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Bergse voetbalhelden
in AH-plaatjesboek
NEDERHORST DEN BERG Vanaf deze week kunt u ze
sparen bij de Albert Heijn in
de Voorstraat: voetbalplaatjes van VV Nederhorst. Een
unieke verzamelactie die afgelopen zaterdag op Sportpark Meerzicht officieel werd
gelanceerd.
Door: Saskia Luijer
Geen Steven Berghuis of Lieke Martens. Maar namen als
Rozemarijn Sijsener, Kiki Ruiter en Luukje von Frijtag, plus
Geert Hagen, Finn Ledder en
Tijl Stalenhoef. In plaats van
legendarische profvoetballers
staan de lokale voetbalhelden
van VV Nederhorst op de verzamelplaatjes. Alle 24 voetbalteams met spelers, coaches
en trainers, inclusief de seniorenelftallen en vrijwilligers.
Meer dan 350 sportievelingen
zijn op de gevoelige plaat vastgelegd door fotograaf Lisette
Leijenhorst van Set Fotografie. Het resultaat mag er zijn:
prachtige foto’s van enthousiaste Bergse voetballers.

Feestelijke kick-off

OPEN HUIZEN DAG
KOM OOK ZATERDAG 5 OKTOBER, BEKIJK DE HUIZEN OP:

ARENSMAKELAARS.NL

Zaterdag 21 september was
de officiële kick-off van de
verzamelactie. Een feestelijk
moment dat werd gevierd
met
allerlei
activiteiten.
Kinderen konden zich laten
schminken, zich uitleven op
een springkussen, genieten

van gratis stroopwafels en
op de foto met de AH-hamster die voor deze gelegenheid zelfs het clubshirt van
VV Nederhorst droeg. Het
hoogtepunt was echter de
overhandiging van het Bergse voetbalplaatjesalbum aan
voorzitter Gerhard Otten.
Op het groene speelveld van
Meerzicht kreeg hij het eerste exemplaar uit handen van
AH-supermarktmanager Dominique Odijk. Otten was vol
lof over het initiatief van de
plaatselijke Albert Heijn en al
het werk dat was verzet. Fotograaf Lisette Leijenhorst werd
daarbij extra bedankt en ook
waren er bloemen voor Diana
Sabanovic en Mark de Hiep
van de sponsorcommissie.

Lokale binding
Dominique Odijk, aanjager
van de originele actie, was
eind vorig jaar al gestart met
de voorbereidingen. De Albert Heijn in Nederhorst den
Berg faciliteert de productie
van de albums en de distributie van de voetbalplaatjes.
Odijk lichtte toe dat er in
Nederland maar weinig filiaalwinkels zijn die een lokale
plaatjesactie opzetten. Haar
drive om hiermee aan de slag
te gaan is de grote verbondenheid tussen de supermarkt en
de voetbalclub. Van de 85 medewerkers zijn er 22 actief bij
VV Nederhorst, als speler of

als leider. “Daarom is het ook
zo moeilijk om op dinsdag en
donderdag aan personeel te
komen. Dat zijn de trainingsavonden van de club” sprak ze
met een lach.

Persoonlijk album
“Ik heb ‘m” riep een jongen
naar zijn vader. “Kijk papa,
ik sta hier!” Met glunderende
gezichten namen jong en oud
hun eigen plaatjesalbum in
ontvangst. Iedere deelnemer
kreeg een gepersonaliseerd
album met op de voorpagina
de naam en foto van de eigenaar. Nieuwsgierig bekeek
men de inhoud, snel bladerend door de pagina’s van het
mooie glimmende boek. Op
welke bladzijde staat mijn
team en waar komt mijn
plaatje? Want de komende
acht weken wordt het sparen
en ruilen geblazen! Iedere €
15,- aan boodschappen bij de
Bergse AH is goed voor een
setje met vijf plaatjes. Er zijn
maar liefst 86.400 voetbalplaa
tjes gedrukt. Met zo’n enorme
hoeveelheid moet het toch
lukken om de albums vol te
krijgen. Lege spaaralbums
zijn ook in de winkel te koop
voor € 5,-. En de echte liefhebbers kunnen daarnaast nog
voetbalplaatjes bestellen op
een poster, mok of sleutelhanger. Dat wordt wel wennen na
deze populaire actie, opeens
350 Bekende Bergers erbij.
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NIEUWS UIT DE KERKEN

Open dag Uitvaartcentrum Myosotis
&
begraafplaats Carspelhof

06 - 206 15 919

Zondag 29 september 2019
van 13.00 tot 16.00 uur
Koffie, thee, hapje en een drankje staan voor u klaar.
Wij hopen u te mogen ontvangen in ons
vernieuwde uitvaartcentrum.

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

Markt in Ankeveen

Zaterdag van 8.00-12.30

Met deze week brood en gebak,
bloemen, groenten en fruit,
kaas, verse vis, noten en natuurlijk
onze koffietent.

Spreekuur
Administratie voor Elkaar
Wijdemeren
Elke vrijdag gratis inloop van 9.30 -11.00: Lindelaan 98

Thuizbij Kinderopvang – Kortenhoef

035-6569785

Vrijwilligers helpen met uw administratie, inkomen, formulieren,
digitale ondersteuning zoals UWV en woningnet.
Privacy is gewaarborgd.

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

Versa Welzijn
S. Duikersloot en T. van der Tol
035 623 11 00
avewijdemeren@versawelzijn.nl
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Bijna eensgezindheid over dorpenbeleid
WEEKBLADWIJDEMEREN
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In samenwerking met

Foto: (rechts) Sandra van Rijkom
in debat met Sieta Vermeulen

WIJDEMEREN- Hoewel oppositiepartijen De Lokale Partij
en PvdA/GroenLinks met zes
stemmen tegen het dorpenbeleid stemden, bleken alle
partijen in de gemeenteraad
donderdag jl. eensgezind
over de dorpscoördinatoren.
Door: Herman Stuijver
Het dorpenbeleid is een van
de hoofdthema’s in het bestuursakkoord 2018-2022

van CDA, Dorpsbelangen,
VVD en D66. Het gaat om het
stroomlijnen van initiatieven uit de dorpen. Naast het
bevorderen van de sociale
samenhang. Alles is erop gericht om de dorpen sterker te
maken. Het vrijwilligersplatform onder de naam De Appelboom is al een succesvolle
invulling van initiatieven
vanuit de bevolking. Meer
dan 1300 vrijwilligers zijn
betrokken, er zijn een kleine
150 projecten gerealiseerd
en 69 straten nemen deel. De
Appelboom wordt dus onder-

deel van het dorpenbeleid.
Er komt ook een Dorpenloket en een Dorpenfonds van
100.000 euro. Het geld wordt
naar het aantal inwoners per
dorp verdeeld. Breukeleveen
ontvangt € 5000, Ankeveen,
‘s-Graveland en Oud-Loosdrecht ieder 8000 euro, Nederhorst den Berg 20.000,
Nieuw-Loosdrecht 25.000 en
Kortenhoef 26.000. Wethouder Rosalie van Rijn gaat de
dorpen langs om te vernemen wat de wensen zijn.
Voorts komen er twee dorpscoördinatoren voor

bijna 2 fte’s (120.000) die in
nauw contact staan met hun
dorpen.

Lof en kritiek
De sprekers van de coalitiepartijen waren over het
algemeen vol lof over het
voorgenomen beleid. Nanne
Roosenschoon (D66) miste
wel de dorpsavonden van
vroeger. Namens Dorpsbelangen zei Patricia IJsbrandy
dat er met deze opzet in een
breder bereik voor iedereen
mogelijk is. Op die lijn zat
ook CDA ‘er Jan Verbruggen,

hij meende dat de dorpscoördinatoren de inwoners zullen helpen om hun weg te
vinden. Sandra van Rijkom
(PvdA/GroenLinks) was wel
content met de coördinatoren, maar vond het totale
plan een kerstboom die teveel was opgetuigd met een
dorpenloket, dorpenontwikkelingsplan en dorpenfonds.
Wat haar betreft hadden de
twee nieuwe fte’s ook gewoon gepast in de huidige organisatie. Uit het verhaal van
Olivier Goetheer (DLP) viel op
te maken dat hij vooral problemen had met een dorpsraad. Waarop VVD- fractievoorzitter Sieta Vermeulen
reageerde met de opmerking
dat het ‘niet in beton gegoten is’. Er hoeft niet per se
een dorpsraad te komen. Dat
zei ook wethouder Van Rijn.
Hoe de burgers zich eventueel organiseren, maakte
haar niet uit. “Het gaat om
de noodzaak om burgers te
helpen, de dienstbaarheid
kan echt beter.” Ook ongelijkheid tussen de zes dorpen
vond ze geen probleem, het
ging juist om de eigenheid
van de verschillende kernen.
Dat beide oppositiepartijen
wel het nut van de dorpencoördinatoren inzagen, vond
ze prijzenswaardig. Toch bleven De Lokale Partij en PvdA/
Groenlinks tegen. “Ik ben benieuwd wat er uitkomt”, zei
Sandra van Rijkom tot slot.

Veel geld voor Overmeer-Noord

NEDERHORST DEN BERGWethouder Joost Boermans
wil ruim 1,3 miljoen investeren in de woonwijk Overmeer-Noord in Nederhorst
den Berg. De straten, de
riolering, het groen en de
speeltoestellen in de Vogelenbuurt krijgen een flinke
opknapbeurt, volgens de
uitgangspunten: veilig, duurzaam en mooi.

Door: Herman Stuijver
Verreweg het meeste geld
wordt gespendeerd aan een
nieuwe riolering. De buurt
tussen Lijsterlaan en Eksterlaan heeft regelmatig wateroverlast. Het grondwater
in de wijk staat erg hoog.
Tijdens natte periodes soms
tot 30 centimeter onder de

bestrating. Er wordt drainage
aangelegd en de sloot in het
park wordt verruimd om de
drooglegging te vergroten
en zo de overlast te verminderen. Voor 8 ton komt er
een nieuw systeem, waarbij
regen- en rioolwater worden
gescheiden. Het vele water
zorgt ervoor dat je natte voeten oploopt op het voetbalveldje. Door andere begroeiing moet de ondergrond
zodanig worden dat je er fijn
kunt spelen. De hele groenstrook die parallel loopt aan
de Randweg wordt aangepakt. De ruige bush wordt
iets fatsoenlijker, waarbij de
bijzondere eiken niet worden
gekapt. Uitgangspunt daarbij is dat het geheel ‘klimaat
adaptief’ moet worden, met
een buffer voor water, meer
schaduw, meer planten en
minder stenen.

Oversteken
Ook de zogenaamde ‘olifan-

tenpaadjes’ tussen de struiken door om over te steken
over de gevaarlijke Randweg
krijgen nu een officiële status. Daar komen op twee
plekken veiliger oversteekplaatsen. In 2021 wordt trouwens de Randweg zelf gerenoveerd. Boermans denkt
zelfs aan een voetpad erlangs.
Dat betekent dat er nu al rekening wordt gehouden met
een smallere groenstrook.
Het voetbalveldje moet een
mooie buurtspeelplek worden. Hiervoor is ruim een
ton geïnvesteerd. Nabij de
Mr. Kremerschool wordt het
groen ook aangepast. En er
komt een parkeerlus, zodat
verkeersdrukte op de Reigerlaan beter gereguleerd kan
worden. Het onderhoud aan
het wegdek van de zes straten gaat ongeveer 400.000
euro kosten. Het gaat dus om
een forse investering waarbij
diverse doelen worden gecombineerd. Op die manier

wordt hopelijk de verpaupering van de Vogelenbuurt
een halt toegeroepen.

Klankbordgroep
Na een informatieavond in
2017 is er met bewoners een
klankbordgroep
gevormd
die in twee avonden een
ontwerp heeft gemaakt van
de verschillende straten.
Ook hebben zij hun wensen
kenbaar gemaakt voor de
inrichting van het park. Een
landschapsarchitect heeft op
basis van onder andere deze
wensen een schetsontwerp
gemaakt voor het park. Dit
ontwerp is aan de bewoners
getoond. In december wordt
begonnen met de uitvoering.
Het werk zal gefaseerd worden uitgevoerd, waarbij men
start in het park langs de
Randweg, de straten komen
pas in 2020 aan de beurt.
Het project is een hamerstuk
voor de gemeenteraad van 17
oktober.
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24 uur per dag bereikbaar
Tel. 06 - 233 09 339

FAMILIEBERICHTEN
In Memoriam Uitvaarten
Uitvaartverzorging
Wijdemeren e.o.

Ruitenbeek adv.
Ruitenbeek adv.

22-01-2015
22-01-2015

Monique Houtzager

15:29
Pagina 1
info@inmemoriamuitvaarten.nl
15:29
Pagina 1
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.

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

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

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

Omdat er liefde is, bestaat er geen voorbij...
In alle rust is overleden onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Geertje Stoker - Strijbis
weduwe van Jan Stoker

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

Nederhorst den Berg,
19 juni 1926

Nederhorst den Berg,
17 september 2019
Andries en Gerry
Jorrit en Vera
Jyn
Renske en Marcel
Lauren
Trijnie en Han
Klaas en Maud
Aagje en Romeo
Claudia en Marcel
Shamayla
Marvin en Angela
Melody

Het afscheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

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

Correspondentieadres:
Familie Stoker
Radioweg 1
1394 AR Nederhorst den Berg

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

WAAR REN
JIJ MEE?
GA NAAR RENTEGENKANKER.NL
CROSSFIT - PERSONAL TRAINING - KIDS LESSEN - VOEDINGSCOACHING

21 sept ,16.00u
OFFICIËLE OPENING!
Gratis entree met hapje,
drankje en kidsproof!

Dankbetuiging
In de verdrietige dagen gedurende de ziekte
en na het overlijden van

Henny
heeft uw medeleven ons getroost.
Het gemis blijft groot, maar uw bezoek, kaarten
en grote belangstelling hebben ons veel steun
gegeven.
Familie Smit

Kom je ook een kijkje nemen?

Koninginneweg 63a - Kortenhoef - www.artcrossfit.nl

Kortenhoef, 25 september 2019

Nieuwe
bestrating
Meenthof
gestart
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KORTENHOEF- Terwijl half
Kortenhoef nog op één oor
lag, stonden de mannen van
Hendrikse Wegenbouw al te
popelen om te beginnen. Om
exact half 8 op maandagochtend arriveerde wethouder
Jan-Jaap de Kloet om samen
met
Lobelia-ondernemer
Mariëtte Steenvoorden de
eerste tegel te lichten van
winkelcentrum De Meenthof.
Assistent-uitvoerder
Niels
Puik vertelt dat hij met zes
man acht weken bezig is om
het winkelcentrum te voorzien van nieuwe klinkers.
“We zijn in ieder geval voor
de feestdagen klaar. En we
doen het werk in fases, de
klanten kunnen altijd naar
de winkels toekomen.”
De aanleg heeft een lange
voorgeschiedenis. In april
van dit jaar trok opticien
Yvar Steketee namens de
winkeliers- en huurdersvereniging De Meenthof fel van
leer tegen de lakse houding
van de gemeente. Hij schetste voor de commissie Ruimte
en Economie een beeld van
een winkelgebied met een
bestrating van een bedenkelijk niveau, een troosteloos
plein, een slechte afwatering, armoedige garageboxen
en een plek met dagelijkse
valpartijen door de ongelijke
tegels. Bij de verkoop van De
Dobber was afgesproken dat
er financiën zouden worden
ingezet voor nieuwe bestrating in het najaar van 2018.
Er was zelfs door het publiek
via de stembus al een keuze
uit drie varianten gemaakt.
Wethouder De Kloet wilde
aanvankelijk pas in het voorjaar 2020 beginnen met de
werkzaamheden. “Ik kende
het dossier wel, maar er lag
nog geen plan”, zegt de wethouder na zijn ochtendgymnastiek. Op aandrang van de
politiek werd de bouwprocedure versneld in gang gezet.
Nu dankte de wethouder de
ondernemers voor hun medewerking. Natuurlijk waren de bakker, de slager, de
boekhandel, de opticien en
de supermarkt ook present
om de officiële start bij te
wonen. Ze sluiten aan met
een ‘klinkeractie’. Voor de
stratenmakers die direct aan
de slag gingen, was er gebak
van Bakker Jeroen.
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1500 euro voor Bobby & Robine Foundation
WEEKBLADWIJDEMEREN

re tijd van ons leven.” Op dit
moment verloopt de behandeling zoals het zou moeten,
voegt Jan-Willem eraan toe.
“We blijven hopen op een
positieve ontwikkeling.”

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

Steun
De doelstelling van de Bobby
& Robine foundation is tweeledig. Ten eerste ‘family support’ met als doel om Bobby
en Robine zo optimaal mogelijk te kunnen geven. Giften gaan o.a. naar kosten die
niet door de verzekering of
overheidsinstanties worden
gedekt te financieren, zoals educatie en beweging,
zorgkosten, juridische ondersteuning, reis- en verblijfkosten, aanpassingen in
huis, etc.

‘S-GRAVELAND - Vrijdag jl.
mocht voorzitter Tom van
Eijden namens de Grasbaandraverijen Hilversum
een cheque van 1500 euro
beschikbaar stellen aan de
Bobby & Robine Foundation. Saskia Luijer, winnares
van de duo-sulky race, deed
de officiële overhandiging
aan Jan-Willem Schermerhorn van de stichting.
Jan-Willem en zijn vrouw
Pamela Luijk zijn de ouders
van Robine en Bobby. Vlak
na Robine’s derde verjaardag

kreeg zij haar eerste epileptische aanval. De combinatie
van haar spraakprobleem en
de epileptische aanvallen
leidden uiteindelijk tot een
DNA- en stofwisselingsonderzoek. Na 3 zenuwslopende maanden kregen zij het
slechtst denkbare nieuws:
Robine heeft de extreem
zeldzame en dodelijke metabole (stofwisselingsziekte) CLN2. Een progressieve
ziekte die gepaard gaat met
blindheid, epilepsie en uitval
van motoriek, denkvermogen en slikken, resulterend
in vroegtijdig overlijden, in

de meeste gevallen tussen
8 en 12 jaar oud. De wereld
van Pamela en Jan-Willem
stortte in. Op 8 februari 2017
werd Robine’s broertje geboren, Bobby. Gezien het genetisch karakter van de ziekte
van zijn zus hebben ze hem
ook direct laten testen.
De kans was 1 op 4 dat hij
ook CLN2 zou hebben. Hun
grootste angst werd bewaarheid. Ook Bobby heeft deze
afschuwelijke, ongeneeslijke
ziekte.

Kwetsbaar
Jan-Willem

vertelt:

“Ons

belangrijkste doel is nu om
Bobby en Robine een zo optimaal mogelijk levensniveau
te bieden. Op dit moment is
er één behandeling die de
ziekte en uitvalsverschijnselen vertraagt. Bobby maakt
als proefpersoon deel uit van
een 3 jaar durende trial met
dit medicijn in Hamburg.
Robine moet helaas in Rotterdam behandeld worden.
Dit betekent voor ons niet
alleen zeer intensieve behandelschema’s in verschillende steden, maar ook het
opsplitsen van de kindjes en
ouders in de meest kwetsba-

Ten tweede draagt de Bobby
& Robine foundation bij aan
het financieren van onderzoek van medicijnen die het
levensniveau van kinderen
met CLN2 & andere stofwisselingsziektes verbetert.
De stichting Grasbaandraverijen is met velen zeer
begaan met het lot van de
kinderen en hun ouders.
Daarom roepen ze eenieder
op om hen vooral te steunen.
Ook in 2020 is de Bobby &
Robine Foundation het goede doel.

Presentatie Michael Kulkens blijft indrukwekkend
Want Michael Kulkens sprak
ook nadrukkelijk de ouders
aan. Uit onderzoek blijkt dat
moeders verreweg het vaakst
naar hun zoon of dochter
appen. Indirect ben je dan
ook verantwoordelijk voor
gevaarlijk gedrag in het verkeer. Op 22 augustus 2015
belde de politie aan bij de
moeder van Tommy-Boy met
de boodschap dat haar zoon
was aangereden door een
auto. “Dat moment is het allerheftigste en daarom doe
ik dit, dat geen enkele vader
of moeder dit hoeft mee te
maken”, vertelt Michael. ‘s
Avonds overleed de 13-jarige.

KORTENHOEF- De bovenbouwers van de Regenboogschool waren onder de
indruk van het verhaal van
hun plaatsgenoot Michael
Kulkens die vertelde over de
dood van zijn zoon Tommy-

Boy. Al 50.000 kinderen waren bij de presentatie van
TButterfly over je apploos
bewegen op de fiets en in de
auto.
Door: Herman Stuijver

De smartphone beheerst het
leven van deze generatie, ook
in deze klas. Je kunt niet zonder. Michael bracht de kinderen enig historisch besef bij
door erop te wijzen dat de
mobiele telefoon en sociale
media nog maar kort in deze
omvang bestaan. Facebook

kwam in 2008 ter wereld.
Toen was je nog een kwartier
bezig met een sms’je. Alles is
veel sneller geworden. Weliswaar is het mobieltje voor
deze doelgroep niet het centrum van hun bestaan, toch
heeft driekwart zo’n apparaatje. Vanaf de middelbare
school zijn Instagram en
Whatsapp superbelangrijk.
Dan hoor je erbij. Er zijn jongeren die 600 apps per dag
ontvangen en versturen.

Butterfly
Tommy-Boy stak de Fransche
Kampweg over en luisterde 3
seconden naar Spotify. Een
leven verwoest, ook voor de
mevrouw die hem aanreed,
zijn zus Summer, zijn ouders,
voor zijn opa en oma, zijn
vrienden,
schoolgenoten,
enzovoort. Op dat moment
luisterde Tommy-Boy naar
het nummer Butterfly (vlinder) van dj Tiësto, vandaar
de stichting TButterfly. Thijs

Verwest (Tiësto) sponsorde de
stichting met 20.000 euro.
Wettelijk is fietsen met een
app nu verboden, maar het
gaat om een houding die anders moet. Een bijna verslavend gevoel dat je je mobiel
altijd moet checken, ook al
gaat het over niks.

Herinneringen
Kulkens kan goed met de
kinderen communiceren. Hij
vertelt mooie verhalen over
zijn zoon die genoot van het
leven, die van balkon naar
balkon klom voor een meisje, die met goochelen de aandacht trok op school en die
later graag dj wilde worden.
Mooie herinneringen voeren
de boventoon. Aan het eind
van de presentatie daagt Michael Kulkens de kinderen
uit om hun ouders een contract te laten tekenen om de
mobiele telefoon niet meer
te gebruiken in het verkeer.
Meer info: www.tbutterfly.nl

NIE
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Lekker voor bij de koffie

kleine speculaasbrokken
6 + 2 gratis € 3,55
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
* Fiscale aangifte
* Interim-management
* Controlling
* Adviezen

Column van
de burgemeester
>

WEEK

NIEUWS VOOR AN

Burgemeester Freek Ossel

De kracht van de gemeenschap,
de kracht van Wijdemeren
Het burgemeesterschap van en
voor Wijdemeren is een mooie
taak met vrolijke, roerende en
soms ook lastige kanten. Het
is eigenlijk nooit saai. Het hele
jaar door worden in alle dorpen
met regelmaat grote en kleine
evenementen georganiseerd.
Dat toont de kracht van de gemeenschap. Soms maak je iets
mee van een buitencategorie,
waardoor je extra trots bent
burgemeester van Wijdemeren
te zijn. Gebeurtenissen van
geheel verschillende aard, die
de lokale kracht illustreren.
Wijdegat concert
Allereerst het Wijdegat concert in
Kortenhoef. Op de tweede zaterdagmiddag van september mogen
niet gemotoriseerde bootjes, met
toestemming van Natuurmonumenten, opstomen naar een speciale
locatie in het stille watergebied
van het Wijdegat. Zo’n 50 bootjes
met een kleine 300 mensen
genieten dan van een speciaal
concert in een prachtig watergebied met zicht op de ondergaande
zon. Voor soep en snacks zorgt
een gerenommeerde cateraar.
De gehele organisatie ligt in han-

Foto: Douwe van Essen

den van vrijwilligers. Er is geen
entreegeld, wel een pot die rondgaat voor een vrijwillige bijdrage.
Na afloop gaat iedereen weer z’n
eigen weg. Wat ik mooi vind, is
dat het hele gebeuren spontaan,
ter plekke lijkt te ontstaan, met
minimale afspraken vooraf. Alles
komt dan op die tweede zaterdag
in september bij elkaar.

Vliegtuigmonument
Het ander voorbeeld is de recente
ceremonie voor de onthulling
van een bijzonder monument in
Nederhorst den Berg. Een initiatief
van de Historische Kring Nederhorst de Berg. In Nederhorst den
Berg stortte in mei 1943 een bommenwerper neer. Vijf Canadese en
Engelse jongemannen lieten hier

het leven.
Het was een goed georganiseerde ceremonie in het bijzijn van
nabestaanden, veteranen en een
muzikale omlijsting van de Luchtmachtkapel. Een indrukwekkende
gebeurtenis. Wat mij persoonlijk
vooral trof was de betrokkenheid
en toewijding van de gemeenschap zelf. De Historische Kring
die meer dan een jaar met grote
bevlogenheid en energie heeft gewerkt aan de totstandkoming van
het monument en de onthulling.
De inzet van talloze vrijwilligers
voor de logistiek en de verkeersregeling. De lokale kunstenaar
die het monument maakte. De
drie Bergse basisscholen die het
monument gaan onderhouden. En
dan nog de aanwezigheid van vele
inwoners bij de onthulling
Voorbeelden van de kracht van
de gemeenschap, de kracht van
Wijdemeren. Laten we daar zuinig
op zijn.
Freek Ossel
Burgemeester Wijdemeren

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.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

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

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

3 finalisten Ondernemer van het Jaar
WIJDEMEREN- Uit 11 geselecteerde bedrijven voor de Ondernemer van het Jaar heeft
de jury een top-3 samengesteld. Dat zijn Van Ettekoven
Rietdekkers en Bonnema
Watersport uit Loosdrecht
en Dunnebier Print & Marketing uit Nederhorst den Berg.
Vanaf 1 oktober kunnen inwoners stemmen op: www.
ondernemervanwijdemeren.
nl. De uitslag is op 15 november. Dan is bekend wie
de Ondernemer van het Jaar
2019 zal worden.
Met recht kan de jury zeggen
dat gemeente Wijdemeren
en ondernemersvereniging
Ondernemend Wijdemeren
trots mogen zijn op haar

familiebedrijven. Dat was
bij deze 2e verkiezing het
thema. Was de selectie uit
de vele aanmeldingen om
te komen tot 11 bedrijven al
een klus, de keuze voor deze
drie finalisten was een nog

grotere uitdaging. De gepassioneerde verhalen over het
familiebedrijf hebben tijdens
de bezoeken van de jury veel
indruk gemaakt.
Foto: de jury met een deel
van de familie Dunnebier

Wijdemeren
informeren

25 september 2019

n

#mooiwijdemeren

Officiële
bekendmakingen

Dag van de Mantelzorg
Op zaterdag 9 november is het weer de Dag
van de Mantelzorg. Tussen 10.00 en 16.30 uur
zijn er weer verschillende leuke activiteiten om
u, als mantelzorger, te bedanken voor uw inzet.
Zet u 9 november alvast in uw agenda? Tot dan!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

De toekomst van…
23-09-19 10:24

>

Sluiting burgerzaken

In verband met technisch onderhoud is de
afdeling burgerzaken van de gemeente op
vrijdag 11 oktober de gehele dag gesloten en
op maandag 14 oktober gesloten tot 10.30
uur. Dit houdt in dat u op deze momenten o.a.
geen afspraak kunt maken voor het aanvragen
van een reisdocument/ rijbewijs of uittreksels.
Ook kunt u geen reisdocumenten afhalen.
>

Hoe ziet uw woning, straat en dorp
er in de toekomst uit? Hoe is de
openbare ruimte ingericht, welke
voorzieningen zijn er en hoe zorgen
we ervoor dat onze huizen van het
gas af zijn? Denk mee over de toekomst van uw dorp bij een van de vijf
dorpenavonden!
Tijdens de dorpenavonden willen we met u in
gesprek over thema’s die belangrijk zijn voor
u, uw kinderen en uw kleinkinderen. Denk
bijvoorbeeld aan duurzaamheid, leefklimaat,
gezondheid en het levendig houden van de
dorpen. Maar ook: hoe gaan we dat bereiken,
wat kunt u zelf doen, wat verwacht u van de
gemeente en hoe kunnen we hier samen in
optrekken?

Dorpenbeleid

met de inwoners willen we per dorp een plan
opstellen. De dorpenavonden dienen als input
voor deze zogenoemde ‘dorpsontwikkelingsplannen’. Ook komt er per dorp een vaste medewerker van de gemeente als aanspreekpunt.
Zo zorgen we ervoor dat u meer invloed heeft,
dat het makkelijker wordt om initiatieven te
realiseren en dat we onze dorpen nog
krachtiger maken en houden.

Open gesprek
We hopen op een divers gezelschap van jong
en oud, mannen en vrouwen, inwoners van
het eerste uur en nieuwe inwoners. De nadruk
ligt op het voeren van open gesprekken in
kleine groepjes aan verschillende thematafels.
We zoeken naar wat u belangrijk vindt voor
de toekomst van uw dorp en naar ideeën die
we zowel op korte als lange termijn kunnen
inzetten.

De dorpenavonden zijn onderdeel van het
recent vastgestelde dorpenbeleid. Samen

Praat u mee?
Wilt u met ons meepraten, meedenken en
meedoen? Meldt u zich dan snel aan voor de
dorpenavond over uw eigen dorp via
formulieren.wijdemeren.nl/dorpenavond.

Data dorpenavonden
19.30 – 22.00 uur.

29 oktober - Kortenhoef, ’s-Graveland
De Blinker, Parklaan 4
4 november - Nederhorst den Berg
VV Nederhorst, Platanenlaan 1
13 november - Ankeveen
Het wapen van Ankeveen, Stichts End 41
14 november - Nieuw-Loosdrecht,
Breukeleveen, Muyeveld, Boomhoek
Gemeentehuis, Rading 1
18 november - Oud-Loosdrecht
Gemeentehuis, Rading 1

Ondernemingsverkiezing

De finalisten van de ondernemersverkiezing
zijn bekend! Van Ettekoven Rietdekkers
uit Loosdrecht, Bonnema Watersport uit
Loosdrecht en Dunnebier Print &Marketing
uit Nederhorst den Berg zijn door naar de
laatste ronde van de verkiezing. “Drie prachtige
familiebedrijven, waar we als gemeente en als
gemeenschap trots op kunnen zijn,” aldus
wethouder Klink. Vanaf dinsdag 1 oktober tot
en met donderdag 31 oktober kunt u op
www.ondernemervanwijdemeren.nl stemmen
op uw voorkeurskandidaat.
>

Hoge nood

In Nederland hebben 3,5 miljoen mensen
buik- of plasproblemen. Daarvan heeft 82%
snel toegang tot een toilet nodig vanwege een
medische aandoening. Op de Hoge Noodapp kunnen zij het dichtstbijzijnde toilet vinden.
In Wijdemeren zijn via de app slechts veertien
openbare toiletten te vinden. Heeft uw bedrijf
een toilet dat voor iedereen toegankelijk is?
Meld uw toilet dan aan bij de Hoge Nood-app.
Zo weten mensen u makkelijk te vinden en
maken we Wijdemeren gastvrij voor iedereen!
Meer info: www.hogenood.nu.

Kent u een bijzondere jonge Wijdemeerder?
Veel jongeren in Wijdemeren doen
iets bijzonders voor hun dorp,
straat, (sport) vereniging of school.
Vaak komen zij (nog) niet in aanmerking voor een lintje of een
andere onderscheiding. Om te laten zien dat we hartstikke trots zijn
op deze jonge inwoners is er sinds
kort de ‘De Optimist’; een speciale

onderscheiding voor bijzondere
Wijdemeerders van 6 tot 18 jaar.
De Optimist is een blijk van waardering voor
jonge inwoners die een bijzondere prestatie
hebben geleverd. Denk daarbij aan bijzondere
inzet voor een ander zoals vrijwilligerswerk, het
komen met een goed initiatief, het bieden van
langdurige hulp aan ouderen, ouders, familie-

leden of zieken, het maken van een bijzonder
werkstuk of het leveren van een opmerkelijke
sportprestatie.

Kent u zo’n optimist?
Laat het ons weten via optimist@wijdemeren.nl.
Geef hierbij uw eigen gegevens en de gegevens van de jongere door, een beschrijving van
de prestatie en de datum/periode (maximaal

1 jaar geleden) en eventueel de gegevens van
een extra (meerderjarige) ondersteuner.

Deadline
U kunt een jongere aanmelden tot 15 november
2019. Uiteindelijk beslist het college van burgemeester en wethouders welke jongeren de onderscheiding ontvangen. De Optimist wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Wijdemeren
Wijdemeren
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MEEZINGEN MET DSO:
JA ZUSTER, NEE ZUSTER

LEZING EN RONDLEIDING
‘KUNST IN HET
GEMEENTEHUIS’
We sluiten de week af met lezing door
de historische kring Loosdrecht over de
beroemde kunstschilder Dirk Smorenberg.
De lezing vindt plaats in het gemeentehuis.
Waarom daar? In het gemeentehuis hangt
een grote en bijzondere kunstcollectie.
De aansluitende rondleiding door stichting
kunstbezit ‘s-Graveland is een aanrader!

28SEPTEMBER
SEPTEMBER
- 4 OKTOBER
28
- 4 OKTOBER
2019 2019

Onder leiding van de toneelvereniging

We sluiten de avond af met een borrel.

DSO kunnen bewoners en omwonenden
van Veenstaete meezingen met de liedjes

ZATERDAG 28 SEPTEMBER

JEUGDFESTIVAL KECK

We zijn benieuwd naar je skills. Samen

uit de wereldberoemde musical Ja Zuster,

gaan we namelijk een mooi kunstwerk

Nee Zuster.

maken van de skatebaan naast ‘t Akkoord.
(Rug)tassen pimpen - Ben jij zat van je
schooltas en wil je wel eens iets anders?

ij
Kom kj?
o
o
28 SEPTEMBER 2019 11.00-16.00
‘T AKKOORD KORTENHOEF

GRATIS!

We trappen de week af met een knal!
Jeugdmuziekfestival KECK (kunst en cultuur
Kortenhoef) heeft een open podium waar
alle jongeren uit Wijdemeren hun talenten

Kom dan langs om je (rug)tas te pimpen.
Face painting - Op elk festival zie je het
Van een paar lijnen tot ware kunstwerken

MAANDAG 30 SEPTEMBER

met glitters en strass steentjes. Leer in
deze workshop hoe je dit zelf kunt doen.

11:00 – 16:00 uur
’t Akkoord, De Kwakel 41
Kortenhoef

naar jou! Een jury zal alle optredens tijdens

Altijd al benieuwd hoe toneelrepetities er

Aanmelden via www.wijdemeren.nl/
cultuurweek

kans. Toneelvereniging DSO is druk bezig
met repeteren voor de uitvoering van de
musical Ja Zuster, Nee Zuster en u kunt een
kijkje komen nemen!

CONCERT KASTEELMUSEUM SYPESTEYN

19:45 – 22:30 uur
Foto: Foppe Schut

het muziekfestival bekijken. De beste show
wint een prijs. En niet zomaar een prijs… een
cheque van 200 euro om bijvoorbeeld extra
muziek-, dans- of zanglessen te nemen.

11:00 – 16:00 uur

Cultreel Centrum De Blinker,
Parklaan 4, Kortenhoef

VRIJDAG 4 OKTOBER

TEKENWORKSHOP
WILMA HAGEN

’t Akkoord, De Kwakel 41
Kortenhoef
Aanmelden vóór vrijdag 27 sept.
via www.wijdemeren.nl/cultuurweek

Gemeentehuis Wijdemeren,
Rading 1, Loosdrecht

voor u zou kunnen zijn? Grijp dan nu deze

ZONDAG 29 SEPTEMBER

Het Belinfante Strijkkwartet en Groovin’
Little Big Band.
Twee muzikale optredens in de prachtige
tuin van Kasteel-Museum Sypesteyn.
Deze middag biedt klassieke muziek aan op
een toegankelijk manier, uitgevoerd door
het Belinfante Strijkkwartet. Na een korte

KECK WORKSHOPS
Of wat denk je van een leuke gratis workshop? Kom langs om meer te leren over:
• DJ’en - Droom jij ervan om plaatjes te
draaien op de tofste feesten en festivals?
Kom dan langs en laat ons zien wat je
kunt óf leer de kneepjes van het vak! Ben
jij onze nieuwe superstar DJ?

pauze klinken de zachte jazztonen van de

Bewoners van verzorgingshuis de Kuijer

lokale Groovin’ Little Big Band. De toegang

in Nederhorst den Berg kunnen meedoen

is gratis. Er is beperkt plek, dus meld u snel

met een tekenworkshop van Wilma Hagen.

aan! U kunt na het concert tegen eigen kos-

“Samen kleuren en tekenen is rustgevend.

ten een rondleiding volgen in het kasteel.

U vergeet de dingen om u heen eventjes.
Tegelijkertijd is het ook erg inspirerend.

13:30 – 16:00 uur
Kasteel-Museum Sypesteyn,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150,
Loosdrecht
Aanmelden via www.wijdemeren.nl/
cultuurweek

U leert veel van elkaar en leert anders kijken
naar de wereld om u heen.”

14.30 – 15.45 uur
De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2,
Nederhorst Den Berg

• Djembé - Stoer zijn ze hè... die grote
houten trommels. Benieuwd hoe je hier
muziek mee maakt? Kom langs om het
te leren.
• Graffiti spuiten - Altijd al eens een
graffiti-kunstwerk willen maken?

19:30 (inloop) – 22:00 uur

OPEN REPETITIE
TONEELVERENIGING DSO
in het echt aan toe gaan en of het ook iets

Zing jij de sterren van de hemel? Kun
muziekinstrument? Dan zijn we op zoek

Veenstaete, Oudergaarde 1-219,
Kortenhoef

voorbij komen, gezichtsschilderingen.

kunnen showen.
je goed dansen, acteren of speel je een

14:30 – 15:15 uur

www.wijdemeren.nl/cultuurweek

Wijdemeren
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Week van de Valpreventie
Voorlichting Beter in Balans
Fysio Inovum, Frida Verheul
Tijdstip: woensdag 2 oktober 10.30 uur.
Voorlichting over valpreventiecursus, gericht
op problemen met balans, lopen en spierkracht en valangst.
Contact: (035) 58 88 492 of fysio@inovum.nl

Nederhorst den Berg
Individuele training
Fysiotherapie Practicum Nederhorst,
Martie Hansen
Tijdstip: gehele valpreventieweek
Met een onderzoek gericht op balans,
mobiliteit en kracht, kijken we welke
individuele training u nodig heeft.
Contact: (0294) 25 38 38.

60+ Beweegcoach
Wilt u ondersteuning of heeft u
vragen over valpreventie? Neem
dan contact op met één van onderstaande professionals.

Met een valanalyse schatten we samen het
risico in en ontvangt u persoonlijk advies.
De valanalyse is gratis.
Contact: (06) 11 31 22 52 of
info@thuiszorgoefentherapie.nl

Kortenhoef
Valrisico Analyse
Thuiszorg Oefentherapie, Anne Krijnen &
Jos Laheij
Tijdstip: Het is de hele valpreventieweek
mogelijk een afspraak te maken.

Voorlichting Beter in Balans
Fysio Inovum, Frida Verheul
Tijdstip: maandag 30 september 10.30 uur.
Voorlichting over valpreventiecursus, gericht
op problemen met balans, lopen en spier-

In heel Wijdemeren kunt u ook meedoen aan
vele andere beweegactiviteiten.
De Beweegcoach, Beppie van de Bunt, heeft
boekjes met al het 60+ sport- en beweegaanbod van de gemeente. Ook kunt u bij haar
terecht voor een persoonlijk beweegadvies.
Contact: (06) 31 59 58 47 of
b.vandebunt@inovum.nl of
www.teamsportservice.nl/gooi

kracht en valangst.
Contact: (035) 58 88 492 of fysio@inovum.nl

Loosdrecht
Preventieve Gym
Berghuis Oefentherapie, Emmaly Berghuis
Tijdstip: maandag van 16.00-17.00 uur dames
- van 20.00-21.00 uur heren.
Gericht op het behouden en vergroten van
mobiliteit, balans, coördinatie en kracht.
Contact: (06) 46 40 26 91.

Officiële bekendmakingen
Kortenhoef

Bouwen en wonen

- Kortenhoefsedijk 108: Verbouwen woning (12.09.2019)

Loosdrecht

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

- Van Ostadelaan 36: Plaatsen dakkapel (09.09.2019)

Inzage

- Stichts End 50: Aanbrengen brandscheidende muur
(10.09.2019)

>

Kortenhoef

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

Loosdrecht
- Golfslag 25: plaatsen steiger (06.09.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: vernieuwen en verplaatsen steiger (10.09.2019)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 6: vernieuwen antenne installatie
(17.09.2019)
- Frans Halshof 12: plaatsen zonnepanelen aan zijgevel
(17.09.2019)
- Rietsnijderslaan 1: plaatsen overkapping (10.09.2019)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Stichts End 96: bouwen woning met zwembad (10.09.2019)

te schrappen die niet van toepassing zijn op het perceel
alsmede voor enkele technische aanpassingen.
Het bestemmingsplan is derhalve gewijzigd vastgesteld
met betrekking tot de toelichting, de regels en de
verbeelding.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Ankeveen

- J.C. Ritsemalaan 11: plaatsen dakkapel (06.09.2019)
- Koninginneweg 64: plaatsen dakkapel (16.09.2019)
- Rijck Loeverehof 31: plaatsen dakkapel (12.09.2019)
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Verlenging beslistermijn

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 203: Plaatsen luchtbehandelingsinstallaties op dak

Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 26 september 2019 gedurende zes weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien bij
de administratie van Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht
in het gemeentehuis op werkdagen van 08.30 tot 12.30
uur. Het vastgestelde bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.
BP6200Old2852018-va00) met bijbehorende stukken is
tevens in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

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 11
juli 2019 het bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk
285, Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld.

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 termijn van
terinzageligging, tegen het besluit tot vaststelling beroep
instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ‘s Gravenhage. Voorts
kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn
beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling
van het plan aangebrachte wijzigingen.

Het plan

Voorlopige voorziening

Het plan voorziet in het verleggen van de oeverlijn. Er
wordt grond ontgraven en water wordt gedempt. Het bestemmingsplan is echter gewijzigd vastgesteld. Het plangebied is uitgebreid. om de bouw van een botenloods
en verplaatsing van de gewenste insteekhaven mogelijk
te maken. De regels (incl. de toelichting) zijn eveneens
gewijzigd. Enerzijds om de bouw van een botenloods
mogelijk te maken en anderzijds om enkele artikelleden

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling,
en daarmee het bestemmingsplan, treden na afloop van
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

> Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 285, Loosdrecht

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
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Reigerlaan t.h.v. huisnr. 18: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (18.09.19)

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

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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Nederlaag voor Nederhorst bij seizoenstart

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den
Berg. 0294-251451.
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
Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421
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, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Te huur bedrijfshal/opslag
in Nederhorst den Berg
350 tot 700m2
voorzien van overheaddeur
voorzien van kantoor toilet
krachtstroom €1350 ex
btw per 350m2 0294-252090
Hulp in huishouding gezocht
voor huis in Kortenhoef.
Bel 06-54392858.
OPSLAGRUIMTE TE HUUR !!!
Trapgans Ankeveen
Ca 30 m2 bel 0655360880
Te huur vanaf 1-11-2019
App met 2 slaapkamers
Bussum huur €1095.00 p/m
contact; syloli4@live.nl
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
HUISHOUDELIJKE HULP
GEZOCHT !!
Welke leuke spontane dame
lijkt het spannend en
leuk om mij 4 uur per
week te helpen?
Wij wonen in Nederhorst
den Berg.
Na 18.00 uur te bereiken
Telefoon 06-30777128
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444

Nederhorst is de competitie
gestart met een nederlaag
bij Zwaluwen Utrecht. Weliswaar een van de kampioenskandidaten, maar tot aan het
uur wist Nederhorst gelijke
tred te houden met de opponent. Al binnen 30 seconden
lag de bal in het net toen Tijmen Blok een fout afstrafte.
Gaandeweg werd de thuisploeg wel iets sterker maar
pas op het half uur viel de gelijkmaker. Zes minuten voor
de pauze viel de 2-1. Na de
rust kwam Nederhorst weer
op gelijke hoogte. Geert Hagen gaf voor en Milan drukte
af. De genadeklap kwam met
de 3-2. Een lange bal van achteruit viel over Pepijn Schols
heen die in de rug gelopen
geen vrijetrap kreeg. De spits

lobde vervolgens de bal over
de kansloze Wesley van der
Helm. Hierna was het verzet
gebroken en kon de thuisploeg uitlopen naar de 5-2
eindstand.
Senioren
Nederhorst- 2 is slecht begonnen. In Almere ging de ploeg
met 5-1 ten onder tegen Buitenboys 2. Ook het derde
kwam niet tot winst. Zeeburgia was te sterk. Nederhorst 4
sleepte een 4-4 gelijkspel uit
het vuur tegen AW 3.
Jeugd
Een goede seizoenstart voor
de Meiden O19 door met 2-3
te winnen bij het sterke Buitenveldert. Ook de JO17-1
won van Hertha met 8-1 en

WEEK

de JO17-2 versloegen Huizen
met 5-1. JO15-1 pakte de volNIEUWS
VOOR AN
le drie punten door met
5-1
Desto te verslaan waar JO15-2
met ruime cijfers verloor van
DOB JO15-1. De meiden O15
verloren van BZC.
Geweldige start voetbalplaatjesactie
Zaterdag werd er onder grote
belangstelling en met veel
activiteiten een aftrap gegeven voor de voetbalplaatjesactie van VVN in samenwerking met AH Nederhorst den
Berg. De komende 8 weken
ka iedereen zijn boek zien
vol te krijgen met de plaatjes
van vrijwilligers en voetballers van de club. Voor meer
info www.vvnederhorst.org
of facebook.

‘s-Graveland start met 1-2 overwinning
Door doelman Jorino van
Gils en aanvaller Tim Brug
beleefde een verder sterk
collectief ‘s-Graveland een
mooie seizoenstart in en tegen Abcoude. De thuisploeg,
sterker in de 1e helft, trof in
Jorino van Gils een bíjna niet
te passeren doelman. Vlak
voor rust maakte het de openingstreffer van Tim Brug
toch ongedaan. In een gelijk
opgaande tweede helft reageerde Tim attent op een van
de paal terugspringende bal
(na snoeihard afstandsschot
van Vincent van Vuure) en
scoorde de 1-2.

HEDW 13 en na een 0-1 voorsprong bij rust (doelpunt
Jordi Frijlink) liep het na rust
door twee treffers van Nino
Linnenkamp en een van Nick
Mostert uit naar een 0-4 overwinning. 35+1 verloor thuis
van Nieuw Utrecht met 2-4
en 35+2 won met dezelfde
marge van PVCV (5-3).

VRouwen
Na drie gelijke spelen in de
beker boekte VR2 een mooie
1-4 overwinning in Amsterdam tegen DVVA VR5. VR1
kwam niet in aktie, maar
plaatste zich midweeks wel
voor de knock-out fase van de
bekercompetitie dankzij een
2-1 overwinning op BFC VR1.

Jongens onder 14
Bij RAP JO14-1 in Amsterdam
speelde JO14-1 de eerste competitiewedstrijd gelijk. JO142 speelde thuis tegen een
Amsterdamse tegenstander
en het won met 3-1 van Kadoelen JO14-1.

Echt waar!?
Een team van 10 ‘s-Gravelanders streed onlangs tegen 9
andere voetbalverenigingen
in het TV-programma Echt
Waar!? Of het gelukt is een
mooi prijzenbedrag te winnen kunt u aanstaande zaterdag zien om 21.30 uur op
SBS6.

Senioren
Het 3e speelde uit bij WV-

Valse competitiestart
Afgelopen zaterdag stond de
eerste competitiewedstrijd
op het programma. Om 15.00
uur in hartje Ankeveen afgetrapt tussen ASV ‘65 en VVJ.
De openingsfase was van bei-

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

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

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

de ploegen wat afwachtend.
ASV probeerde te combineren en de Utrechters probeerden met lange ballen op de
zijkanten de snelle spitsen te
bereiken. Na twee mogelijkheden van VVJ zakte de ploeg
wat in en ging ook de fout in.
Youri Tol ontfutselde de bal
van de centrale verdediger,
ging op het doel af en rondde
zoals een koelbloedige spits
behoort te doen af, 1-0 ASV.
Na de drinkpauze zette VVJ
wat meer aan. Zoals al meerdere malen in de voorbereiding krijgen de Ankeveners
wonderschone goals tegen,
zo geschiedde zaterdagmiddag ook. Een pegel van 25
meter belandde stijf in de
winkelhaak, 1-1. Tot overmaat van ramp kreeg men

vlak voor de thee de 1-2 tegen.
De mannen van trainer Van
Laar bespraken om de tweede helft eerst wat verder in
te zakken. Dit resulteerde
in een tactische steekspel
zonder
noemenswaardige
dingen. Na de drinkpauze
ging ASV volle bak vooruit,
er werd aanvallend gewisseld
en VVJ moest en kon alleen
maar terug. Helaas werd het
geen 2-2, maar 1-3 door een
bekeken schuiver laag in de
linker benedenhoek en iets
voor tijd 1-4 door een goedkoop gegeven vrije trap door
de warrig fluitende leidsman. Dank aan Berend van
de Bunt en Bram Schouten
die invielen als wissels.
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In beweging bij
Inovum
Fitness 50+
WEEKBLADWIJDEMEREN

GGD start
Gezondheidsmonitor
Jeugd

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

WIJDEMEREN - Voor iedereen boven de vijftig heeft
Inovum ruimschoots plekken waar u in beweging kunt
komen. Binnen Wijdemeren
zelfs drie locaties: Beukenhof
en Emtinckhof (Loosdrecht)
en Veenstaete (Kortenhoef).
De dames op de dinsdagmiddag komen veelal al jaren
met veel plezier samen in
de fysioruimte van de Beukenhof. Er is plek voor meer
50-plussers.
Fysiotherapeut Noël Kiros
vertelt dat de sportzaal van
het verpleeghuis intensief
wordt gebruikt, onder andere voor revalidatie. Nu
hebben we het echter over
deelnemers die uit zichzelf
van buitenaf willen werken
aan conditie, kracht en mobiliteit. Er zijn drie groepen
Fitness 50+.

Dinsdagclub
Exact om 13.30 uur zitten
de zeven dames in de kring.
Vandaag geeft Kim Schoenmaker les. Het begint natuurlijk met een warming up. Dat
wordt actief bewegen vanaf
de stoel, benen en armen
zwaaien, stevig stampen met
de voeten, ondersteund door
een pittige ritmische klanken. Daarna volgt een circuit
van diverse toestellen die de
benen, buikspieren, armen
en andere ledematen trainen. Ieder op haar niveau, je
wisselt na 3 minuten.
Ria de Rijk probeert uit alle
macht zich met een tuigje

REGIO - De middelbare
scholen in de regio Gooi en
Vechtstreek starten vanaf
23 september weer met de
Gezondheidsmonitor Jeugd
2019. Dit grootschalige vragenlijstonderzoek van de
GGD naar de gezondheid,
het welzijn en de leefstijl van
middelbare scholieren in klas
2 en 4, vindt om de vier jaar
plaats.

naar voren te buigen. “Ik begin even op een lager niveau,
want ik ben een tijdje uit de
running geweest.” Ze is al 7
jaar trouwe bezoeker op de
dinsdagmiddag. “Ik heb niet
altijd zin, maar ik blijf toch
komen, want het is echt nuttig. Ik voel me hierdoor echt
fitter”, vertelt de 82-jarige.
Hennie Terlien heeft dezelfde
leeftijd. Ze loopt met stevige
pas over de loopband. “Ik was
hier voor therapie van m’n
heup. Toen zei mijn dochter
dat ik door moest gaan met
bewegen en ze heeft gelijk.
Ik vind het heerlijk.” Op de
dinsdagmiddag is er plek
voor ongeveer 12 personen.
De kosten bedragen € 31,50
per maand.

Sociaal
Naast ontspannen bewegen
is het sociale aspect ook van
belang. “Je moet je hier thuis
voelen en samen ook plezier
hebben”, vervolgt Kiros. Een

kopje koffie na afloop hoort
er ook zeker bij. De begeleiding houdt wekelijks bij wat
je prestaties zijn en indien
nodig worden je vorderingen
besproken. Van tevoren is het
belangrijk dat je duidelijk
bent in wat je doelen zijn, wat
wil je bereiken. Soms moet je
in samenspraak met de begeleider je inspanningen wat
afremmen of juist anderzijds
iets meer activeren.

Meer mogelijk
Fitness Inovum heeft meer
‘bewegingspakketten’. Ook
individuele lessen. Naast de
dinsdagmiddag zijn er ook
lessen op maandag en donderdag in de Beukenhof. Op
de Emtinckhof kun je terecht
op woensdag en donderdag.
Ook daar zijn nog 4 open beweegplekken. Wilt u meer
weten? Bel: 035- 58 88 492 of
mail: fysio@inovum.nl

Regio bijeenkomst lokale democratie en ontwikkeling
REGIO - Vrijdagmiddag 27
september van 13 tot 17 uur
gaan bewonersinitiatieven,
gemeentebesturen en anderen in gesprek over Right
to Challenge: bij Right to
Challenge kunnen bewoners
taken van gemeenten overnemen als zij denken het
slimmer, beter, goedkoper
of anders te kunnen doen.

GooiTV
Vanaf woensdag 25 september 2019 zendt GooiTV het
volgende programma uit:
Ruud Bochardt is weer terug
met In Derde Termijn. Het
gaat ditmaal over de vastge-

In zo’n honderd gemeenten
hebben inwoners en gemeenten Right to Challenge
al georganiseerd.
De bijeenkomsten, georganiseerd door de initiatiefgroep
Bewoners maken het Gooi,
lokale democratie in ontwikkeling, worden steeds in een
andere gemeente georgani-

stelde gebiedsvisie centrum
Bussum. TV Magazine staat
onder andere stil bij de ontvangst van nieuwe bewoners
in Wijdemeren en het evenement in het Brediuskwartier
in Bussum. GooiTV Nieuws
waarin met een aantal reporters verslag gedaan wordt

seerd. Dit keer zijn ze te gast
in Blaricum (De Blaercom,
Schoolstraat).
Na presentaties vanuit de
verschillende
gemeenten
wordt er toegewerkt aan ontwerptafels naar een concrete
werkwijze. Zie voor uitgebreide informatie en uitnodiging www.bewonersmakenhetgooi.nl

van misdaad en ongevallen,
maar ook andere serieuze
onderwerpen. GooiTV is te
zien op kanaal 41 (Ziggo) en
kanaal 1432 (KPN). Voor alle
info over de kanalen: zie
gooitv.nl

Alle GGD’en in Nederland
voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd op dezelfde wijze
uit. Hierdoor is het mogelijk
om de resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau te vergelijken. Het
doel van het onderzoek is
inzicht krijgen in de gezondheid en leefstijl van middelbare scholieren.

Monitoring én voorlichting
Het unieke van dit project is
dat er naast onderzoek ook
voorlichting gegeven wordt
aan de jongeren die de vragenlijst invullen. Het levert
dus niet alleen de GGD’en,
scholen en gemeenten zicht
op de gezondheid en leefstijl
van jongeren, maar geeft ook
gerichte adviezen aan de jongeren zelf. Na het invullen
van de vragenlijst kunnen
leerlingen op internet hun
persoonlijke
gezondheidsprofiel lezen met hierbij
voorlichting en advies.

heidsmonitor Jeugd 2019 zijn
halverwege 2020 beschikbaar en bieden een overzicht
van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren. Mede op basis van deze
resultaten wordt landelijk
en lokaal beleid ontwikkeld,
door het Rijk en gemeenten,
om de gezondheid en leefstijl
van jongeren te bevorderen.
Gezondheidsmonitor Jeugd
2015: extra inzet op alcohol
en welbevinden
De cijfers uit de laatste Gezondheidsmonitor van 2015
gaven aanleiding tot extra
inzet op NIX18 (geen alcohol
onder de 18). Ook wordt er
extra ingezet op het thema
Welbevinden van de Gezonde School. Vanuit de regio
zijn dit schooljaar hiervoor
extra middelen ter beschikking gesteld.
Monitoring wettelijke taak
van de GGD

Resultaten input voor gezondheidsbeleid

De GGD’en voeren de Gezondheidsmonitor Jeugd uit
in opdracht van gemeenten
en het ministerie van VWS
en werken hierin samen met
GGD GHOR Nederland en het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Naast de Gezondheidsmonitor Jeugd voeren de GGD’en
ook elke vier jaar de Gezondheidsmonitor Volwassenen
en Ouderen uit, de volgende
in najaar 2020.

De resultaten van de Gezond-

www.monitorgezondheid.nl

18.108,07 euro
voor KWF
Kankerbestrijding
WIJDEMEREN - De collecte
voor KWF Kankerbestrijding in Wijdemeren, heeft €
18.108.07 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage!
De opbrengst in ‘s-Graveland/
Kortenhoef was € 6362,46,
Ankeveen € 1269,78, Loosdrecht € 6373,85, Nederhorst
den Berg € 4101,98.
Wie de collectant heeft gemist kan alsnog een gift
overmaken op giro 26000 ten
name van KWF Kankerbe-

strijding in Amsterdam.
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft
KWF Kankerbestrijding zich
inzetten voor minder kanker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven.
Samen moeten én kunnen
we tegen kanker strijden
want helaas overlijden er nog
jaarlijks 42.000 mensen aan
kanker.
Wetenschappelijk
onderzoek blijft daarbij nog
steeds heel hard nodig. Zie
kwf.nl voor meer informatie.
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Dansen leren bij Van Bommel

Gijs Bergman
Europees Kampioen
WEEK
Triathlon

NIEUWS VOOR AN

HILVERSUM - Eén, twee,
Chacha… Met ingespannen
gezichten dansen de deelnemers aan de ‘opfriscursus’ de
passen die ze vorig jaar of in
een ver verleden hebben geleerd. Op de volle dansvloer
gaat dit niet bij iedereen helemaal soepel, dus hulp van
dansleraar Hans van Bommel
en zijn vrouw Cheryl is noodzakelijk.
Door: Anja Lodder

Blik op maatschappij
Danscentrum Van Bommel
is een begrip in de regio.
In 1938 startte grootvader
Leonard de dansschool die
daarna werd overgenomen
door zoon Huub en nu staat
sinds 2000 kleinzoon Hans
aan het roer, of liever aan
de knoppen, want de muziek, de sfeer en manier van
dansen heeft weinig meer te
maken met het ‘stijve gedoe’
van de dansscholen van vroeger. Hans: “We willen met
ons danscentrum helemaal
een afspiegeling zijn van de
maatschappij van nu. Dansen

is fun. Mensen komen casual
gekleed, de muziek is eigentijds en bij Van Bommel doen
we al 80 jaar ‘gewoon’. We
noemen het in de danswereld ook wel ‘SocialDancing’.
We willen de mensen fijn
laten bewegen en een leuke
wekelijkse avond bezorgen.”

Alle leeftijden
Jong en oud danst bij Van
Bommel. Van middelbare
scholieren tot 55+ die uit de
kinderen zijn en nu wat meer
tijd aan elkaar willen besteden. Hans: “We hebben verschillende leeftijdsgroepen,
maar het zwaartepunt ligt
wel op de wat ouderen. Dansen is ook goed voor je brein:
je moet je motoriek aansturen, het ritme van de muziek
volgen en aandacht aan je
partner geven. Lekker multitasken dus. Ik vergelijk het
wel eens met autorijden. Op
een gegeven moment zit het
zo in je systeem ingebakken
dat het automatisch gaat.”

Enthousiast

leerlingen die jaarlijks de lessen volgen. Hans: “Cheryl en
ik proberen op zo’n manier
les te geven en een leuke
sfeer te creëren dat mensen
enthousiast worden en blijven terugkomen. Natuurlijk
vallen er mensen door allerlei redenen af, maar jaarlijks
hebben we wel 100 nieuwe
cursisten. Het is een uitdaging om ook de jongeren
weer aan het dansen te krijgen. We hebben deze week
bijvoorbeeld enkele middelbare scholen op bezoek gehad
voor een proefles. Naast Latin
en Ballroom geeft Cheryl ook
Zumbalessen. De groep die
nu danst is vast van plan dit
jaar door te gaan. Kirsten &
Rutger: “We hebben vroeger
veel gedanst. Zijn verhuisd
maar vinden het leuk om nu
weer te gaan dansen.” Als ik
mensen aanspreek blijkt dat
vooral ‘het samen iets leuks
doen’ de grootste motivatie is
om op de dansvloer te staan.
Het plezier spat er in ieder
geval van af! Meer info op
www.dansje.nl

Er zijn tussen de 600 en 1000

Aanstaande zaterdag 28
september: Nationale Burendag
NEDERHORST DEN BERG Kom elkaar begroeten op het
Willie Das-plein. Van 14.00
tot 18.00 uur is het volop gezelligheid op het plein.

het Sportlokaal komt je fitheid testen, we hebben een
openbare Zumba-les met juf
Frea en haar dansgroep (meedoen gewenst).

We draaien muziek (meezingen wordt aangemoedigd),
hebben weer een dorpsquiz
van de Historische Kring
(hoofdprijs: eeuwige roem!),

Verder kun je je uitleven
met jeu de boules, touwtje
springen, hoelahoepen of
meedoen met stoelendans!
Dit alles onder het genot

van hapjes en drankjes van
het
Spiegelhuys/Friethuys,
de Albert Heijn, bakkerij de
7 Heerlijkheden, de visboer
en de kaasboer op het plein.
Regen of zonneschijn: met elkaar op #Nationaleburendag
wordt het fijn op het Plein.
We hopen jullie te zien!

NEDERHORST DEN BERG Gijs Bergman (21) is in Almere verassend Europees Kampioen triathlon geworden in
de categorie M 20. De Bergse
tri-atleet legde de full triathlon af in een snelle tijd van
9 uur en 23 min. Na 3,8 km
zwemmen, 180 km fietsen en
42,2 km hardlopen had Gijs
ruim 10 minuten voorsprong
opgebouwd op de nummer
twee in het jongerenklassement, de Duitser Patrick
Jung uit Heidelberg.
Door: Mark Hilberts
“Ik had nog nooit de marathonafstand gelopen en dat
was maar goed ook. Ik wist
niet dat het zo zwaar zou
worden”, lacht Gijs in de winkel van Hand-Made bikes in
Weesp. Hij werkt daar als
fietsenmaker en verkoopspecialist. De ergste spierpijn is
inmiddels verdwenen en Gijs
blikt terug op een bijzonder
geslaagd
triathlonproject.
“Aan het eind van dit jaar
ga ik Hand-Made overnemen
en daardoor heb ik straks
veel minder tijd om te trainen. Het was nu of nooit. Samen met mijn trainer Chris
Brands heb ik een route uitgestippeld die naar succes
moest leiden. Ik ben zo blij
dat het is gelukt.”
Gijs pakte de voorbereiding
professioneel aan. Hij trainde
elke dag en stond aan de start
bij diverse triathlonwedstrijden. Bij het NK halve triath-

lon in Klazinaveen eindigde
hij knap in de top tien van
het klassement. Voor insiders
werd het toen al duidelijk dat
Gijs Bergman in Almere weleens voor een stunt zou kunnen zorgen. Het zwaarste
gedeelte van het trainingsprogramma moest toen nog
komen. Gijs kan er nu om
lachen, maar dat is wel eens
anders geweest. “Soms moest
ik fietstrainingen doen van
ruim 8 uur. Ik fietste dan in
mijn eentje naar de Posbank
in Arnhem en dan weer terug
naar Nederhorst den Berg.
Tja dan heb je onderweg af
en toe weleens een moeilijk
momentje.”
Door alle duurtrainingen
voelde Gijs zich steeds sterker worden. ‘In Almere stond
ik zonder spanning aan de
start. Tot het laatste stuk bij
het hardlopen ging het allemaal relatief heel relaxt. De
180 kilometer fietsen kon ik
zelfs afleggen met een gemiddelde van ruim 37 kilometer per uur.”
Gijs kijkt al weer vooruit
naar het volgende triathlonseizoen. Hij gaat zich dan
richten op de kortere afstanden. De sprinttriathlon in
Nederhorst den Berg staat
al met dikgedrukte letters
vermeld in zijn agenda. Over
zijn toekomstplannen is Gijs
duidelijk. “Ik ga Nederhorst
den Berg niet uit voordat ik
de triathlon daar een keer
heb gewonnen.”
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Het roer gaat om bij Ondernemend Wijdemeren
WEEKBLADWIJDEMEREN

WIJDEMEREN - Op de net- mers. Yvonne stelde vast dat
werkborrel van vorige week 90% van de aanwezige on| NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS
ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
in
deVOORbrandweerkazerne
dernemers
een relatie heeft,
Loosdrecht waren de eer- af en toe gestrest is en dat
ste tekenen van een nieuwe een tweetal weleens redkoers van Ondernemend dend had opgetreden (EHBO
Wijdemeren al zichtbaar. toegepast). Plus dat er nog
Zangeres en cabaretière enkele losse feitjes werden
Yvonne van den Eerenbeemt vastgesteld, terwijl toetsewas ingehuurd om op relax- nist Eelco Menkveld op het
te wijze de ondernemers te keyboard pingelde. Elkaar
winnen voor een OW 3.0.
beter leren kennen blijft het
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver
Wat hetzelfde zal blijven,
is het netwerken met een
goede maaltijd. Ook nu
werden de circa 75 gasten
welkom geheten met een
smakelijk buffet rond 18.30
uur. Daarna was het werken
geblazen voor de onderne-

hoofddoel van OW, maar het
liefst op een eigentijdse manier. Waarbij entertainment
zeker een rol gaat spelen. In
ieder geval zal er nog een superbrainstormsessie volgen
om de toekomst en de stijl
van werken te bepalen.

Afscheid
Wim Lorjé is 10 jaar voor-

zitter van de 250 leden van
Ondernemend Wijdemeren.
De Berger is bezig met zijn
afscheidstournee, maar hij
heeft nog wel actief meegedacht over de grote lijnen
van de nabije toekomst. Er
komen voortaan vier bijeenkomsten, inclusief de noodzakelijke jaarvergadering.
Twee keer zijn het de netwerksessies rond stamppotten en haring en één keer
komt er een ‘totaal ander’
evenement. Misschien zelfs
buiten het dorp. Bestuurslid
Hans van der Laan de Vries
voegde eraan toe dat van de
leden dan wel een bijdrage
wordt gevraagd. “Ik denk
even hardop, je zou bijvoorbeeld met z’n allen naar

Winterberg kunnen gaan.
We moeten elkaar beter leren kennen, want je hebt als
ondernemers een gezamenlijk belang.”
Verder hecht Van der Laan
aan betere communicatie
met elkaar. Daarvoor werd
hij op z’n wenken bediend,
want er komt naast de Evenementencommissie
een
Marketing/ Communicatiewerkgroep. Croquetteur Jan
Lagrouw wierp zich direct
op als lid van deze club die
op vooruitstrevende wijze
van zich zal laten horen.
Wie de opvolger van Wim
Lorjé zal worden, staat nog
niet vast. In de brandweerkazerne gonsde de naam van

‘Joop’ van de Wetering rond,
die zelf glashard ontkende.

Stellingen
Enigszins verwarrend was
dat hierna Arjanne, Linda en
Anneke een uitgebreide presentatie gaven over 6 bijeenkomsten, zelfs al gepland tot
en met 2021. Verspreid over
de zes dorpen en een variatie
met meer beroepsgroepen.
Daarna werd in groepen gediscussieerd over stellingen,
waarbij diverse bedrijven
zich opgaven als locatie voor
volgende
netwerkborrels.
Ook waren er tal van suggesties om beter met elkaar
in contact te maken. Wat de
aanwezigen betreft, wordt
OW ‘the place to be’.

Help ons het ‘zwerfafval’ tegen te gaan!
KORTENHOEF - Op zaterdag
28 september vanaf 14:30
uur zal de eerste editie van
Clean Up The Lake plaatsvinden bij Jachthaven Kortenhoef. De start van een
jaarlijks terugkerend evenement, waarbij wij met zo
veel mogelijk vrijwilligers
het water van de Wijde Blik
en omgeving van allerhande
afval te ontdoen. Iedereen
is welkom en Jachthaven
Kortenhoef stelt hierbij al
zijn motorboten en kano’s

gratis beschikbaar.
Zwerfafval is voor veel mensen een doorn in het oog.
Het is al het afval dat - bewust of onbewust - is achtergelaten of beland op plekken
waar het niet hoort, zo ook
in en rondom de Wijde Blik.
Zwerfafval bestaat vooral uit
sigarettenpeuken, kauwgom
en verpakkingsafval zoals
snoepwikkels, flesjes, blikjes en meer. Wij als Jachthaven Kortenhoef informeren

onze gasten zo goed mogelijk om ervoor te zorgen dat
afval netjes gedeponeerd
wordt. We willen met z’n allen nog jarenlang in schoon
water zwemmen en recreëren.
Het is van maatschappelijk
belang om aan het eind van
de zomer zwerfafval te verwijderen uit dit prachtige
gebied, zodat we ook in de
toekomst nog kunnen genieten van de mooie omgeving.

Een wethouder van gemeente Wijdemeren zal het startsein geven. Aan een lekkere
versnapering is ook gedacht,
Restaurant Docks Fish &
Grill zal de catering verzorgen. Tevens zal er een spreker van “Natuurmonumenten” een inspirerend verhaal
vertellen over het gebied en
zwerfafval, zo wordt het ook
nog een educatieve middag
voor de kinderen en vrijwilligers! In samenwerking
met verschillende bedrijven

zoals Nederland Schoon, Rabobank, Ondernemend Wijdemeren, Ottenhome, Office
Centre Hilversum, Renewi,
Gemeente Wijdemeren, Provincie NH en Natuurmonumenten zullen wij deze dag
tot een groot succes gaan
maken. Helpen jullie ons
mee het zwerfafval tegen te
gaan? Meld je nu aan via
i n f o @ ja c h t h a v e n k o r t e n hoef.nl

Open dag Myosotis werkt drempelverlagend

WEESP - Het is een onderwerp waar we liever niet te
vaak aan willen denken maar
waar we, naar mate we ouder worden, steeds vaker
mee worden geconfronteerd:
een begrafenis of crematie.
Door: Anja Lodder

Persoonlijke aandacht
“Het is een mooi, soms
zwaar, maar altijd een dankbaar beroep.” Aan het woord
is Charles Benschop, directeur en medeoprichter van
Uitvaartverzorging Myosotis.
De naam betekent heel toepasselijk “vergeet-mij-niet”

en komt ook terug als foto in
alle communicatie. Met een
team van 16 medewerkers
verzorgen zij al ruim 22 jaar
uitvaarten voornamelijk in
de regio, maar ook op andere
locaties in Nederland. “Voor
de familie en nabestaanden
is het heel belangrijk dat er
goed naar de wensen geluisterd wordt. Na een melding we zijn 24/7 bereikbaar - sturen we een medewerker die
aansluit bij de individuele situatie. Het geeft mensen een
enorme rust als alles goed
wordt geregeld. We willen
graag een uitvaartverzorging
zijn die er is voor elke wens,
geloof en portemonnee; in
een meer uitbundige of juist
heel ingetogen sfeer.”

er bijvoorbeeld een wand in
de aula met mos bekleed. Ook
is de techniek veranderd en
aangepast. Zo is er een groot
beeldscherm voor foto’s en
kan een USB-stick en laptop
worden gebruikt. Ook kan
de plechtigheid in beeld en
geluid opgenomen worden
(USB-stick). Tijdens de Open
Dag op zondag 29 september
van 13.00 - 16.00 uur kunnen
belangstellenden een kijkje
achter de schermen nemen
en tevens een rondleiding
op de begraafplaats krijgen.
Benschop: “We beseffen ons
heel goed dat het een beladen en moeilijk onderwerp
is, maar we willen graag de
drempel verlagen om het publiek meer inzicht te geven
in wat wij kunnen doen.”

Renovatie en Open Dag 29
september

Online informatie

Het
uitvaartcentrum
in
Weesp is onlangs gerenoveerd. Om een meer warme
en intieme sfeer te creëren is

Op de website is het mogelijk een globaal en algemeen
inzicht te krijgen in de kosten van een uitvaart met

alle onderdelen die daarbij
horen. Er is de mogelijkheid om online berichten
te plaatsen in het condoleanceregister. Opvallend is
dat de bekende rouwkaart
- hoewel in verschillende vormen - nog steeds veel wordt
verstuurd en gewaardeerd.
Benschop: “Uitvaartverzorger is een vrij beroep en kan
in principe door elke zzp’er
gestart worden. Wij hebben
het Keurmerk Uitvaartzorg.
Deze Stichting controleert de
dienstverlening van uitvaartorganisaties zoals het toetsen van tarieven, het checken van locaties, procedures
en klachtenafhandelingen.”
Uitvaartverzorging Myosotis
is gevestigd aan de Utrechtseweg 110-B in Weesp. Mocht
u op een ander tijdstip informatie willen dan kan dat
kosteloos en zonder verplichtingen. Er is elke donderdag
ook een inloopspreekuur van
16.00 - 17.00 uur.
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Concerten op de Berg

Theater De Dillewijn
bestaat vijf jaar WEEK

NIEUWS VOOR AN

ANKEVEEN - Zaterdag 28
september a.s. is het vanaf
15.30 uur feest in Ankeveen.
Een feest voor Ankeveen en
omstreken, door Ankeveen!

NEDERHORST DEN BERGBij de start van het seizoen
‘Concerten op de Berg’ opende het Amarone Ensemble.
De Bergse musici, altvioliste
Francien Schatborn en cellist
Fred Pot, vaste gasten in de
Willibordkerk, werden dit
keer geflankeerd door violisten Nadia Wijzenbeek en
Floor le Coultre en klarinettist Arjan Woudenberg.
Door: Herman Stuijver

Tijdens het uitlaten van de
hond kreeg Francien Schatborn het verzoek of er geen
klarinetstukken aan de strijkers konden worden toegevoegd. Welnu, dat was geen
probleem, Francien nodigde
haar collega Arjan Woudenberg uit, die ook bij het Radio
Filharmonisch Orkest speelt.
Een gouden greep, want de
violen en de klarinet vorm-

den een hechte eenheid. Hoewel volgens Woudenberg de
combinatie van Mozart en
Brahms tijdens een concert
niet gebruikelijk is, vormde
zijn spel een fraaie liaison
tussen deze componisten.
Maar eerst opende een
strijktrio met een werk van
Franz Schubert uit 1816. Een
zomers pareltje dat het publiek direct in de stemming
bracht. Bij het intermezzo
van Zoltán Kodály voel je de
warmbloedigheid en onstuimigheid van het Hongaarse
platteland.

Riet
Klarinettist Woudenberg gaf
ook een kort exposé over
het riet waarop hij blaast.
Dat bepaalt de klank van
het instrument. Ze worden
gemaakt uit pijlriet. De musicus vliegt regelmatig naar
Zuid- Frankrijk om het juiste
riet te kiezen. Een professio-

nal als Woudenberg kan wel
50 rieten per jaar gebruiken.
Zaterdag jl. had hij een toprietje, want zijn spel was
fenomenaal. Bij het Klarinetkwintet van Wolfgang Amadeus Mozart weet je alweer
snel waarom deze Oostenrijker een wonderkind was,
die de klarinet frivool laat
samenklinken met de strijkers. Prachtig om te horen
hoe de violisten de klarinettonen omlijsten. Bij het Allegro, Larghetto, Menuetto en
Allegretto con variazioni is
er een voortdurende afwisseling in tempi. Bij de compositie van Johannes Brahms’
Opus 115 vormen strijkers en
klarinet een volledige eenheid. Zuiver, gepassioneerd,
met zacht wegkwijnende slotakkoorden die bijna perfect
klinken. Terecht een staande ovatie voor het Amarone
Ensemble, smaakvol als een
goede Italiaanse wijn.

Themaochtend rondreis Japan

LOOSDRECHT - Op woensdag
2 oktober is er van 10.0012.00 uur in Bibliotheek
Gooi en meer vestiging
Loosdrecht een Themaochtend over een cultuurhistorische rondreis door Japan
door Henk Butink.

Butink vertelt aan de hand
van een audiovisuele show
over een cultuurhistorische
rondreis door Japan, een
unieke ervaring van oud en
nieuw. Vol met contrasten,
hippe jongeren, kleurrij-

ke neonreclames, oude en
nieuwe architectuur met
name in Tokyo. In Kamakura en Kyoto zien we de
eeuwenoude
Zentempels
en in Matsumoto bezoeken
we het indrukwekkende
zwarte kasteel. Op Japanse
wijze slapen en eten we in
een klooster en wonen een
vuurceremonie in de vroege
ochtend bij. Bij het bezoek
aan Hiroshima worden we
stil bij de Atoombomkoepel,
het monument en in het museum. Iedereen is van harte
welkom, de entree is vrij.
Tjalk 41, Loosdrecht.

Op het buitenterrein van
Theater De Dillewijn komen
kramen te staan met proeverijen. Zo gaan Het Wapen
van Ankeveen evenals Restaurant 1244 u verrassen
met een lekker gerechtje.
Ook Restaurant Lekr is aanwezig bij dit feest en zal het
vernieuwde Restaurant De
Molen laten proeven waar zij
goed in zijn!
Dillewijn huiswijn leverancier Hulkenberg Wijn laat u
proeven van al het goede dat
de druif te bieden heeft. Bij
Heavenly Chocolate maakt
u kennis met handmade
heerlijkheden. Al dit lekkers
kunt u straks betalen met
speciale muntjes; deze zijn
vanaf 7 september jl. op de
Ankeveense markt te koop.
Ook Restaurant De Molen en
Het Wapen van Ankeveen
verkopen deze gekleurde
munten. In de voorverkoop
kost een zakje van 6 munten
€ 15,-, op de dag zelf betaalt
u € 17,50.

Naast de reeds aangekondigde muzikale optredens
hebben wij nog een verrassing in petto! Enkele getalenteerde kinderen van de Josef
Lokinschool gaan twee spetterende optredens verzorgen
onder de bezielende leiding
van Martine Stam, die al eerder met de kinderen heeft
samengewerkt.
De deelnemers aan de proeverij doen belangeloos mee
om er een topdag van te maken. Zij vinden het belangrijk om er samen een feest
van te maken voor de bezoekers en daarmee Theater
De Dillewijn aan een nieuw
podium te helpen. Met de
opbrengst van de proeverij
en de kerkenveiling hopen
we op een mooi eindresultaat. De veiling is in handen
van het dynamische duo Gé
Leurs en Wim Reijmerink.
Dat die veiling een grote
happening wordt staat dus
nu al vast! Alle aangekochte
kavels kunnen zowel contant als met PIN pas betaald
worden. Tot ziens in en rond
Theater De Dillewijn op 28
september 2019 vanaf 15.30
uur. Einde ca. 20.00 uur.

Wandelen voor vrede
‘S-GRAVELAND - In de Vredesweek organiseert Pioniersgroep Wijdemeren een
wandeling. Het staat in het
teken van ontmoeting, bezinning en nadenken over
wat vrede voor jou betekent. We sluiten aan bij het
landelijk thema van Vredesweek 2019: vrede verbindt
over grenzen.
Bij de grens kom in je in
contact met een andere omgeving buiten je comfort
zone. Dat is spannend: het is
onbekend, en is het wel veilig? De ontdekking van het
andere biedt risico’s en kansen. Het risico dat andere
mensen jouw grenzen niet
respecteren, waardoor je je
kwetsbaar voelt. De kans op
nieuwe ideeën, betere oplossingen, creativiteit.

De wereldwijde economische, politieke en maatschappelijke
vervlochtenheid,
over grenzen heen, vraagt
om wijsheid hoe om te gaan
met deze spanning. Hoe de
balans te zoeken tussen ons
terugtrekken achter de dijken, danwel onze identiteit
verliezen in een grenzeloos
bestaan. Het thema nodigt je
uit om die grenzen op te zoeken en te onderzoeken.
Zondagmiddag 29 september start om 12 uur bij de
Graankorrel, Zuidereinde 15
in ‘s-Graveland. Terug rond
14 uur. Dan staat er koffie en
thee klaar. De wandeltocht
is ongeveer 6 km. Onderweg
worden teksten gelezen en
kaarsen aangestoken.
www.pioniersgroep-wijde
meren.nl
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