond vanaf 19.30 uur.
Vanaf 5 september 18.30 uur
ben jij en vanaf 20.00 uur bent
u van harte welkom in sporthal
De Blijk aan de Blijklaan 3.
Info: Henny, 06-24139402.

bedrag € 425,00.
Voor zwemmen geldt een aparte Wijdemeerse regeling: De
diverse zwembaden geven een
A- diplomagarantie. De bedragen verschillen, voor De Lieberg is het 525 euro ( je krijgt
dan geen andere sport vergoed).
Seema en Reema genieten nu
veilig van het water. Misschien
kent u in uw omgeving ook
kinderen die mee willen doen,
maar niet kunnen. Misschien
willen ze handballen, dansen,
trommelen of boetseren. Aarzel niet en zoek een intermediair.
Meer info: www.jeugdfondssportencultuur.nl.
Aanvragen via:
www.allekinderendoenmee.nl.

Nieuws
Club 4711
Uitslag + stand
zomertoernooi biljarten:
Maandag
20
aug.: B. Worp – J. Vrijburg 2-0,
J. van Greuningen – Mw. T. Bos
0-2, M. Zieleman – W. Clements
0-2. Stand aan kop: W. Clements
8-20, B. Worp 8-19, M. Zieleman
8-17
Uitslag maandtoernooi biljarten: Zaterdag 25 aug.: 1. M.
Boelhouwer & W. Clements (16
pt.), 2. H. v.d. Burg & J. van Wijnen (10 pt.), 3. M. Verlaan & E.
Vernooij (8 pt.), 4. R. Boelhouwer & J. van Greuningen (2 pt.)
Programma
Zaterdag 1 sept. 16.00 uur: zomertoernooi biljarten, maandag 3 sept. 19.30 uur: zomertoernooi biljarten
Openingstijden bar
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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123inkt.nl zoekt
magazijnmedewerkers!
Steek je handen uit de mouwen in het magazijn van 123inkt.nl. Hier kun
je aan de slag als bijvuller, inpakker of order picker. Je kunt lekker fysiek
aan de slag en hoeft je geen moment te vervelen. In het magazijn kun je
ook 's avonds of op zondag komen werken. Mogelijkheden genoeg!
Wat vragen wij?

Wat maakt 123inkt.nl zo leuk?

• Je kunt fysiek zwaar werk
goed aan
• Je bent stressbestendig
• Je bent nauwkeurig

•
•
•
•
•

Kantine met versbereide maaltijden
Elke 2 weken een stoelmassage
Veel doorgroeimogelijkheden
Legendarische borrels, feestjes en uitjes
Meer dan 300 gezellige en leuke collega’s

Magazijnmedewerker zondag
Elke zondag (en eventueel in de avonduren)
aan de slag in het magazijn.
Wat ga jij doen?
• goederen uitpakken
• orders picken
• pakketten verzendklaar maken

!

n!!

ale

Ide

aa
bijb

Magazijnmedewerker bijvulploeg
(ft, 40 uur)

Fulltime aan de slag in een gezellig, hardwerkend team.
Wat ga jij doen?
• het inpakmagazijn bijvullen vanuit verschillende
voorraadmagazijnen
• goederen ontvangen en inboeken

Magazijnmedewerker
(ft, 40 uur)

Wisselende werktijden, de ene week werk je de dagdienst
en de andere week de avonddienst.
Wat ga jij doen?
• goederen uitpakken
• orders picken
• pakketten verzendklaar maken
Meer weten of direct solliciteren? Ga naar 123inkt.nl/vacatures
Daar vind je ook al onze vacatures van andere afdelingen.

Nieuw Walden, Nederhorst den Berg
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Door: Nikwi Hoogland

Met een glimlach op het water
door Jachthaven Kortenhoef
KORTENHOEF – Het was heet
de afgelopen tijd. Het was zelfs
zo heet, dat het niet meer uit te
houden was op het land. Dan
is er nog één plek waar je wel
wil zijn, het water. En als je op
het water wil, kan dat op veel
verschillende manieren zoals
met een sloep, een motorboot
of een kano. En mocht je deze
vaartuigen niet hebben, dan
biedt Jachthaven Kortenhoef de
uitkomst.
Moleneind 2A in Kortenhoef,
dat is waar Jachthaven Kortenhoef te vinden is. De jachthaven
biedt onder andere ligplekken
tegen betaling aan voor pleziervaartuigen en verhuur van verschillende voer- en vaartuigen.
Voertuigen? Jazeker, solexen.
Als laatste bieden ze ook de
mogelijkheid voor bedrijfsevents en personeeluitjes op de
jachthaven. Een jachthaven is
oorspronkelijk ontwikkeld om
boten en jachten aan te laten
meren tegen betaling. Er kan
wel gesteld worden dat deze
jachthaven het daar niet bij gelaten heeft. Ongeveer 30 jaar
terug is Jachthaven Kortenhoef
ontstaan. Het begon allemaal
klein en er werden plannen gemaakt om Jachthaven Kortenhoef mooier te maken. Een aantal plannen zijn goed gelukt en
het is nu aan Hans van der Laan
de Vries (junior) om de rest ook
te verwerkelijken. Hans is nu 28
jaar en was van jongs af aan al
aan het werken op de jachtha-

ven. Hij heeft het stokje overgenomen van Hans van der Laan
de Vries (senior). De regels, de
tegenslagen, maar ook de goede
momenten kent hij.
Goed verzorgd
Hans jr. is hartstikke trots op
zijn jachthaven, “De ligplekken,
alles wat wij verhuren en onze
faciliteiten zijn tot in de puntjes
geregeld. Bij ons is alles goed
verzorgd. Ga je een boot huren?
Dan zorgen wij dat die tip top
schoon is. Daarnaast geven wij
elke klant persoonlijk aandacht.
Wij geven duidelijke instructies
en varen alle sloepen samen
met de klant de haven uit. Via
de Jachthaven Kortenhoef app
kunnen mensen de vaarregels
lezen, vaarroutes zien en hun
snelheid in de gaten houden.”
Wie goed doet, goed ontmoet
“Iedereen in Nederland is drukker en juist daarom is het zo
belangrijk om die rust, ruimte
en gezelligheid te accentueren,”

Kortenhoever Maxim Gazendam werd Nederlands Kampioen
Zandsculpturen in Oss. Hij verdiende de titel met een goochelende haas.
Het metershoge kunstwerk draagt de naam ‘Be the magic, not the illusion.

zegt Hans “dit stralen wij niet
alleen uit, maar bieden wij ook
aan.” Zo vertelt Hans dat ze vorig jaar het Nationaal Ouderen
Fonds hadden gesteund door
500 ouderen te laten varen op de
Wijde Blik. “De blije gezichten
van deze menen, daar doe je het
voor.”
Toekomstplan
Volgens Van der Laan de Vries
is Jachthaven Kortenhoef geen
standaard jachthaven. Hij heeft
namelijk een visie voor zich. In
2025 wil hij dat de jachthaven
groen is. Voor zijn vaste ligplaatsklanten en gasten moet
Jachthaven Kortenhoef natuur
uitstralen. “Bij toekomstige
ontwikkelingen kijken wij altijd
naar wat wij kunnen betekenen
voor de natuur. Denk hierbij aan
gaten maken in damwanden die
als broedplaats voor ijsvogels
of zwaluwen kan fungeren.” Hij
glimlacht en zegt vervolgens:
“Door de jachthaven te herinrichten met veel groen en duurzame maatregelen, willen wij de
eerste eco jachthaven van Nederland worden.”
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