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Partij van mening dat 80.000
euro zonde van het geld is.
Alette stelde voor om door te
sparen en het echt goed aan
te passen (fietsstraat, afsluiting zonder probleem elders).

Bloemen

Politiek
KMKMMR nieuws
WIJDEMEREN- De gemeenteraad vergadert voorlopig
niet en B&W zijn grotendeels
op vakantie. Maar er is altijd
politiek nieuws, ook al is het
KMKMMR- tijd.
Door: Herman Stuijver

Raadslid Alette Zandbergen
van De Lokale Partij stond te

trillen op haar benen toen zij
op de Kwakel op haar fiets
werd aangereden door een
automobilist. Komend vanaf
de Herenweg achtervolgde
de snelheidsduivel mevrouw
Zandbergen op de smalle
weg waar de ‘auto te gast’ is.
Tot twee keer toeterde de ongeduldige. Ze week uit naar
de berm, maar blijkbaar niet
snel genoeg. Hij stoof haar

voorbij, nam haar spiegel
mee en Alette dook op het
droge gras. Gelukkig zonder
kwetsuren. Voor Alette Zandbergen is het duidelijk, het
wordt hoog tijd dat deze verkeersader wordt afgesloten
voor auto’s, met uitzondering
van bestemmingsverkeer. Bij
de behandeling van de reconstructie van de Kwakel in de
gemeenteraad was De Lokale

De VVD- fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over
het feit dat Wijdemeren
voornamelijk bloemen betrekt van een bloemist buiten de gemeente. De VVD
vraagt aan de wethouder of
hij het ermee eens is lokale
ondernemers zo veel mogelijk te betrekken bij het verstrekken van opdrachten.
En dat bloemisten uit Wijdemeren gelegenheid zouden
moeten krijgen om bloemen
aan de gemeente te leveren.
Er gloort hoop aan de horizon voor Bloemenhandel
Hoveling, Lobelia, Passiflora
Bloembinderij, Nimmerdor,
Bloembinderij Ineke van
Dee, Fred ‘s Bloementeam,
Hovius Bloemisterij en Lydi.

Secundair bluswater
Naar aanleiding van de grote bedrijfsbrand aan de Oude
Molenmeent in Loosdrecht
op 3 mei jl. heeft Dorpsbelangen vragen gesteld over
de bluswatervoorziening in
Nieuw-Loosdrecht.
Burgemeester Ossel gaf antwoord.
De brand vond plaats in een

loods en was te zien in de
wijde omgeving. Er zijn geen
slachtoffers gevallen en er
zijn tijdelijk twee personen
opgevangen in het gemeentehuis. Bij het college zijn
er geen problemen bekend
met het bluswater tijdens de
brand. Er is vrijwel niets misgegaan. ‘Voor een brand van
deze omvang is dit adequaat
en professioneel bestreden
met als resultaat dat de
brand is gestopt op het eigen
perceel. De naastgelegen percelen zijn behouden’, schrijft
de burgemeester.
Er zijn voldoende brandkranen in Nieuw Loosdrecht.
Daarnaast zijn er secundaire bluswatervoorzieningen,
waaronder de Lindevijver
en de Kerkelandenvijver, die
gebruikt kunnen worden.
Bij aankomst is direct overgeschakeld naar het systeem
dat water vanuit een secundaire bluswatervoorziening
kan leveren. Hiervoor geldt
een opbouwtijd. Uit de evaluatie is gebleken dat er geen
aanvullende stappen nodig
zijn naar aanleiding van dit
incident. Wel is ervaren dat
de opbouw van bluswater uit
andere bronnen niet onderschat mag worden.
Foto: Alette Zandbergen in 2017
op de Kwakel

Jeugdtrainers terug met Wiel Coerver-diploma
gelijke balbeheersing, aangevuld met de nodige techniek
en spelcreativiteit. De Amerikaan Alf Galustian is de
co-founder van de stichting
die 36 jaar geleden is gestart,
Alf woont in de USA en komt
één keer per jaar naar GrootBrittannië om deze cursus
alleen hier te geven.

Foto: (v.l.n.r.)
Robert
vd
Heuvel,
Niki
la Maître, Alf
Galustian en
Marcel Cuiper

‘s- GRAVELAND- Op 12, 13
en 14 juli waren S.V. ‘s- Graveland jeugdvoetbaltrainers
Niki la Maître, Robert van
den Heuvel en Marcel Cuiper
op de Harefeld Academy in
Londen om het Youth Diploma-2 in de wacht te slepen.
Het driemanschap is al jaren
bezig om zich de vaardigheden van de Wiel Coervertraining eigen te maken.

Wiel Coerver (1924 - 2011)
was een Nederlandse voetballer en voetbaltrainer.
Vanwege zijn geavanceerde
trainingsmethoden werd hij
omschreven als de ‘Albert
Einstein van het voetbal’ en
gold hij in zijn tijd als een
van de baanbrekende voetbalcoaches. Coerver is vooral bekend geworden met
de Coerver-methode, die
gericht is op zo volledig mo-

Skills
Deze teamcursus is een vervolg op de eerste cursussen
die gericht zijn de individuele balvaardigheid van de
jonge spelers. Je leert er 106
‘skills’ en 48 schijnbewegingen. Dat creëert balgevoel en
dat goede gevoel zet je om in
een ‘golden touch’, de eerste
aanname die essentieel is
op het veld. Als de meisjes

en jongens meer balgevoel
krijgen, zie je ook direct het
zelfvertrouwen toenemen,
zegt Niki la Maître. Samen
met zijn kompanen volgde
hij in de weekends diverse
Coerver-cursussen, theorie
en praktijk.
“Bij deze cursus ging het
voornamelijk om het teamproces. Met een team leer je
om op de bal te jagen, bal terug veroveren, positie kiezen
en altijd vooruit denken. Een
‘attacking position’,” vertelt
La Maître. Hij geeft een voorbeeld van een situatie waarbij het veld in vakken werd
verdeeld, zodat je je bewust
werd van de ruimtes en de
looplijnen. “Ook de mindset
van nooit opgeven, samen je

tegenstander vast zetten, is
een belangrijk onderdeel.”
Bij S.V. ‘s-Graveland zijn ze
uiteraard blij met deze opleiders van JO10-JO11 en JO15,
want het is de bedoeling
dat de hele jeugdopleiding
volgens dit stramien wordt
opgezet.

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN
SERRE - TUINKAMERS
RUIME DAKKAPELLEN
Loosdrecht // Elst (U) // Zeist

(035) 582 89 83 // ESSEVELD.NL
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Bij Uitvaartverzorging Myosotis
NIEUWS VOOR AN
is er ruimte voor uw eigen inbreng
en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een
passende invulling van de uitvaart.

NIEUWS UIT DE KERKEN
Charles

Heeft u vragen over uitvaartverzorging-verzekeringen?
Elke donderdag houden wij
een inloopspreekuur van
16.00 tot 17.00 uur.
Bereken online uw uitvaartkosten
op onze website met de
uitvaartcalculator.
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

Ankeveen 2019
Zaterdag 27 juli, 3 en
10 augustus is er geen
markt i.v.m. vakantie
Huisartspraktijk Overmeer

De praktijk is gesloten van maandag 5 t/m vrijdag 23 augustus 2019

WAARNEMING, alleen voor SPOEDGEVALLEN:
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen
Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203
Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood kunt u de
verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven bij de assistente van
de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

Colofon

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis
• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst
• Opslag van inboedels

Uitgave/administratie

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Aanlevering kopij

vrijdag voor 12.00 uur via
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties

vrijdag voor 12.00 uur.
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie

Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

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

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

WEEKBLADWIJDEMEREN

ting rondom de aula verwijderd. De bomen veroorzaakten schade aan het dak en de
beplanting was verouderd.
Voor de aula is een plan in
voorbereiding waarna de beplanting kan worden aangevuld.

De hele zomer
open!

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

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
Ruitenbeek adv. dakbedekking.
22-01-2015 15:29 Pagina 1

Ruitenbeek
adv. 22-01-2015
Pagina 1den Berg
Reigerlaan
8 1394 CK15:29
Nederhorst
mobiel: 06 5348 38 50

timmerbedrijf
H.timmerbedrijf
van Ruitenbeek
H.
van
Ruitenbeek
verbouw
• onderhoud
• keukens •

verbouw •
• ramen
onderhoud
• keukens
interieur
• deuren
• •
interieur •• ambachtelijk
ramen • deuren
•
kozijnen
timmerwerk
kozijnen
•
ambachtelijk
timmerwerk
Middenweg 126A

Middenweg 126A
Middenweg
126A den
1394
AN
Nederhorst
denBerg
Berg
1394
AN Nederhorst
1394 AN 0294
Nederhorst den Berg
Telefoon
Tel.
0294-25 46- 254683
83 / 06-209 78 399
Telefoon 0294 - 254683
vanruitenbeekherman@gmail.com

eroen
Krentenbollen
per 6 stuks

WIJDEMEREN - CDA en
Dorpsbelangen
hebben
schriftelijke vragen gesteld
over het achterstallig onderhoud van de begraafplaatsen in verschillende
dorpen van onze gemeente.
B&W is het niet eens met de
term ‘achterstallig onderhoud’. Alle begraafplaatsen
worden op hetzelfde niveau
onderhouden en dat is op
CROW-norm niveau B. Dit
betekent dat er pleksgewijs
40% per 100 m2 bedekking
van onkruiden mag zijn. Als
er meer dan 40% van de 100
m2 bedekt is met onkruiden,
is onderhoud noodzakelijk.
Door onderhoud eens in de
drie weken blijft het op het

GRATIS

Berestein en Rading
Op het achterste gedeelte
van begraafplaats Berestein
is een bloemenmengsel ingezaaid. Dit heeft als gevolg
dat er pas na de bloei (en
het vallen van de zaden) gemaaid wordt. Loosdrecht:
Op De Rading is de beplan-

‘s- GRAVELAND- De gemeente Wijdemeren vindt
dat de communicatie met
de omwonenden rond het
bevaarbaar maken van de
‘s-Gravelandse Vaart niet
goed verlopen is. Daarom
is Wijdemeren op zoek naar
een nieuwe projectleider.
De vorige, Frank van Vliet,
wordt vervangen.

Het onderzoek naar het bevaarbaar maken van de ‘sGravelandse Vaart maakt
deel uit van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. In dat programma werken 21 partijen samen om
de aantrekkelijkheid en de
natuur in het plassengebied
te versterken. Met een door-

Zomeren
Zomeren
BBQ brood

Crumble
plaatcake

nu voor

€ 1,65

Het verhogen van de onderhoudsfrequentie is slechts
mogelijk, wanneer daar extra middelen voor beschikbaar worden gesteld. B&W
zien daarvoor geen mogelijkheden en zijn tevens van
mening dat het onderhoud
op onze begraafplaatsen op
het gewenste niveau is. Er
wordt onderzocht welke kosten ermee gemoeid zijn om
het onderhoud naar niveauA te brengen zodat B&W dit
tijdens de begrotingsbehandeling met de raad kunnen
bespreken.

Nieuwe projectleider ‘s-Gravelandse Vaart

met ui, spekjes
en kaas

met kersen

2e zak

gewenste niveau. Door het
weer wordt soms de ondergrens van niveau B bereikt
of overschreden. De paden
op de begraafplaatsen zijn
in de meeste gevallen voorzien van half verharding.
Deze worden behandeld met
heet water (geen chemische
middelen) om ze op het gewenste onderhoudsniveau te
houden.

Op het nieuwe gedeelte is
op verzoek van het vliegveld
de beplanting gesnoeid. De
plantsoenen zijn opnieuw
ingeplant en heggen zijn
vervangen. Op het oude gedeelte zijn enkele bomen gekapt, deze waren dood.

nu voor

€ 3,25

Geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 17 augustus.

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

www.bakkerjeroen.nl

gang door de Vaart ontstaat
de mogelijkheid om een route toe te voegen voor waterrecreanten met kleine vaartuigen, zoals sloepen. Op 13
en 14 mei vonden drie bewonersbijeenkomsten plaats in
De Drie Dorpen. De meeste
bezoekers vonden dat ze niet
serieus werden meegenomen in de besluitvorming.
Op een bijeenkomst op 9 juli
jl. bij watersportvereniging
De Vrijbuiter werd duidelijk
dat veel aanwonenden geen
vertrouwen hadden in Van
Vliet. Hij zou niet of nauwelijks gereageerd hebben
op informatieverzoeken. Inmiddels is er een Stichting
Behoud Erfgoed ‘s-Gravelandse Vaart opgericht die
als missie heeft het ‘ tegenhouden van de plannen voor
het bevaarbaar maken van
de ‘s-Gravelandse Vaart voor
de recreatievaart’

Nieuwe projectleider
Wijdemeren gaat op zoek
naar een nieuwe projectleider. Tot hij/zij is gevonden,
ligt het project stil. Dit betekent ook dat de werkbijeenkomsten met belanghebbenden, in ieder geval voorlopig,
niet worden gepland.
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Apothekers geven tips voor op reis
muggenlotion, paracetamol
in zetpilvorm voor kinderen,
compeed voor blaren et cetera. Een uitgebreide lijst met
tips vindt u online ook op De
Reisapotheek Checklist.

Meest voorkomende ongemakken

Wijdemeren - Wist u dat u bij
het overgaan van onze grens
een
medicijnenpaspoort
moet hebben? Simone van de
Loosdrechtse Apotheek en
Ardie Martens van de ‘s-Gravelandse Apotheek in Kortenhoef geven wat richtlijnen
en handige tips voor op reis.
Door: Anja Lodder

‘Ik ga op reis en ik neem
mee….’ Een woordspelletje
dat u vast als kind wel eens
speelde of nu nog met uw
kinderen speelt. Medicijnen
zullen daar vast niet vaak
genoemd worden. Naast het
inpakken van alles wat we
maar nodig denken te hebben
voor onze vakantie wordt niet
altijd goed nagedacht over
de medicijnen op reis. Naast

de wettelijk verplichte verbandtrommel met uiteraard
pleisters, zwachtels, pincet,
tekentangetje, aspirine, digitale thermometer en paracetamol zijn er meer handige
medicijnen om vervelende
kwalen en ongelukjes tijdens
de vakantie te behandelen.
Denk aan medicatie tegen
reisziekte, zonnebrand met
hoge sp factor, aftersun, anti-

“Een van de meest voorkomende
misverstanden
is
dat men bij diarree Norit of
Lopramide slikt. Doe dit alleen als je acuut het vliegtuig
in moet,” zegt Ardie Mertens.
“Het helpt wel onmiddellijk
maar de bacterie blijft in je
lichaam zitten. Het is beter
om op alle andere momenten
van diarree of braken ORS
in te nemen. Dit is een kant
en klare vloeistof met water,
zout en suiker om de vochten zoutbalans te herstellen.
De zakjes zijn kant en klaar
bij de drogist of apotheker
te vinden. Wat we ook vaak
zien is dat men na de vakantie bij onze balie komt met
een koortslip. Niet de stress
‘die er tijdens de vakantie uitkomt’ is hiervan de oorzaak,
maar de felle zon. Naast het
regelmatig insmeren met een
zonnebrandcrème met hoge

Op weg naar beter lopen bij de
George In der Maur Beter lopenwinkel
Van de week had ik weer zo’n moment
waarbij ik dacht, Ja wat heb ik toch
een leuke baan. Onze missie is namelijk
mensen beter te laten lopen en dat is
weer gelukt.
Ik had namelijk een mevrouw in de
winkel die ruim een jaar geleden na een
lelijke val haar enkel zeer complex gebroken had. Na een vervelende operatie
hebben ze de enkel helaas vast moeten
zetten wat een zware tegenvaller was
natuurlijk. Deze dame gaat nu 2 keer
in de week naar de fysiotherapeut om
oefeningen te doen om haar banden en
spieren sterker te maken in haar benen
en rondom de enkel. Haar vraag aan mij
was of ik schoenen voor haar had om
deze oefeningen beter uit te kunnen
voeren en ik kan je vertellen dat dat
gelukt is. Ik heb met deze mevrouw de
nieuwe sport(wandel) schoenen van het
Mizuno gepast en dat was een schot in
de roos.
De Mizuno sport(wandel) schoenen die
wij in huis hebben zijn allemaal gemaakt
met een Waveplaat in de loopzool.
Deze Waveplaten hebben verschillende
lengtes korte Waveplaten voor het
sporten en de langere Waveplaten zijn
voor het wandelen. Deze Waveplaten
zorgen voor een goede afwikkeling en
voor stabiliteit en dat is precies wat deze
dame nodig had. Deze mevrouw kocht
dan ook 2 verschillende paren 1 paar om
haar oefeningen goed uit te voeren en 1
paar om te wandelen.
Dit is een van de voorbeelden waarmee
wij dagelijks te maken krijgen. Ook

voor mensen met onder andere
Reuma, Neuropathie, Rugklachten en
de Diabetische voet en vele andere
voet- en houdingsklachten zijn er volop
goed passende schoenen te koop bij de
George In der Maur Beterlopenwinkel.

WEEK

beschermingsfactor, moeten
ook de lippen ingesmeerd
NIEUWS VOOR AN
worden met een lippenbalsem met UV filter.”

Algemene tips
“Het
medicijnenpaspoort
kan uw apotheker voor u uitdraaien” zegt Simone. “Soms
heeft u echter meer nodig
als u bijvoorbeeld middelen
gebruikt die onder de Opiumwet vallen. Het land van uw
bestemming is natuurlijk ook
bepalend. Gaat u naar Afrika
dan heeft u malariatabletten
nodig. Voor andere landen is
het raadzaam u te laten vaccineren. Informeer ruim van
tevoren, want soms moeten
prikken enkele weken voor
vertrek al gegeven worden.”
Ardie Mertens: “Stop uw dagelijkse medicijnen niet in
de koffer maar neem ze mee
in de handbagage. Niet alleen
kan uw koffer zoekraken,
maar in het ruim vriest het
soms waardoor medicijnen
minder werkzaam worden.”
Kortom, vraag uw apotheker
en neem telefoonnummers
en mailadressen mee van uw
apotheker, huisarts en specialist. Fijne en veilige vakantie!

VOORDEELHOEK

TOT 40%
KORTING!

Ook kun je bij ons ook geheel vrijblijvend
een 3D voetscan laten maken. Met deze
scan kunnen wij kijken wat je voetstand
doet en wat ervoor nodig is om deze
eventueel te verbeteren ook geeft de
scan aan hoe de druk onder de voet
verdeeld is. Deze scan laat ook zien
welk type voetbed er bij jou voet past
en deze voetbedden van Aetrex hebben
wij op voorraad en kunnen gelijk gepast
worden in de nieuwe schoenen.
Ook hebben we van Aetrex hele jne
slippers en sandalen die opgebouwd
zijn met hetzelfde voetbed als de Aetrex
voetbedden, echt een aanrader om
eens te passen. Ons enthousiaste en
deskundige verkoopteam staat graag
voor je klaar om jou een passend advies
te geven en te laten voelen hoe fijn
schoenen echt kunnen zitten.
Onze collectie bestaat natuurlijk uit meer
dan alleen de sport(wandel) schoenen
van Mizuno ook verkopen we wandelschoenen van het merk Meindl, deze
schoenen zijn bijna allemaal uitgevoerd
in Gore-tex en dus geheel waterdicht
de exclusieve Identity lijn van Meindl die
geheel biologisch gemaakt zijn, zijn ook
in ons assortiment te vinden. Hierover
kun je meer informatie vinden op onze
website www.indermaurbeterlopenwinkel.nl. Wat wij ook te bieden hebben zijn

leuke sandalen waar je je eigen op maat
gemaakte steunzool in kunt dragen of
onze fijne Aetrex zolen, ben je meer
opzoek naar een leuke sneaker of juist
een wat nettere schoen ook dat vind je
bij ons in Groenekan.
Onze collectie is zeer uitgebreid en
gevarieerd en je vind deze zomer ook
allerlei frisse kleuren en leuke prints in
de schoenen. Ben je al nieuwsgierig geworden of wil je graag een 3D voetscan
laten maken en een passend advies
krijgen kom gerust eens binnen lopen bij
de George In der Maur Beterlopenwinkel

in Groenekan nabij Utrecht en ons
enthousiaste team verwelkomt je graag

met een heerlijk kopje koffie en een
goed advies.

n

George In der Maur Beterlopenwinkel

In der Mauer Beterlopenwinkel
Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan
030 - 2040612
www.indermaurbeterlopenwinkel.nl
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Els Hekkenberg kruipt in de huid van Wytske
WEEKBLADWIJDEMEREN

naast vier andere honden en
vijf begeleiders. “Het is een
kleine groep, heel hecht, die
zich gespecialiseerd heeft in
het zoeken op het water naar
vermiste personen”, vertelt
Cor.

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

LOOSDRECHT - Cor en Els
Hekkenberg zijn gepassioneerde eigenaren van twee
reddingshonden: Gitta en
Wytske. Ze kunnen enthousiast vertellen over de avonturen die ze meemaken. Nu
heeft Els haar eerste boek
gereed: ‘Ik, Wytske, van pup
tot puber’ waarin ze vanuit
het perspectief van deze 10

maanden oude Friese stabij ons nooit meer loslaten”, ververhaalt over de opleiding.
telt Els Hekkenberg. ToenterIn 2014 waren Els en Cor 10
dagen in Panama om met
Gitta te speuren naar de vermiste Lisanne en Kris. “We
hebben al veel meegemaakt
met onze reddingshonden,
maar deze ervaring in Panama was onvergetelijk. Dit zal

tijd ging het echtpaar op pad
met Gitta, een Alpenzellersennenhond.
Inmiddels hebben Cor en Els
3 jaar geleden een nieuwe
reddingsgroep
opgericht:
Reddingshonden SOS waarin
nog steeds de 10 jaar oude
Gitta prima functioneert

Een lastige discipline die
veel oefening vereist, maar
ook een boeiende interactie
met de hond. Bij het zoeken
naar verdronken personen
is een sonar onontbeerlijk.
Daarom werkt de SOS- groep
dan ook nauw samen met
Charon-Nederland. Het is
een samenwerking over drie
schijven. De hond signaleert
de locatie, de sonar zoekt het
object en een duikclub of de
politie haalt de persoon naar
boven. Cor en Els geven diverse voorbeelden van acties
op zoek naar vermiste personen. Zoals die keer dat ze in
België op zoek waren naar 2
jongens die bij een waterval
waren omgeslagen.

Boek
“Bijna elke hond is geschikt
als reddingshond. Honden
willen altijd voor je werken.
Voor hen is het een spel dat

moet je op een positieve wijze
stimuleren”, vertelt Els. Zoals
die keer dat Gitta een dode
man rechtop tegen een boomstam ziet zitten. Ze krabt aan
zijn linkerarm, kom op, doe
wat. Els en haar hond maken
het spelletje af, een rare gewaarwording. Maar die beloning hoort erbij.
Over de opleiding van Wytske heeft Els een boek geschreven dat op 13 september
uitkomt bij Boekscout. “Het
begon op Facebook waarop ik
mijn ervaringen met Wytske
opschreef. Dat vonden heel
veel volgers leuk en toen heb
ik besloten het in boekvorm
uit te geven, in 63 pagina’s.”
Het bijzondere is dat Els als
het ware in de huid kruipt
van haar Friese stabij. Ze beschrijft tal van oefeningen
met de neus van Wytske. “Ik
heb het geschreven om het
belangrijke werk van de vrijwilligers en honden wat meer
bekend te maken, veel mensen weten er weinig van.” Een
deel van de opbrengst gaat
naar Reddingshonden SOS.

Onthulling vliegtuigmonument
NEDERHORST DEN BERG- Op
15 mei 1943 stortte er een
Canadese
bommenwerper
neer in Nederhorst den Berg.
De 5 jonge bemanningsleden
kwamen om het leven en zijn
op 17 mei 1943 begraven op
het Ereveld te Leusden.

Op 13 september a.s. zal de
Historische kring van Nederhorst den Berg ter nagedachtenis aan de 5 jonge helden
een monument onthullen op
de plaats waar het vliegtuig
neer kwam. De onthulling
zal verricht worden door een
aantal nabestaanden die hier-

voor speciaal uit Canada overkomen. Tijdens de ceremonie
zullen de 8e groep- leerlingen
van de drie plaatselijke basisscholen de volksliederen zingen. De muzikale omlijsting
zal verzorgd worden door
de Kapel van de Koninklijke
luchtmacht. Vanaf 14.15 uur

is iedereen welkom bij het
monument op de Randweg,
hoek Middenweg. De ceremonie duurt tot circa 16.30 uur.
Op dit moment is de Historische Kring van Nederhorst
den Berg druk bezig met het
voltooien van het monument
en het plantsoen erom heen.

Een bijzonder jubileum: 50 jaar wonen!
KORTENHOEF - In de zomer
van 1969 werd in de nieuw
te ontwikkelen woonwijk
Groenhoven I, gelegen ten
zuiden van de Oranjeweg, de
eerste serie in opdracht van
de voormalige gemeente ‘sGraveland gebouwde woningen, bestaande uit 17 premie
A koopwoningen, opgeleverd
en in gebruik genomen. In die
tijd was voor jonge gezinnen
het kopen van een woning
nog een heel avontuur.
Deze woningen zijn gesitueerd hoek Reigerlaan - Julianaweg in Kortenhoef. Ze werden gebouwd door de firma
Willemsen en Romviel. Nu,
50 jaar later, zijn er van de 17
jonge gezinnen die destijds
de grote stap namen, nog

maar 5 families over die er
nog altijd met veel plezier wonen. Reden voor één van deze
bewoners, Frans van der Post,
om het initiatief te nemen
om met de huidige bewoners
van deze 5 woningen, dit
bijzondere gouden jubileum
met een gezellig samenzijn te
vieren bij jachthaven ‘Ottenhome’ in Kortenhoef.
Foto: van links van voren naar
achteren: Joop Glijn, Nel de
Haan, Greet Glijn, Annie Torsing
en Frans van der Post. Van rechts
onder naar achteren: Teus van
Ek, Henny Hendriks, Tiets van
der Post, Harry Torsing en Frans
Hendriks.

Ook de laatste zaken rond de
onthulling vragen nog aandacht. Wilt u op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan af en toe eens
op de website van de Historische Kring, www.historischekring.nl, of schrijf u in voor
de nieuwsbrief.
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Fartun lekker bezig
woning. Maar het was toen
zeer onveilig in Somalië. Echt
een burgeroorlog waarin je je
leven niet zeker was.” Somalië
werd lang geteisterd door een
burgeroorlog, afscheidingsbewegingen en de opkomst van
de radicaal-islamitische groepering Al-Shabaab. Hoewel
het land in de Hoorn van Afrika steeds stabieler wordt, zijn
er nog regelmatig aanslagen.

Verhuisd

LOOSDRECHT- In de vijf dorpen van Wijdemeren wonen
statushouders die vaak gevlucht zijn voor geweld of
discriminatie. Fartun Hasan
(20) woont al vanaf 2008 in
Nederland.
Door: Herman Stuijver

Fartun vloog 11 jaar geleden
met haar vader, broer (16)
en zus (15) vanuit Somalië
naar Nederland. Moeder was
hen eerder voor gegaan. “We
hoefden niet te vluchten uit
armoede. We hadden een prima leven in Mogadishu. Mijn
vader heeft z’n eigen bedrijf
en we woonden in een mooie

“Toch is het nu beter dan
vroeger. Mijn vader gaat ongeveer twee keer per jaar naar
Somalië. Om in contact te
komen met zijn eerste vrouw
en zijn zoons. Hij heeft twee
vrouwen, dat mag namelijk
volgens de islam. Dus het reizen erheen kan wel.” Na een
verblijf in een asielzoekerscentrum kon het gezin verhuizen naar Nederhorst den Berg,
waar ze 5 jaar woonden. Toen

er een kans was op een grotere woning maakten ze de stap
naar Nieuw Loosdrecht.
“Wij wonen in een leuke straat
en we hebben ook goede buren. Ik merk haast niets van
racisme of zo. En als iemand
een nare opmerking maakt,
trek ik me er niks van aan.”
Fartun is ervan overtuigd dat
je met een open houding veel
bereikt. “Er is weleens een
oud vrouwtje die een opmerking maakt over mijn hoofddoek, dan loop ik er op af en
probeer ik uit te leggen dat
het bij mijn cultuur hoort.”

Lekker bezig
Fartun leerde snel Nederlands.
Ze begon bij de internationale
schakelklas op de Dubbeldekker in Hilversum, verbleef één
jaar in groep 8 in het speciaal
onderwijs en vervolgde haar
VMBO- opleiding op het Wel-

WEEK

lantcollege. “Ik had wel het
idee dat ik als donker meisje
NIEUWS VOOR AN
een beetje werd onderschat.
Ik startte op VMBO- basis,
maar eindigde op de theoretische stroming.” Nu studeert
ze op MBO- niveau- 3 voor Pedagogisch medewerker. “Maar
ik wil niet in de kinderopvang
of zo. Ik wil een eigen bedrijf
starten, dus hierna wil ik iets
gaan doen met Business.” Fartun heeft een druk bestaan.
Naast haar opleiding heeft ze
drie bijbanen, in de kinderopvang, in een winkel en als
huishoudelijke hulp. Ze fietst
heel wat kilometers af. “Ik
hang tussen twee culturen. Ik
ben een familiemens, hecht
aan mijn familie, oma, tantes en ooms. We bellen ook
vaak. Maar ik heb ook veel
Nederlandse vriendinnen en
ik ben gek op dansen en popmuziek.”

De meeste Mercedessen van Nederland

LOOSDRECHT - Wijdemeren
kent veel bijzondere mensen, maar Loosdrechter Nico
Ockhuisen bezit een verzameling van 121 Mercedessen die uniek is voor Nederland, en misschien zelfs voor
de wereld. Het zijn allemaal
modellen oldtimers van na
de oorlog tot de 90’er jaren,
daarnaast vele types uit de
twintiger en dertiger jaren.
Ockhuisen is een liefhebber
die niet van ophouden weet.
Door: Herman Stuijver
Met Ockhuisen praten over en
kijken naar zijn Mercedessen
is een genot. Zelfs als je geen
kenner bent, loopt het water je uit de mond bij de aanblik van zoveel glimmende
automobielen. Tegelijkertijd
krijg je een opkikker van het
enthousiasme van Nico Ockhuisen, die zeer boeiend en
vol liefde over zijn hobby kan

Eemlander. Op zijn 16e bood
hij zich aan als autopoetser bij
verschillende rijke particulieren in Hilversum en op zijn
18e kreeg hij via de kantonrechter ontheffing om zijn eigen automaterialenzaak te beginnen. “Ik heb het drie jaar
volgehouden op het Gooisch
Lyceum en daarna verdiende
ik toen als jongen van zestien
al zo’n 150 gulden voor het onderhouden van Mercedessen.
Dat was voor die tijd al een behoorlijk kapitaal. En zo ben ik
langzamerhand steeds meer
vooruit gegaan”.
praten. Iemand die eigenaar
is van een dergelijke collectie
is, moet in goeden doen zijn.
Daar komt Ockhuisen rond
voor uit, maar hij is en blijft
een gewone vent, een self
made man, die helemaal onderaan de maatschappelijke
ladder is begonnen.

Van krantenjongen tot …
“Als klein jongetje was ik
al gek van mooie auto’s en
vooral van de Mercedes. Ik
verzamelde plaatjes van alle
modellen. En aan de muur
van mijn slaapkamertje hingen ook foto’s van Sophia Loren op de motorkap van die
snelle sportauto’s. Ik had toen
nooit gedacht dat ik later een
dergelijk type zelf zou gaan
bezitten”, opent Nico Ockhuisen. Die ook vertelt dat hij
zijn hele leven hard gewerkt
heeft. Als 14-jarige liep hij ‘s
ochtends De Telegraaf en ‘s
avonds (toen nog) De Gooi-en

Familiebedrijf
Nu bezit Ockhuisen een familiebedrijf, waarin ook zijn
zoon, dochter en schoonzoon
participeren. Hij heeft een
aantal jachthavens, doet aan
botentransport en zit in het
onroerend goed. Naast een
haven in Loosdrecht met een
enorme lap grond waar 180
zomerhuisjes staan, heeft hij
in Eembrugge een jachthaven met 580 ligplaatsen, natte
en droge. De Loosdrechter
verklaart dat hij veel bereikt
heeft door een positieve instelling, maar ook door te proberen altijd vooruit te denken.
Het allerliefste praat hij toch
over zijn Mercedessen, dat
beheerst zijn leven. Zelfs zijn
dochter noemde hij Mercedes, een romantische Spaanse
naam.

Best gebouwde auto
Wat de Mercedes nu onder-

scheidt van de andere merken, is voor Nico Ockhuisen
zo klaar als een klontje: “Er
is geen auto zo goed gebouwd
als de Mercedes. Alle details
zijn zo goed uitgevoerd, alles
zo duurzaam. Niet voor niets
heeft het bedrijf zo’n 2500 patenten. Er is geen autofirma
die zoveel nieuwe ontwikkelingen voor het eerst heeft
aangezet”. De verzameling
kent alleen originele exemplaren die weinig kilometers
achter de rug hebben. Het bijzondere van deze Duitse auto
is ook dat van elke wagen de
historie is vastgelegd, waardoor de potentiële nieuwe eigenaar in mum van tijd kan
achterhalen wat er in de loop
der jaren mee gebeurd is.
Neem nou de Mercedes 290,
een zogenaamde B-cabriolet,
gemaakt in 1933, met een 3
liter motor en een vermogen
van slechts 60 pk, gekocht in
Lausanne, Zwitserland. Of die
A-cabrio, waar nazichef Bormann nog in gereden heeft,

toen al 24.000 Reichsmark
waard, nu nog slechts twaalf
op de wereld, waarde: 1,2 miljoen. Of de zogenaamde Vleugeldeur, met James Bondsachtig portier dat naar boven toe
open gaat, waarvan er maar
1400 van zijn gebouwd, die
een gigantisch motorgeluid
maakt en die makkelijk de
260 km. per uur haalt.

Mercedesmuseum
Natuurlijk zouden veel meer
mensen willen genieten van
al dat verchroomde lijstwerk,
die leren stoelbekleding, de
notenhouten dashboards en
de fraai gestroomlijnde carrosserieën. Al in 2006 had
Nico een vergevorderd plan
om een Mercedesmuseum te
openen. Dat was voor Wijdemeren niet weggelegd. Wat in
het vat zit, verzuurt niet. Nico
Ockhuisen heeft nog steeds
een concreet plan om in Eembrugge bij zijn jachthaven
De Watermolen een prachtig
Mercedesmuseum tot stand te
brengen.
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#mooiwijdemeren
@dullaartgabrielle

Verloren of gevonden?

Westelijke Drecht
gesloten

Bent u iets verloren? Als gemeente zetten
we alle gevonden voorwerpen die bij ons
binnen gebracht worden op
www.verlorenofgevonden.nl. Op deze
landelijke website kunt u zelf ook verloren
en gevonden voorwerpen melden, zoeken
en vinden.

Volg ons ook op:

In verband met werkzaamheden aan het
Waterleidingkanaal is de Westelijke Drecht,
ter hoogte van het Trekpad, in Loosdrecht
afgesloten van 1 november tot en met
31 december 2019. In geval van vorst zal de
afsluiting duren tot uiterlijk 15 januari 2020.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Meer groen = minder hitte
Het was warm en droog de afgelopen weken! In een omgeving met
veel stenen blijft de warmte nog
meer hangen. Tijd voor meer groen
in de tuin.
Door verdamping en schaduw zorgen planten ervoor dat het in de zomer minder warm
wordt in uw tuin. Neem bijvoorbeeld een oude
boom, die geeft dezelfde verkoeling als tien
airco’s en kan tienduizend liter water per seizoen verdampen. Stenen en tegels doen juist
het tegenovergestelde. Die houden de warmte
vast, waardoor het nog heter wordt. Planten
maken uw tuin dus koeler.

Wat kunt u doen?

Heftige regenbuien

Iedereen kan eenvoudig een steentje bijdragen
aan een groenere omgeving, bijvoorbeeld
door tegels en beton te beperken tot maximaal een kwart van de tuin, door houten
schuttingen te vervangen door of laten
begroeien met een groene heg óf door een
groen dak aan te leggen. Met een groen dak
slaat u drie vliegen in één klap. U helpt mee
overlast door regen te voorkomen, zorgt voor
de vogels, bijen en vlinders en houdt het eronder koel. Op een warme zomerse dag kan een
groen dak vele graden schelen.

Bijkomend voordeel van meer groen in de
tuin is dat heftige regenbuien, zoals op 12 juli,
makkelijker in de bodem wegzakken.
Hierdoor worden de riolen minder zwaar
belast en kunnen we wateroverlast op straat
(gedeeltelijk) voorkomen. Regenwater dat op
uw huis valt, kunt u eventueel opvangen in een
regenton en weer gebruiken om de planten
mee te bewateren.

Officiële bekendmakingen
(24.07.19)

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 20a: vervangen brug (24.07.19)
- Herenweg 24: bouwen schuur (22.07.19)

’s-Graveland
- Noordereinde 14: plaatsen dakkapel (22.07.19)
- Zuidereinde 149a: aanbrengen buitenisolatie aan
woning en maken van aanbouw (19.07.19)

Kortenhoef

gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden belanghebbende (17.07.19)

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

Loosdrecht

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 42: kappen 26 bomen (19.07.19)
- Noordereinde 54a: brandveilig gebruik Huys Brambergen (12.07.19)
- Zuidereinde 246: vervangen beschoeiing en steiger
(11.07.19)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: afwijken van bestemmingsplan t.b.v.
bouwbedrijf (19.07.19)
- Jhr. van Sypesteynlaan 49: plaatsen dakkapel (16.07.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 121c: uitbreiden woning
(12.07.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 276: realiseren golfbreker
(12.07.19)

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg
- Blijklaan 1a: plaatsen tijdelijke romneyloods (24.07.19)
- Middenweg 26a: uitbreiding werktuigenberging

Ankeveen
- Stichts End 96a: bouwen woning met zwembad

- t.h.v. Curtevenneweg 2: kappen vier bomen in de
Meenthof (17.07.19)
- Kerklaan 22: maken uitweg (12.07.19)
- Kortenhoefsedijk 127: plaatsen dakkaper (16.07.19)
- Kortenhoefsedijk 198: bouwen bedrijfsgebouw
(11.07.19)

- Eikenlaan 72: plaatsen dakkaper en dakkapel (16.07.19)
- Horndijk 9b: vernieuwen beschoeiing (16.07.19)
- de Kreek 1: plaatsen dakopbouw (11.07.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146a: plaatsen rookkanaal
(18.07.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: bouwen woning
(16.07.19)

31 juli 2019

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen woning
- Rading 146: bouwen supermarkt

- Kortenhoefsedijk 86: bouwen woning

Nederhorst den Berg
- Middenweg 9: bouwen bedrijfsgebouw
- Reeweg 16: inpandige uitbreiding bedrijfsruimte

Bestemmingsplan buitengebied Kortenhoef (de Kwakel 20)
>

Burgemeester en wethouders maken bekend dat tegen
het door de gemeenteraad op 4 april 2019 vastgestelde
bestemmingsplan Buitengebied Kortenhoef (de Kwakel
20) geen beroep is ingesteld bij de Raad van State. Het
bestemmingsplan is dan ook onherroepelijk geworden.
Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming
Agrarisch met waarden – Natuur en Landschapswaarden
in Bedrijf. De huidige opstallen worden gesloopt en er zal
een nieuwe woning met hal worden gebouwd.

- Blijklaan 1: brandveilig gebruik voor uitbreiding kinderopvang (12.07.19)
- Lijsterlaan 12: plaatsen twee dakkapellen (19.07.19)
- Machineweg 32b: wijzigen gevel (24.07.19)

Verkeer

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

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
>

Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- Van Mierislaan t.h.v. huisnr. 12: opheffen gereserveerde

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.

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 publicatie 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.
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De welpen maken een reis door
de tijd...

KORTENHOEF - Op zaterdag
13 juli verzamelden onze
welpen zich bij de loods
van de Klaas Toxopeus. De
ouders van de 9 kinderen
tellende groep zwaaide de
kinderen uit, waarna deze
met hun fiets en 4 leidinggevende naar de Naarden
vesting vertrokken.
Eenmaal aangekomen bij
deze vesting konden de Welpen doormiddel van een
rondleiding op een speelse
manier kennis maken met de
vesting. Het feit dat het vesting museum ook op een visuele manier kennis overdraagt
aan de kinderen is erg leuk.
Er is namelijk nog veel intact
gebleven van deze vesting,
die ooit een verdedigingsconstructie tegen de Spanjaarden moest vormen.
Na het bezoeken van het
vesting museum vertrokken de welpen weer op hun
fiets, maar ditmaal naar de
Fransche Kamp waar wij de

week hebben doorgebracht.
Tijdens deze week hebben wij
heel erg van het lekkere weer
kunnen genieten. Een enkele
regenbui kon de pret van de
bonte avond, de avond waarop de welpen een voorstelling
geven, niet drukken. Ook is
er op maandag gezwommen
in de Zandzee in Bussum,
met een patatje als lunch.
Op vrijdagavond vond het
hamburgerloket-spel plaats.
Een spel waarbij de Welpen
allerlei verschillende ingrediënten moeten verzamelen
om tot slot een hamburger te
vormen. In eerste instantie
zouden wij deze met kleine
Albert Heijn barbecues klaarmaken, maar onze camping
buurman Dick wilde de Welpen graag een handje helpen
en heeft de hele avond op zijn
eigen BBQ de hamburgers
gebakken. De hamburgers
waren ook broodnodig, want
op vrijdag ochtend hebben
de Welpen zich flink ingezet
om te winnen tijdens het la-

Kleine en grote verkopers
gezocht voor de
kleedjesmarkt Ankeveen

WEEK
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ANKEVEEN - Na een groot
succes van vorig jaar organiseert Bruisend Ankeveen
op zaterdag 31 augustus weer dé kindermarkt
met als vast onderdeel de
kleedjesmarkt. Een uitgelezen kans om samen met je
kind(eren) speelgoed, kleding of andere spulletjes uit
te zoeken en te verkopen.
Deelname is gratis, mits er
zelf een kleedje wordt meegenomen. Graag wel aanmelden van te voren.

koffie of thee. Dus ook als
je geen spullen komt verkopen, is het een gezellige ochtend op de markt en ben je
van harte welkom.

De kindermarkt staat in het
teken van onze kinderen. Er
is deze ochtend dan ook van
alles te doen en te beleven;
een ritje op een echte pony,
zo hoog mogelijk springen
in een luchtkussen of dansen op de platen van DJ Mas.
Daarnaast is er een stoepkrijtwedstrijd en zijn er lekkere hapjes en drankjes te
koop. De kinderen zullen
zich uitstekend vermaken.
Een uitgelezen kans voor
alle ouders om vakantieverhalen uit te wisselen onder
het genot van een kopje

Niet verkochte spullen kunnen worden achtergelaten
en worden door de organisatie afgegeven bij een Kringloopwinkel.

Wil je ervaren hoe het is om
samen met je kind(eren) een
dag marktondernemer te
zijn? Meld je dan aan door
een mail te sturen naar
bruisendankeveen@gmail.
com. Graag naam, het aantal
kinderen en aantal kleedjes
doorgeven.

De kindermarkt is een onderdeel van de zaterdagmarkt en is van 08:00 -12:30
uur.
Voor informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen met Stichting Bruisend
Ankeveen via bruisendankeveen@gmail.com of 0641104667.

sergamen in de Avontuurfabriek! Al met al was het een
zeer geslaagde week, die voor
sommige Welpen het eerste
zomerkamp was, en voor andere het laatste zomerkamp:
voor deze laatste groep staat
nu de Verkenners te wachten.
Met de start van het nieuwe
schooljaar, begint een nieuw
seizoen voor de welpen van
de Klaas Toxopeus. De oudste
welpen zullen dan overvliegen naar de zeeverkenners,
waardoor er plaats komt voor
nieuwe welpen. Lijkt het je
leuk om eens mee te doen
met de uitdagingen die Scouting je kan bieden? Kom dan
langs op onze Open Dag op 14
september, of neem contact
op via info@klaastoxopeus.
nl, om een andere zaterdagochtend te komen kijken.

Plastic doppen niet bij De Ster
In het blad van vorige week
las u dat Gonny Reman plastic doppen inzamelt voor
het KNGF, geleidehonden.
Dat klopt. Alleen doet ze dat

niet bij hospice De Ster op de
Beukenhof, maar bij Hospice
Kajan op de Borneolaan in
Hilversum (H.S.).

Het Weekblad Wijdemeren
van woensdag 7 augustus a.s.
zal in verband met de vakantie
komen te vervallen.

NIEUWSSTER
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De mooiste vakantie is op het water
WEEKBLADWIJDEMEREN

WIJDEMEREN - De Konink- renden te vragen naar hun
lijke Watersport-Vereeniging belevenissen op het water.
| NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
Loosdrecht
werd| ‘S-GRAVELAND
in 1812| KORTENHOEF
Als eerste
treffen we Ad en
opgericht. Van 70 leden in Karin uit Zevenaar, voor anruim 200 jaar uitgegroeid ker liggend op de Eerste Plas
naar circa 2400 leden nu. richting de Wastobbe. Ad:
Bijzonder is dat ook het in- “Een goede vriend heeft ons
drukwekkende clubhuis al in deze prachtige boot geleend.
1812 is gebouwd. Op de web- De ligplaats is aan de Vecht
site is alle informatie over waar we ook hebben gevaren,
de historie maar ook over de maar via de Mijndense Sluis
wedstrijden te vinden. Popu- zijn we zo hier op de plassen
lair is het jeugdzeilen; lessen waar je lekker de ruimte hebt.
worden gegeven in o.a. een Het is hier een prachtig groot
Optimist, Splash of Laser. Met water- en natuurgebied. We
Seph Jacobs, 10 jaar lid en zijn hier maar een weekend,
ruim 2 jaar daarvan enthou- maar het voelt als een totale
siast KWVL perscoördinator, vakantie. Op het water laat je
varen we in een sloep van je drukke leven achter je en
de vereniging de plassen op krijg je een ultiem gevoel van relaxen en ontspanning. Voor
om wat boten op vreedzame vrijheid. Karin en ik vinden ons is de mooiste vakantie op
wijze te ‘enteren’ en de opva- dit een perfecte manier van het water.” Zo te zien zit het
In samenwerking met

wel helemaal goed met dat
relaxen! Terug naar hun ligplaats aan de Vecht kan vanaf

de Tweede Plas via de Westelijke Drecht en vanaf de Derde Plas via de Weersloot.

Heerlijk uitwaaien met Schotse vrienden
mooie dag. Niet alleen mensen uit de omgeving, maar
uit heel Nederland en ook
buiten onze grenzen weten
de Loosdrechtse Plassen zeer
te waarderen. Hoewel er
meerdere plassen zijn worden de Eerste t/m de Vijfde
Plas als de Loosdrechtse
Plassen gezien. Vooral de
Vijfde Plas is het domein van
zwemmers en surfers.

Jong, iets ouder, alleen of
met hele families, de opva-

renden op alle soorten motorboten, zeilschepen, sloe-

pen, kano’s en speedboten
genieten zichtbaar op deze

Langzaam vaart het zeilschip van Neil voorbij. Samen met zoon en vrienden
Ben en Jennifer en hun kids.
Neil: “Ik woon sinds 5 jaar
op de dijk, maar kom oorspronkelijk uit Wales. Ben is
mijn jeugdvriend uit die tijd.
Ik ben richting Nederland
gegaan en hij naar Inverness
in Schotland.” Het gezin van

Ben is enkele weken op vakantie in Nederland en sluit
deze nu af met een fijne zeiltocht. “Really beautiful surroundings and lovely to be
here on the water with my
family and friends. A perfect
ending to a wonderful holiday.”
Neil is vaak met zijn zeilschip op de plassen te vinden. Zijn zoontje heeft net
zijn A-diploma gehaald maar
zwemt voor de zekerheid
toch maar even met zwembandjes. “Het water is vrij
schoon en niet zo diep, maar
veiligheid voor alles. Het is
altijd heerlijk genieten hier
op de plassen.”

“Ik woon min of meer op het water”
Richting de Tweede Plas stuiten we op het speedbootje
van Danny: “Dit is mijn vijftiende boot. Mijn rubberen
RIB is lek, maar ik heb nog
geen tijd gehad om die te
repareren.” Geboren en getogen in Loosdrecht maar
nu even woonachtig in Hilversum. Dat Danny zich helemaal in zijn element voelt
op het water blijkt al snel.
“Weer of geen weer, elk vrij
moment kun je me hier op
het water vinden. Ik blijf
vaak tot laat op de avond nog
varen. Gisteren stak opeens
een harde wind op. Het kan
dan echt wel een beetje spoken, maar gelukkig voeren
mensen snel richting ha-

vens.” Danny is fanatiek waterskiër maar vindt het jammer dat op de uren dat dit is
toegestaan het enorm druk
is. “Het zou fijn zijn als er in
de toekomst gezocht wordt
naar mogelijkheden om op
andere uren en op een andere plek het waterskiën mogelijk te maken. Nu kunnen
we pas als het al snel donker
wordt het water op. In de
laatste jaren is veel veranderd. De regels zijn strenger
geworden en dat heeft toch
een wat negatieve invloed op
de mentaliteit van de mensen op het water, hoewel het
over het algemeen nog wel
gemoedelijk is hoor,” voegt
hij er snel aan toe. Vroeger

ging hij ook parasailen vanaf
eiland Markus Pos. “Helaas is

dat toen ook verboden. Maar
nu ook happy hoor,” zegt hij

met een big smile.
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ASV- Petanque ‘91
julitoernooi

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

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

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.

Smartphones, Tablet en PC
Reparatie/Advies/Verkoop
De BESTE abonnementen
GRATIS voor u uitgezocht!
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Tandprothetische praktijk Weesp

Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
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
Te huur: een appartement
Ned. den Berg 06-53543826
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444

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

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
Onze lieve huishoudelijke
hulp moest stoppen om
gezondheidsredenen...
wij - echtpaar wonend in
Nederhorst - zoeken een
betrouwbaar iemand die
haar plaats kan innemen.
Interesse? Bel: 065394193

Zuidsingel 52-20, Kortenhoef

NIEUW

Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
Kwijt geraakt, Drone
Dammerweg aan de kant van
Kerk en Spieghelhuys
indien gevonden, graag
afleveren bij SH
Dank...Petertje
Te koop: kleine baaltjes hooi
super kwaliteit vanaf 2.25
nu ook midi balen
tel 0657565103
gratis thuisbezorgd
in Wijdemeren

Eigentijds 3-kamer hoekappartement (bj 2002) van 83 m2 op de 2e en tevens
bovenste verdieping gelegen met een terras op het zuid-westen en een fantastisch uitzicht over de Kortenhoefse polder. Lift aanwezig! L-vormige woonkamer
met toegang tot het terras, modern sanitair en een eigentijdse keuken met een
5-pitsgaskookplaat, afzuigkap, combi-magnetron en vaatwasser. Grote berging
in de onderbouw.
Vraagprijs 309.500,- euro.

WEEK

ANKEVEEN - Afgelopen zaNIEUWS VOOR AN
terdag werd het julitoernooi
van ASV- petanque gespeeld.
Door de weersvoorspelling
was de opkomst met 16 man/
vrouw, met weer twee nieuwe deelnemers (uit Blaricum
en Hoorn), redelijk te noemen.
Even na elf uur werd er begonnen met de eerste partij,
die even onderbroken werd
door enkele onweersklappen.
Er waren enkele snelle partijen en ook zeer lange partijen met grote uitslagen zoals 13-0 en 13-1, maar ook van
13-12. Vanaf de tweede partij
werd het droger, zelfs de zon
kwam op bezoek. Ook nu
weer mooie partijen. Na twee
partijen waren er nog vijf spelers met de maximale score.
De derde partij was dus spannend, want wie gaan er met
de prijzen vandoor. Nu, dat
werd snel bekend, want met
één druk op de knop kwam
de uitslag tevoorschijn: Nr. 1
met drie gewonnen partijen
en een plus van 32 werd Ric
Degekamp; nr. 2 met drie gewonnen partijen en een plus
van 31 werd Piet van Leyen;
nr. 3 met eveneens 3 gewonnen partijen en een plus van
12 werd Kees van Schaik. Tussen de partijen door werden
weer de heerlijke versnaperingen verorberd. Na de prijsuitreiking werd er nog lekker
nagepraat en geborreld. Volgende afspraak is zaterdag 17
augustus.

GooiTV
Vanaf woensdag 31 juli 2019
zendt GooiTV het volgende
programma uit: De Dag van
Andreas met Andreas van der
Schaaf. Voor de tweede achtereenvolgende week duikt
hij in de wereld van het verzamelen. Immers verzamelen
zit bij ons allen in het bloed.

Buitenschilderworkshops
Gooi en Vechtstreek,
5-9 augustus 06 30276087
www.emilielindenbergh.com

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar
Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

NIEUWSSTER
UITAGENDA
Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze aan als agendapunt via
redactie@dunnebier.nl o.v.v. Agenda.

WEEKBLADWIJDEMEREN

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

5 t/m 9 augustus

Schilderen in Gooi en
Vechtstreek

van 10.00 tot 15.00 uur, vinden
buitenschilderworkshops plaats waarvoor per
dag of voor het geheel ingeschreven kan worden. Docent is kunstschilder Emilie
Lindenbergh. Aanmelding
kan voor een dag, kosten €
30,-, of voor alle vijf de dagen
voor € 140,-. Voor thee, koffie
en wat erbij wordt gezorgd!
Info en aanmelding: email:
elindenbergh@yahoo.com ,
telefoon: 06 302 76 087,
www.emilielindenbergh.com

13 augustus
ring! Beklim de 235 treden
van de 45 meter hoge toren
en geniet van het uitzicht.
www.grotekerknaarden.nl

Expositie ‘Beter met
Planten’ in Pinetum Blijdenstein – Hilversum
‘Beter met Planten’ is het
jaarthema van vele botanische tuinen in Nederland.
In het Pinetum zullen dit
jaar boeiende verhalen verteld worden over de geneeskrachtige werking van de
collectie. www.pinetum.nl

Expositie “Loofloos vervlochten tussen hoop en
vrees” – Loosdrecht
Schilderijen van kunstenares Tiety Bouma te bezichtigen in Bibliotheek Loosdrecht.
www.bibliotheekgooienmeer.nl

t/m 14 september

In de unieke tentoonstelling ”Ik denk aan je” is een
verzameling oude poëziealbums en gelegenheidsgedichten tentoongesteld in de
Sijpekerk. De Sijpekerk en
de tentoonstelling zijn elke
zaterdag open van 11.00 tot
16.00 uur. De entree is gratis. www.sijpekerk.nl

t/m 15 september

Beelden in de tuin van
het Kasteel – Loosdrecht
Tot en met zondag 15 september worden de werken
van beeldhouwgroep de
Plaggenhoef uit Hoevelaken
tentoongesteld. In een selectie van 32 stukken zijn de
beelden van alle leden te bewonderen. www.sypesteyn.nl

15 september

Expositie ‘Wind, Water,
Wieken en Werk’ in het
Vechtstreekmuseum
Maarssen
In
deze
tentoonstelling
staan achttien molens van
Utrecht tot aan Muiden centraal.www.vechtstreekmuseum.nl

t/m 30 september

Toren beklimmen van de
Grote Kerk Naarden
Bekijk zelf de ster van de
Vesting liggend in het Gooise landschap.Een gids van
de vereniging neemt u mee
voor deze prachtige erva-

Luister dinsdag 13 augustus om 19:00 en 21:00 uur vanaf het prachtige terras van Ottenhome in Kortenhoef naar swingende jazz- en filmmuziek. Met uitzicht op het meer de
Wijde Blik kijk naar het 16-koppige blazersensemble VIB Brass dat op een ponton in het
water de meest zomerse muziek ten gehore brengt.
www.grachtenfestival.nl

t/m zo 27 oktober

Tot 1 september

Zomertentoonstelling “Ik
denk aan je” - Loosdrecht

GRACHTENFESTIVAL BIJ OTTENHOME: VIB BRASS - KORTENHOEF

t/m 31 oktober 2019

Rondleiding in Kasteel
Loenersloot

Het kasteel werd in 2012 en
2013 ingrijpend gerestaureerd en is sinds mei 2013
voor een belangrijk deel toegankelijk voor het publiek.
www.kasteelloenersloot.nl

OERRR VLEERMUISSAFARI IN
‘S-GRAVELAND
16 augustus

Ga je mee op zoek naar
vleermuizen op de
buitenplaatsen van ‘sGraveland? Voor gezinnen met kinderen vanaf
8 jaar. Het mysterie van
vleermuizen
Vleermuizen zijn mysterieuze dieren. Door hun
verborgen levenswijze
wisten mensen nauwelijks iets van de vleermuis af en dan volgt
snel de kreet: “het zijn
enge beesten”. Inmiddels
weten we dat dit vooral
fabels zijn en dat de
vleermuis absoluut niet
eng is.
Onze boswachter zal enthousiast vertellen over het leven van vleermuizen. Onder meer
het sonarsysteem waar ze hun eten mee opsporen komt ter sprake. Maar ook wat ze
eten, hoe groot ze zijn en waar ze wonen. Speuren naar vleermuizen
Samen met de boswachter ga je op zoek naar vleermuizen in het donkere bos. Daar leren we hoe we deze dieren kunnen vinden. De vleermuisdetector helpt ons daarbij. Op
de buitenplaatsen leven dwergvleermuizen, grootoorvleermuizen, watervleermuizen
en rosse vleermuizen. Vrijdag 16 augustus 2019 Vanaf 20:30 tot en met 22:00
www.natuurmonumenten.nl

7 september

NK Palingroken Kortenhoef

Jaarlijks wordt het Nederlands Kampioenschap Palingroken in Kortenhoef
georganiseerd. Tussen 12.00
uur en 17.00 uur strijden circa 100 palingrokers uit het
hele land om de eer.
www.nkpalingroken.nl

HISTORISCH FESTIVAL VREELAND - VREELAND
17 en 18 augustus

Het is een gezellig festival en voor veel mensen een feest van herkenning met veel
historisch vermaak. Groots opgezet oldtimer evenement, meer dan 1200 voertuigen
staan op een weiland opgesteld om aan het publiek te showen. Er is meer; verschillende
muzikale optredens van bands en groepen, onderdelenmarkt, brocantemarkt, oude ambachtenmarkt, jongvee keuring op zaterdag, oude kermis met oud Hollandse attracties
( deze attracties zijn gratis te bezoeken, mits het entreegeld voldaan is) zondagmiddag
een optreden van Mooi Wark. www.historie-herleeft.nl

7 september

Braderie Kortenhoef

De braderie is te vinden op
de Kortenhoefsedijk en er
zijn tal van kramen. Na afloop hoeft u niet direkt naar
huis, want om 21 uur begint
de gondelvaart van Kortenhoef. www.stichtingblok.nl

JAARMARKT NIEUW LOOSDRECHT
28 augustus

Op de Nootweg, Eikenlaan en het Lindeplein vindt - zoals elk jaar op de laatste woensdag van augustus - de jaarmarkt plaats. De jaarmarkt is geen gewone braderie, maar
een gezellige markt met een grote diversiteit aan kramen, een gezellig horeca plein en
activiteiten voor de kinderen. Vanaf 13:00 tot en met 00:00

7 september

LOOSDRECHT JAZZFESTIVAL

Jaarlijks wordt op de eerste
zaterdag van september ‘s
avonds om 21.00 uur langs
de helling van de kanaalbrug een sfeervolle gondelvaart gehouden, waarbij
een tiental verlichte gondels
langs komt varen.
www.stichtingblok.nl

Dit tweedaagse jazzfestival is al jaren een begrip. Jachthaven ’t Anker wordt die dagen
omgetoverd tot een bruisend festivalterrein met plek voor vele bands en foodtrucks.
Jong en oud genieten er van jazz, soul, funk en alles wat er vanaf is geleid. Mis het niet
en koop direct kaarten!
www.loosdrechtjazzfestival.nl

Gondelvaart Kortenhoef

13 september 2019 en za 14 september

NIE
12

Woensdag 31 juli 2019

Hittegolf in Wijdemeren

WEEK

Brandweerdag Nederhorst den
Berg

NIEUWS VOOR AN

De strook

Zuwestrandje
Spiegelplasstrandje

Eiland Markus Pos

Vuntusstrandje

Badende koeien

Hondenstrandje

