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S.V. ‘s-Graveland:
Voorbereiding
van start
‘S-GRAVELAND - Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer, Leon Roorda, is de
selectie afgelopen zondag
begonnen aan de voorbereiding op de competitie. Door
de vakantie was de selectie nog niet compleet, maar
onderwierpen toch liefst 27
spelers zich aan twee trainingen. De voorbereiding
voorziet ook in een aantal
oefenwedstrijden en een
kort trainingskamp over anderhalve week.
Competitie-indeling

Zorgen over inbraken in
Wijdemeren
WIJDEMEREN - Wijdemeren
staat op de 4e plek in de
top-10 van inbraken in Nederland. In Nederhorst den
Berg waren er vijf, in Ankeveen, ‘s-Graveland en Kortenhoef waren er in juni en
juli geen inbraken volgens
wijkagent Carl Klein. Maar
bewoners van de Oud Loosdrechtsedijk maken zich
wel degelijk zorgen over
het aantal inbraken. Bij hen
waren er vanaf begin juni
acht. Volgens Klein past dit
aantal in het beeld van de
afgelopen jaren. Waarbij er
in de vakantieperiode meer
inbraken zijn.
Door: Herman Stuijver
Een inwoner van de dijk die
het gebied tussen de nrs.
68-90 goed kent, vertelt dat
de schrik er goed in zit.
“De mensen zijn fors gedupeerd. Niet alleen vanwege
de waarde van de spullen,
maar ook emotioneel. Het
gaat om sieraden, geld en er
is zelfs een kluis gestolen. Je

verwacht dit niet in een rustig dorp als Loosdrecht. Het
gevoel dat je niet veilig bent,
bezorgt ons veel stress.”
Ze vermoedt naar aanleiding
van een gesprek met een opsporingsambtenaar dat er
sprake is van een dader die
meerdere inbraken heeft gepleegd. Dat zou af te leiden
zijn uit de sporen en uit de
methode waarbij de ‘kleine’
dader steeds van bovenaf
door een raam naar binnen
klimt. Wijkagent Klein kan
niet bevestigen of dat waar
is, dat wordt uitgezocht door
een andere afdeling. Hij
weet dat het forensisch onderzoek nog gaande is. Wel
is hem bekend dat de daders
vrijwel altijd van buiten het
dorp komen.

Machteloos
Een mevrouw die aangifte deed, was niet tevreden
over de communicatie met
de politie. Het duurde te
lang voordat men reageerde
op haar melding. Ook was

ze verbaasd dat er ‘s nachts
maar twee surveillanceauto’s voor Wijdemeren en
Hilversum beschikbaar zijn.
“Ik kreeg het gevoel uit het
contact met de politie dat ze
zich ook machteloos voelen.
Dat ze niet in staat deze criminaliteit groots aan te pakken”, vertelt het slachtoffer.
Carl Klein wil niet spreken
van een machteloos gevoel.
Wel erkent hij dat de politie
in Nederland kampt met een
tekort aan personeel. “Dat is
een punt dat niet alleen voor
deze regio geldt, maar het is
een landelijk probleem.”
Anderzijds voegt hij eraan
toe dat de politie buiten het
beeld van het publiek keihard werkt om de inbrekers
te betrappen. Zo worden
bijvoorbeeld de wegen van
mogelijke daders soms stap
voor stap gevolgd. Ook is er
steeds meer aandacht voor
preventiemaatregelen
om
te voorkomen dat het inbrekersgilde te makkelijk toe-

gang krijgt.

Wijdemeren 4e van Nederland
Op de site aantalinbrakenvergelijken.nl houdt Margriet Hoogslag uit Soest de
inbraakcijfers bij. Op de top10 van meeste inbraken staat
Wijdemeren op de 4e plaats
van Nederland met een ratio
van 0,99. Dat is het percentage inbraken per 1000 inwoners. Het absolute getal staat
op 23 in juni en juli. Klein
kan deze cijfers niet bevestigen. Hij vermoedt dat de
hausse aan inbraken in januari het gemiddelde omhoog
stuwt. Omdat landelijk het
aantal inbraken afneemt,
komt Wijdemeren steeds
meer naar boven drijven.

Het eerste elftal treft met
Vreeswijk één tegenstander
waar het afgelopen seizoen
ook tegen speelde. Samen
met de kampioen van de 4e
klasse komt S.V. ‘s-Graveland
dit seizoen uit in de 3e klasse. Daarin speelt het dus nagenoeg alleen maar tegen
nieuwe tegenstanders, maar
dat zijn wel oude bekenden.
Op een enkele uitzondering
na hebben de blauwwitten in
het verleden tegen alle verenigingen gespeeld. Meest
in het oog springende tegenstander is VV Nederhorst.

2e elftal
Ook het 2e elftal mag komend seizoen de krachten
meten in de (res.)3e klasse.
Een mooie uitdaging voor het
elftal van trainer-coach Peter
van Boeijen en leider Wim
Miltenburg.

JO19-1
De na twee jaar teruggekeerde trainer Juliën Janmaat mag
met zijn JO19-1 in de hoofdklasse de strijd aan gaan met
onder andere de JO19-1 teams
van SDO, Victoria en NVC.
Ook de JO19-1 is afgelopen
weekend gestart met de voorbereiding.

Bekerindeling

Geef voor nieuwe
doorbraken in
kankeronderzoek.
Ga naar
kwf.nl/doneer

Het Bussumse Allen Weerbaar en de Amersfoortse
clubs VVZA en Amsvorde zijn
de tegenstanders van het eerste elftal in de bekercompetitie. De eerste bekerwedstrijd
staat op 1 september gepland.
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Bij Uitvaartverzorging Myosotis
NIEUWS VOOR AN
is er ruimte voor uw eigen inbreng
en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een
passende invulling van de uitvaart.

NIEUWS UIT DE KERKEN

Heeft u vragen over uitvaartverzorging-verzekeringen?
Elke donderdag houden wij
een inloopspreekuur van
16.00 tot 17.00 uur.

Charles

Bereken online uw uitvaartkosten
op onze website met de
uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle
uitvaartverzekeringen.

Uitvaartcentrum Myosotis
is gevestigd aan de
Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden:
0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Ankeveen 2019
Zaterdag 17 augustus
is er weer markt.
(Visboer nog afwezig)
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Thuizbij Kinderopvang – Kortenhoef
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035-6569785
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Uitgave/administratie

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij
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timmerbedrijf
H.timmerbedrijf
van Ruitenbeek
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van
Ruitenbeek
verbouw
• onderhoud
• keukens •
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• ramen
onderhoud
• keukens
interieur
• deuren
• •
interieur
ramen • deuren
•
kozijnen •• ambachtelijk
timmerwerk
aannemersbedrijf
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•
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1394 AN 0294
Nederhorst den Berg
Telefoon
Tel.
0294-25 46- 254683
83 / 06-209 78 399
onderhoud -vanruitenbeekherman@gmail.com
verbouw
Telefoon
0294 - 254683

HOETMER & VAN RIJN
nieuwbouw - renovatie
0294-251254 035-6563680

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

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

Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

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

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl
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Wijdemeren heeft iets lagere vaccinatiegraad
WEEKBLADWIJDEMEREN

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

WIJDEMEREN- In Nederland
worden kinderen gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De
Regio Gooi en Vechtstreek
maakte een verslag over
2018, gebaseerd op het rapport Vaccinatiegraad van
het RIVM. Wijdemeren bungelt bij vier programma’s
aan de onderkant.
Door: Herman Stuijver

Alle kinderen in de leeftijd
van 0 tot 18 jaar woonachtig
in de regio Gooi en Vechtstreek worden uitgenodigd
voor deze vaccinaties. Zij
krijgen vaccinaties aangeboden tegen twaalf infectieziekten: difterie, kinkhoest,
tetanus, polio, bof, mazelen,
rodehond, haemophilus influenzae type b (HIB), hepatitis B, meningokokkenziekte, pneumokokkenziekte en

baarmoederhalskanker. De
vaccinaties zijn gratis. Deelname aan het RVP is niet
verplicht.

90%
Wereldwijd is de doelstelling om te komen tot een nationale vaccinatiegraad van
minimaal 90%. Door toenemende vaccinatietwijfel bij
ouders was er de laatste jaren een lichte daling zicht-

22.500 euro voor Sypesteyn
LOOSDRECHT- In een brief
aan
de
gemeenteraad
maakt wethouder De Kloet
duidelijk dat kasteel-museum Sypesteyn vanaf 2020
jaarlijks € 22.500 ontvangt.
De subsidie van 9.200 euro
(2019) wordt vervangen
door een opbrengst van de
erfpacht.
Door: Herman Stuijver
In 2016 stemde de gemeenteraad in met het plan ‘Op
weg naar een duurzame
toekomst voor kasteel Sypesteyn’. Onderdeel van dit
plan is het bouwen van 4
rijwoningen en 1 vrijstaande woning op het voormalige Schutse- perceel. De opbrengst van deze woningen
uit de erfpacht van de ondergrond komt daarbij ten goede aan kasteel Sypesteyn.
Na een voortvarende start
kwam er vertraging in de

bouw, omdat de huurders
van recreatiewoningen bezwaar aantekenden. Na een
langdurig juridisch traject
werd de eerste woning per
1 september 2018 ontruimd.
Na de sloop startte de bouw
van de 4 rijwoningen. Het
bouwproces vordert gestaag
en zal aan het einde van dit
jaar zijn afgerond. Op dat
moment zal ook de erfpacht
voor deze woningen in rekening worden gebracht bij de
kopers hiervan (15.000).
Voor de achterste woning
heeft het juridische proces
echter aanzienlijk langer
geduurd. Op 25 april 2019 is
na een kortgeding over huisuitzetting een minnelijke
schikking getroffen, waarbij
is vastgelegd dat uiterlijk 1
september ook deze recreatiewoning moet zijn ontruimd. Consequentie is dat
de vrijstaande woning dus
niet per 1 januari 2020 ge-

reed is. Dit betekent dat dus
ook nog geen erfpacht van
deze woning kan worden
geheven. Naar verwachting
kan dit pas in de loop van
2020.

Stop subsidie
De totale jaarlijkse opbrengst uit erfpacht van alle
5 woningen bedraagt
€ 22.500. Van de eerste 4 rijwoningen bedraagt de jaarlijkse opbrengst uit erfpacht
€ 15.000. Deze opbrengst ad
€ 15.000 zal met ingang van
2020, na aftrek van eventuele kosten, worden doorgesluisd aan de Stichting tot
behoud van kasteel Sypesteyn. Deze opbrengst is hoger dan het in de afgelopen
jaren verstrekte subsidiebedrag aan de stichting (2019:
€ 9.200) en daarmee kan in
ieder geval worden voldaan
aan het raadsbesluit om de
subsidie uiterlijk 1 januari
2020 te beëindigen.

baar in deelname aan het
RVP, zowel op landelijk als
regionaal niveau. De meest
recente cijfers uit 2018 laten zien dat er in Gooi en
Vechtstreek - net als bij de
landelijke tendens - een stabilisering waarneembaar is.
De vaccinatiegraad is ongeveer gelijk gebleven aan het
jaar daarvoor en ligt boven
of rond het landelijk gemiddelde.

Wijdemeren is het aantal
deelnemers lager: 43%.

Cijfers

In het jaarverslag is ook gekeken naar het percentage
kinderen dat geen enkele
vaccinatie heeft gekregen.
Landelijk is dit percentage
4,6%. In de regio Gooi en
Vechtstreek variërend van
4,6% tot zelfs 0,5% in Weesp,
in de vijf dorpen is het aantal ‘totaalweigeraars’ onder
het landelijk gemiddelde, nl.
4,3%.

Vaccinaties zijn verdeeld
naar leeftijdsgroepen, er
is dus per vaccinatie een
percentage
gevaccineerde
kinderen. Van alle 0- tot2-jarigen is het regionale
gemiddelde dat alle zeven
vaccinaties heeft gehad,
iets hoger: 91,5% (landelijk: 90,2%). In Wijdemeren:
91,3%. Bij de 4-jarigen die
een DKTP- vaccinatie krijgen, sluit Wijdemeren de rij
met 89,3%, tegen een regionaal gemiddelde van 92,8.
Bij de 9-jarigen zijn er twee
vaccinaties: difterie/tetanus/
polio en ook bof, mazelen
en rodehond. Ook hier staat
Wijdemeren onderaan met
88,6% (regio: 91,4% ; landelijk: 89,5%). Voor 12-jarige
meisjes is het mogelijk je
te laten inenten tegen baarmoederhalskanker. In heel
Nederland doet 45,5% eraan
mee, in Gooi en Vechtstreek
is dat meer met 53,9%. In

Nieuw was in 2018 de vaccinatie van 14-jarigen tegen
meningokokken. Van het
opgeroepen deel kwam 87,1
% opdagen. Regionaal is dat
90,5%. Geen van de gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek ligt onder het landelijke percentage (Wijdemeren:
88,4%).

Risico’s
De vaccinaties uit het RVP
verkleinen de kans op bepaalde ziektes. Wanneer
veel kinderen tegen een
infectieziekte zijn gevaccineerd, komt deze ziekte
minder vaak voor (groepsbescherming). Zij worden als
het ware beschermd door
de ingeënte groep. Om dit
effect te behouden is het
belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen zijn ingeënt en
dat de hoge vaccinatiegraad
blijft bestaan.
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Drukke weken voor Fietsboot

Even thuisgebracht worden?
Geen probleem!

25
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LOOSDRECHT - De Fietsboot
op de Loosdrechtse plassen profiteerde afgelopen
weken van het mooie fietsweer. Zes dagen per week
wordt er gevaren tussen
Oud-Loosdrecht en Breukeleveen en op de warme
dagen in augustus was het
druk.
Mensen die Loosdrecht goed
kennen of bekend zijn met
het recreatie-eiland Markus Pos weten de boot wel
te vinden; ook al is het één
grote bouwplaats rond de
Porseleinhaven. Ze geven de
moed niet op om de Bibian
Mentelpier te vinden tussen
alle bouwhekken. Voor de
toevallige fietser langs het
Muijeveld is het een verrassing om vandaar uit over te
steken naar Oud-Loosdrecht.
Een vaak gehoorde reactie
is: “Ik wist niet dat hier een

NIEUWS VOOR AN

halte was.” Dan zijn er nog
de toevallige dagjesmensen of hotelgasten die het
leuk vinden om even mee
te varen over de plassen. Zij
zoeken een terrasje rond de
Porseleinhaven met uitzicht
op het water en lopen dan
de pier op. Goed om te we-

ten: Bij het Muijeveld zijn
goede parkeerplaatsen om
een dagje op Markus Pos
door te brengen. De Fietsboot wordt gerund door een
enthousiaste groep vrijwilligers en vaart nog tot en met
1 september haar zesdaagse
dienstregeling.

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

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Wijnands

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

* 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

LOOSDRECHT - De gratis
nieuwe kastelenfietsroute
‘Van Loosdrechts porselein
tot ‘s Gravelandse buitenplaatsen’ is een feit. Het betreft een digitale route die
gemakkelijk online is samen
te stellen, te downloaden en
af te drukken. Op woensdag
7 augustus overhandigden
Arno Ruis, programmaleider
kastelen van NBTC Holland
Marketing en Wouter Terpstra, directeur van Fietsnetwerk.nl de route aan Rimmert Sluiter, directeur van
Kasteel-Museum Sypesteyn.
Het absolute hoogtepunt van
de fietsroute is Kasteel Sypesteyn, de verborgen parel
van Loosdrecht. Loosdrecht
was vroeger een belangrijke
wereldspeler voor de productie van karakteristiek porselein en het museum beschikt
over één van de omvangrijkste porseleincollecties van
het land. Sypesteyn maakt
deel uit van de landelijke
kastelenlijn; de bundeling
van mooiste musea en tuinen bij kastelen en buitenplaatsen in Nederland.
Het fietsrondje ‘Kasteel Sypesteyn’ kruist onder andere
Toeristisch
Overstappunt
(TOP)
Bezoekerscentrum
Gooi en Vechtstreek in ‘s Graveland. De route brengt fietsers langs fraaie buitenplaatsen en landgoederen, die in
de 17e en 18e eeuw gebouwd
zijn - vaak in opdracht van

puissant rijke mensen uit
Amsterdam, die via de rivier
de Vecht land aankochten.
De meeste buitenplaatsen
worden tegenwoordig bewoond of gebruikt als kantoor en zijn dus niet toegankelijk voor publiek.
Deze route maakt deel uit van
een landelijke samenwerking van 30 kasteelmusea en
tientallen kasteelhotels- en
restaurants in Nederland,
met als doel om meer bezoekers uit Duitsland, GrootBrittannië en Vlaanderen

te trekken. In opdracht van
NBTC Holland Marketing
ontwikkelde Fietsnetwerk in
totaal 8 compacte fietsroutes
binnen deze samenwerking.
Het fietsrondje ‘Van Loosdrechts porselein tot ‘Gravelandse buitenplaatsen’ is
vanaf heden beschikbaar in
het Nederlands, Engels en
Duits en samen te stellen en
te downloaden via https://
w w w.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/fietsrondje-sypesteyn/

Foto: J.G. Pascoe
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Vroegmiddeleeuwse munt
gevonden
WEEKBLADWIJDEMEREN
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

WIJDEMEREN- Vorige week
deed hobbyarcheoloog Mark
Eijbers met zijn metaaldetector een bijzondere vondst
in het Gooi: een zilveren
vroegmiddeleeuwse munt.
AWN Naerdincklant - vereniging voor vrijwilligers in
de archeologie voor het gebied tussen Eem en Vechtstreek doet melding van deze
vondst.
Uit onderzoek blijkt dat het
gaat om een zogeheten sceatta uit ca. 695-710. De 11 millimeter kleine munt heeft
geen grote financiële waarde,
maar is wel van historische
en wetenschappelijke waarde. Het blijkt het derde muntje te zijn van dit type dat ooit
in het Gooi is gevonden. Op
de munt is een gestileerd portret te zien dat naar rechts
kijkt met een kroon die groter is afgebeeld dan het hoofd
plus drie horizontale balkjes.
Op de keerzijde zijn twee
kruisjes te zien met enkele
aanzetten van letters.
Uit een ruwe inschatting op
basis van muntstempels blijkt

dat van het munttype destijds
maar liefst ca. 4,5 miljoen
munten zijn geslagen. Het
munttype is gebruikt zowel
voor
binnenlandse
doeleinden als voor handel met
Engeland - waar ze ook veelvuldig zijn teruggevonden.
De waarde van de munt was
vermoedelijk ongeveer een
dagloon. De munt valt precies
binnen de regeerperiode van
de Friese koning Radbod. Het
valt niet met 100% zekerheid
te zeggen dat het een munt is
van deze koning, maar aannemelijk is het wel.

wanden van leem en een dak
van heideplaggen, riet of stro.
Op basis van overgeleverde
naamgevingen en vondsten
blijken de bewoners destijds
van Friese oorsprong te zijn.
Van een aantal bewoningskernen in het Gooi is ook de
naam overgeleverd die minimaal terugvoert tot de vroege middeleeuwen. Zo zijn
Hilversum en Blaricum als
plaatsnaam gevormd met het
woord heem (huis of woonplaats). Laren (Laer), Crailo
(’kraaienbos’) en Bussum
voeren als plaatsnaam terug
op ‘bosnamen’. (Oud-)Naarden voert terug op de naam
Naruthi en wordt voor het
eerst in ca. 900 genoemd in
een lijst van bezittingen van
het klooster van Werden aan
de Ruhr. Ook te Huizen zijn
diverse vroegmiddeleeuwse
vondsten gedaan, waaronder
een fragment van een gouden
Vikingring. Deze werd enkele jaren geleden ook al door
Mark Eijbers gevonden en
heeft hij geschonken aan het
Vikingmuseum ‘Dorestad’ te
Wijk bij Duurstede.

Krijn Spaan nadert het einde
van zijn levenswerk. Hij wil
het leven van Oud Kortenhoef

Het houdt niet op met de eigenaren van honden, ze laten de
honden op willekeurige plaatsen
poepen. Echter, NIET voor hun eigen deur/terrein! Als je over wandelpaden en/of fietspaden met je
kinderen/vrienden naar zwemgelegenheden wilt gaan, dan moet
je grote sprongen maken om
over die poep heen te stappen.
En niet alleen daar maar eigenlijk overal waar wij, mensen met
fatsoen, en degenen die wel een
hondenpoepzakje bij zich hebben
en het opruimen, lopen. Bermen
en stoepen etc. liggen vol. In vele
steden wordt dit behoorlijk beboet en wat mij betreft mag dit in
Nederhorst den Berg ook, evenals

het los lopen van honden.
Waarom laat je ze loslopen? Een
onschuldige fietser, wandelaar of
kind schrikt zich wezenloos. En
...zo’n hond kan onverwachts heel
raar doen! En dan heb ik het nog
niet eens over zo’n eigenaar, die
dan beweert dat het lieve hondje
niets doet, en dan probeert om
het dier terug te roepen, maar
helaas reageert de hond dan niet
eens.
Mensen, ik heb absoluut geen hekel aan honden ... maar wel aan
diverse eigenaren. Neem jullie
verantwoording en denk aan de
medemens!

No poop please

worden uitgelaten. En bovendien
moeten eigenaren de hondenpoep oprapen. Dat geldt ook voor
de Spiegelpolder waar mensen
wandelen, fietsen en zwemmen.
De route naar het zwemgebied
ligt bezaaid met hondenuitwerpselen. Belangrijk voor het milieu
om de poep op te rapen, bovendien stinkt het bijzonder op hete
dagen.

Mevrouw Caroline Williams
stuurde een Engelstalige brief
naar de redactie. Nadat ze het
Weekblad complimenteert met
de zeer informatieve wijze van
nieuwsvoorziening wil ze als
jaarlijks bezoeker van dit deel van
het prachtige Holland haar zienswijze geven op twee punten. Alle
honden zouden op de Radioweg
(Horstermeer) aangelijnd moeten

Marina Warneke

Caroline Williams, Nederhorst den Berg

Middeleeuwse bewoning
Uit eerder onderzoek blijkt
dat in vrijwel het gehele Gooi
middeleeuwse
bewoning
heeft plaatsgevonden tussen
ca. 500-1200. Bewoning vond
vooral plaats op de leemrijke
heuvels en de flanken ervan.
De nederzettingen bestonden vermoedelijk uit kleine
groepjes boerderijen, die
door één of enkele families
werden bewoond (mogelijk
tussen ca.30 en 100 personen). De boerderijen werden
opgebouwd uit hout, met

Voetprint

en zijn bewoners zo gedetailleerd en getrouw mogelijk beschrijven. In deel 9 ging het
over ‘Vanaf het Kanaal tot begin Dode Eind’.
De voorgaande acht delen
gingen over het Moleneind
dat heel vroeger een eenheid
vormde met de Kortenhoefsedijk. Nu resten hem nog drie
delen om de Kortenhoefsedijk af te maken, want Krijn
had zich ooit voorgenomen
om 12 delen te schrijven. Of
hij dat gaat redden, zal in de
nabije toekomst blijken.

Jouw voetprint in de tijd achterlaten

een twijfelachtige
list bedacht

Dat zit achter de plannen
waar bestuurders over praten

Als samenvatting van een gebiedsplan werd het eerst van
kracht

Maar ideale plannen door
hen bedacht
Lijden echter eerder schipbreuk dan verwacht

Extra boek naast serie Krijn
Spaan
KORTENHOEF- Op zaterdag
31 augustus presenteert
Krijn Spaan zijn 10e boek in
de serie over de bewoners
van Oud Kortenhoef. Als extra verrassing ontvangt de
koper nog een boek. Van de
Kortenhoefse
therapeute
Ruut de Kloet die ‘Toeval
bestaat niet’ schreef. De bijeenkomst is op zaterdag 31
augustus om 11.00 uur in de
Oude School aan de Kortenhoefsedijk 145.

Alweer...de hondenbezitters

Toeval
Volgens natuurgeneeskundig
therapeut Ruut de Kloet- Steijn (83) bestaat toeval niet.
“Het leven wordt van bovenaf
geleid, door helpers, door engelen.” Al 34 jaar behandelt
ze mensen met soms onverklaarbare
aandoeningen.
Met masserende handen, met
edelstenen,
klankschalen,
kruiden en geuren verdrijft
ze verdriet, boosheid en frustratie uit het lichaam. In het
boek ‘Toeval bestaat niet’ beschrijft ze bijzondere levensverhalen uit haar praktijk.

nieuwe

Door met halve antwoorden
burgers zand in de ogen te
strooien

Want al vele jaren zeggen we,
voor de schijn?

Kunnen die, na dit eerste besluit, geen roet meer in het
eten gooien

Dat we in alles democratisch
zijn

Elk onderdeel houdt namelijk veel meer in

En voldoende neuzen naar
één kant

Dan iedereen dacht bij dat
kale plan in het begin

Is niet zo gemakkelijk in dit
polderend land

Generaties werk met alle
aandacht voor omgeving en
natuur

Soms is ergens al tientallen
jaren op gekauwd
Voordat er werkelijk ook
wordt gebouwd
Maar de plannenmakers weten het veel beter

Helpt men nu met die nieuwe
ideeën zomaar overstuur
Alle steekhoudende argumenten worden aan de kant
gezet

Dan de burgers, die snappen
het toch voor geen meter….

Bestuurders en de groene
maffia hebben (nu) nog
pret…..

Breed heeft men stilletjes

Cor Lam, Loosdrecht
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Vakantiestemming!

Frans stokje
(wit of volkoren)

€1,

10

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Verhuisplannen of opslag nodig?

Leven in de brouwerij
NEDERHORST DEN BERGWeten wat er te doen is in
je eigen dorp op het gebied
van gezondheid, lifestyle en
geestelijk welzijn? Op zaterdag 21 september biedt het
SportLokaal aan de Reeweg
in Nederhorst den Berg alle
gelegenheid aan initiatiefnemers die iets bijdragen
aan gezondheid in de breedste zin van het woord. Of je
nu chocolaatjes maakt, bier
brouwt, mensen inspireert,
wandelt, fietst, roeit, gezonde producten hebt of iets
biedt wat niemand nog kent:
laat je zien!
“Weet je dat er meer dan honderd verenigingen, collectieven en initiatieven zijn in het
dorp?”, zegt Joost Boers. De
Berger is samen met Yvonne

van Schaik en arts Marije
Berkelaar de (mede) initiatiefnemer van ‘Leven in de
Brouwerij’. Joost: “We willen
de mensen bij elkaar brengen op het gebied van een gezond en een blij leven!”
Yvonne benadrukt dat gezondheid een breed begrip
is. “Het gaat om meer dan
lichamelijk fitheid, het gaat
erom dat mensen zich goed
voelen en positief kunnen
zijn.” Daarbij hoort bijvoorbeeld ook het geestelijk leven. Er werd contact gezocht
met diaken Wim Balk van de
OLV Hemelvaartparochie en
dominee Evert-Jan van Katwijk van om hun mening te
peilen over een mogelijke
bijdrage aan de bijeenkomst.
Zij reageerden enthousiast.

WEEK

Het organisatiecomité benadrukt dat ‘Leven in de BrouVOOR AN
werij’ niet beperkt is NIEUWS
tot één
idee, maar dat het een unieke
kans is om te laten zien wat
je te bieden hebt.
SportLokaal staat op zaterdag
21 september vanaf 15.00 uur
geheel tot de beschikking
aan de initiatiefnemers. Uiteraard biedt de fraaie omgeving rondom SportLokaal, de
prachtige Horn-en Kuijerpolder met zijn weidevogels en
natuurpaden, volop ruimte
aan eventuele buitenactiviteiten. Of zou de Spiegelplas
een prima uitvalsbasis kunnen zijn voor watersportactiviteiten.
Meer nieuws volgt eind augustus.

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

Muziekfestival Nigtevecht

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

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

NIGTEVECHT - Nigtevecht
pakt op zaterdag 24 augustus weer groots uit met de
zesde editie van het Muziekfestival. En de toegang is
nog steeds gratis! Evenals de
pont, die speciaal voor het
festival vaart, tot het einde
van het festival.
Het festival start om 15:45
uur met een spectaculair optreden van de 48 (!) koppige
Groningse studenten AMF
jazzband. Daarna het optreden van de leerlingen van de
Nigtevechtse basisscholen,
het Nigtevechtse gelegenheidskoor, gevolgd door veel
bands met een link naar Nigtevecht. Zo trad Trico onlangs

nog op North Sea Jazz. Speciaal voor het festival komt de
Liverpoolse band Nikki & The
Waves. Ras-Amsterdammer
Mick Harren is opnieuw de
graag geziene gangmaker op
het muziekfestival, ditmaal
voor de derde keer! Hij komt
weer met zowel Engels- als
Nederlandstalig repertoire.
Het festival wordt afgesloten
door souldiva Shirma Rouse
samen met The Royals, de
band van de Nigtevechtse
frontman Koen Brouwer, een
absolute feeststemming is gegarandeerd!

Edisonwinnares
Met Shirma Rouse heeft het
festival weer een klinkende

naam als afsluiter. Shirma
Rouse begon als achtergrondzangeres van grote artiesten
als Chaka Khan, Michael Bolton, Alain Clark, Candy Dulfer en Glennis Grace, later
ook als soloartiest. In 2015
ontving ze daarvoor de prestigieuze Edison Jazzism Publieksprijs voor haar album
Shout It Out Loud.
Muziekfestival Nigtevecht,
zaterdag 24 augustus vanaf
16:00 tot 01:00 uur. Adri
Amesz Park, Nigtevecht (bij
het pontje over de Vecht).
Kijk voor meer informatie op
www.muziekfestival-nigtevecht.nl

GooiTV
Vanaf woensdag 14 augustus
2019 zendt GooiTV het volgende programma uit: “Het
Spoor Terug” (2014) Op dit
moment wordt volop gewerkt
aan aanpassingen van het
spoor in het Gooi. Om die reden ligt het treinverkeer tus-

sen Bussum-Zuid en Weesp/
Amsterdam er een tijdje uit,
zijn
spoorwegovergangen
afgesloten en is het station
Naarden-Bussum nauwelijks
toegankelijk. Jaren geleden
echter waren er ook aanpassingen, toen aan het station

Naarden-Bussum.
GooiTV
kijkt met Jaap van Hassel van
de Historische Kring Bussum
terug op die laatste verbouwingen. GooiTV is te zien op
kanaal 41 (Ziggo) en kanaal
1432 (KPN). Voor alle info
over de kanalen: zie gooitv.nl

NIEUWSSTER
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Trial and Error
WEEKBLADWIJDEMEREN

Jetske Ultee, onderzoeksarts
cosmetische dermatologie,
doet onderzoek naar huid
en huidverzorgingsproducten en publiceert daarover
in wetenschappelijke tijdschriften. Haar blog lezen,
daar kan ik echt een hele
dag mee bezig zijn”.

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

Duur

KORTENHOEF- De één is
uren bezig met fotografie
(lensje zus, lichtval zo) en
een ander bouwt aan een,
nu misschien steeds zeldzamer wordende, postzegelverzameling.
Pauline
Schuffelen, net cum laude
afgestudeerd psycholoog, is
dagelijks uren bezig met gezichtsverzorging en makeup. Dat is haar passie.
Door: Karin van Hoorn

“Elke ochtend besteed ik
ruim een uur aan mijn huid.
Reinigen, opmaken. Het is
niet zo dat ik me onzeker
voel als ik onopgemaakt de
deur uit ga, maar ik voel me
mét make-up wel mooier dan
zónder. Die tijd is ook helemaal voor mij. Dan mag niemand me storen. Netflixje
op de achtergrond, heerlijk!”
Het begon allemaal in groep
8: beetje mascara. Later experimenteerden de school-

“Mwah! Maar het liep pas
echt uit de hand tijdens mijn
bijbaantje bij de Body Shop”.
Op tafel staan flesjes, tubes,
kwastjes, oogpotloden, blushers en een waaier (droog-

Foto: Pauline Schuffelen
wapperen fixing spray om
make-up zo lang mogelijk
goed te houden). Nee, geen
cursus. Ze lacht. “Trial and error. Heel soms een workshop
waar je leert voelen waar je
jukbeenderen precies zitten
en hoe je je gezicht smaller
kunt laten lijken.” Pauline
vertelt dat YouTube haar veel
heeft geleerd: “Xelly Cabau
van Kasbergen, heel basic,
benadrukt vooral de mooie
kanten van je gezicht. Nikkietutorials is creatief, en

bakken taarten op alle feestdagen. Het jongste lid is Renda: “Nooit geweten dat buiten
sporten zo fijn is, en Wilma is
de liefste drill sergeant die er
bestaan.” En natuurlijk: als de
regen tegen je venster slaat,
wil je je het liefst een keertje
omdraaien. Maar slecht weer

komt bijna niet voor in Nederland. En hittegolven spoelen
ook niet vaak over ons heen.
Bovendien, Wilma past de
oefeningen gewoon aan, aan
de
weersomstandigheden.
Vrijdag 16 augustus schrobben de Zijderveldjes (de heer
en mevrouw Zijderveld) hun

vriendinnen met gezichtsmaskertjes, maakten elkaar
op met mousse-foundation
en fotografeerden het resultaat. “Smokey eyes waren
in bij ons. Als ik daar nu
foto’s van zie.” Haar gezicht
spreekt boekdelen.

“Ja, het is duur. Maar ik kies
ervoor om mijn geld niet uit
te geven aan bijvoorbeeld
uitgaan. Ik vraag voor mijn
verjaardag altijd bonnen.
Van Douglas, Ici Paris. En ik
let op de aanbiedingen. 1 +
1 gratis. Verzorgingsproducten moeten goed zijn. Ik wil
weten welke ingrediënten er
in een lotion of nachtcrème
zitten, wat het voor je huid
doet. De verhouding prijskwaliteit is ook belangrijk.
Kijk, zo’n doos oogschaduw,
dan heb je 35 kleurtjes voor
20 euro.”
Mode in make-up? Vroeger
waren dunne wenkbrauwen
in, nu mogen ze wat voller
zijn. Tegenwoordig lijkt het
vooral belangrijk met veel
glans te werken: dat geeft
frisheid.
“Nee, ik zou het niet als beroep willen. Uit mijn beroep,
psycholoog, haal ik heel veel
voldoening. ‘Make-up en gezichtsverzorging’ is en blijft
mijn hobby”.

Tien: trim en taart
KORTENHOEF- Tien kaarsjes
staan er vrijdag 16 augustus
op de Kortenhoefse TrimTaart. Wilma Romeijn leidt
de trimclub dan tien jaar,
elke dinsdag en vrijdag, van
09.00 - 10.00 uur: gymmen in
de buitenlucht.
Een rondje langs de leden,
nou ja, lid, er is geen lidmaatschap, je komt of je komt
niet. Je komt, omdat het zo
lekker en gezond is. De stok
achter de deur is je eigen wil
om (zo lang mogelijk) gezond
te blijven. Josien: “Ik vind
het telkens heerlijk om in de
buitenlucht te kunnen sporten. En ik wil vertellen dat er
ook altijd wordt meegeleefd
in moeilijke en blije tijden.”
Maria: “Onder begeleiding
van Wilma heb ik 2 heerlijke
actieve uurtjes in de buitenlucht en kan ik er weer tegen!
Ik wil het niet missen.” Rietje: “Als ik door omstandigheden een keertje niet kan, ben

ik van slag en mis het echt!”.
Frans Groen is onlosmakelijk
met Wilma en haar trimclub verbonden. Mia: “Lekker buiten sporten.” Riet wil
“het verouderen tegengaan
door het soepel houden van
de spieren” . Wiet weet dat
Wilma op elke twijfelvraag
(is het niet te warm: ‘rustig
aan’, niet te koud: ‘laagjes’,
niet te nat: ‘afdak’) wel een
antwoord heeft. Hilda en Cor
uit Hilversum vinden de club
een geschenk uit de hemel,
aardige mede-gymmers, stil
plekje in ‘t groen en ‘uiteraard die vlotgebekte, goed
geproportioneerde,
uiterst
gespierde en bovenal positief gestemde Juf Wilma’. Jan
en Paula: “Buitenlucht, goed
voor ons.” (Jan is de fotograaf
van de groep). Marijke: “Niets
moet, alles mag.” Echtgenoot
Peter doet ook mee, en brengt
daarmee het aantal hanen op
zes. Peter geniet ook van de
chocoladeletters en zelfge-

terrein, want dáár mag Wilma’s Trimclub zijn tienjarig
bestaan vieren. Met koffie en
taart. Eerst gymmen, natuurlijk. Na afloop zeggen we, zoals altijd: “Dat was het weer.
Wat lekker hè?”
Inlichtingen: Wilma Romeijn: 06- 10069918.
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FAMILIEBERICHTEN
Trots op jou.
Drie woorden die vertellen
dat ik van je hou.
Langzaam ben je van ons weggegleden,
elke dag een beetje meer.
Telkens werd jou weer iets ontnomen,
dat deed ons allen zeer.
Het is een gemis, een stille pijn,
dat je niet meer bij ons zult zijn.
Wij laten je los, intens verdrietig,
maar voor altijd verbonden.
Mijn lieve vrouw, onze fantastische moeder
en schoonmoeder

FAMILIEBERICHTEN
De lampen gaan uit,
de show is gedaan.
Na een moedige, maar ongelijke strijd,
is van ons heengegaan onze rots in de branding,
onze fantastische vader

Henny Smit
19 juni 1963

Kortenhoef

8 augustus 2019
Sam
Daisy

4Correspondentieadres:
Weekblad Wijdemeren
Jonkheer Sixhof 20, 1241 CR Kortenhoef

Wijdemeertjes

* Soest, 28 september 1963

† Kortenhoef, 29 juli 2019

Joop Welle
Stefan en Mascha
Tamara en Hans
Renate
Correspondentieadres:
Kromme Rade 6, 1241 LK Kortenhoef
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Sterven is verhuizen van de wereld
naar het hart van mensen die van je houden.
Daar leef je verder.

Annie Eijsten-Vlaming
gehuwd met Andre Eijsten
sinds 1994 in liefdevolle herinnering

* 18 oktober 1930

† 8 augustus 2019

Karin & Jaap
Marit & Hans
Steljos & Lisa
Tess & Ruben
Haar crematie heeft in besloten
familiekring plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Watervalweg 155, 3853 PS Ermelo
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24 uur per dag bereikbaar
Tel. 06 - 233 09 339

In Memoriam Uitvaarten
Uitvaartverzorging
Wijdemeren e.o.

Monique Houtzager

info@inmemoriamuitvaarten.nl
www.inmemoriamuitvaarten.nl
Een voorbespreking voor uw eigen afscheid of voor
dat van een naaste én inzicht in de uitvaartkosten?
U kunt mij altijd bellen voor een afspraak.

WEEK
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‘Mijn kinderen zijn
het er volledig
mee eens.’
Kijk op toegift.nl en
ontdek hoe uw idealen
kunnen voortleven
door na te laten aan
een goed doel.

Help
nierziekten
genezen.

Henny is overgebracht naar Uitvaartcentrum DekkerOpgave
& van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladw
Aanleveren tot maandag 10.00 u voor verschij
Zn., Van Riebeeckweg 45, 1212 EH Hilversum, waar op
vrijdag 16 augustus van 19.00 tot 20.00 uur gelegenheid is
Te koop gevraagd PostzegelLIEVER BLOEMEN
www.computer-assistent.nl
om afscheid van hem te nemen en de familie te condoleren.
verzamelingen P.Verwey
Verse bloemen uit Aalsmeer
Computerhulp Wijdemeren
Sms NIER
naar
4333 of
035
6921527
wekelijks bij u aan huis!
Particulier / Zakelijk
De crematieplechtigheid vindt plaats zaterdag 17 augustus
geef via nierstichting.nl
Tevens verzorg ik rouwbloemSupport Apple en Windows
om 12.00 uur in het Crematorium Laren aan de Weg over
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,Last van kalknagels?
stukken. Tel. 06-30064980
Computer APK, antivirus
Bi
(exclusief telefoonkosten).
Anna’s
Hoeve
1,
1251
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Laren.
Aansluitend
is
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in
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Meer
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035-6562319/ 0626252434
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koffiekamer een samenzijn metHoveniersbedrijf
de familie.
Pedicure in Ned. den Berg
André Bosson:
te
0294-741464 of kijk op
Voor deskundig snoeiwerk, tuinVAN PARIDON BUSSUM
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van
liever een giftaanleg/onderhoud,
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A
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Voor een nieuwe computer,
w
Weesp. Tel. 0294-418722
reparatie,
uitbreiding,
Telescopische glasbewassing
glasbewassing
NATUUR
INinstallatie,
onderhoud, virus verwijderen
K
NEDERLAND
Postbus 104
GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
en nog veel meer. Stichts End 28
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1243 ZJ ‘s-Graveland
INFO 0653319921
Ankeveen, Tel: 035-6560059,
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@: info@harrit.eu
K
035-6565134 TT
035-6565134
Vanaf heden kunt u voor een
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06-54704525
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M
behandeling van MV HairstyWILT U UW AUTO VERKOPEN?
N
info@rvbschoonmaak.nl EE
info@rvbschoonmaak.nl
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O
Vreelandseweg 37A
035-6566623
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FAMILIE
Koninginneweg 60
Informatie: 06-51140404
Cito Transport: Lev: zand,
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BERICHTEN
1241 CW Kortenhoef
grond, grind, ook in bigbags
ac
Tel. 035van
6561287
Gevraagd Oud ijzer
leverbaar. Gemalen veengrond,
ac
Aanleveren
advertenties
C.V.-,
loodgieters-, gasfitters-,
installatiebedrijf
info@birkhoffbv.nl
en andere
metalen
menggranulaat,
compost, elektro-technisch
na
voor familieberichten
06-25514689
boomschors, gebakken stenen/
Als eps of (HR) PDF bestand
betonklinkers. Middenweg
In
voor maandag 10.00 uur. De
opmaak van de advertentie
*Retro * Vintage * Brocante*
106, Ned. Den Berg. 0294V
kunnen wij ook verzorgen, aanelke 1e zaterdag v/d maand
251451.
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leveren in Word (doc bestand)
loodsverkoop van 11-17 uur
w
opsturen voor maandag 11.00
Wijwoningontruiming.
zijn op zoek naar
tevens
RIEKO
le
uur. Tarieven € 0,53 per mm per
www.inboedelsenzo.nl
VERWARMINGSSERVICE
Monteurs
en leerling monteurs.
kolom in zwart/wit en € 0,69
Koninginneweg 66, K’hoef.
CVonderhoud en storingservice
per mm per kolom in full-color.
Sollicitaties
naar
wimboomkens@birkhoffbv.nl
Nieuwe CV-ketels,
Kolombreedtes zijn 1 kolom 43
GEZOCHT werkruimte/loods
compleet gemonteerd.
mm enWoensdag
2 kolommen90juli
mm.
+/-100m2 voor webshop
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
meutt.nl bel 0654955574
Niets leuker dan muziek
GSM EN COMPUTERSERVICE
die je zelf kan maken!
NOORDEREINDE 9
Gitaarles Tatakh Huismans
‘s-GRAVELAND
Kortenhoef www.tatakh.nl
Alle ’mobiele’ abonnementen
06-24683096
Verkoop, hulp, reparatie
iPhone, Samsung, Nokia HP
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Koffie & thee staat klaar
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
Telefoon: 06-237 41 941

Collega’s gezocht.

Prijzen Spektakelloterij afhalen

Wijdemeren
informeren

14 augustus 2019

#mooiwijdemeren
#mooiwijdemeren
@josjeerkelens

Zwemwater

Mantelzorgwaardering

Gaat u in de zomervakantie nog een keer
zwemmen in één van de plassen?
Op een aantal plekken in Wijdemeren is
de waterkwaliteit minder dan normaal.
Op www.zwemwater.nl checkt u waar het
natuurwater schoon en veilig is.

Volg ons ook op:

Vanaf 1 september kunt u weer een
mantelzorgwaardering aanvragen via
www.wijdemeren.nl/mantelzorg. Dit jaar
ontvangt u een waardebon. Heeft u vorig
jaar een waardering ontvangen? Dan krijgt u
of degene voor wie u zorgt een brief thuis.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Hoe ervaart u de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt?
Hoe veilig is uw buurt? Bent u de
afgelopen 12 maanden slachtoffer
geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn
enkele van de vragen die in het kader
van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 1376 willekeurig gekozen
inwoners van Wijdemeren.
Deelnemers aan het onderzoek krijgen per
post een uitnodiging om de vragenlijst van de
Veiligheidsmonitor in te vullen.

Veiligheidsbeleid

Belangrijk

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar
criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen,
en het optreden van gemeente en politie.
Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op
landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk
onderzoek begint omstreeks 16 augustus; de
resultaten worden in maart 2020 verwacht.
De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit
terugkerende onderzoek bij het vormgeven en
evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente
uitgevoerd door I&O Research.

Burgemeester Freek Ossel benadrukt het
belang van de Veiligheidsmonitor: “We willen
heel graag weten wat onze inwoners van de
veiligheid en leefbaarheid in Wijdemeren en
onze regio vinden. Daarmee kunnen we ons
beleid beter afstemmen op hun wensen en
ervaringen. Ik hoop dan ook dat veel mensen
de vragenlijst invullen. Alleen zo krijgen we een
goed beeld van de veiligheidssituatie in onze
gemeente.”

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

- Kromme Rade 2a t.h.v.: aanleggen 25 visplaatsen
(31.07.19)

Loosdrecht

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Hollands End 69: bouwen woning (01.08.19)

Breukeleveen
- Herenweg 24: bouwen brug (02.08.19)

- Eikenlaan 44: verplaatsen uitweg (06.08.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 14: plaatsen tijdelijke woning
(07.08.19)
- Van Ostadelaan 12: plaatsen dakkapel (05.08.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn

>

Loosdrecht

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

‘s-Graveland
- Beresteinseweg 29: vervangen woonark

- Eilandseweg 27: restaureren en uitbreiden woning
(01.08.19)
- Wilgenlaan 6: plaatsen erfafscheiding (04.08.19)

Festiviteiten

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

Kortenhoef

- Stichting Blok, NK Palingroken 7 september 2019
(31.07.19)

Ter inzage

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

Bezwaar indienen

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- NK Palingroken, 7 september 2019, Kortenhoefsedijk
in beide richtingen afgesloten van 6.00 - 23.00 uur.
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via Vreelandseweg,
Zuidereinde, Kerklaan.

Nederhorst den Berg
- In verband met de onthulling van het vliegtuigmonument op 13 september 2019 is de Randweg in Nederhorst den Berg van 13.00 – 17.00 uur afgesloten voor
doorgaand verkeer.

APV/Verleende vergunning

Kortenhoef

- Meenthof: kappen van vier bomen (25.07.19)
- Kortenhoefsedijk 117: verbouwen woning (01.08.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

- Historische Kring Nederhorst den Berg, onthulling
vliegtuigmonument 13 september 2019 (01.07.19)

- Blijklaan 1a: plaatsen tijdelijke romneyloods (31.07.19)
- Platanenlaan 68: bouwen uitbouw (05.08.19)

- Piramide 4: plaatsen dakkapel (26.07.19)

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg

Kortenhoef

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 14: bouwen woning (05.08.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 201: bouwen carport (07.08.19)
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Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening

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

Zienswijze indienen

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

Beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
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OERRR Speeldag De Bergse Akker

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

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

Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuin- Te koop: kleine baaltjes hooi
super kwaliteit vanaf 2.25
aanleg/onderhoud, weghalen
nu ook midi balen
bomen/stoppels, verhakselen
tel 0657565103
tuinafval. Bel 06-43086321.
gratis thuisbezorgd
in Wijdemeren
Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Herhaalde oproep - nu met
Gemalen veengrond, menggrahet juiste tel-nummer!:
nulaat, compost, boomschors,
Onze lieve huishoudelijke
gebakken stenen/betonklinkers.
hulp moest stoppen om
gezondheidsredenen...
Middenweg 106, Ned. Den
Wij - echtpaar wonend in
Berg. 0294-251451.
Nederhorst - zoeken een
betrouwbaar
iemand die
TIMMERBEDRIJF BOSSON
haar
plaats
kan
innemen.
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Interesse?
Telefoon: 06-237 41 941
Bel: 06-53 941 903
Tandprothetische praktijk Weesp

Natuurmonumenten zet een
OERRR-parcours uit van vier
opdrachten waarbij kinderen
natuur van dichtbij gaan beleven. De entree van De Bergse Akker is deze dag gratis.
Het OERRR parcours is gratis
voor OERRR leden en anders
1 euro per kind. Dus kom
zondag 1 september tussen
11.00 en 17.00 uur naar de
Bergse Akker in Nederhorst
den Berg en wordt OERRR!

Kindervakantiewerk groot succes

Wat is mijn huis waard?
GRATIS waarde indicatie!
Belle Makelaardij
Bel ons : 035 - 656 0235

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

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

NIEUWS VOOR AN

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421

Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

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

WEEK

NEDERHORST DEN BERG Op zondag 1 september zet
speel- en zwemgelegenheid
De Bergse Akker aan de Spiegelplas haar deuren open
voor kinderen die graag in
de natuur spelen!

Hulp in de huishouding
gezocht Nederhorst den
Berg per week 10 uur
tel: 06 50250702
Vr. 59 jr. stelt zich beschikbaar voor huish. werkzaamheden, opruimen, begeleiden
van mensen met een beperking,
hond uitlaten en adm.
ondersteuning.
Betrouwbaar, werkt accuraat.
Screening op aanvraag.
Yv Tel 06.41.62.81.30

www.parkinsonfonds.nl

De ziekte van Parkinson
is nóg ongeneeslijk.
Steun daarom wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp - Telefoon: 023 - 5540755
E-mail: info@parkinsonfonds.nl - IBAN: NL10ABNA0504201530

NEDERHORST DEN BERG Het 27e jaar van Kindervakantiewerk was dit jaar weer
een groot succes.
De eerste week werd geopend met een spetterende
feestdag. Tijdens de twee weken kindervakantiewerk was
er onder andere een boerderijdag bij Peter en Trudy van
Wijk, een brandweerdag, een
recycledag, een vossenjacht

en nog velen andere geslaagde dagen. Vanwege het warme weer werd het programma in de tweede week wat
aangepast. KVW bedankt de
brandweer voor hun inzet bij
de dagelijkse wateractiviteiten.
Ook dit jaar werd kindervakantiewerk weer afgesloten
met spetterende acts tijdens
de Bonte Avond. Tijdens deze

avond is ook de trekking van
de loten geweest. De prijzen
zijn gevallen op de volgende
nummers. Troostprijzen lotnummers: 649,1500,744, 602,
337, 523, 720, 708, 349, 1738.
Derde prijs lotnummer: 1785.
Tweede prijs lotnummer:
1585. Eerste prijs lotnummer:
1386. Hoofdprijs: 781. Als je
nummer erbij staat, gelieve
contact op te nemen met
Maxime Broos: 06 51089609.

Kindervakantiebijbeldag op 21 augustus
‘S-GRAVELAND - In de laatste
week van de zomervakantie,
op woensdag 21 augustus,
organiseert de Hervormde
Gemeente van ´s-Graveland
de Kindervakantiebijbeldag!
Een gezellige dag in de kerk
aan het Noordereinde, waar
wij gaan zingen, knutselen,

verhalen vertellen over Jezus
etc. En we gaan dit jaar ook
gezellig met zijn allen lunchen bij de kerk! Dit jaar is
het thema ‘Zoek het uit!’
De dag begint om 9.30 uur
(inloop 9.15 uur) en eindigt
om ongeveer 16.00 uur. Locatie: de kerk aan het Noor-

dereinde 14 te ‘s-Graveland.
Ben je tussen de 4 en 12 jaar
(basisschoolleeftijd) dan ben
je van harte welkom. Heb je
vragen bel dan naar Ymkje
van ‘t Riet, 6941295.
We hopen je de 21e augustus
te zien en gaan er met elkaar
een leuke dag van maken!

NIEUWSSTER
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Mooiste begraafplaats van Oud-Loosdrecht
WEEKBLADWIJDEMEREN

dat de eeuwenoude kerk zal
sluiten. De laatste eredienst
zal op 8 september a.s. gehouden worden.

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

Het is echter nog niet bekend wat er met dit monumentale gebouw gaat gebeuren, daarover kunnen en
willen Mur en Van Henten
geen uitspraak doen. Wel
dat ze het belangrijk vinden
dat de begraafplaats blijft
gehandhaafd voor de verre
toekomst, ongeacht de bestemming van het kerkgebouw. Vandaar de Stichting
Protestantse Begraafplaats
Oud-Loosdrecht die ervoor
zorgdraagt dat de graven optimaal beheerd worden.

Geschiedenis

LOOSDRECHT- Goof Mur
en Rut van Henten zouden
willen dat meer inwoners
van Wijdemeren ervaren
dat de begraafplaats achter de hervormde kerk aan
de Oud Loosdrechtsedijk
er prachtig bij ligt. Op de
begraafplaats liggen ruim
500 graven waarvan er nog

ruim 100 vrij zijn. Ook is er
de mogelijkheid om een urn
te plaatsen. De graven zijn
voor eenieder die hier begraven wil worden beschikbaar.
Door: Herman Stuijver

Van Henten en Mur maken
deel uit van het bestuur van
de begraafplaats dat bestaat
uit een zelfstandige stichting, los van het kerkbestuur. Sinds het samengaan
van de Hervormde gemeentes van Oud- en Nieuw-Loosdrecht (Sijpekerk) per 1 januari jl. is het onvermijdelijk

Het Brandspuithuisje uit
1926 naast de kerk maakt
ook deel uit van het eigendom van de stichting. Stonden hier vroeger de paarden
en de gemeentelijke brandspuit, nu wordt het keurig
gerenoveerd om bezoekers
te laten samenkomen voor
en na een teraardebestelling. De begraafplaats aan
de achterzijde is verdeeld
over drie velden: oud, nieuw
en het Vuntusveld. Vanaf dit
nieuwste deel, dat in 2013 is
aangelegd, heb je een fantastisch zicht op de Vuntusplas.
Een rondgang langs de graven neemt je mee in de geschiedenis. Op het oude deel

zijn er graven van meer dan
100 jaar. Goof Mur en Rut van
Henten stammen beide uit
oude Loosdrechtse geslachten wier namen veelvuldig
terugkomen op de grafstenen. De heren kunnen met
passie en emotie veel vertellen over de overledenen.
Neem nou de grafsteen van
Mijndert Vlug die overleed
op 5 mei 1945, 54 jaar oud,
omdat hij verzeild raakte
in een vuurgevecht tussen
Duitse bezetters en de Binnenlandse Strijdkrachten.
Vele voorbijgangers kennen
het kruisje op de Horndijk.
Of die van Pieter van de Poll
en zijn echtgenote Diederica Lydia Elisabeth Breil (+
1895), een rijk en ruimdenkend echtpaar, dat jaarlijks
geld naliet voor ‘de behoeftigen van alle gezindten’.
“Een niet onbelangrijk detail is dat alle graven twee
diep zijn, zodat familieleden
in hetzelfde graf begraven
kunnen worden”, voegt Goof
Mur eraan toe. Zo werd in
het graf van Johanna Bakker - van Henten, die op terugreis uit Nederlands Indië
in 1929 overleed en hier begraven werd, haar zoon Nico
Frans Bakker in 1987 bijgezet.
Meer info: www.begraafplaatsoudloosdrecht.nl.

Vluchten voor het geloof

KORTENHOEF- Een Pakistaans gezin in Kortenhoef
moest halsoverkop hun
woonplaats Okara (Punjab)
ontvluchten, omdat ze in
levensgevaar
verkeerden
vanwege hun geloof. Laeeq
(44), zijn vrouw Humaira (36)
en de zoons Masroor (15) en
Muaarij (11) verkochten hun
huis en winkel en kwamen
via een peperdure mensensmokkelaar met niets in Ne-

derland op 27 juli 2018. Een
jaar later voelen ze zich helemaal thuis in Kortenhoef.
“Dat gevoel van vrijheid
en rust. Het is fantastisch”,
zegt vader Laeeq dankbaar.
“We are grateful to the
Dutch nation.”
Door: Herman Stuijver
Het gezin maakt deel uit de
Ahmadiyya- gemeenschap,

een liberale minderheid onder de moslims. In Okara
met ruim 200.000 inwoners
was er een gemeenschap
van ± 800. Kort samengevat:
ze geloven niet in een agressieve jihad, ze menen dat Jezus naar Kasjmir is gevlucht
en ze zijn volgelingen van de
kalief die in Londen is gevestigd. Humaira werd uitgescholden op straat, klanten
van Laeeq’s schoenen-en tassenwinkel werden bedreigd,
er was een aanslag op de
moskee, Laeeqs broer werd
vermoord en zoon Masroor
werd op school onheus bejegend. “Op winkels waren
stickers met de tekst ‘geen
toegang voor honden en Ahmadiyya’. Het werd onhoudbaar”, vertelt Laeeq.

Vrijheid
Na diverse asielcentra streken ze neer in het vredige
Kortenhoef. Waar het gezin
elke dag geniet van de rust,

de vriendelijke buren en
vooral van de vrijheid. Maar
ze zitten bepaald niet stil.
Drie keer per week fietst
het echtpaar naar de inburgeringscursus in Hilversum.
Daarnaast werkt Humaira
een dag per week in de Wereldwinkel en Laeeq sorteert
vijf dagen pakketten in het
DHL Servicepoint. Masroor
kan na een jaar schakelklas komend schooljaar zo
aansluiten op HAVO-3 en de
jongste telg gaat naar groep
7/8 van de Curtevenne. Ze
spreken allen al redelijk
goed
Nederlands,
naast
vloeiend Engels.

Geloof
Wat veel Nederlanders in
onze seculiere maatschappij zich wellicht nauwelijks
kunnen voorstellen, is de
rol van het geloof voor dit
gezin. Ze hebben alles over
voor hun geloof. Ze bidden
vijf keer per dag en kijken

vaak naar de zender MTE
die wereldwijd de toespraken van de kalief uitzendt.
Laeeq, Humaira, Masroor en
Muaarij schrijven zeker één
keer per week een brief naar
hun geestelijk leider die altijd persoonlijk antwoordt.
Ze zijn ervan overtuigd
dat hij hun dagelijks leven
stuurt. Eind september komt
Mirza Masroor Ahmad naar
Nunspeet. Het hele gezin is
betrokken bij de organisatie.

Opnieuw geboren
Het gezin voelt zich ‘newly
born’ in Kortenhoef. Ze waren zeer gelukkig met de begeleiding van Marit van Zalk
vanuit Vluchtelingenwerk
die veel meer deed dan officieel nodig was. “Ze was als
een moeder”, zegt Humaira.
Ook maken ze een diepe buiging voor achterbuurvrouw
Henny die altijd klaar staat.
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VLAAR breidt uit met nieuwe horeca in Almere

WEEK

‘S-GRAVELAND/ALMERE
Arlo en Liliane Vlaar van
restaurant Vlaar uit ‘s-Graveland gaan met het nieuwe
horecabedrijf Paviljoen de
Oostvaarders de horeca-activiteiten van het Natuurbe-

levingcentrum de Oostvaar- mer en Vlaar is daarbij als van de Oostvaardersplassen
ders voortzetten.
beste uit de bus gekomen. Pa- tussen Almere en Lelystad.
Beheerder Stad & Natuur Almere heeft via een openbare
aanbesteding gezocht naar
een nieuwe horecaonderne-

viljoen de Oostvaarders wordt
een gastvrije en inspirerende
dagzaak in een groene omgeving met uitzicht op het
schitterende moerasgebied

Bart IJkhout, voorzitter van
IJsclub Nederhorst, kijkt met
veel optimisme naar wat komen gaat. “Gelukkig doe ik
het niet alleen. Samen met
het bestuur en de 300 vrijwilligers kunnen wij dit moge-

lijk maken. Er is voor ieder
wat wils.
Van een kinderdisco voor de
jeugd tot een bingoavond en
een diner voor de senioren.”
Uiteraard is er ook koek en
zopie aanwezig. Net zoals dat

Arlo Vlaar: “Wij zijn ontzettend blij met deze mooie
nieuwe locatie. We gaan ons
met duurzaam, groen en ge-

zond eten en drinken richten op alle bezoekers van
NIEUWSen
VOOR AN
de Oostvaardersplassen
het Natuurbelevingcentrum.
Van scholen tot grootouders
met hun kleinkinderen tot
natuurtoeristen en zakelijke
groepen. Naast het groene
concept is het uitgangspunt
van deze bijzondere ontmoetingsplaats het unieke karakter van het gebied zelf: de
prachtige Oostvaardersplassen.”
Liesbeth Bronkhorst, directeur/bestuurder van Stad &
Natuur legt uit waarom Vlaar
is gekozen: “Uit hun plannen
bleek dat ze erg gericht zijn
op samenwerking met de betrokken partijen Stad & Natuur en Staatsbosbeheer om
publiek, scholen en de zakelijke markt de Oostvaardersplassen te laten beleven. Zij
hebben hun kwaliteit bewezen in hun huidige horecabedrijf, het Gooische restaurant
Vlaar in ‘s-Graveland. We
hebben er alle vertrouwen in
dat zij een mooie toevoeging
zijn aan het Natuurbelevingcentrum.”
Het nieuwe restaurant zal
voor iedereen van dinsdag
tot en met zondag van 10.00
tot 17.00 uur geopend zijn. De
openingsdatum wordt binnenkort bekend gemaakt.

It Giet Oan
NEDERHORST DEN BERG- Terwijl de zomer huishoudt in
Nederland, zijn de voorbereidingen voor Nederhorst on
Ice al in volle gang.
Door: Patrick Schaap

eroen
Krentenbollen
per 6 stuks

GRATIS

Nederhorst on Ice begint
op 22 november en eindigt anderhalve maand
later op 6 januari 2020.

Zomeren
Zomeren
BBQ brood

Crumble
plaatcake

met ui, spekjes
en kaas

met kersen

2e zak

op natuurijs is. Alles is tot
op de puntjes geregeld.

nu voor

€ 1,65

GA NAAR
RENTEGENKANKER.NL

nu voor

€ 3,25

Geldig van donderdag 1 t/m zaterdag 17 augustus.

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

www.bakkerjeroen.nl

WAAR REN
JIJ MEE?

Help nierziekten
genezen.
Sms NIER naar 4333 of
geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u
eenmalig € 2 (exclusief
telefoonkosten).
Meer informatie:
www.nierstichting.nl/sms

NIEUWSSTER
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Hoofd lekker leegmaken en zorgen opzij
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Anja Lodder

te zetten. Dat gaat zeer nauwkeurig. Met behulp van een
| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
Aan
het
woord
zijn
Meta en meetlat en een ANWB kaart
Herman Kuiper. Geboren en met fietsknooppunten zet
getogen in Loosdrecht, maar Herman de routes van 30 tot
sinds hun 55e verkast naar 40 km uit. Afhankelijk van
een appartement in Kerkelan- het weer wordt een route
den. “Het is heerlijk om niet langs water, heide of bossen
meer zo’n grote tuin te hoe- uitgezet. Met gesealde kaarven onderhouden, dus is er ten voor als het onverhoopt
meer tijd voor andere leuke toch gaat regenen en met
dingen.” Meta is al jarenlang dicht aansluitende brillen op
lid van een fietsclubje.
tegen de muggen en de fameuze knutten. De tochten
Toen een van de leden min- zijn zeer gevarieerd; vorige
der tijd had om de routes uit week bijvoorbeeld nog een
te zetten heeft ze Herman route door het bos en over de
onlangs overgehaald om hei naar Oud Valkeveen en
mee te fietsen en natuurlijk de Haven van Huizen. Meta
vooral ook om de routes uit en Herman fietsen vaak ook
In samenwerking met

samen. Favorieten zijn wel de
‘rhododrendonroute’ langs de
Vecht en het ‘narcissenbos’
bij Bilthoven. Meta: “Mensen
zijn begonnen hier de bolletjes van uitgebloeide narcissen te planten en inmiddels
is dit in enkele jaren tot een
indrukwekkend veld uitgegroeid.” Ook zetten ze vaak
de fietsen op de auto en gaan
dan bijvoorbeeld naar Bergen
om langs de kust te fietsen
of naar vrienden in Zeeland.
Herman: ‘We proberen zo
actief mogelijk te blijven.
Meta zwemt al decennialang
in Loosdrecht en ik klaverjas
graag en doe aan aquagym in
Huizen.”

Het mooiste plekje van Nederland

“Op de fiets zie je zoveel
meer en voel je je een met

de natuur.” Hetty Kastelein
van Imkerij ‘t Schuurtje in

Loosdrecht zou het liefste iedereen in en vooral ook van

buiten Wijdemeren de enorme variëteit van deze streek
regelmatig willen laten beleven. “We hebben bossen,
hei, landgoederen, rivieren,
plassen, er is zoveel in deze
buurt, ik denk dat veel mensen niet beseffen dat we op
een van de mooiste plekken
van Nederland wonen.” Hetty fietst regelmatig (”soms
elektrisch, maar vaak ook
nog op mijn oude fiets”) met
man of vriendinnen. “Er zijn
natuurlijk heel veel mooie
routes, maar richting Tienhoven en langs de Vecht vind ik
fijn fietsen. We zijn ook wel
met de fiets in de trein naar
bijvoorbeeld Amersfoort gestapt, maar dat is ten eerste
kostbaar en ten tweede een
enorm gehannes met fietsen
in volle treinen wat onvrien-

delijk commentaar oplevert.
Jammer dat dit niet beter
kan worden geregeld.” Dat de
promotie van het fietsen in
deze omgeving haar aan het
hart gaat blijkt wel uit het
feit dat zij het initiatief nam
voor het maken van de jaarlijkse Recreatiekaart Vecht &
Loosdrechts Plassengebied.
Fietsknooppunten staan duidelijk aangegeven evenals
de kaartsponsoren waar een
hapje of drankje kan worden
genuttigd. Inmiddels staan op
de kaart ook wandelroutes,
vaarverbindingen, openbaar
zwemwater en NS stations
aangegeven. Ook vind je informatie over fietsverhuur en
de Fietsboot op de Vecht. De
kaarten liggen op openbare
plekken zoals gemeentehuis,
bibliotheek en deelnemers.

Fietsen is goed voor je lijf en sociale contacten
Tegen de rand van Kortenhoef woont Betty VonnoGeerestein. Sinds enkele
jaren weduwe van haar geliefde Piet, moeder van 2
dochters, waarvan er een in
Zwitserland woont, en oma
van enkele kleinkinderen.
Betty is ondanks haar leeftijd
“ik ben bijna 82” (wat haar
absoluut niet is aan te zien)
zeer actief. Ze doet veel vrijwilligerswerk, o.a. jarenlang
gastvrouw bij de Boomberg,
is lid van een koor in Loosdrecht en fietst met haar
‘Diependaal’clubje wekelijks
lange routes door de regio.
Elke dinsdag melden zich
zo’n 10 fietsers bij de Diependaalse Kerk om vandaar
te gaan fietsen. Betty: “Allemaal op elektrische fietsen,

behalve 1 dame uit Blaricum
die na de fietstocht ook weer
op haar ‘ouderwetse’ fiets teruggaat. De fietsclub is lange
tijd geleden ontstaan doordat de koster van de kerk bij
zijn afscheid een fiets van de
kerkleden kreeg. We fietsen
door alle Wijdemeren dorpen
tot aan Loenen, Breukelen,
Weesp en Muiderberg. We
zijn wel mooi-weer fietsers.
Als het regent wordt er afgebeld. En natuurlijk kijken
we ook uit naar de tussenstops. Een lekker plekje zoeken voor een kopje koffie of
lunch. Zelf geniet ik erg van
het welverdiende ijsje na afloop. Door alle beweging en
sociaal bezig te zijn hoop ik
nog lang fit en gezond te blijven.”
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Historisch Festival Vreeland
hoog en een doorsnede van
8 meter steil tegen de binnenkant van deze ton aan.
Het publiek kan vanaf de bovenkant neerkijken op de levensgevaarlijke stunts die de
mannen uithalen. Uniek, het
is nog de enige in Nederland
draaiende steile wand.

volwassenen: € 10,00 per
persoon; kinderen tot 12 jaar
VOOR AN
(onder begeleiding) NIEUWS
gratis;
parkeergelegenheid gratis.

Openingstijden:
zaterdag
en zondag van 10:00 uur tot
17:00 uur; toegangsprijzen:

Volledig programma & Informatie: www.historie-herleeft.nl

Grootmoeders tijd

VREELAND- Voor de 14e
keer organiseert stichting
‘De historie herleeft in de
Vechtstreek’ op 17 en 18
augustus a.s. weer het Historisch Festival Vreeland.
Een jubileumeditie, het is
namelijk 25 jaar geleden
dat het eerste festival werd
georganiseerd. Bescheiden
opgestart in 1994, is nu uitgegroeid tot een volwassen
evenement met deelnemers
van zelfs buiten onze landsgrenzen.
Tijdens dit weekend is het
festivalterrein aan de Kleizuwe omgebouwd tot een groot
openluchtmuseum. Want op

Op zaterdag is er weer een
jongveekeuring,
melkveehouders uit het westelijk
weidegebied en het Gooi
brengen hun allerbeste vee
mee, om dit te showen aan
het publiek en door een deskundige jury te laten beoordelen. Ook de zondag staat
bol van de activiteiten met
als hoogtepunt het optreden
van Mooi Wark.
het historisch festival Vreeland draait, beweegt, ploft,
puft en werkt alles. Kortom,
het bruist van de activiteiten
en volop historisch vermaak
voor jong en oud.

Oud-Hollands
Dit jaar heeft het festival
het thema: Oud-Hollands
Vermaak. Speciaal voor dit
thema is er een nostalgische kermis opgebouwd,
de
kermisattracties
zijn
voor bezoekers gratis. Een
van de vele attracties is de
Wall of Death, of te wel de
steile wand. Stuntmannen
rijden op oude motoren in
een houten ton van 5 meter

Het festival biedt nog meer:
defilés van alle deelnemende voertuigen, onderdelenmarkt, oldtimer tractoren,
oldtimer fietsen, oldtimer
luxe- en vrachtauto’s, oldtimer legervoertuigen, stoommachines, oldtimer brom- en
motorfietsen, oude gereedschappen,
roofvogelshow,
draaiorgel, oude ambachten- en boerenmarkt. In de
nagebouwde
dorpsstraat
wordt het leven van een oud
Vechtdorp nagebootst, een
vijftigtal oude ambachtslieden geeft verschillende
demonstraties. Op zaterdagmiddag omstreeks 16:00 uur

WEEK

vertrekken de oude tractoren voor een rondrit door de
Vechtstreek, de route kunt u
vinden op de website.

17 & 18 AUGUSTUS 2019

HISTORISCH FESTIVAL VREELAND
10.00 - 17.00 UUR | LOCATIE KLEIZUWE
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/historieherleeft | www.historie-herleeft.nl

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.
Tandarts
Endodontoloog
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist
Implantoloog

Onze droom
voor Mariëlle
is nierziekten
genezen.
Deel je onze droom?
Sms NIER naar 4333
of kijk wat jij kunt
doen op nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2
(exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

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...
Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl
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Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze aan als agendapunt via
redactie@dunnebier.nl o.v.v. Agenda.

WEEKBLADWIJDEMEREN

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

16 augustus

OERRR Vleermuissafari in
‘s-Graveland
Ga je mee op zoek naar
vleermuizen op de buitenplaatsen van ‘s-Graveland?
Voor gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar. Het mysterie van vleermuizen Vrijdag
16 augustus 2019 Vanaf
20:30 tot en met 22:00
www.natuurmonumenten.nl

17 en 18 augustus

Historisch Festival Vreeland - Vreeland
Het is een gezellig festival
en voor veel mensen een
feest van herkenning met
veel historisch vermaak.
Groots opgezet oldtimer
evenement, meer dan 1200
voertuigen staan op een
weiland opgesteld om aan
het publiek te showen.
www.historie-herleeft.nl

Tot 1 september

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

1 september

BRC Wandeltocht - Nederhorst den Berg
Mooie wandeltocht vanuit
Nederhorst den Berg. Keuze
uit 2 afstanden, 10 km of 20
km. Start locatie: Sportcafé
Sporthal de Blijk, blijklaan 1
Nederhorst den Berg. Vanaf
09:30 tot en met 15:30
www.bergserunnersclub.nl

7 september

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

7 september

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

7 september

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

t/m 14 september

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

JAARMARKT NIEUW LOOSDRECHT
28 augustus

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

LOOSDRECHT JAZZFESTIVAL

13 september 2019 en za 14 september
Dit tweedaagse jazzfestival is al jaren een begrip. Jachthaven ’t Anker wordt die dagen
omgetoverd tot een bruisend festivalterrein met plek voor vele bands en foodtrucks.
Jong en oud genieten er van jazz, soul, funk en alles wat er vanaf is geleid. Mis het niet
en koop direct kaarten!
www.loosdrechtjazzfestival.nl

TOREN BEKLIMMEN
VAN DE GROTE
KERK NAARDEN

t/m 15 september

Beelden in de tuin van
het Kasteel – Loosdrecht

t/m 30 september

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

Bekijk zelf de ster van
de Vesting liggend in het
Gooise
landschap.Een
gids van de vereniging
neemt u mee voor deze
prachtige ervaring! Beklim de 235 treden van
de 45 meter hoge toren
en geniet van het uitzicht.
www.grotekerknaarden.nl

15 september

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

t/m zo 27 oktober

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

t/m 31 oktober 2019

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

VAREN OP DE LOENDERVEENSE PLASSEN MET HEERLIJKE HIGH TEA LOOSDRECHT
17 augustus

Kom een mooie vaartocht maken en geniet ondertussen van een lekkere kop thee met een
zoet hapje. Een aanrader!
Start: 14.45 aanwezig zijn ivm openen hek. Plaats: Bloklaan 5, 1231 AZ in Loosdrecht. Kosten:
12,50 euro, hier online betalen. Maximaal 4 personen per aanmelding. Afmelden kan tot drie
dagen vooraf.. www.waternet.nl/ons-water/drinkwater/loenderveense-plas/

WIJDEGAT CONCERT IN KORTENHOEF
14 september

Op de 2e zaterdag in september zal op een drijvende poton in de schitterende entourage
van het natuurgebied het Wijde Gat een klassiek concert worden gegeven door een keur
van klassieke muzikanten die hun sporen in diverse professionele orkesten reeds verdiend hebben. De toegang is gratis Alleen bij voldoende zekere weersverwachtingen zal
het concert doorgang kunnen vinden. De beslissing over het al dan niet doorgaan van
het concert zal
op de dag zelf
(rond 12:30)
vermeld worden op onze
Facebook en
Twitter pagina.
Vanaf 17:00 tot
en met 18:30
www.wijdegatconcert.nl
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