
ANKEVEEN - Zaterdag 7 juli 
kun je tijdens de wekelijkse 
markt in Ankeveen een kijkje 
nemen bij het schapen sche-
ren. De markt is van 8.00 tot 
12.30 uur op het parkeerter-
rein bij de sportvelden en 
RK-kerk aan het Stichts End.

Door: Saskia Luijer

Al jaren laat familie de Kwant 
van de Ankeveense fokke-
rij ‘De tweede akker’, hun 
schapen scheren op de eerste 
zaterdag in juli. Komende za-
terdag vindt deze knipbeurt 
plaats aan de rand van het 
marktterrein. Zo’n twintig 
Ouessant-schapen worden 
dan van hun dikke wollaag 

verlost. Rond deze periode 
gaat het scheren makkelijk 
omdat de nieuwe wol al een 
beetje door de oude vacht 
heen komt. De oude laag laat 
daardoor los. Als je deze am-
bachtelijke klus van dichtbij 
wilt bekijken, bezoek dan 
dus de wekelijkse markt! 
Leuk detail: Ouessant-scha-
pen zijn de kleinste schapen 
ter wereld. Ze stammen af 
van een Frans ras, genoemd 
naar het eiland Ouessant 
voor de kust van Bretagne.

Eerste van de maand
“Op de eerste zaterdag van de 
maand proberen we de markt 
altijd wat op te leuken, met 
meer kramen en een uitge-

breider programma” vertelt 
Tiny Beemsterboer, secreta-
ris van Bruisend Ankeveen. 
Het schapen scheren sluit 
hier goed bij aan en daar-
naast is er deze keer muziek. 
DJ Jeroen van Eck draait ver-
zoeknummers, zodat voor ie-
der wat wils door de speakers 
klinkt. In het maandelijks 
programma is ook het schei-
dingsstation van de GAD op-
genomen, een boekenkraam 
plus een kraam van schoen-
maker Joke. Een mooie aan-
vulling in het assortiment 
van de Ankeveense markt. 
Andere ondernemers die wil-
len aansluiten zijn altijd wel-
kom. “In principe zeggen we: 
Kom maar” meent Tiny. “Er 
kan hier heel veel.”
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Zwemmen in 

natuurwater

WIJDEMEREN - Als u gaat 
zwemmen in natuurwater, 
is het goed om van tevoren 
te kijken wat de kwaliteit 
van het water is. Dat kan 
op www.zwemwater.nl. Hier 
vindt u ook tips om veilig te 
zwemmen en adviezen over 
gezondheidsrisico’s, bijvoor-
beeld wat u moet doen bij 
blauwalg.

Als u in aanraking komt 
met blauwalgen, kunt u last 
krijgen van irritaties aan uw 
ogen of huid. Andere klach-
ten zijn hoofdpijn, maag- en 
darmklachten en in sommi-
ge gevallen zelfs grotere ge-
zondheidsproblemen. Bent 
u in aanraking geweest met 
blauwalgen, spoelt u zich 
dan goed af onder de dou-
che. Ook honden kunnen 
last krijgen van blauwalgen; 
laat uw hond daarom niet 
zwemmen bij blauwalgen.

Blauwalgen zijn eigenlijk 
geen algen of wieren. Het zijn 
bacteriën. Ze leven van licht, 
koolstofdioxide en voedings-
stoffen in het water. Als er 
veel voedingsstoffen in het 
water zitten en het warm is, 
kan dat een blauwalgenbloei 
veroorzaken. Als het water 
een vreemde kleur heeft of 
als er een stinkende laag 
met algenbrij op het water 
ligt, ga dan niet zwemmen 
en geef dit door aan de wa-
terbeheerder.

In Wijdemeren controleert 
de provincie de zwemwa-
terkwaliteit op de volgende 
plekken: Strand De Wij-
de Blik (De Wijde Blik), 
Strandje speeltuin (Spiegel-
plas). Googpad groot strand 
(Spiegelplas), Strand ach-
ter sporthal (Spiegelplas), 
Googpad noordoost strand 
(Spiegelplas), De Strook 
(Loosdrechtse Plassen), Vun-
tus strandje (Loosdrechtse 
Plassen), Strand Markus 
Pos (Loosdrechtse Plassen), 
Strand Meent (Loosdrechtse 
Plassen).

Bron: www.wijdemeren.nl 
www.zwemwater.nl

Wekelijkse basis
De vaste kern vormen de we-
kelijkse marktkramen. Met 
Bakker Jeroen uit Kortenhoef 
die brood, gebak en koeken 
aan de man brengt. Met 
heerlijk zomerfruit en frisse 
groente van Van Dijk groen-
te en fruit uit het Brabantse 
Wijk en Aalburg. Voor Hol-
landse nieuwe, kibbeling en 
lekkerbekjes kun je terecht 
bij Vishandel Huijgen uit Spa-
kenburg. Gedroogd fruit en 
noten vind je bij De Noterij 
uit Abbekerk. Kees Kaas uit 
Schalkwijk heeft een kraam 
voor de echte kaasliefhebber. 
En Kamer, uit Nederhorst den 
Berg, is present met mooie 
bossen bloemen. De Bergers 
zijn de kooplui van het aller-
eerste uur en zijn sinds het 
begin van de markt in 2005 
al van de partij.

Levend dorp
Voor een gezellig praatje, een 
kopje koffie en een koekje, 
schuif je aan in de koffie-
tent. “Het sociale gebeuren 
is ontzettend belangrijk” ver-
duidelijkt Beemsterboer. “De 
hele week wordt hier doorge-
nomen.” Zo vormt de Anke-
veens markt een belangrijke 
basis om ‘t dorp levend te 
houden. Maar dat gaan niet 
vanzelf. Elke week staan er 
vrijwilligers ingeroosterd 
als marktmeester en voor 
het op- of afbouwen van de 
markt en koffietent. Om dit 
actieve karakter te behou-
den is Bruisend Ankeveen 
op zoek bestuursleden. Tiny: 
“Een voorzitter zou leuk zijn, 
die functie is vacant, of men-
sen die graag activiteiten be-
denken, willen activeren en 
helpen uitvoeren.”

Schapen scheren op
Ankeveense markt

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN 
SERRE - TUINKAMERS
RUIME DAKKAPELLEN

Loosdrecht // Elst (U) // Zeist
(035) 582 89 83 // ESSEVELD.NL

Kom jij ons 
team

versterken?!
Ben je

geïnteresseerd?
Neem dan contact op:

telefoon: 06- 136 678 48
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NIEUWS UIT DE KERKEN

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

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.

* 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

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.

Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 15 juli t/m vrijdag 02 augustus

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen! In geval van 
NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s 

ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer



Woensdag 3 juli 2019

Dillewijn versus Blinker

WIJDEMEREN- In een brief 
aan het gemeentebestuur 
beschuldigt De Dillewijn het 
nieuwe theater De Blinker 
van ‘oneerlijke concurrentie’. 
De commissie Maatschappe-
lijke Zaken zat ermee in zijn 
maag, omdat De Blinker op 
zijn beurt eiste dat Wijdeme-
ren onterechte beschuldigin-
gen over te hoge huur recti-
ficeert. Dreigt er een klein 
cultureel dorpsdrama tussen 
Ankeveen en Kortenhoef?

Door: Herman Stuijver

Toneelvereniging DSO speelt 
al vanaf oktober 2018 drie se-
ries voorstellingen in het the-
ater aan de Parklaan dat gefi-

nancierd is uit de opbrengst 
van de verkoop van De Dob-
ber. In de tussentijd beheert 
DSO ook het gebouw voor an-
dere groepen. Twee kunste-
naars lieten zich uitgebreid 
voorlichten over de huur van 
De Blinker. Men leek enthou-
siast, totdat de DSO ‘ers een 
schatting deden dat de huur 
van een dagdeel 500 euro 
(incl. BTW) zou kunnen be-
dragen, met ondersteuning 
van diverse medewerkers. ‘De 
sfeer verslechterde ziender-
ogen’ schrijft Douwe van Es-
sen namens DSO in een brief 
aan college en raad, want de 
kunstenaar vond de prijs te 
hoog. Die nam ook contact 
op met PvdA/GroenLinks die 

daarop vragen stelde over 
de huurprijzen. In een uitge-
breid antwoord leggen B&W 
uit dat er een verschil wordt 
gemaakt tussen niet-commer-
ciële en commerciële huur. In 
het laatste geval moet DSO 
zich houden aan landelijke 
tarieven en toestemming 
vragen aan de gemeente. Vol-
gens de woordvoerder van 
de gemeente heeft DSO ‘zich 
niet aan deze afspraak gehou-
den’ door zonder overleg een 
huurtarief te noemen. Boven-
dien vindt Wijdemeren deze 
500 euro hoog in vergelijking 
met landelijke tarieven.

DSO
Bij DSO vinden ze deze consta-

tering onjuist, vertelt Douwe 
van Essen aan de commissie. 
Het ging niet om een offerte, 
doch een ruwe schatting. 
Er was nog te weinig infor-
matie om een en ander voor 
te leggen aan de gemeente. 
Bovendien stelt DSO dat de 
gemeente blijkbaar 300 euro 
voor niet commercieel ge-
bruik, exclusief BTW, wel 
redelijk vindt. Dan komen de 
cijfers in een ander daglicht 
te staan. Voorts meldt Van Es-
sen dat DSO zich onheus voelt 
behandeld. Geen enkele poli-
tieke partij nam contact met 
hen op om te informeren hoe 
het werkelijk in elkaar zit. Ze 
willen dat de beschuldiging 
wordt gerectificeerd.

Dillewijn
N.a.v. de vragen van PvdA/ 
GroenLinks schrijft het be-
stuur van De Dillewijn dat er 
sprake is van ‘oneerlijke con-
currentie’. Immers De Blin-
ker krijgt de kans om lagere 
huurtarieven dan de markt-
conforme prijzen te vragen. 
De Dillewijn is ontstaan met 
eigen gelden en zonder sub-
sidie zoals De Blinker, merkt 
het bestuur op. Een markt-
conforme prijs voor niet-
commerciële huur is dan ook 
noodzakelijk om te kunnen 
blijven bestaan.

Bovendien zou de afspraak 
bestaan dat De Blinker geen 
concurrent is van De Dille-

wijn. In twee gesprekken van 
ex-directeur De Rooij met de 
voormalige wethouder cul-
tuur (Sandra van Rijkom- red.) 
zou de toezegging zijn gedaan 
dat De Blinker ‘uitsluitend ge-
bruikt zou worden voor DSO’ 
en dat programmering daar-
naast was uitgesloten.

Commissie
Terwijl een zevenpersoons-
delegatie van DSO luistert op 
de publieke tribune vertelt 
Olivier Goetheer (De Lokale 
Partij) dat hij was geschrok-
ken van de commotie rond 
dit onderwerp. Het leidde tot 
ongewenste tegenstellingen. 
Namens het CDA wilde Eric 
Torsing klip en klaar weten 
wat er waar was over afspra-
ken over de concurrentie. 
Sandra van Rijkom van PvdA/ 
GroenLinks voelde zich on-
aangenaam over het feit dat 
zij werd aangesproken op 
haar rol als wethouder cul-
tuur in de vorige periode. 
Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
zei dat er geen ‘concurren-
tiebeding’ was vastgelegd. 
En hij was niet bereid om te 
rectificeren, omdat DSO zich 
formeel niet aan de regel 
van overleg had gehouden. 
Op woensdag 26 juni werd 
na een goed gesprek wel de 
huurovereenkomst tussen de 
gemeente en DSO onderte-
kend.

 Foto: Douwe v. Essen: v.l.n.r. Enno v. Tulder, wethouder Jan-Jaap de Kloet en Wim Molleman.

20 gelukkige huurders op Knorr-terrein

LOOSDRECHT- Vorige week 
ontvingen 20 huurders de 
sleutel van hun sociale huur-
appartement. 10 Wijdemeer-
se doorstromers en 10 Loos-
drechtse starters lijken erg 
blij dat ze uit ruim 400 aan-
meldingen door de compu-
ter van Woningnet werden 
geselecteerd. Ze ontmoetten 
elkaar op de 4e etage aan de 

Smorenbergstraat waar ooit 
de Knorr-fabriek stond.

Door: Herman Stuijver

Ate Wijdeveld, gebiedsont-
wikkelaar bij woningcorpo-
ratie De Alliantie, vertelde 
dat de bouw snel was ge-
gaan. In 26 maanden waren 

de appartementen gereed, 
wat ongebruikelijk is in de 
woningbouw. Het gaat om 
ruime appartementen, waar-
van er 13 tussen 70 en 80 m2 
zijn, twee zelfs groter en vijf 
woningen vanaf 60 m2. “Als 
je kijkt naar het flatgebouw 
hiernaast waar de apparte-
menten over het algemeen 
niet groter zijn en waar hu-
ren tussen 900 en 1300 euro 
worden gevraagd, dan mogen 
we extra happy zijn met dit 
complex.” De kale huur voor 
alle types wordt € 607,- plus 
servicekosten die ongeveer 
50 euro bedragen. Voordat de 
champagne vloeide, strooide 
De Alliantie met nog wat cij-
fers: Er zijn 10 doorstromers, 
waarvan er drie Loosdrech-
ters een eengezinswoning 
achterlaten en twee een ap-
partement. Uit de rest van 
Wijdemeren komen nog vijf 
doorstromers. Alle starters 
zijn Loosdrechters.

Welkom
“Welkom buren, ik hou jul-
lie in de gaten”, opende wet-
houder Rosalie van Rijn die 
zei dat ze de bouw vanaf de 
overkant vanuit het gemeen-
tehuis bijna dagelijks had ga-
degeslagen. Ze was onder de 
indruk van de hoeveelheid 
licht. “Dat wordt veel tijd be-
steden aan ramen lappen.” 
Wat Van Rijn betreft, mag er 
veel meer sociaal gebouwd 
worden in Wijdemeren. Ook 
meer in de hoogte, gezien 
het gebrek aan ruimte. En 
passant nodigde ze zichzelf 
ook nog eens uit voor een 
housewarming party die on-
getwijfeld de komende tijd 
zal plaatsvinden.

Doorstromers en starters
Michel Otten uit Kortenhoef 
laat een grotere woning uit 
Kortenhoef achter. “Ik ga 
hier wonen op 64 m2 op een 
hoek op de 4e etage, dus ik 
klaag niet. Voor mij als al-

leenstaande groot genoeg.” 
Hij wijst op het comfort van 
het appartement naast het 
fantastische uitzicht. Fabian 
van 28 is een Loosdrechtse 
starter die zeker 8 jaar heeft 
gewacht op zelfstandig wo-
nen. “Ik heb alle spullen al 
en ik kan zo beginnen op 
de eerste etage.” Ook Rianne 
van Henten, dochter van wet-
houder Van Henten die dit 
bouwproject mede initieer-
de, is erg blij. “Ik heb zeven 
jaar gewacht. Dit is bijna een 
droom. Ik ga er heel rustig in 
trekken.” Het echtpaar Van 
Wees woonde in een woning 
aan de Heulakker in Oud 
Loosdrecht. Nu de kinderen 
het huis uit zijn, hadden ze 
behoefte aan kleiner wonen. 
“We moeten het nog hele-
maal op ons in laten werken.”

 

 

 Foto: Margot Brakel
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Proef met Fietsboot

LOOSDRECHT- Vol optimisme 
voer een grote groep be-
langstellenden vorige week 
donderdag mee op de eer-
ste officiële vaart van de 
Fietsboot die de komende 
maanden als proef gaat va-
ren vanaf de Porseleinhaven 
in Oud-Loosdrecht via het 
recreatie-eiland Markus Pos 
naar De Fuut aan het Breuke-
leveense Meentje in Nieuw-
Loosdrecht.

Door: Herman Stuijver

De Fietsboot vormt een aan-
gename verbinding tussen 
talloze fietsroutes door de 
Gooi- en Vechtstreek. Zo kun 
je bijvoorbeeld vanaf De Fuut 

(naast jachthaven De Valk) via 
Breukeleveen en De Strook 
door fietsen naar de Vecht, 
waar de vrijwilligers ook een 
dagelijkse route onderhou-
den.

Ook kun je alleen op en neer 
meevaren naar Markus Pos 
waar je kunt relaxen rond en 
in het water. Er is plek voor 
maximaal 12 personen, met 
fietsen. Een ritje kost 3 euro. 
De boot vaart zes dagen per 
week vijf keer per dag (niet 
op maandag), vanaf de Porse-
leinhaven: 10.00- 11.30- 13.00- 
14.30 en 16.00 uur.

Gebiedsloods Oostelijke 
Vechtplassen Nanette Elfring 

was verheugd dat elf partijen 
er in korte tijd in geslaagd wa-
ren om dit project voor Wij-
demeren te realiseren. Alle 
reden voor een feestelijke 
opening onder zonnige om-
standigheden tussen de eer-
ste bouwwerkzaamheden aan 
het dorpscentrum Oud Loos-
drecht. De gasten werden wel-
kom geheten met ijs van Sams 
Food & Ice, appeltaart, koffie 
en andere lekkere hapjes van 
Abrona. De percussiegroep 
van BMOL ondersteunde de 
feeststemming met opbeu-
rende trommelklanken, zelfs 
aan boord.

College
Het college van B&W Wijde-

meren was met maar liefst 
met drie personen aanwe-
zig, waarbij burgemeester en 
wethouders op verschillende 
soorten rijwielen de ‘fiets-
voetverkeersboot’ officieel 
openden. Freek Ossel was er 
ook in zijn functie als voorzit-
ter van het Plassenschap blij 
mee dat zoveel groepen had-
den meegewerkt, o.a. de Rabo-
bank, het Wijdemerenfonds 
en SailWise. Hij roemde ook 
de vrijwilligers van de Stich-
ting Veerdiensten (Fietsboot), 
waarvan Leo Vonk de trek-
ker is. Wethouder Jan-Jaap 
de Kloet noemde de fietsboot 
‘een dikke hit’ als schakel in 
de recreatieve voorzieningen 
in Wijdemeren. Het zou een 
impuls zijn om van de Por-
seleinhaven een ‘levendige 
plek’ te maken.

Verkeerswethouder Joost 
Boermans wees op het ge-
bruik van de duofiets voor 
mensen met een beperking. 
Daarnaast noemde hij het 
Appelboom-project van gang-
maker Hetty Kastelein ‘hét so-
ciale project voor de cohesie 
onder de inwoners’. De stich-
ting zoekt naast de huidige 
28 nog meer vrijwilligers, 
van wie Berger Dick van de 
Panne zich al had aangemeld. 
Op de eerste vaart genoten de 
genodigden van een heerlijk 
tochtje over het water, nu in 
twee boten.
Zie: www.defietsboot.nl.

Voortgang Vaart

‘S-GRAVELAND - De Stich-
ting Behoud Erfgoed ‘s-Gra-
velandse Vaart heeft deze 
week flink de boel opge-
schud en hiermee de ‘Vaart 
problematiek’ serieus onder 
de aandacht gebracht.

Ten eerste: Een grote groep 
vrijwilligers is gestart om 
iedere Vaart- aanwonende 
te bezoeken met als doel de 
bewoners voor te lichten en 
zoveel mogelijk steunbetui-
gingen te verzamelen voor 
onze missie t.w. het tegen-
houden van de plannen de 
Vaart bevaarbaar te maken. 
Een gemiddeld huisbezoek 
duurt minstens 20 minuten; 
iedereen wil graag zijn ver-
haal doen en dat gaat vaak 
gepaard met boze, veront-
ruste en emotionele reacties.

Hier enkele citaten: ‘Vroe-
ger wisten ze al dat ge-
motoriseerd vaarverkeer 
onmogelijk was, er heeft 
decennialang een bord bij 
de Noordersluis gestaan. 
Verboden voor gemotori-
seerde vaartuigen, vanwege 
de monumentale funderin-
gen; De schuiten van wel-
eer werden getrokken door 
paard of mankracht op het 
jaagpad; Mijn huis staat op 
zand en heeft een op steen 
gestapelde fundering, dat 
wordt een ramp; Waarom 
nog meer overlast van herrie 
en stank? Wij zijn al opge-
sloten tussen veel te drukke 
wegen met zwaar verkeer 
aan de voor- en achterkant’. 
Steunbetuigingen, brieven 
en foto’s stromen binnen en 
de helft van de woningen is 
pas bezocht.

Ten tweede: RTV Noord-Hol-
land heeft een reportage ge-
maakt om de snode plannen 
met de Vaart aan de kaak te 
stellen. Zie: www.nhnieuws.
nl/nieuws/248251/

Ten derde: De Stichting 
heeft de politiek aangespro-
ken door gebruik te maken 
van het spreekrecht op 26 
juni jl. tijdens de commissie-
vergadering R & E. De raads-
leden zijn nu bekend met de 
missie en geconfronteerd 
met de forse tegenstand die 
zij kunnen verwachten bij 
het doorvoeren van dit ver-
werpelijke plan.

Blijf op de hoogte via:
www.behouddevaart.nl

 

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Dassenburcht op Eikenrode

LOOSDRECHT - In een brief 
aan de gemeente schrijft 
Susan Rademaker dat er 
opnieuw een overtreding is 
gepleegd op artikel 3.10 van 
de Wet Natuurbescherming 
op landgoed Eikenrode. 
Circa één maand geleden 
zouden er diverse gangen 
van de dassenburcht op 
Landgoed Eikenrode moed-
willig zijn vernietigd. Eige-
naar Nico Ockhuisen is ‘het 
gezanik’ zat en overweegt 
het park definitief te slui-
ten. Ook burgemeester Os-
sel geeft een korte reactie.

Door: Herman Stuijver

Volgens mevrouw Radema-
ker kwamen deze gangen 
uit op het gazon. Ze vertelt: 
‘Blijkbaar vond men de gaten 
in het gazon niet mooi, want 
deze gangen zijn volgestort 
met puin en zand. Vervol-
gens is er opnieuw gras in-
gezaaid op deze plekken’. Ze 
schrijft ook dat er de laatste 
maanden steeds meer rond-
zwervende dassen in het 
dorp worden waargenomen. 

‘Het kan mijns inziens geen 
toeval zijn dat er opeens zo-
veel dassen worden gezien 
in Nieuw Loosdrecht. En hoe 
vreselijk dat er ook steeds 
dassen worden dood gere-
den! Dit zijn mijns inziens 
vast dieren die uit het Bos 
van Hacke worden verjaagd, 
omdat ze daar geen geschik-
te leefomgeving meer vin-
den’ vervolgt mevrouw.

Park sluiten?
Nico Ockhuisen heeft de ge-
meente uitgebreid te woord 
gestaan over deze beschul-
diging. “Eigenlijk wil ik er 
niets over zeggen. Er zijn 
mensen die elke stap die 
wij doen steeds volgen. Ik 
ben het gezanik echt zat. 
Ik heb het al uitgelegd aan 
de gemeente Wijdemeren.” 
Volgens Ockhuisen heeft 
men twee openingen inder-
daad afgesloten, omdat er 
grote verzakkingen waren 
in het gras. Bovendien is er 

een senior gevallen over een 
zandhoop. De gangen zijn 
niet aangetast, volgens de ei-
genaar. “Ik zag van de week 
weer mensen die honden 
uitlaten zonder poepzakjes. 
Steeds worden we gecon-
fronteerd met bezoekers die 
zich niet aan de regels hou-
den. Dat ben ik echt zat. Wat 
mij betreft zal ik mij hard 
maken om het park af te 
sluiten”, sluit Ockhuisen af.

Gemeente
Burgemeester Ossel reageert 
namens de gemeente Wijde-
meren: “Uiteraard betreu-
ren wij iedere vorm van die-
renleed in onze gemeente. 
Momenteel onderzoeken we 
wat er precies gebeurd is, 
wat de mogelijke gevolgen 
zijn en of er sprake is van 
een overtreding. Op korte 
termijn zullen wij hierover 
ook in gesprek gaan met 
de verschillende betrokken 
partijen”.
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60-jarig huwelijk Nasir en Muna Ali

NEDERHORST DEN BERG- 
Toen Muna Ali 60 jaar 
geleden haar man Nasir 
ontmoette, had hij al een 
carrière aan de universiteit 
van Berkeley, USA achter 
de rug. In Basra trouwde ze 
op 15-jarige leeftijd met de 

toen 26-jarige Nasir. Bur-
gemeester Ossel bracht in 
zorgcentrum De Kuijer een 
bezoek aan het echtpaar 
dat na een leven met ontbe-
ringen en oorlogsgeweld al 
24 jaar een gelukkig leven 
leidt in Nederland.

Door: Herman Stuijver

“Heel ver weg zijn we fami-
lie, maar we mochten met 
elkaar trouwen”, vertelt me-
vrouw Ali. “Mijn man is in-
genieur en behoorde tot de 
top-10 studenten aan de uni-
versiteit”, vervolgt ze met 
trots. Fraaie zwart-wit foto’s 
getuigen van een mooie tijd 
in de Verenigde Staten. Zoon 
Mohammed en de dochters 
Nada en Huda werden ook 
geboren in de Irakese haven-
stad. Omdat de familie geen 
lid was van de Baath-partij 
van Saddam Husein werd het 
leven ondragelijk. Het gezin 
verhuisde naar Abu Dhabi, 
waar Nasir werkte in de olie-
industrie. Tijdens de Golf-
oorlog moesten de Irakezen 
na 10 jaar verder vluchten, 
gezien de vijandschap van 
Saddam met de Arabische 
staten. Ze kwamen in Ma-
rokko terecht. Toen hun visa 
niet werd verlengd, kozen 
ze voor Nederland in 1994. 
Jarenlang hadden ze geen 
contact met familie in Irak, 
het zou hen in gevaar kun-
nen brengen.

Ongeval
Vijf jaar geleden overkwam 
meneer Ali een ernstig fiets-
ongeval in zijn woonplaats 
Almere. Hij werd aange-
reden en belandde op z’n 

hoofd. Na afloop herstelden 
alle botbreuken, maar zijn 
hersenen waren beschadigd. 
Sindsdien leeft Nasir Ali in 
zichzelf, leest veel en duikt 
weg achter de computer, 
maar communiceert zelden. 
Via dochter Nada die in Ne-
derhorst den Berg woonde, 
kon meneer Ali zelfstandig 
wonen in De Kuijer. Me-
vrouw Ali en haar dochters 
zijn actief als mantelzorgers 
en in de weekends komt me-
neer naar Almere. “Ik kan 
niet met hem samen wonen, 
dat is voor ons allebei een te 
zware emotionele belasting. 
Wel zou ik dichterbij een 
appartement willen hebben 
om hem nog vaker te be-
zoeken.” Het is mooi om te 
zien hoe liefdevol moeder 
en dochters omgaan met ‘de 
beste vader van de wereld’. 
Zoon Mohammed is na de 
val van Saddam Husein te-
ruggekeerd naar Irak. Plot-
seling heft Nasir Ali een lied 
aan, hij zingt ‘Mona Lisa’ 
van Nat King Cole. Mevrouw 
Ali wil nog kwijt dat ze heel 
blij is met de gelukwens van 
koning Willem-Alexander. 
Zij vindt het tekenend voor 
de gastvrijheid en waarde-
ring die ze in ons land on-
dervinden.

 

 

Woensdag 10 
juli 18 uur 
Opening 
zonneproject 
de Fuik

KORTENHOEF - Misschien 
hebt u het al gezien, de firma 
Schimmel uit Laren (eigenaar 
Sjoerd de Ruig uit Korten-
hoef) is bijna klaar met de 
installatie van de zonnepa-
nelen op sporthal de Fuik. 
Komende week worden de 
laatste panelen gelegd, nog 
wat formaliteiten en dan kan 
het collectieve zonneproject 
op sporthal de Fuik gaan 
draaien. We hebben een aan-
vraag gedaan bij onze ener-
gieleverancier om|nieuwe 
energie om de zonne-instal-
latie in werking te stellen.

We zijn er trots op dat zon-
neproject de Fuik nu bijna 
klaar is. Tijd voor de feestelij-
ke opening door wethouder 
duurzaamheid, Joost Boer-
mans. Uiteraard hopen we 
dat naast participanten veel 
bewoners aanwezig kunnen 
zijn, zodat we deze mijlpaal 
met veel bewoners samen 
kunnen vieren. Na de feeste-
lijke opening gaan we voor 
een drankje en een hapje 
naar Dirks sportcafé.

We danken de participanten 
voor het vertrouwen en het 
geduld. Zij hebben dit pro-
ject mogelijk gemaakt. We 
danken ook het team van 
de energiecoöperatie en met 
name onze technische pro-
jectleider Wim Schaap voor 
alle inzet en tenslotte de ge-
meente en de provincie voor 
hun bijdrage.
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Dubbel gevoel bij pensionado’s

KORTENHOEF- Frida van 
Velsen (65) en Albert den 
Bouwmeester (63) nemen 
afscheid van de St.-Antoni-
usschool. Beiden met een 
dubbel gevoel. Enerzijds blij 
dat ze na een lange onder-
wijsloopbaan kunnen genie-
ten van een vrij leven. Aan 
de andere kant gaat het om 
twee basisschoolleraren die 
altijd met plezier en passie 

voor de klas hebben ge-
staan. Ze zullen het missen.

Door: Herman Stuijver

Frida van Velsen studeerde 
aan het befaamde St. Ludge-
rus Pedagogische Academie 
(1972-1975) in Hilversum, 
werkte op diverse scholen 
in Amsterdam en Aalsmeer 

en was 20 jaar actief op de 
Antonius. “Nu vind ik het 
allemaal nog leuk, maar het 
is een mooi moment om te 
stoppen. Ik kan meer aan-
dacht geven aan mijn twee 
kleinkinderen en ik wil me 
helemaal gaan storten op 
het schilderen.” Voor Albert 
geldt dat het altijd z’n stre-
ven was om zeven jaar op 
een school te werken. Dat is 
niet helemaal gelukt, maar 
nu is het welletjes geweest. 
Hij begon aan de Mr. Kre-
merschool in Nederhorst den 
Berg, ging naar Almere- Wa-
terwijk en -Buiten, werkte 7 
jaar op de Bergse Jozefschool 
en sluit nu af in zijn woon-
plaats Kortenhoef. Albert 
heeft niet alleen twee kinde-
ren, maar begeleidde samen 
met z’n vrouw Ankie ook 
meer dan 40 pleegkinderen 
voor kortere of langere tijd.

Dorpsschool
“Samen met kinderen je be-

zighouden met normen en 
waarden in een goede sfeer 
vind ik zo belangrijk”, ver-
telt Albert die jarenlang 
in het Jenaplan-onderwijs 
werkte, waar de kring, sa-
menwerken en de viering es-
sentiële onderdelen vormen. 
Ook Frida vond de gemengde 
stamgroepen een ideale on-
derwijsvorm. Daarom was 
ze op de Antonius ook kleu-
terjuf van de gemengde 1-2 
groep. “De manier van wer-
ken, elkaar helpen, de vrij-
heid om zelf je programma 
in te vullen, de creativiteit. 
Dat is wat mij altijd heeft 
geboeid in het onderwijs. 
Ik ben niet zo van de regel-
tjes. Het spelend leren heeft 
weer de boventoon.” Frida 
vormde samen met Domi-
nique Busch een bijna per-
fecte duobaan, Albert sluit 
af in groep 7. Beiden typeren 
de Antonius als een warme 
dorpsschool waar je jezelf 
kunt zijn.
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Samenwerking Van Vuure en
In Memoriam Uitvaarten

WEESP- Gooise uitvaartver-
zorger Van Vuure met een 
eigen uitvaartcentrum op 
begraafplaats Carspelhof 
gaat in zee met Weesper ‘In 
Memoriam Uitvaarten’ van 
Monique Houtzager. Samen 
organiseren zij een reeks 
gratis lezingen omtrent het 
thema omgaan met sterven 
en dood. Maandag 8 juli is de 
eerste lezing. Thema is ‘Wat 
gebeurt er met de ziel na de 
dood?’ Spreker Willem Glau-
demans baseert zijn verhaal 
op bijna-dood-ervaringen, 
oude culturele overleverin-
gen en wetenschappelijk 
bewustzijnsonderzoek. Het 
uitvaartcentrum Van Vuure 
gaat verder onder de naam 
Uitvaartcentrum Weesp.

Martine van Vuure: “De naam 
Uitvaartcentrum Weesp dekt 
meer de lading van de door 
ons ingeslagen weg. Wij wil-
len Weesp e.o. een ruimte 
bieden waarin het mogelijk 
is om op eigen wijze afscheid 
te kunnen nemen van over-
leden dierbaren. Door de sa-
menwerking met In Memori-
am Uitvaarten, dat vanaf nu 
het afscheidscentrum als vas-
te opbaarlocatie in gebruik 
gaat nemen, hopen wij dat 
Weespers en omwonenden 

vertrouwd raken met het af-
scheidscentrum. De lezingen 
zijn bedoeld als uitnodiging 
om kennis te nemen van de 
vele thema’s rondom sterven 
en afscheid, maar ook om 
eens een kijkje te nemen in 
het afscheidscentrum.”

Over de lezing
Op basis van zijn ‘Boek van 
het Eeuwige leven - Een cur-
sus in sterven’ beschrijft 
Glaudemans de zielenreis. 
De lezing is bedoeld voor 
stervensbegeleiders, gees-
telijk begeleiders, hospice-
medewerkers, ongeneeslijk 
zieken, terminale patiënten 
en hun naasten, nabestaan-
den en belangstellenden. De 
bijeenkomst vindt plaats op 
maandag 8 juli in Uitvaart-
centrum Weesp, Utrechtse-
weg 110a, van 19.30 uur tot 
21.30 uur. Vanaf 19.00 uur 
staat er voor deelnemers 
koffie en thee klaar. De toe-
gang is gratis. Aanmelden is 
gewenst: info@inmemoriam-
uitvaarten.nl of uitvaart@
vanvuure.nl. Voor nadere 
info bel Monique Houtzager: 
06 233 09 339.

 
 
 

Over Uitvaartverzorging Van 
Vuure

Uitvaartverzorging Van 
Vuure is al meer dan 120 
jaar een toonaangevend fa-
miliebedrijf in het Gooi, met 
locaties in Hilversum, Bus-
sum, Laren, ‘s-Graveland, 
Muiden en Muiderberg. Met 
de overname van Uitvaarton-
derneming Nieuwhof in 2013 
opende zij ook een locatie op 
Begraafplaats Carspelhof in 
Weesp. www.vanvuure.nl

Over In Memoriam Uitvaar-
ten
Monique Houtzager uit 
Weesp startte in januari met 
In Memoriam Uitvaarten. 
Houtzager is sinds tien jaar 
werkzaam in de uitvaart-
branche. Zij organiseerde 
als eventmanager zeven jaar 
lang bij een van de groot-
ste uitvaartondernemingen 
voorl icht ingsact iv iteiten 
om de dood bespreekbaar te 
maken. En heeft daarna als 
uitvaartverzorger al ruim 
200 uitvaarten mogen be-
geleiden, van crematies tot 
begrafenissen, kerkelijk en 
niet- kerkelijk. www.inme-
moriamuitvaarten.nl

 

   

Klappen op de racebaan

‘s-Graveland - Vanaf een uur of 
half zes hebben wij iedere dag 
last van hardrijders in de 30 
km-zone van het Zuidereinde. Ik 
denk dat zeker 80% veel harder 
rijdt dan de toegestane 30 km/u. 
Met een klap komen ze over de 
verkeersdrempels heen, de hele 
dag door. Vooral auto’s en busjes 
met aanhangers maken lawaai. 
Maar deze spande de kroon tot

nu toe. Het verliezen van deze bak 
gaf een wezenloze dreun, gelukkig 
niet om half zes, maar om half 
acht. Ik heb het niet zien gebeu-
ren, maar de kans is levensgroot 
dat hard rijden de oorzaak is. 
Dat werd ontkend door de chauf-
feur van de achterste wagen, die 
verder vond dat ‘dit soort dingen 
altijd kan gebeuren’. Een geval-
letje paar ton afgevallen lading! 

Wanneer gaat hier eens gehand-
haafd worden of komen er ande-
re maatregelen?
Erik Jan Dijkman, ‘s-Graveland
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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

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530

Even thuisgebracht worden? 
 Geen probleem!

25 JAAR

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Schepijs
ma t/m vr 11.30 tot 19.30 uur
zaterdag 11.30 tot 17.00 uur

zondag gesloten

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl



Wijdemeren
informeren

WhatsApp met de     
gemeente
Wist u dat u de gemeente Wijdemeren met 

eenvoudige vragen ook kunt bereiken via 

WhatsApp? Dit kan via het telefoonnummer

06 12 79 45 41. Op werkdagen reageren wij 

tussen 09:00 en 16:00 uur. 

 Gratis Veilig Wonen Scan 

>   Toekomst N201
Het afgelopen jaar heeft de provincie Utrecht 

onderzoek gedaan naar het verbeteren van 

de doorstroming en de leefbaarheid rond 

de provinciale weg N201 tussen Amstelhoek 

en Vreeland. Besloten is om de bestaande 

knelpunten aan te pakken. Inmiddels zijn 

er per deelgebied plannen gemaakt. Graag 

informeert de provincie Utrecht u hierover. 

Op donderdag 4 juli is het eerste deelgebied 

aan de beurt: Vreeland. U kunt tussen 15.30 en 

17.30 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur binnen-

wandelen bij het Dorpshuis Vreeland, Fetha 16, 

Vreeland voor een presentatie van de plannen. 

De data van de andere deelgebieden zijn te 

vinden op www.provincie-utrecht.nl. 

 
>   Werkgroep LHBTIQ+
Recent heeft de gemeenteraad het actieplan 

LHBTIQ+ vastgesteld. Hierin staat hoe we 

in het bestaande beleid van de gemeente 

meer aandacht kunnen besteden aan lesbi-

ennes, homo’s, biseksuelen, transgenders, 

interseksuelen, queer of questioning en al het 

onbenoemde (LHBTIQ+). Landelijk zijn talloze 

voorbeelden te noemen, zoals bijvoorbeeld 

gaycafés of regenboog-zebrapaden. Het gaat 

er echter vooral om waar u behoefte aan heeft. 

We gaan hierover graag met u in gesprek. 

Aanmelden kan via mevrouw M. Verdegaal: 

m.verdegaal@wijdemeren.nl. Het actieplan is te 

vinden op www.wijdemeren.nl/LHBTIQ. 

 
>   Zwemwater
Wat een zomerse temperaturen hadden we de 

afgelopen weken. Zoekt u regelmatig verkoeling 

in een van de plassen? Raadpleeg altijd eerst de 

(gratis) zwemwater-app om te zien waar u veilig 

kunt zwemmen. De kwaliteit van het water kan 

in een warme periode snel veranderen. In de 

app staan actuele gegevens over 800 zwem-

locaties in Nederland. U kunt de informatie ook 

vinden op www.zwemwater.nl.

>   Burgernet vernieuwd
Gebruikt u Burgernet al? Als Burgernet-

deelnemer ontvangt u een bericht wanneer er 

iets gebeurt in uw omgeving. U krijgt dan het 

verzoek om uit te kijken naar een persoon of 

voertuig. Onlangs is Burgernet vernieuwd, zodat 

het makkelijker, sneller en efficiënter wordt om 

mee te helpen. Nieuw is onder andere het ge-

bruik van foto’s, wat het zoeken naar personen 

of voertuigen een stuk eenvoudiger maakt. 

Download de (gratis) app of meld u aan op 

www.burgernet.nl. 

Officiële
bekendmakingen

Woninginbraken komen helaas 
nog steeds voor in Wijdemeren. 
Een inbraak veroorzaakt niet alleen 
materiële schade, maar vaak ook 
emotionele schade. Benieuwd wat u 
zelf kunt doen om de kans op een in-
braak te verkleinen? Meld u dan aan 
voor de gratis veilig wonen scan! 

Een inbreker kiest voor een woning waar hij 

gemakkelijk binnen kan komen en waar hij niet 

gestoord kan worden. De vakantieperiode, 

waarin mensen soms wel weken weg zijn, is 

voor inbrekers daarom ideaal. Een goed mo-

ment om nog eens extra aandacht te beste-

den aan de inbraakpreventie rond uw woning.

Veilig Wonen Scan
De Veilig Wonen Scan is bedoeld om de 

kans op een woninginbraak te verkleinen en 

om ervoor te zorgen dat u zich als bewoner 

veiliger voelt, thuis en uw omgeving. De 

scans worden uitgevoerd door onafhanke-

lijke, niet-commerciële, adviseurs van het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid (CCV). Zij komen, op afspraak, 

graag bij u thuis langs om uw woning aan de 

buiten- en binnenkant te controleren op vei-

ligheid. Hang- en sluitwerk wordt nagekeken, 

veelvoorkomende inbraakmethoden worden 

uitgelegd en u krijgt praktische tips over wat 

u zelf kunt doen om een woninginbraak te 

voorkomen. Vaak kan dit al op eenvoudige 

wijze worden gerealiseerd, zonder dat er 

(hoge) kosten aan verbonden zijn.

Maak een afspraak
U kunt een afspraak maken voor een gratis 

Veilig Wonen Scan door een email met uw 

naam, adres en telefoonnummer te sturen 

naar info@wijdemeren.nl of door te bellen 

met 14 035. Uw gegevens worden dan geno-

teerd. Het CCV neemt contact met u op om 

een afspraak te maken. 

De adviseurs van het CCV hebben een identi-

teitspas waarmee zij zich zullen identificeren. 

Meer informatie: www.woonveiliger.nl. 

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

#mooiwijdemeren
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Pas op voor
eikenprocessierups

Kort

De afgelopen maanden zijn we 
hard aan het werk geweest met een 
nieuw evenementenbeleid. Wilt u 
weten wat er precies veranderd is 
of heeft u ideeën over het evene-
mentenbeleid die u graag met ons 
wilt delen? Komt dan naar een van 
de informatieavonden. 

We organiseren twee avonden. Eén avond 

speciaal voor inwoners en een tweede 

avond voor evenement organisatoren.

Infoavond inwoners
De informatieavond voor inwoners is op 

maandag 15 juli. We geven een korte toe-

lichting op het nieuwe evenementenbeleid 

en vertellen u welke zaken van belang zijn 

voor omwonenden van een evenement, 

zoals bijvoorbeeld de eindtijden, geluidsnor-

men en locatieprofielen. Na de presentatie 

krijgt u de mogelijkheid om bij verschillende 

ambtenaren en adviserende partijen verder 

in gesprek te gaan of vragen te stellen. 

Infoavond evenement-
organisatoren 
De tweede avond is op maandag 19 augus-

tus en is voor de organisatoren van evene-

menten. We brengen u op de hoogte van de 

veranderingen in het evenementenbeleid, 

zoals bijvoorbeeld de duurzaamheidscheck-

list. Hierna volgt er in een interactief pro-

gramma een gesprek over het evenemen-

tenbeleid. Ook is er ruimte om in gesprek 

te gaan over de ervaringen met vergunnin-

gaanvragen. We horen graag van u wat er 

goed gaat en wat beter zou kunnen. 

Aanmelden
Beide informatieavonden vinden plaats van 

19.30 tot 21.00 uur in het gemeentehuis, 

Rading 1, Loosdrecht. We horen graag of u 

hierbij aanwezig wilt zijn. Aanmelden kan via 

n.morren@wijdemeren.nl.

Informatieavonden nieuw evenementenbeleid



Net als in het hele land zorgt de
eikenprocessierups ook in 
Wijdemeren voor overlast.
Bomen waarin de eikenprocessie-
rups gesignaleerd wordt, markeren 
we met een lint. 

Het venijn van de eikenprocessierups zit in 

de brandharen van de rups. De pijlvormige 

brandharen met weerhaakjes dringen bij 

aanraking gemakkelijk in de huid, ogen en 

luchtwegen. 

Verschijnselen
Contact met brandharen kan binnen een 

paar uur klachten veroorzaken, zoals jeuk, 

bultjes, blaasjes, roodheid, rode dikke ogen 

of verschijnselen die lijken op een verkoud-

heid. Blijf daarom uit de buurt van bomen 

die met een waarschuwingslint gemarkeerd 

zijn. Zit, lig of speel er niet onder! Dat geldt 

ook voor huisdieren. Ook zij kunnen last krij-

gen van de rupsen. 

Wat kunt u doen? 
Het is belangrijk om te voorkomen dat de 

brandharen zich over uw lichaam versprei-

den. Bent u in aanraking geweest met een 

rups? Strip uw huid dan direct met plakband. 

Spoel daarna uw huid en ogen met lauw 

water. De brandharen zijn niet gemakkelijk 

te verwijderen uit kleding. Was kleding die in 

aanraking is gekomen met brandharen daar-

om het liefst op 60oC. Meestal verdwijnen de 

klachten binnen enkele dagen tot twee we-

ken vanzelf. Zijn de klachten ernstiger, dan is 

het verstandig naar de huisarts te gaan.  

Voorkomen 
Gaat u naar een natuurgebied waar de 

eikenprocessierups voorkomt? Zorg voor 

goede bedekking van de hals, armen en be-

nen en ga niet op de grond zitten. Probeer 

direct contact met rupsen, (oude) brandha-

ren en nesten zo veel mogelijk te vermijden. 

Maak kinderen attent op het gevaar van de 

eikenprocessierups. 

 
Processierups in uw tuin 
Heeft u in uw eigen tuin een eikenboom 

met een nest? Ga de rupsen dan niet zelf 

bestrijden, maar neem contact op met de 

gemeente via telefoonnummer 14 035. U 

kunt dan via de gemeente tegen een gere-

duceerd tarief de rupsen laten bestrijden. 

Wijdemeren
informeren
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Pas op voor eikenprocessierups

Wist u dat smartphonegebruik in het 
verkeer leidt tot enkele tientallen 
doden en honderden gewonden per 
jaar? Dankzij sociale media zijn uw 
contacten altijd dichtbij. Soms iets 
te dichtbij. Want elke keer als u een 
berichtje ontvangt, raakt u even af-
geleid van het verkeer.

Het gebruiken van een smartphone in de 

auto was al verboden. Vanaf 1 juli 2019 mag 

u ook geen elektronische apparaten zoals 

mobiele telefoons, navigatiesystemen, ta-

blets of muziekspelers meer vasthouden 

tijdens het fietsen. 

Handsfree
Handsfree navigeren en muziek luisteren 

mogen wel. Bijvoorbeeld via een koptele-

foon waarmee u het apparaat bedient. Zorg 

altijd dat u het omgevingsgeluid nog hoort.

Handhaving 
Als de politie ziet dat u tijdens het fietsen uw 

telefoon (of een ander mobiel elektronisch 

apparaat zoals een navigatiesystemen, tablet 

of muziekspeler) vasthoudt, kunt u een boe-

te krijgen van 95 euro. U mag uw telefoon of 

ander mobiel elektronisch apparaat uiteraard 

wel vasthouden en gebruiken als u stilstaat.

Ongestoord onderweg
Op de website www.mono.nl leest u hoe u 

uw telefoon zo kunt instellen, dat u onge-

stoord onderweg kunt zijn. Uw telefoon on-

dersteunt dan alleen met praktische zaken, 

zoals navigatie of bij handsfree bellen.

Laat je telefoon lekker zitten

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Stichtse Kade 47a: bedrijfsmatige opslag gevaarlijke 
stoffen (17.06.19)

Breukeleveen
- Herenweg 95: bouwen woning (14.06.19)

’s-Graveland
- Noordereinde 48: wijzigen gevel (13.06.19)
- Zuidereinde 125 t/m 147: herstellen voegwerk (20.06.19)

Kortenhoef
- Moleneind 65: bouwwerken t.b.v. extensieve
   natuurgerichte recreatie (14.06.19)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: realiseren ontsluitingsweg (20.06.19)
- Bloklaan 22a: realiseren slagbomen (20.06.19)
- Bloklaan 22a: verleggen fietspad (20.06.19)
- Bloklaan 22a: vervangen beschoeiingen (19.06.19)
- Bloklaan 22a ZG05: vervangen woonboot (24.06.19)
- Dennenlaan 20: plaatsen dakkapel (19.06.19)
- Eikenlaan 44: verplaatsen oprit (14.06.19)
- van Ostadelaan 12: plaatsen dakkapel (26.06.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 203: plaatsen luchtbehande-
   lingsinstallaties op dak (26.06.19)
- Jhr. van Sypesteynlaan 49: plaatsen dakkapel (18.06.19)
- De Zodde 11: plaatsen dakopbouw (25.06.19)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 54: uitbreiden woning (19.06.19)
- Middenweg 93: aanleggen uitrit (25.06.19)

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

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 144: vervangen beschoeiing 
(25.06.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

- BickerBoats C.V., Oud-Loosdrechtsedijk 161 in
   Loosdrecht: starten bedrijf
- De Theebuik: Nieuw-Loosdrechtsedijk 215b in
   Loosdrecht: starten bedrijf 

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst 
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer 
088) 63 33 000.

>  Gewijzigd vastgesteld
bestemmingplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 87

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 
juni 2091 het bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 
87 in Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld.

Plan
Het plangebied ziet op het perceel
Nieuw-Loosdrechtsedijk 87. Het doel van het
bestemmingsplan is om de agrarische bestemming van 
het perceel om te zetten naar een woonbestemming.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld met betrekking tot:
- de toelichting onder 4.1.2.3., 4.2 en 4.5.3.3;
- aan de toelichting toe te voegen een bijlage 3,:
   verklaring van geen bezwaar ex artikel 12, lid 3, sub 2 
van het Besluit burgerluchthavens;
- de verbeelding voor zover dat betrekking heeft op de 
   omvang van het plangebied,

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij
behorende stukken liggen vanaf 4 juli 2019 gedurende 
zes weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij
de administratie van Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht 
op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. U kunt hier ook 
nadere informatie krijgen. Het vastgestelde bestemmings-
plan (NL.IMRO.1696.BP47Nld872017-vaOO) met
bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimteljkeplannen.nI.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 
aan wie redelijker wijs niet kan worden verweten dat hij 
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter 
inzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘S Gravenhage.
Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde 
termijn beroep instellen tegen de door de raad bij de 
vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot 
vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na 
afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt in gediend. In dat geval treedt het bestemmings-
plan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

>  APV/Verleende vergunning

Loosdrecht
-Stichting Sloep, diverse vaarwegen door Wijdemeren, 
Sloepentocht op 7 juli 2019.

Officiële bekendmakingen 3 juli 2019

Bouwen en wonen

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.

Festiviteiten



AH Buurtbarbecue

NEDERHORST DEN BERG- Op 
donderdag 11 juli kunt u tus-
sen 15.00 en 19.00 uur mee 
genieten met de Albert Heijn 
Barbecue op het plein in het 
centrum van het dorp. Bij 
velen bekend als het Willie 
Dasplein. Gratis voor jong 
en oud, om samen het begin 
van de zomervakantie van de 
scholen te vieren.

Door: Herman Stuijver

“Het moet vooral gezellig 
worden”, zegt manager Mar-
jon den Boef- Snel, “want de 
binding met onze klanten 
vinden we heel belangrijk.” 
Voor Marjon is het ook een 
afscheid, want ze wordt over-

geplaatst naar Bussum. “Jam-
mer, want ik had het hier erg 
naar mijn zin, we hebben een 
goed team. En we worden 
steeds beter.” In dat team zijn 
teamleider Jesper Stoter en 
Stephan Ninaber belangrijke 
schakels. De laatste gaat de 
houtskooloven bedienen, sa-
men met Raymond Drijver. 
De heren zijn in het bezit 
van een Green Egg- kookcer-
tificaat. Niet alleen AH Ne-
derhorst pakt groots uit, er 
zijn diverse bedrijven die ook 
meedoen aan deze proeverij. 
Heineken laat u het nieuwe 
0.0 bier testen, Douwe Egberts 
deelt kopjes van het geurige 
zwarte koffiegoud uit en ook 
Vrumona en Coca Cola zijn 
vertegenwoordigd met frisse 

dranken. IJsboerderij De Wil-
ligen van de overkant van de 
Vecht heeft heerlijke ambach-
telijke ijsjes, er zijn stroopwa-
fels, popcorn, enz. De kinde-
ren kunnen buitelen in het 
springkussen en je kunt ook 
nog geschminkt worden. Er is 
dus veel te doen. Want AH Ne-
derhorst wil graag een centra-
le rol spelen in het dorp. Ter-
wijl Stephan en Raymond de 
worstjes braden, de satéstok-
jes draaien, de sauzen verwar-
men en de salades opmaken, 
is deze zomerbarbecue een 
gelegenheid om een praatje te 
maken met een dorpsgenoot. 
Op de achtergrond draait een 
DJ lekkere deuntjes. U bent 
van harte welkom bij de start 
van de schoolvakantie.

Wilma en Krijn 
Voorn bouwen af
KORTENHOEF- Per 1 juli is de 
winkel van Krijn Voorn Wo-
ninginrichting op de Elbert 
Mooijlaan 1 in Kortenhoef 
gesloten. Ernaast in een 
loods op de Koninginne-
weg 42B openen Wilma en 
Krijn een showroom waar 
u op afspraak nog terecht 
kunt voor raamdecoratie, 
gordijnen, vloerbedekking, 
enz. Drie dagen per week. 
“Het is mooi geweest na 42 
jaar”, zegt Wilma, “maar he-
lemaal stoppen kunnen we 
toch niet. Het is veels te leuk 
werk.”

Door: Herman Stuijver

Ooit begon Krijn in dienst 
bij Ruarus Woninginrich-
ting aan het Noordereind te 
‘s-Graveland. Korte tijd later 
werd hij freelancer, maar er 
was te weinig ruimte voor de 
klanten aan huis aan de He-
renweg in Ankeveen. In 1978 
openden ze in de vroegere 
drogisterij Verbruggen aan 
het Noordereind een winkel, 
die ze vervolgens uitbreid-
den naar een tweede pand 
even verderop. Waar vroeger 
het bekende Davos gevestigd 
was, het ging om een aparte 
beddenshop. De zaak groeide 
door, zodat de familie Voorn 
blij was dat ze in 1992 een 
gloednieuw pand konden 
openen op winkelcentrum 
De Meenthof. Wie is er niet 
opgegroeid met de gordijnen, 
vitrage, kussens, behang, 
vloertegels en alles wat te 
maken had met woningin-
richting bij Krijn Voorn?

 
Afbouwen
Toen het huurcontract werd 
opgezegd, zochten Wilma en 
Krijn een nieuwe route. Ze 
werden werknemer bij Vivan-
te Bekenkamp op het bedrij-
venterrein aan de Havenweg 
te Hilversum. “Op zichzelf 
was dat een prima samenwer-
king, maar het was crisistijd. 
Dus stonden we na 1,5 jaar op 
straat”, vertelt Wilma. Goede 
ondernemers komen altijd 
boven drijven, dus begon het 
echtpaar in 2013 een nieuwe 
winkel aan de Elbert Mooij-
laan, naast Vakgarage Richt-
lijn.

Krijn zou nog vijf dagen per 
week bij klanten thuis aan 
de slag kunnen, de vraag is 
enorm. “Hij vindt het prach-
tig werk en hij kan het nog 
allemaal nog prima aan. Al-
leen voor de vloeren heeft-ie 
een hulp bij de hand”, vertelt 
de 70-jarige Wilma trots over 
haar 66-jarige echtgenoot. 
“En ik vind het in de winkel 
ook nog fijn. Lekker onder de 
mensen. En we eindigen elk 
jaar nog in de plus.” “Maar 
het is mooi geweest”, voegt 
Krijn eraan toe. “Nu zijn we 
nog gezond, dus we gaan 
langzaam afbouwen. Drie 
dagen per week blijft goed 
te doen.” Een nieuw vervolg 
dus, maar niet nadat Wilma 
en Krijn vanaf begin augus-
tus zo’n twee maanden door 
Marokko gaan reizen met de 
camper. Afspraak? Bel: 035- 
656 2680 of mail: k.voorn@
hetnet.nl

 

 Foto: v.l.n.r. Jesper, Marjon en Stephan

Bluswater voor verhitte kids

Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF - “Ah, wat is 
het koud!” gilt een meisje 
als ze door de waterstraal 
loopt. Afgelopen zaterdag 

organiseerde Brandweer 
‘s-Graveland een spontaan 
waterspektakel op het gras-
veld tussen de Anton Smeer-
dijkgaarde en Kwakel.

Tussen 16.00 en 17.30 uur 
konden jongens en meis-
jes komen afkoelen op de 
tropisch warme dag. Ze ge-
noten! In bikini, badpak, 
zwembroek of gewoon hun 
kleding renden ze enthousi-
ast door het bluswater.

Fase 2
Maarten Steinkamp meldde 
namens Brandweer Gooi en 
Vechtstreek dat vanaf deze 
week fase 2 geldt. Door de 
lange droogte is de kans 
op een natuurbrand groter. 
Wees dus extra voorzichtig 
en alert.
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Rommelmarkt
NEDERHORST DEN BERG - Op 
14 september is er een rom-
melmarkt bij de O.L.V. He-
melvaartkerk in Nederhorst 
den Berg.

Voor de vakantie hebben 
wij nog een inzamelingsdag 
op zaterdag 6 juli van 8.30 
tot 12.30 uur bij Transport-
bedrijf Van den Broek, Mid-
denweg 11 in Nederhorst den 
Berg. Na de vakantie kan dit 
op zaterdag 7 juli en van 9 
t/m 12 september.
Heeft u nog mooie, schone, 
bruikbare spullen waar u 
niets meer mee doet, bijvoor-
beeld kleding, boeken, keu-
kenartikelen, wij zijn hier 
heel erg blij mee. Helaas is er 
geen ruimte voor grote meu-
belstukken.
Mocht het niet mogelijk zijn 
de spullen zelf te brengen, 
dan kan het ook bij u opge-
haald worden. Hiervoor kunt 
u bellen naar Petra 0294-
251606, Anita 0294-253957 of 
Francis 0294-253883.
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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

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
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29
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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.

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

timmerbedrijf
H. van Ruitenbeek
verbouw • onderhoud • keukens •
interieur • ramen • deuren •
kozijnen • ambachtelijk timmerwerk
Middenweg 126A
1394 AN  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 -254683

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

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

timmerbedrijf
H. van Ruitenbeek
verbouw • onderhoud • keukens •
interieur • ramen • deuren •
kozijnen • ambachtelijk timmerwerk
Middenweg 126A
1394 AN  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 -254683

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

Wij willen u danken voor de warme belangstelling, 
ontelbare blijken van medeleven, kaarten en bloemen.

Het heeft ons veel troost gegeven. 

Samen hebben we afscheid genomen van 

Anneke van der Linden 
op een manier waaraan wij altijd 

in liefde zullen terugdenken. 

Joop van der Linden en familie

FAMILIEBERICHTEN
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Geslaagd VVN Multinal Event

NEDERHORST DEN BERG- 
‘Het VVN Multinal Event was 
geweldig geslaagd’, vond 
ook medeorganisator Noor 
van Benschop. Twee dagen 
voetbalfeest op Meerzicht 
bij voetbalvereniging Neder-
horst. Gestart met 22 teams 
op de vrijdagavond en voort-
gezet op de heetste 29 juni 
sinds een eeuw, bleef de spi-
rit overeind. Het thema Forza 
Ibiza was een passende om-
lijsting van dit event.

Door: Herman Stuijver

Op vrijdagavond worden van-
af 18.30 uur de wedstrijden 
gespeeld tussen o.a. Enam 
Kali, Bierbrouwerij Marcel 

Dik en café-restaurant Bram-
bergen. Acht zeventallen 
speelden in de competitie-
poules, negen teams als re-
creanten en er waren maar 
liefst 5 vrouwenteams. Wat 
niet alleen sportief een kwa-
litatieve aanvulling was, ook 
voor de sfeer prima. Want na 
de wedstrijden barstte de For-
za Ibiza- party los. Dat moest 
wel een succes worden, met 
dj Aux Tha Masterfader die 
ook op de Zwarte Cross en 
Lowlands op z’n kop zette.

Variatie
Op zaterdagochtend was van-
af 10.15 uur het onverbidde-
lijke voetbalvervolg. In Van 
Spengen Kunst & Antiek op-

vallend veel ‘s-Gravelanders. 
Keeper Tristan Janmaat vindt 
het ‘te warm’. Helaas kan zijn 
team de goede reeks van 2x 
winst en 1x gelijkspel geen 
positief vervolg geven, want 
ze verliezen daarna met 4-1 
van nota bene De Hekkeslui-
ters. Volgens EHBO’er Mark 
Waterman is het goed te 
doen met deze temperatuur, 
omdat de wedstrijden slechts 
2x12,5 minuut duren. “Niet 
alleen veel water drinken, 
maar vooral met voeding zo-
als koffie of een sportdrank-
je”, adviseert hij. Of de tree-
tjes bier daar ook bij horen, 
is de vraag. Wel lekker koel. 
Vindt ook Alex Poort die sa-
men met de gebroeders Jesse 

en Luuk van Huisstede de 
bonbons van Smit’s Delicious 
vertegenwoordigt.

Olympiaan Nick Hollak kijkt 
toe hij zijn kroost zich ver-
maakt bij de Kinderknutsel-
club op het terras, Hij woont 
met plezier in het Vechtdorp 
en doet mee met het vrien-
denteam MVO Elektrotech-
niek.

Terwijl de mussen van het 
dak vallen, zijn er binnen 
jongens die fanatiek voetbal 
op een computerscherm spe-
len. Ze lijken verslaafd aan 
FIFA 19 voor 8- tot 15-jarigen. 
“Je kunt het onder alle weers-
omstandigheden op elk mo-
ment doen”, vertelt Joost. 
Buiten hangt een lekkere 
Ibiza-sfeer, met zitzakken en 
een cocktailbar. De Bergse 
brandweerpost komt zelfs 
langs om voor verkoeling te 
zorgen, waar gretig gebruik 
van wordt gemaakt. Als af-
sluiting genoot eenieder van 
de wedstrijd Nederland- Ita-
lië op een groot scherm.

Bij de prijsuitreiking werd 
nieuwkomer Team Vos win-
naar van de Multinal Bokaal. 
De damespoule werd gewon-
nen door Gebr. Dalmulder In-
fra en in de recreantenpoule 
was Sportcafé De Blijk de 
beste.

 

Kortenhoever Rody 
Neijsen speelt finale 
van het Open Neder-
lands Kampioenschap 
Poker

KORTENHOEF - Zaterdag 6 
juli a.s. gaat het Open Ne-
derlands Kampioenschap 
Poker (ONKP)weer van start. 
Het afgelopen half jaar heb-
ben meer dan 9000 spelers 
gestreden om een plek in de 
finale, dat wordt gehouden 
in Ermelo. Een van de plek-
ken is voor de kampioen van 
Ankeveen, Rody Neijsen (51 
jaar).

Rody was in 2017 ook win-
naar van het NTKP Wijde-
meren (Nederlands Team 
Kampioenschap Poker). Op 
6 juli gaat hij de strijd aan 
met 182 finalisten, met als 
doel Nederlands Kampioen 
te worden. Een kampioen-
schap zou een mooie opstap 
kunnen zijn voor een profes-
sionele carrière en sponsor 
contracten.

Speelvorm
Er wordt gestart op 19 tafels, 
waaraan 9 of 10 spelers wor-
den ingedeeld, die allemaal 
starten met 15.000 chips, 
speltype “Texas hold em No 
limit”. De kaarten worden 
gedeeld door professionele 
dealers, de spelleider aan ta-
fel. Gedurende de dag schui-
ven de chips van speler naar 
speler en vallen er spelers af 
die geen chips meer hebben, 
tot de laatste 10 spelers over 
zijn en er een finale tafel 
wordt ingericht. De winnaar 
van de finale tafel is de nieu-
we Kampioen van Nederland.

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER
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DE NIEUWSSTER

Drie dagen zon, zand en sport

KORTENHOEF- Drie dagen zo-
merse sferen naast sporthal 
De Fuik waar het Wijdeme-
ren Beach Event plaatsvond. 
Een gelikte samenwerking 
van vrijdagmiddag tot zon-
dagavond tussen tennisclub 
Westerveld, volleybalclub 
ODIS en voetbalvereniging 
SV ‘s- Graveland.

Door: Herman Stuijver

Op vrijdagmiddag maken 
leerlingen van de Antoni-
us- en de Regenboogschool 
gebruik van de aangelegde 
sportveldjes waar aannemer 
Hendrik van Loenen na pit-
tige onderhandelingen met 
Dirk van het gelijknamige 
Sportcafé toch maar 450 
kuub zand deels sponsort. 

Naast een lijst andere spon-
sors die onontbeerlijk zijn 
om dit sportfestijn te finan-
cieren. Op vrijdagavond is 
het beachtennis, dat veel weg 
heeft van badminton, want 
de bal mag niet stuiteren. 
Er zijn 45 koppels actief met 
racket en bal. De familie Van 
Wijk is ruim met nakome-
lingen vertegenwoordigd. Zo 
heb je het duo M+M, Marita 
en M dat twee keer wint en 
KaDO, Karin en Dominique, 
doen ook fanatiek mee. Beide 
koppels halen helaas net niet 
de finales, waar diverse win-
naars zijn.

Op zaterdag is het volleyen. 
Op allerlei manieren doen 
de volleyballers hun best om 
verkoeling in de schaduw te 
zoeken en er staan diverse 
zwembadjes. “Het zand is lek-
ker koel”, vertellen de dames 
van Rood-II dat bestaat uit er-
varen speelsters. Ze winnen 
vijf keer en spelen één keer 

gelijk. Helaas komt de dom-
per na de voorrondes, in de 
knock-out fase verliezen ze 
nipt. Dan maar aan het bier, 
vinden Janneke c.s. Er deden 
maar liefst 35 teams mee. Je 
kunt ook lekker snacken bij 
Marloes, Mitch en Henk van 
het Ankeveense restaurant 
1244.

Op zondag is het voetvolley-
en, wat in praktijk vaak neer-
komt op het koppen van de 
bal. Hier zie je grote verschil-
len in vaardigheid onder de 
20 deelnemende teams. Waar 
het ene kwartet alleen de bal 
over het net kan knallen, zie 
je bij andere de fraaiste kop-
combinaties. De finale is een 
strijd tussen de iets oudere 
mannen + Anke Andriessen 
van Beachelona die gerouti-
neerd de jongens van ‘Rondje 
van Mij’ verslaan. Van 150 
kinderen was Fabian Troost 
de winnaar van het Panna 
Knock Out.

 Foto: Winnaar Beachelona
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Zande-lange-rijsluis

NEDERHORST DEN BERG - 
Afgelopen zondagochtend 
23 juni werden een aantal 
watertoeristen onaange-
naam verrast toen de Zan-
derijsluis dicht bleef. Rond 
de twintig varenden ver-
volgden na ruim een uur 
wachten hun dag noodge-
dwongen via andere routes.

Door: Niels van der Horst

J. N. Bleumer uit Ankeveen 
tipte Weekblad Wijdemeren 
hierover. Geen sluiswachter 
en slechte contactmogelijk-
heden. Genoeg aanleiding 
om afgelopen donderdag na-
vraag te doen:

10:00: ik bel de Zanderijsluis. 
Geen gehoor, geen voicemail 
en dus ook geen alternatief 
nummer. 10:10 naar Wa-
ternet Horstermeer gebeld. 

Dat nummer werkte niet 
of was buiten bereik. 10:23 
Waternet steunpunt Weesp 
gesproken. Na een wat moei-
zaam gesprek bleek de sluis 
niet onder Weesp te vallen. 
11:00. Nogmaals de sluis 
gebeld. Werkgever van de 
sluiswachters blijkt City 360 
te zijn. Het nummer dat ik 
krijg, is niet het juiste. Wel 
word ik doorverbonden. Na 
zes minuten wachten, gaat 
ie over maar er wordt niet 
opgenomen. 11:15: via Goog-
le achterhaal en bel ik het 
hoofdkantoor van City 360 
in Zwolle. Na een paar mis-
lukte doorverbindpogingen, 
krijg ik iemand aan de lijn. 
Mij wordt beloofd dat ik die 
middag word teruggebeld. 
15:25 nog niks gehoord en 
nogmaals City 360 gebeld. 
Na 5 minuten wachten volgt 
vanuit het niets een nieuw 

menu! Optie 2 is City 360 
die ik al aan de lijn dacht te 
hebben. Geen van de opties 
werken. Zowel donderdag 
als vrijdag ben ik niet terug-
gebeld door City 360.
15:45: Als laatste mogelijk-
heid contacteer ik Provin-
ciale Staten. Een nette man 
belooft dat hij de informatie 
doorgeeft en dat ik binnen 
een uur word teruggebeld. 
16:40: Provinciale Staten belt 
terug! Na mijn toelichting 
zegt de dame aan de andere 
kant dat ze het uitzoekt en 
dat ik uiterlijk de volgende 
dag de terugkoppeling mag 
verwachten. Vrijdag 11:55: 
ik word teruggebeld. De uit-
leg is dat City 360 kampt met 
een personeelstekort. Ze zijn 
bezig dit probleem op te los-
sen en men hoopt dat het bij 
dit incident blijft.

(Ver)zanderij sluis,

Zondag 23 juni 2019, sloep ge-
huurd, de zon schijnt, heerlijk 
weer, het belooft een mooie dag 
te worden voor een tochtje over 
de Vecht. Om 10 uur liggen we 
voor de Zanderijsluis met vele 
andere boten te wachten op de 
eerste schutting naar de Vecht. 
10:45 uur, de luiken zijn nog 
steeds gesloten, van de sluiswach-
ter taal noch teken. Waternet en 
het waterschap, beiden verant-
woordelijk voor de Zanderijsluis 
(en brug), zijn of volkomen onbe-
reikbaar, of onwetend als je een 
persoon spreekt, hebben een on-
bemand noodnummer en kennen 
geen enkele back-up. 11 uur, het 
aantal wachtende schepen is in-
middels opgelopen tot 11, net als 
aan de andere kant in de Vecht. 

Een geluk, het weer is nog steeds 
mooi en bootjes mensen zijn van 
nature optimistisch en positief, 
maar de luiken zijn nog steeds 
in “slaapstand”. Al jaren vragen 
de watersporters, de midden-
stand en de jachthavens op de 
Spiegel- en Blijkpolderplas om 
ruimere openingstijden van de 
Zanderijsluis. Waternet en het 
waterschap geven niet thuis en 
slapen lekker door. De bediening 
blijkt uitbesteed te zijn. (ik zou 
voor deze zondag een creditnota 
vragen.) Alle schepen zijn omge-
keerd en hebben verder een fijne 
zonnige dag genoten, maar om 
de watersport op deze manier te 
behandelen, getuigt van ontzet-
tend weinig respect.

Met vriendelijke groet,
J.N. Bleumer Ankeveen

   

Duca del Cosma sponsort VVN

NEDERHORST DEN BERG- 
Met trots meldt voetbalver-
eniging Nederhorst dat Duca 
del Cosma per heden een 
nieuwe bordsponsor is voor 
de 133 meter nieuwe borden 
langs de Randweg alsmede 
de dug-outs op veld 1.

Frank en Caroline van Wezel 
zijn de personen achter Duca 
del Cosma. Het bedrijf biedt 
sneakers voor op de golf-
baan, een innovatieve cross-
over tussen fashion en sport, 
een nieuw soort fashion golf-

schoen met een uniek design, 
geïnspireerd op de Italiaanse 
lifestyle. Het VVN- sponsor-
team werd door het echtpaar 
Van Wezel met open armen 
ontvangen. Frank en Caro-
line dragen de voetbalclub 
inmiddels al vele jaren een 
warm hart toe. Met dank aan 
Groove Graphics Erik en Sy-
dney, voor de mooie borden. 
Er ligt een mooie overeen-
komst op tafel voor 3 jaar.
VVN dankt Frank en Caro-
line met hun mooie bedrijf 
Duca del Cosma heel harte-
lijk voor hun betrokkenheid 
bij ons club en voor de sa-
menwerking bij het tot stand 
komen van deze mooie over-
eenkomst voor beide.

 

Clubkampioenschappen RVN
NEDERHORST DEN BERG - 
Komend weekend vinden 
weer de jaarlijkse Clubkam-
pioenschappen plaats bij de 
Rijvereniging Nederhorst 
op de Meerlaan. Het gehele 
wedstrijdseizoen hebben de 
deelnemers in de verschil-
lende klassen, zowel bij het 
springen, als bij de dressuur, 
punten kunnen verzamelen, 
om zich te plaatsen voor 
strijd om Clubkampioen 2019 
te worden. Aanstaand week-
end vinden de finalewedstrij-
den plaats.

Het begint vrijdag 5 juli om 

19.00 uur. Dan start de strijd 
om de titels bij het Springen. 
6 juli om 10 uur gaan de deel-
nemers van start om de titels 
bij de Dressuur, en 7 juli om 
tien uur gaan de jongere deel-
nemers van start bij de Moun-
ted-Games. Hier niet één win-
naar, maar een héle groep.

Welke groep is het beste bij de 
behendigheidswedstrijden op 
het paard, vragen over de ver-
zorging van het paard, enz. 
Daarna vindt rond twaalf uur 
de bekendmaking plaats van 
de verkiezing Pony/Paard van 
het Jaar.

Voor de definitieve bekend-
making van de kampioenen, 
vindt vanaf 13.00 uur de tra-
ditionele Crosscountry plaats.
Afgelopen zondag vond de 
laatste oefen les plaats voor 
deze Cross.

Er werd toen al gesprongen 
over prachtige hindernis-
sen, ontworpen door Willem 
Schouten, waaronder zijn 
spoorwegovergang …

U bent van harte welkom.

 

• 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

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
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Johannette Zomer en
Mike Boddé: De grote oversteek
KORTENHOEF - In een unieke 
ambiance tussen de schilde-
rijen in Atelier Art to Join in 
Kortenhoef, gaan de pianist 
Mike Boddé en de sopraan 
Johannette Zomer een prach-
tige samenwerking aan in 
hun nieuwe programma ‘De 
grote oversteek’. Hoe mooi 
kan het zijn dat de try- out 
in Atelier Art to Join gaat 
plaats vinden, voordat zij 
een paar dagen later het po-
dium in het concertgebouw 
in Amsterdam betreden.

‘In de grote oversteek’ ga je 
mee op reis door verschillen-
de landen en werelddelen. Je 
wordt meegenomen van Bach 
tot Gershwin en van Händel 
naar Sinatra. Mike Boddé is 
bij menigeen bekend door 
Podium Witteman en zijn ca-
baretvoorstellingen. Johan-
nette Zomer is een groot zan-
geres die met name bekend is 
om haar Bach vertolkingen. 
Zij worden bijgestaan door 
Marcel Booij, een fantastisch 
contrabassist, die onder an-
dere gespeeld heeft in het 

metropoolorkest. Angelo van 
den Burg is een bekend per-
cussionist binnen de lichte 
muziek en Nederlandse pop 
die sinds kort met eigen pro-
jecten is gestart waaronder 
Music in Color.

Op zaterdag 3 augustus om 
20.00 uur en zondag 5 augus-
tus om 15.00 uur vindt het 
concert plaats bij Atelier Art 
to Join in Kortenhoef.
Kaarten kosten € 23,00 in-
clusief consumptie. Kaartver-
koop: ingrid@art-to-join.nl

   

Ontspanning hartpatiëntjes tijdens 
Heartbeat Sloepentocht

LOOSDRECHT - Afgelopen 
zondag vond alweer voor de 
3e keer bij de gezellige jacht-
haven Bonnema Watersport 
de Heartbeat Sloepentocht 
plaats. Een heerlijke zonnige 
dag op het water, vol plezier 
en ontspanning voor de ge-
zinnen met een jonge hart-
patiënt.

Door: Anja Lodder

Met een beetje witte koppies 
en behoorlijk moe kwamen 
de kinderen van de sloepen 
af na een hele dag op het wa-
ter. Maar na een lekker ijsje 
en wat drinken onder de pa-
rasol kwamen de enthousi-
aste verhalen los. Na een uit-
gebreide briefing ‘s morgens 
door Sanne Bonnema gingen 
25 sloepen met de gezinnen 
te water. Via de Kalverstraat 
ging het in een ‘treintje’ rich-
ting Eiland Meent. Dat het 
varen met een sloep heel wat 
anders is dan het besturen 
van een auto kwam Angeli-

que, moeder van Merel snel 
achter. “M’n moeder moest 
met de vlag een beetje de 
kant afduwen om de boot 
recht te houden en te zorgen 
dat we geen ´botsbootje´ wer-
den. Gelukkig kreeg ze het 
snel onder de knie” vertelt 
ze lachend. Op Eiland Meent 
waren de vele eikenproces-
sierupsen op tijd weggehaald 
dus kon er heerlijk worden 
gezwommen en gespeeld. 
Na een uitgebreide lunch 
met luxe broodjes en fruit, 
verzorgd door slager Pieter 
Hol uit Geldermalsen die als 
vrijwilliger bij de Stichting 
is betrokken ging het via de 
Stille Plas, Eiland Markus Pos 
en Vuntus weer terug naar 
Bonnema.

Stichting Heartbeat
Björn Tannemaat , zelf ouder 
van een zoon met een hart-
conditie, richtte in 2006 de 
stichting op. “In Nederland 
worden jaarlijks zo’n 1600 
kinderen met een hartaf-

wijking geboren en zijn er 
totaal wel 25.000 gezinnen 
die hiermee leven. Veel kin-
deren worden direct geope-
reerd, maar houden hun hele 
leven klachten. Dat legt vaak 
een enorme druk op het ge-
zin. Niet alleen op de ouders, 
maar ook op de andere broer-
tjes en zusjes. Met onze een-
daagse activiteiten staat het 
positieve voorop: ontzorgen, 
plezier en ontspanning. De 
kinderen kunnen dan even 
een ‘normaal’ kind zijn en 
dat leidt de aandacht af van 
hun fysieke zorgen. De ou-
ders genieten volop maar ook 
voor de broertjes en zusjes is 
het positief: niet ondanks 
maar dankzij het ziekzijn 
van hun broer of zus bele-
ven ze een fantastische dag.” 
Tuur, die al vaker mee is ge-
weest grapt: “Ik ben gewoon 
een excuuskind dus.”

Veel activiteiten
Naast de Sloepentocht be-
staan de eendaagse acti-
viteiten uit bezoekjes aan 
pretparken, dierentuinen, 
Heartballooning, Heartgolf 
en de jaarlijkse Heartrace op 
Zandvoort. Vele sponsors do-
neren voor deze activiteiten 
en werken hard mee aan het 
organiseren ervan, samen 
met het vrijwilligersteam 
van Stichting Heartbeat. Er 
zijn ook 2 Heartvilla’s in Ot-
terlo en Winterberg waar ge-
zinnen een weekje kunnen 
bijkomen. In principe zijn de 
activiteiten voor kinderen tot 
12 jaar. Dat de Sloepentocht 
een schot in de roos was, 
blijkt wel uit de blije gezich-
ten en warme bedankjes aan 
de vrijwilligers en Bonnema: 
tot volgend jaar! 

Zomeravondconcert BMOL
KORTENHOEF - Op donder-
dag 4 juli om 19.30 uur sluit 
BMOL een succesvol seizoen 
af met een zomerconcert 
op de Salomonstempel in 
Kortenhoef. Aan dit concert 
nemen zowel het orkest als 
zanggroep BlueZ deel.

Het was voor alle onderdelen 
van BMOL een bijzonder jaar, 
want de vereniging bestaat 
in 2019 al 120 jaar. Met alle 
onderdelen hebben we voor 
een uitverkochte zaal ons 
voorjaarsconcert gegeven. 
We zien u graag volgend jaar 
weer op zaterdag 21 maart 
2020. De slagwerkers hebben 
hun laatste concert van dit 
seizoen gegeven tijdens de 
jaarafsluiting op het Wellant 
College in Naarden. En nu 
gaan ook de andere onderde-
len op welverdiende vakan-
tie. Traditiegetrouw doen we 

dat met een buitenconcert. U 
bent van harte welkom om 
te komen luisteren naar de 
zangeressen van BlueZ, met 
onder andere een ‘Abba- en 
een Disco Medley’. Het orkest 
speelt de wereldberoemde 
tune van ‘Out of Africa’ om 
daarna het programma te 
vervolgen met meerdere so-
lowerken voor vibrafoon en 
trompet. Hierna gaan we 
swingend de zomer tege-
moet met ‘Copacabana’. We 
zien u graag tijdens ons zo-
meravondconcert! Mocht u 
interesse hebben om bij deze 
vereniging, die ondanks het 
120- jarig bestaan jong van 
geest blijft, muziek te ma-
ken, of een nootje mee te zin-
gen, neem dan gerust contact 
met ons op via info@bmol.nl 
en vraag naar de mogelijkhe-
den.

   

Zomer Boekverkoop bij 
Bibliotheek Gooi en meer
REGIO - Iedere week wordt 
de collectie van de biblio-
theek uitgebreid met nieu-
we, frisse, recent verschenen 
boeken en andere materia-
len. Om hiervoor plaats te 
maken worden boeken waar-
van de inhoud niet meer up-
to-date is, er niet fris meer 
uitzien of die beschadigd 

zijn, verwijderd uit de
collectie.

Deze boeken en andere mate-
rialen worden verkocht van-
af maandag 1 juli tijdens de 
Zomer Boekverkoop.

www.bibliotheekgooienmeer.nl

   

Glow in the dark 
volleybaltoernooi
NEDERHORST DEN BERG - Op 
zaterdag 14 september orga-
niseert Volleybal Vereniging 
Nederhorst in samenwerking 
met Sportcafé De Blijk voor 
de tweede maal een Glow in 
the dark volleybaltoernooi.

Altijd al eens willen ‘shinen’ 
in blacklight terwijl je je vol-
leybalkunsten laat zien? Ver-
zamel dan teamgenoten, ver-
zin een leuke naam, creëer 
een originele outfit én schrijf 
je in! Het toernooi vindt 
plaats in Sporthal De Blijk 
op 14 september, jeugd van 6 
tot 16 jaar: 14.00 -18.00 uur, 

16 jaar en ouder: 19.00-22.30 
uur. Kosten €10,- per team bij 
6-16 jaar, €20,- per team van-
af 16 jaar. Spelvorm: 4 tegen 
4. Aanmelden via evenemen
ten@vvnederhorst.nl

Heb je er helemaal zin in? 
Schrijf je in via bovenstaand 
e-mail adres of bij Sportcafé 
De Blijk vóór 1 september 
aanstaande. Vermeld de 
naam van je team, de namen 
van de spelers en hoeveel vol-
leybal ervaring jullie hebben.
Met elkaar maken we er een 
gezellig en sportief toernooi 
van!
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S.V. ‘s-Graveland: seizoen 2018-2019 ten einde, 
seizoen 2019-2020 begonnen
‘S-GRAVELAND - Afgelopen 
zondag eindigde het voet-
baljaar 2018-2019 en dit is 
geruisloos overgegaan in het 
nieuwe seizoen 2019-2020. 
De komende maanden staan 
in het teken van vakantie en 
voorbereiden op het nieuwe 
seizoen. Helemaal stil zitten 
doen we niet, want er zijn 
nog wel wat activiteiten op 
de club. Het seizoen mét bal 
gaat op zondag 11 augustus 
van start als de selectie start 
met de voorbereiding op de 
nieuwe competitie.

Wijdemeren Beach: Footvol-
ley
De omstandigheden waren 
prachtig tijdens het Footvol-
ley toernooi. De afsluiting 
van het drie daagse Beache-
vent werd gewonnen door 
Beachelona dat niet voor het 
eerst met de hoofdprijs aan 

de haal ging. Ook dit jaar ble-
ken ze weer de behendigste 
in het zand.

Halve finale (én finale?) 
Oranjevrouwen
Het Nederlandse vrouwen-
elftal heeft de halve finale 
bereikt van het WK en de 
wedstrijd tegen Zweden kan 
op groot scherm bekeken 
worden in de kantine van 
onze vereniging. Kantine is 
open om 20.15 uur. De wed-
strijd begint om 21.00 uur. 
Als Nederland de finale haalt 
kan er zondag (17.00 uur) ook 
gekeken worden!

JO11-1 als kampioen door de 
Amsterdamse grachten
Hoe het WK vrouwen voor 
Nederland ook afloopt, er 
gaat hoe dan ook een voetbal-
team door de Amsterdamse 
grachten. Hun ingezonden 

kampioensfoto’s zijn door 
de Ajax Kids Club als mooi-
ste beoordeeld. Daarom kan 
het team op zondag 14 juli 
vanaf de kant luid toegezon-
gen worden als het in een 
rondvaartboot door de Am-
sterdamse grachten wordt 
gevaren.

Wegens succes geprolon-
geerd: Fotokiekje 2019
De thema’s vakantie, voet-
bal en de SV creatief met el-
kaar verweven. Ook na deze 
zomervakantie laten we 
een vakjury de inzendingen 
beoordelen. Stuur je prent 
in naar communicatie@svs-
graveland.nl o.v.v. #vakan-
tiekiekje. Informatie en lid 
worden?
Ga naar www.svsgraveland.
nl of volgens ons via: Face-
book, Twitter, Instagram en 
via SVS TV You Tube.

   

Zomerprogramma Wijdehuis Kortenhoef
KORTENHOEF - Blijft u de zo-
mer thuis, kom dan op don-
derdagmiddag naar het Wij-
dehuis! In juli en augustus 
van 13.30 - 16.00 uur. Voor 
iedereen uit Wijdemeren die 
zin heeft in gezelligheid, an-
deren te ontmoeten en iets 
actiefs te doen.

Kosten €2,50 (incl. koffie/

thee) Bij sommige activitei-
ten geldt een meerprijs.

Programma:
4 juli spelletjes, 11 juli rond-
leiding Imkerij Loosdrecht, 
met koffie en thee (+1,50), 
18 juli Oostenrijk, thuis en 
toch op vakantie! Leuke dia-
presentatie! 25 juli High tea 
(+€1,50), 1 aug. handmas-

sage (onder voorbehoud) 
(+€2,50), 8 aug. zomers 
schilderen (geen ervaring 
nodig) (+€2,50), 15 aug. lach-
workshop, leer te ontspan-
nen door te lachen, 22 aug. 
pannenkoeken eten, 29 aug 
muziekmiddag, popmuziek 
luisteren/meezingen onder 
begeleiding van een muzi-
kant (+2,50). Is vervoer een 
probleem, neemt u dan con-
tact met ons op dan zoeken 
we samen naar een oplossing. 
Voor alle activiteiten is het 
noodzakelijk u aan te mel-
den. Wijdehuis Kortenhoef, 
Parklaan, over het bruggetje 
(naast de Fysiopraktijk). Aan-
melden of meer info: Herma 
Kleve hkleve@versawelzijn.
nl of Lora Hoogland lhoog-
land@verswawelzijn.nl of via 
tel 035 6231100.

   

 GooiTV
REGIO - Vanaf woensdag 
3 juli 2019 op GooiTV: TV 
Magazine met diverse on-
derwerpen waaronder een 
gesprongen waterleiding in 
Bussum, de eikenprocessie-
rups, een jarige Vitusschool 
in Bussum en de fietsboot in 
Loosdrecht. Andreas van der 
Schaaf bezocht de jaarlijk-
se Wereld Barbecue dag in 
Bussum en registreerde dit 
op zijn eigenzinnige wijze. 
GooiTV is te zien bij o.a. Zig-
go (41 en 45) en KPN (1432). 
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 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

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.

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

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

Boot & Motorenservice
Loosdrecht

Wij zoeken een monteur liefst met enige ervaring
in boot motoren/watersport.

Tevens stagiaire/leerling monteur ook welkom,
t.z.t. aangevuld met fabrieks trainingen.  

Oud Loosdrechtsedijk 95
1231 LT Loosdrecht

035-5828485
Bml.loosdrecht@planet.nl
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t/m 27 oktober 
Tentoonstelling: Wie was 
de mol?
- Loosdrecht
Wie was De Mol? is het ver-
haal van dominee de Mol, 
een verhaal over Loosdrecht 
en een ambitieus man in 
een ambitieuze tijd.
www.sypesteyn.nl 

3 juli
Wijntje op het Pleintje - 
Loenen aan de Vecht
OrVeO organiseert een con-
cert op het plein tussen de 
Lutgerslaan en de Zegelaar-
weg in Cronenburg, Loenen. 
Dit jaar is het thema “Wijn-
tje op het Pleintje”. Neem 
u eigen kleedje of stoeltje 
mee. 20.00 tot 21.30u, toe-
gang is gratis.

4 juli
Zomerkermis – Laren 
(NH)
www.kermislaren.nl

6 juli 
Vaartocht Ankeveense
Plassen
Beleef de zonsondergang 
op het stille water van de 
Ankeveense Plassen. www.
natuurmonumenten.nl/na-
tuurgebieden/ankeveense-
plassen

6 juli
Zomerfeest Speeltuin
De Eekhoorn - Kortenhoef
11 tot 16uur
Leden gratis, niet leden 2,50

6 juli
De Nacht van Bart spon-
sorrun – Hilversum
Sponsorrun voor genezing 
van nierziekten. De run 
gaat door tv-studio’s, over 
het Mediapark en langs an-
dere plekken die belangrijk 
waren voor Bart.
www.nierstichting.nl
 
6 juli
Oudegrachtconcert - 
Weesp
Koninklijke Harmonie De 
Adelaar komt met het Ou-
degrachtconcert, in de Ou-
degracht ter hoogte van de 
Slijkstraatbrug. Samen met 
zanger/entertainer Henk 
Hollands zal het harmonie-
orkest verschillende Hol-
landse Helden eren door 
speciale bewerkingen voor 
het harmonieorkest samen 
met zang. De Adelaar speelt 
vanaf een drijvend podium. 
Het concert is gratis bij te 

wonen, om 20.00 uur trapt 
de coverband Time Off af 
met het voorprogramma. 
www.adelaar-weesp.nl

6 en 7 juli
Countryweekend 
Pandarosa - Vreeland
Beleef de sfeer van een 
oud western dorp in Ame-
rika! Kom allemaal naar het 
Country & Western Week-
end voor volwassenen en 
kinderen. Boerderij Ponde-
rosa organiseert voor de 30e 
keer weer een prachtig feest 
voor jong en oud. De hele 
boerderij en stallen zijn 
omgetoverd tot een western 
dorp, er is zelf een jail.
Voor meer informatie: 
www.facebook.com/Coun-
tryweekendVreeland/

7 juli 
SLOEPentocht
- Loosdrecht
Varen, muziek, gezellig-
heid, proeverijen, hapjes, 
feest, mooie natuur. dat wilt 
u niet missen! 
www.stichtingsloep.nl 

7 juli 
OERRR Ontdek de
geluiden uit het bos
- ‘s-Graveland
Ga mee met de boswachter 
op ontdekkingstocht door 
het bos van de ’s-Graveland-
se buitenplaatsen! Deze 
activiteit duurt anderhalf 
uur en is geschikt voor ge-
zinnen met kinderen vanaf 
4 jaar.

Ontdek de buitenplaat-
sen van ’s-Graveland
inclusief Bantam
Ga mee en ontdek de na-
tuur en de cultuurhistorie 
op Boekesteyn, Schaep en 
Burgh en Bantam. De bos-
wachter weet de mooiste 
plekjes te vinden!
www.natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechtstreek

UITAGENDA

TENTOONSTELLING:
PLOEGSCHILDER JANNES DE VRIES (1901-1986), 

t/m 7 juli
Het Groninger Hogeland - 
Kortenhoef
Tot en met 7 juli 2019 is 
de tentoonstelling ‘Het 
Groninger Hogeland’ van 
ploegschilder Jannes de 
Vries (1901 - 1986) te bewon-
deren. Kunst aan de Dijk 
Kortenhoef presenteert dit 
jaar een prachtige verzame-
ling werk uit particuliere 
collecties van de Ploegschil-
der Jannes de Vries (Meppel 
1901- 1986 Groningen). Een 
must voor iedere liefheb-
ber van expressionistische 
schilderkunst.
www.kunstaandedijk.nl

VRIJBUITERWEEKEND - LOOSDRECHT

6 en 7 juli
Het Vrijbuiterweekend is voor de wedstrijdzeiler een vertrouwd weekend met 4 gepro-
grammeerde wedstrijden. ‘s Ochtends een wedstrijd, lekker lunchen en vervolgens ‘s 
middags de volgende wedstrijd. Tijd voor sportieve ambitie in wedstrijdformaat, maar 
ook tijd voor gezelligheid met de zeilers onder elkaar!
www.vrijbuiterweekend.nl

LANDELIJKE OPEN IMKERIJDAGEN - LOOSDRECHT

13 en 14 juli
Kom langs en ga met de imker op pad. Op ontdekkingstocht door de tuinen van de im-
kerij met proeven van honing, kijken bij de bijenkasten en kaarsen maken van echte 
bijenwas. Er is ook een echte honingwinkel die je zeker even een bezoekje moet brengen.
Beleef bijenhouden van dichtbij 
Wat doet een imker en waarom word je imker? Hoe gaat het oogsten van honing in zijn 
werk? Informatie over het houden van bijen, uitleg over werksters, darren en de konin-
gin, kijken in de bijenkast en op zoek naar de koningin, informatie over hoe je je tuin of 
balkon bij-vriendelijk kan inrichten, en hoe kan ik helpen de bijenstand te verbeteren?
12.00 tot 16.00 uur www.imkerij.nl/open-dagen/ 

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze aan als agendapunt via
redactie@dunnebier.nl o.v.v. Agenda.
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NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | In samenwerking met
DE NIEUWSSTER

Wijdemeren Beach in beeld
Met dank aan Frans Hendriks


