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Fotowedstrijd t.g.v. 30- jarig jubileum

Bruisende club met
aandacht voor verleden

Foto:
Zicht vanaf het
Ankeveenspad
(Herman Stuijver,
buiten mededinging)

NEDERHORST DEN BERG- De Historische Kring Nederhorst den Berg werd op 13 oktober 1988 opgericht. Het 30-jarig jubileum wil de vereniging graag vieren met zoveel
mogelijk belangstellenden. Daarom is er een fotowedstrijd met als thema ‘Je favoriete plek in het dorp’. U kunt tot vrijdag 5 oktober maximaal 3 foto’s opsturen naar:
info@historischekring.nl.
Secretaris Ans Baar en waarnemend voorzitter Ton Kuijs leggen namens het bestuur uit dat
ze op die manier het Vechtdorp
meer onder de aandacht willen
brengen. “Dit is een laagdrempelige manier om mensen in
contact te brengen met hun
dorp. Ga erop uit, zoek een
mooi plekje en leg het vast”
vervolgt Kuijs. Een jury bestaande uit plaatselijke deskundigen Tom Baetsen, Ton Keizer

en Joop Hennis zal een keuze
maken. Ze letten op creativiteit,
cultuurhistorische waarde en
fotokwaliteit. De eerste prijzen
bestaan uit waardebonnen van
100, 75 en 50 euro. Bij de prijsuitreiking op 27 oktober worden alle foto’s gepresenteerd.
Gevolgd door een tentoonstelling in het Sociaal Cultureel
Centrum gedurende de maand
november. Schroom niet, iedereen kan meedoen. Jong en

oud, amateur of professional.
Maak een kiekje dat over het
dorp gaat.
Vastleggen geschiedenis
Er lag ooit een geheimzinnige
put op het Kuyerpad. Eronder zou een vluchtgang liggen
met oude resten. Voor Wil
van Deutekom, Henry Karsemeijer en Dick van Wichen
was dat een reden om een Historische Kring op te richten.

Want nieuwsgierigheid naar
het verleden is een belangrijke drijfveer om onderzoek te
plegen. Naast het beschrijven
van historische feiten en het
conserveren van voorwerpen.
“We zijn echt een bruisende
club, met veel activiteiten, met
veel vrijwilligers” vertelt Ans
Baar enthousiast. “We hebben
het geluk dat er een paar handige personen bij zitten die veel
weten van digitaliseren.” Want

dat is een gigantische klus om
alle papieren en foto’s in de
computer te zetten. Het vordert
gestaag, er zijn er al 10.000 in
de database. Ton wijst op een
kast met tientallen mappen die
allemaal van de hand van Jan
Baar zijn. Zonder iemand tekort te willen doen, was Jan de
spil van de vereniging. De man
heeft zoveel beschreven tot aan
zijn dood in 2011.
Lees verder op pagina 8

Kom jij ons team versterken?!
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 te bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48
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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. 16 september: 9.30 uur: w&cv
E. Kaak, Liturgiegroep.
w St. Martinus
Za. 15 september: 19.00 uur: w&cv
E. Kaak.
w OLV Hemelvaart
Zo. 16 september: 9.30 uur: w&cv
W. Vlooswijk en Ds. E.J. v. Katwijk.

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 OLV Hemelvaart
Zo. 16 september: 9.30 uur: w&cv
W. Vlooswijk en Ds. E.J. v. Katwijk.
w De Graankorrel
Zo. 16 september: 10.00 uur:
Ds. E. Aarsen.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 16 september: 10.00 uur:
Ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 16 september: 9.30 uur:
Ds. J.w. Wind, Westervoort.
w Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 16 september: 11.15 uur:
Nescio-lezing, Lieneke Frerichs.

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

Streek Gemeenten

w Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 16 september: 10.00 uur:
Br. R. Westerveld.

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

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

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

Adverteren:
www.weekbladwijdemeren.nl

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD

WAT

WAAR

18/08- 30/09
wo. 12 sep.
wo. 12 sep.
14/15 sep.
za. 15 sep.
za. 15 sep.
zo. 16 sep.
zo. 16 sep.
zo. 16 sep.
zo. 16 sep.
zo. 16 sep.
zo. 16 sep.
ma. 17 sep.
di. 18 sep.
wo. 19 sep.
do. 20 sep.
za. 22 sep.
za. 29 sep.
zo. 30 sep.
zo. 5 okt
wo. 10 okt.

Beelden op Syp (kasteeltuin)
Spreekuur met wijkagent, enz.
Ouderenmiddag, dia’s ‘Schepping’
Loosdrecht Jazz Festival
Open Dag manege Hallinckveld
30+ Dancing Party
Walk of Peace (na oecumen. viering)
Lezing “Leven en werk van Nescio”
Open Dag manege en rijvereniging
Wandelen voor vrede
Dorpsderby ’s-Graveland- Nederhorst
Kiki Schippers, cabaretière
Infoavond Energie Coöperatie
75e Schippersdag Loosdrecht
Themaochtend: smid Jasper Daams
Gemeenteraad
Jubileumconcert Voc. Ens. Fioretto
Familieconcert ‘Meneer Tobias…’
Big Bad Bruce Band in concert
D3D Jamsessie
Infoavond Energie Coöperatie

Sypesteyn, Nw-Ldr.dijk 150
SCC, Blijklaan, NdB.
Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
Jachthaven Het Anker, Ldr.
Nw. Ldr. dijk 133, Ldr.
Zonnestraal, Hilversum
r.k. kerk, Dammerweg, NdB.
Oude Kerkje, Kortenhoef
Laanhoeve, Meerlaan 20, NdB
Graankorrel, Zuidereind15,Gr.
Sportpark Berestein, ’s-Grav.
Dillewijn, Ankeveen
Scouting, Kwakel, K’hoef
GWV De Vrijbuiter, Ldr.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Oude Kerkje, Kortenhoef
Oude Kerkje, Kortenhoef
Sypesteyn, Nw. Ldr.dijk 150
De Drie Dorpen, Ankeveen
Landgoedwinkel,Rading 1B,Ld

10.30 u.
10.00 u.
14.30 u.
19.00 u.
10.00 u.
20.30 u.
09.30 u.
11.15 u.
11.30 u.
14.00 u.
14.00 u.
15.30 u.
19.30 u.
09.00 u.
10.00 u.
20.00 u.
15.30 u.
16.00 u.
15.00 u.
15.00 u.
19.30 u.
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Verkeer
Politiek

Door: Herman Stuijver

Evaluatie bepaalt afsluiten Kwakel

Foto: Het kan heel druk zijn op de smalle
Kwakel (foto: Douwe van Essen)
KORTENHOEF- De commissie Ruimte en Economie deelde de zorgen over de onveiligheid van de Kwakel die Ankeveen en Kortenhoef verbindt. Een evaluatie over de herinrichting zal duidelijkheid geven over de toekomst van deze weg.
De discussie werd geopend
door inspreker Arnoud Klein
die sinds 1 januari jl. aan dit
weggetje woont. Hij had zich
verbaasd over de gevaarlijke
verkeerssituaties. Te hard rijden, soms tegen de verplichte
rijrichting in en het wegdrukken van wandelaars en fietser

in de berm, noemde hij. Veel
ouderen uit het seniorenwijkje
durven er niet rijden met hun
scootmobiel. Ook worden hondenuitlaters die op het wegdek
lopen vaak onheus behandeld.
Hij constateerde dat er geen
controle plaatsvond. Hij benadrukte dat de paal die hij

halverwege wilde plaatsen om
doorgaand autoverkeer te weren, slechts een denkinrichting
was om de veiligheid te bevorderen. Het is geen must, zei
Klein. “Het is wachten op een
ernstig ongeluk”. Die laatste
opmerking vond wethouder
Boermans te negatief, hij zei
‘nooit te hopen op een ongeval’.
Verder erkende de verkeerswethouder dat het antwoord
op de brief van Klein te lang op
zich had laten wachten, door de

wisseling van het gemeentebestuur. Een antwoord overigens
waarvoor hij bestuurlijk wel
verantwoordelijk voor is, maar
door een ambtenaar geschreven.
Vraag en antwoord
Alette Zandbergen van De Lokale Partij had dit onderwerp
op de agenda laten plaatsen. Zij
stelde een serie vragen. Uit de
antwoorden bleek dat er geen
metingen ten grondslag liggen
aan de gekozen herinrichting
(70.000 euro) met blauwe vlakken, lichte heuveltjes, de 30
km-zones en de mededeling
dat de ‘auto te gast’ is. Ook had
de politie geen meldingen ontvangen over ongevallen en was
er nog nooit opgetreden vanuit de handhaving. Dus geen
bekeuringen op deze weg. De
wethouder wees op de bespreking twee jaar geleden toen de
raad instemde met het budget
voor de reconstructie. Toen
was al voor alle partijen duidelijk dat de verkeerssituatie nooit
maximaal verbeterd zou kunnen worden. Wel was de wethouder hoopvol over een nieuw
initiatief, in samenwerking met
burgemeester Ossel, om meer
te doen aan handhaving. Voor
een structurele oplossing verwees Joost Boermans naar een
evaluatie die in oktober of no-

Spreekuur wijkagent in SCC
NEDERHORST DEN BERG /
‘s- GRAVELAND- Sinds het
voorjaar van 2018 is Floor van
Riessen de wijkagent in Nederhorst den Berg en ‘s-Graveland.
Zij neemt deze functie tijdelijk
waar voor Dennis van Giessen.
De wijkagent is verantwoordelijk voor de politiezorg in uw
omgeving.
Omdat Van Riessen graag
zichtbaar wil zijn voor de inwoners en persoonlijk contact
van groot belang vindt, start de
nieuwe wijkagente binnenkort
een inloopspreekuur. Twee keer
per maand op woensdagen is
de wijkagente beschikbaar om
allerhande
niet-spoedeisende vragen met u te bespreken.
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Maar ook voor een kennismaking met Floor van Riessen
bent u van harte welkom. Omdat de politie nauw samenwerkt
met het sociaal wijkteam en de
buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de Gemeente
Wijdemeren, zullen ook zij vertegenwoordigd zijn tijdens het
inloopspreekuur. Voor aangifte
is het spreekuur overigens niet
bedoeld, hiervoor kunt u een
afspraak maken via www.politie.nl of 0900-8844.

vember zal plaatsvinden, samen met de bewoners van de
Kwakel. Dan zou een proef met
een paal mogelijk kunnen zijn.
Politieke partijen
De woordvoerders van de politiek partijen konden ook geen
bijdrage leveren aan een oplossing. Namens het CDA hield
Frank van Ruitenbeek zich erg
op de vlakte met clichés als
‘verkeer is als water’. Het kan
dus alle kanten op. Ook was hij
van mening dat het probleem
zat in de verkeershufters, niet in
de smalle weg. Max Schouten
van PvdA/GroenLinks fietste
al 23 jaar over de Kwakel en
‘had nu de regels aan zijn kant’
sinds auto te gast. Hij stak dan
ook vrolijk z’n duim op naar de
racende automobilisten. Volgens Rob Koedijker (D66) was
een paal gevaarlijk, je zou er
eens op kunnen fietsen. VVD
‘er Michiel van Balen hamerde
op meer handhaving. Tot slot
zei Patricia IJsbrandy (Dorpsbelangen) dat een oplossing
met een afsluiting wel door de
aanwonenden gesteund moet
worden.
De verkeerswethouder houdt
dus alle opties open tot de evaluatie in dit najaar. Dan volgen
wellicht maatregelen.

Rijbewijskeuringen
gemeentehuis
Wie voor verlenging van
het rijbewijs een medische
keuring moet ondergaan,
kan daarvoor op vrijdag 14
september terecht in het gemeentehuis
Wijdemeren,
Rading 1 te Loosdrecht.
Vooraf moet wel even een
afspraak worden gemaakt via
06-13031321. De kosten bedragen € 40. De keuring voor
rijbewijs CDE en de taxipaskeuring kost € 60. De volgende keuring zal zijn op vrijdag
19 oktober.

Het eerste spreekuur vindt
plaats op woensdag 12 september tussen 10:00 en 12:00 uur in
het Sociaal Cultureel Centrum,
Blijklaan 1 in Nederhorst den
Berg.

Collecteweek Nierstichting in aantocht

Wandelen voor vrede

Graag willen wij u er alvast op wijzen dat de collecteweek van de
Nierstichting zal plaatvinden van 16 t/m 22 september. Onze collectanten zullen volgende week weer langs de deuren gaan in de
hoop op uw steun te mogen rekenen. Mocht u volgende week niet
aanwezig zijn, geen contant geld in huis hebben of gewoon via internet uw donatie willen doen, dan kan dat door onze website te
bezoeken www.nierstichting.nl/doneren. Dankzij uw donatie geeft
u duizenden nierpatiënten hun leven terug.

In de Vredesweek organiseert Pioniersgroep Wijdemeren een
wandeling. Op zondagmiddag 16 september start om 14 uur de
wandeling bij de Graankorrel op Zuidereinde 15 in ‘s- Graveland
en rond 16 uur weer terug. De tocht van zo’n acht kilometer voert
langs de vier 4 kerken in de dorpen. Voor mensen die een kortere
tocht willen maken, zijn kunnen om 15 uur aansluiten bij de Antoniuskerk op de Kerklaan. Onderweg worden teksten gelezen en
kaarsen aangestoken. Zie ook: www.pioniersgroep-wijdemeren.nl

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie,
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel: 035-6560059,
@: info@harrit.eu
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg. 0294251451.
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096

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.

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
Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
Vanaf heden kunt u voor een
behandeling van MV Hairstyling ook terecht bij Enerki Spa
Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg
Informatie: 06-51140404
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
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Automonteur, Apk keurmeester
of Technisch Specialist?
Solliciteer bij Vakgarage
Richtlijn. Loop binnen of bel
0294-252325
Droogte voorbij! De tuin
in..., snoeien en maaien!
TUINGEREEDSCHAP BOT?
HAGENgereedschapslijperij
Trapgans 2A - Ankeveen
Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp. 06-49150270
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waardebepaling ???
035 - 656 0235
Janneke Tol Keramiek:
Kerststal maken van klei!
Naar eigen ontwerp of
volgens een voorbeeld.
Of met een aantal 1 stal
voor bv jubilaris maken.
tol.janneke@gmail.com
www.thuiskapsterkim.nl
Kim Versluis 06-21550785
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Gevraagd per direct
HAIRSTYLIST M/V
3 dagen in de week
KAPSALON LAPAPILLOTTE
Voor meer informatie
0613019471

Kort nieuws
City of Wesopa: do. 13-09,
20.00 u.; Film: Marvin ou la
belle éducation
Voorverkoop:
Bibliotheek,
Oudegracht 67, Weesp of via
www.wesopa.nl.
Elke dinsdag om 20.00 uur
klaverjassen in de sporthal
De Blijk (NdB.) Iedereen is
welkom, gewoon gezellig een
kaartje leggen
Vraag en aanbod van vrijwilligers? Kijk op: www.wijdemeren.nl/deappelboom.
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.
Cultureel Centrum Nederhorst den Berg, nieuwe cursussen, lezingen, workshops:
www.bergsecultuur.nl

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

Kort nieuws
Repair Café, elke eerste woensdag van de maand. 14-17 uur.
’t Achterom, Kerklaan, Kortenhoef
Klusjesteam
Wijdemeren,
voor ouderen en hulpbehoevenden. Eerste uur: € 3,-.
K’hoef/’s-Graveland/Loosdrecht: 035-6561860. A’veen/
Nederhorst:
035-6563001.
Ook extra klussers gezocht
Viore, centrum voor mensen
die leven met kanker. Een inloopcentrum waar iedereen op
doordeweekse dagen tussen
10 en 17 uur (woensdag tot 21
uur) binnen kan komen, zonder afspraak. Oostereind 115,
Hilversum, tel. 035-6853532,
www.viore.org
‘t Wijdehuis, hier kun je
buurtgenoten ontmoeten, een
kopje koffie/thee drinken of
deelnemen aan een ontmoetingsgroep. Consumptie tegen
kl. vergoeding. ’t Wijdehuis
K’hoef, Veenstaete ingang Parkln. via brug: wo 10– 12: koffie
inloop, ma en do 12:30 – 16:30
ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis NdB, SCC Blijkln. 1: wo
10– 12 koffie inloop, wo 12:30
– 16:30 ontmoetingsgroep. Wij
zoeken nog vrijwilligers! Info
of aanmelden: Herma Kleve,
Versa Welzijn, hkleve@versawelzijn.nl of 035- 6231100
In de vacaturebank van Versa
Vrijwilligerscentrale zijn veel
leuke vacatures te vinden. Info
www.versavrijwilligerscentrale.nl
Alle dagen van 10.00-12.00
uur en van 14.00-16.00 uur jeu
de boules bij de Oude School
in Kortenhoef. Reserveren:
035-6561010.

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Programma GooiTV
Vanaf 12 september zendt GooiTV de volgende programma’s
uit:
5 Jaar GooiTV deel 2 ; terugblik op het eerste lustrum van GooiTV;
RegioHub; Goois Kinderjournaal; In gesprek met Han ter Heegde;
In gesprek met Pieter Broertjes.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

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

Wijdemeren
informeren
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Wandelen langs
speelplaatsen

Verzilverlening

@bartvos
#mooiwijdemeren

Officiële
bekendmakingen

Kent u de verzilverlening al? Hiermee kunt
u uw woning aanpassen om langer thuis
te blijven wonen. Wijdemeren is de eerste
gemeente in Nederland met deze lening.
Meer weten?
www.wijdemeren.nl/verzilverlening.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Gezocht:
startende ondernemers
Wie wordt dé startende ondernemer van Wijdemeren 2018?
De gemeente en Ondernemend
Wijdemeren organiseren dit jaar de
eerste editie van de Wijdemeerse
ondernemersverkiezing. Dus bent
of kent u een vooruitstrevende
en betrokken ondernemer die in
de afgelopen vijf jaar gestart is?
Nomineer hem of haar dan snel!
Wethouder Jan Klink: “Wijdemeren is trots
op haar ondernemers en de rol die zij in de
dorpen spelen. Met deze ondernemersverkiezing willen we onze waardering laten
blijken, maar hen ook stimuleren, inspireren
en verbinden.”

Thema
Het thema van de verkiezingen varieert. Nu

zoeken we de beste startende ondernemer,
maar een volgende keer kan het bijvoorbeeld de meest groene ondernemer of de
meest sociale ondernemer zijn. Zo krijgen
alle bedrijven een kans om mee te doen.

Wie nomineert u?
Wilt u iemand aandragen als beste startende
ondernemer van Wijdemeren?
Dat kan vanaf dinsdag 11 september tot en
met zondag 14 oktober via
www.wijdemeren.nl/ondernemervanhetjaar.
Ondernemers kunnen zichzelf ook voordragen.

Finaleronde
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen op ondernemerschap, innovatief
en onderscheidend vermogen, lokale betrokkenheid en groei- en marktpotentie. Zij

22 september: Burendag

Op zaterdag 22 september is het Burendag. Organiseer ook een straatdiner,
high-tea, spelletjesmiddag of maak
samen uw wijk fleurig en groen. In
Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland en
Nederhorst den Berg zijn verschillende
activiteiten. Kijk eens op www.burendag.nl.
De burgemeester en wethouders brengen een bezoekje aan de aangemelde
buurtactiviteiten in de dorpen.
>

selecteren drie kandidaten voor de finaleronde. Een online verkiezing (vanaf vrijdag
19 oktober) bepaalt vervolgens wie zich dé
startende ondernemer van Wijdemeren mag
noemen. De bekendmaking is op de Dag
van de Ondernemer op vrijdag 16 november
tijdens een mooi verkiezingsfeest voor heel
ondernemend Wijdemeren.

>

Prijzen
De winnaar krijgt niet alleen extra publiciteit en waardering van de gemeente en
Ondernemend Wijdemeren, maar ook
de Wijdemeerse Ondernemer van het
jaar-wisselbokaal, een lidmaatschap van
Ondernemend Wijdemeren en een
training /masterclass naar keuze ter waarde
van 2500,- euro.

Onderzoek koopgedrag

Waar doet u uw boodschappen? En hoe
tevreden bent u over de verschillende
winkelcentra? Op verzoek van de
provincies wordt er in de gehele
Randstad onderzoek gedaan naar
koopgedrag. Deze informatie helpt
gemeenten en provincies bij het
verbeteren en versterken van winkelvoorzieningen. In september start het
onderzoek en kunt u een uitnodiging
ontvangen. Deelnemen kan ook via
www.startvragenlijst.nl/kso2018.

Mijn Zorg en Ondersteuning

Kent u het online portaal Mijn Zorg en
Ondersteuning al? Een extra service van
de gemeente waar u digitaal gegevens
kunt inzien over dagbesteding,
huishoudelijke hulp of jeugdzorg.
Ziekenhuis Tergooi heeft zich ook
aangesloten. U kunt nu digitaal uw
afspraken, behandelverslagen en
uitslagen bekijken. Bel met 14 035 of
zie www.wijdemeren.nl/sociaal-domein

>

#ZIE

Om aandacht te vragen voor huiselijk
geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling organiseert Regio
Gooi en Vechtstreek de reizende fotoexpositie #ZIE. De expositie bestaat uit
levensgrote foto’s van mensen die in het
verleden te maken hebben gehad met
huiselijk geweld of kindermishandeling.
De foto’s staan van 10 september tot
en met 3 december in de gemeenten in
Gooi en Vechtstreek. Maakt u zich
zorgen om iemand? Dan kunt u
(anoniem) terecht bij Veilig Thuis via
telefoonnummer 0800-2000 of
www.vooreenveiligthuis.nl.

Wijdemeren
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Wandel mee langs speelplaatsen
Vorig jaar zijn we begonnen met
de herinrichting van speelruimten.
Op veel plekken zijn inmiddels
mooie speelplaatsen gerealiseerd,
waar al volop gebruik van wordt
gemaakt. Dit najaar inventariseren
we de wensen voor tien speelplaatsen in Loosdrecht en Nederhorst
den Berg.

Nieuwe inrichting

We creëren centrale en aantrekkelijke speeltuinen voor verschillende leeftijdsgroepen.
Een aantal kleinere speelplekken veranderen
naar een vrije speelruimte zonder toestellen.

De komende periode zijn er in Loosdrecht
en Nederhorst den Berg wandelingen voor
bewoners en kinderen langs speelplaatsen.
We geven een toelichting op de plannen
en inventariseren wat de wensen zijn. Deze

Op plekken waar speeltoestellen verdwijnen
kunnen bewoners zelf met een idee komen
voor een nieuwe inrichting. Denk bijvoorbeeld aan een trapveldje, een kleurrijk speelplein of groene speelplek met natuurlijke
elementen.

Wensen
wensen worden, samen met de voorwaarden vanuit de gemeente, verwerkt in een
ontwerp. Via de website kunt u hier als bewoner op reageren. U hoeft zich niet aan te

melden voor de wandelingen.
Kijk voor de data en meer informatie op
www.wijdemeren.nl/Herinrichting-speelplaatsen.

Hangende bloembakken ‘s-Graveland
Heeft u de mooie bloembakken
aan de bruggen en lantaarnpalen
in ’s-Graveland wel eens gezien?
GooiTV lichtte dit project zelfs uit.
Het is de appel van de maand!
“Wij willen ’s-Graveland nog mooier maken
en we hopen natuurlijk dat alle automobilisten langzamer gaan rijden,” vertelt initiatiefnemer Madelinde Winnubst.

Speciale watertank
Met een speciale watertank krijgen de

En we zorgen dat het onderhoud makkelijk
is”, vertelt gemeentelijk coördinator Saskia
Hille.

bloemen water. De tank wordt elektronisch
ondersteund, zodat water geven makkelijk
gaat. “Alleen water uit de sloot halen met
een emmer aan een touw is wat zwaar, maar
dat is ook weer goed voor je conditie”, lacht
Madelinde.

Ook meedoen?
Het project wordt uitgezonden op GooiTV
(Ziggo Digitaal kanaal 41) en www.gooitv.nl.
Wilt u ook groen in uw buurt onderhouden?
Kijk dan op www.deappelboom.nl en ga aan
de slag.

Makkelijk onderhoud
De gemeente faciliteert en financiert het
project vanuit De Appelboom. “We kijken
naar de organisatie, de materialen, zijn de
lantaarnpalen sterk genoeg. De bakken
mogen er natuurlijk niet zomaar afvallen!

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- Noordereinde 54a: wijzigen monument (03.09.18)
- Noordereinde 313: plaatsen drie dakramen (03.09.18)
- Noordereinde tegenover 56: bouwen voetgangersbrug
(27.08.18)

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)
>
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Nederhorst den Berg
-

Eilandseweg 25: bouwen berging (05.09.18)
Meerlaan 1a: bouwen vrijstaande woning (29.08.18)
Meerlaan 14: bouwen woonhuis (31.08.18)
Vreelandseweg 33: bouwen woning (05.09.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn

Ankeveen

>

- Stichts End 50: aanbrengen brandscheidende muur
(03.09.18)

Burgemeester en Wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvraag met zes weken verlengd:

Loosdrecht

Loosdrecht

- Bloklaan 22a: bouwen berging bij woonschip (31.08.18)
- Bloklaan 22a: plaatsen beschoeiing (03.09.18)
- Dirk Smorenberglaan 65: bouwen uitbouw en plaatsen
dakkapellen (30.08.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 285: plaatsen damwand,
beschoeiing, drijfbalken en vervangen steiger (03.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: bouwen bijgebouw t.b.v.
bed & breakfast en berging (03.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk naast 52: kappen negen essen
(04.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 89a: vervangen schuur (05.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 204a: verhogen bestaande
botenloods (05.09.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 238: verbouwen gemeentelijk
monument ‘De Dunne Dirk’ (27.08.18)
- Prinses Margrietstraat 47: bouwen erker voorzijde
woning (03.09.18)
- Swingboei 5 en 7: bouwen dakkapel (31.08.18)
- van der Helstlaan 15: bouwen dakkapel (04.09.18)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 113: uitbreiden woning

Kortenhoef
- aan de Lambertzkade: kappen twee essen en tien
wilgen (27.08.18)
- Kortenhoefsedijk 95: vernieuwen beschoeiing
(03.09.18)

Loosdrecht
-

Alewijnlaan 24: bouwen aanbouw (04.09.18)
Beukenlaan 59: maken uitweg (27.08.18)
de Kreek 21: bouwen garage en botenloods (23.08.18)
Industrieweg 16: veranderen tankstation (31.08.18)
Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: bouwen golfbreker
(23.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 38a: kappen esdoorn (23.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 89: plaatsen dakkapel (31.08.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 166: aanleggen insteekhaven en
plaatsen beschoeiing (24.08.18)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 20: plaatsen zonnepanelen (27.08.18)
- Middenweg 13: plaatsen mantelzorgwoning (04.09.18)
- Rivièrahof 8: bouwen dakkapel (31.08.18)

Festiviteiten
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Stichting Loosdrecht JazzFestival, Oud-Loosdrechtse
weg 117, Loosdrecht JazzFestival op 14 en 15
september 2018 (05.09.18)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum
(tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen
binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit genomen heeft.

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

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Ankeveen
- Mr. J.C. Buhrmannlaan t.h.v. huisnr. 6: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband
met handicap belanghebbende (05.09.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Ter inzage

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

Bezwaar indienen

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

Aanvragen voorlopige voorziening

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

Zienswijze indienen

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

Beroep indienen

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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Economie
Politiek

Woensdag  juli 

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

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de
Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg.
Lotnummer Prijs

Omschrijving

Beschikbaar gesteld door

003352

HOOFD Verzorgd bezoek voor

000595

1

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Restaurant Lekr

001238

2

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Brinkers Mode & Lingerie

001222

3

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000796

4

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000660

5

Etentje voor 2 personen

Gasterij de Vechtoever

001255

6

1 Persoons zomerdekbed

Brinkers Mode & Lingerie

000105

7

Levensmiddelenpakket

Albert Heijn

000203

8

Verzorgingspakket

Albert Heijn

002254

9

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

000026

10

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

001693

11

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Boekhandel CW76 Kortenhoef

000777

12

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000371

13

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000874

14

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

001016

15

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Body & Beauty ‘t Gooi

001453

16

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000875

17

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

000876

18

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001233

19

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

000951

20

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

002126

21

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001206

22

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Lydi Bloemsierkunst

001416

23

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002127

24

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001082

25

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

002338

26

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

001173

27

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000793

28

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

000138

29

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

001690

30

Waardebon t.w.v. € 10,--

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

2 personen Dutch Valley

Precisiewerk
Aanmelding burendag

2018
Twee
vangeopend
oorsprong Kortenhoefse ondernemers slaan de handen ineen. Bart Dekker, van C. Dekker
& Zn Machinetransport vervoerde voor HAGEN-gereedschapsslijperij een CNC -slijpmachine (geDe inschrijving
voor deze
de 13e
wicht
3 ton) en plaatste
op de millimeter nauwkeurig in de slijperij op de Trapgans in Ankeveen.
editie van Burendag is vorige
week geopend. Alle buurten
van Nederland kunnen hun
Burendagactiviteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen via www. maar ook kleding en schoeisel Ophalen kan ook: Wim van der
burendag.nl. De dag wordt voor kinderen en volwassen Linden, tel. 254856 of Jan Pos,
De
Bergplaats
aan de Kerk- inleveren. Wel schoon en heel tel. 251773. Alvast dank voor
ieder
jaar georganiseerd
straat
weer het
middelpunt
door isDouwe
Egberts
en het a.u.b. Op zaterdag 15, 22 en 29 uw inbreng.
van
de Bazaar
de protesOranje
Fondsvanom
buren september tussen 9.00 en 12.00
tantse
gemeente
oktober. uur kunt u dit achterom afgedichter
bij elkaaropte6brengen.
Hiervoor
kuntgaan
u allerlei
zaken ven bij Dirk van de Broek, MidDeze editie
de organio.a.
boeken,
kinderspeelgoed,
satoren
zich extra
inspannen denweg 28. Voor grote meubels
prullaria
enbijhuishoudartikelen
om buren
elkaar te krijgen is geen plek.
in buurten waar dat niet vanzelfsprekend is. Burendag
valt dit jaar op 22 september.
In 2017 deden zo’n 1 miljoen
jaar op een rij zoekt Forbes de een nieuwe loot bij: Speaky,
mensen mee aan duizenden
KORTENHOEFmaar meest veelbelovende Europea- dat richt zich op voice assisactiviteiten in Het
heelzal
hetjeland.
gebeuren dat je als 20-jarige nen onder de 30 jaar op. In ie- tants zoals Google Assistant en
de Amsterdam Stock Exchange dere categorie vind je 30 jonge Amazon Alexa.
mag openen. Het overkwam Europeanen die uitblinken in
Kortenhoever Tim van der Wiel. hun vakgebied. Onder andere
Max Verstappen en het AmHij was er als lid van de For- sterdamse CU- raadslid Don
bes-club
van 30 Europese
on- Ceder maken deel uit van de
Elke 1e woensdag
v.d. maand
dernemers
onder
de 30 Wij(in lijst van 2018.
van 14-17 uur:
Repaircafé
2017).
Forbes
is een
zakentijddemeren.
In de
Brasserie
van Tim startte in 2016 samen met
schrift
uit de teVerenigde
Veenstaete
K’hoef. Staten.
Weg- Liam Tjoa (21) GoSpooky. Hun
Het
tijdschrift
is
vooral
bekend
gooien? Mooi niet! Zie: www. bedrijf is gespecialiseerd in het
door
de lijsten die het ieder jaar
natuurlijkwijdemeren.nl
of creëren van passende Snapsamenstelt.
Zo
is
er
een
lijst
bel: Marjolijn Bezemer: 06- chatcampagnes en -strategieën
met
de rijkste mensen van de voor adverteerders. Ze werken
48545227.
wereld, waarbij minimaal $ 1 onder andere voor KLM, IKEA,
miljard als vermogen benodigd HEMA, AH, Randstad en RTL
is voor een notering. Al drie Nederland. In 2018 kwam er

Bazaar in Nederhorst den
Berg

Tim opent de beurs
Kort nieuws
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De lekkerste:

Speculaasjes
(met of zonder amandeltjes)
250 gram

€ 4,65

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wijnands

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

TT Cars

Exclusief autobedrijf

Wij zijn opzoek naar een

voorbewerker/autospuiter
liefst iemand met kennis en ervaring.
Fulltime of parttime

Voor meer info kunt u bellen of mailen
naar onderstaand email adres/telefoonnummer
Nieuw Walden 12,
1394 PB Nederhorst den Berg

info@tt-cars.nl

Tel.: 0294 252221
Fax.: 0294 257505

COUPON
Grat is ponyrit

Tegen inlevering van deze
coupon kun je 16 sept ember
op de Open Dag een grat is
ponyrit maken.

Locat ie: Manege Laanhoeve – Meerlaan 20 – Nederhorst den Berg

Historische Kring NdB
Vervolg van voorpagina
Hij kweekte een cultuurhistorisch besef, waardoor velen
langzamerhand tot de ontdekking komen dat historici,
helemaal niet stoffig hoeven te
zijn en geschiedenis zelfs leuk
is, zolang je het maar weet te
brengen. Dat ideaal wil de Historische Kring uitstralen. Met
verslagen, het periodiek Werinon, lezingen, interviews op
DVD, excursies, tentoonstellingen, enz.
Vroeger en Nu -wandeling
Een mooie mijlpaal voor de
30-jarige wordt het opzetten
van een foto-wandelroute door
het dorp. Op 21 plekken komen permanente hufterproof
borden met informatie over die
plek. Denk aan het kasteel, de
molen, de brug over de Ree-

vaart, Petersburg en het gemaal. Met subsidies van het Pr.
Bernhard Cultuurfonds, de Rabobank Clubkas en de gemeente Wijdemeren wordt het een
boeiende route (QR-codes).
Op het jubileumfeest wordt het
eerste bord onthuld.
Monument
Op 13 mei 1943 stortte rond
het boezemkanaal bij het gemaal aan de Middenweg een
Canadese
bommenwerper
neer, waarbij 5 bemanningsleden het leven verloren. Daar
zal eind 2019 een gedenkteken
komen, bestaande uit een propeller en een deel van de motor. De Bergse kunstenaar Joost
Zwagerman zal het ontwerp
maken. Het Waterschap stelt
hiervoor de grond beschikbaar.
De ministeries van defensie in

Canada en Engeland stelden
informatie , inclusief foto’s van
de slachtoffers, beschikbaar
aan de Historische Kring. Een
mooie herinnering aan het verleden.
Toekomst
Ans Baar en Ton Kuys zien
de toekomst met vertrouwen
tegemoet. Weliswaar met een
vergrijsd ledenbestand, maar
ook met veel nieuwe leden.
Het aantal van 450 leden was
nog nooit zo hoog. Het enige wat ontbreekt, zijn nieuwe
bestuursleden. Het ziet ernaar
uit dat Ton nog heel lang interim zal zijn. Maar ach, het
is wel boeiend en afwisselend.
Op zaterdag 27 oktober is het
jubileumfeest, mét burgemeester Ossel. Details volgen… Zie
ook: www.historischekring.nl.

Open Dag bij springlevende
Rijvereniging en Manege
NEDERHORST DEN BERG- A.s.
zondag kunt u tussen 11.30 en
16.00 uur volop genieten op de
Open Dag van manege Laanhoeve en Rijvereniging Nederhorst den Berg. Deze club viert
haar 45-jarig jubileum.
Ooit opgericht door een clubje fanatieke paardenliefhebbers van wie manege-eigenaar
Theo de Mol en verslaggever
Cees Stalenhoef nog steeds actief zijn. In een brief van B&W
anno 1973 wordt toestemming
gegeven om te verhuizen van
het roemruchte Ponyweitje
naar een terrein aan de Meerlaan, toen voor 25 gulden huur
per jaar. Op deze plek in de
Blijkpolder, 45 jaar later, bruisen manege en vereniging dagelijks met lessen en tal van
activiteiten. De vereniging telt
ruim 200 leden tussen 7 en 77
jaar die vol liefde de ongeveer
50 paarden verzorgen en berijden. Het gaat om 20 paarden
van de Laanhoeve en de andere
KWPN- paarden, Haflingers,
Fjorden en pony’s zijn particulier eigendom.
Twee-eenheid
Marco Grotendorst, voorzitter
van de vereniging en Theo de
Mol, spreken van een twee-eenheid. “We kunnen niet zonder
elkaar. De club is blij met de
stallen, de paarden, de rijbak,
noem maar op en Theo heeft
elke week vaste klanten” vertelt
Marco. “We vloeien eigenlijk
zo in elkaar over, er zijn geen
scherpe grenzen. We doen
bijna alles samen” voegt Theo

eraan toe. Een paardenkenner
pur sang die met zijn stem en
houding een natuurlijk gezag
heeft over de lespaarden. “Je
moet er gevoel voor hebben. Bij
aankoop let ik altijd op het karakter, want lang niet alle paarden zijn geschikt om iemand te
dragen.” Het oudste paard waar
iedereen zeer aan gehecht is, is
de 30-jarige Tangelo waar vroeger Ferry Staal op reed.

in diverse klassen. Van N-I via
B, L en M oplopend tot Z. Deze
Bergse vereniging telt twee
Z-toppers. Theo sluit af: “Het
mooie van deze vereniging en
manege is dat alles laagdrempelig is. Lekker los. Wat is er
nou mooier dan lekker in de
vrije natuur je paard borstelen,
een paar hoeven krabben, het
paard bestijgen en heerlijk gaan
rijden. Prachtig toch!”

Laagdrempelig
Theo is blij dat dochter Priscilla Brouwer sinds kort in het
bedrijf is gestapt. “Nu zij heeft
aangegeven fulltime mee te
doen, is dat een fraai vooruitzicht voor de manege. Je weet
nu weer waarvoor je het doet.
Ik zie het helemaal zitten.” Priscilla zit vol plannen om de manege nog attractiever te maken,
met o.a. lezingen, bedrijfsuitjes,
vrijgezellenfeestjes, een boekpresentatie naast de al bekende
kinderfeestjes. “Pfff, het is best
zwaar werk als je met een groep
bezig bent. Je moet ogen voor
en achter hebben. Een paard
kan altijd een onverwachte
beweging maken. Langzaam
maar zeker leer je een kind een
band op te bouwen met een
pony of paard. Ik heb er veel
plezier in, als een leerling na
een tijdje goed vooruit gaat.”
Sinds kort heeft de rijvereniging een keer per 3 weken een
lesuurtje voor aspiranten, van
5, 6 of 7 jaar, een groot succes.
Om lid te worden moet je 8 jaar
zijn. Dan ga je oefenen voor je
A-diploma. Pas dan kun je aan
dressuurwedstrijden meedoen,

Open Dag
Op de Open Dag valt er veel
te beleven. Er staan kraampjes
met paardenspullen, je kunt je
laten schminken en er zijn tal
van demonstraties. Zoals Horseboarding, op een surfplank
achter het paard over het zand
stuiven of de Carrousel, met diverse proeven synchroon dressuur. Ook is er een cowboyachtige Western te bewonderen
naast de klassieke dressuur en
springen. Spectaculair is de
Cross, buiten in de vrije natuur over slootjes en hekken te
paard racen. De entree is gratis.
Het belooft een prachtige dag
te worden voor jong en oud.
Zie ook: www.manegelaanhoeve.nl en www.rvnederhorst.nl
Foto:
(v.l.n.r.) Marco Grotendorst, Gerrit Bergman, Theo de
Mol en Priscilla Brouwer
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Sport
Voetballen in ’s-Graveland

Voetballen in Ankeveen

Ook winst bij tweede bekerduel

Eerste overklast door
FC Hilversum

De wedstrijd was nagenoeg een
kopie van die van vorige week.
Een groot klassenverschil, een
ruime overwinning (8-2) en
het feit dat er meer in zat. Na
de 0-1 werd er snel orde op zaken gesteld en na een kwartier
was het 3-1 en na 90 minuten
dus 8-2. Doelpuntenmakers:
Gerben van Veen (2x), Jimmy
Reijnders (2x), Paul Kwantes,
Jessy de Birk, Job Romviel en
Daan Verdam.
Een soort bekerfinale
’s-Graveland en Nederhorst
hebben hun twee bekerwedstrijden gewonnen en het duel
van aanstaande zondag gaat
beslissen wie de volgende ronde bereikt. Aanvang 14.00 uur
op sportcomplex Berestein.
Senioren
Een flitsende start (binnen 10
minuten 0-2 via Robin Boeijink

en Bryan Hilhorst) legde de basis voor de bekeroverwinning.
Jerrel Schouten (2x) en Hugo
Wieringa zorgden voor nog
drie treffers en de 2-5 zege.
Het 3e won weer en nu 3-1
van PVCV. Za2 verloor 4-3 van
Hertha en is uitgeschakeld in
de bekercompetitie.
Vrouwen
VR2 speelde tegen het sterke
CSW VR2 en wist goed partij
te bieden, maar verloor desondanks met 5-0. VR1 was vrij.
Jeugd onder 19
Het duel van JO19-1 leek op
een gelijkspel te worden, maar
die terechte weerspiegeling
van de krachten kwam er niet:
Amsvorde JO19-1 scoorde in
de laatste minuut 3-2. JO192 won met 9-1 van Victoria
JO19-5 en JO19-3 speelde afgelopen week twee keer. Op

woensdagavond verloor het in
Zuidoostbeemster van ZOB
JO19-2 met 3-1. Afgelopen zaterdag thuis tegen DZS JO19-1
(7-2 winst).
SVS CUP35+
Na de geslaagde try-out van
vorig seizoenstart vrijdag SVS
CUP 35+ editie weer. Er wordt
gespeeld op 9 vrijdagavonden
en 1 afsluitende zaterdagmiddag (+BBQ). De opzet blijft gelijk: je wordt in een willekeurig
team ingedeeld en deelnemen
is belangrijker dan winnen (3
punten voor aanwezigheid, 2
punten per gewonnen wedstrijd). Aanmelden: info@svsgraveland.nl

Wijdemeerse coureurs op
NK Autocross

Vriendschappelijk is er tegen
OSO gespeeld en werd er met
1-2 verloren. Vorige week was
er de eerste bekerwedstrijd uit in
Amsterdam tegen Overamstel,
die met 6-0 verloren werd.
Afgelopen zaterdag werd de
tweede wedstrijd voor de beker gespeeld, thuis tegen FC
Hilversum. De gasten waren
duidelijk twee maatjes te groot
en de rust brak aan met 0-4. Na
rust werd het krachtsverschil
nog groter aangezien ASV ‘65
alleen maar hard kon werken
om de tegenstander niet te laten
scoren. Hilversum bleef gedisciplineerd spelen en kwam uiteindelijk tot een monsterscore
van 1-14. Bram Schouten redde de eer voor de Ankeveners
na een wereldpass van Rowan
Kloosterman en scoorde de 1-7.
Uit een even mooie dieptepass
van Rowan kon Luuk Hilhorst
vernietigend uithalen, doch zijn
fantastisch schot spatte uiteen
op de lat, tot grote vreugde van
de Hilversumse goalie, die aan
de grond genageld stond, anders

was het 2-9 geworden. Het eerste elftal van ASV ‘65 is een erg
jonge ploeg dat voornamelijk
bestaat uit spelers van de JO19
van vorig seizoen. Er zijn twee
nieuwkomers die overgekomen
zijn van SV ’s-Graveland: Rowan Kloosterman en Patrick
van Voorst, die beide aanwinsten
zijn. Dit seizoen zal een goede
leerschool zijn voor de jonge
selectie. Maar ze kunnen alleen
maar beter hierdoor worden. Er
wordt momenteel twee keer per
week scherp getraind en de sfeer
is optimaal. ASV kijkt reikhalzend uit naar de start van de leuke competitie waarin we zitten.
2e verliest
Kersverse leider Herman Blokker trof een nog niet ingespeeld
team aan, dat wel hard werkte
maar nog geen potten kon breken tegen de Amsterdammers.
ZSGOWMS kwam al snel op
voorsprong, maar de schietgrage
Fabian Blokker pegelde snoeihard de 1-1 binnen, na een fraaie
assist van Morris Broeke. Uiteindelijk werd het nog 1-4.

Voetballen in Nederhorst

Ook winst bij tweede
bekerwedstrijd

Op 15 september organiseert Autocross Vereniging Rang Pang de zesde en laatste ronde van het
Nederlands kampioenschap autocross in Bunnik. Onder de deelnemers zijn een aantal coureurs uit
Wijdemeren.
In de Keverklasse rijden de
Bergers Jasper Pouw (#410)
en Twan Scheel (#416 equipe met Kortenhoever Jeroen
Molleman). De eveneens uit
Nederhorst afkomstige Jari
Kroon (#342) rijdt in de Sprint
1600-klasse. Loosdrechter Johan van Doornik (#831) is actief in de Divisie-V.
Omdat deze wedstrijd maar
op een half uurtje rijden van
Wijdemeren is dit de uitgelezen kans om alle lokale en nationale toppers eens een keer te
bekijken. Normaal gesproken
zit u daar al snel anderhalf tot

twee uur voor in de auto.
Vanaf 9:15 uur beginnen de
manches en aan het einde van
de middag worden de finales in
alle zeven de klassen verreden.
Op deze snelle 600 meter lange kleibaan werden tijdens de
testwedstrijd gemiddelde rondesnelheden van rond de 100
km/u behaald. De topsnelheid
ligt dan boven de 150km/u.
Omdat dit alweer de laatste wedstrijd van het seizoen
is, worden de kampioenen ‘s
avonds gehuldigd in de feesttent. Ze komen met hun auto
op het podium. Dit is een echte

belevenis maar wordt dit jaar
voor het laatst op deze manier
uitgevoerd.
Adres: Schoudermantel 52 in
Bunnik (A 12; afslag 19) Toegang 12 jaar en ouder: 10 euro.
kinderen tot 11 jaar gratis. Parkeren gratis.
Meer informatie: www.rangpang.nl of op de Facebookpagina van Autocross Vereniging
Rang Pang

De dit jaar al krappe selectie
werd afgelopen weekend geteisterd door afwezigen vanwege
blessures en/of ziekte. Precies
11 spelers waren er beschikbaar
voor het duel in de tweede bekerronde tegen Geinburgia. De
4-1 overwinning was gezien de
tweede helft verdiend maar het
spel van de Bergers zal beter
moeten wil men in de 3e klasse
mee kunnen komen. Geinburgia
begon veel beter aan de wedstrijd dan de thuisploeg. De 0-1
na tien minuten was dan ook een
logisch vervolg. Pas na de gelijkmaker van Quinziano in de 29e
minuut pakte Nederhorst het
overwicht. Na de pauze stond er
een beter Nederhorst en gaf men
de juiste druk naar voren. Via
treffers van Quinziano en tweemaal Luuk van Huisstede pakten
ze de verdiende winst. Volgende week zal in een rechtstreeks
duel met ‘s-Graveland bepaald
worden wie er door mag in het
bekertoernooi. Nederhorst heeft
aan een gelijkspel voldoende.

te wedstrijd maar won wel ook
zijn tweede bekerwedstrijd. Via
2 treffers van Tijmen Blok en
een van Richard Dijkstra werd
het een 3-0 zege. Beste spelers
aan Bergse zijde waren de onvermoeibare Thiemo Dijkstra en
de altijd rustige Wessel Roodenburg. Nederhorst -4 ging bij
Zwaluwen Utrecht met 5-2 onderuit.
Jeugd
Ook voor de meeste jeugdteams
is het seizoen begonnen met bekerwedstrijden. De resultaten
waren over het geheel genomen
wisselend te noemen. De grootste overwinning was voor de
JO13-1 die FC Weesp met 11-0
versloeg. De grootste nederlaag
was er voor de JO17-2 die bij
SCH’44 JO17-1 met 9-0 kansloos
waren. Opvallend gelijkspel was
de 7-7 van JO10-1 tegen Altius
JO10-2. Knap was het 1-1 gelijke spel van JO19-1 in Uithoorn
tegen Legmeervogels JO19-2, en
de 2-5 overwinning van de JO171 op BFC JO17-3.

Senioren
Nederhorst-2 speelde een slech-

Meer info: www.vvnederhorst.org
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Hit the road met Lifestyle
Motowear
‘s- GRAVELAND- Lifestyle Motowear timmert alweer een
jaar hard aan de weg aan het
Zuidereinde 52 in ’s-Graveland.
En niet zonder succes!

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Wij zijn zaterdag 15 september gesloten.
Gordijnen en raambekleding, Laminaat, PVC,
tapijt, vinyl, Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680

van € 2,85

nu voor

€2,25

Afgelopen
woensdagavond
5 september deed de jeugdgroep Madjet, het jongste onderdeel van BMOL, mee met
de Jazzbattle in de Vorstin in
Hilversum. De inzet: een plekje
op het grote Loosdrechts Jazzfestival. Madjet bond de strijd
aan met alle middelbare school
leerlingen uit ’t Gooi die een
plekje op dit festival wilden
veroveren.
Nog maar een paar maanden
geleden begon Madjet onder
leiding van Fieke Neijsen. ‘Verrassend vernieuwend’. Dat was
wat de jury er van vond. Er
wordt dan ook op bijzondere
instrumenten (zoals de mariba
en djembe) gespeeld door zeer
jonge middelbare scholieren.
Helemaal leuk dat de muziekstijlen en ideeën voor de te spe-

len nummers vanuit de groep
zelf komen. En nu mag Madjet
meedoen aan het Loosdrecht
Jazz Festival. Een prachtig podium, tussen allemaal grote
namen. BMOL is heel trots op
dit resultaat en hoopt dat u ook
komt kijken en zelf komt ervaren hoe verrassend vernieuwend Madjet is.
Madjet is ontstaan als initiatief
van leerlingen van groep 8 van

XL
Tompouces

4 Mouten
Volkoren bus

Fijn
Volkoren

per stuk

Met meel van
Molen de Hoop

van € 2,20

nu voor

€1,95

Ready to hit the road & the
street in style? We gaan je zien!
Lifestyle Motowear; Elke & Bas;
Zuidereinde 52; 1243 KH ’s-Graveland; 06 19066679

Madjet wint Jazzbattle voor
Loosdrechts Jazzfestival

Welkom thuis

eroen
Suikerbrood

Lifestyle Motowear staat voor
stoere, kwalitatieve retro & vintage motorkleding, die zowel
op de motor of casual gedragen
kan worden. Alhoewel Lifestyle
Motowear zich voornamelijk
richt op de caféracer, is er ook
veel vraag naar mooie, kwalitatieve herenkleding. Het is voor
ons dus een kleine en logische
stap het mooie kledingmerk
Vanguard aan onze collectie

toe te voegen. De connectie
tussen het merk Vanguard en
motoren is snel gelegd. Alle
Vanguard- kleding is uitgewerkt met herkenbare, maar
ook subtiele biker-accenten.
De uitgebreide collectie bestaat
uit t-shirts, stoere polo’s, mooie
overhemden, gave truien en de
nieuwe V850 spijkerbroek.
Naast de kwalitatieve herenmode van Vanguard hangt Lifesyle Motowear ook vol met
retro- en vintage motowear
voor de stoere man en de sterke onafhankelijke vrouw. Ook
voor de kleine motorrijder in
spé is er voldoende keuze.

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 St. Antoniusschool. Muziekvereniging BMOL heeft dit
ondersteund en repetitieruimte
en een muzikaal leider geregeld. Inmiddels hebben zij een
manager, sponsors en al heel
veel fans, en staat het ook open
voor leerlingen van andere basisscholen en middelbare scholen. Komt u ook luisteren naar
Madjet op 15 september?

Danslessen in Wijdemeren
Vanaf 10 september is Dansstudio Van Harten gestart met het
nieuwe dansseizoen. Het komende seizoen organiseert de
dansstudio danslessen op maandagmiddag in Nederhorst den
Berg en op woensdag- en donderdagmiddag in Kortenhoef.
De lessen zullen worden gegeven
door docenten Joyce Aarsman
& Renee Warmerdam. Nieuw
op het rooster zijn de ballet- en
jazzlessen voor kinderen vanaf 4
t/m 12 jaar in Kortenhoef. Van
10 t/m 15 september hebben wij
weer een open lesweek waarbij
iedereen gratis onze lessen kan
uitproberen bij onze lessen in
Nederhorst den Berg en Kortenhoef. Aanmelden en info: info@
dansstudiovanharten.nl.
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Zorg

Door: Herman Stuijver

Veenstaete ‘Redden wat er te redden valt’
KORTENHOEF- Perplex en verbijsterd waren de lokale politici
toen ze het relaas van Margriet
Rademaker over Veenstaete
hoorden. Ze maakt zich terecht
grote zorgen over de toekomst
van dit woon-zorgcomplex. Totale afbraak van voorzieningen
dreigt.
Mevrouw Rademaker (De Lokale Partij) had zich goed voorbereid. Eigenaar Inovum heeft
geld nodig om de Beukenhof
in Loosdrecht opnieuw te bouwen. Daarom wordt Veenstaete
verkocht aan vastgoedbedrijf
Bouwinvest, de onderhandelingen bevinden zich in een
eindfase. Vooruitlopend daarop zijn de medewerkers van

11

de Brasserie per 27 september
ontslagen. De contracten van
de vrijwilligers van het winkeltje zijn per 27 september
beëindigd. Ze mogen wel tot
1 januari, onverzekerd, hun
werkzaamheden daar blijven
uitvoeren. De kapper heeft nog
helemaal niets gehoord (weet
dus niet of zij na 1 oktober nog
welkom is), de vrijwilligers
van de bingo hoeven niet meer
te komen en ’t Wijdehuis, dat
twee keer per week mensen opvangt die een steuntje in de rug
nodig hebben, is ook de wacht
aangezegd. Bovendien is het
zeer waarschijnlijk dat de kleine psychogeriatrische afdeling
op een andere locatie wordt
voortgezet.

Van de 138 appartementen zijn
er 72 die vallen onder de sociale huur. Het is maar de vraag
of dat zo blijft, wellicht komen
ze in de vrije sector. Logisch dat
de onrust in en rond Veenstaete groot is.
Commissie in shock
De leden van de commissie
Sociale Zaken waren in shock,
althans degenen die reageerden op de vragen van Margriet
Rademaker aan de wethouder
‘zorg’. Dat is Rosalie van Rijn
(CDA), ze was afwezig en dus
moest VVD-wethouder Jan
Klink de hete kolen uit het vuur
halen.
“Perplex” was CDA ‘er Jan Verbruggen. “Dit kan echt niet” zei

hij. Verbruggen refereerde aan
de bouwmanager van Inovum
die had gezegd dat zijn organisatie wel 40.000 euro moest
bijleggen voor de faciliteiten.
Maar hij had gezien dat er jaarlijks € 1,2 miljoen huur wordt
geïnd en dat de servicekosten
oplopen tot 78.000 euro. Ook
PvdA/ GroenLinks- woordvoerder Sandra van Rijkom
was ‘verbijsterd’. Ze wees op
de geriatrische afdeling waar
juist patiënten verblijven met
een partner dicht in de buurt,
die regelmatig op bezoek kan
komen. Mevrouw Van Rijkom
eiste dat het college ‘zich uitermate hard gaat maken’ voor de
bewoners.
Vragensteller Margriet Rade-

maker was bovenal verdrietig over het afpakken van het
woongenot van de Veenstaetebewoners. Die wonen daar juist
vanwege die extra faciliteiten.
Ze vond dat de gemeente veel
actiever en directer actie moet
ondernemen. “Laten we redden wat er te redden valt” vroeg
ze hartstochtelijk. In ieder geval een gesprek met de koper.
Graag een verslag daarvan vóór
de raadsvergadering van 20
september.
Wethouder Klink klonk machteloos, waarbij hij wel zei dat
hij de situatie ‘zorgelijk’ vond.
Maar ook dat Wijdemeren
‘geen afdwingbare invloed’
heeft. Hij ging ervan uit dat zijn
collega Van Rijn zo snel mogelijk voor terugkoppeling zou
zorgen.

Kiki Schippers opent nieuwe seizoen Vriendschapskring richt
‘Regionale Blazers Pool’ op
De Dillewijn
ANKEVEEN - Op zondag 16 september gaan de deuren van Theater De Dillewijn in Ankeveen weer open
voor het publiek. Dan zal Kiki Schippers een flitsende cabaretvoorstelling verzorgen. De verwachtingen
zijn bij aanvang van dit, inmiddels alweer 5e seizoen, hoog gespannen, zeker na het zien van het prachtige programmaboekje dat u als lezer in juni in uw weekblad hebt kunnen aantreffen.
Theater De Dillewijn staat garant voor een bijzonder avondje
uit. Natuurlijk door de mooie
als theaterzaal verbouwde NH
Kerk uit 1907, maar ook door de
hartelijke ontvangst, de mooie
foyer en de grote diversiteit aan
voorstellingen die op het programma staan.
Kiki Schippers
De jonge cabaretière Kiki Schippers opent het seizoen in Ankeveen. Liedjes schrijven en
zingen, dàt is Kiki Schippers
op het lijf geschreven. Eigenwijs, ontwapenend, kwetsbaar
en fel: met haar liedjes verovert
zij ieder publiek. Ze kreeg in
De Slimste Mens zelfs Maarten
van Rossem aan het lachen! Met
de Publieks- en de Persoonlijkheidsprijs van Cameretten,
de Annie M.G. Schmidtprijs
en lovende recensies voor haar
debuut op zak waagt ze zich nu
aan haar 2e voorstelling: ‘Waar’.
Maar waar is ze naar op zoek?
Naar het allermooiste lied, de
treffendste metafoor, het grappigste verhaal, of gewoon de
keiharde waarheid?
Zondag 16 september; aanvang
15.30 uur. Kaarten à € 16,- via
www.dedillewijn.nl

Kom jij ons team versterken?!
Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Zoals bekend kampen veel blaasorkesten/fanfares in heel Nederland met vergrijzing en een teruglopend ledenaantal. Helaas
heeft dit in onze regio al geleid tot het verdwijnen van een vereniging en een fusie tussen twee andere verenigingen. Omdat alle
muziekverenigingen in dezelfde vijver aan het vissen zijn en het
spelen in een fanfare/blaasorkest onder jongeren niet populair
is, is er vrijwel geen toestroom van nieuwe blazers. In een poging
een oplossing voor dit dilemma te vinden introduceert Muziekvereniging de Vriendschapskring uit Ankeveen de ‘Regionale Blazers Pool’.
Wat houdt dit in? Frank Senteur, voorzitter van De Vriendschapskring uit Ankeveen zegt
daarover: “Het idee is dat een
muzikant wanneer deze al betalend lid is van een blaasorkest/fanfare, tegen speciale en
zeer aantrekkelijke condities
ook lid kan worden van een
andere muziekvereniging met
een fanfare of blaasorkest. Dit
kan op permanente basis zijn,
maar ook op projectbasis. Bijvoorbeeld als een vereniging
een uitdagend evenement organiseert zoals een musical of
andere theaterproductie, deelneemt aan concoursen, een
muziekfestival, etc.”
Gezondere verenigingen
Via de ‘Regionale Blazers Pool’
wil De Vriendschapskring
de drempel om in meerdere orkesten te spelen zo laag
mogelijk maken. Cruciaal in
dit plan is, dat de ‘Regionale Blazers Pool’ interessant is
voor alle muziekverenigingen

die met een tekort aan blazers
kampen. Want wanneer hierover met alle deelnemende
verenigingen eensluidende afspraken gemaakt kunnen worden, kunnen muzikanten heel
makkelijk tussen blaasorkesten switchen. Wellicht dat we
ook de gemeente enthousiast
kunnen maken voor dit plan
dat de muziekverenigingen in
Wijdemeren en zelfs ook daarbuiten sterker kan maken en
het culturele leven in de regio
kan verbeteren. De bedoeling
is dat de Vriendschapskring
binnenkort een bijeenkomst
houdt om dit plan te bespreken.
Muziekverenigingen,
maar ook blazers die belangstelling hebben voor deelname aan de ‘Regionale Blazers
Pool’ en hierover binnenkort
van gedachten willen wisselen, kunnen contact opnemen
via e-mailadres: info@vriendschapskring.nl

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 te bezorgen.
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246 scholen aan de slag met
muziek
In Noord-Holland doet 24%
van de scholen mee met de Impuls Muziekonderwijs van het
Fonds voor Cultuurparticipatie. Het geeft scholen de kans
te geven te investeren in meer
en beter muziekonderwijs.

LEKKERE HAPJES EN ALLE
COCKTAILS €6,50
DAMMERWEG 84 | 0294-240033 | WWW.HET-BOOTHUYS.NL

Dit doen de scholen o.a. door
een samenwerking aan te gaan
met een muzikale partner en
de deskundigheid van de leerkrachten te vergroten. Vanwege het succes van de drie subsidierondes, werd het budget
door de minister van OCW tijdens de looptijd van de regeling
verhoogd. Uiteindelijk kwam
daarmee het totale budget van
de drie rondes samen op onge-

veer € 27 miljoen. € 4.135.000
daarvan ging naar Noord-Holland. De Impuls muziekonderwijs sluit aan bij Méér Muziek
in de Klas: de beweging waarbinnen publieke en private par-

tijen zich gezamenlijk inzetten
voor structureel muziekonderwijs in heel Nederland. Zie:
www.cultuurparticipatie.nl.
Foto: Dimitri Hakke

Jubileumconcert Vocaal
Ensemble Fioretto

LEZERS SCHRIJVEN.....
Wordt Veenstaete verkwanseld?
Afgelopen donderdag 6 september tijdens de gecombineerde
commissievergadering MSZ en BM van onze gemeenteraad
stonden veel belangrijke zaken op de agenda. Maar niet de
verkoop van Veenstaete, dat nu voor het eind van deze maand
definitief plaats zal vinden. Gelukkig hebben we nog de Lokale Partij die via haar woordvoerder Margriet Rademaker die
kans zag om het onderwerp tijdens het algemene vragenhalfuurtje krachtig onder de aandacht te brengen. Wethouder Van
Rijn was niet aanwezig. Wethouder Klink nam haar waar in de
beantwoording van vragen. Dat had hij volgens mij beter niet
kunnen doen. Hij was niet op de hoogte, wist niets van al de
zaken die Rademaker naar voren wist te brengen. En als laatste nog een flut opmerking dat over het algemeen huurders in
Nederland wel goed beschermd zijn en dat de huren voor de
ouderen daarmee dus blijkbaar wel gewaarborgd zijn.
Jan Verbuggen van het CDA viel bijna van zijn stoel toen hij
het verhaal van Rademaker aanhoorde. Sandra van Rijkom van
de PvdA sloot zich hierbij aan en bedankte de Lokale Partij dat
zij dit onderwerp naar voren heeft gebracht. Ik ben het geheel
eens met deze laatste opmerking. De Lokale Partij houdt in ieder geval ook na de verkiezingen hun belofte om kernen sterker
te willen maken. Graag hadden zij de verkoop van Veenstaete
en de mogelijke verplaatsing van de faciliteiten aan de lokale
bevolking met een referendum voorgelegd. Maar helaas de rest
van de raad vond dat niet nodig. De les is wel dat wij als burgers
meer betrokken zouden moeten zijn bij het wel en wee van onze
omgeving. Ik roep dan ook op tot meer assertiviteit van onze
inwoners om indien zij zaken zien die meer aandacht nodig
hebben dit te melden bij de gemeente en De Lokale Partij.
Ton Koster, Loosdrecht

Adverteren:
www.weekbladwijdemeren.nl

KORTENHOEF- Op zaterdag 22
september om 15.30 uur viert
Vocaal Ensemble Fioretto o.l.v.
Thijs Kramer zijn 25-jarig jubileum met een feestelijk Jubileumconcert in het Oude Kerkje
aan de Kortenhoefsedijk.
In 1993 werd een start gemaakt
met een ad-hoc koor dat op
uitnodiging zong bij een huwelijk. Daarna volgden meerdere
uitnodigingen zoals voor kerkelijke vieringen en jubilea. Het
ensemble is inmiddels bekend
door o.a. de jaarlijkse optredens op 4 mei, in het kader van
dodenherdenking en 5 mei,
bevrijdingsdag. Het repertoire van het ensemble kenmerkt
zich door prachtige composities voor koor, orgel en piano

uit uiteenlopende tijden en
stijlen die weinig worden uitgevoerd. En voor grotere werken
zoals Bachs Matthäus-Passion
treedt het ensemble op met andere koren.
Op het programma van het
Jubileumconcert staan delen
uit Mendelssohn’s Elias, Poulenc’s Gloria en Goller’s Missa
in honorem de Loreto zowel
als Rachmaninoff ’s Vocalise
voor piano en orgel en andere
werken van Mascagni, Franck,
Purcell en Mascagni.
Uitvoerenden zijn Elma van
den Dool (sopraan), Wybe
Kooijmans (orgel, piano),
koorsolisten Annette Beekman (sopraan), Joke Baardman
(mezzosopraan)
Françoise
Keesom (alt) en Paul Houba

(bas). Thijs Kramer (piano en
algehele leiding).
Na afloop bent u welkom in De
Blokhut achter de kerk voor
een hapje en een drankje om
samen ons 25-jarig jubileum te
vieren.
Kaartverkoop
Kaarten à €15,- (tot 18 jaar
€10,-) incl. programmaboekje.
Kaarten zijn verkrijgbaar vóór
aanvang van het concert en bij
de leden. Reserveren : tel. 035
624 65 24 of via st.fioretto@planet.nl.
Voor verdere informatie :
www.vocaalensemblefioretto.nl
Foto: Arjaan Hamel
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Door: Herman Stuijver

Overleg over bouwen in weidevogelgebied

NEDERHORST DEN BERG- Wethouder Jan-Jaap de Kloet heeft het
plan om 150 tot 175 woningen te bouwen in de Horn- en Kuijerpolder in Nederhorst den Berg zeker niet opgegeven. Hoewel het
gebied door de provincie is aangewezen als beschermd weidevogelgebied ziet hij door overleg nog kansen om tot overeenstemming te komen met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
Gedeputeerde Staten namen op
23 april naar aanleiding van een
rapport het besluit om de ruimtelijke kwaliteit van het open
weidelandschap in de provincie
vast te leggen, wat erop neer
komt dat de weilanden tussen
Reeweg en Eilandseweg, parallel aan de Paulus Potterlaan,
voortaan ook beschermd zouden zijn als natuurgebied. Terzelfder tijd waren Dorpsbelangen, CDA, VVD en D66 bijna
klaar met het coalitieakkoord

waarin staat dat de 12 seniorenwoningen aan het Ankeveensepad niet doorgaan, maar
dat men inzet op een bouwplan
Nederhorst- Noord, op de open
weilanden.
“We gaan er nog steeds voor, we
willen graag tegemoet komen
aan de grote woningbehoefte in
onze dorpen” zegt de wethouder ruimtelijke ordening. “We
willen dan 35% sociale huur,
30% koop tot 220.000 euro,
20% middeldure koop- en/ of

huur en 15% vrije sector.” Oftewel 100% woningen. De Kloet
erkent dat de Wijdemeerse
coalitiepartijen waren verrast
door het nieuws uit Haarlem.
“Ik was liever direct geïnformeerd over deze aanwijzing.
Het kwam nu via andere kanalen. We hebben daarna wel
ambtelijk gereageerd op het besluit en onze bezwaren kenbaar
gemaakt.”
Overleg
Het is nog afwachten hoe de
provincie erop terug zal komen. De Kloet gelooft heilig
in overleg. Bij een bijeenkomst
op 3 september heeft hij over
deze kwestie gesproken met
Joke Geldhof, de gedeputeerde

‘wonen’. “Ik had zeker niet de
indruk dat alles is afgesloten,
er is nog overleg mogelijk. Hoe
deze status zal uitwerken voor
bebouwing moeten we nog
afwachten.” De gedeputeerde had erop gewezen dat voor
Noord-Holland ruime open
terreinen van belang zijn. Die
zijn schaars en het is onwenselijk deze ruimte te bestemmen
voor woningbouw.
De Kloet merkt op dat de weilanden nu ook aansluiten op
bestaande bebouwing. Ook
had hij met nadruk gewezen
op de noodzaak van betaalbaar
en sociaal wonen. De wethouder realiseert zich terdege dat
Wijdemeren is omgeven door
natuur en dat je niet ten koste

daarvan kunt bouwen. Wellicht
is het mogelijk om gebruikte
natuur elders te compenseren. Dat gebeurt ook in het
Gebiedsakkoord. Binnenkort
komt er een ambtelijke delegatie vanuit Haarlem afzakken
naar Wijdemeren om juist die
natuur te bespreken. Daarnaast
zal Jan-Jaap de Kloet gesprekken blijven voeren met Joke
Geldhof, maar ook met Adnan
Tekin, gedeputeerde ‘natuur’.
“We zullen er alles aan doen
om er samen uit te komen.”
Overigens heeft projectontwikkelaar Kennemerland nog geen
concreet bouwplan aan de gemeente verstuurd.

Antwoorden op VVD-vragen over weidevogelgebied
Door: Herman Stuijver
HAARLEM- VVD’ers Kramer en
Rommel, leden van Provinciale
Staten Noord-Holland, stelden
vragen aan het provinciebestuur over de status van weidevogelleefgebied in Nederhorst
den Berg. De antwoorden zijn
duidelijk.
Volgens de vragenstellers was
Wijdemeren niet officieel op de

hoogte gesteld van de procedure, terwijl Gedeputeerde Staten
(GS) op de hoogte was van de
betreffende bouwplannen in
Nederhorst Noord. Op 4 oktober 2017 heeft projectontwikkelaar Kennemerland Beheer
BV een brief gestuurd naar de
gemeenteraad van Wijdemeren. Van deze brief heeft GS
een afschrift ontvangen.
GS bevestigt dat het correct is
dat het gebied is aangewezen

Nordic walking
Op woensdagmorgen 19 september om 11.15 uur kun je
kennis maken met Nordic walking in aangepast tempo. Deze
kennismaking is bedoeld voor
mensen die in een rustig tempo
willen proberen of Nordic walking een geschikte bewegingsactiviteit voor hen is.
De les duurt 60 min. Het vertrekpunt is wijkcentum De

Zoutkeet, Zoutmanlaan 3 in
Hilversum. De kosten voor
de kennismakingsles bedragen
€ 5,- per persoon, dit is incl.
gebruik van de wandelpoles.
Meer info: Riet van Engelen,
tel. 035 6219353.

als ‘weidevogelleefgebied’. Het
betreft de wijziging van de
Provinciale Ruimtelijke Verordening die op 23 april jl. door
Provinciale Staten is vastgesteld. En per 1 mei in werking
getreden. Het een en ander is
gebaseerd op onderzoek van
onder andere Alterra en Landschap Noord-Holland, waarbij
aantallen en soorten en dichtheden van weidevogels, openheid en omvang van het gebied,

Gymvereniging
Nederhorst

Woensdagmiddag:
13.0014.00 u. voor peuters/ kleuters; 14.00-15.00 u. groep
3-4-5; 15.00-16.00 u. groep
6-7-8. Vrijdagmorgen voor
de dames een heerlijke BBB/
Keep fit-les: 8.45-9.45 uur of
9.45-10.45 uur. Bel voor inlichtingen: 0294- 253650 of
06- 17961933

graslandgebruik zijn meegenomen. Uit de antwoorden blijkt
dat PS hebben ingestemd met
de kaders omtrent weidevogelgebieden. Vervolgens volgt een
serie van minimaal acht plannen/ besluiten/ besprekingen
tussen 2015 en 2018 waarin
dit onderwerp aan de orde is
geweest. Er staat ook ‘De gemeente Wijdemeren heeft op
de ontwerpwijziging PRV2018
geen zienswijze ingediend’. De

ontwerpwijziging is bekend
gemaakt door publicatie in de
Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op de website van
Noord-Holland. Het is gebruikelijk om een ambtelijke
consultatieronde te doorlopen.
Ook Wijdemeren is hierbij betrokken, maar heeft geen opmerking gemaakt of zienswijze
ingediend. Tot slot antwoorden
Gedeputeerde Staten dat het
besluit ‘onherroepelijk’ is.

Bootcamp op Noordereind
Lekker in groepsverband sporten in de buitenlucht onder begeleiding van een trainer? Dan is Bootcamp echt iets voor jou!
Hardlopen, intervaltraining en fitnessoefeningen in de natuur. Nieuwsgierig? Elke maandagavond om 19.30 uur, locatie
Noordereinde 25,’s-Graveland (trapveldje vlakbij Smidsbrug).
Gratis proefles. Fit and Food Support; 06 -160 43 698;
info@fitandfoodsupport.nl.
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Open Monumentendag, op zoek naar verborgen parels
zegt tegen iedereen in de groep
dan ook het volgende, “op eigen
gemak door het landgoed van
Gooilust wandelen is een absolute aanrader.”

de afgelopen dagen goed geregend en het gras laat dat met
zijn groene felle kleur zien. De
bomen zullen bij nog wat meer
regen ook bijtrekken.

wat mensen uit Leiden en Den
Haag. Bert is een medewerker

Bomen
Nog een klein stuk geschiedenis over de oorsprong van
De Siertuin. In 1823 werd
deze aangelegd voor de bewoners van Gooilust. Door het
planten van exotische bomen

Fruit
De Siertuin bestaat door heel
veel liefde en zorg van vrijwilligers. Deze gastheren- en
vrouwen snoeien, plukken en
verzorgen alles in de tuin. In
de tuin staan fruitbomen die

van Natuurmonumenten en
verzorger van onder andere de
Siertuin. Hij vertelde uitgebreid
over de omgeving Gooilust.
Met heel veel kennis, maar ook
een grappig verhaal over gnoes.
Dit verhaal is te lezen bij het
landhuis van Gooilust. Bert

lieten landeigenaren hun rijkdommen zien. Bomen die in
Gooilust staan zijn onder andere: Tulpenbomen, Keizereiken en Slangendennen. Het
zijn unieke bomen, maar door
de droogte zijn ze helaas wat
aangetast. Gelukkig heeft het

geplukt worden. Het geplukte fruit wordt gepresenteerd
in bakken. Bezoekers kunnen
wat fruit (mee)nemen in ruil
voor een donatie aan de tuin.
Naast de mooie fruitbomen
zijn er rondom de Siertuin ook
fruitmuren. Bert vertelt, “fruit

Door: Nikwi Hoogland
‘s-GRAVELAND – Aan het Zuidereinde zit een klein zijweggetje,
Weg Naar Gooilust. Dit zijweggetje is te vinden bij de stoplichten tussen het kruispunt van Kortenhoef en het kruispunt van de
N201. Op dit weggetje kunnen auto’s parkeren en er staat een fietsenbalk. Na het parkeren en het eventueel wegzetten van de fiets,
is er een pad naar het gebied Gooilust. Na een paar meter is er aan
de linkerhand een vijver. Weer een paar meter rechtdoor, aan de
rechterhand, is de verstopte parel: De Siertuin van Gooilust.
Deze Siertuin sluit helemaal
aan bij het thema voor de
Open Monumentendagen van
dit jaar: In Europa. Door de
rijke achtergrond van het gehele gebied Gooilust, past dit
in het culturele erfgoed van
Nederland. Vroeger was vanaf
de Beresteinseweg tot aan de
Franse Kampweg het gebied
in 47 kavels verdeeld. Er waren
veel rijke Amsterdammers die
deze kavels opkochten. In de
loop der tijd is het gebied heen
en weer geslingerd van eigenaren. Rond 1900 was de eigenaar
Frans Ernst Blaauw, getrouwd
met Louise Stix. Uiteindelijk
bleef Gooilust overeind als
één deel en werd het in 1934
overgeheveld aan Natuurmonumenten. Gooilust werd zelfs
het tweede bezit.
Rondleiding
Op zaterdag 8 en zondag 9
september waren er door het
land activiteiten in Nederland
om monumenten te zien en te
beleven. Er waren ook rondleidingen door Gooilust. Deze
rondleidingen zijn voor iedere
liefhebber of enthousiasteling
te boeken, daar is een lidmaatschap van Natuurmonumenten
niet voor nodig. Zondag was de
rondleider Bert Zeilstra. In zijn
rondleiding groep zaten voornamelijk mensen uit de regio
(Bussum, Blaricum), maar ook

langs een muur is namelijk lekkerder en het wordt eerder rijp.
Een boom opkweken aan een
muur duurt dan wel weer acht
jaar. Dat is vrij lang. Het fruit
groeit zo hard, omdat de muur
overdag warmte opneemt door
de zon. ’s Avonds straalt de
muur deze warmte weer af en
zo krijgt het fruit ontzettend
veel warmte. Om dit fenomeen
zo te krijgen, mag het fruit
ook niet meer dan 40 cm van

de muur afhangen. Voor deze
muren staan allemaal planten
speciaal voor bijen en vlinders.” Gooilust is een walhalla
met prachtbloemen, dienstbare
planten en bijzondere bomen.

Vrijwilligers drijvende kracht achter Dillewijn

foto: Nieuw theaterseizoen van start - wij zijn er klaar voor
foto: Lady M. Artistique)
ANKEVEEN – Bestuur en Kernploeg van Theater De Dillewijn zijn
trots op het grote aantal vrijwilligers waarmee zij samenwerken.
“Wij staan allemaal voor dezelfde taak; een theater runnen, zonder daar een cent voor te krijgen. Daar schuilt veel gedrevenheid
en enthousiasme achter.”

Er zijn rond de tachtig vrijwilligers actief betrokken in
verschillende disciplines. Het
meest zichtbaar zijn de dames
en heren achter de bar en bij
de ontvangst, tijdens het scannen van de theatertickets. Hun
inzet zorgt er onder meer voor
dat De Dillewijn zich onderscheidt van elk ander theater.
Waar krijg je na afloop van de
voorstelling een toastje geserveerd? Zomaar gratis en voor
niks? Dát alleen al maakt Theater De Dillewijn uniek.
Het minst zichtbaar zijn de
mannen van de zaal op- en afbouw. Bij kindervoorstellingen
worden alle stoelen de zaal uit
gesjouwd en het podium omgebouwd tot tribune. Enkele dagen later gebeurt een en ander

in omgekeerde volgorde. Dit
alles onder de bezielende leiding van Peter van Bennekom,
voorzitter van De Dillewijn, tevens verantwoordelijk voor het
beheer van het gebouw en de
inrichting van de zaal. Veel lof
dus voor al deze mensen die bij
de start van het nieuwe seizoen
klaar staan om hun taak met
plezier te hervatten.
Theater De Dillewijn begint op
16 september a.s. aan haar vijfde theaterseizoen. Wederom
met prachtige muziek-, cabaret- en kindervoorstellingen,
maar ook met indrukwekkende
verhalen en mooie films. Kijk
voor het volledige programma
op www.dedillewijn.nl en boek
direct uw kaarten.

Ook vrijwilliger worden? Stuur
een mail naar info@dedillewijn.nl en laat weten waar uw
interesse naar uit gaat. Theater De Dillewijn kijkt uit naar:
theatertechnici, sponsor- en
fondsenwervers, communicatie
medewerkers.
Van harte welkom! Theater De
Dillewijn; Stichts End 57; 1244
PL Ankeveen

Aanleveren tekst
& advertenties
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.
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Evenementen

Door: Joop Glijn

Zeer geslaagde tentoonstelling Floralia
In partycentrum De Drie Dorpen werd vorige week weer
de jaarlijkse tentoonstelling
van de Floraliavereniging gehouden. Deze vereniging is de
oudste binnen de voormalige
gemeente ’s-Graveland.
Omdat dorpshuis ‘De Dobber’
niet meer beschikbaar was,
werd de vereniging dit jaar
van harte welkom geheten in
de De Drie Dorpen. Het bleek
een gouden greep te zijn, want
door de wat intiemere zaal met
al die tentoongestelde, fraai opgekweekte planten, met daarbij de aanwezigheid van vele
hondstrouwe leden van deze
vereniging, van jeugd tot senioren, was er sprake van een
bijzonder gezellige sfeer. Een
sfeer die vergelijkbaar is met
een grote familie die jaarlijks
voor een reünie bij elkaar komt.
Eerst even het dagelijks bestuur
vermelden die deze stokoude
vereniging, met enthousiasme
in leven houdt. Dit zijn voor-

zitter Hannie v.d. Bovenkamp,
secretaris Marieke van Rijn en
penningmeester Astrid Goedemans. Daarnaast niet te vergeten Ben Pot, de bekende Kortenhoefse hovenier in ruste, die
als deskundig adviseur binnen
de vereniging al jarenlang een
belangrijke functie bekleedt.
Het doel
Het doel van de vereniging is
dat de jeugd- en seniorenleden, jaarlijks meedoen aan een
wedstrijd wie er bij het kweken
van hiervoor uitgekozen planten, het beste resultaat weet te
behalen. Dit werkt als volgt: In
de 3e week van maart worden
de piepjonge plantjes bij Ben
Pot afgeleverd. Dat zijn dit jaar
een bepaald soort geranium, de
Verbena en de Petunia. Vervolgens worden zij door Ben tot
begin mei zorgvuldig verder
opgekweekt. In de 2e week van
mei worden de jonge planten
verspreid onder de leden, die
tot begin september, dus onge-

15

Winaressen Topklasse: v.l.n.r. Martha Mur-van schaik 2e prijs, Miranda
Klaver-Mur 1e prijs en haar dochter Mirjam Klaver 3e prijs.
veer 4 maanden, de tijd krijgt
om de uitgekozen planten tot
een zo goed en mooi mogelijk
resultaat verder op te kweken.
Begin september moeten de

tot volle wasdom uitgegroeide
planten worden ingeleverd om
door een deskundige jury te
worden beoordeeld.

Prijswinnaars
Dit jaar waren de prijswinnaars
in deze topklasse: 1e prijs Miranda Klaver – Mur, 2e prijs
haar moeder, Martha Mur –
van Schaik en de 3e prijs viel
ook in de familie, namelijk bij
de dochter van Miranda, Mirjam Klaver. Bij de volwassenen
waren de uitslagen: 1ste prijs:
Simone Willekes, 2e prijs Diana Luijer, en 3e prijs Jacqueline
van Lindeberg. Bij de kinderen
jonger dan 6 jaar: 1ste prijs
Mason van Susteren, 2e prijs
Puck van Susteren en 3e prijs
Sem Steenvoorden. Tenslotte
kinderen van 6 tot 12 jaar: 1ste
prijs Louise Peelen, 2e prijs
Britt Bleesing en 3e prijs Renee
Vrakking. Dit jaar werd de ‘Arie
Nagel Wisseltrofee’ gewonnen
door Miranda Klaver, de winnares van de topklasse. Al met
al was er dit jaar niet alleen
sprake van een grote opkomst,
maar ook dat er, ondanks de
zeer warme zomermaanden,
toch fraaie resultaten werden
behaald. Op naar volgend jaar!

De enige echte
Paul den Daas
Op de foto: Paul den Daas, de
trotse eigenaar van restaurant
Porto aan de Oud Loosdrechtsedijk dat de eerste prijs won
van de Terrassentest van de
Gooi- en Eemlander. Vorige
week plaatste de redactie dit
bericht ook, echter met de verkeerde foto. Dat was zijn broer
Walter in de keuken, die is nu
echter chef-kok van restaurant
Parc in Hilversum, bij de Oude
Haven. Excuus voor deze verwarring (H.S.).

Wij komen graag in contact met een

Online-marketeer
die het leuk om voor enkele uren per week ons te
ondersteunen met onze online marketingactiviteiten.

Ouderensoos start
weer
NEDERHORST DEN BERG- Op
donderdag 27 september om
1330 uur begint de soos weer.
Na de vakantie kunnen we elkaar weer ontmoeten en bijpraten onder het genot van
een kopje koffie of thee.
Natuurlijk gaan we ook weer
kaarten en een spelletje doen.
Bent u nog geen lid, dan bent u
van harte uitgenodigd om mee
te komen doen.
Naast de spelletjes houden we

iedere maand een verloting en
bingo met praktische prijzen
voor iedereen bruikbaar. Dit
alles voor acht euro per maand.
Tot ziens op 27 september in de
Bergplaats in Nederhorst den
Berg.
Bij vragen kunt u ons telefonisch bereiken:
Theo Stalenhoef: 0294-251237;
Bep ten Berge: 0294-267855.

Ondersteuning (ook technisch) op het gebied van:
Website beheer (Wordpress)
Facebook (advertenties & campagnes)
LinkedIn (advertenties & campagnes)
SEO & SEA
Je zal input krijgen met betrekking tot blogs en overige campagnes.
Ben jij in jouw werk ‘hands-on’, zelfstandig, leergierig en flexibel
en heb je een bovengemiddelde affiniteit met marketingcommunicatie?
Reageer!
Mail jouw informatie (CV) en motivatie naar:
Franc Hogguer, f.hogguer@dunnebier.nl.
Mocht je aanvullende informatie willen ontvangen?
Bel gerust met telefoonnummer: 0294-256200.
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‘Meat & Eat’ in de Meenthof
KORTENHOEF- Vanaf 6 september is winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef verrijkt met slagerij ‘Meat & Eat’. Nieuwe eigenaar Lydia
van Zijverden bruist van de energie om er iets heel moois van te maken.
“Ik heb er heel veel zin in. Het is
prachtig werk om zelf producten te maken en die aan de man
te brengen. Het wordt hard
werken, 60 à 70 uur per week,
maar dat heb ik er graag voor
over” opent de jonge slager.
Die eerder op deze plek werkte,
maar na 2,5 jaar kantoorwerk
toch weer terugverlangde naar
de winkel. “Van die tijd dat ik
hier werkte, heb ik positieve
ervaringen over gehouden.
Ik vond de contacten met de
klanten ook leuk. Ik kom uit
een slagersfamilie, dus dan is
het leuk om hier te starten. Wel
spannend, zo’n eigen zaak.” Lydia zal samen met Carina van
Reenen en Alissa Versluis elke
dag in de winkel zijn.
Transparant
De slagerij wil vooral transparant zijn naar de klanten over de
kwaliteit van de vleesproducten. “Wij werken voornamelijk
met ambachtelijk, eerlijk vlees.
Alles is goed te controleren.”
Het Livar-varkensvlees komt
helemaal uit Zuid-Limburg,
van de kloosterboeren. Waar
de varkens nog buiten lopen
met hun krul in de staart en die
gevoed worden door regionaal

Nieuwe eigenares
Lydia van Zijverden ( 4e van
links) te midden van medewerkers, familie en vriendje

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand zomertoernooi biljarten

geteelde granen. Het rundvlees
van de Aarlander- koeien is
afkomstig uit het Groene Hart
van Zuid- Holland waar een
grossier vlees betrekt van kleinschalige boeren. ‘Tante Door’
is een 100% Hollandse kip met
meer ruimte dan de gebruikelijke kip heeft, zonder antibiotica en die 30% langer leeft. “Dat
vinden we belangrijk, dat we
goed vlees verkopen. Alles wel
ambachtelijk en puur” vervolgt
Lydia.
Daarnaast staan de schap-

Wijdemeren in Beeld

pen vol met tientallen soorten
vleeswaren. In een winkel die
een moderne frisse uitstraling
heeft. Licht en ruim, met grote witte tegels achter een brede glazen toonbank en fraaie
mintgroene wanddecoratie aan
de andere kant. Smaakvol ingericht en heel hygiënisch. Bij
Meat & Eat kun je ook lekkere
maaltijden kopen. Boerenkool,
nasi, hutspot, chili con carne,
noem maar op, in bakjes in
grootte naar wens van de klant.
Dat geldt trouwens voor alle

producten. “Ja, alles is op maat
gericht. Van een paar plakjes
rosbief tot een kilo karbonades,
alles kan.”
Zaterdag was de officiële opening, met lekkere hapjes voor
de voorbijgangers. Heel Kortenhoef lijkt uit te kijken naar
deze kersverse ‘Meat & Eat’. Dagelijks open van 08-18.00 uur;
zaterdag: 07.30- 16.00 uur.
Zie ook:
www. slagerijmeatandeat.nl

Zondag eindelijk weer de dorpsderby: ’s-Graveland – Nederhorst, nu voor
de beker. Na afloop de verbroedering met een Afterparty, een DJ + mystery
guest. Kom naar Sportpark Berestein, 14.00 uur (foto: Maarten Verhoeven).

Maandag 3 sept.: W. Clements 9-23, B. Worp 9-22, M.
Zieleman 9-19.
Uitslag maandtoernooi koppelklaverjassen 8 sept.: (24
deelnemers) 1. Dhr. E. van
Spengen & Mw. C. Stokkers
(5254 pt.), 2. Dhr. C. Jacobs
& Mw. Susan (5210 pt.), 3.
Mw. B. Clements & Mw. B.
Vernooij (4893 pt.). Maandtoernooi koppelklaverjassen:
zaterdag 13 okt.; 16.00 uur.
Programma
do.13 sept. 19.30 uur: onderlinge competitie BV Overmeer, zat. 15 sept. 16.00 uur:
zomertoernooi
biljarten,
maandag 17 sept. 19.30 uur:
zomertoernooi biljarten.
Openingstijden
Vrijdag en zaterdag van
15.00 tot 20.30 uur (ook voor
niet-leden)
Contactgegevens
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58
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