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De kracht, warmte en
passie van KVW
Door: Nikwi Hoogland
NEDERHORST DEN BERG – Er zijn velen grootgebracht met de liefde en activiteiten van Kindervakantiewerk. En geldt dit dan alleen voor de kinderen tussen de 4 t/m 12 jaar? Nee, zeker niet. De vrijwilligers
hebben het met elkaar ook ontzettend gezellig. Dat merk je vanaf het moment dat de kinderen gebracht
worden, tot het moment dat ze weer naar huis moeten. De sfeer is goed, de kinderen zijn blij en de vrijwilligers hebben plezier.
Het 26e jaar wordt ingeluid in
2018. Jamie Bos, 25 jaar, organiseert KVW van kop tot staart
en is het manusje van alles. Haar
moeder heeft KVW opgericht en
daarmee is Jamie de trotse opvolgster. Het aansturen, regelen
en leidinggeven zijn de drie kerntaken voor haar. Gelukkig hoeft
ze het niet alleen te doen, maar
wordt ze geholpen door verschillende jongeren uit Nederhorst,
het vrijwilligersteam. Deze jongeren maken er twee heel gezellige weken van. Ze leren elkaar
kennen, bouwen vertrouwen op
en bieden steun als dat nodig is.
Zo staat teamverband en saamhorigheid helemaal centraal. In

de twee weken KVW mogen de
jongeren zich uitleven, creatief
zijn en werken voor de kinderen.
In ruil hiervoor krijgen zij voldoening, een trots gevoel en een
familie bij KVW. De KVW-familie bestaat uit allemaal unieke
personen. Iedereen kan wel zijn
of haar steentje bijdragen. De één
is lief, de ander is stoer en weer
een ander zorgt voor alle techniek. De uitspraak: “Being a part
of something special, does not
make you special. Something is
special, because you are a part of
it,” past helemaal bij KVW.
De oertijd van KVW
KVW begon met het doel om

kinderen die niet op vakantie
gingen, om welke reden dan ook,
een leuk uitje te bieden in eigen
dorp. Met de diverse activiteiten
zat er altijd wel iets tussen. Met
persoonlijke aandacht wordt elk
kind gewaardeerd en gerespecteerd. Nu in 2018 is KVW een
oord voor alle kinderen, ook de
kinderen die op vakantie gaan.
Zij zijn bijna teleurgesteld dat ze
niet naar KVW kunnen.
Superheldendag
De dag van o.a. Ninja Turtle, Belle de prinses, Spiderman, Ninja
en Mega Mindy. Naast deze geweldige pakken waren er ook
kinderen met capes en maskers.

Het begon met een spannend
filmpje van Professor Evil. Zij
zou samen met haar kat de wereld gaan overnemen en heersen.
De kinderen moesten allemaal
lastige puzzels oplossen om erachter te komen wat Professor
Evil haar zwakte was. Na een dag
samenwerken en het gebruiken
van ieders talent, zijn ze er samen
achter gekomen dat de Macarena
de oplossing was. Aan het einde
van de dag hebben alle kinderen
samen met de vrijwilligers de
Macarena gedanst om Professor
Evil te verslaan.
Een berichtje
“Motiveer je kind om overdag
mee te doen aan de activiteiten,

of om mee te helpen met activiteiten! Aan mama’s en papa’s
hebben wij veel, kom maar met
ideeën. Daarnaast aan de kinderen, dank voor jullie komst elke
keer weer, zonder jullie enthousiasme is KVW geen KVW. En
als laatste aan de jongeren, dank
voor jullie inzet. Als je nog geen
KVW-vrijwilliger bent, kom
een keer proefdraaien.” Spullen
(planken voor decor, doeken,
verf, andere spullen) om te sponsoren? KVW haalt het graag op
of je mag het afleveren bij de
Sporthal in Nederhorst den Berg.
Je kunt je kind, jezelf, spullen of
ideeën opgeven via: jamie.bos@
kindervakantiewerk.com.

Vakantie
I.v.m. de zomervakantie zal het Weekblad Wijdemeren van 22 augustus a.s. komen te vervallen.
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

RK Kerk Wijdemeren

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

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

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

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

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

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

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

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

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

w H. Antonius
Zo. 5 augustus: 9.30 uur: w&cv.
Liturgiegroep.
Wo. 8 augustus: 9.30 uur: euch.
J. Dresmé.
w St. Martinus
Za. 4 augustus: 19.00 uur: w&cv.
W. Balk.
w OLV Hemelvaart
Zo. 5 augustus: 9.30 uur: w&cv.
Liturgiegroep.

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.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 5 augustus: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
w De Graankorrel
Zo. 5 augustus: 10.00 uur:
Ds. Aalbers.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 5 augustus: 10.00 uur:
Dr. A.A.A. Prosman, Amersfoort.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 5 augustus: 09.30 uur:
Dhr. R. Kok, Alblasserdam.
w Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 5 augustus: 11.00 uur:
Geen dienst.

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

Bezorger gezocht

Streek Gemeenten

w Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 5 augustus: 10.00 uur:
Br. Nijenhuis.
w Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 5 augustus: Geen opgave.

Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger
om op woensdag in Kortenhoef ons
Weekblad Wijdemeren te bezorgen

Ben je geïnteresseerd om Weekblad Wijdemeren te bezorgen?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

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

Adverteren:
www.weekbladwijdemeren.nl

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

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
WAT
WAAR
do. 02 aug.
14.00 u. Bossafari				
NM, Noordereinde 54b
wo. 01 aug.
19.00 u. Waterestafette & spelletjes		
De Eekhoorn, E. Mooijlaan
za. 04 aug.
11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk
za. 04 aug.
12.00 u. Kerken open Nederhorst den Berg Willibrord; OLV Hemelvaart
za. 04 aug.
20.00 u. Reeën kijken Corversbos		
Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
zo. 05 aug.
11.00 u. Struinen met de boswachter
NM, Noordereinde 54b
vr. 10 aug.
19.30 u. Reeën kijken Corversbos		
Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
za. 11 aug.
11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk
za. 11 aug.
12.00 u. Kerken open Nederhorst den Berg Willibrord; OLV Hemelvaart
zo. 12 aug.
11.00 u. Struinen met de boswachter
NM, Noordereinde 54b
wo. 15 aug.
14.00 u. Watersafari			
NM, Noordereinde 54b
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Door: Herman Stuijver

Wijdemeren financieel van geel 8 ton voor organisatie goed besteed
naar groen
WIJDEMEREN- Niet dat Jan Klink juichend door het gemeentehuis
liep, maar tevreden was de financieel wethouder wel over de brief
van de provincie Noord-Holland waarin staat dat de gemeente
de financiële stukken nu inzichtelijker presenteert dan voorheen.
Uit het Interbestuurlijk Toezicht blijkt dat Wijdemeren
van geel (redelijk adequaat,
voor verbetering vatbaar) naar
groen is gepromoveerd. Groen
is voldoende, hoger kan niet.
Vandaar die tevredenheid.
De waardering ging over de
jaarstukken 2017 en de begroting 2018. Met name is er
nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen het structureel
en incidenteel meerjarig beleid,
waardoor een sluitende meerjarenraming nu wel kon worden
gepresenteerd in tegenstelling
tot 2017. De provincie schrijft
dat men verheugd is dat Wijdemeren op verschillende terreinen rond het financieel beheer
flinke slagen heeft weten te
maken. De begroting is inzich-

telijker geworden, mede omdat de paragraaf Onderhoud
Kapitaalgoederen voldoende
informatie bevat over het beheer van de openbare ruimte.
Je kunt zien over welke actuele
beleids-en beheerplannen de
gemeente beschikt. De kosten
zijn weergegeven evenals de
kwaliteitsniveaus. De provincie schrijft dat de gemeente
kiest voor ‘een net voldoende’.
‘Het is wel belangrijk dat dit
onderhoud nauwlettend in de
gaten wordt gehouden om toekomstige problemen te voorkomen’ schrijft gedeputeerde
Van der Hoek. Klink vermeldt
daarnaast dat er nu pas een bedrag wordt afgeschreven als het
proces is afgerond. En zo zijn er
meer onderdelen duidelijker in

€ 50.000 extra om
fusie te bestrijden
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN - In de hete dagen voor het zomerreces zit
ook wethouder Joost Boermans niet stil. Het is zijn taak
om de bestuurlijke toekomst
van Wijdemeren naar een gewenst einddoel te loodsen.
Daarvoor heeft hij nog dit jaar
50.000 euro extra nodig.
Dat is dus een bedrag boven de
50.000 die al begroot was voor

2019. Boermans wil ook de komende maanden zijn handen
vrij hebben om handelend op
te treden, maar kan niet zonder
budget. “Het geld dat ik nodig
heb, is bedoeld voor twee sporen. Enerzijds om bekwaam
en scherp te reageren op de
ARHI- procedure, anderzijds
voor ondersteuning om ons
streven naar één gemeente
Gooi en Vecht handen en voeten te geven” opent Boermans.
Zoals bekend is de provincie
een wettelijke procedure ge-

de financiële tabellen vermeld.
De interne controle en de beschrijving van de werkprocessen zijn beter dan voorheen.
Ook is het belangrijk dat de
gemeente de verouderde financiële software gaat vervangen
door een nieuwe, onder gastheerschap van Hilversum. “Het
is de som der onderdelen die
ons een voldoende kwalificatie
heeft bezorgd” voegt Klink eraan toe
De wethouder vertelt dat al in
de Kadernota 2019 is voortgegaan met de verbeterde opzet.
Dat zal ook het geval zijn met
de Begroting 2019, meer diepgang en transparantie bij de Kapitaalgoederen. Het onderdeel
dat gaat over de bijdragen aan
gemeenschappelijke regelingen
(regio, brandweer, veiligheid
e.d.) zal verbeterd moeten worden.

Foto: De wethouders Jan Klink en
Joost Boermans (rechts)
start om Wijdemeren en Hilversum te fuseren. Door nieuw
landelijk beleid van de minister
van Binnenlandse Zaken is de
gang van zaken verlengd. Naar
verwacht zullen Gedeputeerde
Staten van Noord- Holland in
september met een definitief
besluit komen. “Dan wil ik me
uiteraard verdiepen in het plan
van de provincie. Daarvoor is
waarschijnlijk juridische kennis nodig om de tekst haarfijn
wettelijk te screenen. Dat kan ik
niet en ook in huis hebben we

WIJDEMEREN- Burgemeester Freek Ossel vindt dat Wijdemeren
op koers ligt met het op orde brengen van de basis van de gemeentelijke organisatie. Het ambtelijk apparaat was nog niet
toekomstbestendig, het gaat nu de goede kant op. Vorig jaar juli
stelde de gemeenteraad 8 ton beschikbaar om de organisatie te
verbeteren.
Daarvan is ruim 4 ton besteed
en het is de bedoeling dat halverwege 2019 alle doelen bereikt zijn. In een brief aan de
raad geeft de burgemeester
een tussenstand. Er waren in
totaal zeven verbeterpunten.
De nieuwe structuur met een
gemeentesecretaris aan de top,
gevolgd door twee directeuren
(fysiek en sociaal domein) en
zes teammanagers werkt. Er is
alleen nog een vacature voor de
teammanager Personeel & Organisatie. Ook de missie en visie staan nu ook op papier, waar
staan we voor en waar gaan we
voor. ‘Iedereen doet mee!’ staat
cursief onderaan de missie, wat
een bondige samenvatting is.
De 10-regelige visie staat vol
begerenswaardige idealen als
transparant, proactief, gebiedsgericht, professioneel, wendbaar, duurzaam en voorloper
naar één Gooi en Vecht. De
mooiste zin is deze ‘Wij dragen
als gastheer bij aan het geluk
van onze inwoners’. Halleluja!
Het nieuwe management houdt
van duidelijkheid en scherpte,
want het moet mogelijk zijn
om acties en resultaten op één
A3- vel te presenteren.
Punt 2 t/m 5
Het ontwikkelen van de medewerkers is een doorgaand proces. Ook wil men de betrokkenheid van de ambtenaren bij
de gemeente vergroten. Begin
april is een projectleider aangesteld die een plan van aanpak
heeft gemaakt om de werkprocessen te beschrijven en te
controleren. Het zaakgericht

werken is al voor een deel gerealiseerd, bij het fysiek domein
(groen, wegenbouw e.d.) wordt
alles digitaal afgehandeld. In de
tweede helft van dit jaar komen
het sociaal domein en dienstverlening aan de beurt. Bij het
5e verbeterpunt, het financieel
beheer, heeft de gemeente flinke vooruitgang geboekt. Zowel
de jaarrekening, het verdelen
van budgetten in de nieuwe organisatiestructuur en het vervangen van het financieel-administratief systeem zijn in
gang gezet. Voor wat betreft het
laatste gaat Wijdemeren per 1
januari 2019 een gastheerschap
aan met Hilversum. Zodat de
gemeente een moderne vorm
van e- facturen kan opzetten.

daarvoor te weinig capaciteit.
Dan wil ik dus een jurist inhuren om ons juist te adviseren.
Dat kan dus al vanaf september
noodzakelijk zijn.”

den. Dan is het handig als er
geld is om dat te ondersteunen,
met beelden, met onderzoek,
enz.. Daarvoor is het resterende geld nodig. Boermans hoopt
dat de gemeenteraad zijn verzoek zal steunen. De 50.000
euro voor 2019 is bestemd voor
de aanstelling van een strategisch adviseur die de bestuurlijke toekomst zal begeleiden.

Daarnaast wil Boermans het
plan voor één Gooi en Vechtgemeente alom promoten. Voor
de duidelijkheid: de huidige
coalitie wil geen tussenstap met
Hilversum maar op een termijn
van 10 jaar naar één Gooi en
Vecht. Op allerlei manieren
wil Wijdemeren tegenstanders
overtuigen van de noodzaak.
Draagvlak creëren om zoveel
mogelijk medestanders te vin-

Punt 6 en 7
Nieuwe teams betekent ook andere ruimtes. Dat vergde kleine
aanpassingen in de huisvesting.
Een deel van het versleten kantoormeubilair werd vervangen
en de raadszaal kreeg een andere kleur. Er is nog 72.500 euro
beschikbaar voor meer verbouwinkjes. Tot slot wordt onder
de noemer HR- beleid gewerkt
aan een hedendaags personeels- en organisatiebeleid. Inmiddels zijn alle medewerkers
op de hoogte over hun nieuwe
functie-indeling. Tot september mogen ze reageren. Tot slot
merkt burgemeester Ossel op
dat alle nieuwe ontwikkelingen
gekoppeld zijn aan het dagelijks werk, hierin moet de echte
verandering zichtbaar zijn.

Vakantie

I.v.m. de zomervakantie
zal het Weekblad Wijdemeren van 22 augustus
a.s. komen te vervallen.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie,
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Weekblad
Ankeveen,
Tel:Wijdemeren
035-6560059,
@: info@harrit.eu

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

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

Verloren autosleutels aan ring
Op parkeerplaats Veenstaete
Kortenhoef. Graag bellen naar
06 17448106 / 035- 6561079
Automonteur, Apk keurmeester
of Technisch Specialist?
Solliciteer bij Vakgarage
Richtlijn. Loop binnen of bel
0294-252325
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Kort nieuws

Kort nieuws
AutoMaatje brengt en haalt u op:
bel 2 dagen van tevoren (ma-vr:
9-12 u.) 06- 302 38 257. Kost 0,30
per km.
Behoefte aan een regelmatig bezoekje, een wandelingetje? Humanitas biedt ‘vriendschappelijk
huisbezoek’. Mail: tgooi@humanitas.nl of 035-6286093.
Cultureel Centrum Nederhorst
den Berg, nieuwe cursussen, lezingen, workshops: www.bergsecultuur.nl

Parkinson
Café Laren
Op donderdag 16 augustus is
er weer een Parkinson Café.
Nu in het teken van ‘Klachten
in het denken bij de ziekte
van Parkinson’. Deze zijn vaak
in meer of mindere mate aanwezig. De heer Chris Vriend
van het VUmc zal over het
zgn. cogtips onderzoek vertellen. Hierna kunt u uw vragen stellen. Ook hier sluiten
we weer af met de mogelijkheid elkaar te spreken onder
het genot van een drankje.
Woensdag  juli 

Vanaf heden kunt u voor een
Viore, centrum voor mensen In de vacaturebank van Versa
behandeling van MV Hairstyling ook terecht bij Enerki Spa die leven met kanker. Een in- Vrijwilligerscentrale zijn veel leu- Zaal open om 14.00 uur, toegang
kunt u on-line
doen via
www.weekbladwijdemeren.nl,
de betaling
loopcentrum
waar
iedereen
Vreelandseweg 37AOpgave van ‘Wijdemeertje’
ke vacaturesinclusief
te vinden.
Infodaarvan.
www. gratis.
Aanleveren tot maandag
u voor verschijning.
Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.
op doordeweekse
dagen10.00
tussen
Ned. den Berg
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
versavrijwilligerscentrale.nl
10 en 17 uur (woensdag tot 21
Informatie: 06-51140404
Bel: 06-54674677 of
Amaris Theodotion, Werkdroger
uur)
binnen
kan komen,
zon- Klusjesteam Wijdemeren, voor Binnenkort
035-6566623
1, 1251CM Laren
Te koop
gevraagd
PostzegelLIEVER BLOEMEN
www.computer-assistent.nl
in City(Ridderzaal).
of Wesopa:
der verzamelingen
afspraak. Oostereind
www.parkinsoncafelaren.nl
P.Verwey115, ouderen en hulpbehoevenden. do.
Versewww.rachidas.nl
bloemen uit Aalsmeer
Computerhulp Wijdemeren
5 juli Film. Info: www.wesoHilversum,035tel.
035-6853532, Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-Gra- pa.nl
Patisserie
CitoParticulier
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Werk Kerklaan

Aanpak Cabomba

Van 13 t/m 17 augustus wordt een
deel van het riool in de Kerklaan
gerenoveerd. De Meenthof en de
parkeerplaats blijven bereikbaar.
Voor automobilisten staat een
omleidingsroute aangegeven.
www.wijdemeren.nl/wegafsluitingen

Gaat u met dit mooie weer regelmatig
met een boot de plassen op? Dan bent
u vast bekend met Cabomba.
Dit aquariumplantje is een probleem
voor de waterrecreatie. Help mee om
verdere verspreiding te voorkomen!
www.wijdemeren.nl/aanpakcabomba

Volg ons ook op:

#mooiWijdemeren
@gemeentewijdemeren

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

Nederhorst den Berg

Bouwen en wonen
Aangevraagde
omgevingsvergunningen
>

Ankeveen

- Stichts End 50: aanbrengen brand scheidende
muur (11.07.18)

’s-Graveland

- Cannenburgerweg: 12-14: wijzigen
brandcompartimentering (18.07.18)
- Noordereinde 111 t/m 119: aanpassen balkons aan
achterzijde woningen (16.07.18)
- Noordereinde 141: plaatsen dakkapel aan voor- en
achterzijde woning (17.07.18)
- Noordereinde 293: verbouwen woning (20.07.18)
- Zuidereinde 78: vernieuwen kozijnen (18.07.18)

Kortenhoef

- Emmaweg 37: tijdelijk plaatsen stacaravan
(25.07.18)
- Huijbert van Schadijcklaan 16: bouwen erker
(17.07.18)

Loosdrecht

- Dennenlaan 13: plaatsen dakkapel aan voorzijde
woning (21.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 113: uitbreiden woning
(11.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: plaatsen woonboot
(18.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a: bouwen woning
(16.07.18)
- Nootweg 24a: plaatsen dakkapel (23.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 158a: vergroten en verhogen
woning (13.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 204a: verhogen bestaande
botenloods (24.07.18)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen

- ’t BreukeleveenseMeentje 7: bouwen woning
(09.07.18)
- Herenweg 63 en 65: oprichten dubbele woning
(17.07.18)
- Herenweg 66: vernieuwen toegangspoort (17.07.18)

Kortenhoef

- Emmaweg 37: vergroten woning (20.07.18)

Loosdrecht

- Hallincklaan 3: maken uitbouw (19.07.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b: bouwen steigers
(25.07.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 52e: bouwen bedrijfspand
(24.07.18)
- Rading 10 35: bouwen woning (25.07.18)
- Rading 16 16: uitbreiden woning (20.07.18)

COLOFON

- Voor Vreelandseweg 53: plaatsen schuifhek (bij ‘t
Hemeltje) (18.07.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 285: aanbrengen
beschoeiing
- Oud-Loosdrechtsedijk 238: verbouwen
gemeentelijk monument ‘De Dunne Dirk’

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

- Stichting Monumenten Bezit, Zuidereinde 43,
’s-Graveland: Verhuur voor kleinschalige
evenementen, zoals recepties, diners en
vergaderingen

Informatie

Tegen het indienen van een melding staat geen
bezwarenprocedure open.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon
nummer 088-633 3000.

Ontwerpbesluit Weigering
verklaring van geen
bedenkingen aanvraag
omgevingsvergunning
Moleneind 65 in Kortenhoef

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef

- Hoflaan tegenover huisnr. 42/44: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met handicap belanghebbende (17.07.18)
- Oranjeweg t.h.v. huisnr. 118: opheffen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met omstandigheden belanghebbende.

Loosdrecht

- Oud-Loosdrechtsedijk t.h.v. huisnr. 241: opheffen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met omstandigheden belanghebbende.
- Hoek Ruysdaellaan/St. Annepad: realiseren twee
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
auto’s (25.07.18)
- Vrijheid t.h.v. huisnr. 23: opheffen van
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met omstandigheden belanghebbende.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Persoonsregistratie

www.wijdemeren.nl

> Beschikking ambtshalve
uitschrijving uit de 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:
- Sonet, Océane P.C.H., geboren 5 oktober 1996,
uit te schrijven Land Onbekend per 8 juni 2018
- Couperus, John R.M. , geboren 18 december 1968,
uit te schrijven Land Onbekend per 5 juni 2018
- A.J. Koridon, geboren 11 april 1970, uit te schrijven
Land Onbekend per 14 juni 2018
- L. Franco Sanchez, geboren 4 september 1990 uit
te schrijven naar Colombia per 2 juli 2018
- S. Keler, geboren 24 juli 1963, uit te schrijven Land
Onbekend per 5 juni 2018		
- V. Popa, geboren 7 augustus 1984, uit te schrijven
Land Onbekend per 7 juni 2018
- A. Thiangsungnoen, geboren 18 juli 1976, uit te
schrijven Land Onbekend per 8 juni 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.

>

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de
gemeenteraad op 19 juli 2018 heeft besloten, gelet
op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht en artikel 6.5 van het Besluit
omgevingsrecht, de Verklaring van geen
bedenkingen voor de aanvraag om
omgevingsvergunning voor bouwwerken ten
behoeve van extensieve natuurgerichte recreatie op
het perceel Moleneind 65 te Kortenhoef in ontwerp
te weigeren en de ontwerp-weigering ter inzage te
leggen.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken
liggen vanaf 27 juli 2018 gedurende zes weken ter
inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading
1 in Loosdrecht bij het secretariaat van de afdeling
Fysiek Domein, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur
(op afspraak).

Zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een
zienswijze naar voren brengen tegen de ontwerp-weigering. Deze zienswijze dient te worden
gericht aan de raad van de gemeente Wijdemeren,
Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

> Voornemen ambtshalve
uitschrijving uit de 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.
Het betreft de volgende personen:
- A.J. Koridon, geboren 11 april 1970, uit te schrijven
Land Onbekend per 14 juni 2018
- L. Franco Sanchez, geboren 4 september 1990, uit
te schrijven naar Colombia per 2 juli 2018
- R.A. von Grumbkow, geboren 12 mei 1961, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
- C.A. van der Kamp, geboren 2 februari 1966, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
- M. Kerkhof, geboren 23 oktober 1970, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
- F.F.N. Rojer, geboren 20 november 1992, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018
- W. Rokebrand, geboren 15 augustus 1970, uit te
schrijven Land Onbekend per 26 juli 2018

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer:
(035) 65 59 557.

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

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een
ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling
Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65
59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later
beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 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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Politiek

Door: Herman Stuijver

Olivier Goetheers passie voor de politiek
LOOSDRECHT- Sinds de gemeenteraadsverkiezingen is
de vierpersoonsfractie van De
Lokale Partij versterkt met Olivier Goetheer. Een jonge ICTprofessional uit Loosdrecht die
leeft voor de lokale politiek.
“Ik heb een drukke baan en
train bovendien veel voor de
halve triathlon begin september in Nice. Maar ik stem mijn
privéleven af op de politieke
agenda. Het bepaalt momenteel een groot deel van mijn
leven. En dan ben ik nog single, ik heb respect voor collega-raadsleden met een gezin.
Hoe spelen die dat klaar.”
Olivier Goetheer heeft in korte tijd de reputatie opgebouwd
dat hij met passie en volharding
zijn werk doet. Hij is een dossiervreter. “Als ik iets doe, dan
wil ik het ook voor 100% doen.
Ik wil zoveel mogelijk doen om
de inwoners van dienst te zijn.
Dus als ik iets ontdek wat beter
kan, dan ga ik er ook voor.” Hij
erkent dat de plaatselijke politiek een goede leerschool voor
hem is. Want soms lopen voorstellen totaal anders dan dat hij
zich had voorgesteld. Zo struikelde zijn initiatiefvoorstel om
een raadgevend referendum
in te voeren. Alleen zijn eigen
partij stemde voor. “Ik ben niet
teleurgesteld, ik wist dat de
kans dat men mij zou steunen
klein was. Maar het vuur is zeker niet gedoofd. Ik ben ervan
overtuigd dat jonge mensen
zullen herkennen dat een referendum een goede bijdrage is

om inwoners een stem te geven
bij politieke besluiten.”
Voorafgaand aan z’n betoog
om te pleiten voor een raadgevend referendum constateerde
hij al ‘dat politieke belangen
vóór gaan op idealen’. Immers
Dorpsbelangen en D66 zijn
beide voor het referendum,
maar hebben blijkbaar bij coalitiepartners CDA en VVD toegegeven dat zij hier geen breekpunt van wilden maken. Dus
trokken DB en D66 hun handen af van Goetheers voorstel,
evenals CDA, VVD en PvdA/
GrL die altijd al tegen een referendum waren.
Referendum
Olivier Goetheer ziet veel voordelen in een referendum. In een
tijd waarin zoveel verandert in
de vier jaar tussen de verkiezingen, is het noodzakelijk dat
inwoners tussentijds betrokken
worden bij besluiten. Hij noemt
de kennisrevolutie en een online maatschappij die ertoe leiden dat mensen steeds meer en
sneller informatie verwerven.
Dan is met een rood potlood
je keuze maken een verouderd
fenomeen. Bovendien is het
de vraag of verkiezingen wel
gaan over een pure keuze op
inhoud. Door marketing is de
beïnvloeding op kiesgedrag
enorm gegroeid. Dus vindt de
jonge democraat het referendum een goed middel. “Uiteraard naast andere vormen
van inspraak. Mensen moeten
de kans hebben om op lokaal
niveau te zeggen wat ze ergens

van vinden.” In zijn voorstel
zou je 1800 handtekeningen
(10% kiesgerechtigden) nodig
hebben om een raadpleging
te laten plaatsvinden. Uit onderzoek bij andere gemeenten
blijkt dat 99,5% van de uitslagen van plaatselijke referenda
wordt opgevolgd door gemeenteraden. Het idee dat bepaalde
kwesties tot een simpel ‘Ja/ Nee’
worden teruggebracht, weerlegt hij met het argument dat
ook bij andere besluiten er uiteindelijk een keuze voor of tegen is. Om zoveel mogelijk zijn
collega-raadsleden te overtuigen, had Goetheer alle andere
discussies in het verleden hier-

over bestudeerd. Zo stelde hij
een lijstje op van onderwerpen
op die niet thuishoren bij een
referendum, onder andere bestemmingsplannen, belastingverordeningen en voorstellen
van hogere bestuursorganen.
Tevergeefs, het onderzoekswerk, het zorgvuldig op papier
zetten van de verordening, het
vlammende betoog, het mocht
niet baten, de Wijdemeerse
gemeenteraad stemde met 15
stemmen tegen.
Leerproces
“Ik heb er veel van geleerd.
Zo moet ik bijvoorbeeld leren
om beknopter te formuleren.

Ik wil teveel alles wat bij een
onderwerp hoort naar voren
brengen. Dat is niet nodig.
Ook moet ik veel meer mijn
politieke voelhoorns trainen.
Ik heb echt even gedacht dat
iedereen dit wel een goed voorstel zou vinden” vertelt Olivier
Goetheer eerlijk. Maar zijn idealen, die wil hij niet verkwanselen. “Zo wil ik niet worden, ik
moet de politieke realiteit beter
leren kennen. Maar altijd in het
licht van wat het beste is voor
de inwoners. En niet te vergeten, met plezier, want dat is
even belangrijk.”

Kunst ‘Week van het Lichaam’
Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF- De warmte tijdens de Zomeracademie weerhield de deelnemers er niet van om gemotiveerd aan de slag te gaan in de ‘Week van het Lichaam’. Samen met kunsthistoricus Aldwin Kroeze
organiseerde kunstenares Ingrid Jansen van atelier Art to Join een vijfdaagse cursus om het lichaam
in al zijn facetten op het doek vast te leggen.
’s Ochtends werden de circa
twaalf deelnemers met talloze oefeningen getraind in het
observeren van beelden die ze
daarna op talloze manieren op
papier zetten. Ze gebruikten
potloden, stiften, houtskool,
krijt en wat dies meer zij. ’s
Middags was er een model van
wie de cursisten een schildering maakten. Het grote atelier
staat vol met de portretten in
verf van verschillend niveau.
Aan tafel werken de voornamelijk vrouwelijke deelnemers
geconcentreerd aan de opdrachten. Nu gaat het om de
beweging vast te leggen. Steeds

benadrukt Aldwin hetzelfde
patroon, eerst vlot schetsen
en daarna uitwerken met een
zwart pennetje. Bij beweging
gaat het om de elementen: houding, herhaling, vervorming
en vervaging. De beelden die
men moet natekenen worden
steeds moeilijker, te beginnen
met een statische hardloper tot
echt bewegende beelden van
een schaatser. Onverbiddelijk
houdt Ingrid de stopwatch in
de hand, alles moet binnen
een bepaalde tijdslimiet. Het
moet wel spannend blijven. Ingrid Jansen legt uit dat mensen
schilderen niet alleen technisch

lastig is, maar dat je ook hebt te
maken met het beeld dat mensen van de persoon hebben.
“Het valt niet altijd mee om de
emotie van iemands verschijning los te zien van de fysieke
vormen.”
Op de eerste cursusdag begonnen de kunstenaars in spe met
de lijnen, op dinsdag het vlak,
woensdag het volume en op
donderdag dus de beweging.
De laatste dag is bestemd voor
een terugblik op de cursus.
Aan de hand van hun map met
werkstukken vertellen ze elkaar
hoe het ging en wat de ontwikkeling is geweest. Feedback

van de cursusleiders en andere
cursisten kan je een stuk verder
helpen. Op de vrijdagochtend
is er trouwens nog een grappige Japanse tekentechniek:
Hirameki. Je probeert van een
nietszeggende kleurige vlek iets
te maken, een hoofd, een kledingstuk of een lichaam.
Zelfs bij een hittegolf is het

fijn om je gevoel voor schilderen bij te schaven. Niet voor
niets hangt deze spreuk van
Erich Fromm prominent in
het atelier ‘Creativiteit vereist
de moed om zekerheden los te
laten’. Voor meer boeiende cursussen na de zomer. Zie: www.
ingridjansen.nl
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Door: Nikwi Hoogland

Friet maken een ambacht bij
snackbar Noordereind
’s- GRAVELAND – Friet bij Lunchroom en Cafetaria Noordereind
zijn niet zomaar gebakken aardappelen. Het is allemaal vers. En
dat proef je!
Jason Zheng is al 16 jaar de eigenaar van deze snackbar. Samen met zijn familie staat hij
klaar voor elke klant. Twee jaar
geleden heeft hij de snackbar
op de schop genomen en is de
uitstraling veranderd. Dit ging
gepaard met het aanbieden
van een hogere kwaliteit. Deze
kwaliteit uit zich in de verse
frieten. Een korte beschrijving
over de reis van aardappel naar
frietje: aardappels uitzoeken,
proberen, eventueel andere
halen, schoonmaken, snijden,
voorbakken en vervolgens afbakken. Een heel proces waar
Jason en zijn familie zich 100%
voor inzetten. “Kwaliteit is voor
ons het allerbelangrijkst.”
Er zijn veel plaatsen waar Jason een snackbar had kunnen beginnen, maar Jason
heeft gekozen voor ’s-Graveland. Oorspronkelijk komt hij

uit Nieuwegein en kende hij
’s-Graveland niet. Toch was
hij bij zijn eerste bezoek overtuigd. En dat was maar goed
ook, want Jason voelt zich nu
helemaal op zijn plek. “Een
dorp is anders dan een stad, alles is hier veel meer betrokken.
Je leeft dicht op elkaar en alle
verhalen gaan via mond-opmond,” Jason zegt vervolgens;
“voor mij maakt het dat heel
gezellig. Ik ken bijna iedereen
die hier binnenkomt wel bij
naam en ik weet waar ze wonen. Je ontwikkelt een band en
ik zou sommigen bijna vrienden kunnen noemen.”
Vooral lachen
Is het wel eens tegen je gebruikt,
dat iedereen je kent? “Nou, er
was eens een man, die kwam
hier langs en had een bestelling
geplaatst. Na een tijdje was ik in
gesprek met een jongen die hier

vaker komt. De bestelling van
de wachtende man was bijna
klaar. Maar het duurde hem te
lang en hij werd ineens kwaad.
Hij schreeuwde: je wordt hier
alleen geholpen als je bekend
bent!” Jason zuchtte, “dat is
natuurlijk heel apart. Hij had
besteld en zijn bestelling was
bijna klaar. Als je thuis bent,
moet je ook wachten tot het
eten klaar is. Hetzelfde geldt in
mijn snackbar. Hij is toen boos
weggelopen, zonder de bestelling mee te nemen en zonder te
betalen.”
Jason zegt dat zoiets gelukkig
niet vaak voorkomt en dat hij
vooral mensen treft die met
hem kunnen lachen. Zo had
Jason een oudere man in de
zaak die een soep had besteld.
De oude man wilde zijn soep
gaan eten, maar had geen lepel.
De oude man vroeg om een
lepel van Jason, waarop Jason
naar de keuken liep en met een
enorme soeplepel van 2,5 liter
terugkwam. Alle mensen die in
de winkel zaten moesten hard

lachen, samen met de oude
man en Jason. “Dat kan alleen
omdat je mensen kent en dat
waardeer ik erg.”
Graag koken
Als er één ding is waar Jason
van houdt, dan is het koken. Hij
zou in de toekomst eens willen
koken op hoger niveau. “Misschien als ik een dagje tijd heb,
kan ik meelopen met een kok
die culinair kookt. Het lijkt mij
een enorme uitdaging om dat te

Te vaak verkoop van alcohol aan 18-minners
Door: Saskia Luijer
In de eerste helft van 2018 werd
een aantal 17-jarigen op pad gestuurd om een poging te doen
om in Wijdemeren alcohol te
kopen. Alcoholverstrekkers weigerden hen dat in 52,5% van de
gevallen. Daarmee scoort onze
gemeente het laagste in de regio Gooi en Vechtstreek, waar de
naleving van de leeftijdsgrens
gemiddeld 66% was.
Tussen maart en mei werden
twintig alcoholverstrekkers in
onze gemeente bezocht op twee
onverwachte momenten. Horecabedrijven, winkeliers en sportkantines werden verrast met een
bezoekje. Een aantal 17-jarige
jongeren probeerde, onder begeleiding van onderzoeksbureau
Nuchter, alcohol te kopen. Deze
mysteryshopactie is onderdeel
van de aanpak van GGD en gemeenten om in de regio het alcoholgebruik onder jongeren terug
te dringen.
Slechtste in regio
Burgemeester Freek Ossel is niet
tevreden met het resultaat. Hoewel hij verduidelijkt dat de cijfers
fluctueren, moet de naleving
echt beter. “Wijdemeren scoort
als gemeente het slechtste in de
Gooi en Vechtstreek en dat doen

we al een tijdje” meldt hij. In de
regio is de naleving door supermarkten verslechterd naar 66%
en dat vraagt dus extra aandacht.
Ook de horeca doet het relatief
slecht, zij zijn gedaald naar 64%.
De slijterijen hebben zichzelf
daarentegen dit jaar verbeterd
(89%). En hoewel sportkantines
overall het laagste scoren, is daar
wel een stijgende lijn te zien; van
45% in 2015 naar 57% dit jaar.
Extra acties
Voor de gemeente zijn de resultaten een aansporing om extra
acties te ondernemen. Zo krijgen
alle bezochte zaken een brief met
de bevindingen van de mysteryshopactie. Alcoholverstrekkers
waar geen overtredingen zijn geconstateerd, ontvangen de deursticker ‘Wij doen NIX18 goed’.
De verkooppunten waar het niet
goed ging, krijgen een waarschuwingsbrief uit naam van burgemeester Ossel en wethouder
Van Rijn. Om de naleving onder
sportkantines verder te verbeteren, bezoekt Sportservice in de
komende periode diverse verenigingen om hen te ondersteunen.
Daarnaast worden ‘rekenhulpen’
uitgegeven die het makkelijker
maken om te checken of een jongere al 18 jaar is. Verder wordt
met nieuwe handhavingsmethodes geëxperimenteerd om de
effectiviteit van de controles te

verhogen. Een voorbeeld hiervan is een pilot die binnenkort in
Hilversum start, waarbij minderjarige testkoper samen met een
BOA de horeca gelegenheden
bezoeken. Tenslotte worden de
Nieuws Club 4711
Uitslag + stand
zomertoernooi
biljarten
Maandag 23 juli: J. van Greuningen – B. Worp 0-2, W. Clements
– M. Zieleman 2-0, M. Verlaan –
Mw. T. Bos 2-0
Stand aan kop: W. Clements 4-11,
B. Worp 4-11
Uitslag maandtoernooi biljarten
Zaterdag 28 juli: (bovenste 3
plaatsen) 1. Dhr. R. Boelhouwer
(4 pt.), 2. Dhr. J. van Greuningen

‘hotspots’ in kaart gebracht, de
locaties waar de kans het grootste
is dat een jongere er alcohol kan
kopen. Op die plekken wordt de
inzet van toezichthouders geconcentreerd.
(4 pt.), 3. Dhr. W. Clements (4 pt.)
Programma
Zaterdag 4 aug. 16.00 uur: zomertoernooi biljarten, maandag
6 aug. 19.30 uur: zomertoernooi
biljarten
Openingstijden
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot
20.30 uur (ook voor niet-leden)
Contactgegevens
Adres: Overmeerseweg 5a te Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

doen.” Na het koken wil Jason
niet alles op een bord gooien,
alsof er een orkaan overheen
is geweest. “Presentatie is belangrijk, het oog wil ook wat.”
Wat zou je de lezer als laatste
willen vertellen? “Alle mensen
die hier al een tijd komen, mijn
dank is groot en laten we elkaar
nog veel jaren zien. En voor de
mensen die nog nooit bij mij
zijn geweest, kom eens langs en
geniet van verse friet!”

Hilvis 9,4 voor
Hollandse
Nieuwe Haring
Vishandel Hilvis staat sinds jaar en
dag op dinsdag en vrijdag in Kortenhoef aan de Curtevenneweg
en iedere vrijdag in Loosdrecht
op het Lindeplein. Een aantal jaar
geleden werd Hilvis al eens de
derde beste visspecialist van het
jaar en dit jaar behaalde Hilvis
een 9,4 in de Nationale Haringtest. Daarmee is Hilvis een topper
in de regio.
“Hier zijn wij natuurlijk supertrots op en het geeft een bevestiging dat mijn inkoopselectie
een goed resultaat geeft” aldus
Martijn de Graaf, eigenaar van
Hilvis. De Graaf kiest zijn eigen
haring uit en proeft en keurt ter
plaatse. “Wij hebben een aantal
jaar geleden de keuze gemaakt
om op deze manier de haring uit
te kiezen en blijkbaar heeft dat
effect. Maar alleen met uitzoeken
ben je er niet. Er zijn zoveel factoren die van invloed zijn op het
uiteindelijke eindproduct haring.
Het ontdooien, schoonmaken en
niet onderbreken van de koelketen zijn minstens zo belangrijk.”
Hoewel De Graaf enorm trots is
wil hij nu ook voor de hoofdprijs
gaan. Hilvis is met dit resultaat de
3e beste van de regio Hilversum
geworden. “De regio Hilversum
is een grote, daarom zijn we super
blij met dit resultaat.”
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Voor een zomers feestje
en zomers prijsje

Sport
Cursus

Kursus
Projekt
Loosdrecht
vertelt halverwege
Tien van
Rood
competitie
Apple coppler
Bosvruchten
gondel Het
ei is gelegd en uitgebroed
Heerlijk als toetje na de bbq

€ 8,50
€ 6,95

(tip: met een bolletje ijs)

Nieuw: Glutenvrij brood (diepvries)

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wijnands

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

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

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Bezorger gezocht

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen
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in
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aantallen, maar wij vinden 11.540
programmaboekjes heel veel.
Trots dat het ons dit jaar weer
is gelukt zijn we zeker, want we
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hebben
daar wel
metBERGman en
vervolgaanop
het succesvolle
macht
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toernooi van vorig jaar ook dit
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En
alle Beinsloten’ op zaterdagmiddag
15
spanningen
zijn er een paar
september
opinOld
CourseNiets
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het besloten
mag
cuses
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Op de is,
website
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metdeze
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Onderstaand
even
de
Dit
alles neemt nog
niet weg
dat we
uitgangspunten
het
met
12 kanjers van m.b.t.
vrijwilligers
toch weer een schitterend cursusaanbod voor het komende
Nieuws Club
4711
Uitslag + stand
zomertoernooi
biljarten
Maandag 25 juni: J. Vrijburg
– W. Clements 2-0, B. Worp –
M. Zieleman 0-2, Mw. T. Bos
– J. van Greuningen 0-2
Uitslag maandtoernooi biljarten
Zaterdag 30 juni: 1. J. van
Greuningen & J. van Wijnen
(6 pt.), 2. Mw. L. Pappot &
M. Verlaan (6 pt.), 3. Mw. D.
Giavarra & M. Zieleman (6
pt.)
Eerstvolgende maandtoernooi biljarten: zaterdag 28
juli 2018 (aanvang 16.00 uur)
Programma
Woensdag  juli 
Zaterdag 7 juli 16.00 uur: zomertoernooi biljarten, maandag 9 juli 19.30 uur: zomertoernooi biljarten
Openingstijden
Vrijdag en zaterdag van
15.00 tot 20.30 uur (ook voor
niet-leden)
Contactgegevens
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

pulariteit van Tien van Rood.
Ook aanstaande
kennis
te delen. donderdag
Gelijk was zal
de
weer een
groot
dokter
meer
dandeelnemersveld
geïnteresseerd
aandede
tafel staan
zal er En
na
in
Japanse
flora en fauna.
loting
ca.weer
21.30door
uur een
begonliet
ditom
alles
Janen worden
metvastleggen.
de eerste parpanse
schilder
Dit
tijen. Zonodig
de
verhaal
wordt aan
danalle
ookdrie
weer
biljarttafels verteld
in het Wapen
van
spannend
door een
Ankeveen.
docente
die niet alleen Japanse
cultuur heeft gestudeerd, maar
ook nog een aantal jaren in Japan heeft gewoond. De rondleiding in het Sieboldhuis in
Leiden sluit hier naadloos op
1e dame,
1e door
heer,dezelfde
longestdoen
aan
en wordt
neary;gedaan.
reglement op aanvraag
cente
beschikbaar;
met handicapverIn
dit zelfde kader
is er ook een
rekening. Japans keramiek.
workshop
Wij hopenmooie
jullie op
15 sepPrachtig
kommetjes
tember door
te mogen
begroeten.
worden
de deelnemers
geToernooicommissie:
Marianne
maakt
en in een buitenoventje
Stoker (06-26318038),
Marieke
afgebakken
en geglazuurd.
Als
Vollers
van
dat
klaar(06-53167269),
is wordt er eenEd
lekkeDeelen
(06-29276231)
re
saté gegrild
op deze oven en
genuttigd met uit de eigen kom
gedronken sake. De Japanse
docent heeft zijn sporen bij
het KPL met diverse cursussen
ruimschoots verdiend.

Golftoernooi ‘Nederhorst Besloten’

Zomercursus Klik & Tik
Bibliotheek Gooi en meer

Aanmelding burendag
2018 geopend

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-
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u het
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sites
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op de website
www.
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van raketten
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zoekmachine,
invullen
en kploosdrecht.nl
ken en werken
aan de
coolste de vroegboekkorting: bij een
aanvragen,
e-mailen
en downgadgets. Een zorgeloze week inschrijving voor 1 juli zijn de
loaden.
metkosten
veel zijn
verschillende
activi- kosten € 150,-, daarna
De
slechts € 15,teiten,je ontspanning
en experiGeef
snel, maar uiterlijk
1 € 180,- De prijs is voor 4 dagen
menten. op via 035-6973000, van 9.00 tot 16.00 uur en is inaugustus,
info@bibliotheekgooienmeer clusief lunch en allerlei leuke
Eigen
of
loopthema
even binnen een geef dingen die mee naar huis genodagdeheeft
eigen
jeIedere
op aan
balie.een
Er is
een thebe- men kunnen worden. Inschrijma. Inaantal
de ochtend
we ven gaat via www.nederland.
perkt
plaatsenlichten
beschikhet thema van de dag toe en madscience.org of kijk op www.
baar.
lerenalswe
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eerste
begrippen
Ook
je niet
Bussum
woont bibliotheekgooienmeer.nl
die ermee
verband
houden. De
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Door: Saskia Luijer

Bijbelverhalen door de ogen van een kind
LOOSDRECHT – Tot en met 8
september opent de Sijpekerk
(Nieuw Loosdrechtsedijk 171)
elke zaterdag tussen 11.00 en
16.00 uur haar deuren voor de
tentoonstelling ‘Door de ogen
van een kind’. Een kleurrijke
expositie van ruim honderd
kindertekeningen over Bijbelverhalen.
“We hebben kinderen gevraagd
of ze een tekening wilden maken over hun favoriete Bijbelverhaal” licht Tineke van den
Berg namens de Hervormde gemeente toe. “Het leek ons namelijk mooi om de verhalen te zien
door de ogen van een kind. Hoe
beleven zij wat er wordt verteld
of voorgelezen? Welk beeld hebben zij hierbij?” Na deze oproep
van de Sijpekerk ging de kindernevendienst er mee aan de
slag en leverde veel materiaal
in. Ook de Terpstraschool deed
mee, waar de kinderen uit groep
2 en groep 5/6 van juf Mariëtte

fraaie tekeningen maakten. Van
de Rehobothschool droegen
de leerlingen van juf Klaske uit
groep 4 hun werk bij. En tenslotte enthousiasmeerden opa’s
en oma’s hun kleinkinderen om
Bijbelse verhalen op papier te
schetsen.
Kleurrijke platen
Meer dan honderd tekeningen
vormen samen een prachtige
tentoonstelling in de Loosdrechtse kerk. Een bonte verzameling van beelden vanuit
een pure en onbevangen blik,
gemaakt door kinderen in de
leeftijd van 4 t/m 10 jaar. De
Ark van Noach is favoriet en
vult een hele wand. Kleurrijke
platen met veel details waardoor
je precies ziet hoe kinderen het
zich voorstellen. Een grote boot
met een buitenboordmotor, veel
dieren twee aan twee – giraffen,
olifanten, vogels, vlinders – en
natuurlijk de kenmerkende regenboog. Ook Jona in de walvis

is een populair thema, dat niet
alleen is getekend, maar ook met
knip- en plakwerk is uitgebeeld.
Bijv. als plaatje van een zomers
strand waarop Jona door de
walvis wordt gespuwd. Maar er
zijn meer herkenbare verhalen
uitgewerkt. Telkens treffend,
to the point en origineel. Zoals
een huilend baby’tje Mozes drijvend in een biezen mandje, de
tollenaar Zachëus hangend uit
de boom, de kleine David die
een steen naar Goliath slingert
of de verlamde man die door
het opengebroken dak bij Jezus
wordt gebracht. En uiteraard
komen ook de meest bekende
Bijbelverhalen voorbij: Kerst, de
geboorte van Jezus, vrolijk getekend met een lachende Maria
en Jozef, maar ook het paasverhaal, dat in donkere, wat sombere kleuren de kruisiging van
Jezus toont. Zo is een rijk palet
aan indrukken te zien, van de
dood tot het paradijs.

Monique van Benschop lanceert
zomers kinderboek

Oog voor detail
De expositie is mooi visueel opgebouwd, met een open houten
constructie waaraan alle tekeningen met draden zijn bevestigd. Dat geeft een helder, transparant geheel, wat goed aansluit
bij de beelden. Alle werken zijn
ook gefotografeerd en worden
stuk voor stuk via een presentie
vertoond. De uitvergrote dia’s

bieden nog meer oog voor detail, het isoleert de plaatjes zodat
je er rustiger naar kunt kijken.
Van sommige tekeningen zijn
ook kaartjes gemaakt die in de
kerk te koop zijn. Als aandenken of om te versturen, bijvoorbeeld met Kerst. Maar ook als u
nu nog geen kerstinkopen wilt
doen, is deze leuke tentoonstelling zeker een bezoekje waard!

ADVERTEREN: WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

nog veel meer. Zijn de kinderen
er nog niet klaar mee? Op de
website vind je nog veel meer
(kleur)boeken. Kijk er gerust
eens rond, want ook op de site
zelf zijn verschillende spelletjes
en kleurplaten te vinden.

NEDERHORST DEN BERG- Het vierde kinderboek van Monique van
Benschop ligt in de winkels. Een zomers boek over Spanje, cultuurverschillen, pestkoppen in de klas, paella en flamencodansers. Het
perfecte cadeau voor achter in de auto.
Ieder boek van Monique van Benschop bevat een doeboekje aan
het einde. Kinderen kunnen lekker kleuren, spelletjes spelen en er
nog wat van opsteken ook. Het is een ideaal formaat om mee te nemen op vakantie of in de auto.
Lily en Lars krijgen een nieuw
meisje in de klas. Ze heet Catalina en komt uit Spanje. Het
meisje wordt al snel gepest en

om te laten zien dat Spanje superleuk is, organiseren ze een
echte Spaanse dag op school
met tapas, flamencodansers en

Leerzaam
Monique van Benschop (1964)
heeft lang met een idee voor een
kinderboek in haar hoofd gelopen. In 2015 is zij langsgegaan
bij heel veel boekhandels en bibliotheken om te zien wat er is.
Ze praatte met kinderen en keek
zo waar zij behoefte aan hadden.
Als kinderen op vakantie gaan,
weten ze vaak maar weinig van
het land. Daarin wilde zij haar
steentje bijdragen. In 2016 is de
droom van Monique werkelijkheid geworden. Monique heeft
zelf een Surinaams-Aziatische
achtergrond en merkte dat veel
kinderen die in Nederland geboren zijn weinig over andere
culturen weten en dat er veel
verschillen zijn. Niet alleen in de
cultuur zelf, maar ook in het begrip er van. Dat is de reden dat
Monique aan de slag is gegaan
met leerzame boekjes over verschillende culturen. Dit doet ze
op een enthousiaste en speelse
wijze. Naast de verhalen in de
boeken, zit er altijd een doeboek
bij met kleurplaten, leerzame
spelletjes en nog veel meer.
Neem ook eens een kijkje op de
website: www.lilylarsenlola.nl

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
		
* Fiscale aangifte
			
* Interim-management
				
* Controlling
					
* Adviezen
Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

eren

10

Weekblad Wijdemeren

Zomers

pple coppler

k als toetje na de bbq
p: met een bolletje ijs)

€ 6,95

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Woensdag  juli 

Sport

Pak die 100 euro en doe mee

Gondelvaarders staan er niet alleen voor
Tien van Rood
competitie halverwege
KORTENHOEF - De tijd gaat snel en voor we het weten is het al- Stichting BLOK (Behoud LeefANKEVEEN- Donderdag 5 juli
wordt de 7e speelronde van
de biljartcompetitie ‘Tien van
Rood’ gespeeld en daarmee is
de competitie halverwege.
Hoewel er nog van alles kan gebeuren, lijken Bert Hilhorst en
Peter Spoor de beste papieren
te hebben voor de eindzege in

weer zaterdag 1 september, met ’s middags het NK Palingroken en
’s avonds de 34e Gondelvaart van Kortenhoef. De herinnering aan
december. Zeker is het nog niet, pulariteit van Tien van Rood.
vorig jaar ligt ons nog vers in het geheugen: prachtig versierde en
want daarvoor blijft de Tien van Ook aanstaande donderdag zal
verlichte gondels met daarop de leukste voorstellingen, gebeurRood- spelvorm onvoorspel- weer een groot deelnemersveld
tenissen en tafereeltjes op vaak buitengewoon creatieve wijze
baar. Tel daarbij de ‘handicap’ aan de tafel staan en zal er na
uitgebeeld. Een doorslaand succes!
van het aantal te maken caram- loting om ca. 21.30 uur begonboles op en het blijft spannend nen worden met de eerste partot de laatste carambole. Het tijen. Zonodig aan alle drie de
aantal unieke deelnemers aan biljarttafels in het Wapen van
de competitie overstijgt al de 20 Ankeveen.
spelers en daarmee blijkt de po-

Golftoernooi ‘Nederhorst Besloten’

D r e n t h NEDERHORST
•

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Woensdag 1 augustus 2018

DEN BERG- In
Particuliere verhuizingen
vervolg
op
het
succesvolle
V E R H U I Z I N G E N
• Senioren verhuizingen
toernooi van vorig jaar ook dit
Internationale verhuizingen
 0294 - 25 12 00
jaar• weer
een ‘Nederhorst Be info@drenthverhuizingen.nl
•
Opslag faciliteiten
sloten’
op zaterdagmiddag 15
september op Old Course LoeWWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
Weekblad
Wijdemeren nen om 13.30 uur
Hoewel het besloten is, mag
iedereen met postcode 1394
orgen alle voorkomende
meespelen.
mheden op het gebied van:
Onderstaand nog even de
as, Zink, sanitair, riolering
uitgangspunten m.b.t. het

ands

atie10Service

dekking.

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

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

94 CK Nederhorst den Berg
: 06 5348 38 50

Nieuws Club
4711
Uitslag + stand
nen of opslag nodig?
zomertoernooi
biljarten
Verhuizingen verzorgt het!
Maandag 25 juni: J. Vrijburg
re/zakelijke verhuizingen
– W. Clements 2-0, B. Worp –
huizingen op urenbasis
M. Zieleman 0-2, Mw. T. Bos
e speciale transporten
OOK VOOR THEORIE LES
– J. van Greuningen 0-2
k- en montagedienst
NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de SpektakelloteUitslag
maandtoernooi
bilslag van inboedels
SEAN
Lid ABAN
rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door
jarten
Van 26 juli t/m 20 augustus
zijn
wij
wegens
welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de
Zaterdag 30 juni: 1. J. van
vakantie gesloten.
Stichting
Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg.
Greuningen
&
J.
van
Wijnen
aannemersbedrijf
Op 21 augustus
staan wij weer
u klaar.
Lotnummer Prijs
Omschrijving
Beschikbaar gesteld door
(6 uitgerust
pt.), 2. Mw.voor
L. Pappot
&
HOETMER
&
VAN
RIJN
M.
Verlaan
(6
pt.),
3.
Mw.
D.
Gordijnen en raambekleding, Laminaat, PVC,
003352
HOOFD Verzorgd bezoek voor
& M. Zieleman (6
onderhoud
- verbouw
tapijt,
Horren
enGiavarra
buitenzonwering
zers.nl • 035
- 656vinyl,
3517
2 personen Dutch Valley
pt.)
nieuwbouw - renovatie
000595
1
Dinerbon t.w.v. € 100,-RestaurantDK
Lekr Kortenhoef
Eerstvolgende
maandtoerJ.F. van Heumenhof
22 • 1241
Elbert
Mooylaan035-6563680
1a Kortenhoef
0294-251254
001238
2
Cadeaubon t.w.v. € 50,Brinkers Mode & Lingerie
nooi
biljarten:
zaterdag
28
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530
tel. 035-6562680
001222
3
Cadeaubon t.w.v. € 50,-Wijnkoperij en slijterij de Meenthof
juli 2018 (aanvang 16.00 uur)
000796
4
Cadeaubon t.w.v. € 50,-Wijnkoperij en slijterij de Meenthof
Programma
000660
5
Etentje voor 2 personen
Gasterij de Vechtoever
Zaterdag 7 juli 16.00 uur: zo001255
6
1 Persoons zomerdekbed
Brinkers Mode & Lingerie
mertoernooi biljarten, maan000105
7
Levensmiddelenpakket
Albert Heijn
dag 9 juli 19.30 uur: zomer000203
8
Verzorgingspakket
Albert Heijn
toernooi biljarten
9 2 augustus
Cadeaubon t.w.v.
€ 25,-- rest
Brinkers
Lingerie
Openingstijden
vanMode
de&dag
leer je met name
Van002254
30 juli tot
orga000026Mad10
Cadeaubon
t.w.v.met
€ 25,-- door
Brinkers
& Lingerie
Vrijdag en zaterdag van
teMode
doen!
niseert
Science,
samen
001693
11
Cadeaubon
t.w.v.een
€ 25,-- Tussendoor
Boekhandel CW76is
Kortenhoef
15.00 tot 20.30 uur (ook voor
er nog voldoenBibliotheek
Gooi en
meer,
Witte of bruineniet-leden) Mini gevulde
4Zomer000777
12
Dinerbon
t.w.v.Mouten
€ 25,-Spieghelhuys
deHetruimte
om lekker te spelen,
Engelstalig
Mad
Science
000371
13
Dinerbon
Het Spieghelhuys
Contactgegevens
te doen en natuurlijk
kamp
voor kinderen
vanvolkoren
7t.w.v.
tot€ 25,-11 spelletjes
bollen
koeken
000874
14
Dinerbon
t.w.v. € 25,-Het Spieghelhuys
Adres:
Overmeerseweg
5a
te
om
te
eten
en te drinken.
jaar,
in
Bibliotheek
Loosdrecht.
per 6 stuks
baquettes
001016
15 deze
Cadeaubon
t.w.v.een
€ 25,-- Gun
Body &je
Beauty
‘t Gooieen super te gek
Nederhorst den Berg
kind
Geef
je kind
zomer
naar keuze
met meel van
001453
16
Waardebon
v. slagroomtaart
Bakkerén
Jeroen
Telefoon: 06.20.40.80.58
gave
educatieve vakantie en
avontuur
cadeau.
Wat Molen
dacht
je
de Hoop
Waardebon
v. slagroomtaart
Bakker Jeroen
hem of haar in! Let op
van000875
raketten17lanceren,
slijm
ma- schrijf
18
Cadeaubon
t.w.v. € 10,-- de
Lydi vroegboekkorting:
Bloemsierkunst
bij een
ken000876
en werken
aan
de coolste
2e zak
nu voor
001233
19 zorgeloze
Cadeaubon t.w.v.
€ 10,-- inschrijving
Lydi Bloemsierkunst
voor
1 juli zijn de
gadgets.
Een
week
4+2
20
Cadeaubon t.w.v.
€ 10,-- kosten
Lydi Bloemsierkunst
met000951
veel verschillende
activi€ 150,-, daarna
002126 ontspanning
21
Cadeaubon
t.w.v. € 10,-- €Lydi
Bloemsierkunst
teiten,
en experi180,De prijs is voor 4 dagen
GRATIS
GRATIS
001206
22
Cadeaubon t.w.v. € 10,-- van
Lydi Bloemsierkunst
menten.
9.00 tot 16.00 uur en is in001416
23
Cadeaubon t.w.v. € 10,-- clusief
Andy’s dierensuper/van
Loosdrecht
lunch enHenten
allerlei
leuke
Deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag
19
juli
zondagt.w.v.
12€ 10,-augustus.
002127
Andy’s dierensuper/van
dingen
die mee Henten
naar Loosdrecht
huis genoEigen thema24 t/m Cadeaubon
25
Cadeaubon
t.w.v.the€ 10,-- men
Andy’s kunnen
Henten Loosdrecht
Inschrijdag heeft
een
eigen
Loodijk |
30 De Meent - 1218Iedere
Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef
CB001082
Hilversum
| Hilvertsweg
84 -dierensuper/van
1214 JJworden.
Hilversum
• Particuliere
verhuizingen
002338
26
Cadeaubon
t.w.v. €we
10,-- ven
Andy’sgaat
dierensuper/van
Henten Loosdrecht
1244 NL Ankeveen
via
www.nederland.
ma.
In
de
ochtend
lichten
ANNING
PARTYCENTRUM
V E R H U I Z IVERGADEREN
N G E N
Tel: 035 -verhuizingen
656 14 59
• Senioren
27
t.w.v. €en
10,-- madscience.org
Bakkerij ‘t Stoepje (op hetof
plein)
kijk op www.
het001173
thema van
deWaardebon
dag toe
www.restaurant-demolen.nl
nderdag tot en met zondag open.
000793
• Internationale verhuizingen
Waardebon
t.w.v. € 10,-- bibliotheekgooienmeer.nl
Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)
leren
we de28 eerste
begrippen
 0294 - 25 12 00
29
Waardebon
t.w.v. De
€ 10,-Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)
 info@drenthverhuizingen.nl
• Opslag faciliteiten
die000138
ermee verband
houden.
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Zomers genieten

eroen

GRATIS

3+1

€ 1,95

Drenth

www.bakkerjeroen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

001690

30

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

baarheid Oud-Kortenhoef) is
verantwoordelijk voor de organisatie van de gondelvaart en
zorgt dat alles soepel verloopt.
Maar de Oud-Kortenhoefse
gondelvaarttraditie kan alleen
voortleven wanneer er voldoende deelnemers zijn. Ons
organisatiecomité hoopt en
verwacht dat velen zich zullen
melden als vrijwilliger of als
deelnemer. De ervaren vrijwilligers van de stichting realiseren zich heel goed dat nieuwe
deelnemers extra aandacht en
begeleiding nodig hebben en
staan hen dan ook met raad en
daad terzijde. Koudwatervrees
is dus absoluut niet nodig! De
organisatie regelt de gondel en
eventueel een schipper en een
generator
voor de verlichting.
Woensdag
juli 
De deelnemers zorgen voor
een leuk thema, aankleding
en bemanning. Bovendien is
er voor iedere deelnemende
‘gondel’ een tegemoetkoming
in de kosten van € 100.
Daarom ook nú reeds het verzoek je op te geven voor deelname of informatie. Ook als
je aarzelt, want de organisatie
kan je zeker helpen. Je kunt je
opgeven bij JW Nienhuis, tel.
06 8152 7272. email stichtingblok@gmail.com.

Aanmelding burendag
2018 geopend

Uitleg traditie
P.S.
Voor diegenen
De inschrijving
voordie
de min13e
der
bekend
zijn
met
de
Koreditie van Burendag is vorige
tenhoefse
gondelvaarttraditie
week geopend. Alle buurten
hierbij
wat achtergrondinforvan Nederland
kunnen hun
matie:
op
de eerste aanmelzaterdag
Burendagactiviteit
van
september
wordt
‘s
den en een financiëleavonds
bijom
21.00
uur langsvia
de www.
helling
drage
aanvragen
van
de kanaalbrug
eenwordt
sfeerburendag.nl.
De dag
volle
gondelvaart
gehouden,
ieder jaar georganiseerd
waarbij
een Egberts
tiental en
verlichdoor Douwe
het
teOranje
pramenFonds
langs om
komtburen
varen.
Deze
op zeer
dichterpramen
bij elkaarzijn
te brengen.
kunstige
wijze
opgebouwd
Deze editie gaan de organien
beelden
meestal
actuele
satoren
zich extra
inspannen
maatschappelijke
en
politieke
om buren bij elkaar te krijgen
onderwerpen
uit.dat
Naniet
afloop
in buurten waar
van-is
erzelfsprekend
op het terrein
van
de
Oude
is. Burendag
School
in
een
grote
tent
feest
valt dit jaar op 22 september.
met
‘live’
muziek
en
vindt
In 2017 deden zo’n 1 miljoen
rond
23.00
uuraan
deduizenden
prijsuitreimensen
mee
king
plaats,
waarbij
de
activiteiten in heel het pramen
land.
worden beoordeeld door een
deskundige jury en door het
aanwezige publiek. Eerder op
dezelfde dag wordt het Nederlands Kampioenschap Palingroken georganiseerd en is er
vanaf1e
hetwoensdag
middaguur
braElke
v.d.een
maand
derie
op
de
Kortenhoefsedijk
van 14-17 uur: Repaircafé Wijmet veel oude
ambachten.
demeren.
In de
Brasserie van

Kort nieuws

Veenstaete te K’hoef. WegFoto: Winnaar
van
gooien?
MooiPublieksprijs
niet! Zie: www.
2017:
De
Mobiele
Eenheid
natuurlijkwijdemeren.nl
of
bel: Marjolijn Bezemer: 0648545227.
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Evenementen

Fietsbrug Nigtevecht klaar voor gebruik
REGIO - De nieuwe fietsbrug
bij Nigtevegt over het Amsterdam Rijnkanaal is vanaf 3
augustus te gebruiken door
fietsers en voetgangers. Door
deze fietsburg zijn inwoners
sneller in Abcoude en biedt de
ontstane verbinding meer mogelijkheden voor recreanten.
Bij de fietsbrug is ook een natuurverbinding aangelegd om
dieren makkelijker tussen natuurgebieden te laten trekken.
De feestelijke opening is op 7
september.
Dankzij de nieuwe fietsbrug
kunnen inwoners van Nigtevegt vanaf 3 augustus vanuit
Nigtevecht in 10 minuten naar
station Abcoude om daar de
trein richting Utrecht, Gouda
of Rotterdam te nemen. Recreanten kunnen dan op de fiets
genieten van de natuur van het
Gein en de Gooi- en Vecht-

streek. Ook de forten van de
Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zijn makkelijker per fiets te bereiken.
Natuurverbinding
Het aanbrengen van een natuurverbinding maakt uitwisseling van fauna tussen natuurgebieden mogelijk en dat
versterkt de natuur. Vooral de
ree, ringslag en otter kunnen,
dankzij natuurlijke oevers,
eenvoudiger het kanaal oversteken. De laatste werkzaamheden aan de natuurverbinding
vinden plaats in het najaar.
Feestelijke opening
Op vrijdag 7 september worden
de fietsbrug en de natuurverbinding officieel geopend. Alle
inwoners van Nigtevecht en
Abcoude worden daarvoor uitgenodigd. Leerlingen van verschillende basisscholen krijgen

een rol bij de feestelijkheden.
Laatste werkzaamheden
De komende weken voert aannemer Ballast Nedam de laatste
werkzaamheden uit. Zo leggen
ze de laatste hand aan de trap-

pen voor de voetgangers. In
het najaar brengen ze de laatste
beplanting aan aan de Abcoudekant van het kanaal. De fietsbrug en de natuurverbinding
zijn projecten van de provin-

cies Utrecht en Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeenten Stichtse Vecht en De
Ronde Venen. De gemeente
Amsterdam is medefinancier.

Reeën kijken in het Corversbos
’s-GRAVELAND - Ga in juli of augustus in de avondschemering
op pad met de boswachter en
ontdek reeën in het Corversbos, vlak bij Hilversum. Deze
wandeling is voor volwassenen
en duurt ongeveer 1,5 uur.
Veel mensen hebben weleens
een ree gezien. Je hoort gekraak
in de bosjes, je kijkt en ziet nog
net iets bruins in de verte verdwijnen. Reeën komen veel
voor in Nederland, maar ze
zijn schuw. Onze boswachter
weet waar ze zich ophouden

en dat vergroot de kans op een
ontmoeting met deze prachtige
dieren.
Handig om te weten
Let op: deze excursie vertrekt
vanaf Corversbos, parkeerplaats Algemene begraafplaats
Berestein. Trek donkere, niet
ritselende kleding en stevige
schoenen of laarzen aan. Graag
een kwartier voor aanvang aanwezig zijn. Neem een verrekijker mee. Voor alle activiteiten
geldt deelname uitsluitend na
aanmelding en betaling vooraf

via de website.
Zaterdag 4 augustus 20:00 uur
tot 21:30 uur; vrijdag 10 augustus 19:30 uur tot 21:00 uur;
zaterdag 18 augustus 19:30 uur
tot 21:00 uur
Leden
Natuurmonumenten
€ 7,00, niet leden € 10,00; Zie
ook: www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
Foto: © Natuurmonumenten –
Angelique Otten-

Voorlopig de laatste keer zang voor ons Wijdemeren koor.
Het is Zomervakantie daar gaan we voor!
Het Wijdemeren koor houdt al 70 jaar stand,
met zingen en optredens gaan wij hand in hand.
Saamhorigheid en respect voor iedereen,
met de zangeres van het eerste uur dat weten wij meteen.
Erelid Alie van Ee, zij zong jarenlang met ons mee.
3 maal hoera ten langen leste, lieve Alie wij wensen jou het
allerbeste!
De Zon schijnt al boven de seringen, de stralen gaan de kruinen langs.
Lijster, vink en merel zingen, alles krijgt een zilveren glans.
Droom jouw dromen en blijf soms even stil staan, onder de
Azuurblauwe zomerlucht,
waar vogels, vlinders en insecten dartelen in hun vlucht.
Die Paarse gloed over de heide, stralend mooi niet te vermijden.
In de weilanden en akkers bloeien koolzaad en fluitenkruid,
en alle vogels brengen ons een muzikaal zomergeluid!
En open op een zomerdag je beste fles wijn, dat wij als koor al
zolang samen zijn.
Zangers en zangeressen, Hugo pianist en Rob onze dirigent,
zijn al jaren een koor dat een mis, nocturnes en liederen tot
leven brengt!
Geniet deze zomer van de vrijheid in een natuur vol bloemen.
Bij deze wil ik mijn favoriete bloem eens noemen.
Ik heb de Waterlelie lief, die blank en stil haar kroon uitplooit
in het licht,
rijzend uit de koele vijver grond heeft zij het licht gevonden,
en ontsloot toen als een melodie haar hart,
zij rust peinzend op het watervlak en neuriet zacht.
O, mooie blanke Lelie, gegroet mijn naam is Nely.
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Grote brand De Boomgaard
Op zaterdagmiddag woedde een zeer grote brand rond
half zes op bedrijventerrein De
Boomgaard in ’s-Graveland. Tot
in de verre omtrek waren de
rookwolken te zien.
Het vuur sloeg over naar het
pand van afvalverwerkingsbedrijf Van Paridon. De gebroeders Paul en Floris van Paridon
meldden ‘met grote zekerheid
te weten’ dat de brand niet bij
hun bedrijf is ontstaan. De
schade bij hun recyclingbedrijf

valt ‘relatief ’ mee.
Mensen werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te
houden. Onder andere in de
Hilversumse wijk De Meent
en Bussum was overlast van
de rook. Bewoners kregen een
NL-Alert. Uit diverse metingen
op de Loodijk en de Hilversumse Meent is gebleken dat er
geen asbest is waargenomen.
Meerdere brandweervoertuigen waaronder die van ’s-Graveland en Loosdrecht waren

op de locatie om te blussen.
De veiligheidsregio schaalde al
snel op naar ’zeer grote brand’.
Dit omdat er een brandstoftank met enkele liters in brand
zou zijn gevlogen. Maar ook
zodat brandweerlieden sneller
afgelost konden worden vanwege de hoge temperaturen.
Er vielen geen gewonden. Om
19.00 uur kwam het sein ‘brand
meester’ doch het nablussen
duurde nog wel even.

Wijdemeren in beeld
Loes, Wil, Akke, Lotte, Sjaan en Greet willen namens alle deelnemers de Zonnebloem, afd. KAG hartelijk danken voor
het heerlijke uitje naar De Paddestoel in Hollandsche Rading. Ook zijn ze blij met alle andere gastvrije activiteiten.

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?

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

Wat maakt 123inkt.nl zo leuk?
•
•
•
•
•

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
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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

