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Reünie Goede
Herderschool
en Regenboogschool
KORTENHOEF
In november is het 50 jaar
geleden dat er op de Elbert Mooylaan een prachtig
schoolgebouw werd geopend! Toen de Goede Herderschool, inmiddels is dat
door de samenvoeging de
Regenboogschool geworden.

Boeren in opstand
Ludieke actie met zwart randje
Door: Anja Lodder
NEDERHORST DEN BERG
In het holst van de nacht
vertrokken 6 boeren uit
Weesp en Nederhorst den
Berg afgelopen woensdag
richting Den Haag. Op de
vrachtwagen de ‘trekkerboot’ die in de Hofvijver
bij het Torentje te water
moest worden gelaten. Met
een groot spandoek “In de
boot genomen door deze
regering. Wij verzuipen in
de regels” werd de boot op
slechts 100 meter van de
Hofvijver tegengehouden.
Aan tafel bij Edward Voshaart
op boerderij De Horst praten
we na met collega’s Ronald
Wenneker en André Galesloot. Hoewel niet helemaal
gelukt, kwamen ze met hun

ludieke actie toch volop in het
nieuws op TV, radio en kranten. Met medewerking van de
politie kregen ze een mooie
plek toegewezen op de Koekamp, tegenover het Centraal
Station. Galesloot: “Bijzonder
om te merken dat ook deze
actie op zoveel sympathie bij
burgers maar ook langslopende ambtenaren kon rekenen.
Voshaart: “Het wordt tijd dat er
niet over de boeren maar met
de boeren wordt gesproken.
Ambtenaren achter de bureaus in Den Haag en Tweede
Kamerleden bepalen het beleid en de regels, maar hebben helaas zo weinig verstand
van wat er werkelijk speelt in
de agrarische sector.”
Natura 2000 en PAS
De problematiek is ingewikkeld. In de wet “Natura 2000”

werden ruim 160 natuurgebieden aangewezen. Overmatige stikstofneerslag zorgt
voor verzuring van de bodem;
slecht voor planten, dieren en
mensen. 42% Van de uitstoot
komt van landbouw, 20% uit
het buitenland en het restant
uit verkeer en industrie. Deze
RIVM cijfers staan bij meerdere partijen ter discussie. Om
de economie te stimuleren
werd in 2015 het Plan Aanpak
Stikstof (PAS) gelanceerd.

‘GEBRUIK WEER
EENS HET BOERENVERSTAND’
Vergunningen werden verleend mits op termijn stikstof
zou worden gereduceerd en
herstel aan natuurgebieden

worden geëffectueerd. Echter, de stikstofneerslag daalde niet. De Raad van State
oordeelde 31 mei jl. de PAS
ongeldig. Resultaat: 18.000
bouwprojecten stilgelegd en
boeren gedreigd met nog
meer maatregelen zoals halvering veestapel en afroming
bestaande vergunningen. Minister Schouten zal 1 december haar reactie geven. Een
combinatie van maatregelen
ligt voor de hand. Ook een kritische blik op Natura 2000 lijkt
logisch. Wenneker: “Boeren
hebben al zoveel meegewerkt
en ingeleverd. Er moet geen
discussie economie versus
natuur zijn. We kunnen prima
met elkaar leven. Uiteindelijk
heeft de agrarische sector decennialang - en nu nog steeds
- bijgedragen aan de welvaart
in Nederland.”

Mijlpaal
50 jaar is een mijlpaal welke
we uitgebreid gaan vieren!
Daarom is er op zaterdag 9
november een reünie voor alle
oud-leerlingen en leerkrachten!
Tussen 15 en 18 uur zetten we
de deuren van de school voor
iedereen open! In samenwerking met de Historische Kring
is er ook een expositie over de
school en de leerlingen door
de jaren heen. Kom, kijk, en
ontmoet je oud-klasgenoten.
Iedereen is van harte welkom!
Kiekjes
We hebben al veel foto’s voor
de expositie ontvangen, maar
heb je nog leuke kiekjes in een
album liggen? Stuur ze naar Alexandra Smit van Lindenberg
(Alexandra_van_lindenberg@
hotmail.com) of naar Esther de
Haan-Luijer (estherluijer@hotmail.com).

‘Ik laat niet alleen geld
maar ook mijn hele
jazzcollectie na.’
Kijk op toegift.nl
en ontdek hoe uw idealen
kunnen voortleven door na te
laten aan een goed doel.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer
Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

035 - 656 18 66

Verloskunde Wijdemeren

06 - 206 15 919

Tandartsen

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00

Bij Uitvaartverzorging Myosotis
NIEUWS VOOR AN
is er ruimte voor uw eigen inbreng
en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een
passende invulling van de uitvaart.

RK WIJDEMEREN


H. Vitus

Zo. 27 oktober: 10.30 uur:
Regiopastores/Regioviering.

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

Maatschappelijk

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland
035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 656 30 01
Sensoor
035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73

0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
035 - 656 10 67

Gemeente

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



De Graankorrel
Zo. 27 oktober: 10.00 uur:
Ds. J. Bodisco Massink.

Melding van overlijden:
0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl
Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 27 oktober: 10.00 uur:
Da. L.H. Kansen-Brasz.

Markt in Ankeveen



Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 27 oktober: 9.30 uur:
Dr. H.A. Post.

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



Oec. Streekgemeente
Zo. 27 oktober: 11.15 uur:
Adriaan Plantinga.



Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 656 00 66
0294 - 25 75 07
06 - 112 387 77

Zaterdag van 8.00-12.30

Alles moet weg!!
Laatste 2 weken | Prive verzameling

Glaswerk
Serviezen
Brocante

Nu voor bodem prijzen
Colofon
Uitgave/administratie

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Wijkagent Carl Klein (Kortenhoef / Ankeveen)
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis van Giessen (N.d.B.)
dennis.van.giessen@politie.nl
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer
emmanuel.kummer@politie.nl

Sport

Wij accepteren alle
uitvaartverzekeringen.

Willibrordkerk
Zo. 27 oktober: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.

KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef
035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 656 97 85
In de Heksenketel
035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)
06 - 156 52 692
Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

Bereken online uw uitvaartkosten
op onze website met de
uitvaartcalculator.



Kinderopvang

Scholen

Charles

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

PKN GEMEENTEN

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

WEE

1-1-2

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

Nootweg 51 Loosdrecht (Naast de Bruna)

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

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

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

NIEUWSSTER

POLITIEK
Griffier
Debby
de
Heus
in
top
10
WEEKBLADWIJDEMEREN
Woensdag 23 oktober 2019

Verkiezing Jonge Ambtenaar
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Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Debby de Heus is in de
race voor Jonge Ambtenaar van het Jaar 2020.
De raadsgriffier van de
gemeente Wijdemeren is
doorgedrongen tot de laatste tien genomineerden.
Op 23 januari wordt in de
Ridderzaal in Den Haag de
winnaar bekend gemaakt.
Jaarlijks organiseert Futur
voor alle ambtenaren in Nederland tot 35 jaar de verkiezing Jonge Ambtenaar van het
Jaar. Daarbij is er elke keer
een thema en voor 2020 is dat
‘stoute lefhebbers’. Futur zoekt
ambtenaren die weten hoe zij
moeten experimenteren zonder echt te ver te gaan. Die
kwetsbaar durven te zijn en
niet bang zijn om fouten te maken. In aansluiting op dit thema nomineerde raadslid Sieta
Vermeulen Debby de Heus

In samenwerking met

voor deze verkiezing. Debby
heeft immers samen met een
werkgroep de nieuwe manier
van vergaderen vormgegeven.
Een experiment waarmee de
raad van Wijdemeren één jaar
aan de slag gaat.

‘RAADSGRIFFIER IS
EEN DROOMBAAN’
Weddingplanner
In een grappig animatiefilmpje
licht Debby toe wat zij als griffier voor de raad van Wijdemeren doet. Daarin vergelijkt ze
haar functie met een weddingplanner van het feestje van de
lokale democratie. Ze regelt
alles voor dit feestje. Ze is procesmanager achter de schermen, de strategisch adviseur
van de raad. Met het filmpje,
maar ook met haar deelname
aan de verkiezing wil Debby
het stoffige imago van raadsgriffier afhalen. Voor haar is

Foto: Debby de Heus (links) en Sieta Vermeulen. Foto:Douwe van Essen

het immers een droombaan,
die ze al ambieerde toen ze op
haar 25e haar studie bestuurskunde afrondde. Inmiddels is

ze alweer vijf jaar werkzaam
in de gemeente Wijdemeren
waar ze samen met Harm
Steijn het griffierschap invult.

“We gaan duimen voor Debby”
stelde burgemeester Freek
Ossel.

Werkzaamheden in Wijdemeren
Welke gevolgen heeft PAS?
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Tijdens de raadsvergadering op 17 oktober meldde
wethouder Joost Boermans de stand van zaken
van de projecten Kortenhoefsedijk,
Oud-Loosdrechtsedijk en NederVecht. Raadslid Stan Poels
vroeg zich af welke gevolgen de Programma Aanpak
Stikstof (PAS) heeft voor
Wijdemeren.
Joost Boermans lichtte toe
dat de werkzaamheden aan
de Kortenhoefsedijk zijn aangehouden. Na aanvullend
onderzoek bleek dat de voorgestelde constructie van de
damwand te veel risico’s met
zich meebrengt. Er volgt nu
een extra onderzoek om duidelijk te maken wat de technische en financiële consequenties zijn. Het project ‘tussen
de rotondes’ op de Oud-Loos-

drechtsedijk gaat wel van
start. De planning is dat vanaf
maandag 18 november de Dijk
minimaal vier en vermoedelijk zes weken in de weekenden wordt afgesloten voor al
het verkeer (met uitzondering
van de nooddiensten). Doordeweeks zal de weg toegankelijk zijn voor aanwonenden,
bestemmingsverkeer, fiets- en
voetgangers. Tenslotte vertelde de wethouder dat de laatste twee kavels van de woonwijk NederVecht onder optie
zijn en naar verwachting eind
2019 door de notaris worden
overgedragen.
Wethouder Joost Boermans. Foto: Douwe van Essen

‘ONZEKERHEID
BLIJFT VOORLOPIG
BESTAAN’
Stikstofdiscussie
Namens de fractie PvdA/
GroenLinks stelde Stan Poels
vragen over het PAS-dossier.

Wat is het gevolg van de uitspraak van de Raad van State
voor onze gemeente? Heeft
de stikstofdiscussie consequenties voor de bouwplannen van Wijdemeren, voor de
infrastructurele projecten en
voor het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen? Wethou-

der Jan-Jaap de Kloet stelde
dat dit nog moeilijk te zeggen
valt. Voor een aantal zaken is
dit bekend. Zo gaat de bouw
van de Porseleinhaven gewoon door en is een aantal
beschoeiingsprojecten in natuurgebieden stilgelegd. Van
veel plannen is echter nog niet

duidelijk welke werkzaamheden precies verricht moeten
worden en hoe. Pas als dat
helder is, kan de rekenmethode worden toegepast. Voorlopig blijft de onzekerheid dus
nog bestaan.

NIE
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Op weg naar lekker lopen bij de		
Beterlopenwinkels

BEWEEG
JE
FIT!
in het najaar 2019/2020
omvangrijk
wijdte maten
systeem

uitneembaar lederkwaliteit
voetbed
voor bovenleder
en voering

Gratis attentie
bij aankoop
VOETKLACHTEN?

lucht
gepolsterde
zool

zacht
gepolsterde
tong

zacht
schokabsorberend
gepolsterde voorvoetpolster
schachtrand

voorvoetpolster

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

www.ﬁnnamic.info

Bezoek ons voor
Mizuno sportschoenen
advies! voorlichtingsdag

de hieldrop van 1,5 cm staan er borg voor dat de
enkel niet naar binnen knikt. Beweeg je fit in het
houd je van bewegen, wandelen of fitness, maar najaar van 2019 en begin met een goed advies bij
Lopen op Finnamic
de George In der Maur Beterlopenwinkel van
wordt je snel moe of krijg je last van je enkels
gaat makkelijker door
8.30 – 17.00 uur.
of knieën? Kom dan naar de Mizuno voorlichde unieke rolzool. Deze
tingsdag op vrijdag
25 oktoberenbij de George in
rolzool voorkomt
We zien je graag op vrijdag 25 oktober tussen
der Maur Beterlopenwinkel
in
Groenekan.
Onze
verhelpt voorvoet- en
8.30 en 17.00 uur.
beweegspecialisten
staan klaar om voor jouw
hielklachten.
gangbeeld de juiste schoen te adviseren.
gratis mizuno kadoo bij aanko

Finnamic maakt het

Op deze dag isbewegen
er ook een
registerpodoloog
aanwesoepeler
en
Zowel bij
zig. En makenaangenamer.
we een gangbeeldanalyse
om te
staan
gaaninis
een
zien of er ergens
eenals
foutje
deerafwikkeling
sluipt
. Wat je alsnogvoort-durende
allerlei pijntjesdynamiek
oplevert. De lichtgede hielondersteunen
naar de tenen.
wicht Mizunovan
schoenen
het lopen
Vanzelfsprekend
u het torsie
door middel van
een Wave plaat,kunt
die geeft
superzachte FinnComfort
stijfheid aan de
schoen, de verschillende versies
voetbed ook omwisselen
hebben een ander afwikkelpunt. Het zorgt ervoor
voor uw eigen, op maat
dat je ook metgemaakte
(kleine) voetklachten
steunzool. een duurloop
of wandeling kan maken. Het stevige contrefort en

8,7
8,9
8,9

427 recensies
599 recensies

575 recensies

Algediplomeerd
zeven jaar
voetkundig
team
op
rijAl
de zes
beste!jaar

George In der Maur Beterlopenwinkel

op rij de beste!

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612

voetklachten?
Een gratis kop kofﬁe of thee bij

binnenkomst!
Pedicure
aanwezig.
Pedicure
aanwezig.

gratis 3d voetenscan.

www.beterlopenwebwinkel.nl
Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur

op

voor ieder bezoeker
ten
gezonde Yoghurt met vruch

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de
dikte juist is!!

www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de
dikte juist is!!

WEE
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GROENEKAN
Onze missie mensen beter te laten lopen. Er kwam
een mevrouw in de winkel
die een jaar geleden na een
lelijke val haar enkel complex gebroken had.
Na een vervelende operatie
hebben ze de enkel helaas
vast moeten zetten, zeer vervelend. Deze dame doet 2x
per week oefeningen om haar
banden en spieren sterker te
maken rondom de enkel. Haar
vraag aan mij was of ik schoenen voor haar had om deze
oefeningen beter uit te kunnen voeren en ik kan je vertellen dat dat gelukt is. Ik heb
met deze mevrouw de nieuwe
sport(wandel) schoenen van
het merk Mizuno gepast en dat
was een schot in de roos. De

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

Mizuno sport(wandel) schoenen die wij in huis hebben zijn
allemaal gemaakt met een waveplaat in de loopzool, deze
hebben verschillende lengtes,
korte waveplaten voor het
sporten de langere zijn voor
het wandelen. Deze mevrouw
kocht dan ook twee paar, om
te wandelen en te sporten.
Dit is een voorbeeld waarmee
wij dagelijks te maken krijgen.

Ook voor mensen met onder
andere reuma, neuropathie,
diabetische voet en vele andere voet- en houdingsklachten
zijn er volop goed passende
schoenen te koop bij de Beterlopenwinkels.
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

Odis Volleybal Dames 2
blijft ongeslagen
Geen bitterballen voor MC1
KORTENHOEF
De Odis/Gemini-mannen
hadden maandagavond 14
oktober genoeg aan 3 sets
om het tweede herenteam
van het Loosdrechtse Lovoc in een bekerwedstrijd
te verslaan. Leuk om te
zien dat ook de jonge spelers de gelegenheid krijgen
de nodige ballen hard én
binnen de lijnen over het
net te slaan.

ten het veld. De dames lieten
zich, ondanks een blessure
bij de tegenstander niet uit
het veld slaan. Madelief schakelde moeiteloos van positie,
Anouska had een killeraanval
en Djonie had op een cruciaal
moment in de wedstrijd een
powerblok. Zelfs Sjoera blokte. Eke kon drie meter aanvallen doen, Sietske was wederom de stabiele factor en Kim
hield iedereen scherp.

Zaterdag speelden de volwassenen van Odis thuis, meisjes
C mocht elders hun kunsten
vertonen. MC1 miste twee
speelsters. De meiden speelden een spannende wedstrijd.
Een deel van het team onderschatte de tegenstander, waardoor ze minder alert waren, te
weinig in drieën speelden (dus
geen bitterballen) en daardoor
nipt verloren met 3-1. Dames 2
verloor wederom geen enkele
set en bleef ongeslagen. DS2
is goed op elkaar ingespeeld,
heeft veel plezier in en bui-

DS1 won, gezien de setstanden, relatief eenvoudig met
4-0 van de jonger ogende
Baarnse tegenstanders. Odis/
Gemini HS1 moest zaterdag
hun meerdere erkennen in
HS1 van Lovoc. Odis/Gemini
miste wat aanvalsgeweld. Lovoc had genoeg supporters
meegenomen, waardoor het
samen met de Odis-aanhang
heel gezellig was op de tribune. Maandagavond speelt
DS1 om 20 uur in Sporthal De
Fuik en woensdagavond uit.
Het komende weekend heeft

NIEUWSSTER

LOKAAL
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Nadelige gevolgen uurwisseling
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In samenwerking met

Door: Niels van der Horst

WIJDEMEREN
Aanstaande zondag gaat
de klok een uur terug. Dit
doen we om energie te
besparen. Alleen, gebeurt
dat ook en hoe zit het precies met de gevolgen voor
mens en dier?
Basisidee en kritiek
Als je de klok een uur vooruit zet, is het ‘s avonds een
uur langer licht en hoeven
mensen minder verlichting te
gebruiken. Hoewel deze gedachte klopt, betreft het niet
een alleenstaand feit. Vele
onderzoeken hebben uitgewezen dat de besparingen nogal
beperkt zijn. Een van de redenen is dat er ‘s ochtends een
uur eerder wordt geleefd. Het
is dan kouder waardoor meer
energie verbruikt wordt om de
boel op te warmen. Internationaal gezien is zodoende de
overall besparing marginaal.

Mens en dier
De uitwisselingen beïnvloeden ook onze gezondheid. We
hebben ‘s ochtends licht nodig
als signaal voor de hersenen
om onze biologische klok gelijk te laten lopen. Extra licht
in de avond verstoort die klok
ook. Om twee keer per jaar te
wisselen van biologisch ritme,
vraagt vrij veel en kan leiden
tot slaapproblemen met alle
gevolgen van dien. Onze huisdieren raken ook ontregeld
door nieuwe voermomenten
en tijdstippen van uitlaten.

‘VOOR VEEL VOGELS
IS HET EEN KWESTIE
VAN LEVEN OF DOOD’
Hetzelfde geldt voor koeien.
In de aanloop naar een aankomende zomer- of wintertijd schuiven daarom boeren
stapsgewijs de melktijden op
om hun beesten te laten wennen. Voor veel vogels is het
een kwestie van leven of dood.

Zij stemmen vaak de tijdstippen van het zoeken naar eten
af op de leefpatronen van
mensen. Na de tijdverschuivingen krijgen zij ineens te

Duurzame dorpen in			
actie 2020
Wijdemeren in energie transitie
WIJDEMEREN
Op 10 oktober 2019 tijdens de dag van de duurzaamheid heeft wethouder Joost Boermans een
prijsvraag gelanceerd, en
iedereen uitgenodigd om
met een plan te komen.

Maak in vier maanden een
vernieuwend, verrassend en
uitvoerbaar plan. Met vrienden, buurt, school, vereniging,
bedrijf of zelf. Om je dorp
duurzamer en energiezuiniger
te maken. Indienen van plannen kan tot uiterlijk 28 februari
2020. Presenteer een plan dat

steun heeft van bewoners.
Overtuig de jury en win één
van de mooie prijzen.
Veel bewoners zijn al hard aan
de slag en investeren om hun
eigen huis duurzamer en energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld de kachel een graadje
lager, een betere isolatie van
de woning of een inductie
kookplaat.
Maar er zijn nog zoveel stappen te zetten. Dus zijn we op
zoek naar innovatieve ideeën!
Heb jij een innovatief plan voor
een duurzamer en energiezuiniger dorp? Een idee hoe je
samen aan de slag kunt gaan.
Bijvoorbeeld een wedstrijd met
straten, scholen of verenigingen. Of een isolatieactie met
je eigen straat.
Doe dan mee! Meer weten?
Kijk op
www.duurzamedorpeninac-

maken met al onze auto’s die
een uur eerder op pad gaan
of een uur later nog steeds
op pad zijn, hetgeen tot vele
dode vogels leidt. Niet vreemd

dus dat regeringen en EU zich
hierover beraden en bekijken
of afschaffing beter zou zijn.

Voedselbank roept op
Binnenkort campagne voor wegblijvers
WIJDEMEREN
De voedselbank bestrijdt
armoede en voedselverspilling. Circa een miljoen
mensen in Nederland leven
onder de armoedegrens.
In Wijdemeren gaat dat om
rond de 1400 mensen. Via
voedselpakketten biedt de
organisatie steun.
Schaamte
Bij de Voedselbank ziet men
dat slechts een klein deel van
de doelgroep gebruik maakt
van de voedselpakketten. De
bekendste reden hiervoor is
dat veel mensen zich schamen. Mensen willen niet gezien worden bij het afhaalpunt
of ontkennen hun problemen.
“Maar,” zo geeft een woordvoerder aan, “veel ZZP’ers
of mensen met bezittingen
denken dat het niet voor hen
is. Maar dat is lang niet altijd
terecht” Bij de voedselbank
wordt gekeken naar het direct
besteedbare inkomen. Belangrijk verschil met bijvoorbeeld
het UWV is dat je niet geacht

wordt je spullen eerst te verkopen. Binnenkort wordt een
campagne gestart om deze
problematiek aandacht te geven.
Wat te doen?
Op www.voedselbankennederland.nl kun je checken of jij in
aanmerking komt voor voedselpakketten en waar je terecht
kan. Voor Wijdemeren zie je
dat de dichtstbijzijnde in Naarden is (https://voedselbanknaardenbussum.nl). Daar vind
je alle informatie, kan je een
flyer downloaden, en je op de
hoogte laten houden van activiteiten. Ook voor de mensen die
geen gebruik hoeven te maken
van de voedselbank is dit nuttig omdat er bijvoorbeeld de
zogeheten supermarktacties
worden aangekondigd. Aan het
winkelend publiek wordt dan
gevraagd om producten waar
een tekort aan is, te doneren
ten behoeve van de pakketten.
Zo helpen we een handje mee
met het oog op de komende
feestdagen!

6

NIE

POLITIEK

Woensdag 23 oktober 2019

Brok temperament! Eikenrode moet openbaar

Speculaasbrok

Geduld gemeenteraad is op

Namens De Lokale Partij diende Gert Zagt een motie in die
unaniem door alle partijen
werd gesteund. In 2015 was al
een vergelijkbare motie aangenomen waarin was vastgelegd dat Eikenrode gedeeltelijk
openbaar toegankelijk zou blijven voor publiek. Sindsdien is
het landgoed echter regelmatig afgesloten geweest.

€ 2,15
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wijnands

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

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

Door: Saskia Luijer

LOOSDRECHT
In de afgelopen jaren
is Landgoed Eikenrode
prachtig opgeknapt. Maar
de afspraken die met de
eigenaar zijn gemaakt over
het openstellen van het terrein voor publiek worden
niet nagekomen. Tijdens
de vergadering op 17 oktober riep de gemeenteraad
het college op tot actie.

‘AFSPRAAK IS
AFSPRAAK’
Ook in 2019. Vanaf eind augustus zou ‘t weer open zijn,
maar de tijdelijke afsluiting
werd met twee maanden verlengd tot 22 oktober. Onder
voorwaarde dat de eigenaar
een informatieavond ging organiseren om met de buurt in
gesprek te gaan over de regels voor vrije toegang. Met
de naderde deadline in het
vooruitzicht droeg de raad het
college op om actief op te tre-

STOFFEER ATELIER

STOFFEREN VAN KLASSIEK TOT DESIGN - GESPECIALISEERD IN TOPMERKEN

NIEUWE BINNENVULLINGEN  BOOT- EN LOUNGEKUSSENS  COLLECTIE 3000 STOFFEN,
LEER EN KUNSTLEER  ZON- EN REGENBESTENDIGE BUITENSTOFFEN  SCHAPENVACHTEN
Oud Loosdrechtsedijk 61 A * Loosdrecht * 035-5255416

WWW.BEEKESSTOFFEERATELIER.NL

Samen oplossen
Burgemeester Freek Ossel
begreep de mate van irritatie,
maar noemde ook de andere
kant van het verhaal. Op het
landgoed was behoorlijk overlast geweest van jongeren en
waren veel klachten en meldingen gedaan. Zijn intentie
is nog steeds om samen een
passende manier te zoeken
in het gebruik van het park.
Ossel stelde voor om de informatieavond, die eind deze
maand gaat plaatsvinden, af
te wachten. Daarbij wil hij zich
namens het college inzetten
voor het vinden van een goede
oplossing. Vanuit een positieve insteek, maar uiteraard niet
als ‘Gekke Gerritje’. De terugrapportage naar de raad volgt
eind november.

Afscheid CDA’er Dik van Enk

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

BEEKES

den bij het naleven van de gemaakte afspraken.

Barry Rooimans in de raad

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

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

WEE

NIEUWS VOOR AN

Door: Saskia Luijer
WIJDEMEREN
Sinds donderdag 18 oktober is Barry Rooimans het
nieuwe raadslid binnen de
CDA-fractie. Zij nam de zetel over van Dik van Enk.
De dames rukken op in de gemeenteraad van Wijdemeren.
Naast Ria Hennis, Sorrel Hidding, Sandra van Rijkom, Sieta Vermeulen, Renée Wijnen,
Patricia IJsbrandij en Alette
Zandbergen trad Barry Rooi-

mans als achtste dame toe in
de raad die uit negentien leden bestaat. Rooimans (1964)
groeide op in Tilburg en woont
sinds 2015 in Loosdrecht. Ze
is opgeleid tot stedenbouwkundig Planologe, maar heeft
het merendeel van haar professionele leven in de financiële sector gewerkt. Daarnaast
zette zij zich als vrijwilliger in
bij tal van organisaties.

TWEEDUIZEND
DAGEN IN DE RAAD’

Drijvende kracht
Haar voorganger Dik van Enk
nam afscheid met weemoed.
Hij had genoten van het politieke speelveld, maar de
combinatie van raadslid zijn
en ondernemer viel steeds
moeilijker te combineren. Uit
handen van Freek Ossel ontving hij ‘de drijvende kracht’,
een beeldje van een zeilboot
als blijk van waardering namens de gemeente. De burgemeester prees de kennis,
deskundigheid en kwaliteiten
van Van Enk. Dik was kritisch
rondom een aantal dossiers,
hield niet van breedsprakigheid en lange vergaderprocedures, maar was vooral praktisch en direct. Een markant
raadslid met een eigen gevoel
voor humor. Fractievoorzitter
Jan Verbruggen wees erop dat
er niet alleen sprake was van
een afscheid maar ook van
een jubileum. De CDA’er was
sinds 14 april 2014 raadslid in
Wijdemeren geweest en dat
was deze week precies 2000
dagen.

Wijdemeren
informeren
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Officiële
bekendmakingen

Dag van de Mantelzorg
Op zaterdag 9 november 2019 is het de Dag van de
Mantelzorg in Wijdemeren. Tussen 10.00 en 16.30
uur zijn er weer verschillende gratis activiteiten om
u, als mantelzorger, te bedanken voor uw inzet.
Komt u ook?
Kijk voor informatie over de activiteiten en
aanmelden op www.wijdemeren.nl/mantelzorg.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort

De toekomst van uw
dorp bepaalt u!

>

>

Misschien heeft u er al iets over gehoord: komende weken organiseren
we dorpenavonden voor ieder dorp
in Wijdemeren. Volgende week dinsdag 29 oktober starten we met de
avond voor Kortenhoef/’s-Graveland
in Cultureel Centrum De Blinker.
Tijdens de bijeenkomsten horen wij
graag wat u belangrijk vindt voor de
toekomst van uw dorp!
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?

Dorpsontwikkelplan

Aanmelden

De dorpenavonden zijn onderdeel van het
dorpenbeleid. Ieder dorp in Wijdemeren krijgt
vanaf volgend jaar een eigen dorpsbudget en
een dorpencoördinator. Samen met u gaan
we in een dorpsontwikkelplan (DOP) vastleggen wat er voor uw dorp nodig is. Uw toekomstwensen staan hierbij dus centraal.

We hopen u te zien en vooral te spreken
tijdens de avond in uw dorp! Aanmelden of
meer informatie:
www.wijdemeren.nl/dorpenavond.

Invloed op uw omgeving
Wethouder Rosalie van Rijn: “Ik vind het belangrijk dat u als inwoner invloed hebt op uw
eigen omgeving. Hoe zou uw dorp er over vijf
tot tien jaar uit moeten zien? Hoe houden we
de verenigingen levendig, hoe ziet de fysieke omgeving van het dorp eruit? Tijdens de
dorpenavonden kunt u hierover meedenken.
Wat vindt u belangrijk en hoe krijgen we dit
samen van de grond? Ik ben benieuwd naar
uw ideeën!”

Kort na de start van de werkzaamheden in 2018
moesten we het werk stoppen vanwege een

kwetsbare waterleiding onder de weg. De afgelopen periode hebben we dit nader onderzocht
en, samen met inwoners, het inrichtingsplan nog
eens goed bekeken.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is de
Oud-Loosdrechtsedijk alleen toegankelijk voor
bestemmingsverkeer. Om overlast zo veel mogelijk te beperken is de dijk alleen in de weekenden
in zijn geheel afgesloten. Dit gaat om maximaal

Ondernemersverkiezing

Wie wordt hét familiebedrijf van Wijdemeren?
Nog tot en met donderdag 31 oktober kunt u
stemmen op een van de drie finalisten voor de
ondernemersverkiezing 2019. Gaat u voor
Van Ettekoven Rietdekkers uit Loosdrecht,
Bonnema Watersport uit Loosdrecht of
Dunnebier Print & Marketing uit Nederhorst
den Berg? Breng snel u stem uit via
www.ondernemervanwijdemeren.nl.
Op deze website vindt u ook meer informatie
over de kandidaten.

Data ‘toekomst van uw dorp’
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,
Muyeveld, Boomhoek, Breukeleveen
Gemeentehuis, Rading 1
18 november – Oud-Loosdrecht
Gemeentehuis, Rading 1

Werkzaamheden Oud-Loosdrechtsedijk hervat
Op maandag 18 november worden
de werkzaamheden aan de OudLoosdrechtsedijk in Loosdrecht
hervat. In ongeveer vier maanden richten we de weg tussen de
rotonde met de ’s-Gravelandsevaartweg en de rotonde met de
Molenmeent helemaal opnieuw in.

Burgemeesterswissel

Crys Larson (52) is de nieuwe burgemeester van Wijdemeren. Ze volgt op dinsdag 19
november burgemeester Freek Ossel op. Haar
beëdiging vindt plaats om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent hierbij van
harte welkom. Het afscheid van burgemeester
Freek Ossel is een week eerder op dinsdag
12 november vanaf 21.30 uur op de avond van
de begrotingsraad.

zes weekenden. De bedrijven die aan de dijk
zitten, zijn tijdens het werk gewoon bereikbaar.

Inloopmoment
Hoe de planning eruitziet en wat de gevolgen
zijn voor de bereikbaarheid lichten we graag
toe tijdens een inloopmiddag en -avond op
donderdag 31 oktober tussen 16:30 en 18:30 uur
in het gemeentehuis. U bent van harte welkom
om te planning te komen bekijken en uw vragen
te stellen.

>

Sluiting Drecht

Waternet voert onderhoud uit aan de dijken
langs het Waterleidingkanaal. Hiervoor is het
noodzakelijk de Westelijke Drecht ter hoogte
van de Muyeveldse Wetering in Loosdrecht af
te sluiten van 1 november t/m 31 december
2019. In geval van vorst duurt de afsluiting
langer: tot uiterlijk 14 januari 2020. In overleg
met belanghebbenden is besloten de Drecht
op vier zondagen wel open te stellen, namelijk
op 10 november 2019, 24 november 2019, 8
december 2019 en 22 december 2019. Vragen
kunt u stellen via het e-mailadres:
waterleidingkanaal@waternet.nl.

>

Brexit Impact Scan

Bent u ondernemer? De Brexit kan gevolgen
hebben voor de positie van medewerkers uit
het Verenigd Koninkrijk of voor de handelsafspraken die u, of uw partners, hebben gemaakt
met leveranciers. Door de Brexit Impact Scan
in te vullen op www.brexitloket.nl kunt u deze
gevolgen in beeld brengen.

Wijdemeren
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informeren

Groenstrook Bührmannlaan en Lokinlaan Ankeveen
De smalle groenstrook tussen
voetbalveld en voetpad bij de
Meester J.C. Bürhmannlaan en
de Joseph Lokinlaan in Ankeveen
wordt al sinds 2015 onderhouden
door de buurt. Het is een fraai stuk
groen én daarom de ‘appel van de
maand’!
Bij de start van dit Appelboom-project hebben
de buren in samenwerking met de buitendienst
van de gemeente de strook goed onder handen
genomen. Roel van Schaik, initiatiefnemer:
“Nu maken wij het regelmatig vrij van onkruid,
zwerfafval en hondenpoep. Daarnaast zorgen we
ervoor dat de grond goed geharkt blijft en zetten
we er af en toe nieuwe planten in.”

Extra hulp
“De afgelopen jaren zijn er veel verhuizingen
geweest en is de betrokkenheid wat minder.
Gelukkig zijn er een aantal buren die hun
schouders eronder zetten, maar het project kan
wel wat extra handjes gebruiken. Woont u in de
buurt, houdt u van tuinieren en wilt u de buurt
beter leren kennen? Kom dan helpen!”
Contact via www.deappelboom.nl/groenstrook.

Pareltje
Het project loopt al een poosje en mag echt één
van de pareltjes van De Appelboom genoemd
worden. Het is te hopen dat de bezoekende
voetbalploegen van ASV65 hier ook door worden
afgeleid, zodat er in Ankeveen nog meer te
juichen valt!

Officiële bekendmakingen
>

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: bouwen woning
(15.10.2019)

- Stichts End nabij 98: vernieuwen brug (04.10.2019)

23 oktober 2019
> Ontwerpbestemmingsplan
Hinderdam 5 Nederhorst den
Berg

oktober 2019 tot 22 november 2019, afbouw van 5 januari 2020 tot 21 januari 2020. Evenementenvergunning
verleend op 1 oktober 2019.

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan Hinderdam 5 te Nederhorst
den Berg ter inzage wordt gelegd.

Overig
>

Breukeleveen
- Herenweg 20a: plaatsen nieuwe brug en verwijderen
oude brug (14.10.2019)

Omgevingsvergunning vervangen twee recreatiewoningen
perceel Oud-Loosdrechtsedijk
270 Oud-Loosdrecht.
>

Kortenhoef
- Meenthof 24: wijzigen gebruik van detailhandel naar
horeca (16.10.2019)

- Golfslag 25: realiseren overkapping (15.10.2019)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 294a: plaatsen tijdelijke woning
(08.10.2019)
- ’t Breukeleveense Meentje 3: realiseren garage (11.10.2019)
- Veendijk 11a: vernieuwen steigers (14.10.2019)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn om een
omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen
van twee bestaande recreatiewoningen door twee
nieuwe op het perceel grond Oud-Loosdrechtsedijk 270
in Oud-Loosdrecht. De nieuwe recreatiewoningen wijken
qua hoogte af van wat ter plaatse is toegestaan.
De omgevingsvergunning bestaat uit het onderdeel:
1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10, Wabo)

Nederhorst den Berg

Verklaring van geen bedenkingen

- Eilandseweg 14: bouwen woning (04.10.2019)

Onderdeel van deze procedure is een door de gemeenteraad af te geven verklaring van geen bedenkingen. In
de raadsvergadering van 22 september 2016 heeft de
gemeenteraad besloten om een algemene verklaring van
geen bedenkingen af te geven voor een aantal met name
genoemde categorieën. De thans aan de orde zijnde
aanvraag valt hieronder.

Loosdrecht

Meer informatie: afdeling fysiek domein, telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken
tegen een aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Breukeleveen
- Herenweg 20b: bouwen woning (15.10.2019)

Ter inzage
Het voornemen tot verlening van de omgevingsvergunning ligt met ingang van 24 oktober 2019 gedurende zes
weken ter inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren,
Rading 1 in Loosdrecht.

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 42: vervangen brug (15.10.2019)

Kortenhoef
- J.C. Ritsemalaan 11: plaatsen dakkapel (14.10.2019)
- Piramide 44: plaatsen dakkapel (04.10.2019)
- Rijck Loeverehof 31: plaatsen dakkapel (09.10.2019)

Nederhorst den Berg
- De Vijnen 10: wijziging raamopening voorgevel
(04.10.2019)
- Frans Halshof 12: plaatsen zonnepanelen zijgevel
(07.10.2019)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

COLOFON

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan een
schriftelijke zienswijze worden ingediend bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 1230
AD Loosdrecht. U kunt ook een mondelinge zienswijze
indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met het
secretariaat fysiek domein op telefoonnummer (035) 65
59 557.
Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de
omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben
ingediend tegen het voornemen om vergunning te
verlenen.

Vergunningvrije boomkap

Het plan

Kortenhoef

Het plan betreft een partiële herziening van het Bestemmingsplan Nederhorst den Berg en voorziet in een
kleinschalige functiewijziging voor het realiseren van een
kattenhotel in een bestaand gebouw.

- t.h.v. Zuidsingel 50, terrein tussen de St. Antoniusschool
- De Fuik: Twee bomenrijen van 26 berken worden
uitgedund met 12 berken, zodat de overgebleven 14
bomen de ruimte hebben om verder te groeien. Dit is
noodzakelijk boombeheer waar geen kapvergunning
voor nodig is.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken
liggen per 24 oktober 2019 gedurende een termijn
van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in
het gemeentehuis, afdeling fysiek domein, Rading 1
in Loosdrecht (geopend van 8.30 tot 12.30 uur). Het
ontwerpbestemmingsplan staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP7000Hidam52019-on00). U
kunt deze website ook benaderen via www.wijdemeren.
nl/terinzage.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan
eenieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over
het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke
zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van
de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen van een
zienswijze of het inwinnen van informatie kan eveneens
contact op worden genomen met de administratie van
het fysiek domein via telefoonnummer 14 035.
Om te zijner tijd over het vast te stellen bestemmingsplan
beroep te kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient over het ontwerpbestemmingsplan eerst een zienswijze te zijn ingediend bij
de gemeenteraad.

Festiviteiten
>

APV/Verleende vergunning

Nederhorst den Berg
- IJsclub Nederhorst den Berg, Nederhorst On Ice van
22 november 2019 t/m 5 januari 2020. Opbouw van 30

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.

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.

NIEUWSSTER

LOKAAL
SailWise
uit
Loosdrecht
wint
WEEKBLADWIJDEMEREN
25.000 euro
Woensdag 23 oktober 2019

9

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

Stichting investeert in toekomst watersporteiland		
‘Robinson Crusoe’
LOOSDRECHT
SailWise heeft in het televisieprogramma
Echt
Waar?!, dat 12 oktober
jl. werd uitgezonden op
SBS6, 25.000 euro in de
wacht gesleept voor haar
stichting.
Na een spannende strijd wist
de stichting, die watersportactiviteiten toegankelijk maakt
voor mensen met een handicap, de helft van de totale
prijzenpot van 50.000 euro te
claimen om de toekomst van
watersporteiland ‘Robinson
Crusoe’ veilig te stellen. Het
eiland is lange tijd geleden
gerealiseerd en is aan onderhoud toe om activiteiten te

kunnen blijven bieden.
Helma van Heerikhuize, algemeen directeur bij SailWise,
vertelt: “Bij SailWise helpen
we mensen met een handicap
hun mogelijkheden te ervaren
en vergroten. Door verschillende watersportactiviteiten
aan te bieden, leren we mensen met een handicap wat er
allemaal mogelijk is. Dit moet
natuurlijk wel in een ontspannen en bovenal veilige omgeving gebeuren. Deze prijs
helpt ons om de toekomst van
ons watersporteiland ‘Robinson Crusoe’ veilig te stellen.
Eind 2020 starten we met een
grootschalig renovatietraject,
zodat we ook de komende 25

SailWise wint 25.000 euro in televisieprogramma Echt Waar?! / Fotograaf: Jurgen Jacob

jaar nog activiteiten aan kunnen blijven bieden.

‘DEZE PRIJS HELPT
ONS OM DE TOEKOMST VAN ONS
WATERSPORTEILAND
ROBINSON CRUSOE
VEILIG TE STELLEN’

Echt Waar?!
In Echt Waar?! leggen acteur
Leo Alkemade en comedian
Soundos el Ahmadi steeds
twee verhalen of stellingen
voor. Het is aan de kandidaten om in te schatten wie de
waarheid spreekt en wie niet,
om daarmee zoveel moge-

lijk geld te verdienen voor de
club, vereniging of stichting
waarvoor ze spelen. Het programma wordt gepresenteerd
door Jan Versteegh. Het programma wordt wekelijks op
zaterdag om 21.30 uur uitgezonden bij SBS6.

Bruidspaar Ari en Trijntje
60 jaar warm huwelijk
Door: Anja Lodder

NEDERHORST DEN BERG
In een grote kring zit de
familie met loco-burgemeester Jan-Jaap de Kloet
om het diamanten bruidspaar Ari en Trijntje Kostelijk-Bouwer heen.
Met vier zonen, hun vrouwen en zeven kleinkinderen
kunnen we spreken van een
warme, hechte familie. Niet iedereen is aanwezig, want het
eerste achterkleinkind kan elk
moment geboren worden. De
eerste kennismaking is een
klassiek verhaal: Ari was met
een vriend op de kermis en
Trijntje met een vriendin. Ari:
“Die vriend en vriendin zijn
ook een stel geworden en ook
al zolang bij elkaar.” Ari heeft
40 jaar gewerkt bij Radio Nera
als elektronica-technicus. “De
Nera kwam uit Noordwijk naar
Nederhorst den Berg omdat
de drassige grond hier veel

geschikter was voor geleiding dan de grond daar” vertelt Ari. De ouders van Trijntje hadden een wasserij. Ze
had graag verpleegster willen
worden. “Mijn 3 broers mochten doorleren, maar ik moest
in de wasserij werken, wat ik
overigens altijd met heel veel
plezier heb gedaan.” Het echtpaar heeft zich met veel vrijwilligerswerk beziggehouden:
koffie- en thee schenken in het
toenmalige bejaardentehuis,
maaltijden voor de kerk wegbrengen, Anbo vrijwilliger en
ga zo maar door. Trijntje breit
nog steeds dekentjes voor
Oostbloklanden en windsels
van ongebleekt katoen voor
leprapatiënten in Nepal. Maar
het gezin ging altijd voor, aldus
de zonen: “We zijn wel met regels maar ook in grote vrijheid
opgevoed en daardoor allemaal goed terechtgekomen.”
Ari en Trijntje waren niet vastgebakken aan Nederhorst den
Berg maar zijn de hele wereld

over gereisd. Van een safari
in Kenia tot een cruise op de
Nijl, met een camper door Canada, reizen naar Griekenland

en 3 weken in Indonesië. De
laatste reis was nog een Rijncruise twee jaar geleden. Het
bruiloftsfeest werd ‘s avonds

voortgezet in restaurant Geesje in Kortenhoef. Vlak na het
feest is hun achterkleindochter
Jolie geboren.
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24 uur per dag bereikbaar
Tel. 06 - 233 09 339

WEE

In Memoriam Uitvaarten
Uitvaartverzorging
Wijdemeren e.o.

NIEUWS VOOR AN

Monique Houtzager

info@inmemoriamuitvaarten.nl
www.inmemoriamuitvaarten.nl

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

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.

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

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.

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

OPRUIMCOACH-ORGANIZER
www.easyorganizing.nl
06-46390848

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

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

eroen
Speculaasjes
250 gram, met en
zonder amandelen.
2e pakje
naar keuze

50%
2e zak

GRATIS
KORTING

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

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235

Tandprothetische praktijk Weesp

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

MESSEN, maar ook TUINGEREEDSCHAP slijpen wij
vlijmscherp!
HAGENgereedschapslijperij
Trapgans 2A - Ankeveen

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
KLOKKENMAKER
www.pendulehuis
030-7853826/06-11113421

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Medisch pedicure heeft
praktijk voor de medische
en gezonde voeten.
Middenweg 104B
0653387116
TE KOOP voor de liefhebber:
Woodhouse accordeon – orgel
in mooie en prima staat
eventueel met versterker en
Lesley. T.e.a.b. 035-6564520.
TE KOOP: mobiele verkoopwagen
stal / kraam / tent / kiosk
iets aparts.
2 x professionele parasols
Geheel compleet
4 x 3 meter
T.e.a.b. 035-6564520.
Te huur
Kortenhoef
Kerklaan 20 app. 15
2 kamers, totaal 53 m²
Vanaf 1 jan. 2020
€ 900,- excl. GLW
Contact: Joop Welle
06 -156 540 41
CHRISTMAS POP
Zing je mee op maandag?
Kerstpopsongs meerstemmig
muziekhuisnederhorst.nl

CLUB 4711
Uitslag BV Geinburgia - Biljartclub 4711: 3-12
Vrijdag 18 okt.: T. Boots - Mw.
D. Giavarra 0-3, N. de Vries R. Knegt 0-3, K. Bijl - J. van
Greuningen 3-0, T. Hemelrijk

- A. de Bruin 0-3, R. Droomers
- M. Zieleman 0-3
Uitslag BV Overmeer - BV De
Poedel: 10 -5
Donderdag 17 okt.: W. Clements - A. v.d. Velden 3-0, M.

Gez
Herfst
Gezellig
elligHerfst
Witbrood

knip of hoog,
per heel gesneden,
van € 2,40

Brownies
gebakken
met passie
door Jeroen

heerlijk met
eg
speculaas als bel

voor

€ 1,95

3+1

GRATIS

Geldig van donderdag 10 oktober t/m zaterdag 2 november

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

www.bakkerjeroen.nl

v.d. Velden - H. Greefhorst
3-0, M. Verlaan - H. Alders
0-2, P. van ‘t Klooster - G. Enkelaar 1-3, H. Stalenhoef - G.
Vermeulen 3-0
Programma: Donderdag 24
okt. 19.30 uur: onderlinge
competitie BV Overmeer,
vrijdag 25 okt. 14.30 - 20.30
uur: bar open + vrij biljarten,
zaterdag 26 okt. 19.30 uur:
4711-maandtoernooi biljarten.
Contact: Adres: Overmeerseweg 5a, Nederhorst den Berg,
telefoon: 06-20408058

NIEUWSSTER
Woensdag 23 oktober 2019

Patricia
IJsbrandij
WEEKBLADWIJDEMEREN
“Ik
ben niet altijd geïnteres- Universiteit. Het zal daarom
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
seerd geweest in politiek. Mijn niet verbazen dat sociaal
aandacht voor de landelijke maatschappelijke belangen,
politiek nam toe toen ik in de kunst- en cultuur thema’s zijn
media ging werken”, opent die dichtbij haar staan. DaarPatricia IJsbrandij, raadslid naast zit ze in de Adviesgroep
voor Dorpsbelangen. Toen ze Duurzaamheid.
2016/ 2017 eindredacteur was
van de NieuwsSter bemerkte “Ik vind ik de toenemende eenze hoe goed het is om je in te zaamheid en de afnemende
zetten voor je omgeving. Na verdraagzaamheid zorgelijk,
een cursus politiek sloot ze laten we allemaal een beetje
weloverwogen aan bij Dorps- meer naar elkaar omkijken.”
Belangen. “Een partij die al Ze is blij met kleine triomfen,
decennia bestaat met ervaren, bijvoorbeeld als de wethouder
trouwe mensen in de gelede- de Hoge Nood- app onder de
ren.” Patricia is 50 jaar, heeft 2 aandacht wil brengen. “Sinds
zonen, een leuke man en twee de komst van Erve Knorr ben
honden. Ze studeert Cultuur- ik fan van kleine appartemenwetenschappen aan de Open tentorens, een uitkomst voor
In samenwerking met
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de woningnood.” Natuurlijk
zijn er ook dingen die Patricia
minder vrolijk stemmen, denk
aan onderwerpen die onnodig stroperig verlopen. Of als
men ten koste van anderen de
spotlight op zichzelf weet te
zetten. “Ik ervaar de diversiteit
aan vrouwelijke en mannelijke eigenschappen in de raad
als heel interessant en ook
belangrijk bij besluitvorming.
Toch hoop ik wel stiekem een
klein beetje op een ‘vrouwelijke’ nieuwe burgemeester.”
Ze vindt het raadswerk druk,
intensief, afwisselend, verantwoordelijk en leerzaam. “Ik
heb het enorm naar mijn zin!”

Renée Wijnen
Renée Wijnen is zojuist 65 geworden. Als bouwkundig ingenieur opgeleid, heeft ze 30 jaar
vooral bij grotere gemeentes
gewerkt in ruimtelijke ordening
en bouwen. Twee jaar geleden
kwam ze via een vriendin in
contact met De Lokale Partij.
“Hun verkiezingsslogan ‘Géén
fusie met Hilversum’ sprak mij
aan.” Een partij van verstandige, integere mensen die
het gesprek met de inwoners
aangaat en geen geheime
spelletjes speelt. “Wij zijn de
grootste partij en desondanks
niet in een coalitie gekomen. Ik
ga voor de kwaliteit van Wijdemeren als groene, waterrijke
gemeente.”

Sorrel Hidding
Al als tiener en student tijdens
de tijd van de apartheid in
Zuid-Afrika raakte Sorrel Hidding politiek geïnteresseerd.
“Door krachtig verzet van de
bevolking en met steun vanuit
het buitenland werd de apartheid afgeschaft en vrijheid voor
iedereen mogelijk.” Sorrel is
afgestudeerd in Psychologie
en Communicatiewetenschappen en woont in Nederhorst
den Berg. Ze is werkzaam als
Hoofd Marketing bij een internationaal bedrijf. Haar eerste
politieke bemoeienis was het
lokaal campagnevoeren voor
het behoud van het schapenweitje op het Ankeveense pad.
Daarna werd ze door verschil-

lende partijen benaderd om
mee te doen aan de verkiezingen waarbij haar keuze op de
VVD viel. Waarom de VVD?
“Ik kan me goed vinden in de
liberale waarden van de VVD.
De lokale aanpak is pragmatisch en focust op een efficiënte, duurzame gemeente.
De speerpunten zoals natuur,
toerisme, wonen, goede voorzieningen en toegankelijke gezondheidszorg zijn onderwerpen die ik heel belangrijk vind.”
Sorrel Hidding is nu anderhalf
jaar raadslid. Hoewel aanvankelijk geen politieke ervaring,
meent ze dat ze inmiddels
aardig wat ervaring heeft opgedaan en zich daarmee stevig in

het debat kan mengen. Daarbij
wil ze graag het accent leggen
op de inhoud en zich niet zozeer met het politieke spel bezighouden. In haar portefeuille
onderwerpen die betrekking
hebben op het sociale domein
zoals snelle toegankelijkheid
van de zorg voor hen die dat
nodig hebben, verbetering van
de communicatie en het realiseren van woningbouw binnen
de kaders van de leefbaarheid
en de identiteit van de verschillende dorpen. “Ik zoek graag
de nuance en kijk niet zozeer
naar de verschillen maar naar
de verbindende factoren. Mijn
focus ligt vooral op meer contact met de inwoners.”

Volgens Renée betekent het
dat we zelf goed moeten weten wat we willen. Wijdemeren
is de groene buffer tussen drie
grote steden die niet mag verstenen. “Kies in hemelsnaam
niet voor de gemakkelijkste
weg: het volbouwen van polders.” Ze wil graag meer woningen voor onze jeugd, onze
jonge gezinnen en onze ouderen. Maar volgens mevrouw
Wijnen moeten we eerst de
mogelijkheden onderzoeken
die er ook legio zijn in vrijkomende panden en in de dorpen zelf. De gemeente moet
een goede gesprekspartner
worden voor marktpartijen
die verder willen denken dan

zo snel en makkelijk mogelijk
geld verdienen.
Wat haar betreft is de fusie
met Hilversum gelukkig van de
baan. De Lokale Partij heeft
zich daar sterk voor gemaakt
en dit is grandioos gelukt. “Ik
ga me flink inzetten voor een
zelfstandig Wijdemeren in de
ruimste zin. Samen met vele
inwoners, ben ik trots op onze
mooie gemeente en wil graag
dat die te midden van al die
grote steden een plek van rust
en ruimte is én blijft.”

NIE
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Nederhorst verliest 0-2

SENIORENLUNCH

Nederhorst heeft verdiend de
punten moeten laten aan Sporting Martinus.

€ 12,44

SENIORENLUNCH
Even gezellig bijpraten met (Wijdemeerse)
dorpsgenoten? Kom dan naar de seniorenlunch
op 31 oktober a.s.! Voor € 12,44 ontvangt u een
heerlijke lunch inclusief een kopje koffie of thee.

31 oktober a.s.
Aanvang 12.30 uur.
Reserveren is gewenst:
info@restaurant1244.nl of op
telefoonnummer 035-533 9155.

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

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

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

open dag
3 november

De zeer jonge basisopstelling
vandaag werkte hard maar
kwam voetbaltechnisch het
nodige tekort om het de tegenstander echt moeilijk te
maken. Over de hele wedstrijd
was de tegenstander de makkelijker voetballende ploeg die
ook de meeste kansen kreeg.
Doordat de gasten de beslissing in de wedstrijd niet wisten te maken, het bleef tot de
93e minuut maar 0-1 en bleef
het spannend ondanks dat de
thuisploeg maar weinig wist
te creëren. Een penalty in de
blessuretijd betekende de uiteindelijke 0-2.

Alleen het tweede speelde. Tegen Geinburgia 2 verspeelde
Nederhorst in de eerste twintig
minuten onnodig zijn punten.
Na de snelle 0-3 was men na
rust veel sterker maar strandde
de roodgelen bij een 2-3 nederlaag.
De JO17-1 blijven het goed
doen en wonnen opnieuw. In
Uithoorn werd Legmeervogels
met 2-0 verslagen.
In de herfstvakantie is er voor
de jeugdleden een mooi programma. Op 22 en 24 oktober
zal de Golden Boys voetbalschool een aantal trainingen
verzorgen. Dit zijn oud-profvoetballers en hieraan meedoen zal een bijzondere ervaring zijn voor de jeugdleden.

WEE

In de ochtenden voor de jeugd
van O7 t/m O11 en de midNIEUWSDit
VOOR AN
dagen voor O12 t/m O19.
event wordt kosteloos aangeboden!
Start onder 23 competitie
In het kader van deze competitie speelt, op dinsdagavond
29 oktober, Nederhorst onder
23 vanaf 20.30 uur zijn eerste wedstrijd thuis tegen NVC.
Deze competitie is opgezet,
met naast Nederhorst, de volgende deelnemende verenigingen; NVC, FC Weesp, ‘s
Graveland, BFC en FC Abcoude. De teams worden samengesteld uit selectiespelers en
jeugdspelers niet ouder dan 23
jaar. Na de 5 poulewedstrijden
is er een slotavond op 28 april
2020 bij FC Weesp.

‘s-Graveland ten onder
Van de tegenstanders tot nu
maakte AVV Swift de meeste indruk en liet ‘s-Graveland
kansloos in de tweede thuiswedstrijd. De Amsterdammers
wonnen met 0-5.
Senioren zondag
Het 3e mag zichzelf de 4-2 nederlaag bij Buitenveldert 9 aanrekenen. Het 4e verloor met
2-7 van Hoogland 9 ondanks
een 2-0 voorsprong.
Bekerwedstrijden
Afgelopen zaterdag stonden
er maar vijf wedstrijden op het
programma: allemaal voor de

bekercompetitie. Twee daarvan
bereikten de volgende ronde:
VR1 en JO19-2. MO13-1 en
MO15-1 redden het niet net als
JO19-3. Dat was zuur omdat
in de allerlaatste minuut Huizen JO19-3 gelijkmaakte en de
aansluitende penaltyserie won.
Alg. Ledenvergadering
Donderdag 31 oktober legt het
bestuur verantwoording af aan
haar leden over het seizoen
2018-2019. Zowel op organisatorisch als op financieel gebied.
Tweede kans Echt Waar!?
Zaterdagavond om 21.30 uur

wordt bij SBS6 duidelijk of de
herkansing in de quiz succes
en daarmee geld heeft opgeleverd.
Dartteam S.V. ‘s-Graveland
Het sinds dit seizoen onder de
blauw witte kleuren gooiende
team doet het uitstekend en is
nog ongeslagen. Dinsdag 29
oktober speelt het weer thuis in
de kantine.
Klaverjassen
Elke twee weken op de maandagavond: om 20.00 uur klaverjassen in de kantine.
U bent van harte welkom!

A.S.V. Petanque 91

10 jaar

2009 - 2019

www.yogadebra.nl

19 oktober speelden we het 7e vanaf de oprichting van de petoernooi, meetellend voor het tanque vereniging. Wij wensen
open Ankeveens kampioen- haar man, kinderen en kleinkinschap petanque. We opende deren veel sterkte de komende
met een ogenblik van stilte, tijd.
Ruitenbeek adv. 22-01-2015 15:29 Pagina 1
Na dit moment,
werd er geloot
daar ons adv.
bestuurslid
Diny van 15:29
Ruitenbeek
22-01-2015
Pagina 1
Schaik de afgelopen week ge- wie met wie moesten strijden
heel onverwacht is overleden. om de punten. Het werden
Diny is bestuurslid geweest weer fraaie, lange partijen. Na

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

drie partijen gespeeld te hebben op het Piet Kosterplein
werd Bert Neijsen de dagwinnaar met drie gewonnen
partijen en een plus van 21.
Tweede werd Piet van Leyen,
met eveneens drie gewonnen
partijen, maar met een plus van
18. Derde, ex aequo, werden
Wim Bornhijm en Jurriaan van
Schaik met twee winstpartijen
en een plus van 8. Laatste,
zonder winstpartij, werd Felix
Flameling, met een min van 17.
Dit was de laatste wedstrijd om
het kampioenschap 2019. Zaterdag 23 november spelen we
het laatste toernooi van het seizoen, waarna de kampioenen
bekend worden gemaakt.
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2 november					
Landelijke Natuurwerkdag
REGIO 		
Steeds minder bijen, insecten en vogels overleven in onze provincie.
Op de Landelijke Natuurwerkdag zaterdag 2 november
2019, in Noord-Holland gecoördineerd door Landschap
Noord-Holland, kun je daar
zelf iets tegen doen! Doe je
mee? Op allerlei plekken kun
je zagen, harken, aanplanten en nog veel meer. Ook je
vrienden en familie zijn van
harte welkom. Kijk op www.
natuurwerkdag.nl en reserveer
op tijd een plekje. Een dag
van je tijd. Dit is dé kans om je
steentje bij te dragen aan een
rijke natuur in Noord-Holland.
Dat kunnen we alleen samen.

Meer soortenrijkdom
Op 2 november kun jij je inzetten voor meer soortenrijkdom
in de natuur tijdens dé grootste groene vrijwilligersactie
van Nederland. Coördinator
voor de Natuurwerkdag, Peter
Mol: “Landschap Noord-Holland vindt het belangrijk dat
er meer leefruimte komt voor
kwetsbare planten en dieren.
Daar werken boswachters in
onze natuurgebieden dagelijks aan. En we krijgen daarbij
hulp! Heel veel Noord-Hollanders steken als lid van een
vrijwilligersgroep regelmatig
de handen uit de mouwen, zowel in onze natuurterreinen als
daarbuiten. Wij ondersteunen
ze daarbij door het uitlenen
van gereedschap en machines, cursussen en advies. Zij

Foto: Seth Carnill

knotten bomen, leggen ijsvogelwanden aan, beschermen
en tellen vogels of andere
dieren en onderhouden bijzondere natuurgebiedjes. Het
enthousiasme op een van de
55 werklocaties werkt aanstekelijk.”

‘TIJDENS DE NATUURWERKDAG KAN
IEDEREEN KOMEN
HELPEN’
Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan het onderhoud van (natuur)gebieden
en de vergroting van de bio-

diversiteit in heel Noord-Holland. Met het programma
Betrekken bij Groen steunt de
provincie duizenden vrijwilligers. Wil je ook meehelpen
jouw groene omgeving mooier
te maken? Ga snel naar www.
natuurwerkdag.nl en kies een
leuke plek uit.

Ondernemer van het jaar?
Generaties op het dak
Door: Willem van Ettekoven

WIJDEMEREN
Bijna 300 jaar geschiedenis in dezelfde omgeving.
Van Ettekoven Rietdekkers
werkt al 9 generaties op
het rietendak. Een oer-Hollands ambacht wordt al
vele generaties overgedragen.
De geschiedenis van Van
Ettekoven Rietdekkers gaat
terug tot 1720, toen is Johannes van Ettekoven gedoopt in
De Bilt. De 3e generatie is in
1787 geboren in Maartendijk,
de 8e (huidige) generatie is
geboren in Blauwkapel (toen
nog gemeente Maartendijk)
en de 9e en jongste generatie is geboren in Hilversum.
De laatste 4 generaties, bijna
100 jaar, zijn actief werkzaam
in de gemeente Wijdemeren.
Van Ettekoven Rietdekkers is
alweer 16 jaar gevestigd in de
gemeente Wijdemeren.

De huidige generaties rietdekkers zijn de broers Willem
en Evert-Jan en 2 zoons van
Willem, Marien en Jan-Willem.
Voor velen is Van Ettekoven
Rietdekkers een begrip, waar
wij ook trots op zijn. Omdat wij
nog steeds rietendaken van
ons voorgeslacht onderhouden, voelen wij ons ook sterk
verbonden met onze relaties
en hun rietendaken. Deze
verbondenheid zit ons in de
genen.

‘OER-HOLLANDSE
AMBACHT’
Ons bedrijf is sterk lokaal gericht, 90% van onze relaties
bevindt zich binnen een straal
van 12 km rond Loosdrecht.
Onze bijdrage aan een circulaire economie blijkt doordat
gesloopt riet van oude daken
ook binnen diezelfde straal
verwerkt wordt als ‘stro’ voor
hun koeien. Het riet dat wij
verwerken komt voor 95%

Foto: Team Van Ettekoven

uit Nederland en sinds 2 jaar
ook weer uit Loosdrecht. Het
riet uit Loosdrecht blijkt van
uitzonderlijke kwaliteit zodat
wij uitbreiding van dit project
graag promoten.

Wij zijn finalist in de verkiezing;
‘Ondernemer van Wijdemeren’
en hebben uw stem hierbij nodig. Bekijk onze video en stem:
https://ondernemervanwijdemeren.nl/de-finalisten/#riet of

VanEttekovenRietdekkers.nl
Wij willen mede finalist Dunnebier Print & Marketing bedanken voor het beschikbaar
stellen van deze ruimte.
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Fort Nieuwersluis in teken
van koude oorlog

Workshops			
Aanstaande ouders

Open Monumentendag Special

Koude Oorlog is de bomvrije
kazerne ingrijpend veranderd,
zodat het kon worden gebruikt
als commandopost. Zo kwam
er een sluizenstelsel van gasdichte deuren en een luchtverversingsinstallatie om medewerkers te beschermen tegen
een atoomaanval. Tijdens de
rondleiding ontdek je hoe de
medewerkers van de Bescherming Bevolking hier destijds
werkten, aten en slapen.
REGIO 		
Jarenlang is Europa in de
greep geweest van een
oorlog die nooit uitbrak:
de Koude Oorlog. Een tijd
van Oost tegen West, spionage en de dreiging van de
atoombom.
In de provincie Utrecht herinneren nog allerlei plekken aan
deze fascinerende periode.
Op 26 oktober vindt de Open
Monumentendag
Special
plaats met als thema ‘Monumenten uit de Koude Oorlog’.

Een aantal monumenten die
meestal niet toegankelijk zijn
voor het publiek, opent dan de
deuren. Eén van deze monumenten is de commandopost
van Bescherming Bevolking
op Fort Nieuwersluis.
Gratis rondleiding
Op zaterdag 26 oktober is de
commandopost op Fort Nieuwersluis open voor publiek.
Van 11:00 tot 16:00 uur kunnen
bezoekers gratis een rondleiding krijgen door dit bijzondere
deel van het fort. Tijdens de

Meer monumenten uit de
Koude Oorlog
Naast de BB-commandopost
op Fort Nieuwersluis zijn er
in de provincie Utrecht nog
drie andere monumenten uit
de Koude Oorlog toegankelijk
voor het publiek: Mobilisatiecomplex Zwijnsbergen, Vliegbasis Soesterberg en Lunet I.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.openmonumentendag.nl/special-monumenten-uit-de-koude-oorlog/

Wintermarkt Loosdrecht
LOOSDRECHT
Voor de tweede keer zal
een kleinschalige Wintermarkt
georganiseerd
worden in het Wijdehuis/
Drieluik. Hierbij nodigen
wij iedereen uit Wijdemeren uit die het leuk vindt
om zijn/haar zelfgemaakte
spullen te verkopen.

Het betreft kleine tafels, maar
het is gratis. Het enige wat
wij van u vragen is een van
uw producten beschikbaar te
stellen voor de loterij, waar de
opbrengst ten goede komt aan
het Wijdehuis. Graag aanmelden voor 1 november!
Bij deze nodigen wij iedereen
van harte uit om te komen

kijken/kopen of gezellig wat
te drinken. 23 november van
12.00 - 16.00 uur (vanaf 11.00
inrichten). Locatie: Wijdehuis,
Acacialaan 2, Loosdrecht.
Voor meer info: Herma Kleve,
hkleve@versawelzijn.nl of 035
6231100.

REGIO 		
Het is één van de grootste
veranderingen in je leven:
moeder of vader worden.
Hoe bereid je je voor op het
ouderschap? En hoe maak
je tijdens de zwangerschap
al contact met je baby? Om
hierover in gesprek te gaan
met andere aanstaande
ouders organiseert Jeugd
en Gezin twee leuke workshops.
De band met je kind begint
al in de buik. In de workshop
‘Contact met je baby’ laten we
allerlei manieren zien om met
je baby te communiceren: in
de buik en net na de geboorte. Je krijgt informatie over de
taal- en hersenontwikkeling
van kinderen en waarom een
goede band al vanaf de zwangerschap zo belangrijk is.
Wanneer je voor het eerst vader of moeder wordt, is het
moeilijk om je voor te stellen
hoe dit zal zijn. Omdat er veel
verandert, is het fijn om je goed
voor te bereiden. Tijdens deze
workshop ‘Klaar voor het ou-

derschap’ denk je vast na over
wat de komst van een kind
met je doet. De workshops zijn
gratis en bestemd voor aanstaande moeders én vaders,
tussen de 5e en 9e maand van
de zwangerschap. Heb je geen
partner, vraag dan iemand mee
die belangrijk voor je is. Tijdens
de bijeenkomsten van ongeveer 2 uur krijg je informatie,
doen we oefeningen en kijken
we naar korte films.
Dit najaar kun je op meerdere
data en locaties de workshops
volgen, maandag 4 en 11 november in Huizen (Regentesse
102), 18 en 25 november in
Hilversum (Frederik van Eedenlaan 13b), woensdag 27
november en 4 december in
Bussum (Lambertus Hortensiuslaan 86) dinsdag 3 en 10
december in Huizen (Eemlandweg 8). Alle keren ‘s avonds
van 19.30 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website van
Jeugd en Gezin www.jggv.nl/
cursussen of door een mail te
sturen naar
cursussen@jggv.nl.

Fototentoonstelling

Concert Carezza kwartet in
kunstgalerie

scholen Ankeveen

LOOSDRECHT
Het kwartet bestaat uit 4
strijkers van het Radio Filharmonisch Orkest.

Dit is een voorproefje, van het
uit te geven boek met foto`s en
verhalen over het schoolleven
van Ankeveen. Deze tentoonstelling is georganiseerd in
samenwerking met de historische kring “In de Gloriosa”
Ankeveen, `s-Graveland en
Kortenhoef, en vind plaats in
het fraaie onderkomen van de

27 oktober 15.00 uur

Zij spelen van Haydn strijkkwartet in d op.42, van Rachmaninov strijkkwartet nr.1 en
van Schubert strijkkwartet
nr.14. Kijk voor meer informa-

tie op www.vermeulenart.nl
onder klassieke concerten.
Er is plaats voor 50 luisteraars,
van te voren reserveren op
info@vermeulenart.nl of telefonisch op 035 5821730.
Entree € 15,- inclusief hapjes
en drankjes, tot 18 jaar gratis.
Zodde 20, Loosdrecht.

Foto: Alexander van den Tol

ANKEVEEN
Zaterdag 26 en zondag
27 oktober van 11.00u tot
16.00u is er een fototentoonstelling over alle scholen van Ankeveen.

Ankeveense IJsclub, Stichts
End 22a te Ankeveen. De entree is gratis, en ook het kopje
koffie tijdens het gezellig bijpraten over vroeger.

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
www.galeriewijdemeren.nl
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MUSIC IN COLOR, EXPERIENCE OF ART, VIDEO AND
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Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl
t/m 27 oktober

Expositie ‘Beter met
Planten in Pinetum Blijdenstein - Hilversum

Veel boeiende verhalen over
de geneeskrachtige werking
van de collectie. www.pinetum.nl

27 oktober

Dansen op een viool
met Pieter van Loenen
- Nederhorst den Berg

Concert Pieter van Loenen en
Tobias Borsboom: zondag 27
oktober 2019, aanvang 15.30
uur, entree 18,50 euro (tot 25
jaar 10 euro). Reserveren via
de website www.jagthuis.nl,
per email via stal@jagthuis.nl
of telefonisch 0294-252609.
De locatie van het concert
is Het Jagthuis, Middenweg
88, Nederhorst den Berg
(Horstermeer).

30 oktober

Leesclub Stalpaertkerk ‘s-Graveland

‘Zeg het tegen God’ is het
prachtige boek van de Italiaanse monnik Luigi Gioia. Misschien is gebed een onderdeel
van je leven, of ben je wel benieuwd naar wat gebed nu is.
Lees mee! Vanaf 30 oktober
om 20.00 in de Stalpaertkerk,
Noordereinde 14 te ‘s-Graveland. Info:dominee@hervormdegemeentesgraveland.nl

t/m 1 november

Expositie ‘Beestenboel’
in Galerie Wijdemeren
- Breukeleveen

Een fraaie collectie kunst met
dieren in de hoofdrol. U bent iedere vrijdag – en op andere dagen wanneer de vlag uithangt –
welkom tussen 11.00-17.00 uur.
www.galeriewijdemeren.nl

8 november

Carnavalsvereniging de
schuimlikkers - Ankeveen

Op vrijdag 8 november om
21.00 uur viert carnavalsvereniging de schuimlikkers, het
prinsenbal in het Wapen van
Ankeveen. Komt u ook?

9 november

Bijzonder concert
- Ankeveen

Op zaterdag 9 november viert
muziekvereniging BMOL uit
’s-Graveland haar 120 jarige
bestaan. Om deze bijzondere
mijlpaal te vieren zal zij optreden in ‘De Drie Dorpen’ in
Ankeveen. Zowel slagwerk,
orkest en veel jeugd zullen
hun muzikale kunsten vertonen. Tussen 16:30 en 19:30
zal dit bijzondere concert
plaatsvinden. Er is een grote
pauze waar iedereen voor
een klein bedrag (€ 5-10) lekker kan mee-eten en contact
kan leggen met de muzikanten. Entreeprijs € 10, en kinderen voor de helft.

Iedere zaterdag en zondag 12-18 uur

Herfst expositie open
Gallery McSorley
- s-Graveland

Het is de enige Gooise Gallery, die meer dan 63 hedendaagse Nederlandse en
internationale
kunstenaars
brengt, die professioneel
creaties maken in allerlei
materialen, van schilder- tot
grafiekkunst, van brons tot
glas en hout en textielkunst.
Galerie bezoekers kunnen
nu gratis kaarten krijgen voor
de aankomende Amsterdam
Afforable Art Fair 30 okt. - 3
nov. in de Kromhouthal, Gedempte Hamerkanaal 231,
1021 KP Amsterdam. www.
gallerymcsorley.com of kom
langs in de galerie: Zuidereinde 124, ’s-Graveland.

18 november

Energiebesparing
- Nederhorst den Berg

Weet u wat uw apparaten
gebruiken? Wil u minder verbruiken of efficiënter? Welke
energiebesparende maatregelen spreken u aan? Welke
energiebesparing is mogelijk
in uw huis? Met welke bespaartips kunt u verder?
Locatie VVNederhorst maandagavond
18
november
19.30-22.00 uur
Voor informatie
http://ECWijdemeren.nl
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19 en 20 oktober

Music in Color is ontstaan door de
samenwerking van componist/percussionist Angelo van den Burg en kunstenares Ingrid Jansen. Vorig jaar ontstond heel spontaan het idee dat het
een mooie combinatie zou zijn om te
gaan schilderen op de muziekcomposities Van Angelo. Zijn melancholische
muziek gaf zoveel inspiratie en prachtige beelden dat dit voor Ingrid een uitdaging werd deze om te zetten in acht
schilderijen. In atelier Art to Join is in
het weekend van 19 en 20 oktober het
gezamenlijke werk te zien van Gaetan
Dirven videokunstenaar en Ingrid Jansen Kunstenaar. In een video- installatie wordt er gewerkt met beelden
die geïnspireerd zijn op de muziek en
de schilderijen van Ingrid Jansen. Hij combineert beelden uit de werkelijkheid met schilderijen,
kleuren en verfstreken in lagen over elkaar, waardoor de muziek versterkt wordt door het beeld.
Soms vervreemdend, vaak ontroerend.
In de oude school in Kortenhoef exposeert de kunstenaar Johan van Vilsteren. Vanaf zijn afstuderen aan de kunstacademie st. Joost in Breda heeft hij vele exposities gehad o.a. in het
Stedelijk museum Amsterdam, Groninger Museum, Art Directors Club New York en Beurs van
Berlage. Hij heeft verschillende nationale en internationale prijzen ontvangen. Het thema van
zijn schilderijen is slijtage (huid /onttakeling/ dood / noodzaak / natuur / mens). Het leidde tot de
vraag waarheen de vitaliteit van de dingen verdwijnt, waar blijft leven? Het positieve van slijtage
is dat het laag na laag laat zien.
De exposities zijn gratis toegankelijk van 11.00 uur tot 17.00 uur

EXPOSITIE ROBÈRT DE
GRAAF - LOOSDRECHT
Tot 31 oktober

Van 7 september tot 31 oktober exposeert
Robèrt de Graaf in Bibliotheek Gooi en
meer vestiging Loosdrecht.
De in Amersfoort geboren kunstenaar
Robèrt de Graaf is een gepassioneerd
schilder. Hij schildert al vanaf jonge leeftijd. De kunstenaar heeft de periode van
spontaniteit en impulsiviteit achter zich
gelaten en is nu aangekomen op een punt
waarbij hij composities op doek schept
die neigen naar surrealisme, maar tevens
een weergave zijn van deze huidige tijd.
Robèrt gaat hierbij onderwerpen als politiek, wetenschap, vervreemding en religie
niet uit de weg.
Als het enigszins kan werkt hij met alle materialen die voorhanden zijn, de basis blijft echter altijd olie- en acrylverf. Het kleurgebruik van Robèrt is op dit moment in balans maar zo af en toe
komen er werken tot stand met spontaan en explosief kleurgebruik.
De kunstenaar haalt zijn inspiratie uit diverse bronnen, alles wat boeit kan leiden tot een goed
werk!

KLAAR VOOR DE WINTER! GRATIS WEBINAR VOOR ALLE
BEWONERS VAN WIJDEMEREN.
31 oktober

Tijdens dit webinar leggen Ulrike de Jong (coördinator Loosdrecht energiecoöperatie) en Eric
Paardekooper (energiecoach Ankeveen) uit wat voor energiebesparingsmaatregelen je in je eigen thuis kunt nemen. Ook vertellen we alles over de huidige subsidies en financieringsmogelijkheden. Met goede isolatie blijft de warmte beter in huis. Zo bespaar je energie en ervaar je meer
comfort. Maar weet jij welke isolatie maatregelen het beste zijn? Waar zou je aan moeten beginnen en hoeveel bespaar je? We delen ook een aantal snelle bespaartips zodat je je energierekening verlaagt zonder dat het je iets kost. Sinds kort zijn er nieuwe subsidies en energiebespaarleningen beschikbaar. Wil jij stappen nemen om je huis te isoleren? Maak gebruik van de nieuwe
landelijke subsidie voor isolatie van dak, gevel, vloer en ramen. De subsidie energiebesparing
eigen huis (SEEH) is onderdeel van het klimaatakkoord. Als je twee of meer isolatiemaatregelen
laat uitvoeren, bedraagt de subsidie ongeveer 20% van de gemaakte kosten. Hoor de details
tijdens het Webinar. Ben je nieuwsgierig? Schrijf je dan in voor het Webinar van donderdagavond
31 oktober om 20 uur. Je ontvangt een link per e-mail zodat je het Webinar thuis vanaf je computer kunt volgen. https://energiecooperatiewijdemeren.webinargeek.com/klaar-voor-de-winter
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Maak een herfstwandeling!
Paddenstoelen zoeken in het bos...
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