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Enthousiast talent bij KECK
Eerste editie Jeugdfestival
KORTENHOEF - Zaterdag 
28 september startte de 
kunst- en cultuurweek Wij-
demeren met het Jeugd-
muziekfestival KECK in 
muziekgebouw ‘t Akkoord. 
Hoogtepunt was het open 
podium waar de 10-jarige 
Jente Bruinsma de show 
stal met haar pianospel.

Door: Saskia Luijer

“Deze hele week besteden we 
in Wijdemeren extra aandacht 
aan kunst en cultuur en van-
daag speciaal voor kinderen” 
opende wethouder Rosalie 
van Rijn het muziekfestival 
KECK. Een hippe, krachtige 
naam die staat voor Kunst En 
Cultuur Kortenhoef. Zo tegen 
het middaguur werd het steeds 
drukker in ‘t Akkoord. De start 
van de talentenshow trok pu-

bliek en dat was volgens Van 
Rijn precies de bedoeling: “Of 
je nu op een dansclub zit, bij 
een muziekvereniging speelt 
of in je eentje thuis, bij het 
open podium kun je iedereen 
laten horen hoe leuk het is om 
muziek te maken.”

Enthousiaste acts
Vervolgens nam de wethou-
der plaats achter de jurytafel, 
samen met componist Rieteke 
Hölscher en beleidsmedewer-
ker Joris Weijns. De aftrap was 
voor Jente Bruinsma. Moedig 
stapte ze achter de vleugel 
waar ze vol concentratie en uit 
het hoofd het stuk ‘Once’ van 
Michiel Merkies speelde. Een 
prachtig solostuk dat terecht 
met applaus werd ontvangen. 
Een hele andere sfeer bracht 
de musical act van Thomas, 
Benthe, Sanne en Roos. Met 
het aanstekelijke Mamma Mia 

van ABBA stonden de jonge 
leden van Spotlight Kids in 
de schijnwerpers. Hun en-
thousiasme werd naadloos 
opgevolgd door de popgroep 
Madjet. Swingend, met power 
en overtuiging speelden de 
8-man sterke band een aan-
tal nummers, waarvan er één 
werd beoordeeld. De jury had 
het niet makkelijk, maar na rijp 
beraad riep zij Jente uit als 
winnaar. De 10-jarige pianist 
won een cheque van € 200,- 
die ze kan gebruiken om extra 
muziekles te nemen.

Kennismaken met cultuur
Het festival was niet alleen be-
doeld om muzikale kunsten te 
laten zien, maar ook om ken-
nis te maken met andere cultu-
rele activiteiten. Zo konden de 
kinderen verschillende gratis 
workshops volgen in en om 
het muziekgebouw.

Welkom in het 
nieuwe blad
WIJDEMEREN - Het Week-
blad Wijdemeren en de 
Nieuwsster zijn vanaf deze 
week in een nieuw jasje ge-
stoken.

De vormgeving is geheel aan-
gepast, met een nieuw letterty-
pe, nieuwe koppen, een frisse 
rode kleur en meer ruimte voor 
foto’s. Redactie en uitgever 
Dunnebier Print & Marketing 
hopen dat het nog prettiger 
wordt om elke week dit huis-
aan-huisblad te lezen. Het 
Weekblad Wijdemeren en de 
Nieuwsster mogen zich verheu-
gen in een hoge leesdichtheid, 
dat wil zeggen dat driekwart 
van de inwoners van de zes 
dorpen deze bladen wekelijks 
leest. Zonder overdrijving kun 
je stellen dat deze lokale bla-
den de smeerolie vormen in de 
verbinding tussen de inwoners. 
De redactie kunt u te allen tijde 
bereiken via:
redactie@dunnebier.nl
   

Stem op een 
familiebedrijf
WIJDEMEREN - De 3 fi-
nalisten van Ondernemer 
van het Jaar 2019 zijn be-
kend. Het gaat dit jaar om 
familiebedrijven. U kunt tot 
15 november stemmen op: 
www.ondernemervanwijde-
meren.nl.

De top- 3 bestaat uit: Van Ettek-
oven Rietdekkers en Bonnema 
Watersport uit Loosdrecht en 
Dunnebier Print & Marketing 
uit Nederhorst den Berg (o.a. 
uitgever van dit blad). Op 15 
november wordt de winnaar 
bekend gemaakt.

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

ARENSMAKELAARS.NL
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Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.myosotisuitvaartverzorging.nl

 

Lezing door notaris Niels van de Griend
over erfrecht en levenstestament.

Donderdag 10 oktober 2019 
om 19.00 uur

De lezing is kosteloos.

Graag aanmelden via:
info@uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Markt in Ankeveen

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

Zaterdag van 8.00-12.30

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Zo. 5 oktober:  19.00 uur:
 J. Dresmé.
 Wo. 9 oktober:  9.30 uur:
 J. Dresmé.

 OLV Hemelvaart
 Zo. 6 oktober:  9.30 uur:
 L. Wenneker.
 Do. 10 oktober:  9.30 uur:
 J. Dresmé.

 H. Antonius 
 Zo. 6 oktober:  9.30 uur:
 W. Balk.
 Wo. 9 oktober:  9.30 uur:
 J. Dresmé.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 6 oktober:  10.00 uur:
 Geen opgave ontvangen.

 De Graankorrel 
 Zo. 6 oktober:  10.00 uur:
 Ds. M. van Veen.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 6 oktober:  10.00 uur:
 B. Aalbers.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 6 oktober:  9.30 uur:
 J. v.d. Kamp.

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 6 oktober 11.15 uur: 
 Geen opgave ontvangen.

 Thuizbij Kinderopvang – Kortenhoef 035-6569785

06 - 206 15 919

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
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Verzet tegen vaarverbindingen
Recreatief nut betwist
Door: Herman Stuijver
 
LOOSDRECHT - V o r i g e 
week dinsdag waren er di-
verse excursies gepland 
om onderdelen van het 
Gebiedsakkoord Oos-
telijke Vechtplassen ter 
plekke te bekijken. Het 
bustripje naar de Horndijk 
om de vaarverbindingen 
tussen de Wijde Blik en 
de Loosdrechtse plassen 
te bekijken was kort en 
regenachtig. Vooraf ech-
ter werd er in het clubhuis 
van de GWV De Vrijbuiter 
uitgebreid stil gestaan bij 
het nut van deze vaarver-
bindingen.

Bij de aanwezigen waren ook 
nogal wat ‘s-Gravelanders die 
grote vrees hebben voor een 
doorgaande vaarverbinding 
achter hun woningen aan 
het Noorder- en Zuidereinde. 
Daarvoor was deze sessie 
echter niet bedoeld. Het ging 

hier om Kortenhoef en Loos-
drecht met elkaar in contact 
te brengen over het water. 
Namens adviesbureau Sweco 
mocht Matthijs Vrij Peerde-
man het MER- rapport over de 
milieugevolgen uitleggen. Dat 
was peentjes zweten, want 
op de vraag wat de recreatie-
ve meerwaarde is, bleken de 
antwoorden voor de meeste 
luisteraars niet bevredigend.

‘RECREATIEVE
MEERWAARDE NIET 
BEVREDIGEND’

Weliswaar waren deze rubrie-
ken voor de meeste verbindin-
gen met een plus ingekleurd, 
doch de onderbouwing leek 
niet sterk. Iemand had het 
rapport dat uitging van een 
groei van de watersport be-
studeerd. Hij meende dat de 
aanname dat er veel meer be-
zoekers naar Loosdrecht zou-
den komen niet op voldoende 
feiten was gebaseerd. Terwijl 

dit toch de basis was om mil-
joenen in het Gebiedsakkoord 
te steken.

De wens van watersporton-
dernemers om tegemoet te 
komen aan de ‘nieuwe recre-

ant’ die een kort rondje wil 
varen, is leidend, maar het is 
de vraag of de aantrekkings-
kracht wel voldoende is.

Interessant was ook de bijdra-
ge van Natuurmonumenten, 

een van de 21 participanten. 
Een woordvoerder zei dat 
men zich zorgen maakt over 
de rust in het gebied. De na-
tuurorganisatie moet zich nog 
beraden op voor of tegen.

MER vaarverbindingen 99% af
Slechts 1 optie lijkt haalbaar
Door: Herman Stuijver
 
LOOSDRECHT - Het zgn. 
MER- rapport waarin 6 
vaarverbindingen vanaf de 
Wijde Blik naar de Loos-
drechtse plassen zijn ge-
analyseerd, is voor 99% 
klaar.

In een Milieu Effect Rappor-
tage wordt minutieus onder-
zocht of de leefomgeving een 
volwaardige plaats krijgt in een 
plan, naast het maatschappe-
lijk belang. Projectleider Marc 
Laeven legde uit dat de effec-
ten nu voor 99% in beeld zijn. 
Mogelijk beslist Wijdemeren in 
november of men doorgaat. 
Daarna kunnen bewoners 
en bedrijven begin 2020 met 
eventuele bezwaren komen.

6 alternatieven
Er zijn 6 alternatieven: de 
Nulplus, waarin de bestaande 
situatie wordt gehandhaafd. 
Dan zouden de Raaisluis en 

de Mijndense sluis moeten 
worden aangepakt.

‘BIJ DE 5E
VERBINDING ZIJN
ER WEL KANSEN’

Er is geen recreatieve meer-
waarde. De tweede is een 
aftakking van de Vecht vanaf 
Loenen. Een hele dure ope-
ratie vanwege bruggen en be-
schoeiing. Als derde zou je via 
natuurgebied ‘t Hol en de Vun-
tusplas door kunnen varen. 
Dat heeft negatieve effecten 
op de natuur en werd ‘niet rea-
liseerbaar’ genoemd. Dat geldt 
min of meer ook voor de door-
gang door het Moleneind. Dan 
blijven de twee opties met een 
doorgang door de Lambert-
zkade over. Beide gaan dan 
verder met een kanaal over 
de Loenderveense plas. In de 
zesde variant vaar je langs 
Horndijk en Veendijk en snijd 
je dan af rechtstreeks op de 
Loosdrechtse plas. Aantrekke-

lijk voor de recreanten, maar 
de komende 10 jaar niet te 
doen. Bij de 5e verbinding zijn 
er wel kansen. Dan vaar je ook 
langs de Horndijk, waar je hal-
verwege een doorsteek maakt 

naar de Vuntusplas. De pro-
vincie Noord-Holland heeft al 
grond ter hoogte van Horndijk 
13 gekocht waar je kunt gaan 
graven. De kosten zijn laag, 
alle soorten sloepen kunnen 

erdoor. De natuureffecten kun 
je mitigeren, dat is een amb-
telijke term voor maatregelen 
die voorkomen dat de natuur 
verdwijnt. Je verplaatst riet, je 
plant elders natuur, enz.
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TOP OCCASIONS MET 6-12 MND  GARANTIE   
Twingo Collection 3drs                       Paarsmet.      01-2012      128000 km  4950,-
Modus 1.6 Dynamique           Roodmet.     09-2005 92000 km  2750,-
Captur Intens Automatic           Rood/Zilver          12-2017 48000 km 19950,-
Captur Dynamique tce-90           Ivoire/Zwart         05-2016 62000 km 14750,-
Megane 1.6 Coupe                                 Zilvermet.     02-2001         115000 km       3000,-
Megane Expression tce-115           Grafitmet.     06-2013        116300 km   8250,-
Megane Estate 1.6           Zilvermet.     11-2007        190000 km   4250,-
Kadjar Intens Automatic           Zilvermet.     04-2019   4500 km 29750,-
Grand Scenic Intens 7pers. Tce-140  Beigemet.     05-2018 13000 km 26950,-
Espace Dynamique 2.0-T           Zwartmet.     01-2006        177000 km  7500,-
Opel Tigra 1.4 Cabrio           Blauwmet.     07-2007 61000 km  5000,-

’t Wapen van Ankeveen

12 Oktober
op het kermisterrein

’t Wapen van Ankeveen

Voor meer informatie
mail of bel naar
lhoogland@versawelzijn.nl
035 - 694 74 55

ANWB Automaatje
Wijdemeren

Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!

Een vrijwillige chauffeur brengt u niet alleen van A naar B,
maar kan ook mee naar een uitstapje.

Wij bestaan 1 jaar  
en dat vieren we!

Geniet in de hele maand  
oktober van ons 3-gangen  
Chef’s menu voor € 24,88

Reserveer via:
035 - 533 91 55  of  info@restaurant1244.nl

WT 1244 ADV WWeekblad_137x105.indd   1 27-09-19   16:09
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Apotheker Lucelle Bet - Aron stopt
NEDERHORST DEN BERG 
Na bijna 30 jaar neemt apo-
theker Lucelle Bet- Aron 
afscheid van de apotheek 
in Nederhorst den Berg. 
Vanaf dinsdag 1 oktober 
heeft de ‘s- Gravelandse 
Apotheek het bedrijf over-
genomen.

Ze begon in december 1989 
als tweede apotheker en nam 
op 1 februari 1990 de apotheek 
over van Floor ten Rouwelaar. 
“In de bijna dertig jaar dat ik 
hier werk heb ik de declara-
tie naar de verzekeraar zien 
veranderen. Eerst op papier, 
vervolgens floppy, cassette en 
nu via internet online,” opent 
mevrouw Aron. “Mijn doel is 
altijd geweest cliënten bewust 
te maken van goed medicijn-
gebruik en waar nodig oplos-
singen te vinden. Er hoeft niet 
altijd een medicijn aan te pas te 
komen. Samen erover hebben, 
wat informatie verstrekken is 
soms al voldoende.” Lucelle 
Aron vond het contact met de 
cliënten heel leuk. Veel kinde-
ren van vroeger zijn nu

moeders en vaders met kinde-
ren. Uiteraard heb je als apo-
theker ook te maken met trieste 
gebeurtenissen: ernstig ziekte 
of overlijden. “Dat raakt ook mij. 
Een luisterend oor, een omhel-
zing, of een hand op de schou-
der zijn voor de cliënt en ook 
voor mij heel waardevol.” De 
verzekeraar bepaalt wat wel en 
niet vergoed wordt. Daarnaast 
zorgt het niet leverbaar zijn 
van bepaalde geneesmiddelen 
voor veel discussies. Dat vindt 
mevrouw Aron een vervelende 
situatie voor zowel de cliënt als 
apotheekmedewerkers.

Bedankjes
Natuurlijk wil de vertrekkend 
apotheker stil staan bij de vele 
goede contacten die zij had in 
het dorp, Op de eerste plaats 
is ze heel blij over de jaren-
lange samenwerking met het 
team medewerkers: Jenny, 
Saskia en Monique. Van wie 
Jenny, de oudste assistente, 
ook na 30 jaar eindelijk met 
pensioen gaat. Saskia en Mo-
nique blijven. Ook voor Ria 
een pluim voor de vrijwillige 

bezorging van de medicijnen. 
Lucelle had tevens een prima 
samenwerking met de Bergse 
huisartsen, dat zijn de heren 
Wieringa en Bouwman, de da-
mes Stüldreher, Hoogerbrugge 
en Leushuis. Voor Vreeland 
was dat de heer Klever en voor 
Nigtevecht mevrouw Wynia en 
de heer Schinkel. Het perso-
neel van de dokterspraktijken, 
zorgcentra De Kuijer en Horst-

waarde, de tandartsen en de 
fysiotherapeuten worden ook 
hartelijk bedankt. Bovendien 
had mevrouw Aron een goede 
klik met de winkeliersvereni-
ging, waarvoor ze als penning-
meester optrad.

Toekomst
Mevrouw Aron neemt twee 
maanden vrij en daarna werpt 
ze zich op nieuwe nascholing.

Vervolgens gaat ze bekijken 
welke leuke klussen ze kan 
doen als ZZP-apotheker. Uiter-
aard wenst ze haar opvolgers 
van de ‘s-Gravelandse Apo-
theek alle succes. “Ik wil ie-
dereen heel hartelijk bedanken 
voor de gezellige, leerzame en 
waardevolle jaren in apotheek 
Nederhorst den Berg. We ko-
men elkaar vast tegen in het 
dorp.”

Veilig met Wijkbrandweer
Met Remco, Nick en Johan
WIJDEMEREN - We ken-
nen al de wijkverpleeg-
kundige en de wijkagent. 
In de 6 dorpen zijn er nu 
ook een drietal wijkbrand-
weermannen. Johan Land-
waart voor Ankeveen, 
‘s-Graveland en Korten-
hoef. Remco Peelen is 
actief in Loosdrecht en 
Breukeleveen, Nick IJk-
hout is wijkbrandweerman 
in Nederhorst den Berg.

De aandacht voor brand-
preventie is de afgelopen 
tijd steeds groter geworden. 
Brandweer Gooi en Vecht-
streek startte begin 2016 een 
proef met een wijkbrandweer-
man in Hilversum. De reden 
om een wijkbrandweermede-
werker aan te stellen, was om 
als brandweer dichter bij haar 
inwoners te staan. Inwoners 
kunnen op deze wijze laag-
drempeliger met de brand-
weer in contact treden bij vra-
gen over brandveiligheid in 

en rond de woning. De proef 
bleek een succes.
In 2018 nam het Algemeen 
Bestuur van de Veiligheidsre-
gio Gooi en Vechtstreek het 
besluit om de wijkbrandweer 
in de gehele regio uit te rollen. 
Eind mei presenteerden de elf 
wijkbrandweermannen en één 
vrouw zich. Alle gemeenten in 
de regio Gooi en Vechtstreek 
hebben nu een of meerdere 
(parttime) wijkbrandweerme-
dewerkers tot de beschikking.

Wat doet de wijkbrand-
weer?
Afhankelijk van de lokale 
behoeften zijn de basista-
ken van de wijkbrandweer-
man/-vrouw: inwoners bewust 
maken van brandveiligheid 
in en rond de woning. Indien 
gewenst kunnen mensen ook 
een (gratis) woningcheck 
aanvragen; voorlichting ge-
ven in het wijkcentrum of op 
andere wijkgerichte locaties; 
aanwezig zijn op reguliere 

inloopspreekuren in de wijk 
en samenwerken met andere 
relevante organisaties in de 
gemeente.

Preventie steeds
belangrijker
De wijkbrandweer is een on-
derdeel van het team Brand-

veilig Leven, die voorlichting 
op scholen en campagnes zo-
als de brandpreventieweken, 
organiseert. De filosofie daar-
achter is: voorkomen is beter 
dan genezen. Een brand die 
niet ontstaat, hoeft ook niet 
geblust te worden. Door voor-
lichting en advies te geven, 

kunnen bewoners maatrege-
len treffen om brand zoveel 
mogelijk te voorkomen en hun 
huis veilig te ontvluchten als 
er onverhoopt toch een keer 
een brand uitbreekt.

 

Contactgegevens
Johan Landwaart;
E-mail: Wijkbrandweer
-Graveland@Brandweer
GooiVecht.nl
Mobiel: 06-10318369
Remco Peelen;
E-mail: Wijkbrandweer
Loosdrecht@Brandweer
GooiVecht.nl
Mobiel: 06-11715473
Nick IJkhout;
E-mail: Wijkbrandweer
-Nederhorst@Brandweer
GooiVecht.nl
Mobiel: 06-20357685
 

 Foto: (v.l.n.r.)  Landwaart, Peelen en IJkhout flankeren 
burgemeester Ossel
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Sluitende begroting voor 
Wijdemeren
Betere dienstverlening aan bewoners

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN - B u r g e -
meester en wethouders 
presenteren een sluiten-
de begroting voor de ko-
mende vier jaar. Met het 
beschikbare geld werkt 
het college onverminderd 
door aan de stevige ambi-
ties op het gebied van wo-
nen, bouwen, economie, 
duurzaamheid en het ver-
beteren van de dienstver-
lening.

Jan Klink, wethouder Finan-
ciën: “Het is niet vanzelfspre-
kend dat een gemeentelijke 
begroting zonder ingrepen 
sluitend is. Veel gemeenten 
hebben grote moeite om de 
toenemende vraag naar zorg 
financieel op te vangen; het 
Rijk compenseert tekorten 
slechts gedeeltelijk en tijde-
lijk. Wijdemeren weet voor de 
komende jaren een evenwicht 
te realiseren tussen de inkom-
sten, grotendeels afkomstig 
van het Rijk, en de uitgaven.”
Doelstelling is in 2020 de 

dienstverlening aan inwoners, 
instellingen en ondernemers 
verder te verbeteren. Belang-
rijk aspect is de uitbreiding van 
de online dienstverlening: di-
gitale producten en diensten, 
vereenvoudigde aanvraag-
procedures en beter vindbare 
online informatie. Bovenal zal 
er veel aandacht zijn voor een 
nieuwe manier van werken. Er 
komen twee dorpscoördinato-
ren die samen met inwoners 
aan de slag gaan.

‘WIJDEMEREN WEET 
VOOR DE KOMENDE 
JAREN EEN EVEN-
WICHT TE REALI-
SEREN TUSSEN DE 
INKOMSTEN (…) EN 
DE UITGAVEN.’

Stevige ambities
Het college heeft stevige am-
bities op het gebied van wo-
nen, bouwen, economie en 
duurzaamheid. Duurzaam-
heid is al een rode draad in 
het gemeentelijk beleid. In 
2020 vindt een pilot ‘groene 
leges’ plaats. Inwoners die 
extra duurzaamheidsmaat-
regelen nemen bij een ver-
bouwing, krijgen onder voor-
waarden korting op de leges. 
Voor het eerst sinds jaren is 
er geld voor economische 
zaken. Samen met onderne-
mers en de provincie wordt 
onderzocht hoe de bedrijven-
terreinen hiermee een impuls 
kunnen krijgen. Ook vindt een 
breed onderzoek plaats naar 

het verkeer en de mobiliteit 
in Wijdemeren. De resultaten 
worden verwerkt in een mobi-
liteitsplan. De uitvoering van 
het Gebiedsakkoord Oostelij-
ke Vechtplassen gaat volgend 
jaar verder. In de loop van 
2020 worden knopen door-
gehakt over de realisatie van 
een vaarverbinding tussen 
de Loosdrechtse Plassen en 
het Hilversums Kanaal. Ook 
de vaarverbinding ‘s-Grave-
landsvaart en ontwikkeling 
van de Nieuwe Polderplas zijn 
projecten die verder gecon-
cretiseerd worden.

Woningbouw
Het gemeentebestuur wil alles 
op alles zetten om voortgang 
te boeken met het bouwen 
van woningen. Nog dit jaar 
maakt het college inzichte-
lijk wat de meest kansrijke 
bouwlocaties zijn. Daarnaast 
worden de bouwplannen Het 
Achtererf en de vrijkomend 
terreinen van Lindeschool en 
Terpstraschool uitgewerkt. 
Ook starten in 2020 diverse 
woonpilots. Zo komt er een 
wooncoach voor inwoners 
met een eigen woning of een 
particuliere huurwoning. Ou-
deren die een woning ach-
terlaten die geschikt is voor 
jonge gezinnen ontvangen in 
2020 een premie of bijvoor-
beeld een bijdrage voor de 
verhuiskosten.

Eén gemeente Gooi en 
Vecht
De visie op de bestuurlijke 
toekomst blijft onverminderd 
van kracht. Het college streeft 
naar één gemeente Gooi en 
Vecht op termijn. Nu de druk 
om op korte termijn te fuseren 
met de gemeente Hilversum 
is weggevallen is er ruimte 
om hieraan gericht te werken. 
Geen tussentijdse (ambtelij-
ke) fusie, wel passende stap-
pen die de voorwaarden ver-
beteren om dit lange termijn 
doel dichterbij te brengen. Op 
dinsdag 12 november neemt 
de raad een besluit over de 
begroting. De concept-begro-
ting 2020 en de samenvatting 
van de begroting 2020 is be-
schikbaar op
www.wijdemeren.nl.

 Foto: (v.l.n.r.) Wethouders De Kloet, Van Rijn, Boermans en Klink 
omringen burgemeester Ossel
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aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.
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Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

Tijd om KBO-lid te worden
Heeft u gelezen dat de Ouderenbonden volgende 

week een cabareteske middag hebben over
Oudhollandse likeuren?

Mede-organisator is de KBO, de Katholieke Bond van Ouderen, die 
nog veel meer dingen doet. De bond komt op voor de belangen 
van senioren, en dat is nodig ook gezien de achterstelling van
ouderen op velerlei gebied. Maar buiten de belangenbehartiging 
en dienstverlening op landelijk, provinciaal en lokaal niveau biedt 
het lidmaatschap ook veel collectieve voordelen, zoals 10x per jaar 
het ‘Magazine KBO-PCOB’, collectiviteitskorting op zorgverzekerin-
gen, gezamenlijk energie-inkoop, gereduceerd tarief rijbewijskeu-
ring leeftijd 75+, telefonisch spreekuur over wonen, zorg, welzijn, 
gezondheid, juridische zaken en pensioen. En nog veel meer, waar-
onder een paar keer per jaar een interessante voorlichtingsbijeen-
komst in onze gemeente.

Dus… word lid.
Om de kosten hoeft u het niet te laten: €21,- p.j.

Als u zich nu aanmeldt (bijvoorbeeld tijdens de
likeurproeverij), bent u zowel dit jaar als volgend jaar lid.

Ledenadministratie:
Jacques Dunselman, Rivierahof 12,
1394DC Nederhors den Berg
0294 252294, jmdunselman@planet.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Feestelijk!
Focaccia 

(met kaas en pompoenpitten)

€ 1,65

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl
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Gezellige AH Buurtlunch
Bergers op hun gemak samen
Door: Anja Lodder

NEDERHORST DEN BERG 
Sinds een jaar organiseert 
Albert Heijn in Nederhorst 
den Berg meerdere soci-
ale activiteiten zoals een 
buurtbarbecue en een 
maandelijkse buurtlunch 
op de laatste woensdag 
van de maand. Vandaag 
extra speciaal, want het 
was voor de eerste keer 
een echte ‘high tea’.

Enkele nieuwkomers, maar 
veel vaste gasten genieten 
van de heerlijke sandwiches, 
scones, koffie, thee en fris-
drank die op de tafels staan 
uitgesteld. Vaak is de lunch 
buiten, maar vanwege de drei-
gende regen deze keer ach-
terin de winkel. Geanimeerde 
gesprekken worden aange-
knoopt. Paula Wijsman heeft 
met haar manager Dominique 
Odijk dit initiatief opgestart. “Er 
is meer achter de voordeur 
dan wij beseffen. Eenzaam-

heid is bijna een taboe. Wij zijn 
hier een hecht dorp met veel 
ouderen. We willen als buurt-
winkel dan ook meer doen aan 
het sociale aspect en onderlin-
ge verbinding stimuleren. Zo 
is er ook een buurtbankje voor 
de winkel geplaatst waar men 
over het plein kan kijken en 
een praatje maken.” Domini-
que heeft ook Alzheimer Mar-
grietspeldjes aangeschaft. Via 
een online opleiding kunnen 
AH medewerkers leren hoe 
met ouderen die begeleiding 
nodig hebben, om te gaan. 
Paula: “De buurtlunch is een 
groot succes. Soms zijn er wel 
40 tot 50 mensen. In de vakan-
tieperiode kwamen ook jonge-
ren mee. We hebben deelne-
mers van 8 - 94 jaar.”

‘NEDERLAND TELT
2,8 MILJOEN
ALLEENSTAANDEN’

Van 1 t/m 8 oktober is het de 
landelijke Week tegen Een-
zaamheid. Het Ministerie 

van VWS ondersteunt met 
informatie en voorstellen op 
hun website activiteiten om 
aandacht te vragen voor dit 
thema. Kernboodschap is 
ontmoeting en verbinding. Sa-

men eten, sporten en elkaar 
ontmoeten zorgt voor een be-
tere gezondheid en kwaliteit 
van leven. Spreek iemand aan 
en ga eens op de koffie bij je 
buurvrouw. Elk warm gebaar, 

hoe klein ook, kan een wereld 
van verschil maken. In Neder-
horst den Berg zit dat zeker 
wel goed!

 

Meenthof opnieuw bestraten
Klaar voor intocht Sint

 Foto: Fam. Snel, dames De Haer en Van Huisstede aan de high tea

KORTENHOEF - Na 22 jaar komen er nieuwe tegels in De Meenthof. Met drie stroken:
een rode watergoot, een ‘hagelslag’ loopgebied en een rode reclamestrook.
Het beeld van de ganzenhoedster blijft het middelpunt.
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De ‘s-Gravelandse Vaart
Elf jaar geleden verhuisde ik 
naar het Zuidereinde in ‘s-Gra-
veland. Ik kwam in een andere 
wereld terecht. Dat kwam door 
de plek waar ons huis staat. 
Aan de voorzijde een drukke 
weg, maar aan de achterzijde 
het terras aan de ‘s-Grave-
landse Vaart. Een idyllische 
omgeving.
Er kwam een plan om de Vaart 
onderdeel van een recreatie-
ve vaarroute te maken. Een 
ingenieursbureau onderzocht 

in 2012 de haalbaarheid. Con-
clusie: Nee. “De Vaart moet 
worden aangepast. De kosten 
overstijgen de baten en er zijn 
teveel negatieve effecten op 
de waterkwaliteit en flora en 
fauna”.

Het plan kwam terug. Ik liet me 
informeren door de Stichting 
Behoud Erfgoed ‘s-Graveland-
se Vaart over de ernst van de 
situatie, zoals bijvoorbeeld de 
‘inspraakavond’ afgelopen juli. 

Ik bekeek een filmpje waarin 
Wethouder van Wijdemeren, 
J.J. de Kloet, zei “Het is een 
interessant project dat een 
bijdrage kan leveren aan het 
uitgangspunt van het gebieds-
akkoord Oostelijke Vechtplas-
sen en hierbij geldt het afwe-
gen van de belangen van de 
omwonenden maar óók van 
de recreanten.” Waar haalde 
de man deze woorden van-
daan? Werden ze hem inge-
geven door zijn nevenfuncties, 

voortvloeiende uit het wethou-
derschap, waardoor belangen-
verstrengeling niet ondenk-
baar is? Is hij lobbyist op een 
bestuursplek bij de gemeen-
te? Alleen het kostenplaatje 
telt, omdat er nu een grote 
zak provinciegeld klaarstaat. 
De uitslag van het onderzoek 
destijds: tal van maatregelen 
treffen. De Kloet: “Daar is nu 
geld voor.”
Wij vrezen het schrikbeeld dat 
er bij verlies van flora en fau-

na straks een kale waterweg 
en asfaltweg achter de huizen 
loopt en wij in de etalage zitten. 
De Kloet en zijn achterban, 
willen huiseigenaren langs de 
Vaart aan het Zuidereinde en 
Noordereinde schaden in ei-
gendom en leefomgeving, om 
de willekeurige recreant te be-
dienen. Het is een vilein plan, 
over de rug van de bewoners 
aan de ‘s-Gravelandse Vaart.

Rita Knijff-Pot

OPEN 9.0016.00 UUR.
DONEVENTS.NL  0294237320








eroen
Boeren
Hazelnoot

Chocolade Pinda Jeroen’s
Spelt

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 19 september t/m zaterdag 5 oktober.
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6 stuks 6 stuks

5 stuks

KoekenweerKoekenweer
Het is weerHet is weer
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5 stuks
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50%
KORTING

2e pakje

combineren
mogelijk!

50%
KORTING

2e pakje

combineren
mogelijk!

50%
KORTING

2e pakje

combineren
mogelijk!

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Woensdag  juli 4 Weekblad Wijdemeren

Wijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 
Aanleveren tot maandag 10.00 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

Sleutel
Service

Aanleveren van advertenties 
voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand 
voor maandag 10.00 uur. De 
opmaak van de advertentie 
kunnen wij ook verzorgen, aan-
leveren in Word (doc bestand) 
opsturen voor maandag 11.00 
uur. Tarieven € 0,53 per mm per 
kolom in zwart/wit en € 0,69 
per mm per kolom in full-color. 
Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 
mm en 2 kolommen 90 mm.

FAMILIE
BERICHTEN

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Programma GooiTV
Vanaf 4 juli zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
 
- TV Magazine met diverse onderwerpen, waaronder aandacht  
   voor het beachvoetbal in Kortenhoef en Kort Nieuws.
- RegioHub gaat over het Icoon van de Oostelijke Vechtplassen.
- Ingmar Meijer is in Gesprek Met de burgemeester van Hilversum, 
   Pieter Broertjes.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 
do. 5 juli Film. Info: www.weso-
pa.nl

Leren bridgen? In september 
start op maandagavond een be-
ginnerscursus in de Bergplaats, 
Ned. den Berg, met gekwalifi -
ceerde docent van de Bridge-
bond. Inl.  0620514045.

Iedere vrijdag gratis inloop-
spreekuur van Versa Welzijn op 
de Lindelaan 98, Loosdrecht. 
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor 
vragen over (fi nanciële) admi-
nistratie en beantwoord en (di-
gitale) formulieren.

‘t Wijdehuis, hier kun je 
buurtgenoten ontmoeten, een 
kopje koffi  e/thee drinken of 
deelnemen aan een ontmoe-
tingsgroep. Consumptie tegen 
kl. vergoeding. ’t Wijdehuis 
K’hoef, Veenstaete ingang Par-
kln. via brug: wo 10– 12: koffi  e 
inloop, ma en do 12:30 – 16:30 
ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis 
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12 
koffi  e inloop, wo 12:30 – 16:30 
ontmoetingsgroep. Wij zoeken 
nog vrijwilligers! Info of aan-
melden: Herma Kleve, Versa 
Welzijn, hkleve@versawelzijn.
nl of 035- 6231100

Zingen? Dat kan bij het Ge-
mengd Koor Wijdemeren. Zij 
repeteren elke woensdagavond 
van 8-10 uur in de Bergplaats, 
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 
bent van harte welkom!

We gaan weer gezellig klaver-
jassen in de sportkantine de 
Blijk op dinsdag avond van 
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 
september tot mei/juni. Nieu-
we leden  van harte welkom

Kort nieuws

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-
sterking. Op 3 niveaus biljar-
ten op di.-, wo.,- en do.middag 
in sporthal Eikenrode, Loos-
drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 
aan:06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 
de data van alle activiteiten 
van Spotjes, Spotpourri, Open 
Atelier, Handwerkatelier op 
www.despotfabriek.nl

Klusjesteam Wijdemeren, 
voor ouderen en hulpbehoe-
venden. Eerste uur: € 3,-. 
K’hoef/’s-Graveland/Loos-
drecht: 035-6561860. A’veen/
Nederhorst: 035-6563001. 
Ook extra klussers gezocht!

Verenigingen kunnen hun ac-
tiviteiten vast laten zetten in de 
activiteitenagenda. Zendt uw 
activiteit met datum en plaats 
naar redactie@dunnebier.nl

In de vacaturebank van Versa 
Vrijwilligerscentrale zijn veel 
leuke vacatures te vinden. Info 
www.versavrijwilligerscentra-
le.nll

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

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

@: info@harrit.eu
 

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

035-6566623 

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 
106, Ned. Den Berg. 0294-

251451.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321. 

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en reparaties 
klaar terwijl u wacht (ind. moge-

lijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 
Weesp. Tel. 0294-418722

GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921

Vanaf heden kunt u voor een 
behandeling van MV Hairsty-
ling ook terecht bij Enerki Spa

Vreelandseweg 37A
Ned. den Berg

Informatie: 06-51140404

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

GEZOCHT werkruimte/loods 
+/-100m2 voor webshop
meutt.nl bel 0654955574

GSM EN COMPUTERSERVICE
NOORDEREINDE 9

 ‘s-GRAVELAND
Alle ’mobiele’ abonnementen

Verkoop, hulp, reparatie 
iPhone, Samsung, Nokia HP

Koffi  e & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Te koop gevraagd Postzegel-
verzamelingen P.Verwey

035 6921527 

Last van kalknagels?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons 

aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.compleet.compleet.

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

We support Pink Ribbon

‘ Ik wil de natuur 
aan mijn kinderen 
doorgeven.’

Kijk op toegift .nl en 
ontdek hoe uw idealen 

kunnen voortleven 
door na te laten aan 

een goed doel.
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Manuel Kummer
WIJDEMEREN - M a n u e l 
Kummer werkt zo’n 7 à 8 
jaar in de zes dorpen van 
Wijdemeren.

Eerst was hij jeugdagent 
voor Wijdemeren en Hilver-
sum-Zuid. Sinds 2 jaar is hij 
de wijkagent van Loosdrecht. 
Manuel is niet met de politie-
pet op geboren. “Ik ben op 
mijn veertigste bij de politie 
gaan werken, daarvoor was 
ik werkzaam bij het Ministerie 
van Financiën. Na mijn op-
leiding ben ik werkzaam ge-
weest in Huizen en Blaricum.” 
Manuel was werkzaam in de 
incidentenafhandeling, motor-
rijder, ME-lid en ME-chauffeur. 

“Als je werkt in Loosdrecht, 
dan val je uiteraard voor het 
landelijke karakter. Volgens 
Kummer zijn er altijd verbeter-
punten: “De samenleving is al-
tijd in beweging en dat vraagt 
om aanpassingen.” Voor hem 
en z’n collega’s is een goed 
contact met de burgers het 
streven. De wijkagenten zijn 
naast het ‘gewone’ politiewerk 
specifiek belast met signalen 
uit de wijk op veel vlakken, 
aanhoudende overlast, soci-
ale problematiek, verkeer om 
er maar een paar te noemen. 
Er zijn onderwerpen die niet 
direct bij het takenpakket ho-
ren. Als mensen hem daarover 
aanspreken, vindt Manuel 

Kummer dat geen lastigvallen. 
“Leefbaarheid hoort nu bij de 
gemeente. Daarnaast maken 
we steeds meer gebruik van 
de BOA’s van de gemeente. 
Meldingen over blaffende hon-
den, fout parkeren, toezicht bij 
scholen. We werken wel nauw 
samen met ze. “ Kummer ziet 
ook dat de verkeersintensiteit 
steeds meer toeneemt. “Ech-
ter, de verdraagzaamheid on-
der bestuurders neemt in mijn 
ogen af. We krijgen regelmatig 
klachten over te hard rijden.” 
Verkeerscontroles hebben wel 
het juiste effect, maar zullen 
met enige regelmaat moeten 
plaatsvinden.

Dennis van Giessen
‘S-GRAVELAND - 
Dennis van Giessen is 
al 9 jaar actief als wijk-
agent van NdB en 1 jaar in 
‘s-Graveland

“Het mooiste van wijkagent 
in deze dorpen is gekend en 
herkend worden door de in-
woners. Daardoor wordt het 
vertrouwen in de politie ver-
hoogd.” “Een verbeterpunt 
zal zijn om een goed beeld te 
geven wat de politie doet en 
vooral niet doet, omdat het 
verwachtingspatroon soms 
net iets te hoog ligt.” In ie-
der geval mogen ze volgens 
Dennis van Giessen verwach-
ten dat de wijkagent zoveel 

mogelijk zichtbaar is in de 
wijk. Zowel solo als met ke-
tenpartners van de handha-
ving gemeente Wijdemeren, 
Waternet, Natuurmonumen-
ten. Preventief en repressief. 
Hondenpoep, straatmeubilair, 
overlast klachten van buren 
waar de burger niet eerst zelf 
het gesprek is aangegaan, 
horen niet bij Van Giessens 
takenpakket. Nu veroorza-
ken grote vrachtwagens vaak 
overlast. De wegen zijn er niet 
op ingericht. “Het kost vaak 
veel geld om dit op te lossen, 
maar dat kun je maar één keer 
uitgeven. Wij zijn ook soms 
teleurgesteld als ons advies 
niet wordt overgenomen.”

Qua criminaliteit zijn de vijf 
dorpen niet te vergelijken met 
Amsterdam of Utrecht. “In de 
dorpen hebben 2 inbraken in 
een straat meer impact dan 
in een stad. Maar het veilig-
heidsgevoel in een dorp is 
meerdere malen groter dan 
in een stad.” Tot slot wijst 
Van Giessen erop dat signa-
len vanuit de bevolking zinvol 
kunnen zijn, ook via Face-
book. “Als we naar huis gaan, 
denken we altijd de juiste din-
gen te hebben gedaan. Vanuit 
de dorpen krijgen wij soms 
signalen dat we op andere 
zaken moeten letten.”

Carl Klein
WIJDEMEREN - Carl Klein 
werkt ongeveer 20 jaar in 
Wijdemeren.

Op 21-jarige leeftijd was hij al 
politieagent. “Het is mooi werk. 
Naast dorpen met karakter en 
veel groen en water is het con-
tact met de burger over het al-
gemeen erg prettig en bestaat 
er in mijn beleving het nodige 
aan wederzijds respect.” Naast 
veiligheid en hulpverlening 
zijn de wijkagenten specifiek 
belast met het signaleren van 
problemen in de samenleving. 
Problemen gerelateerd aan 
leefbaarheid horen meer thuis 
bij de gemeente. Denk daarbij 
aan parkeeroverlast, geluids-

overlast, hondenpoep, enz. 
“We werken wel zeer intensief 
samen met de BOA’s.”
Voor wat betreft het verkeer 
wijst Klein op eeuwenoude 
straten die dateren uit de tijd 
dat je nog met paard en wa-
gen reed. Smalle wegen vaak, 
naast een toenemende ver-
keersintensiteit. “Het blijft dus 
altijd een samenspel van aan-
passing van bestaande wegen, 
eventueel aanleg van nieuwe 
wegen; aanpassing van de re-
gels én ook de gebruiker moet 
zich aanpassen.”
Het stijgend aantal woningin-
braken begin dit jaar in mijn 
dorpen had een grote impact, 
vervolgt Carl Klein. Het is nu 

rustiger in Ankeveen en Korten-
hoef. “Ik durf gerust te zeggen 
dat we in onze dorpen relatief 
veilig kunnen wonen, werken 
en recreëren.” Klein werkt in 
de 5e cluster van Hilversum 
en Wijdemeren. Het wijkgericht 
werken wordt geregeld onder-
broken door prio-meldingen. 
De Wijdemeerse wijkagenten 
behandelen soms meldingen in 
Hilversum. En omgekeerd ko-
men de Hilversumse collega’s 
ook in Wijdemeren. Het politie-
bureau in Hilversum is 24 uur 
per dag geopend. In Wijdeme-
ren is er een politiesteunpunt 
in het gemeentehuis, open di. 
ochtend 09.00 en 12.00 u en 
do. middag 13.00-17.00 u.
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VVN wint
NEDERHORST DEN BERG 
Onder herfstachtige weers-   
omstandigheden is het Ne-
derhorst gelukt zijn eerste 
punten tegen Vreeswijk in 
de nieuwe competitie te 
grijpen.

Na een goed gespeelde eer-
ste helft werd het de tweede 
helft sterk teruggedrongen, 
maar wist het de overwinning 
met veel inzet over de streep 
te trekken. Justin Wessels 
zorgde met een treffer voor 
de snelle 1-0 en Job van Wijk 
speelde zich goed vrij in de 16 
meter en tekende voor de 2-0. 
Na rust kwamen de roodgelen 
onder druk maar wist Vrees-

wijk maar één keer te scoren.
Nederhorst-2 verloor onnodig 
met 2-1 van AS’80. De wed-
strijd speelde zich af in een te 
laag tempo. Het fysiek sterke 
AS’80 kon voor rust uitlopen 
naar een 2-0 voorsprong. 
Ondanks het overwicht in de 
tweede helft wist Nederhorst 
via Thiemo Dijkstra daar maar 
één treffer tegen overstellen. 
Nederhorst 3 verloor bij AW 
met minimaal verschil 2-1.

Zowel de JO17-1 als JO15-
1 hebben ook hun tweede 
competitieduel gewonnen en 
zijn dus goed gestart. In ‘s- 
Graveland was JO17 met 0-6 
winnaar van de derby. JO15-

1 versloegen in Amstelveen 
RKAVIC met 2-6. Knappe 2-3 
winst van de JO17-2 bij Argon.

De Meiden O19 deelde de 
punten met Kadoelen en de 
Spakenburgse meiden O15 
waren duidelijk te sterk voor 
onze meiden.

Op initiatief van de Stichting 
Voetbalcomplex Nederhorst 
zijn er de afgelopen weken 
200 zonnepanelen geplaatst 
op het dak van het clubge-
bouw.

Voor meer info
www.vvnederhorst.org of face-
book.

   

Eerste 3 punten ASV
ANKEVEEN - A f g e l o -
pen zaterdag stond de eer-
ste streekderby op het pro-
gramma: OSO- ASV’65. Na 
een jaar zonder één punt, 
waren de eerste 3 punten 
een bevrijding voor de An-
keveners.

De start van de wedstrijd was 
voor gasten uit Ankeveen. Met 
geduldig positiespel en aan-
vallen over de zijkanten wer-
den de Hilversummers flink 
terug geduwd op eigen helft. 
Een fraaie steekpass vanuit 
het middenveld zette Prince 
Decker vrij voor de keeper die 
niet faalde, 0-1. Bij een van de 
schaarse uitvallen van OSO 

kreeg men een vrije trap die 
ongelukkig van richting ver-
anderd werd, 1-1. De ijverige 
Nanto (?) kapte naar binnen 
en schoot diagonaal met zijn 
linkerbeen in, 1-2. OSO kwam 
terug tot 2-2. Toch wist ASV 
met een voorsprong de rust te 
bereiken, een terecht gegeven 
vrije bal rand 16 werd vakbe-
kwaam ingeschoten door Joeri 
Tol, 2-3.

ASV ‘65 kwam goed de kleed-
kamer uit. Na enkele moge-
lijkheden besliste de goed 
spelende Yamil Loghali de 
wedstrijd met de 2-4. Hij bleek 
een plaag voor de linksback 
van de tegenstander. De hon-

ger was niet gestild van de 
Ankeveners. Ze roken bloed. 
Nanto scoorde er een uit het 
boekje en Joeri Tol voerde de 
score op tot 2-6 via een pe-
nalty. Prince Decker en Nanto 
kregen wat rust en werden ge-
wisseld voor Giovanni Leunu-
ra en Marouane el Hamdoui. 
OSO had inmiddels een rode 
kaart opgelopen. Het veldspel 
wordt met de week beter, men 
leert elkaar beter kennen en 
de looplijnen worden duidelij-
ker. Hopelijk sluiten deze week 
weer twee spelers aan uit de 
ziekenboeg en kan men volle-
dig trainen waarna de blik gaat 
naar de volgende uitwedstrijd 
tegen De Dreef uit Utrecht.

   

SVS verliest
‘S-GRAVELAND - 
De Amsterdamse gasten 
brachten het overwicht, 
dat zij gedurende de wed-
strijd grotendeels hadden, 
in de score tot uiting: 2-4. 
Het doelpunt van Alex 
Poort (2-3) tegen het einde 
van de wedstrijd leek de 
opmaat voor een slotoffen-
sief, maar in de allerlaat-
ste minuut werd de marge 
weer twee. In de eerst helft 
scoorde Job Romviel de 
eerste treffer voor ‘s-Gra-
veland (1-1).

Het 2e won met 4-1 van De 
Meern, doelpunten van Erik 
Heijnen (2x), Bryan Hilhorst 

en Melle van Dijk. Het 3e en 
4e eindigden hun wedstrijden 
met 8-0. Het 3e won, het 4e 
niet. De 35+ teams speelden 
in Utrecht en wonnen met bij-
na identieke cijfers: 2-6 en 2-5.

MO13-1 won overtuigend met 
7-0 van SDO MO13-2. Rens-
woude MO13-1 was duide-
lijk een maatje te groot voor 
MO13-2, want het werd 13-1. 
JO13-1 won met 8-0 van BVV 
‘31 JO13-1 en winnen deed 
ook JO13-2, met 3-5 bij ‘t Gooi 
JO13-1M.

De eerst competitiewedstrijd 
van ZA2 is geëindigd in een 
5-3 overwinning op SVM. Het 

kwintet doelpunten kwam van 
Bart van Enk, Jim Benthem, 
Eelco van Gestel, Mark de 
Graaf en Wouter Hagen.

VR1 won uit bij Altius VR1 
met grote cijfers: 0-9. Kaylee 
Stoops (4), Gitta Hekman (3) 
en Thalya Stuiver (2) scoor-
den. VR2 trof in Swift VR2 
waarschijnlijk de sterkste te-
genstander deze competitie 
en VR2 verloor voor het eerst 
dit seizoen (0-8).

Het is het niet gelukt om een 
geldbedrag te winnen in de 
spelshow van SBS6, maar het 
team mag op zaterdag 26 ok-
tober op herhaling.

Voor bezichtiging en of meer informatie vernemen wij graag van u via:
Info@opslagVL.nl of via 035-656 3517 

Bedrijfsruimte van 808 m2 op industrieterrein
“de Slenk” te Ankeveen.

Kernen bedrijfsruimte zijn onder meer :
• 8 m. hoog overspanningsvrij

• 2 x overhead + div. loop deuren
• Gevlinderde hoog belasting vloer

• Kantoor + kantine ruimtes incl. voorzieningen
• Ruime bestemming voor bedrijfsvoeringen

• Voldoende buitenruimte naar wens bij te huren
• Pand gelegen op goed bereikbaar afsluitbaar terrein

Van Leeuwen Vastgoed bied p/01-01-’20 te huur aan:

Prijs stelling: € 55,- p/m2 – p/jaar
(excl. nuts voorzieningen - buitenruimte)

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

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

De Triboulet: voor al uw gou-
den en zilveren sieraden. Geo-
pend van wo t/m za van 11.00-
16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

MET NAALD EN DRAAD 
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

CURA PEDICURE & MANICURE
ProVoet - Wendy Brockhoff
Kortenhoef, tel: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl

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

Te koop: accordeon / piano-
klavier / mobiele verkoop-

wagen voor bloemen, groente
e.a. art. / 2 parasols 

4 x 3 m. z.g.a.n. 
035-6564520.

Verloren in het dorp
op 21 sept.: sleutelbos

aan groen koord.
A.u.b. bellen: 06-13526192.

COMPUTER, PHONE en TABLET
Reparatie/Advies/Verkoop

iPhone 11 NU leverbaar!
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

NOORDEREINDE 9
 ‘s-GRAVELAND

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 
GRATIS waarde indicatie?

035 - 656 0235

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

035-6566623

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689
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Veel smaken op Bergse Burendag
NEDERHORST DEN BERG 
Het weer zat niet mee op 
de Burendag op het dorps-
plein dat velen het Willie 
Dasplein noemen. Toch 
kwamen de onderlinge 
contacten zaterdag jl. lang-
zaam op gang. Mede door 
de vele aangename sma-
ken.

Door: Herman Stuijver
 
De deuntjes van de onver-
moeibare dj. Rien van Huis-
stede van Enjoy Entertainment 
houden de stemming vanuit 
de muziektent er goed in. Van 
Wijks Viskraam en Daalder 
Kaas waren ook present op 
het plein met culinaire hapjes. 
Er was een primeur van Het 
Friethuys, een nieuwe poot 
aan het Spieghelhuys-con-
cern. Emile en Melissa pre-
senteerden gratis frietjes die 
veel aftrek vonden. Vanaf 
deze week louter online te be-
stellen. Tesfa Michael en zijn 
vrouw komen uit Eritrea. Ze 
serveerden heerlijke Lentl, los 
in de hand, een pannen-

koek bedekt met groenten 
en afgewerkt met een pittige 
saus. Maar er waren nog meer 
smaken. Het vrijwilligerspro-
ject De Appelboom deelde 
appeltaart van Bakker Jeroen 
uit. Er waren ijsbonnetjes van 
de 7 Heerlijkheden en AH had 
frisdrank klaar gezet. De Zum-
ba- vrouwen en- mannen van 
juf Frea gaven een pittige de-
monstratie van goed bewegen 
op swingende dansmuziek. De 
stoelendans viel, zelfs tijdens 
een buitje, in goede aarde en 
in de finale was Jana net iets 
sneller dan ex-bakker Van 
der Linden. Bij een rommeli-
ge doch hilarische ABC- Kwis 
moest quizmaster Wilma Snel 
improviseren, echter de familie 
Groenestein sr. en jr. bleken 
winnaar. Wethouder Van Rijn 
deed ook hartstochtelijk mee 
aan de spellen. Aan een tafel 
zit een aantal senioren goed 
beschut tegen wind en regen. 
De 92-jarige Bram Schriek is 
de spil van de groep. Goede 
buren zijn onmisbaar is hun 
conclusie.

ANKEVEEN - Op initiatief van bewoners van acht woningen aan de Herenweg vierden 75 
buurtbewoners een droge Burendag. Niet in het weiland van de familie Kemp achter hun 
woningen, maar in een boerenschuur aan de Kwakel. Lekker op strobalen. De sfeer was 
fantastisch. Na afloop gaf boerin Hermien Kemp een rondleiding door de stallen.

Burendag Herenweg
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Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen 
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras 
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen 

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.   

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

Oesters “Fine de claire” 
“Fine de Claire oesters” ½ doz. geserveerd met frambozenvinaigrette. 10,00

Steak Tartaar
Steak Tartaar met klassiek garnituur, truffelmayonaise, balsamico en toast. 10,00

Salade Geitenkaas
Frisse salade met warme geitenkaas, appel, walnoot, tomaat, balsamico en honing. 10,00

Carpaccio
Dungesneden ossenhaas met pestodressing en Pecorino kaas. 10,00

Kipsaté
Kipsaté gemaakt van malse kippendij met pindasaus, atjar en kroepoek. 10,00

Black Angus Burger
Hamburger met tomaat, augurk, uitgebakken spek en Cheddar kaas. 10,00

Pasta Gamba
Pasta met gamba’s, knoflook, tomaat, kaas en bosui.  11,00

Mosselpan
Gekookte mosselen met koude sauzen. 12,50

Sliptong
2 à la meunière gebakken sliptongetjes met Ravigottesaus. 12,50

Entrecôte à la minute
À la minute gebakken entrecôte (150 gr.) met kruidenboter. 12,50

Gerechten worden geserveerd met brood of friet

R RESTAURANT Robberse Eiland 
 

ENTRECÔTE | RIB-EYE | TOURNEDOS 

Alle steaks voor 17,50  

SLIPTONGETJES 12,50 

 www.restaurant-robberse-eiland.nl | 0620302208  

Deze week: LUNCH TOPPERS

Restaurant Robberse Eiland is nu ook op dinsdag geopend vanaf 11.00 uur.
Oud-Loosdrechtsedijk 234 | 1231 NG | Loosdrecht | 06 20302208

Wij zijn op zoek naar een

MEDEWERKER ETIKETTEREN /
VERPAKKEN / MAGAZIJN
Het betreft een dienstverband voor 32-36 uur per week. Onze 
nieuwe collega gaat zich bezighouden met het (machinaal) 
etiketteren en het verpakken van de producten en het klaar-
maken van de orders. Verder behoort het laden en lossen tot 
de functie, en ook het georganiseerd en schoonhouden van 
onze magazijnen.
 
Wij zoeken een zelfstandige, gemotiveerde, accurate, flexi-
bele en gezellige collega met een goede fysiek en in het bezit 
van een rijbewijs.

Uw sollicitatie uitsluitend 
per e-mail richten aan:           
Dutch Farm International BV                                       
t.a.v. Maurice Breed
mail@dutchfarmint.com    

Dutch Farm International BV  
is een groothandel in diergeneesmiddelen
en verkoopt haar produkten wereldwijd 
in ongeveer 50 landen.

T: 0294-257525
Nieuw Walden 112

Nederhorst den Berg
www.dutchfarmint.com   
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‘Clean Up The Lake’ groot succes
2,5 containers met afval
KORTENHOEF - Op initi-
atief van Jachthaven Kor-
tenhoef gingen afgelopen 
zaterdag ruim 40 volwas-
senen en 25 kinderen aan 
de slag om afval op te rui-
men. ‘Clean Up The Lake’ 
leverde maar liefst één rol-
container op met PMD-af-
val en anderhalve contai-
ner met restafval.

Hans van der Laan de Vries 
van de jachthaven: “De ac-
tie is bedacht om het gebied 
schoon te houden. We willen 
ook zoveel mogelijk mensen 
bewust maken van het feit dat 
afval niet in de natuur hoort.” 
Vooraf gaf een medewerker 
van Natuurmonumenten uit-
leg over het gebied dat niet 
alleen de Wijde Blik besloeg, 
inclusief de eilanden en de 
recreatiestranden, ook het 
Moleneind, de Lambertzka-
de (tot aan Vreeland) en de 
Vreelandseweg tot aan de Ka-
naalbrug. Er kwam heel veel 

naar boven. Een kleine greep 
uit de containers: veel blik-
jes, sigaretten, plastic tasjes, 
drinkpakjes, maar ook een au-
toband en een oude olieton.

‘PMD- AFVAL WORDT 
CIRCULAIR VER-
WERKT’

Goed geregeld
Jachthaven Kortenhoef had 
alles tot in de puntjes geregeld 
met vuilniszakken, schepnet-
ten, handy hoops, veiligheids-
hesjes en handschoenen in 
alle maten. Ook was er koffie 
of thee met appeltaart vooraf 
en een lunchpakket voor alle 
deelnemers. Er was onder-
steuning van diverse partijen: 
Rabobank, Natuurmonumen-
ten, gemeente Wijdemeren, 
provincie Noord Holland, Re-
newi, Office Centre Hilversum, 
restaurant Docks Fish&Grill 
en niet in de laatste plaats : 
Ondernemend Wijdemeren. 
De groep vrijwilligers bestond 

uit bewoners, maar ook wijk-
agent Carl Klein, de scouting, 
de wethouders Boermans en 
De Kloet waren op het appel.

Een vertegenwoordiger van 
de GAD vertelde na afloop 
hoe er wordt omgegaan met 
de gescheiden afvalverwer-
king. Het Plastic, Metalen 

Verpakkingen en Drankkar-
tons- afval wordt opnieuw ge-
bruikt. Eén ding was duidelijk, 
volgende jaar zal het event 
opnieuw plaatsvinden.

Geslaagd lustrum Dillewijn
ANKEVEEN - Ondanks 
dat het bezoekersaantal 
een beetje tegenviel, was 
de opbrengst op het eerste 
lustrum van theater De Dil-
lewijn zaterdag jl. in Anke-
veen bevredigend.

Door: Herman Stuijver
 
Vijf jaar geleden was de ope-
ning van het theaterkerkje on-
der zonnige omstandigheden, 
nu plaagden enkele buien het 
evenement. Dat mocht de pret 
niet drukken. Buiten stonden 
diverse kramen waar je kon 
genieten van het goede leven: 
een Proeverij met de Anke-
veense restaurants Lekr, De 
Molen, Het Wapen van Anke-
veen en 1244 en de wijnen 
van Holkenberg Wijn. Alles in 
een all-in arrangement met 
proeverijmunten à € 15,-, de 
horeca was tevreden over de 
omzet.
Ook de bonbons van Heaven-
ly Chocolat waren toegevoegd 
aan het culinaire deel van het 
festijn. Het Ankeveense Ha-
venloos Mannenkoor opende

met de bekende meedeiners 
onder leiding van dirigent 
Hans van Ingen. Volgens be-
stuurslid Francoise Vaal is het 
bestaan van de Dillewijn, zon-
der subsidies, een teken van 
de kracht van Ankeveen.

42 kavels
Aan veilingmeesters Gé Leurs 
en Wim Reymerink de taak 
om 42 kavels aan de man te 
brengen. De eerste zes kris-
tallen glazen gingen voor 50 
euro naar een lange hovenier. 
Ex- voetbaltrainer Co Adri-
aanse bood tickets aan voor 
FC Utrecht en Margriet Rade-
maker had een verrassende 
koffer met vraagteken ter be-
schikking gesteld die 250 euro 
opbracht. Het meeste geld 
ging naar een weekend voor 
twee personen op een cha-
teau in la douce France voor € 
700,-. Zelfs de schoenen van 
Wim Reymerink leverden geld 
op. In totaal kwam er op die 
manier ruim voldoende bin-
nen, opgeteld met de drankin-
komsten een bedrag dat wordt 
aangewend voor een nieuw

podium. Tussendoor waren er 
diverse optredens. De kinde-
ren van de Jozefschool zon-
gen met Martine Stam leuke

liedjes, het Saxofoon Kwartet 
blies een aantal fraaie num-
mers, het zangkwartet Four-
Fun zong swingende songs en

de Big Bad Bruce Band sloot 
af met een spetterend optre-
den. Inderdaad, Ankeveen op 
z’n best.
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Recreatief roeien 55plus

NEDERHORST DEN BERG 
55plus? Kom dan gezel-
lig roeien bij ons recreatie 
team.

Heerlijk bewegen op het water, 

zowel zomers en ‘s winters als 
het weer het toelaat. Een goede 
opleiding en een veilige boot. 
Kom eens kijken of meevaren 
op een woensdag of zondag 
middag. Watersport vereniging 

de Spiegel, Dammerweg 62a, 
Nederhorst den Berg.Tel. Jan 
van Buuren 035 6562081 en 
Thea Fenne 0648442215.

   

10 oktober 2019 Dag van de 
duurzaamheid
LOOSDRECHT - Doe mee 
met ons uitgebreide avond-
programma dat bestaat uit 
drie onderdelen.

Lancering prijsvraag duurzame 
initiatieven: wethouder Joost 
Boermans geeft het startsein. 
Kom met je vrienden, je buurt, 
je school, je sportvereniging 

naar deze avond en hoor welke 
uitdaging er voor je ligt; Klaar 
voor de winter: over energie-
maatregelen in huis, subsidie-
mogelijkheden, financiering en 
collectieve acties voor isolatie 
en/of zonnepanelen; In ge-
sprek met de energiecoach: 
verken de mogelijkheden om 
een volgende stap te zetten op 

weg naar een duurzaam huis.

Wanneer: donderdag 10 okto-
ber 19.30-22.00 uur. Openba-
re bibliotheek Tjalk 41 Loos-
drecht.
Graag aanmelden via de web-
site: ECWijdemeren.nl

   

Linda Vermeren 20 jaar lid 
bij OdisGym

KORTENHOEF - Dat leden 
een lange tijd lid zijn van 
een verenging komt vaker 
voor. Maar 20 jaar lid bij de 
turnvereniging is wel heel 
erg bijzonder.

Linda Vermeren is bij OdisGym 
begonnen als turnster en nu 
is ze al jaren trainster. En dat 
doet ze met veel passie. Linda 
werd getrakteerd op bloemen 
en een “Lang zal ze leven” van 
de kinderen. Wij hopen dat Lin-
da nog lang en met veel plezier 
lid van OdisGym zal blijven.

Proeverij van en met 
Oudhollandse likeuren
NEDERHORST DEN BERG 
Waar komen de likeuren 
vandaan? Waaraan ontle-
nen zij hun naam? En ui-
teraard: hoe smaakt het?

Geen ‘lezing’, maar een ca-
baretesk programma, een to-
taalbeleving. Georganiseerd 
door de ouderenbonden op 
maandag 7 oktober van 14 
tot 16 uur, in de Bergplaats, 
Kerkstraat 7, Nederhorst den 
Berg. Entree is gratis. Er staat 
voor u een oogstrelend aange-

kleed buffet klaar met daarop 
ruim 50 soorten Nederlandse 
likeuren. Hiervan behoren er 
2 tot de zogenaamde Oudhol-
landse likeuren, die het thema 
vormen van de middag. In 
de pauze bent u in de gele-
genheid zich tegoed te doen 
aan het lekkers dat het buffet 
biedt! Na de pauze wordt ver-
teld waarom de Oudhollandse 
likeuren werden gedronken, 
want elke likeur heeft zijn ei-
gen schitterend verhaal.

   

Oude foto’s gezocht!
KORTENHOEF - In no-
vember is het 50 jaar ge-
leden dat er een prach-
tig nieuw schoolgebouw 
werd geopend aan de El-
bert Mooylaan. Toen was 
dat nog de Goede Her-
derschool, later werd dat 
de Regenboogschool. 50 
jaar is een prachtige mijl-
paal, die we gaan vieren!

Op 9 november is er (tussen 
15 en 18 uur) daarom een re-
ünie voor alle oud-leerlingen. 

In samenwerking met de His-
torische Kring is er daarnaast 
een expositie met foto’s van 
de school door de jaren heen. 
Maar we kunnen daarvoor 
nog veel meer foto’s gebrui-
ken! Heb jij nog foto’s in je 
plakboeken zitten? Liggen er 
nog foto’s? Neem dan contact 
op met Alexandra Smit-van 
Lindenberg (06-13458575, 
alexandra_van_lindenberg@
hotmail.com) of Esther de 
Haan-Luijer (06-40596338, 
estherluijer@hotmail.com).

Kunst a/d vijfde Plas
In-/verkoop kunst & an�ek
Restaura�e- / lijstenatelier

Taxa�es nalatenschap / verzekering

Open: elke vrijdag en op afspraak
Herenweg 73, Breukeleveen

Open: elke vrijdag en op afspraak

www.galeriewijdemeren.nl

Wij zijn genomineerd voor de mooie titel:

Om deze mooie titel te verkrijgen,
hebben wij uw stem nodig.

STEM OP ONS

via www.OndernemerVanWijdemeren.nl

Wij rekenen op uw gewaardeerde steun/stem.

Voor uw rietendak mag u op ons rekenen!

VanEttekovenRietdekkers.nl
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HOUTEN KABOUTER MAKEN BIJ DE SPOTJES 
– NEDERHORST DEN BERG
5 oktober 
Zaterdag 5 oktober wordt er weer geknutseld met hout bij de Spotjes in Kidswereld. Het is 
herfst, de bladeren vallen van de bomen en overal staan paddenstoelen.  Als je goed kijkt 
dan zie je ze, kabouters met lange baarden en puntmutsen.  Niet echt natuurlijk maar jij 
kan wel zo’n leuke kabouter knutselen! Kom je mee doen? De ochtend begint om half 10 
en duurt tot half 12. Je vindt ons op de bovenverdieping van kidswereld. De kosten zijn 
€3. We maken er weer een gezellige ochtend van. Tot dan!

WEEKMARKT ANKEVEEN
7 oktober
De markt wordt elke zaterdag gehouden op het Stichts End in Ankeveen, op de parkeer-
plaats naast de RK Martinus Kerk. Je kunt gratis parkeren op het marktterrein of langs 
het Stichts End. 8.30 tot 12.30 uur.

WEEKEND VAN DE KLASSIEKE MUZIEK IN HET JAGTHUIS
– NEDERHORST DEN BERG

11-13 oktober
In het weekend van 11-13 oktober vindt in het Jagthuis voor de zevende keer het Week-
end van de Klassieke Muziek plaats: muziek uit de tijd van Mozart, uitgevoerd op histo-
rische instrumenten. Dit jaar staan de componisten Schumann en Schubert centraal. 
Voor meer informatie: www.jagthuis.nl

EXPOSITIE ‘BEESTENBOEL’ IN GALERIE WIJDEMEREN - BREUKELEVEEN
t/m 1 november
Naast onze lopende expo-
sitie “Stillevens uit drie 
eeuwen schilderkunst” 
tonen we vanaf 4 oktober 
in het kader van Wereld-
dierendag een fraaie col-
lectie kunst met dieren in 
de hoofdrol. Van lieflijke 
eendjes van Constant Artz, 
tot woeste paardenkuddes 
van JeanMarianne Bremers. 
U bent iedere vrijdag – en 
op andere dagen wanneer 
de vlag uithangt – welkom 
tussen 11.00-17.00 uur. U 
kunt bij ons genieten van 
inspirerende kunst, mooie 
uitzichten over het water 
en een heerlijk kopje koffie 
of thee in één van onze 
sfeervolle expositieruimtes. 
Afbeelding: Marjolijn Dijk-
huis, Uilen uit de serie: 
“Ik ook van jou”.
www.galeriewijdemeren.nl

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

8 en 10 oktober 
Prijsbiljarten in ‘Het 
Wapen van Ankeveen’ 
Op dinsdag en donderdag 8 
en 10 oktober zetten we de 
eeuwenlange traditie van 
het prijsbiljarten in ‘Het Wa-
pen van Ankeveen’ voort. 
Vanaf 20.30 uur kunnen 
koppels, die door loting tot 
stand komen, meedoen.  Ie-
dereen is van harte welkom! 
Als u verzekerd wilt zijn van 
een plaats op deze populaire 
avonden kunt u het beste 
van tevoren even bellen 
(035-656 1302). 

9 oktober
N a t u u r m o n u m e n t e n 
opent toegankelijke rou-
te ‘Rondje Spiegelplas’ 

De natuur is voor iedereen, 
daarom vindt Natuurmonu-
menten het belangrijk dat 
iedereen ervan kan genie-
ten. In de afgelopen jaren 
heeft Natuurmonumenten 
routes door het hele land 
toegankelijk gemaakt voor 
wandelaars en voor mensen 
met een rolstoel, scootmo-
biel of kinderwagen. In de 
Week van de Toegankelijk-
heid, op woensdag 9 okto-
ber om 14:00 uur, wordt de 
toegankelijke route ‘Rondje 
Spiegelplas’ geopend. Dat 
doen we door het organise-
ren van een korte wandeling 
met de boswachter én een 
OERRR-parcours voor kinde-
ren.  Voor nadere informa-
tie kunt u contact opnemen 
met: Olga Ekelenkamp, bos-
wachter Communicatie & 
Beleven

o.ekelenkamp@natuurmonu
menten.nl of 06-13 21 66 97

11,12 en 13 oktober 
Kermis Ankeveen
Oudhollandse Kermis .

12-13 oktober, 
Dutch Media Week 
- Hilversum
Dutch Media Week trapt af 
met de Open Studio Dagen, 
een weekend waar je een 
kijkje achter de schermen 
krijgt op het Media Park. 
AVROTROS, NOS en omroep 
MAX openen hun studio’s 
om te laten zien hoe media 
gemaakt worden.
www.openstudiodagen.nl 

17 oktober
We gaan “de herfst” be-
leven met de zonnebloem
 - Kortenhoef
Op donderdag 17 oktober 
gaat  de Zonnebloem, afde-
ling KAG een autorit door 
’t Gooi maken.  We verza-
melen ons vanaf 13.15 uur 
bij Veenstaete, om 13.30 
uur vertrekken wij met een 
aantal privé-auto’s voor een 
mooie rit door ’t Gooi.  Aan 
het einde maken we een 
stop in Loosdrecht voor een 
drankje. Omstreeks 16.00 
uur zijn we weer terug in 
Veenstaete. 
Prijs per gast: € 7,50.   Aan-
melden kan tot zaterdag 12 
oktober bij Willem Dege-
kamp,
tel. 035-6562088,  graag tus-
sen 18 en 19  uur.

t/m 27 oktober
Expositie ‘Beter met 
Planten in Pinetum Blij-
denstein - Hilversum
Veel boeiende verhalen over 
de geneeskrachtige werking 
van de collectie.
www.pinetum.nl

10 oktober
Kunst aan de Dijk
- Kortenhoef

Op 10 oktober opent Kunst 
aan de Dijk Kortenhoef het 
nieuwe seizoen met Bachs 
iconische meesterwerk, de 
Goldbergvariaties uitge-
voerd door de 34-jarige jonge 
toppianist Hannes Minnaar 
uit Nederhorst den Berg. 
www.kunstaandedijk.nl



VREELANDSEWEG 7-B
NEDERHORST DEN BERG
92 m2 - € 295.000,- k.k.

JOZEF ISRAELSLAAN 17
NEDERHORST DEN BERG
115 m2 - € 342.500,- k.k.

BLIJKLAAN 24
NEDERHORST DEN BERG
106 m2 - € 322.500,- k.k.

WIM DE KWANTHOF 10
ANKEVEEN
153 m2 - € 559.500,- k.k.

PAULUS POTTERSTRAAT 15
NEDERHORST DEN BERG
108 m2 - € 395.000,- k.k.

TORENWEG 2
NEDERHORST DEN BERG
166 m2 - € 569.000,- k.k.

JOZEF ISRAELSLAAN 3
NEDERHORST DEN BERG
118 m2 - € 330.000,- k.k.

OVERMEERSEWEG 131
NEDERHORST DEN BERG
80 m2 - € 295.000,- k.k.

RIVIERAHOF 27
NEDERHORST DEN BERG
154 m2 - € 495.000,- k.k.

DAMMERWEG 98
NEDERHORST DEN BERG
83 m2 - Prijs: € 420.000,- k.k.

MIDDENWEG 74-B
NEDERHORST DEN BERG
200 m2 - € 755.000,- k.k.

KIEVITSLAAN 2
NEDERHORST DEN BERG
117 m2 - € 359.000,- k.k.

OPEN HUIZEN DAG | ZATERDAG 5 OKTOBER 2019 VAN 11 TOT 15 UUR

BEKIJK ALLE DEELNEMENDE WONINGEN OP: WWW.ARENSMAKELAARS.NL
MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG | T. 0294 746 941 
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