
Kom naar de Kunstroute
Wilt u binnenkort genieten 
van de prachtige gevarieerde 
landschappen in Wijdemeren 
én een veelzijdig kunstaan-
bod? Dan moet u tijdens de 
Pinksterdagen zeker langs-
komen in de ateliers van de 
achttien kunstenaars van de 
Kunstroute ‘s-Graveland (Kor-
tenhoef, Ankeveen en Neder-
horst den Berg). Zij nodigen u 
van harte uit op 9 en 10 juni 
tussen 11 en 17 uur.

Nieuw is dit jaar de samen-
werking met Theater De 
Dillewijn in Ankeveen. Er 
worden o.a. verrassende ani-
maties getoond, gemaakt 
door studenten van de Ho-
geschool voor de Kunsten 
Utrecht (HKU). De Kunstroute 
kent een lange traditie waar-

door de route in de wijde 
omgeving grote bekendheid 
heeft en vele en ook trouwe 
bezoekers mag verwelkomen. 
Met veel plezier vertellen de 
deelnemers over hun werk: 
het schilderen, beeldhouwen, 
pottenbakken, fotograferen 
e.d. Dat vele gasten zich in de 
loop der jaren bovendien heb-
ben verblijd met een of ander 
mooi werk(je) is als een kers 
op de taart.

Bekend
Het plassengebied rondom 
Kortenhoef, Ankeveen en 
Nederhorst den Berg wordt 
evenals de ‘s-Gravelandse 
oude bossen en historische 
buitenplaatsen liefdevol be-
waard en gekoesterd. Rust 
en ontspanning zijn gega-

randeerd: het gebied wordt 
nergens doorkruist door 
snelwegen of treinen. En dat 
op slechts een steenworp 
afstand van Amsterdam, 
Utrecht en Amersfoort. De 
route leent zich hierdoor ook 
uitstekend om te fietsen. De 
route kunt u starten daar 
waar u zelf wilt. Wilt u echter 
een eerste indruk opdoen van 
het werk van de deelnemende 
kunstenaars bezoekt u dan 
de overzichtstentoonstelling 
in De Oude School (Korten-
hoefsedijk 145 Kortenhoef). 
Alle deelnemende ateliers 
zijn langs de route te herken-
nen aan de wapperende oran-
je-groen-blauwe wimpels. De 
folder met het routekaartje is 
te verkrijgen bij de ateliers en 
bovendien te vinden op www.

kunstroutesgraveland.nl

Kunstenaars
Dick ‘t Hoen, Beeldentuin de 
Zanderij; Johanna Kesler, Fo-
tografie; Max Waitz, Schilde-
rijen; Herma Steur, Grafiek; 
Emma van der Meulen, Pot-
tenbakkerij Herenweg; Joost 
Zwagerman, Beelden van 
Staal; Tom Baetsen, Fotogra-
fie; De Dillewijn, Animatie; 
Clara Bastian, Schilderijen; 
Gea Lamme, Atelier Geertje; 
Ingrid Jansen, Atelier Art 
to Join; José Walinga, Beeld-
houwatelier; Bert Bisperink, 
Beeldhouwatelier; Yvonne de 
Boer, Studio Brokaat; Nico 
van der Wolk, Schilderijen; 
Martien Beenen, Schilderij-
en; Maarten Vlam, Schilderij-
en; Rob Jacobs, Schilderijen.

Vernieuwde Waterkaart 
Gooi & Vecht

REGIO - Toerisme Gooi & 
Vecht lanceert de vernieuw-
de recreatieve Waterkaart 
Gooi & Vecht. Vanaf 10 juni 
is de nieuwe Waterkaart voor 
€2,50 verkrijgbaar bij lokale 

watersportondernemers, via 
de webshop van VVV Gooi & 
Vecht en bij VVV-locaties in 
de regio Gooi en Vechtstreek. 
Deze geeft een overzicht van 
de vele watersportmogelijk-
heden in de regio. De kaart 
bevat een grote overzichts-
kaart met onder andere het 

Loosdrechts Plassengebied en 
de rivier de Vecht en een over-
zicht van het Gooi- en IJmeer. 
Deze kaart onderscheidt zich 
van andere kaarten door een 
focus op de recreatieve func-
tie van het gebied, met onder 
meer een uitgebreid over-
zicht van prachtige kano- en 

sloepenroutes en de belang-
rijkste zwemlocaties in Gooi 
& Vecht. De kaart is de ideale 
handleiding voor een dag op 
en om het water. Daarnaast 
bevat de kaart veel praktische 
informatie over bijvoorbeeld 
sluizen en bruggen, aanleg-
plaatsen en hengelsport.
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JOP de Kwakel 
verwijderd

Het college van de gemeente 
Wijdemeren heeft besloten 
de jeugdontmoetingsplaats 
op de Kwakel in Kortenhoef 
binnenkort te verwijderen.

Door regelmatige brand-
stichting kan de veiligheid 
niet meer gewaarborgd wor-
den. De ijzeren pennen van 
deze container zijn door de 
brandstichting bloot komen 
te liggen. Bovendien ligt 
de jeugdontmoetingsplaats 
vaak vol met afval.
De gemeente ruimt de plek 
regelmatig op, echter zonder 
blijvend resultaat. “Jongeren 
die gebruik maken van deze 
plek worden door jongeren-
organisatie Jeugd-Punt aan-
gesproken en gestimuleerd 
met ideeën te komen voor 
een alternatief.

Maak jij gebruik van deze 
plek en heb je ideeën? Neem 
dan contact op met Wil-
lemijn van Jeugd-Punt via 
ws@jeugd-punt.nl”, aldus 
wethouder Rosalie van Rijn. 
De gemeente maakt via de 
huis-aan-huisbladen, web-
site en social media bekend 
wanneer de container defi-
nitief wordt verwijderd.

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN 
SERRE - TUINKAMERS
RUIME DAKKAPELLEN

Loosdrecht // Elst (U) // Zeist
(035) 582 89 83 // ESSEVELD.NL
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NIEUWS UIT DE KERKEN

RK WIJDEMEREN
 St. Martinus
 Za. 8 juni:  19.00 uur:
 E. Kaak en W. Balk.

 OLV Hemelvaart 
 Zo. 9 juni:  9.30 uur:
 L. Wenneker.
 Ma. 10 juni:  9.30 uur:

 H. Antonius 
 Zo. 9 juni:  9.30 uur:
 W. Balk.

 Veenstaete 
 Vr. 7 juni:  15.00 uur:
 J. Dresmé.

PKN GEMEENTEN
 Willibrordkerk 
 Zo. 9 juni:  10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk. 

 De Graankorrel 
 Zo. 9 juni:  10.00 uur:
 M. van Veen.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 9 juni:  10.00 uur: 
 Ds. G. J. van Meijeren.
 Ma. 10 juni:  9.00 uur: 
 Ds. G. J. van Meijeren.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 9 juni: 9.30 uur: 
 Ds. M.M.J. Veheuvel. 

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 9 juni: 11.15 uur: 
 Corrie van Egmond.

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

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

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

van 16.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

 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

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl



Woensdag 5 juni 2019 3
Kadernota nog lang niet rond

door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- De commis-
sie Bestuur en Middelen 
nam de tijd om de Kader-
nota 2020 te bespreken. De 
raadsleden kunnen aange-
ven hoe de financiën in 2020 
moeten worden uitgegeven. 
Er gingen dus heel veel cij-
fers over tafel. Voordat de 
gemeenteraad op donder-
dag 13 juni beslist, moeten 
er nog veel losse eindjes aan 
elkaar worden geknoopt.

Op de achtergrond speelde 
ook een brief mee van de 
provincie Noord-Holland 
die constateert dat de begro-
ting 2019 niet structureel 
evenwichtig is, maar dat de 
meerjarenplanning er gun-
stiger uitziet. Haarlem gaat 
ervan uit dat de raad zijn 
verantwoordelijkheid neemt 
‘om een gezonde financi-
ele positie te borgen’. Verder 
dringt het provinciebestuur 
erop aan dat Wijdemeren 
goed let op het achterstallig 
onderhoud van wegen en op 
de kwaliteit van de beschoei-
ingen.

Sociaal domein afromen
Patricia IJsbrandy van Dorps-
belangen vroeg zich af waar-
om het budget voor de speel-
toestellen wordt gehalveerd 
(van 51.000 naar 26.000). 
Dat kan volgens wethouder 
Boermans, omdat op dit mo-
ment veel toestellen worden 
vernieuwd, dus is er sprake 
van een ‘lage vervangings-
graad’. Het onderhoud blijft 

wel op peil, benadrukte hij. 
Hoe is het mogelijk dat er 
twee ton wordt afgeroomd 
van het sociaal domein, was 
de vraag van Sandra van 
Rijkom (PvdA/ GroenLinks), 
terwijl Wijdemeren toch 
ook te maken heeft met ver-
grijzing en jeugdzorg. Uit 
de cijfers 2016/2017 was ge-
bleken dat onze gemeente 
zich dat kan permitteren, 
was het antwoord van wet-
houder Rosalie van Rijn. Dat 
er landelijk alarmerende ge-
tallen zijn over tekorten op 
de Jeugdzorg, wil nog niet 
betekenen, dat het ook voor 
onze vijf dorpen geldt. De 
cijfers van 2018 zijn nog niet 
bekend.

Redder
DLP ‘er Gert Zagt noemde 
het feit dat er 450.000 euro 
beschikbaar komt uit de pot 
Wegbeheer ‘de redder van 
het financieel beeld’. Er zijn 
meer posten die geld opleve-
ren. Zo is er geen geld meer 
nodig voor een strategisch 
adviseur die Wijdemeren 
moest helpen tegen een fusie 
met Hilversum. Dat scheelt 3 
x 50.000. Maar wat gebeurt 
er daarna, wilde onder an-
dere CDA- fractievoorzitter 
Jan Verbruggen weten. Het 
perspectief van één Gooi en 
Vecht blijft staan, zei Joost 
Boermans. Samenwerking 
in de Regio moet beter, vond 
hij. Gert Zagt wilde een ac-
tievere rol van Wijdemeren. 
Natuurlijk had GroenLink-
ser Stan Poels weinig goede 
woorden over voor het klei-

ne bedrag voor de duur-
zaamheid, dat stelt in ver-
gelijking met omliggende 
gemeenten niets voor. “Het 
blijft sprokkelen”, erkende 
wethouder Boermans. Hij 
wees op samenwerking met 
de regio met geld voor de 
energietransitie. En ja, er is 
een Duurzaamheidsfonds, 
zag hij tot zijn eigen verba-
zing.

Thema’s
Gert Zagt had z’n twijfels 
over de onderbouwing op 
de thema’s ‘vergrijzing’ en 
‘groei’ die uit een raadsessie 
naar voren waren gekomen. 
Bovendien vond hij de be-
dragen voor mantelzorgon-
dersteuning, verhuispremie 
en wooncoach mager, waar-
bij het derde onderdeel een 
salaris betreft. Dat zet geen 
zoden aan de dijk. “Het zijn 
proeven, het kan worden 
uitgebreid”, antwoordde Ro-
salie van Rijn ad rem. De € 
120.000 voor het dorpenbe-
leid zijn ook voornamelijk 
salariskosten, dat gaat om 
1,7 fte. Nanne Roosenschoon 
van D66 zag geen structuur 
in wat de wethouder met de 
dorpen wil. Stan Poels wil 
helemaal geen dorpenbe-
leid, liever in de pot ‘duur-
zaamheid’.

Regisseur
Financieel wethouder Jan 
Klink was ‘de regisseur van 
de avond’ volgens voorzit-
ter Alette Zandbergen. Hij 
beantwoordde veel vragen. 
Ook waarom de reserve 
‘toerisme en recreatie’ tot 
2022 met 50.000 euro min-
der kon. “In 2023 weer op 
het oorspronkelijk niveau” 
zei hij monter. Ondanks de 
provinciale waarschuwing 
was Klink ervan overtuigd 
date het budget voor weg-
beheer voldoende was. “Het 
begrotingsevenwicht is fra-
giel. Dat klopt, maar wel 
sluitend. En inderdaad met 
weinig ruimte voor extra 
zaken.” Op 13 juni hakt de 
raad knopen door.

   

Gewijzigde ophaaldag huishoudelijk afval
Op Tweede Pinksterdag, 
maandag 10 juni, is de GAD 
gesloten. De inzameling van 
het huishoudelijk afval van 
deze dag vindt plaats op 
dinsdag 11 juni.

Dit geldt voor zowel de afval-
containers aan huis, de huis-
vuilzakken en de boven- en

ondergrondse verzamelcon-
tainers.

Wilt u ervoor zorgen dat uw 
afvalcontainer, huisvuilzak 
of pmd-zak op de ochtend 
van de ophaaldag om 07:30 
uur aan de weg staat?
Op deze extra ophaaldag is 
de GAD helaas niet in staat

om terug te komen voor niet 
geleegde minicontainers. Op 
dinsdag 11 juni staan ook de 
medewerkers van de schei-
dingsstations weer voor u 
klaar van 08:30 uur tot 16:30 
uur.

Korte Kader Kruimels

Er komt een denktank die 
gaat onderzoeken hoe de Re-
gio Gooi en Vecht breder kan 
worden uitgedragen, maakte 
wethouder Jan-Jaap de Kloet 
bekend (buiten Kadernota 
om).

In de raadsvergadering over 
de Kadernota komt er een 
amendement of motie om 
weer een Rekenkamer in te 
stellen, kondigde Stan Poels 
(PvdA/ GroenLinks) aan. Dat 
controle- instituut met onaf-
hankelijke deskundigen dat 
de gemeente gevraagd en on-
gevraagd onderzoekt op pro-
jecten, beleid en uitvoering, 
wordt node gemist.

Hoe kan het dat Wijdemeren 
4% meer moet gaan betalen 
aan Gemeenschappelijke 
Regelingen, terwijl we per 1 
januari 2020 uit de Belasting-
samenwerking met Weesp en 
Stichtse Vecht stappen, wilde 
Jan Verbruggen (CDA) weten. 
Dan zou het bedrag toch juist 
moeten dalen?

Voor de zomer komt naar bui-
ten wat uit het verkennend 
onderzoek naar een 3e Inte-
graal Kind Centrum voor de 3 
basisscholen + kinderopvang 
in Nederhorst den Berg is 
gekomen, zei wethouder Jan 
Klink op een vraag van San-
dra van Rijkom (PvdA/Groen-
Links).

Die ook wilde weten hoe het

zat met een investering van 
2 miljoen voor een nieuw ge-
meentehuis. Is dat wel nodig? 
Jan Klink haastte zich te zeg-
gen dat het hier slechts om 
een verkenning ging. Er is 
nog niets bekend. Wel zei hij 
dat Rading 1 een fraaie loca-
tie zou zijn voor woningbouw 
en dat de onderhoudskosten 
voor de ex-soepfabriek de pan 
uit rijzen.

Met het huidige budget kun-
nen we geen deuk in een 
pakje boter schieten, meende 
Jan Verbruggen waar het ging 
om een renovatie van de Wij-
demeerse bedrijventerreinen 
die er over het algemeen er 
belabberd bij staan. De recent 
aangestelde ondernemings-
manager moet het proces op 
gang brengen, zegde wethou-
der Klink toe.

De Lokale Partij was ‘niet 
overdonderd’ door de res-
pons van het Burgerpanel dat 
mocht meedenken met de ka-
ders van de Kadernota. Daar 
mag je dus geen zware con-
clusies uit trekken, zei Gert 
Zagt. Dat 53% meer groen wil, 
vond hij okay.

Nanne Roosenschoon (D66) 
had graag gehad dat B&W 
de raad had laten kiezen uit 
diverse toekomstscenario’s. 
Waarop Klink repliceerde dat 
de raad op 27 februari in een 
sessie had gekozen voor deze 
opzet.

   

Parkinson Café

Donderdag 20 juni zal ergo-
therapeut Els Uitenwaal om 
14.30 uur ons adviseren over 
hulpmiddelen die wij op een 
gegeven moment nodig heb-
ben. Zij doet dit i.s.m. met 

FullMobility, dat levert een
assortiment aan zorg- en (re-
validatie) hulpmiddelen in 
‘t Gooi. Robot Care systems 
geeft een demonstratie van 
Lea (loophulpmiddel). Ama-
ris Theodotion Ridderzaal, 
Werkdroger 1, 1251CM Laren; 
www.parkinsoncafelaren.nl

   

Theater over autisme

Autismetheater met cabare-
tier Henk Boogaard in het 
Dudokgebouw, Snelliuslaan 

10 in Hilversum. Donderdag 6 
juni, inloop va. 19.30 uur/aan-
vang 20.00 uur. De toegang is 
gratis. Aanmelden bij
aic.hetgooi@gmail.com
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Esther Kaper

Esther Kaper uit Kortenhoef 

is op maandag 27 mei beëdigd 
als duo-commissielid voor de 
ChristenUnie Noord-Holland. 
Elke fractie in de Provinci-
ale Staten mag twee duo-
commissieleden benoemen. 
Ze is beëdigd door Arthur 
van Dijk, de commissaris van 
de Koning, en sprak daarbij 
de woorden uit: ‘Zo waarlijk 
helpe mij God almachtig’. 

Als duo-commissielid steunt 
ze Statenlid Michel Klein en 
mag ze namens de Christen-
Unie het woord voeren tijdens 
commissievergaderingen. Ka-
per: “Ik dank alle kiezers die 
op mij hebben gestemd en die 
ik de komende jaren mag ver-
tegenwoordigen.’’

   

Dag van het Kasteel

Tweede Pinksterdag, 10 juni 
a.s., organiseert de Neder-
landse Kastelenstichting 
(NKS) voor de twaalfde keer 
het landelijk publieksevene-
ment Dag van het Kasteel. 
Op deze dag openen kaste-
len, buitenplaatsen en land-
goederen hun poorten voor 
publiek. Ook dit jaar doet 
kasteel-museum Sypesteyn 
in Loosdrecht weer mee.

Met activiteiten rond het 
jaarthema Over de Grens 
combineert de NKS beleving 
met kennisoverdracht. Hier-
mee wil zij het enthousiasme 
voor behoud van dit erfgoed 
vergroten. Het thema Over de 
Grens is een uitnodiging om 
nieuwsgierig te zijn naar ver-
halen van ver die met kastelen 
en buitenplaatsen verbonden 
zijn. In de programmering 
staan internationale familie-
banden, exoten op landgoe-
deren (planten en dieren van 
over de grens) en koloniale 
banden centraal. Tijdens Dag 
van het Kasteel zijn bezoekers 
van alle leeftijden welkom op 
activiteiten rond deze thema’s 
en meer.

 
Koloniale banden
Het programma Koloniale 
banden gaat over een onbe-
lichte kant van kastelen en 
buitenplaatsen. Sommige lo-
caties vertonen sporen van 
een koloniaal verleden. Wat 
vertellen portretten van be-
woners met Afrikaanse be-
dienden? Welke verhalen over 
levens overzee herbergt een 
huisarchief? De verhalen van 
7 verschillende kastelen en 
buitenplaatsen worden ont-
huld. Kunstenaars en perfor-
mers brengen deze onbeken-
de geschiedenissen op unieke 
wijze tot leven. Bekijk het pro-
gramma en alle aangesloten 
kastelen en buitenplaatsen op 
www.dagvanhetkasteel.nl.

   

Kom naar het Bloemenfestival

‘s- GRAVELAND- Vier samen 
met de boswachters de ope-
ning van de nieuwe bloemen-
weide. Woensdag 12 juni om 
14.00 uur tijdens het OERRR 
Bloemenfestival bij bezoe-
kerscentrum Gooi en Vechts-
treek.

Er zijn steeds minder wilde 
bloemen in Nederland. Dat is 
slecht nieuws want insecten 
hebben wilde bloemen no-
dig voor nectar en stuifmeel. 

Vlinders leggen er hun eitjes 
op. Vogels eten de zaden én 
zijn dol op de kriebelbeestjes 
die erop afkomen. Om al deze 
dieren een handje te helpen 
hebben de boswachters sa-
men met schoolkinderen een 
bloemenweide van bijna vijf 
hectare ingezaaid. Op woens-
dag 12 juni wordt de bloemen-
weide feestelijk geopend.

Big Bugs Show
De boswachter heeft voor

deze feestdag bijzondere gas-
ten meegenomen. “Geen pa-
niek! We hebben alles onder 
controle”, roept hij, terwijl 
drie reusachtige kevers over 
het plein kriebelen. Die staan 
met hun poten te trappelen 
om het Bloemenfestival te 
openen. Tijdens het festival 
kun je bij het bezoekerscen-
trum zelf aan de slag om 
wilde bloemen een handje te 
helpen. Maak bloembomme-
tjes, ga op pad met de OERRR 
beleefkaart en maak je eigen 
bloemen kunstwerk.

Handig om te weten
De Big Bugs Show start om 
14:00 uur. Je kan tussen 14:00 
uur en 16:00 uur meedoen 
met de activiteiten. Je kan 
je ter plekke inschrijven. 
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54-b, 1243 JJ ‘s-Graveland; 
OERRR kinderen: gratis; Na-
tuurmonumenten- leden: 1 
kind gratis; Kind niet- lid: €3, 
www.natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechtstreek foto: 
© Natuurmonumenten, Rene 
Koster.
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WIJDEMEERTJES

Even thuisgebracht worden? 
 Geen probleem!

25 JAAR

In verband met 
Pinksteren zal
het Weekblad 
Wijdemeren

donderdag 13 juni 
verschijnen
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Diamanten paar Cor en Ank van 
Schie

KORTENHOEF- Cor en Ank van 
Schie waren op 27 mei 60 jaar 
getrouwd, althans volgens de 
r.k. kerk. Op 18 maart 1959 
werd hun huwelijk wettelijk 
op het gemeentehuis van An-
keveen vastgelegd.

door: Herman Stuijver

“Dat had te maken met 
emigratieregels”, vertelt de 
91-jarige Cor van Schie. “We 
gingen naar Zuid-Afrika en 
daarvoor moesten alle papie-
ren op tijd in orde zijn.” Kort 
na het huwelijk vertrokken 
Ank en Cor naar Johannes-
burg waar ook een oudere 
broer van Cor woonde. Ze 
keerden na 3 jaar alweer huis-
waarts. “We voelden ons daar 
niet op ons gemak, het was 
er niet veilig”, vervolgt Cor 
“huizen met ijzeren tralies en 
zo.” Bijzonder dat zijn oudste 
broer (97) vanuit Z-Afrika bel-
de om het jubileumpaar geluk 
te wensen. Maar ook de com-
missaris van de Koning en de 
secretaris van Zijne Majesteit 
schreven een kaart. Burge-
meester Ossel komt tot grote 

verrassing van het echtpaar 
op bezoek, de bloemen en de 
bonbonnetjes zijn een wel-
kom geschenk.

Reizen
Cor van Schie is de middelste 
uit een gezin met 16 kinderen 
dat opgroeide in het Polder-
huis aan de Loodijk. Als jon-
geman wilde hij niet versuf-
fen als afwasser in de horeca, 
maar wilde de wijde wereld 
zien. Hij monsterde aan op 
passagiersschip Johan van Ol-
denbarnevelt waarmee hij als 
techneut over vele oceanen 
voer. In zes jaar tijd kwam hij 
in Australië, Afrika en Indo-
nesië. Ank Sanders kwam uit 
Hillegom. Ze had een goede 
vriendin uit Ankeveen, die ze 
nog steeds heeft. Regelmatig 
kwam ze met openbaar ver-
voer naar het veendorp. Daar 
kwam ze Cor van Schie tegen. 
“Ik ging meteen voor de bijl”, 
zegt Cor. “Nou, ik niet hoor”, 
repliceert Ank (86). Toch werd 
het een lang en gelukkig hu-
welijk. Bij terugkeer in het 
dorp pachtte het echtpaar 21 
jaar het Rechthuis in Anke-
veen, wat toentertijd dé plek 

was voor bruiloften, condo-
leances, feesten en vergade-
ringen. Ank heeft nog een 
herinneringsboek met veel 
nostalgische foto’s. Ank en 
Cor zaten toen ook midden in 
het verenigingsleven, bij car-
navalsclub De Schuimlikkers, 
de Ankeveense IJsclub en wat 
dies meer zij. Nog elk jaar 
komt een vast clubje van de 
ijsclub op Cors verjaardag een 
biertje drinken. Toch wonen 
ze al 16 jaar tot volle tevre-
denheid in de Kortenhoefse 
schilderswijk te midden van 
nog meer Ankeveners. “Eer-
lijk gezegd mis ik het niet. 
Hier heb je alles om je heen”, 
vertelt Ank. Na het avontuur 
in Zuid- Afrika hebben Ank 
en Cor nog tientallen keren 
de wereld afgereisd. Het huis 
staat vol met exotische souve-
nirs en aan de muren prijken 
veel schilderijen van Cor die 
in naïeve stijl het dorp van 
vroeger weergeven. Halver-
wege burgerlijk en wettelijk 
huwelijk was er op 14 april 
een diamanten bruiloftsfeest 
in De Drie Dorpen voor fami-
lie en vrienden. Cor en Ank 
hebben twee dochters, Chris-
tine en Petra en zoon Ge-
rard. Petra overleed op jonge 
leeftijd aan een ziekte. Het 
nageslacht bestaat naast een 
schoondochter en schoon-
zoon uit vijf kleinkinderen 
en vier achterkleinkinderen. 
“Weet je”, vertelt Cor ver-
trouwelijk “Luisteren naar je 
vrouw en stiekem doorgaan, 
dat is het geheim van 60 jaar 
huwelijk.” Ank sluit erop aan: 
“Elkaar vrij laten in je doen 
en laten, dat is het allerbe-
langrijkste.”

   

Spotlight Highschool (12-18 jaar)
Muziektheater Spotlight 
groeit door. Sinds september 
vorig jaar draaien er maar 
liefst 5 groepen verdeeld over 
2 locaties (Loosdrecht en Kor-
tenhoef). Op dit moment is er 
veel vraag naar theaterlessen 
in de leeftijd van 12-18 jaar.

Dat gaan wij verder inventari-
seren en starten hiervoor met 
een kennismaking en proef-
les: donderdag 13 juni van 
16.45 tot 17.45 uur; Proefles 
Spotlight Highschool; Locatie:
Theater De Blinker; Parklaan 
5, Kortenhoef. Wil je hier aan

meedoen? Geef je gratis en 
vrijblijvend op. Stuur een 
mail aan: info@muziekthea-
terspotlight.nl. Alle informa-
tie kunt u vinden op www.
muziektheaterspotlight.nl

   

Club 4711
Uitslag + stand lente-toernooi 
Biljartclub 4711: Ma. 27 mei: 
M. Verlaan - M. Zieleman 2-0, 
W. Clements - J. Vrijburg 0-2, 
J. van Greuningen - Worp 2-0; 
Stand aan kop: W. Clements 
9-25, J. van Greuningen

9-20, Mw. T. Bos 9-18.

Uitslag maandtoernooi biljar-
ten: Zat. 25 mei: (bovenste 3 
plaatsen) 1. Dhr. M. Boelhou-
wer (8 pt.), 2. Dhr. W. Clements 
(6 pt.), 3. Mw. T. Mulders (5 pt.)

Programma: Vrij. 7 juni: bar 
open (ook voor niet-leden) van 
14.30 tot 20.30 uur + vrij bil-
jarten, zat. 8 juni 16.00 uur: 
maandtoernooi koppelklaver-
jassen (locatie Café Die2); Con-
tact: 06.20.40.80.58

Uiterdijksehof al een 
jaar aan het lijntje 
gehouden
 

door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG- De 
renovatie van de speeltuin 
in de Uiterdijksehof in Ne-
derhorst is na ruim een jaar 
nog steeds niet afgerond. De 
bewoners voelen zich door 
de gemeente aan het lijntje 
gehouden. De hekken rond-
om een vervuild deel staan 
er al sinds april 2018 en er 
gebeurt niets.

Janny Kolfschoten en Arnold 
de Kort zijn het meer dan zat. 
En met hen, het merendeel 
van de bewoners, zeggen 
ze. Ook deze speeltuin zou 
worden opgeknapt. En dat is 
voor een deel gebeurd. Maar 
een paar vierkante meter 
grond direct achter hun wo-
ning stonk, bleek toen men 
de drainagebuizen wilde 
aanleggen. Die constatering 
was op 17 april 2018, weet 
Janny nog. De vervuiling was 
niet zo ernstig dat het gevaar 
voor de gezondheid oplever-
de. Maar verdergaan met de 
speeltuin bleek onmogelijk. 

Om het gat werden hekken 
geplaatst, in afwachting van 
nader onderzoek. Twee peil-
buizen moeten informatie 
geven over de aard van de 
vervuiling. Sindsdien is het 
stil. Niet vanuit Janny c.s. Die 
stelden na een paar maanden 
vragen via de mail of per te-
lefoon. Ze werden er niet wij-
zer van. Er werden beloftes 
gedaan over de voortgang, 
maar concreet kwamen ze 
geen stap verder. Het verve-
lende is dat ook de speeltuin 
niet is afgemaakt: het gras 
is niet ingezaaid, het door-
gangspad met boomstronken 
dat er zou komen, ligt er nog 
niet en achter de tuinen van 
de bewoners liggen losse pla-
ten waarop een ouder per-
soon nauwelijks kan lopen. 
En de ‘lichte’ vervuiling is er 
nog steeds. Recent kwam er 
een medewerker van een mi-
lieudienst die meldde dat in 
deze kwestie ‘fout op fout’ is 
gemaakt. Een week later is de 
aarde weggehaald en heeft 
men het gat dicht gegooid 
met zand. Maar de hekken 
staan er nog, in juni 2019.

   

Ouderentocht
Kortenhoef

Bent u inwoner van Korten-
hoef en 75 jaar of ouder en 
kunt u zich redelijk zelfstan-
dig verplaatsen, dan kunt 
u zich maandag 24 juni a.s. 
aanmelden in Veenstaete (in-
gang Oost/kapsalon).

Daar zullen tussen 12.30 uur 
en 13.30 uur enkele vrijwilli-
gers van ons comité aanwezig 
zijn om u tegen betaling van 

35 euro (s.v.p. gepast betalen) 
in te schrijven voor deze al-
tijd gezellige dagtocht, die 
zal plaatsvinden op dinsdag 
10 september. Natuurlijk 
kan uw rollator ook mee en 
moet u een handje geholpen 
worden, geen probleem want 
onze vrijwilligers zullen u 
graag helpen. Zoals altijd 
gaan we weer met twee bus-
sen maar vol is vol, dus wees 
er op 24 juni op tijd bij.
Nog vragen?
Bel aub: 035-6562422

   

Antonius
klaverjassen

KORTENHOEF- Op donderdag 
13 juni vindt weer het tradi-

tionele Antonius klaverjas-
sen plaats in ‘t Achterom, 
achter de Antoniuskerk aan 
de Kerklaan te Kortenhoef. 
Aanvang: 20 uur. De kosten 
bedragen 3,50 euro.

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | In samenwerking met
DE NIEUWSSTER



Wilde bloemen bij het Naardermeer
NAARDERMEER- “Het is mis-
schien wel de mooiste tijd van 
het jaar”, zegt boswachter 
Hanne Tersmette. “De natuur 
toont al haar kleuren, geuren 
en geluiden.” Ze wil iedereen 
daarom aanmoedigen om te 
komen wandelen naar uit-
kijkpunt de Muggenbult.

Zonnedauw
“Kijk je wat beter tussen alle 
wilde bloemen door naar de 
bodem dan kan de rode gloed 
van de zonnedauw je bijna 
niet ontgaan. De ronde zon-
nedauw is een kunstwerk van 
de natuur”, vertelt Hanne ent-

housiast. “Aan het einde van 
de stekelachtige blaadjes lij-
ken dauwdruppels te hangen, 
waar het plantje zijn naam 
aan te danken heeft. Maar 
deze ogenschijnlijke pracht 
is levensgevaarlijk voor insec-
ten: in werkelijkheid zijn het 
namelijk een soort lijmdrup-
pels waar insecten aan blij-
ven kleven. Als er een insect 
vastzit rolt het blad zich om 
het weerloze beestje heen en 
verteert het. De zonnedauw 
kan goed leven op de schrale 
bodem van het Naardermeer-
gebied, want hij haalt voeding 
uit de insecten die hij vangt

en niet uit de bodem.”

Gratis vaarexcursie
De boswachters zijn be-
nieuwd wat je van het gebied 
vindt. Doe mee aan het be-
zoekerstevredenheidsonder-
zoek? Via www.natuurmonu-
menten.nl/onderzoek laat je 
jouw mening horen. Onder 
de respondenten verloten ze 
een vaarexcursie op het Naar-
dermeer voor 2 personen. 
Wil je meedingen naar deze 
excursie? Stuur dan, na het 
invullen van de enquête, een 
e-mail naar: h.tersmette@na-
tuurmonumenten.nl

Woensdag 5 juni 20196
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Opheffings
UITVERKOOP

10 t/m 29 juni
KLUSWIJS LOOSDRECHTKLUSWIJS LOOSDRECHT

70%
KORTING70%
Tot wel

KORTING*

KORTING
op = op

ALLES 
MOET WEG!

* Kortingen alleen geldig in KlusWijs Loosdrecht, m.u.v. verkoop op  
  rekening, reeds bestelde maatwerkproducten en arbeidsloon.

KlusWijs Loosdrecht
Rading 146 
1231 KE Loosdrecht 
Tel. 035 - 582 49 57

Ma t/m vr  8.00 - 18.00 uur
Zaterdag  8.00 -  17.00 uur

* 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

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287 

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf info@birkhoffbv.nl

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar

Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.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

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Woensdag  juli 4 Weekblad Wijdemeren

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

Sleutel
Service

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

FAMILIE
BERICHTEN

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Programma GooiTV
Vanaf 4 juli zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
 
- TV Magazine met diverse onderwerpen, waaronder aandacht  
   voor het beachvoetbal in Kortenhoef en Kort Nieuws.
- RegioHub gaat over het Icoon van de Oostelijke Vechtplassen.
- Ingmar Meijer is in Gesprek Met de burgemeester van Hilversum, 
   Pieter Broertjes.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 
do. 5 juli Film. Info: www.weso-
pa.nl

Leren bridgen? In september 
start op maandagavond een be-
ginnerscursus in de Bergplaats, 
Ned. den Berg, met gekwalifi -
ceerde docent van de Bridge-
bond. Inl.  0620514045.

Iedere vrijdag gratis inloop-
spreekuur van Versa Welzijn op 
de Lindelaan 98, Loosdrecht. 
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor 
vragen over (fi nanciële) admi-
nistratie en beantwoord en (di-
gitale) formulieren.

‘t Wijdehuis, hier kun je 
buurtgenoten ontmoeten, een 
kopje koffi  e/thee drinken of 
deelnemen aan een ontmoe-
tingsgroep. Consumptie tegen 
kl. vergoeding. ’t Wijdehuis 
K’hoef, Veenstaete ingang Par-
kln. via brug: wo 10– 12: koffi  e 
inloop, ma en do 12:30 – 16:30 
ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis 
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12 
koffi  e inloop, wo 12:30 – 16:30 
ontmoetingsgroep. Wij zoeken 
nog vrijwilligers! Info of aan-
melden: Herma Kleve, Versa 
Welzijn, hkleve@versawelzijn.
nl of 035- 6231100

Zingen? Dat kan bij het Ge-
mengd Koor Wijdemeren. Zij 
repeteren elke woensdagavond 
van 8-10 uur in de Bergplaats, 
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 
bent van harte welkom!

We gaan weer gezellig klaver-
jassen in de sportkantine de 
Blijk op dinsdag avond van 
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 
september tot mei/juni. Nieu-
we leden  van harte welkom

Kort nieuws

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-
sterking. Op 3 niveaus biljar-
ten op di.-, wo.,- en do.middag 
in sporthal Eikenrode, Loos-
drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 
aan:06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 
de data van alle activiteiten 
van Spotjes, Spotpourri, Open 
Atelier, Handwerkatelier op 
www.despotfabriek.nl

Klusjesteam Wijdemeren, 
voor ouderen en hulpbehoe-
venden. Eerste uur: € 3,-. 
K’hoef/’s-Graveland/Loos-
drecht: 035-6561860. A’veen/
Nederhorst: 035-6563001. 
Ook extra klussers gezocht!

Verenigingen kunnen hun ac-
tiviteiten vast laten zetten in de 
activiteitenagenda. Zendt uw 
activiteit met datum en plaats 
naar redactie@dunnebier.nl

In de vacaturebank van Versa 
Vrijwilligerscentrale zijn veel 
leuke vacatures te vinden. Info 
www.versavrijwilligerscentra-
le.nll

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 
Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu
 

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

035-6566623 

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

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

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

251451.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

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

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

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

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

GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921

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

Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg

Informatie: 06-51140404

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

GEZOCHT werkruimte/loods 
+/-100m2 voor webshop
meutt.nl bel 0654955574

GSM EN COMPUTERSERVICE
NOORDEREINDE 9

 ‘s-GRAVELAND
Alle ’mobiele’ abonnementen

Verkoop, hulp, reparatie 
iPhone, Samsung, Nokia HP

Koffi  e & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Te koop gevraagd Postzegel-
verzamelingen P.Verwey

035 6921527 

Last van kalknagels?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij 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. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

OPEN 9.0016.00 UUR.
DONEVENTS.NL  0294237320








Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Op een mooie pinksterdag….

Pinksterbrood
Feestelijk gevuld

€ 8,95

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl



Wijdemeren
informeren

Gemeentehuis gesloten

In verband met het pinksterweekend is

het gemeentehuis op maandag 10 juni

gesloten. We helpen u graag weer op

dinsdag 11 juni!

 Het water op? 
 Houd rekening met elkaar 

>   Werk Graversbrug
Vanaf dinsdag 18 juni tot en met vrijdag 21 

juni werken we aan de Graversbrug op het 

Moleneind in Kortenhoef. Om deze werk-

zaamheden veilig te kunnen uitvoeren is de 

brug in zijn geheel afgesloten voor al het 

verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers. 

Het Moleneind is tijdens de werkzaamheden 

dus niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. 

De omleidingsroute is via de Draaibrug en 

’s-Gravelandsevaartweg. 

 
>   Pleegouders gezocht
Ieder kind verdient het om veilig op te groeien. 

Soms kan een kind tijdelijk niet meer bij de ei-

gen ouders wonen. Pleegouders zijn daarom 

hard nodig. Dat kan in verschillende vormen. 

Soms is dat één weekend per maand, een 

vakantie of misschien langdurig. Meer weten? 

Op woensdag 5 juni is er van 19.30 tot 21.30 

uur een bijeenkomst in het Regiokantoor, 

Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum. 

Kijk ook op www.pleegoudergv.nl.

 
>   Verkeerstellingen 
Vanaf half juni tot eind juni voeren we in de 

hele gemeente verkeerstellingen uit. Dit doen 

we met zogenaamde telslangen. De gege-

vens worden onder andere gebruikt voor 

geluidsonderzoeken bij bouwprojecten. Dit 

jaar zijn er extra tellingen in ‘s-Graveland van-

wege onderzoek voor het project Zuidsingel 

fase 8. Ook vindt hiervoor cameraonderzoek 

plaats op de Smitsbrug en bij de aansluiting 

Emmaweg-Zuidereinde bij de Zuidersluis. Op 

diverse andere locaties zijn extra telslangen 

om onderzoek te doen naar de sanering 

van wegverkeerslawaai. De gegevens die we 

verkrijgen met de verkeerstellingen worden 

anoniem verwerkt en alleen voor dit doelein-

de gebruikt. Zie ook:

www.wijdemeren.nl/verkeerstellingen. 

>   Alzheimer Café Wijdemeren
Wist u dat er een Alzheimer Café is voor in-

woners van Wijdemeren en Hilversum? Het 

is een trefpunt voor mensen met dementie, 

hun partners, familieleden en vrienden. Naast 

de onderlinge contacten en gesprekken staat 

er ook iedere keer een thema centraal. Voor 

informatie en vragen zijn er deskundigen aan-

wezig. Het café is er iedere tweede woensdag 

van de maand tussen 19.30-21.00 uur in 

Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, 

Hilversum. 

Officiële
bekendmakingen

De zomer komt er weer aan en dat 
betekent dat er veel recreanten 
op onze prachtige plassen zijn. Op 
mooie dagen is het een komen en 
gaan van zeil- en motorboten en de 
recreatiestranden en -eilanden zijn 
dan gezellig druk. Door rekening 
met elkaar te houden kan iedereen 
ook echt genieten van het mooie 
gebied.

Gaat u varen op de Loosdrechtse Plassen? 

Dan zijn er een aantal regels voor varen en 

aanmeren om rekening mee te houden. 

Hiermee houden we het voor iedereen pret-

tig en veilig op het water.

 

Maximale snelheid 
Voor de Loosdrechtse Plassen geldt een 

maximum toegestane vaarsnelheid van 12 

kilometer per uur. Binnen 100 meter van 

een oever en ’s nachts mag nooit sneller 

gevaren worden dan 6 kilometer per uur. 

Watersporters die sneller willen varen, 

kunnen een ontheffing aanvragen bij het 

Plassenschap. Met een ontheffing mag er op 

bepaalde plaatsen en op toegestane tijden 

sneller gevaren worden dan 12 kilometer per 

uur. Houd hierbij altijd rekening met andere 

recreanten. Jetski’s en waterscooters zijn op 

de Loosdrechtse Plassen niet toegestaan.

 

Aanleggen 
Op de recreatie-eilanden Bijltje, Markus Pos, 

Geitekaai, Weer en Meent en de afmeer-

steigers aan de westkant van de vierde plas 

kunt u een dag of weekend (maximaal drie 

nachten) genieten van de plassen. Op veel 

andere plekken mag u bemand aanleggen 

voor een kortere periode. Doe dit niet bij 

zwemstrandjes en aan oevers met een

natuurlijke begroeiing.

 

Handhaving
Als vervolg op de succesvolle samenwerking 

vorig vaarseizoen bundelen toezichthouders

van de gemeente, politie en Recreatie 

Midden-Nederland (uitvoeringsorganisa-

tie voor Plassenschap Loosdrecht e.o.) de 

krachten om (jonge) recreanten bewust te 

maken van de geldende regelgeving en om 

de overlast van te snel varende boten aan 

te pakken. De jeugdwerkers van JeugdPunt 

hebben hierbij een adviserende rol. 

 

Meldpunt
Wilt u melding maken van verdachte of 

gevaarlijke situaties, waaronder mogelijke 

overtredingen van de regels voor het snelva-

ren? Dit kan via www.meldpunttoezicht.nl.

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

#mooiwijdemeren
@dominiquer

5 juni 2019

Houd uw buurt in
vorm met Fixi

Kort

Wilt u als starter een woning kopen 
in Wijdemeren, maar is uw inko-
men niet hoog genoeg? Dan kunt u 
via de gemeente een starterslening 
aanvragen. 

De lening overbrugt het verschil tussen de 

prijs van het huis en de hypotheek bij de 

bank. De aankoopprijs is gemaximaliseerd 

tot de grens van de Nationale Hypotheek 

Garantie in 2019: 290.000 euro. 

Voorwaarden
Een starterslening is mogelijk als u tussen 

de 18 en 35 jaar oud bent, voor het eerst 

een woning koopt, gebruikmaakt van de 

Nationale Hypotheek Garantie, minimaal 

één jaar in de gemeente woont óf minimaal 

19 uur per week in de gemeente werkt óf 

binnen vijf jaar na afronding van uw studie 

terug wilt keren naar Wijdemeren. 

Aanvragen
Meer weten of een afspraak maken?

Neem dan contact op met de afdeling 

Sociaal Domein en Dienstverlening via

telefoonnummer 14 035.

U kunt de aanvraag ook direct doen via

www.wijdemeren.nl/starterslening.

Starterslening helpt bij kopen woning



In Nederland hebben circa 1,4 mil-
joen huishoudens een krappe beurs. 
Armoede onder kinderen zorgt bij-
voorbeeld voor uitsluiting en minder 
kansen. Het is daarom goed om te 
weten dat de gemeente kan helpen. 

Problemen met geld worden vaak groter als 

u niets doet. De medewerkers van het PING-

loket in het gemeentehuis helpen u graag. 

Het gratis spreekuur is op maandag van 

14.00 tot 18.00 uur. U hoeft geen afspraak 

te maken. U kunt uw vraag ook mailen naar 

wijdemeren@ping.nl. 

Sportlessen en computers 
U kunt geld krijgen voor bijvoorbeeld sport- 

en muzieklessen of voor computers. Maar 

ook voor huisraad als een koelkast of was-

machine. Ook is er een collectieve zorgver-

zekering en een bijdrage voor mensen met 

een beperking of chronische ziekte. 

Geld aanvragen 
Alle bijdragen zijn verzameld op

www.wijdemeren.nl/ondersteuning.

Daar kunt u direct een geld aanvragen voor 

uzelf, uw partner of inwonende kinderen. 

Wijdemeren
informeren

5 juni 2019

Extra’s voor een krappe beurs

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- t.h.v. Leeuwenlaan 24a: kappen twee beuken (noodkap) 
   (16.05.19)
- Leeuwenlaan 42: kappen 26 bomen (21.05.19)
- Noordereinde 60: afwijken bestemmingsplan t.b.v. 
   Wonderfeel 2019 (23.05.19)
- Zuidereinde tegenover 194: kappen negen linden (21.05.19)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 108: verbouwen woning (15.05.19)
- Kortenhoefsedijk 117: verbouwen woning (16.05.19)
- P.J.C.Gabriëlgaarde 37: plaatsen dakkapel (16.05.19)

Loosdrecht
- t.h.v. Molenmeent 1: kappen berk (noodkap) (16.05.19)
- t.h.v. ‘t Jagerspaadje 27: kappen eik (noodkap) (16.05.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen woning (27.05.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 19: vervangen bijgebouw (27.05.19)

Nederhorst den Berg
- Platanenlaan 68: maken uitbouw (27.05.19)
- Reeweg 16: verbouwen bedrijfsruimte (28.05.19)
- Slotlaan 21: bouwen woning (24.05.19)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. 
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 
aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 167: vervangen kozijnen (21.05.19)

Kortenhoef
- Emmaweg 30: uitbreiden woning (24.05.19)

Loosdrecht
- Bloklaan 5: plaatsen grondgebonden zonne-energie-
   systeem (27.05.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 129: renoveren en uitbreiden 
   woning (22.05.19)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 10: herstellen fundering (20.05.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)

’s-Graveland
- Noordereinde 54a te ’s-Graveland: brandveilig gebruik 
   Huys Brambergen (27.05.19)

Loosdrecht
- Langs de ‘s-Gravelandsevaartweg en Muijeveldsevaart 
   en bij het eiland Meent: vervangen oeververdediging 
   (16.05.19)

Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.

>  Van rechtswege verleende 
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

Nederhorst den Berg
- Aan de voorzijde van Blijklaan 1: afwijken van bestem-
mingsplan t.b.v. Zomerspektakel op 22 en 23 juni 2019 
(21.05.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

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

Nederhorst den Berg
- Kooikerboog 2: vergroten woning (22.05.19)
- Horndijk 27: bouwen schuur (24.05.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Wijziging ondermandaat-
regeling Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Het college van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 
dat de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland Gooi & 
Vechtstreek (OFGV)  het “Ondermandaatbesluit OFGV inzake 
Wijdemeren 2019” heeft vastgesteld. Het ondermandaatbe-
sluit is aangepast in verband met het wijzigen van de organi-
satiestructuur van de OFGV. Het betreft een aanpassing van 

de omschrijving van de teamleiders. Inhoudelijk zijn er geen 
wijzigingen.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag 
na die van deze bekendmaking Het mandaatbesluit ligt ter 
inzage op het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.

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,  telefoon-
nummer  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 Voorzieningen-
rechter 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 ontwerpbe-
sluit 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) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publi-
catie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

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
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.
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Bouwen en wonen

Overig

Losse stoeptegel, overhangend 
groen, kapot speeltoestel? U kunt dit 
aan ons doorgeven via Fixi. Een mak-
kelijke app en website om meldingen 
te doen over de openbare ruimte. 

U kunt op verschillende manieren een mel-

ding over de openbare ruimte doen: via de 

Fixi-app, via www.fixi.nl en natuurlijk telefo-

nisch via 14 035 (het klantcontactcentrum 

zet de melding dan voor u in Fixi). In de 

Fixi-app en op de website staat een duide-

lijke kaart van de gemeente, waarop ook 

de andere meldingen in uw buurt en in de 

gemeente te zien zijn. 

Volg uw melding  
U kunt een melding doen mét of zonder een 

account. Als u een account aanmaakt houdt 

Fixi u op de hoogte van het verloop van uw 

melding en kunt u de melding online volgen. 

Uiteraard zijn uw gegevens niet openbaar, 

maar gebruiken wij ze alleen voor de afhan-

deling van uw melding. Bij een anonieme 

melding ontvangt u geen terugkoppeling. 

Gratis downloaden  
De Fixi-app is (gratis) te downloaden in de 

Appstore en Playstore. Voor meer informatie 

kijk op www.fixi.nl.

Houd uw buurt in vorm met Fixi
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Wijkbrandweer in de hele regio

WIJDEMEREN- Alle gemeen-
ten in de regio Gooi en Vecht-
streek krijgen een eigen 
wijkbrandweermedewerker. 
Voor de post Nederhorst den 
Berg: Nick IJkhout, voor ‘s-
Graveland: Johan Landwaart 
en Remco Peelen voor Loos-
drecht (zie foto: v.l.n.r.).

Op dit moment worden 
deze wijkbrandweerman-
nen/vrouwen opgeleid en 
getraind zodat zij na de zo-
mervakantie aan de slag 
kunnen. Brandweer Gooi en 
Vechtstreek zet hiermee een 
stap naar een brandveiliger 
leven voor alle inwoners in 
onze regio. Dankzij de wijk-
brandweer (m/v) komt de 
brandweer dichter bij haar 
inwoners te staan.

Elke wijkbrandweer is iedere 
week een paar uur zichtbaar 
in de eigen gemeente aanwe-
zig. Hij of zij legt contact met 
inwoners, geeft advies en in-
formatie en gaat -op verzoek- 
bij mensen thuis op bezoek. 
De wijkbrandweermedewer-
kers sluiten ook aan bij be-
staande netwerken binnen 
de gemeenten en regio.

Daarbij draait alles steeds om 
het thema brandveiligheid. 
Wat kun je er zelf aan doen 
om brandveilig te leven en 
wat kun je doen als het toch 
mis gaat?

Voorbereiding
De elf mannen en één vrouw 
komen uit de eigen brand-

weerorganisatie en hebben 
dus allemaal met ‘de voeten 
in het bluswater’ gestaan.

Mei stond in het teken van 
opleiden, waarbij onderwer-
pen als de rol van de wijk-
brandweer, brandveiligheid, 
communicatievaardigheid 
en gebruik van sociale me-
dia zijn besproken. In de ko-
mende periode gaat iedere 
wijkbrandweer m/v met zijn 
of haar gemeente overleggen 
over de werkwijze voor die 
gemeente.

Na de zomervakantie intro-
duceren de wijkbrandweer-
medewerkers zichzelf in hun 
eigen werkgebied.

Gevloek in de vaart (2) 
 
Nog even over die projectleider 
in het dorpshuis. Met dat ge-
biedsakkoord en het bevaarbaar 
willen maken van de ‘s-Grave-
landse vaart (zie de publicatie 
van vorige week). Hij had met 
‘heel veel mensen gesproken’ en 
schermde zo met draagvlak. Des-
gevraagd steekt van de ca. tach-
tig aanwezigen welgeteld één 
bewoner haar vinger op. ‘Met 
mij’. Het vragenvuur barst los. 
Kosten? ‘Onduidelijk.’; Opbreng-
sten? ‘Geen idee.’ ;Handhaving? 
‘Niet begroot, niet over nage-
dacht.’; Catastrofale gevaren 
van eventuele zelf bedieningslui-
zen? ‘Onbekend.’; Onderhoud 
van de oevers? ‘Niet in kaart 
gebracht, begroot of gepland.’; 
Hoe vaak en hoe lang kunnen wij 
baggervaartuigen aan ons ter-
ras verwachten? ‘….’; Privacy? 
‘Tja, ehm… ; Criminaliteit- en 
andere ; overlastpreventie? ‘….’ 
Effecten op funderingen? ‘Het 
onderzoek door Witteveen en 
Bos van 7 jaar geleden wordt 
herhaald’. (Uitslag destijds: niet 
doen. Zullen die funderingen 
als door een wonderbaarlijke 
genezing nu opeens wel bestand 
zijn?).; Effecten op f lora en fau-
na in de vaart? ‘Niet in kaart 

gebracht.’; Vaarregime? ‘Mag u 
over meepraten hoor.’; Bekend-
heid met de Waterwet (die het 
verbiedt aan te meren en uit 
te stappen). ‘….’; Bewoners die 
wilden beschoeien mochten dat 
niet. Want: natuurbescherming. 
Nu zou er beschoeiing moeten 
komen. Want: natuurbescher-
ming! Kunt u dat uitleggen? 
‘Ehm, neen.’; Toegankelijkheid 
van en gevolgen voor zijvaar-
wegen? ‘Niet aan gedacht.’; 
Inpassing in de kaders van het 
beschermde dorpsgezicht? ‘Dat 
komt vast wel goed (…).’; Rol, 
verantwoordelijkheden, omvang 
en samenstelling van de werk-
groep? Onbeantwoord. Enzo-
voorts en zo verder. 

Het lijkt er sterk op dat de te-
kentafeltheoretici en andere 
dromers onder de belangenbe-
hartigers op Google Maps als bij 
toeval (’Eureka!’) een rechte lijn 
ontdekten als de missing link in 
een onzinnig plan. De gemeente 
zal inmiddels wel door hebben 
dat die rechte lijn in werkelijk-
heid een extreem kronkelig pad 
is. Een met heel veel tegenliggers.

F. van Eijk, ‘s-Graveland

   

Wandeling na verlies
Op 2e Pinksterdag 10 juni or-
ganiseert Miranda van den 
Eijnden van Artesia weer 
een wandeling door het bos. 
De wandeling is voor ieder-
een die verlieservaring(en) 
door overlijden kent en hier 
aandacht aan wil geven. Hoe 
kort of lang geleden

dit verlies ook geweest is. 
Ze vertrekt om 10.00 uur bij 
de Beeldentuin De Zanderij, 
Oude Meentweg 2 te ‘s-Gra-
veland. Graag even aanmel-
den als je mee wilt lopen bij 
info@praktijkartesia.nl of 
06-23665687. Zie ook www.
praktijkartesia.nl.

   

GooiTV
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 5 
juni: - Er is een gesprek met 
de burgemeester van Hilver-
sum, Pieter Broertjes. -

TV Magazine bevat onder an-
dere een item over teken, de 
Pasar Malam bij Nusantara 
in Bussum en beelden van 
de stakingsdag in het open-
baar vervoer.

GooiTV is te zien via Ziggo 
(kanaal 41) en KPN (kanaal 
1432). Meer info over kana-
len: zie gooitv.nl

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | In samenwerking met
DE NIEUWSSTER

eroen
Mini gevulde 
koeken 

Witte of bruine 
bollen

Suikerbrood 
tulband

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 23 mei t/m zaterdag 8 juni.

per 6 stuks naar keuzemet appeltjes

LekkereropuitLekker erop uit
tulband
met appeltjes

€ 3,95
nu voor 2e zak

GRATIS
3+1
GRATIS



Dressuurwedstrijden
NEDERHORST DEN BERG- De 
afgelopen twee weekends 
zijn er dressuurwedstrijden 
geweest in alle klassen bij de 
rijvereniging Nederhorst op 
manege Laanhoeve in Neder-
horst den Berg.

Zondag 26 mei waren er 
wedstrijden in de N-klasse, 
gejureerd door Paula van 
den Bosch en schrijfster Isa 
Springer. In deze klasse van 
beginners werd in de N-1: 1. 
Marilou Jungman op Cole-
man met 111 pnt; 2. Kim Gij-
zen op Cameron met 110 pnt; 
3. Sophie Verweij op Nienke 
met 110 pnt. In de N-2 klasse: 
1. Manon van de Berg op Emy

met 112 pnt; 2. Lieke Esser 
op Nienke met 111 pnt; 3. 
Bernou Overweel op Held 
met 108,5 pnt. In de buiten-
bak was alles in handen van 
Priscilla en Rosalie en in de 
binnenbak Sylvia Loman. As-
trid Hagen regelde het secre-
tariaat.

Op 2 juni vonden er wedstrij-
den plaats in de B , L-1,L-2 en 
de M-1 Klasse. De jury werd 
gevormd door Rommie van 
Roemburg en Jim de Groot. 
Uiteraard was Sylvia Loman 
weer de ringmeester deze 
morgen. En was het secreta-
riaat weer in handen van As-
trid Hagen. Op deze zeer

warme dag werden de vol-
gende prijswinnaars bekend 
gemaakt: In B; L1-manege-
paarden: 1. Sara de Jong op 
Polly met 177,5 pnt; 2. Car-
men van de Bosselaar op 
Held met 174,5 pnt. In de B; 
L1 -eigen paarden: 1. Nicky 
Bergman op Prince met 175 
pnt. L-1 eigen paarden: 1. Mo-
nique Bruinsma op Eblesse 
met 196,5 pnt; L-2 ; M1 mane-
gepaarden:1. Anne Marie van 
Rijn op Tyrona met 160 pnt. 
Nu op naar de laatste spring-
wedstrijd op 23 juni en daar-
na de jaarlijkse Clubkampi-
oenschappen begin juli.

 

   

Nieuwe Natuurvisie Vechtplassen
Onlangs heeft de beheereen-
heid Vechtplassen haar Na-
tuurvisie afgerond. Natuur-
monumenten geeft hierin 
aan hoe ze de komende 18 
jaar bij gaan dragen aan het 
beschermen en herstellen 
van de bijzondere natuur in 
de Vechtplassen. Daarnaast 
gaan ze zorgen dat bezoe-
kers optimaal kunnen genie-
ten van het mooie natuur-
schoon in de Vechtplassen.

De Vechtplassen, die o.a. 
bestaan uit de Ankeveense, 
Kortenhoefse en Loosdrecht-
se plassen, is een laagveen-
gebied met een Europese 
beschermde status. Door de 
eeuwen heen heeft de mens 
het gebied gebruikt en ge-
vormd. Hierdoor is een land-
schap ontstaan van kaars-
rechte sloten, smalle akkers,

open water, rietlanden, veen-
bossen en natte graslanden. 
Er leven zeldzame moeras-
vogels zoals snorren, grote 
karekieten, purperreigers en 
roerdompen. Maar ook wei-
nig voorkomende planten als 
rietorchissen en blauwe kno-
pen bloeien hier.

Vijf doelen
Natuurmonumenten heeft 
vijf doelen opgesteld om de 
Vechtplassen te beschermen, 
te herstellen en goed leef-
baar te maken: Een aaneen-
gesloten natuurgebied zon-
der obstakels voor dieren. 
Een gezond watersysteem 
met genoeg schoon water.

Natuurparels koesteren en 
ontwikkelen. Een landschap 
waarvan je de geschiedenis 
kunt aflezen. Een toeganke-

lijk gebied om van te genie-
ten.

Samen met de omgeving
De Vechtplassen liggen in 
een dichtbevolkt gebied 
en dat betekent veel recre-
atie, verkeer en landbouw. 
Natuurmonumenten werkt 
daarom onder meer samen 
met de bewoners, overheden, 
recreatieondernemers en de 
landbouwsector om de doe-
len te bereiken en zo samen 
een beweging in gang te zet-
ten. Een samenvatting van 
de natuurvisie Vechtplassen 
2018-2036 vind je op www.
nm.nl/natuurvisievechtplas-
sen
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Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij 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. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen
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Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530
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Dauwtrappen dankzij Oud-K’toevers

KORTENHOEF - Op 30 mei, 
Hemelvaartsdag, meldden 
330 deelnemers zich bij de 
Oude School om mee te doen 
met dauwtrappen. De tradi-
tionele wandel- en vaartocht 
door het Kortenhoefse pol-
derlandschap was georgani-
seerd door stichting BLOK.

Door: Saskia Luijer

“Wat ik zelf wel leuk vind, is 
dat er nog niet gemaaid is” 
zegt Yvonne Sikking die bij 
de ingang kaartjes verkoopt. 
Hemelvaartsdag valt laat dit 
jaar en de boeren hebben het 
gras laten groeien zodat het 
hoog in de weilanden staat. 

Een prachtig gezicht, maar 
als we even na vijven als eer-
ste lopers een weg banen door 
het land biedt ons waterdicht 
schoeisel weinig soelaas. Het 
hoge, net natgeregende gras 
maakt de broeken nat tot 
heuphoogte. Onze volgers 
zijn ons vast dankbaar, want 
zij kunnen straks het smalle 
platgetrapte pad volgen. En 
wie maalt er nou om natte 
kledij in deze mooie omge-
ving? Met gedempte, verende 
stappen op het trilveen en 
zod vervolgen we de route.

Onbekend terrein
Door de bewolking is de lucht 
wat grauw, maar het zachte 
licht kleurt de vroeg morgen. 

Merels fluiten, de koekoeks-
roep klinkt in de verte en 
we ontdekken een ree dat 
met haar kalf schichtig weg-
springt als we naderen.

De tocht gaat over terreinen 
die normaal niet toeganke-
lijk zijn, maar vandaag wel, 
met dank aan Natuurmonu-
menten en diverse particu-
lieren. Zonder hun flexibele 
medewerking is het dauw-
trappen niet te organiseren. 
Ook de vaste groep van zo’n 
twintig vrijwilligers is on-
misbaar. Zij hebben de route 
toegankelijk gemaakt door 
bruggetjes te plaatsen, loop-
planken neer te leggen en 
hekken te kunnen passeren. 

Verder verzorgen zij de korte 
vaartochten onderweg.

Op ‘t water
Met houten pramen varen we 
over het stille water. Gewone 
boten liggen te diep voor de 
Kortenhoefse Plassen en de 
platte pramen zijn eigenlijk 
de enige boten van formaat 
die er wel kunnen komen. 
Het is genieten tijdens de 
vaartochten over de Kleine 
Wije en het Wijde Gat. Van 
de wind in je haren -waar-
door er gelukkig nauwelijks 
knutten zijn-, van de frisse 
polderlucht en het uitzicht 
over de plassen en moeras-
sen met waterlelies, lissen 
en het hoge riet. Met de geur 
van gras en een vleugje pe-
permunt lopen we terug 
naar de Oude School waar 
we rond zevenen aankomen, 
als de laatste lopers net ge-
start zijn. De koffiestop ont-
breekt helaas, maar Yvonne 
Sikking verzekert dat deze 
volgend jaar wel weer in de 
route wordt opgenomen. 
Dan zal de tocht er net wat 
anders uitzien, mede met in-
breng van de Oud-K’toevers. 
Yvonne: “Die heb je echt 
nodig. Het is toch altijd een 
beetje improviseren en zij 
weten precies hoe de route 
moet lopen, waar de polder 
diep of ondiep is en waar je 
het beste kunt oversteken. 
Zij zijn goud.”

Lezing en 
expositie 
tijdens 
Kunstroute
 

ANKEVEEN- Op maandag 
10 juni, Tweede Pinkster-
dag, om 15.00 uur, vindt in 
het kader van de expositie 
‘Beweging’ in Theater De 
Dillewijn in Ankeveen een 
lezing plaats over Kunst en 
Beweging.

Deze wordt gehouden door 
Aldwin Kroeze. Deze mees-
terverteller was al eerder in 
De Dillewijn.

Tijdens de expositie ‘Blauw’ 
hield hij een uitermate boei-
ende lezing over blauw in de 
kunst. Kunst en Beweging 
hebben op meerdere wijzen 
met elkaar te maken. Niet 
alleen is kunst voortdurend 
in beweging, maar kunst-
werken zelf kunnen ook 
letterlijk beweging in zich 
dragen. Daarover gaat deze 
lezing.

Verder gaat het over kunst-
werken die louter lijken te 
bewegen, of waarvan we 
bijna niet zien dat ze bewe-
gen. Het al dan niet bewe-
gen kan voor de kunst een 
toegevoegde waarde heb-
ben. Maar de confrontatie 
met bewegende kunst kan 
ook heftig zijn, mede omdat 
iets wat we doorgaans als 
een dood object zien, ineens 
extra bezieling meekrijgt. 
Vanuit diverse invalshoeken 
zal Aldwin Kroeze kunst-
werken belichten, van de 
strandbeesten van Theo Jan-
sen tot de kinetische kunst 
van Tinguely en van padden-
stoelenboek tot en met een 
interactief ‘Beethoven’.

De lezing begint om 15:00 
uur en de toegang is gratis. 
De expositie van animatie-
kunst van studenten aan de 
HKU in De Dillewijn is op 
beide pinksterdagen van 11 
tot 17 uur te bezoeken. Ook 
hier is de toegang gratis.
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‘Beweging’ in een virtueel boottochtje

ANKEVEEN- Tijdens de Kunst-
route op Eerste en Tweede 
Pinksterdag is theater De 
Dillewijn ook een plek om in 
aanraking te komen met mo-
derne kunst. In navolging van 
eerdere exposities Blauw en 
Licht kunt u nu kennis maken 
met ‘Beweging’.

Het Kunstcollectief, Françoise 

Vaal, Godewijn Aldershoff en 
Joost Zwagerman, heeft ge-
zocht naar kunstvormen die 
aansluiten op ‘Beweging’. Het 
meest in het oog springend is 
de film ‘Transition’ die u met 
een virtuele bril kunt bekij-
ken. Makers Mike von Rotz 
en Joost Jordens wonnen met 
deze productie diverse inter-
nationale prijzen. Studenten 

Mike en Joost creëerden een 
virtual trip op muziek van 
Kettel & Secede ‘Canned Fo-
rever’ als examenwerkstuk 
op de HKU te Utrecht. Zit-
tend in een bootje dwaal je op 
wonderschone klanken door 
een driedimensionaal hemels 
landschap met steigers, hoge 
bomen, bruggen, langs rotsen 
en kliffen, terwijl bijzondere 
vogels en vissen je passeren, 
een adembenemende dag-
droom. Egbert de Ruiter, do-
cent op de Hoge School voor 
Kunsten, is met studenten in 
De Dillewijn aanwezig om 
samen met de bezoekers (ook 
kinderen) zelf animaties te 
ontwerpen op lichtblokken. 
Er zijn ook twee studenten 
die ter plekke spontaan ani-
maties maken met beeld en 
muziek. Levende schilderijen.

Joost en Tom
Voor kunstenaar Joost Zwa-
german is er geen scherpe 
grens tussen zijn ambachtelij-

ke metaalbewerking (FE- Plus) 
en zijn kunstwerken. Hij ont-
wierp van RVS- metaal drie 
bewegende blokken die op 
palen van 6 meter hoog mee 
bewegen op de wind. Een in-
drukwekkend schouwspel 
aan de Herenweg, waar Anke-
veen en Nederhorst den Berg 
beginnen. Fotograaf Tom 
Baetsen laat de bezoekers 
op meterslange hekwerken 
massale foto’s zien rond het 
thema ‘mensen in beweging’, 
ook fraai gepositioneerd in 
het weidelandschap aan de 
Herenweg.
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ODIS onderlinge wedstrijden

KORTENHOEF- Het is elk jaar 
weer een feestje. De onder-
linge wedstrijd bij ODIS Tur-
nen. Naast de gezelligheid is 
de strijd serieus. De besten 
willen zijn en strijden om de 
medailles en de wisselbeker.

Sporthal de Fuik was de vori-
ge avond nog een muziektem-
pel. En ‘s morgens vroeg werd 
hij weer omgetoverd tot een 
turnhal. De jongensturners 
en rope skippers beten het 
spits af. Het blijft geweldig om 
te zien wat een stoere sport 
het jongensturnen is. De rope 

skippers hadden het zwaar. 
8 verschillende sprongen en 
veel snelheid stonden op het 
programma.

Daarna waren de turnsters 
in twee rondes aan de beurt. 
Zij turnen allemaal op hun ei-
gen niveau en worden daarop 
beoordeeld. Er werd geturnd 
op de evenwichtsbalk, brug, 
vloer en sprong. OdisGym is 
enorm trots op zoveel talent.

Vernieuwing
Vernieuwing was het thema 
van deze onderlinge wedstrij-

den. De deelnemers kregen 
hun diploma op een speci-
aal waardedocument. Alle 
trainers, assistent trainers 
en selectie turnsters werden 
voorzien van een gloednieuw 
trainingspak gesponsord 
door: MKB- kantoorartikelen. 
Juryleden werden bedankt 
door Gizmo Retail met super-
leuke gadgets en Creabosch 
zorgde voor onze logo’s op 
onze nieuwe beachvlag.
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‘s-Graveland maakt zich op 
voor nacompetitie

door: Marc Degekamp

Deze week traint het 1e elftal 
en speelt het mogelijk nog 
een oefenwedstrijd in de aan-
loop naar de nacompetitie. 
Het strijdt maandag 10 juni 
(tweede pinksterdag) voor een 
plaats in de 3e klasse en doet 
dat in eerste instantie tegen 
het Hilversumse Wasmeer. Bij 
winst wacht er nog een finale. 
Maar eerst moet het dus de 
eerste klip zien te omzeilen. 
De wedstrijd wordt gespeeld 
op sportpark Anna’s Hoeve in 
Hilversum en begint om 14.00 
uur.

Laatste competitiewedstrij-
den
VR1 speelde zaterdag jl. de 
laatste competitiewedstrijd 
van het seizoen. De thuiswed-
strijd tegen ‘t Gooi VR3 werd 
met 1-1 gelijk gespeeld. ‘s Och-
tends speelde ook JO12-1 voor 
het laatst en dat verloor met 
1-9 van Laren ‘99 JO12-1.

Toernooien
Bij VVC in Nieuw Vennep won 
JO14-1 zaterdag het toernooi 
dankzij drie overwinningen. 
Op zondag speelde een selec-
tie van twee JO10- teams bij 
dezelfde club een toernooi en 
het werd keurig 2e. Op zater-
dag speelde JO10-3 ter gele-
genheid van het 100-jarig be-
staan van het Elinkwijk een

toernooi bij de Utrechtse club. 
Aan het einde mochten ze als 
toernooiwinnaar op de foto.

Maastricht, Münster en 
Zwolle
Drie steden in binnen- en bui-
tenland die komend pinkster-
weekend door ‘s-Graveland-
teams worden aangedaan om 
deel te nemen aan toernooien 
met internationale deelname.

Juni ook voetbalmaand
Er is nog genoeg te doen in de 
maand juni. Naast de hierbo-
ven omschreven toernooien 
vinden in het weekend van 
15/16 juni het Arie Janmaat-
toernooi (jongens) en Leeu-
winnentoernooi (meisjes) 
plaats. De finale van de SVS 
Cup35+ wordt op zaterdag 22 
juni gespeeld en op zondag 30 
juni spelen 20 teams tijdens 
het Beachvolley-weekend Foo-
tvolley.

Informatie en lid worden?
Zie www.svsgraveland.nl of 
volg ons op: Facebook, Twitter 
en Instagram.
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Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

In verband
met Pinksteren

zal het
Weekblad

Wijdemeren
donderdag

13 juni
verschijnen
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12 reizen, mijn droom

KORTENHOEF- Ik ben Juliette 
Grimbergen uit Kortenhoef, 
ik ben 51 jaar en ik sta met 
mijn vriendin Corina Soethof 
in de finale van de wedstrijd: 
‘Senior Reisontdekker’ van 
Kras Reizen. Er zijn 3 kans-
hebbers en wij zijn er één 
van. En hoe te gek zou het 
zijn als de winnaar uit Kor-
tenhoef komt?

Als we winnen, gaan we ko-
mend jaar 12 reizen maken 
om de mooiste plekken, de 
leukste activiteiten en de lek-
kerste gerechten te ontdek-
ken en dit vervolgens laten 

zien in inspirerende video’s 
en foto’s die we delen met 
de rest van Nederland. Elke 
maand is er een nieuwe reis: 
van rondreis tot cruise, ste-
dentrip tot langlaufen, een 
actieve fiets- of wandelva-
kantie, culinair genieten of 
nachtje slapen in een kasteel. 
Heel veel te gekke redenen 
om te blijven ontdekken en 
onze ervaringen te delen.

Jouw stem
Wijdemeren is mijn thuis en 
dat waardeer ik iedere keer 
weer als ik ergens geweest 
ben. Het is altijd super thuis-

komen in Kortenhoef. Twaalf 
reizen in een jaar is mijn 
droom, ik hoop dat alle men-
sen uit Wijdemeren mij wil-
len helpen deze uit te laten 
komen. Maar daarvoor moe-
ten we eerst nog wel win-
nen en daar hebben we jouw 
stem voor nodig! Je kunt je 
stem op ons uitbrengen op 
www.krasblijfontdekken.nl. 
En als je stemt, maak je ook 
nog kans op een reischeque 
t.w.v. 450 euro. Je zou ons ont-
zettend blij maken als je ons 
jouw stem geeft. Echt doen 
en ook tegen iedereen door-
vertellen!

   

A night out with Snowe

Het Loosdrechtse koor Sno-
we heeft behoorlijk naam 
gemaakt. Ze zijn uitgeroe-
pen tot het beste koor van 
Noord-Holland 2018-2019.

Wilt u genieten van alles 
wat dit unieke Loosdrechtse 
showkoor o.l.v. Jacqui Sou-
tham te bieden heeft? Kom 
dan zaterdag 15 juni naar 
Spant! in Bussum en geniet 

van ‘A night out with Snowe’.

Snowe is niet zomaar een 
koor. Zij combineren zang en 
dans met een eigen band in 
een groots, kleurrijk optre-
den. Oude klassiekers zullen 
voorbijkomen, maar ook zeer 
zeker nieuwe hits. U maakt 
deze avond ook kennis met 
Vice Versa, een Loosdrechtse 
vocal group die hun allereer-

ste optreden voor publiek zal 
geven en met de band Frost-
bite. Beide bestaan uit leden 
van de Snowe-familie.

Zaterdag 15 juni; Theater ‘t 
Spant - Dr.A. Kuyperlaan 3 - 
1402 SB Bussum; Aanvang: 
19:30 uur (zaal open 19:00 
uur). Kaarten zijn verkrijg-
baar via: www.snowe.nl € 
13,50.

Zomerspektakel
NEDERHORST DEN BERG- 
Het Zomerspektakel 2019 
staat voor 22 en 23 juni a.s. 
in de agenda. Ook in die van 
jou? Door terug te mogen 
naar de oude locatie (de 
Blijklaan) kunnen we het 
evenement weer vormge-
ven zoals velen dat wensen 
met vertrouwde elementen 
en leuke nieuwe.

In overleg met de gemeente 
mogen wij op deze locatie 
een tweedaags evenement 
organiseren met één feest-
avond.

Zaterdag 22 juni heeft over-
dag de Jaarmarkt, vele

(nieuwe) kinderactiviteiten, 
een terras met muziek, food-
trucks en de Flyseat. Daarin 
word je meegenomen tot 
grote hoogte waar je onge-
stoord kunt genieten van een 
schitterend uitzicht over het 
dorp. Zaterdagavond staat in 
het teken van de feestavond, 
de ‘Vet Foute Disconight’ 
met dé TOP2000- bar voor 
een onvergetelijke avond. 
Op zondag 23 juni vindt na 
de kerkdienst de jaarlijkse 
Sprinttriathlon plaats met 
daarnaast onder meer het 
Panna Knock-out toernooi 
en vele kinderactiviteiten 
met een terras met (live) mu-
ziek.

   

Wandelaars gezocht

KORTENHOEF - Bij goed 
weer gaan er iedere don-
derdagmorgen een aantal 
bewoners van de groepswo-
ningen in Veenstaete een 
eindje wandelen.

Hierbij worden ze door vrij-
willigers begeleid. Het zou 
fijn zijn als er nog meer vrij-
willige wandelaars bij ko-

men, zodat dit uitje voor de 
bewoners kan blijven door-
gaan. Donderdagmorgen om 
kwart voor elf begint met 
een kopje koffie, wandelen 
tot uiterlijk 12 uur. Aanmel-
den: Ankie Hinloopen,

vrijwilligerscoördinator. Tel. 
035-6560995 of 06-55905083.

   

Wandeling na verlies
Op 2e Pinksterdag 10 juni 
organiseert Miranda van 
den Eijnden van Artesia 
weer een wandeling door 
het bos.

Die is voor iedereen die 
verlieservaring(en) door 
overlijden kent. Hoe kort of 
lang geleden dit verlies ook

geweest is. Vertrek: 10.00 
uur bij de Beeldentuin De 
Zanderij, Oude Meentweg 2 
te ‘s-Graveland. Aanmelden: 
info@praktijkartesia.nl of 
06-23665687.
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Proef het boerenleven bij 
Voshaart

NEDERHORST DEN BERG- 
Tweede Pinksterdag laten 
Angélique en Edward Vos-
haart zien waar melk van-
daan komt. Op maandag 10 
juni stelt de familie Boerderij 
‘De Horst’ aan de Midden-
weg 32, Nederhorst den Berg 
open van 10.00-16.00 uur. Ie-
dereen is welkom en de toe-

gang is gratis.

Dit jaar organiseert Campina 
voor de veertiende keer met 
69 melkveehouders de Open 
Boerderijdagen. Er voor het 
hele gezin van alles te doen: 
je kunt er het boerenleven 
ervaren en meer leren over 
koeien, waar melk

vandaan komt en de natuur. 
Ook zijn er voor kinderen van 
alle leeftijden verschillende 
sport- en spelactiviteiten te 
doen. Ook kunnen bezoekers 
de verschillende Campina-
producten (blind)proeven in 
de zuivelbar.

   

Place du Tertre fini
KORTENHOEF- Na 9 jaar Place 
du Tertre rondom atelier Art 
to Join in Kortenhoef heeft 
kunstenaar Ingrid Jansen be-
sloten te stoppen.

Dit evenement kwam tot 
stand door de inzet van een 
groep enthousiaste vrijwilli-
gers en de eigenaren van het 
terrein, de fam. Zijderveld. 
Het groeide uit tot een grote 
publiekstrekker en trok elk

jaar meer bezoekers aan. Dit 
zorgde voor een ware opstop-
ping op de Kortenhoefsedijk. 
Na al die jaren vond Ingrid 
het tijd worden voor iets an-
ders. Natuurlijk zit Ingrid niet 
stil en is zij samen met de 
musici Angelo van den Burg 
en Raphaela Danksagmuller, 
de audiovisueel kunstenaar 
Gaetan Dirven en grafisch 
ontwerpster Marijn van Vil-
steren bezig met de

voorbereiding van ‘Arti-Festa 
Music In Color 2019’. Dit eve-
nement zal plaats vinden 18, 
19 en 20 oktober. Het wordt 
een belevenis van kunst, 
video-art en muziek. Bent 
u nieuwsgierig? Een klein 
voorproefje is te zien tijdens 
de Kunstroute ‘s- Graveland 
in atelier Art to Join, Korten-
hoefsedijk 86a Kortenhoef. U 
bent van harte welkom.

   

Vrachtverkeer prioriteit
Het stukje van de heer Van 
Eijk gelezen in uw krant. Die 
zich druk maakt om een paar 
kleine bootjes in de Vaart. Ik 
zou het kunnen begrijpen als

u zich druk maakt om het 
zware vrachtverkeer dat hier 
dendert over het Noorder- en 
Zuidereinde. En wat per jaar 
erger wordt. Ze kunnen nau-

welijks passeren in onze
smalle straat, in je bed lig je 
te trillen. Van de 30 -km -zone 
trekken ze zich niets van aan. 
En niet alleen het vrachtver-
keer. Het is gevaarlijk, onge-
zond en de scheuren komen 
in je muren. Dit lijkt me alle 
reden om je druk over te ma-
ken, maar niet om een paar 
bootjes door de vaart. Hoeveel 
mooie weekends hebben we 
voor het varen? Nee, zorgen 
maken om het verkeer en met 
name het vrachtverkeer heeft 
de prioriteit.

H. van Rooijen, ‘s-Graveland
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Golf mee voor goede 
doelen

Op 30 juni a.s. zet de Gooise 
Golfclub zich in voor een jaar-
lijkse goede doelen actie. Dit 
jaar ten behoeve van de Nier-
stichting en Stichting Revali-
datiegolf. De golfers roepen 
iedereen uit de omgeving op 
(golfers en niet-golfers), in-
clusief familie/ vrienden om 
in te schrijven (voor slechts 
15 euro pp) voor diverse cli-
nics en/of voor een Texas 
Scramble wedstrijd, individu-
eel of als team.

Voor de Texas Scramble is 
baanpermissie of GVB ver-
eist. Daarnaast zijn er lote-
rijen met mooie prijzen en 
heerlijke hapjes (inclusief 
Hollandse Nieuwe) en drank-
jes gedurende de hele dag. 
Waarom deze dag? Als club 
willen we ons een maal per 
jaar inzetten voor doelen die 
onze steun goed kunnen ge-
bruiken. Bovendien vinden 
we het een mooie gelegenheid 
om in contact te komen met 
geïnteresseerden uit de om-
geving. Voor de Nierstichting 
zullen de opbrengsten ingezet 
worden voor de ontwikkeling 

en op de markt brengen van 
draagbare kunstnier. Hierbij 
krijgen vele nier- en dialyse 
patiënten een groot deel van 
hun vrijheid terug. Het an-
dere deel van de opbrengsten 
gaat naar de organisatie van 
sportactiviteiten voor mensen 
met niet aangeboren hersen-
letsel. Hierdoor ervaren ge-
handicapten of mensen met 
een beperking weer wat het 
is te kunnen sporten zonder 
druk en weer te ervaren wat 
men nog wel kan i.p.v. niet 
meer kan.

Inschrijven
Op de homepage van onze 
website (www.gooisegolfclub.
nl) staat hoe je je kunt in-
schrijven. Kun je op 30 juni 
niet meedoen, dan doen we 
graag een beroep op ieder-
een om toch een donatie te 
doen op de rekening van de 
Gooise Golfclub (NL34AB-
NA0441036929) o.v.v. donatie 
golfers in actie. De gehele op-
brengst zal door de penning-
meester gelijk worden ver-
deeld over de twee goede 
doelen.

   

Zeer geslaagd Bingo Event
NEDERHORST DEN BERG- 
Maandagavond 27 mei jl. 
heeft VVN in samenwerking 
met de Rabobank Gooi en 
Vechtstreek een bingoavond 
georganiseerd in Amaris de 
Kuijer te Nederhorst den 
Berg, als onderdeel van het 
sponsorcontract met Rabo-
bank Gooi en Vechtstreek

De bingomasters van de avond 
waren Ruben Hogenberg, 
Sander Verheul en Richard 
Dijkstra, zij wisten zo’n 40 
deelnemers prima te verma-
ken. De deelnemers gingen 
er allemaal met een prijs van-
door, die werden aangeboden

door VVN en de Rabobank 
Gooi en Vechtstreek. Het 
werd een mooie avond met al-
lemaal lachende gezichten.

Speciale dank aan Mariëtte 
Meijers van Amaris de Kuijer 
voor een warm welkom en de 
coördinatie. Het sponsorteam 
wil daarnaast: Sylvia, Brenda, 
Mark, Jeffrey, Wesley, Lars, Ri-
chard, Ruben, Joris, Maikel en 
Raymond bedanken voor hun 
bijdrage aan dit event.
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Lopers doorstaan hitte Driedorpenloop

Top 3 van 7 km: Lars van Huis-
stede, Matthijs Horlings en Mark 
Hilberts

KORTENHOEF- De Banden-
Maat Driedorpenloop was na 
ruim anderhalf uur al afgelo-
pen. Het wachten op de laat-
ste loper van de 21 km. was 
nu geen geduldig uitzitten. 
Want de organisatie had de 
halve marathon afgelast van-
wege de tropische tempera-
tuur. De 368 renners van de 
1,5/ 4,5/ 7 en 12 km. hebben 
over het algemeen de hitte 
goed doorstaan.

door: Herman Stuijver

I.s.m. de plaatselijke EHBO 
was er een doordacht plan 
om de lopers te ondersteu-
nen tegen de gevolgen van de 
extreme warmte. Elke loper 
kreeg direct na de finish een 
natte doek in de nek, een teil 
met sponsen stond gereed en 
er waren koude douches in 
de kleedkamer. Onderweg 
was er om de 2 km. verfris-
send water. In totaal 10 EHBO 
‘ers, van wie vier op de fiets 
stonden paraat. Winnaar 
op de 12 km. was Ernst-Jan 
Haselhoff. “Ja, het was echt 
heet, dat voelde je vooral op 
de Kwakel. Er was gelukkig 
genoeg water onderweg.” Die 
zelf verbaasd was dat hij zijn 
tegenstanders zo ruim achter 

zich had gelaten. “Ik ben net 
terug van Kos, dat heeft mis-
schien als warmtetraining 
gewerkt.” Ruim een minuut 
later arriveerden Rick Cor-
nelissen en Arnoud Bijlsma. 
Bij de vrouwen was Sonja 
Berkman uit Naarden zeven 
minuten eerder binnen dan 
Irma de Leeuw. De strijd op 
de 7 km. was ook prachtig 
om te volgen. Matthijs Hor-
lings finishte in 25 minuten, 
knap gevolgd door de 15-ja-
rige Lars van Huisstede die 
zelfs nog dichter op de nr. 
1 had kunnen zitten, als hij 
niet een verkeerde bocht had 
genomen op de Kwakel. Hij 
liet in ieder geval ‘veteraan’ 
Mark Hilberts (46) achter 

zich. “Ja, het was heet”, zei 
Hilberts, “Ik heb zelfs even 
getwijfeld om over te stap-
pen op de 4 km.”

De Drie Dorpen Loop is en 
blijft een lokale loopwed-
strijd met veel renners uit 
de vijf dorpen. Veel oude 
bekenden, als Johan Smit, 
Iwan Hendriks, Anke An-
driessen en Joan Kemp. De 
gemeente Wijdemeren was 
ook vertegenwoordigd met 
onder andere Rosalie van 
Rijn, Jan Verbruggen, Olivier 
Goetheer, Loek Welter en 
Harm Steijn. De opkomst bij 
de kinderen was groot. Zo’n 
110 kinderen raceten in twee 
leeftijdsklassen de anderhal-
ve kilometer van de ThuisBij 
Kidsrun. Welke school de 
meeste deelnemers heeft, 
moet het bestuur van de 3D-
Loop nog uitzoeken. Thom 
Timmerman van Regenboog 
groep 8 was dolblij met de 
tijd van 5 minuten, z’n klas-
genoot Jesse Bosch had een 
beetje pech door het gedrang 
bij de start. Na afloop kon-
den de kinderen lol beleven 
bij clown Plimpie. Onderweg 
zorgde Bloaskapel de Fluut-
jes voor vrolijke klanken. 
Ondanks de warmte lijkt 
ook deze 31e editie van de 
Drie Dorpen Loop geslaagd, 
want jong en oud kwam met 
plezier in beweging. En dat 
wat het parool van voorzitter 
Willem de Leeuw c.s.

Nederhorst 
start 
nacompetitie

door: Ad van Benschop

Op maandag 10 juni begint 
Nederhorst de nacompeti-
tie met een thuiswedstrijd 
tegen RCH uit Heemstede. 
Deze ploeg is als tweede 
geëindigd in de competitie 
van de 4e klasse- D door hun 
laatste 6 wedstrijden alle-
maal in winst om te zetten.

De wedstrijd op Meerzicht 
begint om 14.00 uur. De win-
naar van dit duel speelt op 16 
juni de finale voor een plaats 
in de derde klasse. Tegen-
stander wordt de winnaar 
uit het duel tussen Winkel 
en Con Zelo. Bij verlies speelt 
Nederhorst volgend seizoen 
in de vierde klasse. Iedereen 
wordt van harte uitgenodigd 
om de ploeg te steunen in de 
strijd om lijfsbehoud.

Volop toernooien in juni
Op de velden van VVN wor-
den er weer twee fantas-
tische toernooien georga-
niseerd. Allereerst zal op 
15 juni het KIA Kooijman 
jeugdtoernooi plaatsvinden. 
Vanaf 09.00 uur zullen alle 
jeugdteams aantreden tegen 
verschillende tegenstanders. 
Naast voetbal zijner tal van 
activiteiten en wordt de dag 
afgesloten met een feest-
avond en de verkiezing van 
speler, keeper, team, leider, 
van het jaar.

VVN Multinal voetbal event
Vrijdag 28 en zaterdag 29 
juni is er weer het leukste 
voetbaltoernooi van de regio 
op de velden van Nederhorst. 
Thema is Forza Ibiza en al 
meer dan 20 teams hebben 
zich ingeschreven. Je kunt 
nog meedoen. Inschrijven: 
www.forzaibiza.nl. Meer 
info: www.vvnederhorst.org 
of facebook.
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 Top 3 van 7 km: Lars van Huisstede, Matthijs Horlings en Mark Hilberts

Dag met een Lach geeft knalfuif

LOOSDRECHT Op zaterdag 
15 juni organiseert Dag met 
een Lach voor het vierde jaar 
op rij een feest waarbij ern-
stig zieke kinderen en hun 
families worden uitgenodigd 
voor een vermakelijke dag. 
Stuk voor stuk kinderen die 
het verdienen om zich een 

dag lang eens niet ziek te 
voelen en alleen maar hoe-
ven te genieten.

De laatste paar jaren was De 
Dikke Muis gastheer van dit 
evenement, maar door de 
bouwplannen rond de Porse-
leinhaven moest de stichting 

op zoek naar een nieuwe ge-
schikte plek. Lex Sluyter van 
Navilex twijfelde geen mo-
ment en bood onmiddellijk 
zijn hulp aan. Tijdens Te Land 
& Ter Zee 2019’worden de 
kinderen ‘s ochtends getrak-
teerd op een rit rond de Loos-
drechtse Plassen in een snelle 
sportauto. Bij de showroom 
van Navilex aan de Nieuw 
Loosdrechtsedijk staan bijna 
100 Porsches, Lamborghini’s, 
BMW’s, Ferrari’s en nog veel 
meer merken sportauto’s 
klaar. De rit zal ongeveer een 
uur duren waarbij de kin-
deren een glimlach op het 
gezicht getoverd krijgen, die 
er bijna niet meer af te poet-
sen is. Het meerijden in zo’n 
snelle auto is voor veel kinde-
ren een echte belevenis.Na de 
mooie rit is het tijd voor een 
heerlijke lunch waarbij een 
stoere Amerikaanse vracht-
wagen wordt omgebouwd tot 
een echte snackbar. Maar ook 
worden er poffertjes, smoot-

hies, broodjes en tal van an-
dere lekkernijen klaargezet 
voor alle gasten. Tijdens de 
lunch is er een goochelaar die 
iedereen weer zal verbazen 
met zijn trucs, maar ook een 
ballonnenclown die de meest 
grappige dieren kan maken 
van een paar leuk gekleurde 
ballonnen. Na de lunch gaan 
alle kinderen en hun ouders/
begeleiders aan boord van 
een flinke vloot van sloepen 
die inmiddels aan zijn komen 
varen bij de jachthaven van 
Navilex. De schippers, die al-
lemaal hun sloepen en boten 
vrijwillig ter beschikking 
stellen, nemen de gezinnen 
mee over de geweldig mooie 
Loosdrechtse Plassen. Ook 
aan boord hebben veel schip-
pers weer voor lekkere hapjes 
en drankjes gezorgd. Rond de 
klok van vier uur, meren de 
sloepen aan bij Navilex waar-
na alle gasten op het terras 
nog even kunnen nagenieten 
van de dag.
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In verband met 
Pinksteren zal
het Weekblad 
Wijdemeren

donderdag 13 juni 
verschijnen




