
Veel belangstelling voor
NK Palingroken
KORTENHOEF- De korte re-
genbuien deerden de toe-
schouwers blijkbaar niet, 
want duizenden bezoekers 
schuifelden op de eerste za-
terdag van september over 
de Kortenhoefsedijk om te 
aanschouwen hoe amateurs 
en professionals paling 
rookten voor het 26e Ne-
derlands Kampioenschap. 
Uiteindelijk won Jelle Dek-
kers uit Enkhuizen.

Door: Herman Stuijver

Er was ook veel te beleven 
op deze traditionele plek 
tussen Dode Eind en Katten-
brug. De Hardewijkse Aal-
zangers, met nieuwe outfit, 
zongen hun vissersliederen 
uit volle borst, terwijl hun 
Skuytevaart-collega’s uit 
Katwijk klaar stonden om 
het over te nemen. Op de 
braderie was een variëteit 
aan kramen, kleding, bro-
cante, aardbeien, maar ook 
trokken diverse verenigin-
gen aan de bel. De Wijde-

meerse Energiecoöperatie 
promoot onvermoeibaar een 
duurzame samenleving en 
Huiskamer in de Buurt wil 
in ‘s-Graveland een plek om 
samen te werken. De acteurs 
van toneelvereniging DSO 
zongen vrolijke liedjes uit Ja 
Zuster Nee Zuster dat ze in 
november 8 keer opvoeren. 
Tijmen probeert z’n Lotha-
ringers te verkopen en Krijn 
Spaan zit achter een stapel 
boeken over de historie van 
Oud Kortenhoef.

Rooktonnen
Het draait echter om de 
kweekaal. Al vanaf 06.30 
uur ‘s ochtends kwam de 
stroom van palingrokers 
op gang, maar liefst 116 
deelnemers uit heel Neder-
land. Een bont gezelschap. 
Bij Jan Paul Heldoorn is de 
paling al ruim voor drieën 
uitverkocht, hij was de kam-
pioen van 2018. Arthur van 
Artsabi gelooft heilig in de 
toevoeging van een scheut 
whisky in de rookpot en De 
Ruge Aalrokers uit Den Oe-

ver hebben een paling van 
het wad die 1360 gr. weegt. 
Overigens gaan de prijzen 
anno 2019 van 19 tot 21 euro 
voor 500 gr. De verstand-
houding tussen de Korten-
hoefse concullega’s Dennis 
Nieuwenhuizen en Patrick 
Meijer blijft goed, zelfs als 
vader Jelle opvallend veel 
smakelijke stukjes weg-
geeft. “Voel maar eens, wat 
een zachte huid, lekker mee-
buigen en wat een mooie 
bruine kleur”, zegt Dick 
Eveleens over zijn gerookte 
paling. Van der Stok rookt al 
50 jaar, maar doet pas voor 
de eerste keer mee. Zijn ge-
heim bestaat uit een paar 
elzentakken in de oven.

Uitslag
Om 15.00 uur exact gaat 
de zeskoppige jury aan het 
werk. Eerst maken twee vis-
deskundigen uit de 108 inge-
leverde palingen een schif-
ting. De 25 overgebleven 
palingen worden schoonge-
maakt door Nick Schilder: 
“Het was gewoon zonde om 

ze te fileren, zo hoog was de 
kwaliteit.” Dan proeven de 
deskundigen de topselectie 
op zoutgehalte, rooksmaak, 
mondgevoel en algehele in-
druk. De spanning in de tent 
loopt op, pas ver na vijven 
is de uitslag bekend. “Het 
was een rollercoaster van 
emoties”, vertelt jury-woord-
voerder Maarten Mens. Hij 
prijst ‘het ongelofelijk hoge 
gehalte’. Eerst krijgt de jon-
ge Hendrik- Jan Gnodde de 
prijs voor zijn presentatie 
in Urker folklorekostuum. 
Voorzitter Hans Koopmans 
meldt dat er ruim 900 euro 
gaat naar de Mentelity Foun-
dation van Bibian Mentel. 
Dat bedrag komt voort uit 
de verkochte wedstrijdpa-
ling die de jury niet heeft 
beoordeeld. En dan volgt de 
uitslag: Jelle Dekkers wint 
met 225 ptn, tweede is Bur-
gervener Jan Rumpelman 
(213) en de bronzen beker 
gaat naar Ben Roersma (205) 
uit St-Annaparochie.
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Stilte Tocht, 

cultureel verzet 

tegen vaarver-

binding

LOOSDRECHT/KORTENHOEF/ 
VREELAND- Wendela Sand-
berg, bewoner van de Alam-
bertskade aan de Vreeland-
se kant, en vele anderen, 
maken zich zorgen over de 
ontwikkelingen rondom 
een vaarverbinding door 
de Vuntus, ‘t Hol, Loender-
veenseplas en Alambertska-
de: met twee sluizen en een 
dijk. Op zondag 22 septem-
ber is er tussen 15 en 17 uur 
een Stilte Tocht, een cultu-
reel verzet.

Mevrouw Sandberg heeft 
de stellige indruk dat een 
zienswijze indienen tot nu 
toe niet veel indruk heeft 
gemaakt op onze bestuur-
ders. “Het is mijn initiatief 
om d.m.v. een Stilte Tocht 
en een stilte performance 
van Wordbites het bijzonde-
re karakter van deze plek in 
ons drukke Gooi met elkaar 
te beleven.” Wordbites is een 
groep artiesten die de deel-
nemers per koptelefoon met 
teksten en muziek de stilte 
laat voelen. “Het is een bij-
zondere beleving.

Met hoofd en hart wordt de 
stilte verklankt.” Wendela 
Sandberg vervolgt: “De sfeer 
van de Wijde Blik en Vuntus 
is nu zeer gemoedelijk voor 
zwemmers, suppers, kano-
ers en zeilers. Wandelaars 
en fietsers uit de verre omge-
ving genieten dagelijks van 
de stilte op de eeuwenoude 
Alambertskade en langs de 
Horndijk. Een bijzondere 
plek om samen stil te zijn.”

Zij is ervan overtuigd dat er 
voor de recreanten met een 
boot nog talloze andere rou-
tes zijn om te kunnen varen.

Meedoen is gratis, graag op-
geven bij Stiltetocht@gmail.
com. Verzamelen aan het be-
gin van het pad, op de hoek 
waar het Moleneind over-
gaat op de Horndijk.
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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

 Thuizbij Kinderopvang – Kortenhoef 035-6569785

06 - 206 15 919

Uitvaartcentrum Myosotis
is gevestigd aan de 

Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 
0294-412409

Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Charles

 Bij Uitvaartverzorging Myosotis 
is er ruimte voor uw eigen inbreng 

en vormgeving van de uitvaart. 
Wij helpen en adviseren u met een 
passende invulling van de uitvaart. 

Heeft u vragen over uitvaart-
verzorging-verzekeringen? 
Elke donderdag houden wij
een inloopspreekuur van 

16.00 tot 17.00 uur. 

Bereken online uw uitvaartkosten 
op onze website met de 

uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle 

uitvaartverzekeringen. 

Markt in Ankeveen

Met deze week brood en gebak, 
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kaas, verse vis, noten en natuurlijk 
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Even thuisgebracht worden? 
 Geen probleem!

25 JAAR

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

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl
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Commissie blijft bij 3e sociale 
woning

Foto: De beoogde bouwplek

WIJDEMEREN - Op de plek 
waar vroeger wasserij Best 
stond, aan de Vaartweg in 
Nederhorst den Berg, wil de 
eigenaar zes vrijesectorwo-
ningen en twee sociale ap-
partementen laten bouwen. 
Tegenover het particuliere 
natuurgebied aan het An-
keveensepad, waar geen 
seniorenwoningen mochten 
komen. De raadscommissie 
Ruimte en Economie was blij 
met het bouwplan en de sa-
nering van de grond, maar 
wil graag drie sociale appar-
tementen in plaats van de 
geplande twee.

Door: Herman Stuijver

Wijdemeren heeft in de 
Woonvisie vastgelegd dat 

er 30% sociaal moet worden 
gebouwd, zowel huur- als 
koopwoningen. Bij twee ap-
partementen wordt niet aan 
die eis voldaan. De wethou-
der wil de verplichting voor 
een 3e sociale woning laten 
afkopen. Ook na herhaald 
overleg bleek voor de bouwer 
een extra woning niet haal-
baar, dan wil hij het project 
stoppen. Er zouden meer 
parkeerplaatsen nodig zijn, 
de bereikbaarheid voor hulp-
diensten wordt minder als de 
bouwplek groter wordt en er 
zijn natuurlijk extra kosten.

Namens De Lokale Partij 
sprak Renée Wijnen van een 
‘keihard spel’. Ze snapte niks 
van de weerstand en meende 
dat met enige creativiteit een 
3e woning mogelijk was. Dat 
vonden ook de andere poli-

tieke partijen. Rob Duiker-
sloot (Dorpsbelangen) zei dat 
zes grote vrijesectorwonin-
gen (gemiddeld 400m2) toch 
wel rendabel genoeg waren 
voor een extra appartement. 
CDA ‘er Eric Torsing slaakte 
zelfs ‘een hartenkreet’ om 
vooral door te gaan. “Liever 
drie met minder comfort, 
dan twee iets luxere.” PvdA/ 
GroenLinks- raadslid Stan 
Poels wilde weten hoe het 
zat met de uitstoot van stik-
stof, wat kan leiden tot niet 
bouwen. Waarop wethouder 
De Kloet antwoordde dat er 
ten tijde van de wasserij 100 
verkeersbewegingen waren, 
dat wordt nu gehalveerd, 
dus hij verwacht aanzienlijk 
minder gevaarlijke stoffen. 
Vervolgens plaatste de wet-
houder ook een hartenkreet, 
namelijk om akkoord te gaan 
met dit bouwplan. “We voe-
ren al twee jaar gesprekken. 
We moeten echt een knoop 
doorhakken.” Hij wees op de 
sanering van de grond, een 
einde van de verrommeling 
van het terrein en op de kwa-
liteit van de woningen op 
een mooie plek. “Uiteindelijk 
komt het erop neer, wie heeft 
de hardste kop”, concludeer-
de Eric Torsing.

   
 

Goed bezig met sociaal domein
 
WIJDEMEREN- Wethouder 
Rosalie van Rijn vindt dat uit 
de Monitor Sociaal Domein 
blijkt dat Wijdemeren ‘goed 
bezig is’. Deze monitor biedt 
jaarlijks in één oogopslag in-
zicht in de trends en ontwik-
kelingen omtrent het sociaal 
domein.

Door: Herman Stuijver

Uit de tabellen blijkt dat Wij-
demeren meer dan andere 
gemeenten te maken heeft 
met ‘grijze druk’. Dat bete-
kent dat het percentage seni-
oren 44% is vergeleken met 
de groep 20-64 jaar. Hoger 
dan de omliggende dorpen 
(35%) en hoger dan de rest 
van Nederland (32,6%). En 
die vergrijzing zal alleen nog 
maar toenemen, voorspelt 
de monitor. Dat zal gevolgen 
hebben voor het toekomstig 
beleid op het gebied van wo-
ningbouw en gezondheid.
Voorts zijn er ook in Wijde-
meren meer jongeren die ge-

bruik maken van Jeugdzorg. 
Het ging in 2018 om 468 jeug-
digen, 41 meer dan in 2017. 
Weliswaar verhoudingsge-
wijs minder dan landelijk, 
maar toch. In Wijdemeren 
is 7,3% van de inwoners jon-
ger dan 18 jaar, landelijk be-
draagt dat percentage 10,4%.

Sociaal minimum
In onze dorpen leven 203 
personen van een uitkering 
(2018), één minder dan in 
2017. De gemeente wil de uit-
stroom uit de Participatiewet 
(werk en inkomen) bevorde-
ren en daarmee het gebruik 
van de bijstand verminderen. 
Die uitstroom naar een baan 
is toegenomen naar 56% in 
2018. In 2016 zijn 108 aanvra-
gen voor levensonderhoud 
toegekend, in 2017 is dit afge-
nomen naar 75. Deze daling 
zet in 2018 voort, naar 69 toe-
kenningen. Vorig jaar maak-
ten 412 huishoudens gebruik 
van een regeling om noodza-
kelijke huishoudelijke spul-

len te declareren, tegenover 
391 in 2017. Inwoners met 
een inkomen van maximaal 
120% van het minimumloon 
komen hiervoor in aanmer-
king. In totaal horen 400 
huishoudens in Wijdemeren 
tot die categorie (4%). Dit aan-
deel ligt onder het landelijk 
gemiddelde (12%). 18 men-
sen maakten gebruik van 
de Voedselbank. Gemeen-
ten kunnen inwoners met 
een laag inkomen en kleine 
zelfstandigen de gemeente-
lijke belastingen kwijtschel-
den. Het aantal huishoudens 
waarbij die belasting werd 
kwijtgescholden is in 2017 af-
genomen naar 276. In 2018 is 
dit echter weer toegenomen 
naar 334 huishoudens. Zo 
gaat de monitor verder met 
talloze cijfers over onderwijs, 
kinderopvang, statushou-
ders, wonen, sociaal wijk-
team, vrijwilligersprojecten 
De Appelboom en mantel-
zorgwaardering. Zeer lezens-
waardig.

Erop uit met een lach en een traan

WIJDEMEREN- Op maandag 
30 september gaan de Ge-
zamenlijke Ouderen Bonden 
Wijdemeren er weer op uit 
en wel op zwerftocht door 
Drenthe.

Op de heenweg koffie met 
gebak bij restaurant Coelen-
hage in Wezep. Daarna naar 
Odoorn voor een koffietafel; 
rondrit met gids en stop in 
Orvelte. De kosten voor deze 
dag zijn 37,50 euro per per-
soon.

Deze lage prijs is mogelijk 
gemaakt door een bijdrage 
van 5 euro per persoon van 
de KBO Wijdemeren. De or-
ganisatoren bedanken de 
KBO hiervoor hartelijk.

Programma
Vertrek van de opstapplaat-
sen en tijden: 8.15 uur Plein 
Dammerweg (muziektent) 
Nederhorst den Berg; 8.30 
uur Overmeer, Nederhorst 
den Berg; 8.45 uur Meenthof, 
Kortenhoef; 9.00 uur Emtin-
ckhof, Loosdrecht. Dit zijn 
de vertrektijden. Wilt u zo 
goed zijn om een kwartier 

van te voren op uw opstap-
plaats aanwezig te zijn, zo-
dat het reisschema goed kan 
worden uitgevoerd en nie-
mand lang hoeft te wachten.

Aanmelden voor deze dag 
kunt u vanaf maandag 16 
september tussen 17.00 - 
18.30 uur op de volgende 
telefoonnummers: 0294-
253402 (Herman van der Mo-
len) en 0294-267855 ( Bep ten 
Berge).

Laatste reis
Deze reis is de laatste die 
Theo Stalenhoef en zijn 
vrouw Cocky organiseren. 
Velen van jullie weten dat 
ze dit al jarenlang doen. 
Het lijkt ons gepast om daar 
extra aandacht aan te be-
steden. We doen dit in de 
vorm van een drankje op 
de terugweg. Het lijkt ons 
leuk om Theo en Cocky als 
herinnering aan deze jaren 
iets aan te bieden. Daartoe 
zetten we een doos klaar om 
uw bedankjes te ontvangen. 
We hopen dat ze nog lang in 
goede gezondheid met ons 
mee blijven gaan.

   

1000 meer in 20 jaar

Foto: Dirk-Jan van Dijk

WIJDEMEREN - Het provin-
ciebestuur van Noord-Hol-
land heeft een actuele be-
volkingsprognose tot 2040 
het licht doen zien. De be-
volking van de provincie 
blijft de komende tijd ver-
der groeien. De verwachte 
bevolkingsgroei stijgt van 
ruim 2,8 miljoen in 2019 
naar ruim 3,2 miljoen in 
2040. Wijdemeren groeit 
stapsgewijs van 24.000 naar 
25.000 (+ 4%).

De Regio Gooi en Vechts-
treek groeit sneller dan de 
vijf dorpen, namelijk met 8%. 
Waarbij de 65-plussers met 
ruim 22.000 (+40%) stijgen 
en het aantal inwoners tus-
sen 15 en 65 jaar daalt van 
157.000 naar 151.000 (-4%). 

De behoefte aan woningen 
houdt gelijke in onze regio. 
Die stijgt met ruim 10.000.

Provinciaal
De grootste groei tot 2040 is 
vooral waarneembaar in en 
rondom Amsterdam. Alleen 
in Den Helder en Texel daalt 
het aantal huishoudens. De 
waarneembare groei heeft 
verschillende oorzaken. Het 
aantal mensen dat zich ves-
tigt uit het buitenland is gro-
ter dan het aantal inwoners 
dat vertrekt, en het aantal 
geboren baby’s overtreft 
het aantal sterfgevallen. In 
Noord-Holland Zuid is de 
concentratie en groei van 
werkgelegenheid in en rond 
Amsterdam een belangrijke 
reden dat veel nieuwe in-
woners uit binnen- en bui-
tenland zich in de provincie 
vestigen. In het noorden van 
Noord-Holland groeit de be-
volking vooral door buiten-
landse migratie.

Vergrijzing
Noord-Holland heeft te ma-
ken met vergrijzing. In 2019 
is ongeveer een half miljoen 
Noord-Hollanders ouder dan 
65, in 2040 is dit gestegen 
naar 750.000. De bevolking 
jonger dan 65 jaar, neemt toe 
met ong. 130.000 personen.
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Energiecoöperatie Wijdemeren
Wijdemeren - Bent u een 
bewoner die stappen wil ne-
men om uw huis te isoleren 
dan krijgt u nu een mooie 
kans. Vanaf september 2019 
kunt u gebruik maken van 
een nieuwe landelijke subsi-
die voor isolatie van uw dak, 
gevel, vloer en ramen.

De subsidie energiebespa-
ring eigen huis (SEEH) is on-
derdeel van het klimaatak-
koord. Als u twee of meer 
isolatiemaatregelen laat 
uitvoeren, bedraagt de sub-
sidie ongeveer 20% van de 
gemaakte kosten. Wilt u de 
mogelijkheden voor isolatie 
in uw eigen huis nog wat 
nader verkennen, dan kunt 
u via de energiecoöperatie 
een afspraak maken voor een 
gratis gesprek met een ener-
giecoach. Ben u al bezig om 
uw woningisolatie voor te 
bereiden, kijk dan ook even 
of u gebruik wilt maken van 
de volgende collectieve in-

koopactie voor isolatie die de 
energiecoöperatie gaat orga-
niseren.

De buurten in met een 
energie-informatiewagen
Om het gesprek over de ener-
gietransitie nog dichter bij 
de mensen te brengen, zoe-
ken we een mobiele energie-
informatiewagen. Misschien 
hebt u een caravan die u niet 
meer gebruikt, een bouw-
keet of een ander soort mo-
biele wagen die we voorzien 
van zonnepanelen en andere 
energiesnufjes kunnen in-
zetten als energie-informa-
tiewagen in de verschillende 
buurten van Wijdemeren. 
Weet u iets mail dan naar 
info@ECWijdemeren.nl

 
 
Participeren in het collec-
tieve zonneproject Klaas 
Toxopeus

Nu de installatie op de Fuik 
draait als een zonnetje, is het 
tijd voor ons volgende col-
lectieve zonneproject, zon-
nepanelen op het dak van 
scouting Klaas Toxopeus. De 
campagne start nu! Wilt u 
participaties kopen wees er 
dan snel bij, want het is maar 
een klein project van 120 
panelen. Als participant ont-
vangt u korting op uw ener-
giebelasting tot maximaal 
uw eigen verbruik.

Voor meer informatie en con-
tact http://ECWijdemeren.nl
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Geen 23 maar 16 tiny 
houses

Foto: een voorbeeld van
tiny houses (Kees Hummel)

WIJDEMEREN- Het plan om 
23 tiny houses te plaatsen 
aan de Dennenlaan (voor-
malige gemeentewerf) in 
Loosdrecht wordt herzien. 
Er komen er geen 23, doch 
slechts 16. Verantwoordelijk 
wethouder Van Rijn vindt het 
uiteindelijk een beter plan, 
omdat de bouwlocatie uit-
zicht biedt op nog meer ge-
varieerde woningen.

Door: Herman Stuijver

Bij tiny houses gaat het om 
kleine woningen die perma-
nent bewoond worden. Ook 
de filosofie van duurzamer 
leven met minder spullen en 
zelfvoorzienend speelt een 
rol. Deze mini-huisjes van 
max. 50m2 komen tegemoet 
aan de enorme vraag aan 
sociale woningbouw voor 
jong en oud. De bouw (in een 
paar dagen) kan al starten in 
maart 2020.

Nieuw plan
Wijdemeren zou de grond 
gratis overdragen aan wo-
ningbouwcorporatie Gooi en 
Vechtstreek voor een peri-
ode van 10 jaar. De gemeente 
zou 38.000 betalen voor het 
opschonen van het terrein. 
De Raad van Commissaris-
sen van de woningbouwver-
eniging Gooi en Omstreken 
heeft echter niet ingestemd 
met het plan, omdat zij de 
periode van 10 jaar te kort 
vindt. Het break-even point 
om de kosten eruit te halen 
komt pas na 13 - 15 jaar in 

zicht. De tweede tegenvaller 
was dat de bodem gesaneerd 
moet worden. Dat kan niet 
voor € 38.000. Maar wet-
houder Rosalie van Rijn is 
niet voor één gat te vangen. 
Zij maakte een nieuw plan. 
Een gedeelte van het ter-
rein wordt verkocht aan de 
woningbouwcorporatie voor 
een bedrag van minimaal 
100.000 euro. Daar worden in 
twee blokken van acht 16 tiny 
houses geplaatst. Het andere 
deel van het terrein wordt be-
stemd voor woningbouw. Om 
te verkopen aan een bouwer. 
Deze opbrengst zal de kosten 
kunnen dekken. Het gedeelte 
van het perceel dat van de 
gemeente is en verkocht gaat 
worden, wordt bestemd voor 
het middeldure en hogere 
segment woningen.

Financieel
Het financiële plaatje komt 
uit op € 140.000. Dat is dus 
102.000 euro meer dan in 
het vorige plan. Maar de min 
wordt gecompenseerd door 
de plus van de verkoop van de 
grond. Wijdemeren loopt zo 
weinig mogelijk risico, meent 
Rosalie van Rijn. Dat vond 
Renée Wijnen van De Lokale 
Partij absoluut niet. Ze stelde 
dat Wijdemeren op deze ma-
nier ‘argeloos de rode cijfers’ 
ingaat. Ze verwachtte een 
‘professioneel plan, met min-
der open eindes’. Daarnaast 
hekelde ze het feit dat Gooi 
en Omstreken geen finan-
ciële risico’s wil nemen. Op 
een aantal kritische vragen 
na waren de overige politieke 
partijen wel tevreden over 
het nieuwe voorstel.
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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

Albert Heijn
Voorstraat 10, 1394 CS 
Nederhorst den Berg

Zaterdag 21 september van
14.00 tot 17.00 is het zo ver!

De aftrap van dé grootste lokale actie in Nederhorst den Berg:
het vv Nederhorst en AH Nederhorst den Berg voetbalplaatjes verzamelalbum!

We maken er een feestje van bij vv Nederhorst waarbij je je o.a. kunt laten schminken, 
springen op een springkussen, op de foto met de echte Albert Heijn hamster gaat en 

een exclusief  optreden van John Keijer, bekend van o.a. Dutch Valley.

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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De helikopterview van Marco’s Wijdemeren van Boven
KORTENHOEF- “De drone 
geeft een heel andere kijk 
op je omgeving, omdat je 
kijkt vanuit een birds eye, 
ook wel helikopterview ge-
noemd. Het perspectief is 
anders en dat vind ik leuk om 
met mensen uit de omgeving 
te delen”, opent Marco van 
der Roest. Hij is de beheerder 
van Wijdemeren van Boven, 
met luchtfoto’s die u kunt be-
wonderen op Facebook, In-
stagram, YouTube en Twitter.

Door: Herman Stuijver

“Ik vlieg al een dikke 10 jaar 
en sinds 2011 met zelfbouw-
drones. Ik speelde al met 
het idee van een Facebook-
pagina, maar Tom Cornelis-
sen was mij net 3 maanden 
voor in 2015 met de pagina 
Luchtfoto’s ‘t Gooi. Toen heb 
ik de pagina Foto van Boven 
geopend. Dit heeft ongeveer 
een jaar op Facebook ge-
draaid, totdat ik de opmer-
king kreeg dat dit de naam 
van een bestaand bedrijf was. 
Toen is het Wijdemeren van 

Boven geworden.” Kortenhoe-
ver Marco van der Roest is 
niet alleen gefascineerd door 
de techniek van drones, zijn 
interesses gaan verder. Hij is 
bezig met alles wat radiogra-
fisch bestuurd wordt.

Zo heeft-ie helikopters, au-
to’s, vliegtuigen en zelfs een 
tank, allemaal speelgoed op 
afstand. De kennis over dit 
high tech materiaal heeft hij 
grotendeels opgedaan door 
zelfstudie. Als hij het even 
niet weet, zijn er talloze in-
ternetforums die zijn kennis 
op peil houden. Marco werkt 
met semiprofessionele dro-
nes en camera’s.

“Zodra het mensen aan-
spreekt met bepaalde evene-
menten en mooie plekken 
wordt het aantal reacties gro-
ter. Gemiddeld tussen 500 en 
een paar duizend.” Op zijn 
Facebookpagina heeft Van 
der Roest bijna 1100 volgers. 
Overigens is hij niet de enige 
vlieger die foto’s levert, ook 
Norman van der Geer doet 

een fotografische duit in het 
zakje.

Lastiger
Wijdemeren van Boven werkt 
niet volgens een strak con-
cept. “Ik vlieg eigenlijk al-
leen als ik er weer eens zin 
in heb, als er een evenement 
aankomt of als ik ergens voor 
gevraagd wordt. Tijd ver-
schilt van een uurtje tot een 
paar uur.” Steeds vaker wordt 
Marco benaderd voor evene-
menten of projecten, maar 
hij kan er niet altijd aan vol-
doen. Enerzijds door tijdge-
brek en anderzijds door de 
regels. “Vliegen wordt steeds 
lastiger. De regelgeving is 
duidelijk, maar drones wor-
den vaak negatief neergezet 
in de media. Bepaalde popu-
laire plekken ervaren vaker 
overlast door het geluid van 
drones, al ben ik vaak ver-
der weg dan de wet vereist. 
Anderzijds wordt de privacy 
steeds meer aangehaald.”

Het blijft puur hobbyisme. 
Het gaat Marco c.s. alleen om 

die mooie lucht of omgeving 
die ze vast willen leggen. “Ik 
zou willen dat ik nog lang en 
gezellig kan vliegen. En dat 

het geluid van deze ‘vliegen-
de bijen’, zo is de geluidserva-
ring, nog minder wordt.”

   

Gouden Koor
KORTENHOEF - De Werk-
groep voor Liturgie, van de 
Antoniusparochie in Korten-
hoef, bestaat vijftig jaar! 
Zondag 1 september werd 
dit gouden feest gevierd met 
een feestelijke woord- en 
communieviering in de kerk, 
waarbij ook oud-koorleden 
en oud-dirigent Fons Kronen-
berg aanwezig waren.

Door: Karin van Hoorn

De Werkgroep voor Liturgie 
werd tijdens de viering in het 
zonnetje gezet door diaken 
Wim Balk, in oprecht blije 
en dankbare woorden. Jan 
Hesp, lid van het parochiebe-
stuur, bracht een brede lach 
op het koorgezicht door een 
aangename financiële bij-

drage voor het lustrumfeest 
te schenken. Dirigent Paul de 
Boer kreeg een zonnebloem 
waarmee het hele koor in 
bloei stond. Voorzitter Hans 
Steenvoorden zette eerst de 
“leden-van-het-eerste-uur” in 
de bloemetjes, op het altaar, 
en verraste daarna alle koor-
leden met een legpuzzel van 
de foto van het hele koor! Top!

Na dit officiële gedeelte wer-
den alle aanwezigen in het 
Achterom getrakteerd op kof-
fie met een petit glacétje en 
waren de herinneringen en 
anekdotes niet van de lucht.

Rond een uur of 13.00 toog de 
Werkgroep met de bus naar 
Elburg, naar “De Zandverha-
len”, prachtige zandsculptu-

ren die o.a. de verhalen uit 
het Oude Testament verbeel-
den. De “oh’s en ah’s” waren 
niet van de lucht. Nog even 
een borrel in Elburg, en ter af-
sluiting een verrukkelijk di-
ner bij restaurant ‘t Swaentje 
in ‘s Graveland. Moe maar 

voldaan keek de Werkgroep 
van Liturgie terug op een fan-
tastische dag. Iedereen had 
veel lof en waardering voor 
de organisatie. “Het liep alle-
maal gesmeerd”. Op de vraag 
aan de leden “wat wensen jul-
lie het koor toe voor het dia-

manten feest?” (zestig jaar), 
antwoordden ze: “Nieuwe le-
den!”. Aanmelden kan via de 
pastorie: 035-6561285 (dins-
dag- en donderdagochtend).

Fotograaf: Rob de Sain

   

Fatsoen
Na regelmatig ingezonden brie-
ven over hondenpoep zou ik iets 
heel anders onder de aandacht 
willen brengen. Veel mensen heb-
ben het waarschijnlijk al eens 
meegemaakt, je parkeert je auto, 
gaat even een boodschap doen en 
als je terug komt heb je schade 
aan je auto. De dader, bewust of 
onbewust, is al met de noorder-
zon verdwenen. Geen briefje on-
der je voorruit, niks, geen teken 

om dit netjes op te lossen. Daar 
sta je dan met schade. Op dins-
dag 27 augustus rond de klok van 
17:45 u. slingerde een mannelijke 
fietser over de stoep tegen onze 
auto aan. Onze camerabewa-
king draaide op dat moment en 
we konden op de beelden precies 
zien hoe het ongeluk gebeurde. 
De man heeft nog heel even ach-
terom gekeken, maar besloot toch 
om door te fietsen. Flinke schade 

aan onze spiegel en over een leng-
te van de auto een goede kras. 
Misschien heeft de man het niet 
gezien, misschien is hij geschrok-
ken, wie zal het zeggen. Wij heb-
ben een oproep op social media 
gedaan, in de hoop dat de per-
soon in kwestie zich alsnog zou 
melden. Het bericht is gedeeld, 
maar helaas heeft de man tot 
op heden niet gereageerd. Als je 
bij een ander schade maakt, heb 

gewoon fatsoen en laat die ander 
niet met de ellende zitten. Je kunt 
altijd op een bepaalde manier je 
welwillendheid tonen. Even een 
briefje onder de ruitenwisser, 
laat je gegevens achter, bel ergens 
aan of iemand de eigenaar van 
het voertuig kent.

‘Dader’ van 40 - 55 jaar met Adi-
das-rugzak, over de stoep fiet-
send, vanuit de Wincklerhof de 

Jan Stadelaarstraat in, met korte 
broek, witte sportschoenen en 
grijs T-shirt, zeg nou zelf; je zou 
het toch ook fatsoenlijk vinden 
als iemand die schade maakt aan 
jouw eigendom, zich even netjes 
meldt om het samen op te lossen? 
Meld je aub, kan ook via dit blad.

C. Bouwer, Kortenhoef



Op welke vraag is dorpenbeleid een antwoord ?
Het college van B&W van Wijde-
meren gaat aan de slag met een 
zogenaamd ‘dorpenbeleid’.

Het moet zorgen voor ‘sterke, 
bruisende en vitale kernen’. In 
ons geval zijn dat Ankeveen, Ne-
derhorst, Kortenhoef, ‘s- Grave-
land, Loosdrecht en Breukeleveen. 
Er worden 2 dorpscoördinatoren 
benoemd. Er komen ‘dorps-ont-
wikkelings-plannen’ en via het 
‘drietrapsmodel’ komt er ook een 
dorpenloket en een dorpenfonds. 
Wellicht komen er ook dorpsra-
den in de 6 kernen. Voor de amb-
telijke ondersteuning hiervan is 
jaarlijks minimaal 120.000 euro 
nodig. Voor het Dorpsfonds is 
100.000 euro beschikbaar.

Dat een gemeente als Zuidwest 
Friesland, met 89 kernen (en 
90.000 inwoners), een dorpenbe-

leid heeft begrijpen wij. Dat een 
kleine gemeente als Wijdemeren 
met 24.000 inwoners en 6 qua in-
wonertal zeer ongelijkwaardige 
kernen een dorpenbeleid voert 
begrijpen wij niet. In Wijdeme-
ren is de gemeenteraad feitelijk 
de dorpsraad.

Wij, de PvdA/GroenLinks Wij-
demeren, zijn trots op wat er 
nu allemaal in onze dorpen ge-
beurt. Een dorpsraad met dorps-
ontwikkelings-plannen gaat hier 
niet bij helpen. Volgens het col-
lege bestaat zo’n plan ‘uit een 
analyse van de huidige voorzie-
ningen en leefbaarheid, een over-
zicht van reeds bestaande initia-
tieven, een visie op de toekomst 
die tien tot vijftien jaar vooruit 
kijkt en een uitvoeringsplan met 
verbeteringen en zaken die aan-
gepakt kunnen worden voor de 

nabije toekomst’. Wie zit daar 
op te wachten? En wat is de de-
mocratische legitimiteit van de 
dorpsraad? Vertegenwoordigt 
zij echt het hele dorp? En hoe ver-
houdt dat zich tot de verantwoor-
delijkheid van gemeenteraad van 
Wijdemeren ?

Laten we er ervoor zorgen dat 
evenementen snel en adequaat 
kunnen worden afgehandeld en 
initiatieven niet stranden door 
onvoldoende ambtelijke capaci-
teit. Daar worden ook de dorpen 
beter van. En dan kan dat geld 
voor ambtelijke ondersteuning 
van het dorpenbeleid naar de 
clubs en verenigingen in de dor-
pen. Snijdt het mes aan twee 
kanten.

Sandra van Rijkom, Stan Poels, 
fractie PvdA- GroenLinks

   

CDA zet in op extra aandacht voor wegen en 
begraafplaatsen
De CDA- fractie in Wijdemeren 
ziet op verschillende plekken in 
de dorpen dat het niveau van 
onderhoud door de ondergrens 
zakt. Eric Torsing en Frank van 
Ruitenbeek vragen om snelle ac-
tie van het college voor de Konin-
ginneweg in Kortenhoef en het 
fietspad aan de Herenweg in An-
keveen. Daarnaast wil de CDA- 
fractie zich hard maken dat er 
financiële middelen beschikbaar 
worden gesteld voor het onder-
houd van de begraafplaatsen in 
de komende begroting.

Regelmatig worden wij aange-
sproken op het onderhoud van 
de wegen, aldus de twee frac-
tieleden van het CDA. Natuur-
lijk zijn wij blij dat twee grote 

projecten, Kortenhoefsedijk en 
Oud Loosdrechtsedijk, nu ein-
delijk aangepakt worden, maar 
wij vragen het college om ook de 
andere wegen onder de loep te 
nemen. In de schriftelijke vragen 
die het CDA stelt, staat dat de 
Koninginneweg steeds schuiner 
af loop naar de Vaart. Dit heeft 
veiligheidsgevolgen voor fietsers 
en zeker ook voor scootmobielers. 
In de begroting van 2017(!) staat 
dat de Koninginneweg wordt 
aangepakt. Sindsdien is het stil 
geworden, dit geldt ook voor de 
Emmaweg, aldus Van Ruiten-
beek. Het stuk fietspad van de 
Herenweg tussen de Kwakel en de 
Klapbrug ligt er schandalig bij. 
Ook overhangende wilgentakken 
over fietspaden op het Stichtse 

End en het onderhoud van fiets-
pad en berm van Middenweg in 
de Horstermeer hebben we al een 
keer aangekaart bij het college, 
vervolgt Eric Torsing.

Begraafplaatsen Daarnaast heeft 
de CDA- fractie deze zomer vra-
gen gesteld aan het college over 
het onderhoud van de begraaf-
plaatsen. Met name over de be-
graafplaats in Nieuw Loosdrecht 
en Ankeveen. Als antwoord kre-
gen we dat er geen achterstallig 
onderhoud is. Torsing: “Dit is 
niet het niveau wat we willen”. 
Het college heeft aangegeven te 
kijken wat financieel mogelijk is 
om een hoger onderhoudsniveau 
te realiseren bij de begroting van 
2020.
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24 uur per dag bereikbaar
Tel. 06 - 233 09 339

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.

Uitvaartverzorging
Wijdemeren e.o.

Monique Houtzager
info@inmemoriamuitvaarten.nl
www.inmemoriamuitvaarten.nl

In Memoriam Uitvaarten

• 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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

De S is weer in de maand!

Speculaasjes
met of zonder amandeltjes 

250 gram € 4,50

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

* 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

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

28 SEPTEMBER - 4 OKTOBER 2019

Kijk voor het programma op
www.wijdemeren.nl/cultuurweek 

28 SEPTEMBER 

Jeugdfestival KECK 

mét open podium

11.00 - 16.00 uur  ‘t Akkoord, Kortenhoef

29 SEPTEMBER

Concert Kasteel-Museum Sypesteyn

Wonderfeel & Groovin’ Little Big Band 

14.00 - 17.00 uur  Sypesteyn i.s.m. Wonderfeel, Loosdrecht

29 SEPTEMBER

Meezingen met DSO: 

‘Ja zuster, nee zuster’ 

14.30 - 15.15 uur  Veenstaete, Kortenhoef

4 OKTOBER

Lezing & rondleiding 

schilderkunst

19.30 - 22.00 uur  Gemeentehuis, Loosdrecht 

Historische Kring Loosdrecht i.s.m. 

Stichting Kunstbezit ‘s-Graveland



Wijdemeren
informeren

Mantelzorgwaardering

Geeft u langdurige en intensieve hulp aan 

familie, vrienden, buren of kennissen? Vraag 

dan een mantelzorgwaardering aan. U kunt de 

waardering aanvragen tot 1 december 2019 via 

www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

 Excursies op en rond 
 plassengebied 

>   Onthulling
     vliegtuigmonument

In de Tweede Wereldoorlog is in Nederhorst 

den Berg een Canadese bommenwerper 

neergestort, hierbij kwamen vijf bemannings-

leden om het leven. Op vrijdag 13 september 

vanaf 13.30 uur wordt een monument onthuld 

in de buurt van de plek waar het vliegtuig neer-

stortte. Zo wil de historische kring Nederhorst 

den Berg de herinnering aan de vijf beman-

ningsleden in leven houden. Het belooft een 

bijzonder moment te worden, waarbij u van 

harte welkom bent. Bekijk het programma op 

www.historischekring.nl. 

 
>   Hier fix je NIX

Horecazaak in Wijdemeren? Doe dan mee 

met de campagne Hier fix je NIX. Want alcohol 

drinken onder de 18 jaar… dat is toch niet nor-

maal. Tussen 16 en 21 september ontvangen 

horecaondernemers een campagnepakket 

met posters en stickers. Meer materiaal nodig? 

Dan kunt u vanaf 21 september via de GGD 

o.a. bierviltjes en t-shirts aanvragen. Zo maakt u 

zichtbaar dat in uw onderneming alcohol voor 

jongeren onder de 18 jaar geen optie is.

>   Nationale Sportweek

Van 20 t/m 29 september is de Nationale 

Sportweek. Het thema: Sport doet iets met je! 

Want sport maakt je fitter, het geeft zelfver-

trouwen, maakt socialer en verbroedert. Door 

te sporten zit je lekkerder in je vel. Kortom: 

het maakt gelukkiger! Genoeg redenen om 

in beweging te komen. Tijdens de Nationale 

Sportweek kunt u bij veel sport- en bewee-

gaanbieders een gratis activiteit uitproberen. 

Meer informatie:

www.teamsportservice.nl/gooi. 

>   Subsidie isolatiemaatregelen

Heeft u plannen om uw dak, buitenmuren, 

vloer of ramen te isoleren? Als u twee of meer 

isolatiemaatregelen laat uitvoeren, kunt u onge-

veer 20 procent subsidie krijgen. Daarbovenop 

kunt u ook subsidie krijgen voor een paar extra 

maatregelen die energie besparen, zoals een 

isolerende voordeur en maatwerkadvies. De 

subsidie bedraagt maximaal 10.000 euro. Meer 

informatie of subsidie aanvragen? Kijk op

www.rvo.nl. Wees er snel bij, want op=op. 

Officiële
bekendmakingen

Het samengaan van recreatie en 
natuur, het herstellen van afge-
kalfde legakkers… twee voorbeel-
den van projecten waar we vanuit 
het gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen mee bezig zijn. 
Benieuwd naar deze en andere pro-
jecten? Meld u dan snel aan voor een 
van de excursies.

In het gebiedsakkoord werken ruim 20 partijen 

samen om de natuur en aantrekkelijkheid van 

het Loosdrechts plassengebied te verbeteren. 

Op dinsdag 24 september zijn er tussen 13.00 

en 17.00 uur vier (vaar)excursies in het gebied. 

In iedere excursie staat een van de thema’s uit 

het gebiedsakkoord centraal. 

Samengaan recreatie en natuur
Hoe kunnen recreatie, ondernemerschap en 

natuur samengaan, kunnen zij elkaar mis-

schien zelfs versterken en welke initiatieven 

worden er al door ondernemers genomen? Al 

varend worden inspirerende voorbeelden voor 

het gebied verkend en worden de aanbevelin-

gen van het onderzoek naar het samengaan 

van recreatie en natuur besproken. 

Nieuwe natuur
Op deze rondtocht bezoekt u samen met een 

ecoloog de unieke en diverse nieuwe natuur 

in het gebied. 

Proces mer/vaarverbinding 
Op een centrale plek in het gebied wordt een 

toelichting gegeven op het proces richting de 

milieueffectrapportage (mer) voor de vaar-

verbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums 

Kanaal. Welke alternatieven worden in beeld 

gebracht en welke aspecten worden onder-

zocht en in het rapport beschreven? Hoe ziet 

het vervolgproces eruit en wanneer en hoe 

kunnen betrokkenen hun mening geven?

Herstel legakkers
Vaar mee richting de Kievitsbuurten en kom 

meer te weten over de toekomstvisie voor 

de Scheendijk en de resultaten van de pilot 

om legakkers te herstellen met bagger uit de 

plassen.

Aanmelden
Geïnteresseerd in een van de excursies? 

Aanmelden kan tot maandag 16 september 

via secretariaat_ovp@noord-holland.nl (ovv 

de excursienaam). Wees er op tijd bij want 

vol=vol!

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

#mooiwijdemeren

11 september 2019

Open Monumentendag

Kort

#mooiwijdemeren
@miekbax

Sigarettenpeuken, kauwgum, 
snoepwikkels, flesjes… hoe vaak 
ziet u dit in de natuur, langs de kant 
van de weg of in onze mooie plas-
sen liggen? Een doorn in het oog 
toch? Help daarom op zaterdag 28 
september mee tijdens de eerste 
editie van Clean up the lake!

We willen allemaal nog jarenlang in schoon 

water zwemmen en recreëren. Helaas ligt er, 

ook in Wijdemeren, vaak veel zwerfafval in en 

rond het water. Tijd voor actie! 

Wijde Blik
Jachthaven Kortenhoef organiseert daarom 

voor het eerst een Clean up the lake event. Op 

zaterdag 28 september gaan zo veel mogelijk 

vrijwilligers zwerfafval opruimen in en rond het 

water van de Wijde Blik. Zo zorgen we dat we 

ook in de toekomst nog kunnen genieten van 

dit prachtige gebied.

Lezing Natuurmonumenten
Bootjes, kano’s en een werkponton wor-

den ingezet om het opruimen makkelijker 

te maken. Daarnaast kunnen vrijwilligers 

ook wandelend langs het water zwerfafval 

verzamelen. Om de middag ook een edu-

catief tintje te geven, vertelt een spreker van 

Natuurmonumenten meer  over het gebied en 

over zwerfafval. 

Clean up the lake
Het Clean up the lake event is een initia-

tief van Jachthaven Kortenhoef en wordt 

daarnaast gesteund door de gemeente 

Wijdemeren, provincie Noord-Holland, 

Natuurmonumenten en verschillende bedrij-

ven. Komt u ook helpen? Aanmelden kan via 

info@jachthavenkortenhoef.nl.

Clean up the lake!



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 119: vernieuwen beschoeiing, steigers, 
   damwanden en golfbrekers (22.08.19)

Kortenhoef
- voorbij Gabriëlweg 6 in Wijde Blik: bouwen aanmeer-
   steiger (27.08.19)
- Kortenhoefsedijk 109: vervangen dakbedekking (27.08.19)
- Reigerlaan 8: plaatsen dakkapel (02.09.19)

Loosdrecht
- Beukenlaan 50: realiseren dakkaper en dakkapel (26.08.19)
- Golfslag 3: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Golfslag 9: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Golfslag 20: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Golfslag 22: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Golfslag 23: plaatsen doekoverkapping (03.09.19)
- Laan van Eikenrode 16: verbouwen garage naar schoon-
   heidssalon (04.09.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen woning (30.08.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 129: plaatsen 16 zonnepanelen 
   (30.08.19)
- Rading 10 19: wijzigen dakbedekking (28.09.19)
- Rading 10 25: wijzigen dakbedekking (28.08.19)

Nederhorst den Berg
- De Vijnen 10: plaatsen raam in voorgevel (31.08.19)
- Middenweg 70a: dempen sloot (28.08.19)

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

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 2: plaatsen dakkapel (03.09.19)
- Kortenhoefsedijk 127: plaatsen dakkapel (02.09.19)

Loosdrecht
- Horndijk 9b: vernieuwen beschoeiing (29.08.19)
- Rading 146: bouwen supermarkt (27.08.19)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 9: bouwen bedrijfsgebouw (28.08.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Noordereinde 48a: wijzigen voor- en zijgevel
- Oud-Loosdrechtsedijk 270: bouwen twee recreatie-
   woningen

>  Vastgestelde bestemmingplan 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 198-
198a

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 3:12. van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat de
gemeenteraad in zijn vergadering van 6 juni 2019 het 
bestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 198-198a in 
Loosdrecht heeft vastgesteld.
Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 198a in Loosdrecht 
is bestemd voor sportieve recreatie in de vorm van een 
midgetgolfterrein en tennisbanen. Het perceel wordt al 
jaren niet meer zo gebruikt. Het perceel wordt geheel 
ontruimd, een deel wordt teruggegeven aan de natuur en 
er wordt één woning toegestaan. 
Op het naastgelegen perceel is een steiger en slibway 

aanwezig welke nog niet als zodanig zijn bestemd. Het 
planologisch mogelijk maken maakt onderdeel uit van 
deze herziening. 

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij 
behorende stukken liggen vanaf 12 september 2019 
gedurende zes weken ter inzage. Het plan kan worden 
ingezien bij de administratie van Fysiek Domein, Rading 1, 
Loosdrecht op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. U kunt 
hier ook nadere informatie krijgen.
Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.
BP5800Nld198a2018-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
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet 
heeft gedaan, kan gedurende de
ter inzageligging beroep instellen tegen het besluit tot 
vaststelling bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA ‘S Gravenhage.
Vervolgens kan een belanghebbende gedurende 
genoemde termijn beroep instellen tegen de wijzigingen 
die door de raad zijn aangebracht bij de vaststelling van 
het plan. 

Inwerkingtreding
Degene die beroep heeft ingesteld kan ook 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 beroepster-
mijn in werking, tenzij binnen de
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt ingediend. In dat geval treedt
het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit 
verzoek is beslist.

>  Verkeersbesluiten

Nederhorst den Berg
Opheffen van een geslotenverklaring op de Slotlaan 
tussen de Overmeerseweg en De Kaai (29.08.19) 

U kunt de verkeersbesluiten inzien op www.officielebe-
kendmakingen.nl.
U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken na 
publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders. 

In het weekend van 14 en 15 
september is het weer Open 
Monumentendag! Het thema van 
2019 is Plekken van plezier: naar 
welke monumentale plekken
gingen en gaan mensen voor hun 
plezier?

In Wijdemeren hebben de historische kringen 

een mooi programma samengesteld om u 

mee te nemen naar de plekken van plezier uit 

vervlogen tijden. De locaties zijn, tenzij anders 

aangegeven, te bezoeken tussen 10.00 en 

16.00 uur. 

Loosdrecht
De historische kring Loosdrecht heeft het 

thema vertaald naar een fototentoonstelling 

van plekken van plezier door de jaren heen. Er 

zijn foto’s en prentbriefkaarten van locaties als 

zwembaden, Koninginnedag, bevrijdingsop-

tochten en sport en spel in Loosdrecht. 

Natuurlijk is ook de rijke watersporthistorie 

terug te zien. Wegdromen bij die goede oude 

tijd kan dus naar hartenlust.

Locatie: De Magneet, Nieuw-Loosdrechtsedijk 

                49a, Loosdrecht

Ankeveen, ‘s-Graveland
en Kortenhoef
Historische kring In de Gloriosa verzorgt 

meerdere activiteiten in de dorpen:

- In het verenigingsgebouw van de historische 

   kring is een fototentoonstelling over Plekken 

   van plezier in ’s-Graveland te bekijken. Ook is 

   de oudheidskamer open.

   Locatie: Kerklaan 89, Kortenhoef

- De siertuin van Gooilust was het parade-

   paardje van de vroegere bewoners. Met 

   zijn exotische verzameling dieren en planten 

   maakte Frans Blaauw indruk op zijn wel-

   gestelde gasten. Nog altijd ligt de siertuin 

   er prachtig bij. De historische kring verzorgt 

   bij de entree een kleine tentoonstelling met 

   foto’s van de familie Blaauw, hun bijzondere 

   bezoekers en de exotische dieren die op het 

   landgoed rondliepen.

   Locatie: Zuidereinde 49, ‘s-Graveland

- De buitenplaats van luitenant-admiraal 

   Cornelis Tromp, Trompenburgh, is enkele 

   keren per jaar geopend. Ook tijdens Open 

   Monumentendag kunt u tussen 10.00 en 

   17.00 uur een kijkje nemen op deze bijzon-

   dere plek.

   Locatie: Zuidereinde 49, ’s-Graveland

- Op de zaterdagmarkt in Ankeveen en in de 

   Oude School in Kortenhoef zijn foto-

   tentoonstellingen over de Plekken van

   plezier in deze twee dorpen.

   Locatie: zaterdagmarkt: Stichts End,

                   naast R.K. Kerk, Ankeveen

   Locatie: Oude School, Kortenhoefsedijk 145, 

                   Kortenhoef

- In verpleeghuis Veenstaete is een diapresen-

   tatie met de Plekken van plezier in Ankeveen, 

   ’s-Graveland en Kortenhoef. De presentatie 

   vindt plaats om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. 

   Locatie: Oudergaarde 1, Kortenhoef

Wijdemeren
informeren

11 september 2019

Open Monumentendag: Plekken van plezier 

Officiële bekendmakingen 11 september 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.

Verkeer
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Johan Landwaart verlaat AH voor baan bij brandweer

KORTENHOEF - Sinds sep-
tember is Johan Landwaart 
niet langer het vertrouwde 
gezicht bij de Albert Heijn in 
Kortenhoef. Na ruim dertig 
jaar verruilt hij het kruide-
niersleven voor het brand-
weerkorps.

Door: Saskia Luijer

De dynastie van bijna 100 jaar 

familie Landwaart als super-
marktuitbaters in het dorp 
was op 1 april al beëindigd. 
De broers Peter en Johan 
Landwaart verkochten de 
Albert Heijn in de Meenthof. 
De kruidenierszaak die hun 
vader Eli eerder op de Oran-
jeweg had en opa Krijn in 
1922 startte in Oud-Korten-
hoef. Peter stapte direct uit 
de zaak en het plan was dat 

Johan nog een paar jaar zou 
samenwerken met de nieuwe 
bedrijfsleider. Toch maakte 
hij deze maand de overstap 
naar iets anders, zij het met 
pijn in zijn hart. “Het is zeker 
geen vertrek met ruzie of zo” 
benadrukt Johan. Maar na de 
overname door Gerard van 
den Tweel voelde hij zich niet 
meer op z’n plek in het be-
drijf. “Het is alsof ik gast was 

in mijn eigen huis” verduide-
lijkt hij. En hoewel het een 
goed besluit is, mist hij het 
werk dat hij al die jaren met 
hart en ziel deed. Hij mist de 
klanten, de lokale betrokken-
heid, de contacten met scho-
len en verenigingen en uiter-
aard zijn collega’s, waarbij 
hij Albert even speciaal wil 
noemen.

Veiligheidsadvies
Ondanks het dubbele gevoel 
gaan Landwaarts ogen glim-
men als hij enthousiast ver-
telt over zijn nieuwe baan bij 
Brandweer Gooi en Vecht-
streek. Bij de afdeling Prepa-
ratie & Incidentbestrijding 
is hij sinds september aan 
de slag als medewerker ope-
rationele voorzieningen. In 
deze functie geeft hij advies 
over hoe een weg het beste 
kan worden afgesloten. Bij-
voorbeeld bij een buurtfeest, 
wegonderhoud of vervanging 
van het riool. Kan de weg dan 
helemaal dicht? Hoe loopt 
de omleiding? Of moet er 
toch een doorgang blijven 
om een korte aanrijdtijd te 
garanderen? De veiligheid 
mag immers niet in het ge-
ding komen. Samen met alle 
betrokken partijen gaat hij 

daarover in gesprek, vaak op 
het gemeentehuis. Met amb-
tenaren, aannemer, project-
leider, politie en ambulance, 
tot de burgemeester aan toe. 
“Je hebt met veel verschil-
lende mensen te maken. Dat 
vind ik heel gaaf, dat had ik 
in de winkel ook. Het is leuk 
en nuttig werk” motiveert
Johan.

Uit je dak gaan
Naast deze nieuwe job in Hil-
versum, die hij drie dagen 
per week vervult, blijft Land-
waart één dag per week wijk-
brandweerman en coördina-
tor bij brandweerpost ‘s-Gra-
veland. Vier dagen als amb-
tenaar is wel even wennen. 
Veel op kantoor, binnen en 
minder lichamelijk actief 
dan als grutter op de werk-
vloer. Daarom vindt Johan 
het heerlijk om wekelijks ook 
één dag buiten te werken bij 
Van Ettekoven Rietdekkers. 
Even lekker ‘uit je dak gaan’, 
zoals hij dat lachend noemt. 
Bijvoorbeeld met repareren, 
reinigen en spuiten tegen 
alg en mos. Het ‘laddertje op, 
laddertje af’ is hem gelukkig 
vertrouwd. Net als alles net-
jes en verzorgd houden. De 
winkel op orde.

   

112-jarige Floralia bloeit en groeit
Foto: winnaars Britt, Gijs en 
Amylin

ANKEVEEN- Plantenkweek-
vereniging Floralia maakt al 
112 jaar haar bestaan waar. 
En zelfs met een opleving 
na het eeuwfeest. Want er 
werden meer planten dan 
ooit afgehaald en ingeleverd, 
zelfs na deze hete zomer.

Door: Herman Stuijver

In de balzaal van Partycen-
trum De Drie Dorpen (ook 
sponsor) was het een drukte 
van belang. Kinderen ver-
dringen zich rond de prij-
zentafel en de volwassenen 
drentelen langs de planten 
waar bordjes in staan hoe-
veel punten je hebt gekre-
gen. Volgens bestuurslid Ben 
Pot werden er maar liefst 
100 pakketten planten op-
gehaald in mei van dit jaar. 
Dat waren de Fuchsia, Bacopa 
en Lantana. Daarvan heeft 
driekwart meegedaan aan 
de wedstrijd. De juryleden 
met groene vingers, Arja van 
de Pol, Maria Toon en Corrie 
Pos, beoordeelden de inge-
leverde planten. Prominent 

staat de weelderige fuchsia 
van Simone Willekes te pron-
ken, zo weids en zo kleurrijk 
(79,5). Simone kreeg de hoofd-
prijs: de Arie Nagel Trofee. In 
de categorie van personen die 
al eerder winnaar waren, een 
soort ereklasse. Met resp. 77,5 
en 75 punten volgden Mirjam 
Klaver en Martha Mur. Bij de 
‘gewone’ winnaars vormden 
Liesbeth Portengen, Ben Pot 
en Irma Kemp de top-3.

Jeugd
Het eerste uurtje was voor 
de kinderen, want het is ver-
heugend dat er een toene-
mend aantal jongeren is die 
ook iets heeft met planten. 
‘Tante’ Hannie van de Boven-
kamp is al 25 jaar bestuurslid 
van Floralia, waarvan 20 jaar 
voorzitter. En ze doet het met 
verve. Voor alle kinderen had 
ze een positief woordje, een 
beker en een kweekdiploma, 
plus dat er veel prijzen waren. 
Daar hebben de sponsors AH 
Kortenhoef en Bloemenhan-
del Hoveling een flinke bij-
drage aan geleverd. Winnaar 
met drie planten was Gijs 
Leurs, die de zware wissel-
trofee nauwelijks kon tillen, 

hij werd omringd door Britt 
Bleesing (2) en Amylin vd Vel-
den (3). In de groep 1- plant-
kweken won Phileine Voorn, 
gevolgd door Sem Steenvoor-

den en Elle Leurs. Niet alleen 
Hannie vd Bovenkamp werd 
gehuldigd met bloemen, ook 
Corrie Brouwer werd in het 
zonnetje gezet, zij haalde het 

koperen jubileum (12,5).

Daarna was het feest met een 
onvermoeibare Ben Pot aan 
het Rad van Avontuur.



Beste 
dorpsgenoten,
Ik wil jullie hartelijk bedanken 
voor alle reacties, felicitaties en 
cadeaus voor mijn 50-jarig jubi-
leum. Het was hartverwarmend 
en een motivatie om nog een paar 
jaar door te gaan!

Nogmaals bedankt.

Slager Wim
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

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

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 
Gemalen veengrond, menggra-
nulaat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

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

035-6566623

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,

reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen

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

@:info@harrit.eu

Te huur, te Kortenhoef  in
mooie omgeving, praktijk-
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Te koop:  kleine baaltjes hooi
super kwaliteit vanaf 2.25

nu ook midi balen
tel 0657565103

gratis  thuisbezorgd
in Wijdemeren

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421

Wat is mijn huis waard? 
GRATIS waarde indicatie!

Belle Makelaardij
Bel ons : 035 - 656 0235

Hulp in de huishouding 
gezocht Nederhorst den 

Berg per week 10 uur 
tel: 06 50250702

Nieuw: Sarina’s Knipmobiel
Thuiskapster, Wijdemeren

Bent u slecht ter been of
is de kapsalon u te ver?

Bel Sarina’s Knipmobiel !
Tel: 0651064759

Zij knipt bij u thuis,
Op maandag en dinsdag!

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

Smartphone, Tablet of PC?
Wij verzorgen reparaties,

onderhoud/verkoop/advies 
en het BESTE abonnement!

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9 

‘s-GRAVELAND

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Piano-pedagoge, omgeving
Nederhorst/Ankeveen/LadV
heeft nog enkele plaatsen
vrij voor volwassenen en
kinderen M 0640620276

Te huur 5 kantoorruimtes 
in Loosdrecht v.a. 16,6m2
tot 35m2 €135,--p/m2/p.j 

incl.serv.kosten/airco. 
Eigen opgang, 035-7200800

Vakantiehuis te huur Epen
Z-Limburg,1-7 pers Herfst
vakantiehuislimburg.org

of bel 0611186854

Te Huur in centrum NdB.
Tijdelijke woonruimte.

70 M2 gestoffeerd. 
€ 950 p/m. excl.GWL

Info: 0622455513

Open dag Skibaan 
van 13.00-17.00 uur
Rock Steady Bussum

Zondag 15 september op de
open dag gratis skiën of 

snowboarden. 035-6925015
www.rocksteady.nl

eroen
Volkoren 
brood 

Ontbijtkoek
naturel

Gevulde 
koek

Jeroen’s 
Desem 

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 22 augustus t/m zaterdag 14 september.

van € 2,40 van € 3,35 van € 1,75

Welkom � uisWelkom � uis
naar keuze
van € 3,40

brood 
van € 2,40 van € 1,75 naar keuze

van € 3,40

€ 2,50
voor

€ 1,95
voor

€ 1,25
voor

€ 2,75
voor

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

 CROSSFIT  -  PERSONAL TRAINING  -  KIDS LESSEN  -  VOEDINGSCOACHING

Koninginneweg 63a  -  Kortenhoef  -  www.artcrossfit.nl

21 sept ,16.00u
OFFICIËLE OPENING!

Gratis entree met hapje, 
drankje en kidsproof!

Kom je ook een kijkje nemen?

LAAT JE UITDAGEN DOOR 

KOM NAAR ONZE

SCOUTING

OPEN DAG!
ZA 14 SEPTEMBER '19  |  9:30 - 12:00 UUR

ADRES: KWAKEL 52 IN KORTENHOEF

KLAAS TOXOPEUS!

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Saskia Luijer zwemt tegen ALS

 
AMSTERDAM- Was Saskia 
Luijer op 1 september ge-
tuige van de Swim to Fight 
Cancer in de Vecht, nu zwom 
ze zelf mee. Ze crawlde door 
het centrum van de hoofd-
stad als deelnemer aan de 
Amsterdam City Swim. Nu 
is het goede doel de strijd 
tegen ALS, een dodelijke ze-
nuw- spierziekte.

Door: Herman Stuijver

In Nederland lijden 1500 
personen aan ALS. Jaarlijks 
komen er helaas 500 patiën-
ten bij en overlijden er 500 
personen aan de gevolgen 
van deze ziekte. De oorzaak 
van ALS is onbekend en een 
geneesmiddel is niet voor-
handen. Hoop op een toe-
komst - met een gemiddelde 
levensverwachting van 3 
tot 5 jaar na diagnose - is 
er voor deze 1500 patiënten 
nog niet. Er is maar één ma-
nier om ALS de wereld uit 

te helpen: wetenschappelijk 
onderzoek.

2019 euro
Saskia haalde maar liefst 
2019 euro op, waarvan
€ 403,50 statiegeld bij AH 
Kortenhoef. In totaal stond 
de teller van de Amsterdam 
City Swim zondagavond op 
ruim 1 miljoen. Vanaf het 
startpunt ter hoogte van het 
Scheepvaartmuseum zwom-
men ruim 3000 mannen en 
vrouwen door de grachten en 
via de Amstel naar het eind-
punt in de Keizersgracht. 
Saskia mocht om 13.35 uur 
vertrekken. Voor haar gin-
gen de prominenten, onder 
wie Pieter van den Hoogen-
band (28 min.), Jan-Joost van 
Gangelen en Beau van Erven 
Dorens. De organisatie ziet 
er goed uit, met suppers en 
reddingsboten die de mas-
sa zwemmers begeleiden, 
het verkeer langs het wa-
ter wordt gereguleerd, veel 

beveiliging en muziek en 
vlaggen aan de wal. Onder-
weg staan zus en broer met 
partners om Saskia aan te 
moedigen. Of ze het gehoord 
heeft, lijkt onwaarschijn-
lijk, in volle concentratie. 
Ze passeert al na 8 minuten 
de Scharrebiersluis, vervol-
gens naar de Hortusbrug, 
langs de Hermitage aan de 
Amstel, een langwerpige lus 
naar de Magere Brug en dan 
nog een paar honderd meter 
naar de finish. Het onthaal 
is uitbundig. Ook Saskia’s 
naam schalt over de gracht. 
Natuurlijk gaat het niet om 
de tijd, maar 2019 meter 
zwemmen in 42 minuten is 
een goede prestatie (195e).

Het moge duidelijk zijn dat 
de redactie van dit blad trots 
is op zo’n sportieve redac-
teur die zich een doorzetter 
toont voor het goede doel.

   

ASV krijgt lesje in effectiviteit
Daar beide ploegen vrij wa-
ren van de bekerverplichtin-
gen stond er een mooie oe-
fenpot op het programma: 
ASV ‘65 - Olympia ‘25 uit 
Hilversum.

Voor ASV, dat vorige week 
eenvoudig won van Sporting 
Almere, was dit de eerste 
serieuze graadmeter van 
het seizoen. De wedstrijd 
begon alleraardigst voor de 
Ankeveners, veel balbezit, 
aardige combinaties en één 
à twee mogelijkheden. Dat 
ASV kan voetballen werd 
wel duidelijk en zeker zicht-

baar, maar net toen men 
dacht ‘we gaan er eens lek-
ker voor zitten’ stond het 
0-2. Verkeerde inspeelbal-
len, niet kort dekken en te-
veel ruimte weggeven resul-
teerde in een 0-3 ruststand.

Olympia, dat beschikt over 
veel technisch vaardige spe-
lers, liep in de tweede helft 
simpel naar een 0-5 over-
winning, ondanks enkele 
mogelijkheden van ASV. 
Overigens was de 5e goal 
een bijzonder fraaie treffer à 
la Van Basten wat zelden op 
de amateurvelden te zien is,

complimenten. Samenvat-
tend was het een sportieve 
maar vooral leerzame mid-
dag voor de Ankeveners. De 
wetten van de derde klasse 
zijn zichtbaar anders dan in 
de vierde klasse. Een aantal 
momenten van onscherpte, 
niet opletten en niet bij de 
les zijn betekent een tegen-
goal, en dat maakt nu net 
het verschil. Afgelopen dins-
dag werd er geoefend tegen 
SV Austerlitz. A.s. zaterdag 
kan ASV ‘65 zich plaatsen 
voor de volgende bekerron-
de, er wordt gespeeld tegen 
derdeklasser AH uit Huizen.

Nederhorst wint ook tweede 
bekerduel 
 
Volgende week speelt Ne-
derhorst zijn derde en laat-
ste wedstrijd in de beker-
poule. Thuis ontvangt men 
op Meerzicht dan derdeklas-
ser Roda’46. Een van beide 
ploegen gaat door naar de 
knock-outfase. Nederhorst 
heeft aan een gelijkspel vol-
doende.

Vooral voor rust was het af 
en toe genieten van de thuis-
ploeg. Mooie combinaties en 
aanvallen zorgden voor een 
snelle 2-0 voorsprong. Al na 3 
minuten schoot Thijmen Sib-
bing raak uit een afgeslagen 
corner. Niet veel later viel 
de mooiste van de middag. 
Een schitterende aanval over 
veel schijven en op snelheid 
uitgevoerd werd door Rijk 
Bruins afgerond op aangeven 
van de mee opgekomen Jef-
frey Terlien. Het individueel 
wel aardige FC Ankaraspor 
bracht als team te weinig 
om Nederhorst in problemen 
te brengen. De thuisploeg 
verzuimde om voor rust de 
wedstrijd helemaal op slot te 
doen. Na de pauze werd het 

wat minder maar was het 
Sander Verheul die in de 77e 
minuut goed afdrukte na een 
prima aanval over de rechter-
kant.

Senioren
Nederhorst 2 wint zonder tot 
goed spel te komen met 1-0 
van Aurora. Ook het vierde 
boekte een benauwde zege. 
In Amsterdam was men 
WVHEDW met 0-1 de baas.

Jeugd bekerwedstrijden
Opnieuw prima resultaten 
van de verschillende jeugd-
teams. Zo versloegen de JO17-
1 met ruime cijfers van 11-1 
UVV, speelden de JO17-2 knap 
gelijk bij PVCV en toonde de 
JO15-1 aan al vroeg in vorm 
te zijn door SDO JO15-2 met 
maar liefst 13-0 terug naar 
Bussum te sturen.
De meiden gaat het wat min-
der de MO19-1 verloren nipt 
met 1-2 tegen De Meern en 
MO15-1 waren kansloos in 
Breukelen.
Info
Voor meer info www.vvne-
derhorst.org of facebook.

   

S.V. ‘s-Graveland leidt grote 
bekernederlaag 
 
Het breekpunt in de uitwed-
strijd tegen VVZA was vlak 
voor rust. In plaats van een 
penalty mee (hands) en een 
waarschijnlijke 3-3 werd het 
in de tegenaanval 4-2 en 
direct rust. Na rust maakte 
VVZA duidelijk wat er in de 
3e klasse gevraagd wordt. 
Het werd uiteindelijke een 
10-2 nederlaag. Daarmee is 
het 1e uitgeschakeld voor de 
bekercompetitie.

De overige seniorenteams 
speelden ook voor de beker. 
Het 2e kreeg in de slotmi-
nuut de gelijkmaker uit bij 
Saestum- 2. Een prima wed-
strijd eindigde hierdoor in 
3-3. Het 3e verloor bij Olym-
pia ‘25 met 3-2 en het 4e 
zette een 2-0 achterstand om 
in een 2-3 overwinning. 35+2 
bereidde zich met een ge-
wonnen oefenpartij voor op 
de competitie.
Een overwinning, twee gelij-
ke spellen en een nederlaag 
bij de jeugd onder 17. JO17-1 
speelde met 3-3 gelijk tegen 
SV Vechtzoom JO17-1. JO17-2 
leverde een prima prestatie 

door de 4-0 achterstand bij 
rust goed te maken: 4-4 bij 
DESTO JO17-3. In Utrecht 
won MO17-1 met 2-4 van 
Kampong JO17-1. Dat lukte 
MO17-1 niet in Cothen bij 
SVF MO17-1. Het verloor met 
6-1.

ZA2 verloor zijn eerste beker-
wedstrijd van het seizoen. 
Uit bij Baarn werd met 7-2 
verloren. VR2 behaalde voor 
de tweede opeenvolgende 
keer een 1-1 gelijkspel. Dit-
maal bij Eemnes VR1. Door 
het terugtrekken van Altius 
VR1 kwam VR1 niet in aktie.

De SVSCUP35+ competi-
tie gaat aanstaande vrijdag 
van start. Net als afgelopen 
seizoen worden er weer 10 
ronden gespeeld op vrijdag-
avond. Er wordt altijd in 
wisselende samenstelling ge-
speeld tussen 20.00 en 21.00 
uur. Lekker een potje voet-
ballen en daarna bijpraten 
met je voetbalmaten. Je kunt 
je aanmelden door te mailen 
naar theoandriessen@case-
ma.nl.
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Nieuw seizoen Concerten op
de Berg
NEDERHORST DEN BERG - 
Eén instrument staat volop 
in de schijnwerpers tijdens 
het openingsconcert van 
Concerten op de Berg op za-
terdag 21 september: de kla-
rinet. Grote componisten als 
Mozart en Brahms hadden 
een grote voorliefde voor dit 
blaasinstrument.

Klarinettist Arjan Wouden-
berg kijkt uit naar het con-
cert met het Amarone Ensem-
ble in Nederhorst den Berg. 
“In de klarinetcomposities 
van Mozart en Brahms zitten 
twee opmerkelijke overeen-
komsten”, verklapt hij. “Bei-
de componisten schreven 
tegen het einde van hun le-

ven hun werken voor de kla-
rinet. En beide componisten 
droegen deze prachtige stuk-
ken op aan een klarinettist 
die hen heeft geïnspireerd.” 
Het kwintet van Brahms be-
hoort volgens Woudenberg 
tot de top van het repertoire 
voor klarinet en strijkers. 
“Brahms heeft volgens mij 
goed naar Mozart geluisterd 
en is qua vorm dichtbij Mo-
zarts compositie gebleven. 
Het bevat heel duidelijk trek-
jes van een Hongaarse zigeu-
nermelodie. Natuurlijk krijgt 
de klarinet af en toe een vir-
tuoos solistische rol, zoals in 
het tweede deel.”

 

Thuiskomen

Woudenberg en zijn muzi-
kale vrienden van het Ama-
rone Ensemble spelen in de 
knusse Willibrordkerk ook 
werk van Franz Schubert en 
de Hongaarse componist Zol-
tán Kodály. De muziek van 
Mozart en vooral Brahms en 
het samenspelen met de strij-
kers, dat voelt voor de klari-
nettist als thuiskomen.

Wilt u plaatsen reserveren 
voor dit concert? Ga dan naar 
www.ConcertenopdeBerg.nl 
of koop kaarten bij Brinkers 
Mode en Lingerie op de Dam-
merweg 1 in Nederhorst den 
Berg.

   

Nesciolezing met koffieconcert

KORTENHOEF- Op zondag 15 
september zal Bart Basel-
mans om 11.15 uur voor de 
Oecumenische Streekge-
meente i.s.m. de VUvereni-
ging in het Oude Kerkje aan 
de Kortenhoefsedijk 168 
een Nescio-lezing houden 
over het onderwerp ‘De ge-
netische aanleg voor geluk’. 
Daarnaast is er tijdens de 
lezing een koffieconcert. De 
entree bedraagt €10,- (kin-
deren gratis).

Het is een lezing in de serie 
‘Lichaam en geest’ waar de 
OSG zich in heeft verdiept. 
Overal om ons heen horen 
we over mensen met mentale 
problemen en psychische 
ziekten. Maar hoe zit het 
eigenlijk met het grote ge-
deelte van de bevolking dat 
zich juist wel gelukkig voelt? 
Kunnen we van deze mensen 
misschien iets leren, waar-
door we de anderen kunnen 

helpen? Bart Baselmans, on-
derzoeker aan de VU op de af-
deling biologische psycholo-
gie, houdt zich dagelijks mee 
bezig met deze vraag. Basel-
mans promoveerde op een 
onderzoek over de verschil-
len in geluk tussen mensen. 
Hij ontdekte dat er zoiets be-
staat als een genetische aan-
leg voor geluk en onderzocht 
welke stukjes DNA hiervoor 
verantwoordelijk zijn. Met 
andere woorden: talent voor 
geluk is ten dele aangeboren.

Koffieconcert
Rond de lezing verzorgen de 
cellisten Judith Jamin, Se-
bastiaan van Eck en Sebas-
tian Koloski het concert. Ze 
spelen werken van Michael 
East, Johann Sebastian Bach, 
Zumsteeg, Schubert en Vi-
valdi. Zie ook: www.osg-kor-
tenhoef.nl

   

Start danslessen
WIJDEMEREN - Vanaf 9 sep-
tember start Dansstudio Van 
Harten weer met het nieuwe 
dansseizoen. Het komende 
seizoen organiseert de dans-
studio danslessen op maan-
dagmiddag in Nederhorst 
den Berg en op woensdag- 
en donderdagmiddag in Kor-
tenhoef.

De dansstudio biedt op deze 
locaties kidsdance en kinder-
ballet aan voor kinderen van 
4 t/m 7 jaar en streetdance en 
hiphop voor kinderen van 7 
t/m 12 jaar.

Van 9 t/m 14 september heb-
ben zij weer een open les-
week waarbij iedereen gratis 
de lessen kan uitproberen. 
Mocht dit niet uitkomen, 
dan is het ook mogelijk om 
later in september een gratis 
proefles te volgen.
Aanmelden voor één of meer-
dere proeflessen kan via 
info@dansstudiovanharten.
nl Je ontvangt na aanmel-
ding alle informatie over de 
betreffende lessen, zoals de 
locatie, de aanwezige docent 
& kledingadviezen.
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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

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

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
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Leven in de Brouwerij
NEDERHORST DEN BERG - Een 
belevenis voor een gezond en 
blij leven. Daarvoor kun je op 
zaterdag 21 september 2019 
tussen 15.00 en 19.00 uur te-
recht bij SportLokaal aan de 
Reeweg in Nederhorst den 
Berg.

Op deze middag kun je veel 
meemaken dat je helpt bij ge-
zondheid - of gewoon een blij 
leven!

Veel bedrijven en organisa-
ties uit Nederhorst den Berg 
en omgeving werken hieraan 
mee. En met het evenement 
steunen we een goed doel: de 
Stichting Intermobiel.

Je kunt dus erg veel uiteenlo-
pende activiteiten verwach-

ten, zoals Leefstijl coaching, 
Shiatsu-massage, CBD olie 
workshop, bootcamp, reizen, 
kombutcha, bloeddruk meten 
of een body-analyse, nagels 
styleren, beeldhouwen, een 
activiteit door de kerken van 
Nederhorst, ritmisch dansen, 
biologische maaltijden, stoel-
massage en wandelen. Dit is 
maar een kleine greep uit het 
aanbod.

Cabaretier Javier Guzman 
treedt op!
Ambassadeur van Stichting 
Intermobiel, Javier Guzman, 
zal deze middag verschil-
lende korte optredens geven. 
Dat alleen al is een reden om 
bij Leven in de Brouwerij te 
komen kijken! Guzman heeft 
als stand-up comedian zijn 

sporen ruimschoots verdiend 
en treedt op in theaters, op TV 
en het witte doek. Tegen een 
kleine bijdrage kun je een 
voorstelling bijwonen.

Foodtruck
Natuurlijk hebben we ook 
heerlijke dingen te eten en 
te drinken. Bij verschillende 
‘standhouders’ kun je heer-
lijkheden proeven. Voor onze 
deur vind je de Tomin Food-
truck. Hier kun je terecht 
voor vegetarische hapjes en 
een lekker drankje.

Goed doel
Leven in de Brouwerij steunt 
Stichting Intermobiel. Deze 
stichting biedt een digitale 
ontmoetingsplaats voor en 
door jongeren met een licha-

melijke handicap of chroni-
sche ziekte die minder mobiel 
zijn of aan huisgebonden en 
voor de omgeving van deze 
jongeren. Hiermee realiseren 
ze sociale contacten en ken-
nisuitwisseling. Voor deze 
organisatie wordt tijdens deze 
middag een bijdrage gevraagd 
of wordt uit de verkoop een 
deel naar de Stichting Inter-
mobiel afgestaan. Je kunt na-
tuurlijk ook een vrijwillige 
bijdrage geven. Neem dan ook 
voldoende (contant) geld mee!
Het gaat super gezellig wor-
den; de ruimtes van SportLo-
kaal gaan gonzen van de acti-
viteit! Jij komt toch ook?

Foto: Javier Guzman, door Tho-
mas Beckers via Wiki Media.

   

Wings for All vliegfeest voor velen

LOOSDRECHT - Afgelopen 
vrijdag was het weer ge-
nieten voor jong en oud op 
vliegveld Hilversum. Maar 
liefst 90 kinderen en volwas-
senen vlogen door het lucht-
ruim. Het jaarlijkse evene-

ment Wings for All was voor 
de 27e keer een ontmoeting 
van vliegers met kinderen 
met een verstandelijk en/
of lichamelijke beperking en 
een groep senioren.

Door: Herman Stuijver

Deelnemers van de Kinder-
dagcentrum Boemerang uit 
Hilversum, Visio uit Huizen 
met blinde en slechtziende 
kinderen en ouderen van 

Amaris Zorg kwamen in de-
filé achter een klassieke Rolls 
Royce rond het middaguur 
aan bij de hangar, een prach-
tige optocht. Begeleid door 90 
begeleiders op allerlei terrei-
nen, petje af voor deze vrijwil-
ligers die er alles aan deden 
om de kinderen een topdag 
te bezorgen. Niet alleen jon-
gelui, ook de hoogbejaarde 
Ruud Berkhout deed mee:

“Het is m’n eerste keer in zo’n 
klein vliegtuigje. Ik ben hele-
maal niet bang, er zit toch een 
vakman aan de stuurknuppel, 
of niet soms.” Inderdaad, zo’n 
24 piloten deden op vrijwilli-
ge basis mee, ze leverden ver-
schillende types vliegtuigen, 
brandstof plus een donatie 
om dit feest te organiseren. 
Het liep op rolletjes. Te be-
ginnen met een lunch in de 
frisse buitenlucht die gevolgd 
werd door een vliegshow met 
drie parachutisten die vanaf 
1300 meter sierlijk neer daal-
den vlak voor de ogen van het 
enthousiaste publiek. Daarna 
werden de kinderen inge-

deeld bij verschillende types 
vliegtuigen, van een Cessna 
tot een ultra light Stol die een 
zeer korte start- en landings-
afstand nodig heeft.

Er werd zeer goed op de vei-
ligheid gelet, met elk clubje 
kinderen liep een vrijwilliger 
mee met een geel hesje om 
mens en machine van elkaar 
te scheiden. Pari van 10 vliegt 
regelmatig met een Boeing 
naar haar familie in India, 
maar zo’n kleine Dynamic 
vindt ze best spannend. “Nee, 
niet eng.” Voordat ze instapt, 
wil het meisje met een visu-
ele handicap wel even de huid 
van de vliegvogel omstandig 
betasten. Ook zijn er een paar 
deelnemers die vanuit hun 
rolstoel vakkundig in de ca-
bine worden gehesen. En dan 
met ruim 10 knopen westen-
wind een relaxte vlucht bo-
ven de Loosdrechtse plassen, 
met zicht op de Domtoren en 
Flevoland, dat is op en top ge-
nieten.

   

Cursus ‘Baby in huis’ voor kersverse ouders
REGIO - De eerste maanden 
met een baby kom je voor 
allerlei nieuwe situaties te 
staan. Leuk en tegelijkertijd 
ook spannend. Wat heeft mijn 
baby nodig? Doe ik het wel 
goed? Hoe pakken andere 
ouders dit aan? Speciaal voor 
kersverse ouders biedt Jeugd 
en Gezin Gooi en Vechtstreek 
de cursus Baby in huis.

Baby in huis is bedoeld voor 
ouders van kinderen tussen 
de 4 weken en 4 maanden 
oud. Tijdens de cursus ont-
vang je informatie over de 
ontwikkeling van een baby 
en hoe je deze kunt stimule-
ren. Zo krijg je tips over pra-
ten, spelen en contact maken 
met je kind. Hoe sluit je daar-
bij aan bij zijn/haar ritme qua 
slapen, voeding en huilen? 

Hoe combineer je je werk met 
het zorgen voor je kind en hoe 
ga je om met een zieke baby? 
Verder is er ruimte voor het 
bespreken van de beleving 
van het ouderschap en het 
delen van ervaringen met an-
dere ouders. Dat geeft vaak 
herkenning en zelfvertrou-
wen. Dat is fijn voor jezelf en 
ook voor je baby.
De cursus start 30 september 

in Huizen (Holleblok 2A) en 
vindt plaats op vier opeen-
volgende maandagen tussen 
10.00 en 11.30 uur. Aan het 
volgen van deze cursus zijn 
geen kosten verbonden. Ou-
ders uit de hele regio Gooi en 
Vechtstreek zijn welkom. Kom 
indien mogelijk beiden, zodat 
je samen kunt toepassen wat 
je hebt geleerd. Ook je baby is 
van harte welkom, die kun je 

eventueel na afloop nog even 
wegen. De begeleiding is in 
handen van jeugdverpleeg-
kundigen. Voor informatie en 
aanmelden kun je terecht op 
de website van Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek: www.
jggv.nl (cursussen). Ook kun 
je bellen naar 035 69 26 350 of 
een mail sturen naar cursus-
sen@jggv.nl.



Restaurant Vlaar viert hele 
maand september 10-jarig 
jubileum met VLAAR Festival

‘S-GRAVELAND - Restaurant 
Vlaar uit ‘s-Graveland viert 
haar 10-jarig jubileum. De 
hele maand september ge-
niet je tijdens het VLAAR 
Festival van een speciaal 
4-gangen jubileummenu 
voor slechts € 33,50. Want 

wie jarig is trakteert!

Arlo Vlaar nam in juli 2009 
het voormalig Wapen van 
Amsterdam over aan het 
Noordereinde in ‘s-Grave-
land. “Wij zijn er enorm trots 
op dat we in 10 jaar een ge-

renommeerd gastronomisch 
restaurant hebben neergezet. 
Om dit te vieren bieden we 
het VLAAR Festival de hele 
maand september aan”, aldus 
Arlo Vlaar.

De witte brigade van Vlaar 
kookt naar het seizoen op 
een creatieve en vernieuwen-
de manier. Basis is de Franse 
keuken met een modern ac-
cent.

Restaurant Vlaar is dagelijks 
geopend voor lunch, diner 
en vergaderen. Op zaterdag 
en zondag geniet je bij Vlaar 
van een heerlijke lange week-
endlunch.

Lezersaanbieding
Als u bij uw reservering aan-
geeft dat u via Weekblad Wij-
demeren of de Nieuwsster 
komt, krijgt u een gratis ape-
ritief aangeboden.

Restaurant Vlaar, Noorder-
einde 129 in ‘s-Graveland, tel. 
035-6561661, reserveren via 
www.restaurantvlaar.nl

   

Voor spelletjesmensen
KORTENHOEF - Iedere maan-
dagmiddag zoeken de kla-
verjassers en rumikuppers 
elkaar op in de brasserie 
van Veenstaete. Niet alleen 
spelletjesliefhebbers uit het 
huis, maar ze komen uit alle 
streken van Kortenhoef, An-
keveen en ‘s-Graveland. Van 
twee tot vier wordt er vol 

enthousiasme gespeeld on-
der het genot van een kopje 
thee of koffie.

Er is weer wat ruimte voor 
nieuwe spelers. Loop binnen-
kort eens binnen, en zie hoe 
gezellig en gemoedelijk het 
er toe gaat.
Nu het nieuwe seizoen be-

gonnen is, kunnen we ook 
nog enkele vrijwilligers ge-
bruiken, die 1 x per 4 we-
ken met z’n tweeën voor een 
drinken zorgen.

Voor meer inlichtingen: 
Ankie Hinloopen, tel. 035-
6560995.

   

Klaverjassen
KORTENHOEF - Donderdag 
26 september beginnen we 
om 20.00 uur in ‘t Achterom 
met (Amsterdams) klaverjas-
sen.

Elke donderdag bent u vanaf 

19.30 uur welkom in ‘t Ach-
terom, achter de Antonius-
kerk aan de Kerklaan te Kor-
tenhoef. Aan het einde van 
de avond krijgen de 1ste, 2de 
en laatste van de avond een 
klein prijsje. De kosten per 

avond is €2,50, met een gra-
tis kopje koffie of thee. Aan 
het einde van het seizoen 
worden de totaal prijzen uit-
gereikt.

   

21 september Italiaanse avond
NEDERHORST DEN BERG - 
Zaterdag 21 september or-
ganiseert de ZWO van de 
Protestantse Gemeente een 
Italiaanse maaltijd en avond 
voor het Albanië project.

In Albanië heerst nog grote 

armoede onder de bevolking. 
Elektriciteit en stromend 
water zijn in de dorpen nog 
steeds geen normale zaken 
zoals bij ons. De zaal in de 
Bergplaats is open van af 
17.00 uur. Toegang is gratis. 
Als blijk van medeleven met 

de mensen in Albanië kunt u 
een ter plaatse uw financiële 
bijdrage doen. Graag vooraf 
aanmelden bij: Anja van 
Huisstede (0294-254083) of 
Fiep Bouwer (06-40515208).
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Open monumentendagen 
op 14 en 15 september bij 
Natuurmonumenten
S’-GRAVELAND - Natuur-
monumenten opent voor 
de Open Monumentendag 
op zaterdag 14 september 
de poort van de siertuin op 
Gooilust.

Dit jaar staat het thema ‘Plek-
ken van Plezier’ centraal 
tijdens de Open Monumen-
tendagen. De ‘s-Gravelandse 
Buitenplaatsen waren na-
tuurlijk de ultieme plekken 
van plezier. Vroeger alleen 
voor een select gezelschap, 
maar tegenwoordig voor 
iedereen. Kom daarom op 
zaterdag 14 september een 
kijkje nemen in de siertuin 
van Gooilust. De historische 
kring verzorgt bij de entree 
een kleine fototentoonstel-
ling over de bijzondere histo-
rie van deze buitenplaats.

Paradepaardje van Gooilust
De siertuin was het parade-
paardje van de vroegere be-
woners van Gooilust. Met zijn 

exotische verzameling die-
ren en planten maakte Frans 
Blaauw indruk op zijn welge-
stelde gasten. Nog altijd ligt 
de siertuin er prachtig bij: in 
de ommuurde tuin groeien 
onder meer exotische bomen 
en struiken, oude fruitrassen 
en geurende rozen. Tijdens 
de Open Monumentendag 
kunnen de aanwezige tuin-
baas en vrijwilligers je hier 
alles over vertellen. De histo-
rische kring ‘In de Gloriosa’ 
verzorgt bij de entree een 
kleine tentoonstelling met 
foto’s van de familie Blaauw, 
hun bijzondere bezoekers 
en de exotische dieren die 
op Gooilust rondliepen. Je 
bent welkom tussen 10.00 en 
16.30 uur.

Adres: Gooilust, Zuidereinde 
49, 1243 KL ‘s-Graveland. Par-
keren kan aan het begin van 
de oprijlaan, maar de ruimte 
is beperkt dus kom indien 
mogelijk met de fiets.

   

Voorwerpen-Fotoquiz
LOOSDRECHT - Woensdag 28 
augustus was de Historische 
Kring Loosdrecht op de jaar-
markt weer aanwezig met 
een voorwerpen-fotoquiz.

Omdat het geen specifiek 
Loosdrechtse voorwerpen be-
trof, waren er dit keer meer-
dere deelnemers van buiten 
het dorp.Er was een quiz van 
9 vragen in multiple choice. 
De boezemschep werd door 
veel deelnemers aangezien 
voor een erwtenschep. En de 
hooigraaf werd ook vaak niet 
herkend. Uiteindelijk waren 
er 7 van de 80 deelnemers 
die alles goed hadden. Hier-
uit werden de volgende drie 

prijswinnaars getrokken:
1. Gea Lamme, Kortenhoef; 
2. Joop Veraar, Loosdrecht; 3. 
A.H. Voorn, Nederhorst den 
Berg.
Zij worden uitgenodigd om 
op de Kring een passende 
prijs te komen uitzoeken. 
(gebouw de Magneet, Nieuw-
Loosdrechtsedijk 49a. Op 
woensdagen 10-12u en 20-
22u).
Uitslag: 1.een Boezemschep 
(uit de turfwinning), 2. Turf-
plankjes, 3. een dorsvlegel, 
4. een hooigraaf, 5.een wol-
schaar, 6. een knijpkat, 7. een 
gasaansteker, 8. een kluister 
voor een koe, 9. een collecte-
zak

   

Doopjurken uit het verleden
‘S- GRAVELAND- Op zater-
dag 14 september is de NH- 
kerk aan het Noordereinde 
te ‘s-Graveland geopend 
voor de jaarlijkse Open Mo-
numentendag.

Tevens wordt er in deze Stal-

paertkerk een tentoonstel-
ling gehouden over doop-
jurken uit het verleden. 
Organisatoren Ank van Beest 
en Arja van de Pol heten u 
van harte welkom van 10 tot 
16 uur.

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL



Woensdag 11 september 2019 15UITAGENDA

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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



Woensdag 11 september 201916

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

NK Palingroken


