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STIKSTOF BEDREIGD 
BOUWPROJECTEN

VIJF FIETSVRIENDEN DIT IS ANKEVEEN! NEDERLANDSE RACE 
HISTORIE

KINDERBOEKEN- 
AMBASSADEUX

Werk van Dirk Smorenberg
Aandacht voor lokale kunst
Door: Saskia Luijer
 
WIJDEMEREN  
Ter afsluiting van de kunst- 
en cultuurweek in Wijde-
meren verzorgde de His-
torische Kring Loosdrecht 
vrijdagavond 4 oktober 
in het gemeentehuis een 
lezing over de beroemde 
kunstschilder Dirk Smo-
renberg. Aansluitend 
gaf Stichting Kunstbezit 

‘s-Graveland een rondlei-
ding langs hun collectie 
van lokale schilderijen.
 
Kunstschilder Dirk Smoren-
berg (1883 - 1960) werd ge-
boren in Alkmaar, groeide op 
in Noord-Holland en was la-
ter woonachtig in Loosdrecht, 
waar hij aan de Horn (Horn-
dijk) zijn atelier aan huis had. 
“Hij was een eigenzinnig en 
gedreven persoon” vertelde 

Jeannette Kuhn namens de 
Historische Kring Loosdrecht. 
“Een schilder die niet alleen in 
Loosdrecht maar ook in Kor-
tenhoef en Nederhorst den 
Berg zijn inspiratie vond. Vaak 
liet hij zich onderweg op de 
fiets door van alles en nog wat 
meevoeren. Als hij dan geen 
penseel of potlood bij zich had 
ging hij zelfs met een houtje of 
rietstengel aan de slag”.
 
Toegankelijke stijl
Favoriete onderwerpen van 
Smorenberg waren bootjes, 
water, waterlelies en ijspret. 
Hij tekende en schetste veel. 
Bijvoorbeeld tekeningen van 
badgasten, losjes op papier 
gezet. Zijn schilderstijl was 
toegankelijk, vaak wat vlak 
en strak. Heldere kleuren met 
eenvoudige vormen en wei-
nig detail. “Hij streefde altijd 
naar het versimpelen van de 
afbeeldingen” lichtte Jeannet-

te Kuhn toe. Bij aanvang was 
zijn werk kleurrijk en dik opge-
zet, meestal in olieverf. Later 
liet hij het allerlei invloeden 
ondergaan. Kuhn noemde de 
art deco kenmerken, het lumi-
nisme en magisch realisme. 
Smorenberg was goed in het 
hanteren van wit, vaak in com-
binatie met verte en ruimte. Bij 
besneeuwde bergen, wolken-
luchten en waterspiegelingen 
liet hij het wit er echt uitsprin-
gen.
 
Lokale kunstcollectie
In de aansluitende rondleiding 
namen Henri Spijkerman en 
Joop Glijn de bezoekers mee 
langs werken van de Korten-
hoefse, Bergse en Haagse 
School. Schilderijen van Dirk 
Smorenberg, maar ook van 
andere kunstenaars als Flip 
Hamers, Barend van Voorden, 
Bernard van Beek en Paul Ga-
briël.

Nieuwe
burgemeester 
bekend

WIJDEMEREN  
De vertrouwenscommissie 
belast met de werving van 
een nieuwe burgemees-
ter is vorige week tot een 
aanbeveling gekomen. Op 
donderdag 10 oktober is 
er een extra buitengewo-
ne raadsvergadering. De 
volledige procedure is ge-
heim.
 
Na afloop van het besloten 
gedeelte zal de voorzitter van 
de vertrouwenscommissie be-
kend maken wie door de raad 
is aanbevolen voor benoeming 
tot burgemeester van Wijde-
meren.
   

GAD sluit uur 
eerder

REGIO   
Bij hoge uitzondering sluit 
de GAD op donderdag 10 
oktober om 15.30 uur de 
deuren in het kader van een 
personeelsbijeenkomst.
 
Dit houdt in dat de scheidings-
stations in Bussum, Hilversum, 
Huizen en Weesp een uur eer-
der dichtgaan dan normaal. In-
woners kunnen 10 oktober hun 
groot huishoudelijk afval kwijt 
van 8.30 tot 15.30 uur. Inwo-
ners zullen verder geen hinder 
ondervinden van de vervroeg-
de sluiting; de klantenservice 
heeft achtervang geregeld en 
de afdeling inzameling zal de 
inzamelroutes op tijd afronden.
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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

Versa Welzijn
S. Duikersloot en T. van der Tol
035 623 11 00
avewijdemeren@versawelzijn.nl

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.

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Zo. 13 oktober:  9.30 uur:
 W. Vlooswijk.

 OLV Hemelvaart
 Za. 12 oktober:  19.00 uur:
 R. Simileer.

 H. Antonius 
 Zo. 13 oktober:  9.30 uur:
 M. Lagemaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 13 oktober:  10.00 uur:
 Ds. E. J. van Katwijk.

 De Graankorrel 
 Zo. 13 oktober:  10.00 uur:
 Ds. D. Pruiksma.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 13 oktober:  10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 13 oktober:  9.30 uur:
 Ds. A.P.D. Zijlstra.

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 13 oktober: 11.15 uur: 
 Alain Verheij.

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst 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

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Verloskunde Wijdemeren 06 - 206 15 919

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56 
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14 
Tandartscentrale 0900 -15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  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

Kinderopvang
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

Scholen
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

 

Gemeente 
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
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

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

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van maandag 21 t/m vrijdag 25 augustus 2019

WAARNEMING, alleen voor SPOEDGEVALLEN:
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen

Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203

Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood kunt u de 
verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends  afgeven bij de assistente van 

de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher
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Tiny houses stap dichterbij
Gooi en Omstreken akkoord
LOOSDRECHT -  
Het plan om tiny houses te 
plaatsen op de voormalige 
gemeentewerf aan de Den-
nenlaan is een stap dich-
terbij. De Raad van Com-
missarissen van Het Gooi 
en Omstreken stemde on-
langs ook in met de plan-
nen. Daarmee is voor de 
woningcorporatie de weg 
vrijgemaakt voor de reali-
satie van dit bouwplan.
 
 
Woonruimte voor 16 starters
Wethouder Van Rijn: “Ik ben 
erg blij dat Het Gooi en Om-
streken akkoord is gegaan met 
het plan dat er nu ligt. Dit zorgt 
ervoor dat we daadwerkelijk 
stappen kunnen gaan zetten. 
Ik hoop dat de tiny houses in 
de eerste helft van 2020 ge-
plaatst kunnen worden en we 
weer zestien starters woon-
ruimte kunnen bieden in onze 
gemeente.”
 

Betaalbare woningen
Ontwikkelingsmanager Mar-
tijn Ketelaar: “We zetten tiny 
houses in als oplossing te-
gen het enorme tekort aan 
sociale huurwoningen. Er is 
grote vraag naar betaalbaar 
woningaanbod voor starters 
in Wijdemeren. Met de komst 
van deze tiny houses kunnen 
we ook deze doelgroep voor 
Loosdrecht behouden.”
 
‘GASLOOS, DUUR-
ZAAM EN MINSTENS 
10 JAAR’
 
De tiny houses zijn gasloos, 
worden van duurzaam mate-
riaal gemaakt en zullen ten-
minste tien jaar op de plek van 
de voormalige gemeentewerf 
staan. In november worden de 
concrete plannen met de om-
wonenden besproken. Daarna 
wordt de omgevingsvergun-
ning aangevraagd.

Stikstof bedreigt bouwprojecten
Porseleinhaven kan doorgaan
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Het is nog onduidelijk hoe 
de uitstoot van stikstof 
zal uitwerken op diverse 
bouwprojecten en weg-
werkzaamheden in de zes 
dorpen. Een uitspraak van 
de Raad van State bete-
kende dat er nieuw be-
leid moet komen over de 
stikstofuitstoot. Maar het 
bouwproject aan de Por-
seleinhaven in Oud Loos-
drecht kan gewoon door-
gaan.
 
Uit een berekening bleek dat 
de bouw van 12 pakhuizen van 
projectontwikkelaar Heijmans 
aan de Porseleinhaven de 
toets heeft doorstaan. Daarbij 
wordt onder andere gekeken 
naar de materialen, het heien 
en de verkeersbewegingen. 
Het wachten is op nieuwe 
regels van de overheid. Dat 
Wijdemeren omringd is door 

beschermde natuurgebieden 
zou van invloed kunnen zijn 
op de kansen. Wethouder De 
Kloet: “Hoe strenger de eisen 
met betrekking tot de afstand 
van de natuur, hoe lastiger het 
wordt om iets te realiseren.” 
Wijdemeren ligt voor 80% in 
Natura 2000 -gebied. Om de 
kwaliteit van die gebieden te 
beschermen, moet worden 
voorkomen dat die worden 
aangetast door stikstof.
 
‘WIJDEMEREN LIGT 
VOOR 80% IN NATU-
RA 2000 -GEBIED’
 
Verder plannen
Dat betekent niet dat Wij-
demeren zijn bouwambities 
opgeeft. De planning gaat 
gewoon door. Projecten als 
de vroegere wasserij aan de 
Vaartweg in Nederhorst den 
Berg, het Achtererf, de Linde- 
en Terpstraschool in Loos-
drecht en de appartementen 
bij de garage aan de Elbert 

Mooylaan in Kortenhoef zul-
len aan de stikstoftoets wor-
den onderworpen. Dat geldt 
ook voor de aanbesteding 
van wegwerkzaamheden aan 
de Kortenhoefsedijk en de 
Oud-Loosdrechtsedijk. Pas in 
maart 2020 zullen de regels 
concreter zijn.

Eerder werd de aanleg van 
diverse beschoeiingen, zoals 
in de ‘s-Gravelandse Vaart, 
uitgesteld door het Plassen-
schap vanwege de strengere 
stikstofregels. Dit in opdracht 
van de provinciale Omge-
vingsdienst die toezichthou-
der is op die regels. Tot slot 

de wethouder: “Wijdemeren 
is een mooie gemeente om 
te wonen en te recreëren. Wij 
blijven positief en blijven zoe-
ken naar manieren om te kun-
nen doorgaan met de bouw-
plannen die wat toevoegen 
aan onze gemeente.”

 Foto: Kees Hummel
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Verzet tegen onteigening
Inrichtingsplan samen opstellen

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Bij grondeigenaren in 
Kortenhoef en Ankeveen 
groeit de onrust over de 
plannen van de provincie 
Noord-Holland om weilan-
den om te zetten in ‘nat 
schraalland’. Onteigening 
dreigt als eigenaar en 
provincie niet tot over-
eenstemming komen. Op 
initiatief van een groep 
eigenaren willen Jan Ver-
bruggen en Sylvia Vrak-
king- Klein een informatie-
avond organiseren om het 
verzet samen te ballen.
 
Het provinciaal natuurbeleid 
bevat een grote natuuropgave 
in de Oostelijke Vechtplassen: 
de ontwikkeling van 786 ha 
natuur ten behoeve van het 
Natuur Netwerk Nederland.

Die nieuwe natuur moet uiter-
lijk in 2027 gerealiseerd zijn. 
Het gaat volgens Haarlem om 
het herstel van uiterst kwets-
bare en (inter)nationaal unieke 
laagveennatuur die vrijwel vol-
ledig de Natura 2000- status 
heeft. Noord-Holland heeft de 
uitwerking van dit plan opge-
nomen in het Gebiedsakkoord 
dat door 21 partijen is onder-
tekend. Ook door Natuurmo-
numenten en de gemeente 
Wijdemeren.

Naast recreatie, baggeren en 
andere doelen is er 45 miljoen 
gereserveerd voor alle natuur-
plannen.
 
Geen vee
Voor boeren en hobbyboeren 
betekent het dat de weilanden 
worden vernat door peilverho-

ging naast het afschrapen van 
het land. “Dan kan er geen 
vee meer grazen en onder-
houd wordt uitermate lastig, 
zeg maar onmogelijk”, vertelt 
Sylvia Vrakking. Zij is een hob-
byboer met een 11 schapen. 
Eerder was er al een bijeen-
komst in Loosdrecht over het 
plan, voor Kortenhoef -Oost en 
Ankeveen was er een voorlich-
tingsavond in De Drie Dorpen. 
De provinciale rentmeesters 
werken in fases. Nu gaat het 
vooral om Kortenhoef- Oost, 
de weilanden tussen Emma-
weg en Kortenhoefsedijk. 
Daarna volgen Kortenhoef- 
West en Ankeveen.

Niet vrijwillig
“Alle eigenaren met grond 
worden benaderd”, vertelt Jan 
Verbruggen. “Van beroepsma-
tige boeren, hobbyboeren, tot 
mensen die bij wijze van spre-
ken 1,5 meter breed in bezit 
hebben.” Ze krijgen het ver-
zoek om hun grond om te zet-
ten naar nat schraalland tegen 
een vergoeding van 1600 euro 
per hectare per jaar, of te ver-
kopen voor € 50.000 per ha. 
Verbruggen en Vrakking weten 
van een groep Kortenhoevers 
die al benaderd is. “Die voe-
len zich overrompeld, een en-
keling is al akkoord gegaan”, 
weet Sylvia Vrakking. “Het is 
dus niet vrijwillig, want als je 
niet meewerkt, dan dreigt ont-
eigening.”
 
Wat is natuur?
De discussie spitst zich toe 
op de vraag wat je moet ver-
staan onder natuur. In het 
rapport Grondstrategie wordt 
beschreven welke vegetatie 
men wenselijk vindt. Er ligt 
hier een ‘enorme natuurpoten-

tie voor botanische doelen’, 
staat er. Slechts in de zomer 
heeft het weiland ‘gedeeltelij-
ke droogstand met beperkte 
draagkracht’. Verbruggen c.s. 
menen dat er al voldoende 
natuur is. “Waar je ook kijkt, 
er lopen wat schapen, enkele 
koeien en er worden paarden 
gehouden. Intensieve veehou-
derij heb je hier niet”, meent 
Sylvia. Ons cultuurhistorisch 
landschap wordt prachtig on-
derhouden door die paar agra-
riërs en hobbyboeren die er 
nog zijn.
 
‘DAN KAN ER GEEN 
VEE MEER GRAZEN’

Infobijeenkomst
Op een informatieavond willen 
deze voortrekkers een eigen 
Inrichtingsplan opstellen. Met 
de boeren en andere eigena-
ren willen ze op papier zetten 
wat de natuur zou moeten zijn 
in de dorpen. Dus met koeien, 
schapen en paarden. Denk 
aan bloemrijk grasland. Ook 
zouden ze een vereniging op 
willen richten die de gezamen-
lijke belangen vertegenwoor-
digt. CDA- politicus Verbrug-
gen wil geen politiek statement 
maken, dus hij treedt terug. 
Wilt u meepraten? Aanmel-
den: jan@sgraveland.nl

FAMILIEBERICHTEN

De slopende strijd is gelukkig voorbij.
Wat rest is grote dankbaarheid voor wat jij voor ons 
hebt betekend.
Jouw kompas helpt ons bij het zoeken naar onze eigen route.

Berend IJsbrandt Hilberts
Bert

Groningen,  Nederhorst den Berg,
28 april 1947  3 oktober 2019

 Nederhorst den Berg:  Hetty Hilberts - Turkstra

 Nederhorst den Berg:  Mark Hilberts
  Christine Toonstra
  Hielke, Sanne

 Castricum:  André Hilberts
  Margriet Clement
  Iris, Kirsten

Correspondentieadres: 
Uitvaartverzorging van Vuure
T.a.v. Fam. Hilberts
Melkpad 21a
1217 KA  Hilversum

Bert is op zijn kamer in Horstwaarde, De Kooi 4, 1394 NE 
Nederhorst Den Berg, alwaar geen bezoek.
Wij nodigen u uit om Bert samen te gedenken op vrijdag 
11 oktober om 14.00 uur in de aula van Crematorium 
Laren, Weg Over Anna’s Hoeve 1 te Laren NH.
Na afloop heffen wij het glas op zijn leven in de 
ontvangkamer aldaar.
Wij vragen u om als laatste groet een onverpakte bloem 
mee te nemen.
Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
Horstwaarde, voor hun liefdevolle zorg.

Wij zijn geschokt en intens verdrietig dat wij veel te vroeg
afscheid hebben moeten nemen van Kees,

onze allerliefste vader en mijn geliefde man.

Kees Pijlman

* Amsterdam,                                            † Weesp, 
30 november 1963                                     28 september 2019

 Nick en Gerhard
 Juliette en Pax 
 Berry

B. Schoonhoven 
Middenweg 22
1394 AK  Nederhorst den Berg

De crematieplechtigheid heeft
in besloten kring plaatsgevonden.

Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/2019884

FAMILIEBERICHTEN

Het was stil op de werkvloer, maat..
geen gelach, geen gekkigheid, geen gezeur,

geen maatje meer om soepel mee samen te werken,
nooit meer... 

ik mis je gabber..
rust zacht Kees met de “K” tot ooit!

Robert Castein

Kijk op
toegift .nl en ontdek 

hoe uw idealen kunnen 
voortleven door na te 

laten aan een goed doel.

‘ Om mijn vrouw 
te eren koos ik een 
fonds op naam.’
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Fietstocht
Het vergeten kind
Prachtige opbrengst voor bouw zorghotel

REGIO   
Maar liefst 380 fietsers 
trotseerden 29 september 
j.l. de regen om geld in te 
zamelen voor de stichting 
Het vergeten kind.
 
Zij vertrokken en eindigden 
bij De groene afslag, het mid-
delpunt van de verschillende 
tochten die 10 Rotaryclubs 

van de Gooise Rotarykring 
hadden georganiseerd. Aan 
het eind van de dag was het 
eindbedrag € 10.000,- een 
mooie bijdrage voor de bouw 
van een zorghotel voor verge-
ten kinderen.

Olielozing op de plassen
West End Marina ontkent
Door: Herman Stuijver
 
LOOSDRECHT  
Het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht heeft West 
End Services verantwoor-
delijk gesteld voor het lo-
zen van olie absorberend 
polymeer op de Loos-
drechtse plassen nabij de 
plek van de benzinepomp 
aan de Veendijk. De politie 
is bezig met een strafrech-
telijk onderzoek. West End 
Marina ontkent ten stellig-
ste.
 
Het Waterschap meldt dat er 
een onbekende hoeveelheid 
van dit middel is aangetroffen 
rond de benzinepomp. Het 
heeft zich verspreid naar het 
zuidwestelijke deel van de 
Loosdrechtse Plassen in de 
richting van de legakkers en 
de Drecht. De mate van scha-
delijkheid van de stof is onder-
deel van het onderzoek, maar 
het is een stof die niet in het 

milieu thuishoort. Waterschap 
heeft de veroorzaker gevraagd 
de vervuiling zo snel mogelijk 
op te ruimen. Toen actie uit-
bleef heeft men vanwege het 
spoedeisende karakter zo-
genoemde bestuursdwang 
toegepast. Op schrift is mede-
gedeeld dat de kosten van de 
uitvoering worden verhaald op 
de overtreder. Het verwijderen 
is in samenspraak met de Om-
gevingsdienst gebeurd, omdat 
er in dit gebied diverse plan-
ten en beestjes voorkomen 
die beschermd en kwetsbaar 
zijn. Vanuit de Loosdrechtse 
plassen wordt geen drinkwater 
gewonnen. De politie is een 
strafrechtelijk onderzoek ge-
start, de gemeente Wijdeme-
ren is op de hoogte.
 
Bezwaar tegen bestuurs-
dwang
West End Marina wijst alle be-
schuldigingen ten stelligste af 
en stelt zich op het standpunt 
dat er geen sprake is van een 

overtreding door West End 
Marina. De geconstateerde 
verontreiniging van de Loos-
drechtse Plassen is niet ver-

oorzaakt door West End Ma-
rina. West End Marina heeft 
daarom bezwaar aangetekend 
tegen het besluit inhoudende 

toepassing van spoedeisende 
bestuursdwang.
 

De Vuntus
Een 8,2 van bezoekers

LOOSDRECHT  
Afgelopen zomer heeft 
Natuurmonumenten een 
bezoekerstevredenheids-
onderzoek uitgevoerd in 
natuurgebied de Vuntus 
(Loosdrechtse plassen). 
Meer dan 80% van de deel-
nemers, die voornamelijk 
het gebied bezoeken om te 
wandelen of (kano)varen, 
geeft het gebied een 8 of 
hoger.
 
 

Ontspanning
Voor 48% van de responden-
ten was ‘Ontspanning’ de be-
langrijkste reden om de Vuntus 
te bezoeken en ‘de aanwezig-
heid van natuur’ was daarbij 
een belangrijke voorwaarde.
De bezoekers van de Vuntus 
roemen de mooie natuur in 
dit gebied met de bijzondere 
planten en dieren, maar bo-
venal de rust. Zij willen dan 
ook graag dat dit behouden 
blijft.
 

Verbeterpunten
Meest genoemde verbeter-
punten zijn de aanlegsteigers 
en de parkeergelegenheid. 
Voor beide wordt de wens uit-
gesproken om deze uit te brei-
den. Daarnaast maken velen 
zich zorgen over afval in het 
gebied en de hardvaarders 
op de Vuntusplas. Ze vragen 
hierbij om meer toezicht in het 
gebied. Natuurmonumenten 
gaat proberen om hier volgend 
seizoen meer op in te zetten.

Foto: Benzinestation West End

Foto: Stoere Wijdemeerders 
Jacqueline, Daniël, Freek en 
Ralf gingen voor 40 km door 

weer en wind.

 Foto: Martin van Lokven
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Blauwe vlaggen

Het valt op dat de Nederland-
se driekleur die op veel boten 
gebruikt wordt niet de juiste 
kleuren bevat. Met name de 
blauwe kleur is donkerblauw, 
maar hoort kobaltblauw te zijn. 
Zo worden de vlaggen met 
donkerblauw, verkocht onder 
het mom van ‘classic’.
 
Die term is misleidend, want 
de vlag, vanaf 1572 bekend, is 
lichtblauw en zou als ‘classic’ 
bestempeld moeten worden. 
Ik moet toegeven dat donker-
blauw vaak wel mooier kan 
ogen, maar eigenlijk hoort het 
niet. In de NEN 3055 uit 1958 

is vastgelegd dat de blauwe 
kleur kobaltblauw behoort te 
zijn. Inmiddels heb ik tijdens 
mijn vaarvakantie al de ver-
keerde vlaggen zien hangen 
bij overheidsgebouwen, res-
taurants, parochiehuizen en 
natuurlijk op ongeveer 50% 
van de boten. Wij gaan toch 
niet zomaar toestaan dat onze 
vlag gaat veranderen? Straks 
wordt ons wijsgemaakt dat 
paars of roze de klassieke 
kleuren zijn voor onze vlag.

Met respect voor de vaak uit 
onwetendheid geboren ge-
maakte keuze voor de vlag, 

dient een ieder die de vlag 
met donkerblauw gebruikt, 
zich er wel bewust van te zijn 
dat dit echt niet de juiste kleur 
is. Voorts wil ik nog zeggen 
dat vlaggen een boot of schip 
mooi aankleden. Maar weten 
wij echter dat er wel degelijk 
regels en etiquetteregels ach-
ter zitten? Sterker nog, hier-
over wordt zelfs in het BPR 
gesproken. Deze schrijft o.m. 
het volgende voor:
‘De vlaggenstok van de natie-
vlag is recht en achterover hel-
lend geplaatst in de as van het 
vaartuig (…). Een gebogen 
vlaggenmast is alleen voorbe-
houden voor ronde, of platbo-
demjachten’. Alle andere bo-
ten zouden dus eigenlijk een 
rechte stok moeten gebruiken. 
Tot slot wilde ik toevoegen dat 
ik besef dat de wereld niet in 
brand staat door verkeerde 
vlagetiquette, maar dat naar 
mijn inziens niet al het goede 
gewijzigd hoeft te worden.
 
Met vriendelijke groet, Arnoud 
van Breukelen

   

Dik van Enk verlaat raad 
Wijdemeren
Opvolger Barry Rooimans

WIJDEMEREN  
Dik van Enk heeft besloten 
te stoppen met zijn raads-
lidmaatschap voor het 
CDA in Wijdemeren.

Van Enk legt zijn politieke 
functie neer, omdat hij deze 
niet langer kan combineren 
met zijn werk als directeur van 
bouwbedrijf Intersell.

“De groei van Intersell vergt 
steeds meer tijd van mij”, al-
dus Van Enk. Doordat de vele 
vergaderavonden voor het 
raadswerk wegvallen kan hij 
ook meer tijd besteden aan 
zijn vriendin en gezin. Van 
Enk geeft nadrukkelijk aan in 
de toekomst op andere wijze 
actief te blijven voor CDA Wij-
demeren.
 
Zijn opvolger is Barry Rooi-
mans, op dit moment voorzit-
ter van de lokale CDA-afdeling 
Wijdemeren. De CDA- fractie 
vindt het bijzonder jammer dat 
Dik van Enk stopt. Zijn enthou-
siasme, humor en deskundig-
heid zullen ze gaan missen, 
maar ze hebben uiteraard alle 
begrip voor zijn besluit. Met 
Barry Rooimans is de fractie 
overtuigd dat ze een opvolger 
is die het CDA een warm hart 
toedraagt en het gedachte-
goed prima zal vertegenwoor-
digen.

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)

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

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

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

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

We keken er al naar uit!
Gevulde

speculaas  
Per 100 gram € 2,00

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl
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Vijf fietsvrienden na 61 jaar
weer samen
555 km. naar de Expo
Door: Herman Stuijver
 
LOOSDRECHT  
Op 10 juli 1958 stapten Wim 
Floor, Marten Westeneng, 
Henk Westenberg, Cees 
en Nico Daams op de fiets 
voor een trip naar de Expo 
in Brussel. Ruim 61 jaar la-
ter treffen de fietsvrienden 
elkaar weer op kasteel Sy-
pesteyn.
 
Alsof ze elkaar een dag niet 
gezien hebben, barst het ge-
sprek al snel los. Het fotoboek 
gaat over tafel. Dan zie je een 
vijftal spichtige jongens tussen 
12 en 16 jaar, sommige in kor-
te broek. Vol zelfvertrouwen 
op een camping rond een gas-
pitje. De jongste, Nico, mocht 
koken. Hij woont in Australië 
en kon deze reünie ook mee-
maken. Vader Jasper Daams, 
dorpssmid, organist, raadslid, 

een Loosdrechter in hart en 
nieren, was de reisleider. “Hij 
vond het leuk om ons in aanra-
king met de Wereldtentoonstel-
ling te brengen. Achteraf best 
een waagstuk om met vijf oner-
varen pubers te gaan fietsen”, 
vertelt Cees Daams. Henk had 
niet alleen de meeste praat-
jes, hij had als 16-jarige al rei-
servaring. De anderen waren 
nog nooit in het buitenland ge-
weest. Ze keken hun ogen uit 
bij de diverse paviljoens. Bij de 
Russische zagen ze zelfs een 
Spoednik, Nederland showde 
een geitje op een dijk en de 
Expohal die later in Hilversum 
een sportieve rol vervulde.
 
VADER DAAMS WAS 
DE REISLEIDER
 
De verhalen komen steeds 
meer los. Op de eerste dag 
fietsten de heren 127 km, naar 

Weert. Via Remouchamps 
klommen ze naar de Belgi-
sche hoofdstad, waar ze in 
Vilvoorde een camping von-
den. Nico: “Wij waren zo slim 
om een greppel rond de tent te 

graven, het goot en wij dreven 
gelukkig niet weg.” “En geen 
enkele lekke band onderweg, 
hè”, zegt Henk. Wim weet nog 
dat ze in België op hun fietsen 
met terugtraprem een hand-

rem hadden geplaatst, dat was 
verplicht. Na 555 km. keerden 
de jongelingen op 19 juli terug 
in Loosdrecht. Waar ze 61 jaar 
later nog uren napraten over 
hun fietsavontuur.

Opening Art CrossFit
Groot succes

 

 

 

KORTENHOEF - Wethouder Rosalie van Rijn opende 21 september j.l. onder grote belang-
stelling de nieuwe sportschool Art CrossFit in Kortenhoef. Het jonge ondernemers drietal 
Maxim Boek, Stefano Samuel en Jari de Zoete waren overweldigd door de enorme opkomst.
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Nieuwe apotheker in  
Nederhorst

NEDERHORST DEN BERG 
Per 1 oktober is Apotheek 
Nederhorst den Berg aan-
gesloten bij het samen-
werkingsverband van de 
‘s-Gravelandse Apotheek 
en de Meent Apotheek. De 
nieuwe combinatie is ook 
het beginpunt voor een 
nieuwe apotheker, me-
vrouw Ardie Martens.
 
Zij zal Lucelle Aron opvolgen, 
die vele jaren met liefde de 
apotheek heeft geleid. Het 
team zal de dienstverlening 
uiteraard met zorg voortzetten 

en waar mogelijk verbeteren 
en verbreden. Zorg voor de 
patiënt staat centraal, vrien-
delijk en gericht op service en 
kwaliteit. De nieuwe apothe-
ker ontvangt u graag samen 
met het team in de nieuwe 
samenstelling. Waarbij mede-
werkers Saskia en Monique 
gewoon werkzaam blijven.
 
Kennis maken
Tevens zal Ardie Martens ie-
dere donderdagmiddag, tot 
het einde van het jaar, een in-
loopspreekuur houden, zodat 
u met haar kunt kennismaken 

of bij haar met uw vragen of 
suggesties terecht kunt. Vol-
gens eigenares Heleen Kuij-
per zal de service verbeteren. 
Dagelijks kunnen cliënten nu 
gebruik maken van bezor-
ging aan huis. “Een aantal 
zaken in de organisatie wordt 
aangepast”, vertelt mevrouw 
Kuijper. En op de achtergrond 
blijft de ‘s-Gravelandse Apo-
theek beschikbaar, van 8 tot 
19 uur.” De openingstijden in 
Nederhorst den Berg: ma-vrij: 
08.30 - 17.30 uur.

   

Easy Organizing
Schept orde in chaos

ANKEVEEN  
Steeds vaker komt het 
voor dat iemand de hulp 
van een opruimcoach in 
schakelt. Sinds een jaar 
is Marijn Bierhorst, het 
gezicht achter Easy Orga-
nizing, actief als opruim-
coach in Wijdemeren, het 
Gooi en omgeving. Marijn: 
“Organiseren heb ik altijd 
leuk gevonden en wat mij 
van nature gemakkelijk 
afgaat deel ik graag met 
anderen die daarbij hulp 
kunnen gebruiken.”
 
Een verhuizing, een overlij-
den, een echtscheiding; er 
zijn vele oorzaken waardoor 
iemand ongewild tussen te 
veel spullen beland. Dit zorgt 
voor onrust en stress. Een op-

ruimcoach kan dan praktische 
hulp en begeleiding bieden.
 
Marijn: “Dingen weg doen en 
het loslaten van herinnerin-
gen die daar vaak bij horen, is 
voor veel mensen moeilijk. Ik 
ga met mensen zitten en sa-
men met hen door hun spullen 
heen: Waarom wil je dit bewa-
ren? Hoe lang heb je het al? 
Wat wil je ermee doen? Oprui-

men heeft alles te maken met 
keuzes maken en loslaten. In 
een goed georganiseerd huis 
weet je waar je spullen zijn en 
dat geeft een gevoel van rust. 
Een opgeruimd huis zorgt 
voor een opgeruimd hoofd.” 
Kijk voor meer informatie op
www.easyorganizing.nl
 

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

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

 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

24 uur per dag bereikbaar
Tel. 06 - 233 09 339

Een voorbespreking voor uw eigen afscheid of voor
dat van een naaste én inzicht in de uitvaartkosten?

U kunt mij altijd bellen voor een afspraak.

Uitvaartverzorging
Wijdemeren e.o.

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

In Memoriam Uitvaarten

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

timmerbedrijf
H. van Ruitenbeek
verbouw • onderhoud • keukens •
interieur • ramen • deuren •
kozijnen • ambachtelijk timmerwerk
Middenweg 126A
1394 AN  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 -254683

Ruitenbeek adv.  22-01-2015  15:29  Pagina 1

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

U kunt stemmen!

Tot en met donderdag 31 oktober kunt u stemmen

op een van de drie finalisten voor de ondernemers-

verkiezing. 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. 

 Week van de Veiligheid 

> Dorpenavond 29 oktober
Als u wakker wordt in 2030, hoe ziet uw dorp 

er dan uit? Wij zijn benieuwd wat u belangrijk 

vindt voor de toekomst van uw dorp. Daarom 

zijn er in oktober en november vijf dorpen-

avonden. De eerste avond is op dinsdag 29 

oktober voor de inwoners van Kortenhoef en 

’s-Graveland. Kom ook langs en praat mee 

over thema’s als duurzaamheid, leefklimaat, 

welzijn en de voorzieningen in de dorpen. 

Meer informatie of aanmelden? Kijk op

www.wijdemeren.nl/dorpenavonden. 

>  Klaar voor de winter?
Benieuwd welke energiemaatregelen u kunt 

nemen om er deze winter lekker warm bij te 

zitten? Wilt u meer weten over subsidiemoge-

lijkheden of eens sparren met een energie-

coach? Kom dan op woensdag 10 oktober, de 

Dag van de Duurzaamheid, naar de informatie-

avond van de Energiecoöperatie Wijdemeren. 

Ook lanceren we deze avond de prijsvraag 

Duurzame Dorpen in Actie. Er zijn mooie 

prijzen te winnen! Dus meld u aan via info@

energiecooperatiewijdemeren.nl. De avond 

vindt plaats vanaf 19.30 uur in de bibliotheek 

Loosdrecht, Tjalk 41, Loosdrecht. 

> Sluiting burgerzaken
In verband met technisch onderhoud is de 

afdeling burgerzaken van de gemeente op 

vrijdag 11 oktober de gehele dag gesloten

en op maandag 14 oktober gesloten tot

10.30 uur. Dit houdt in dat u op deze

momenten o.a. geen afspraak kunt maken 

voor het aanvragen van een reisdocument,

rijbewijs of uittreksels. Ook kunt u geen

reisdocumenten afhalen.

> Voortgang werk
Oud-Loosdrechtsedijk
In juli is de gemeenteraad akkoord gegaan met 

het hervatten van de werkzaamheden aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk. Momenteel wordt het 

aangepaste ontwerp in detail uitgewerkt en is 

er een uitvoeringsplan in voorbereiding. Be-

langrijk uitgangspunt is dat de hinder voor het 

verkeer beperkt blijft. Naar verwachting start 

het werk in het najaar van 2019 en wordt het in 

maart 2020 afgerond. Uiterlijk drie weken voor 

aanvang van de werkzaamheden maken we 

de planning bekend.

Officiële
bekendmakingen

Het is ’s avonds alweer op tijd donker.
Een goed moment om nog eens te 
kijken naar de veiligheid van uw
woning. Is uw woning goed bevei-
ligd tegen inbraken? En wat kunt u 
doen als er wel bij u is ingebroken? 
We besteden er extra aandacht aan 
tijdens de Week van de Veiligheid 
van maandag 7 tot en met zondag
13 oktober.

Helaas wordt er nog regelmatig ingebroken 

in Wijdemeren. Inbrekers richten zich vooral 

op hoekwoningen en vrijstaande woningen. 

Bij deze huizen staan ze meer uit het zicht van 

(buurt)bewoners. Zorg dus altijd voor goede 

buitenverlichting en laat heggen niet te hoog 

worden, zodat er goed zicht op uw woning is 

vanaf de openbare weg.

Gat in raamkozijn
Inbrekers slaan veelvuldig hun slag door een 

gat te boren in het raamkozijn. De hefboom 

van het raam kan hierna geopend worden. 

Zorg er dus voor dat de hefboompjes op slot 

zitten en haal de sleutel eruit. Laat u de sleutel 

erin zitten, dan kan het raam nog steeds

geopend worden.  

Aangifte
De kans dat inbrekers gepakt worden, neemt 

toe als u 112 belt wanneer u verdachte zaken 

ziet. Doe ook altijd aangifte bij inbraak of een 

poging tot inbraak. Bel 0900- 8844 om een 

afspraak te maken.

Stop heling
Een laatste tip: registreer van waardevolle 

bezittingen altijd het serienummer in de app 

Stop Heling. Na diefstal kunnen uw spullen 

makkelijker herkend en terug gevonden wor-

den. Heeft u kostbare spullen zonder serie-

nummer? Maak dan een foto en upload deze 

in de app. Een goede registratie helpt de politie 

bij het opsporen van de dader. Zo werken we 

samen aan het terugdringen van diefstal en 

inbraak.

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

9 oktober 2019

Kort

Een extra vooronderzoek naar de
damwand langs de Kortenhoefse-
dijk zorgt ervoor dat de werk-
zaamheden later starten. 

In juli 2019 heeft de gemeenteraad een krediet 

beschikbaar gesteld voor de reconstructie van 

de Kortenhoefsedijk. Naast het aanpassen van 

de weg wordt ook de bestaande damwand 

deels vervangen. De gemeente hoopte in sep-

tember akkoord te hebben op alle technische 

doorrekeningen. Aangezien de constructie 

rondom de damwand meer technische vragen 

opriep, is recent besloten om hiervoor aanvul-

lend vooronderzoek te doen. 

Planning
Uit de resultaten van het onderzoek moet 

blijken of er verdere gevolgen zijn voor de 

uitvoering. Vanwege dit technische onderzoek 

loopt de start van de werkzaamheden enige 

vertraging op. Half oktober verwachten we 

meer duidelijkheid te hebben. Bedoeling is 

dat er nog dit jaar een aannemer kan worden 

geselecteerd. Hierna volgt een planning voor de 

werkzaamheden.

Extra onderzoek damwand Kortenhoefsedijk

Tweedehands goederen
Wist u dat het ook strafbaar is om een 

product te kopen waarvan u had kunnen 

vermoeden dat het gestolen is?

Koopt u dus wel eens tweedehands 

goederen, controleer dan altijd of ze niet 

geregistreerd staan bij de politie. U kunt 

dit controleren op www.stopheling.nl of 

in de app Stop Heling. 

Bedrag verzilverlening 
verhoogd

#mooiwijdemeren
@astridkoelink



  

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Zuidereinde 111: bouwen vier woningen (30.09.19)

Kortenhoef
- Kromme Rade 4: plaatsen opbouw en uitbreiden 

   woning (26.09.19)

Loosdrecht
- Eilandseweg 20: uitbreiden woning (02.10.19)

- Golfslag 15: plaatsen schuur (27.09.19)

- Horndijk 7h: vergroten dakkapellen (27.09.19)

- Horndijk 34: bouwen woning (01.10.19)

- Horndijk 34a: bouwen woning (02.10.19)

- De Rietschans t.h.v. 1: plaatsen beschoeiing (24.09.19)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 103: verhogen bedrijfsruimte (20.09.19)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt 

geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 24: bouwen schuur (24.09.19)

- Herenweg 95: bouwen woning (26.09.19)

’s-Graveland
- Noordereinde 14: plaatsen dakkapel (26.09.19)

- Noordereinde 48a: wijzigen voor- en zijgevel (25.09.19)

- Zuidereinde 149: aanbrengen buitenisolatie woning 

  (30.09.19)

Kortenhoef
- Koninginnedag 64: plaatsen dakkapel (27.09.19)

Loosdrecht
- De Zodde 11: plaatsen dakopbouw (27.09.19)

Nederhorst den Berg
- Meerlaan 23: bouwen kapschuur (27.09.19)

- Middenweg 54: uitbreiden woning (27.09.19)

- Slotlaan 21: bouwen woning (20.09.19)

- Vreelandseweg 70b: plaatsen woonboot (26.09.19)

- Vreelandseweg tussen 70c en 70d: plaatsen steiger (26.09.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

- Kreek 1: plaatsen dakopbouw (24.09.19)

>  Maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit (Milieu)

- Gemeentewerf Wijdemeren, De Kwakel 40 te Korten-

hoef, vermindering controlevoorzieningen in bedrijfsriool

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Vaartweg 20-21, Nederhorst den 
Berg

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 Vaartweg 20-21, Nederhorst 

den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan voorziet in de bouw van zes woningen en twee 

appartementen met bijbehorende infrastructuur. De 

bestaande bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken 

liggen vanaf 10 oktober 2019 gedurende een termijn 

van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het 

gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht, administratie  Fysiek 

Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 uur).

Het ontwerpbestemmingsplan kan tevens worden 

ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.

BP3500Vaartwg2021-on00). 

U kunt deze website ook benaderen via www.wijdeme-

ren.nl ( ter inzage/bestemmingsplan-nen).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 

kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 

over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

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 even-

eens contact op worden genomen met de administratie 

van het Fysiek Domein, telefoonnummer: 14 035.

Om te zijner tijd beroep te kunnen instellen over het vast 

te stellen bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State dient over het ontwerp-be-

stemmingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij de 

gemeenteraad.

>  Vaststelling Verordening
Verzilverlening 2019

Op  19 september 2019 heeft de raad de verordening 

Verzilverlening 2019 vastgesteld en de daarbij behorende 

toelichting. De verordening is in te zien via

www.wijdemeren.nl/regelingen. 

De verordening treedt per 1 oktober 2019 in werking. 

Het maximale bedrag van de ver-
zilverlening is verhoogd tot 40.000 
euro. Ook is het nu mogelijk om 
energiebesparende maatregelen 
mee te financieren. 

De verzilverlening is er voor oudere woningeige-

naren die aanpassingen in huis willen doen om 

langer thuis te blijven wonen. Bijvoorbeeld in de 

badkamer, keuken of toilet. Ook kunnen bijvoor-

beeld isolatiemaatregelen aan het dak of de vloer 

meegefinancierd worden. 

Geen aflossing en rente betalen
De essentie van de lening is dat u tijdens de loop-

tijd niet aflost én geen rente betaalt. De lening 

wordt afgelost aan het einde van de looptijd; 

bij verkoop van het huis of bij overlijden van de 

langstlevende woningeigenaar. 

Geen extra woonlasten
Omdat u tijdens de looptijd niet aflost, ontstaan 

er geen extra woonlasten. De verzilverlening is er 

voor inwoners met een inkomen tot maximaal 

36.000 euro en met voldoende overwaarde in 

de woning.

Uitvoering regeling door SVn
De verzilverlening wordt verstrekt door het 

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Meer 

informatie over de voorwaarden is te vinden op 

www.wijdemeren.nl/verzilverlening. 

Wijdemeren
informeren

9 oktober 2019

Bedrag verzilverlening verhoogd

Officiële bekendmakingen 9 oktober 2019

Bouwen en wonen

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

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 
Loosdrecht). 

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbe-
sluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publi-
catie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Overig

Beppie van de Bunt is beweeg-
coach voor 60+ inwoners in 
Wijdemeren. Wat dat precies
inhoudt? Dat vertelt ze zelf!

“Ik geef 60-plussers gratis persoonlijk beweegad-

vies. Dit kan via de telefoon of op locatie, zoals 

bij u thuis. Mensen kunnen van alles vragen. Van 

‘welke sport past bij mij’ en ‘waar moet ik begin-

nen’ tot ‘wat is het aanbod in mijn buurt’.”

Juist op oudere leeftijd
“Bewegen is belangrijk, juist op oudere leeftijd. Be-

wegen maakt het hoofd leeg, houdt het lichaam 

soepel en u leert mensen kennen. Het helpt om 

botten en spieren sterk te houden. Mentaal zorgt 

het voor weerbaarheid en balans.”

Meer mogelijk
“De alarmbellen gaan vaak af als een arts vertelt 

dat u meer moet bewegen. Ga niet bij de pakken 

neerzitten. Er is meer mogelijk dan u denkt! Van 

groepslessen tot wandelgroepen en de jaarlijkse 

60+ beweegweek. Daar kan ik bij helpen.”

Contact opnemen
De 60+ beweegcoach is een samenwerking tus-

sen de gemeente, Team Sportservice en Inovum. 

Neem contact op met Beppie van de Bunt via 

(035) 58 88 218, 06 31 59 58 47 of 

b.vandebunt@inovum.nl. 

Bewegen met Beppie
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Twan van Dijk
RehobothTerpstraschool
LOOSDRECHT  
”Het is best makkelijk 
vol te houden tussen de 
vrouwen. Je moet gewoon 
goed naar ze luisteren en 
op het juiste moment op 
de rem trappen. Daarnaast 
is het heel gezellig in de 
teamkamer en klets ik 
graag mee”, meent Twan 
die les geeft op de Re-
hobothTerpstraschool in 
Loosdrecht.
 
Twan koos bewust voor het 
onderwijs: “Het heeft mij altijd 
gedreven om kinderen zoveel 

mogelijk te leren en ze voor te 
bereiden op deze complexe 
maatschappij.” Hij staat nu 
ruim 9 jaar voor de klas. Op 
de RehobothTerpstraschool 
zijn ze druk bezig samen met 
kinderopvang Eigen&Wijzer 
een Integraal Kindcentrum 
te vormen. Twan wordt vaak 
aangesproken op het feit dat 
er een man voor de klas staat. 
“Ik hoor ongelooflijk vaak hoe 
blij kinderen, ouders en ‘vrou-
welijke’ leerkrachten zijn dat 
er ‘ein-de-lijk’ een man is.”
 
Twan vindt het lastig om het 

verschil tussen mannen en 
vrouwen voor de klas aan 
te geven. “Ik ben het type 
leerkracht dat een duidelijke 
structuur biedt, maar waar 
ruimte is voor een grapje of 
een spontane actie om de 
les compleet om te gooien. 
Ik denk dat mannen over het 
algemeen hier makkelijker in 
zijn dan de vrouwelijke colle-
ga’s.” Maar hij wil zeker niet 
generaliseren.
 
“Het mooiste is dat geen dag 
hetzelfde is. De wetenschap 
een belangrijke rol te spe-

len in de opvoeding van het 
kind om ze voor te bereiden 
op deze samenleving, zowel 
cognitief als mentaal, dat vind 
ik een uitdaging.”
 
Het is de ambitie van Twan 
om schoolleider te worden. Hij 
wil graag verantwoordelijk zijn 
voor een schoolbrede ontwik-
keling.

Maurits Dollekamp
Curtevenneschool
KORTENHOEF  
”Samen met mijn direc-
teur zijn wij de enige man-
nen. Ik merk dat wij hier in 
het onderwijs geen onder-
scheid in maken.
 
Ouders zijn overigens zeer 
enthousiast, ze vinden het 
goed dat hun kind ook les 
krijgt van een mannelijke 
leerkracht.” Maurits heeft be-
wust gekozen voor het basis-
onderwijs. Les geven in alle 
vakken en de razendsnelle 
ontwikkeling van de kinderen 
vindt hij boeiend. Circa 9 jaar 

geleden begon zijn onderwijs-
loopbaan. Hij stapte eruit en 
studeerde o.a. Human Re-
source Management. “Uitein-
delijk begon ik het onderwijs 
te missen.” Sinds 2018 is hij 
werkzaam op de Curtevenne, 
een fijne, kleinschalige dorps-
school in Kortenhoef, met (in-
novatieve) talentontwikkeling 
van de leerlingen. Dit jaar in 
groep 5.
 
Het is inderdaad zo dat het 
merendeel van de leerkrach-
ten vrouw is, dus Dollekamp 
snapt dat het beeld bevestigd 

wordt. “Een juf heeft in de 
ogen van kinderen al snel een 
‘moederrol’. Meisjes blijven 
hier lang behoefte aan hou-
den, ik merk dat de jongens 
een mannelijke leerkracht al 
snel als een voorbeeld voor 
later gaan zien.” Maurits vindt 
werken in het onderwijs bij-
zonder. Dat ouders je het ver-
trouwen geven over hun dier-
baarste bezit. “Om hun kind te 
ontwikkelen op verschillende 
gebieden, iedere dag weer. 
Daarnaast vind ik de waar-
dering bijzonder. Je ontvangt 
geen maandelijks topsalaris, 

maar de persoonlijke waarde-
ring die je van ouders en kin-
deren krijgt is onbetaalbaar.”
 
Maurits Dollekamp is nog lang 
niet uitgekeken op zijn huidi-
ge functie in het onderwijs. 
“Maar wie weet hoe ons on-
derwijslandschap er over 10 
jaar uitziet? Misschien kan ik 
dan mijn onderwijs- en hr er-
varing wel combineren? We 
zullen zien”

Ronald de Moor
Warinschool
NEDERHORST DEN BERG 
Ronald de Moor van de 
Warinschool in Neder-
horst den Berg werkt 
sinds 1994 in het onder-
wijs.
 
“Een beroep met een roeping? 
Jazeker, ik heb zelfs met mijn 
moeder duo-les gegeven aan 
groep 7.” In het begin loop je 
als leerkracht tegen allerlei 
zaken aan, ook in het con-
tact met ouders. “Ik weet nog 
goed dat er een boze ouder 
stierend de school in kwam en 
vroeg naar de directeur. Die 

stond naast mij, wat de ouder 
niet wist. Waarop hij tegen de 
desbetreffende ouder zei: ‘Ik 
zal de directeur even gaan 
roepen’. Ik heb hem niet meer 
terug gezien die dag.”
 
Wat volgens Ronald onder-
wijs zo mooi maakt, is het 
vertrouwen van de ouders om 
de leerling te mogen begelei-
den in zijn ontwikkeling. Op 
de Warin Daltonschool is het 
kenmerkend dat de leerkrach-
ten samen met de kinderen 
en hun ouders optrekken. In 
de ochtend is er rust in de 

school, ‘s middags werken 
ze projectmatig. “Als we de 
geschiedenis bekijken is het 
beroep van meester bij uitstek 
een mannenberoep geweest.
 
Kinderen hebben duidelijk-
heid nodig, maar ook even 
stoeien en de grens opzoeken 
horen daarbij. Hiermee wil ik 
niet zeggen dat mijn collega’s 
dit niet kunnen, het is toch 
gewoon anders een juf of een 
meester. Een balans tussen 
mannen en vrouwen zou mooi 
zijn. Helaas is de realiteit an-
ders.”

Ronald de Moor voelt zich 
bevoorrecht om met het team 
van de Warin Daltonschool te 
werken, een moderne school 
met een rijke historie van al-
weer 137 jaar.
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Theo en Cock
Hartelijk bedankt

Door: Bep Kalter
 
NEDERHORST DEN BERG 
Het is 08.00 uur in de mor-
gen als de bus met dit 
plakkaat op de voorruit 
vertrekt vanaf het plein in 
Nederhorst den Berg. In 
Overmeer, Kortenhoef en 
Loosdrecht is het kleine 
groepje passagiers uitge-
groeid tot 55 reizigers.
 
De sfeer in de bus is feeste-
lijk met slingers, vlaggetjes 
en Theo en Cock Stalenhoef 
vooraan op versierde stoelen. 
Al meer dan 30 jaar hebben 
ze de bustochten georgani-
seerd en ze nemen vandaag 
afscheid. Hun opvolgers, Her-
man en Bep, willen deze dag 
een extra vrolijke tint geven, 
daarbij geholpen door Wilma, 
de chauffeuse van Eemland-
reizen. Wilma rijdt de bus soe-
pel richting Noord- Veluwe. In 
Wezep wacht de koffie. Over 
de rode loper zijn we daar 

welkom. Op naar Drenthe na 
de ‘Lichtmis’ langs de lange 
Dedemsvaart en de Krim. 
Ooit waren daar schermutse-
lingen, vandaar de naam van 
dat plaatsje.
 
En dan is daar Odoorn-cen-
trum, een dorpspleintje met 
kerk en restaurant en voor 
ons een heel goed verzorgde 
lunch. Het volgende doel is 
Orvelte. Intussen hebben we 
een gids aan boord, Klaas-
Jan uit Odoorn. Het gaat 
steeds een weggetje in, een 
weggetje uit, de glooiende es 
op met wijde uitzichten. Dan 
over een smal keienhobbel-
weggetje, dwars door de vel-

den met hopen suikerbieten, 
en langs het terrein van de 
grote radiotelescoop van ‘Lo-
far’. En de gids vertelt maar: 
IJstijd, permafrost, Hunzedal, 
heide en turf. In het museum-
dorp Orvelte is het heel stil. 
Daar volgen de toespraken. 
Eerst Wilma van Eemlandrei-
zen: “Theo en Cock, zo vaak 
fijn samengewerkt met Eem-
land. Als dank biedt directeur 
Jan jullie allemaal dit drankje 
aan.” Dan zijn Bep en Herman 
aan de beurt. Ook zij bedan-
ken hen voor hun jarenlange 
inzet en bieden een verras-
singsdoos aan namens allen.
 
 

 

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287 

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf info@birkhoffbv.nl

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar

Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

’t Wapen van Ankeveen

12 Oktober
op het kermisterrein

’t Wapen van Ankeveen

NATUUR IN 
NEDERLAND

GA NAAR  
RENTEGENKANKER.NL

WAAR REN
JIJ MEE?

eroen
Witbrood BrowniesSpeculaasjes

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 10 oktober t/m zaterdag 2 november

gebakken 
met passie 
door Jeroen  

250 gram, met en 
zonder amandelen.

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

GRATIS
2e zak

G� elligHerfstG� ellig Herfst
250 gram, met en 
zonder amandelen.

50%
KORTING

2e pakje 
naar keuze

met passie 
door Jeroen  

per heel gesneden, 
van € 2,40 

€ 1,95
voor

heerlijk met 

speculaas als beleg

Brownies

3+1
GRATIS
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Dit is Ankeveen!
101 punten op NAP

Door: Herman Stuijver
 
ANKEVEEN -  
Op zondag 29 september 
was de aftrap van het Dil-
lewijn-seizoen met ‘Dit 
is Ankeveen’, een try out 
met columnist Marcel van 
Roosmalen, ‘Fotograaf des 
Vaderlands’ Jan Dirk van 
der Burg en ‘Slimste Mens- 
winnaar’ Roelof de Vries. 
Dit drietal onderzocht hoe 
Nederlands Ankeveen is. 
Een hilarische voorstelling 
waarbij de conclusie was 
dat Ankeveen 101 punten 
scoort op het NAP.
 
Met frisse tegenzin gaan de 
mannen door het land op 
zoek naar de Nederlandse 
volksaard. Het begint al zuur 
als Marcel van Roosmalen 
verhaalt hoe hij op zondag 35 
minuten te voet naar Ankeveen 
moet wandelen bij gebrek aan 
openbaar vervoer. “Het is als 
een uitwedstrijd loten tegen 
een Armeense voetbalclub”. 
En optreden in de Dillewijn 
voelt als een juist uitgeknepen 

puist. “Ik heb diep respect voor 
u dat alle 88 toch bent geko-
men.” Als ijkpunt voor de vraag 
hoe Nederlands het dorp is, 
wordt het Nieuw Apeldoorns 
Peil genomen (tussen 0-200), 
van de meest gemiddelde ge-
meente van Nederland.
 
De fotograaf laat typisch Ne-
derlandse beelden zien met 
ruitjesbloesen, kliko’s, boed-
dha’s, buiten-brievenbussen 
en olifantenpaadjes. De ‘af-
schuwelijkste’ plek is het bank-
je naast de 2 containers bij de 
splitsing Herenweg- Midden-
weg. Wie gaat daar nu zitten?
 
‘JE HEBT ER NIKS, 
MAAR JE VINDT ER 
ALLES’
 
Een pizza bestellen in Kor-
tenhoef kost een dik half uur, 
dat gebeurt live tijdens de 
voorstelling. Met een oorver-
dovend applaus voor de be-
zorger. Tussendoor zingen 
plaatselijke artiesten Yvonne 
van de Riet en Jan van Ingen 
een adembenemend ‘Stil in 

Mij’ waarop zelfs Marcel van 
Roosmalen geen weerwoord 
op heeft. In hun keuzes over 
favoriete liedjes, boeken, 
vakantieland en autokleur 
passen de Ankeveners per-
fect in het landelijk beeld. 
Alleen seksen de inwoners 
vaker, nl. 1x per week tegen 
3x per maand volgens NAP. 
Voor een parenclub ben je 
aangewezen op Fata Morga-
na in Muiden, dat overigens 
slechte reviews heeft. Eric 
Torsing en Bas van Dijk fi-

gureren tijdens een interview 
als personen die gek zijn op 
Ankeveen. In tegenstelling tot 
Marga van Praag die hier 12 
jaar tegen haar zin woonde. 
Eric komt met de inmiddels le-
gendarische quote: ‘Je hebt er 
niks, maar je vindt er alles’. En 
Bas bejubelt de sociale cohe-
sie, maar baalt van de dorps-
roddels.
 
Het gaat alle kanten op. 
Tweets van Marianne Zwager-
man worden gehaat, voorna-
melijk omdat ze uit Nederhorst 
den Berg komt. Zo dachten de 
cabaretiers dat burgemeester 
Freek Ossel en wethouder Jan 
Klink een stelletje zijn, gezien 
de foto van het college waar 
de heren close tegenover el-
kaar staan. In 2003 bezocht 
Beatrix heel Wijdemeren, be-
halve…..
Een show zonder strakke re-
gie, maar heel vermakelijk. 
Sterke teksten, herkenbare 
foto’s en zelfs een tikkeltje in-
formatief.

   

Beurs in Loosdrecht
Kinderkleding en speelgoed
LOOSDRECHT  
Zaterdag 12 oktober van 
12.00 - 17.00 uur is de 
eerste kinderkleding- en 
speelgoedbeurs voor de 
leeftijd van 0-12 jaar. Een 
nieuw evenement in Loos-
drecht en omstreken!
 
De beurs vindt plaats in het 
Wijkgebouw Loosdrecht, Ei-

kenlaan 17a. De zaal biedt 
ruimte aan 20 kramen met al-
lemaal enthousiaste moeders 
die hun mooie spulletjes willen 
verkopen. Iedere deelnemer 
heeft z’n eigen doelgroep. 
Hierdoor is er genoeg variatie 
en aanbod voor iedereen. Het 
thema voor de kleding is dit 
keer Herfst/Winter. We kunnen 
u verzekeren dat alles schoon 

is en vaak zelfs zo goed als 
nieuw! Kinderen kunnen zich 
laten schminken voor 1 euro. 
En in de koffiehoek is er iets 
lekkers te eten en drinken! 
Kortom, een middagje uit! Pin-
nen is helaas niet mogelijk dus 
neem contant geld mee.

Amicitia zoekt talenten 
voor liveshow
KORTENHOEF - Zondag -
middag 17 mei is de twee-
de editie van Amicitia and 
Talent. Sta jij straks live 
met het fanfareorkest op 
het podium in De Fuik? 
Meld je dan aan voor de 
audities op zaterdag 14 de-
cember.
 
Eerlijk is eerlijk, een kuur met 
kunstschaatsen wordt wat 
lastig in de sporthal en een 
dressuurproef op een paard 
is ook niet helemaal het idee. 
Maar verder kun je ‘t zo gek 
niet bedenken. Elk optreden 
waarbij muziek centraal staat 
is mogelijk bij Amicitia and Ta-
lent. Dat is juist de uitdaging, 
meldt dirigent Henrie Pastoor. 
“We staan voor alles open. Als 
orkest willen wij talenten bege-
leiden, maar dat hoeven niet 
per se muzikale activiteiten te 
zijn. Dus niet alleen muzikan-
ten op een solo-instrument 
of zangers, maar entertain-
ment op elk denkbaar vlak. 
Bijvoorbeeld een circusact, 
acrobatiek, cabaret of dans. 
Deelname is ook niet leeftijds-
gebonden. Jong en oud mag 
meedoen.”
 
In de spotlights
Gebaseerd op het tv-program-
ma ‘Holland’s Got Talent’ was 
in het voorjaar de eerste uit-
voering van Amicitia and Ta-
lent. Een succesvol concept 
met verrassende optredens 

op piano, dwarsfluit en vibra-
foon, maar ook met zang, een 
stijldansduo en een popband. 
Unieke talenten die samen 
met het fanfareorkest op het 
podium stonden. Artiesten als 
in een liveshow, in de spot-
lights voor een groot publiek 
met uiteraard een deskundig 
juryoordeel. “Het is zo’n mooie 
kans en ervaring” vervolgt 
Pastoor. “Laat je dus niet rem-
men door het idee ‘ik weet niet 
wat ik kan verwachten’. Kom 
gewoon, meld je aan en waag 
de gok. Samen kunnen we de 
ideeën uitwerken en op zoek 
gaan naar de juiste muziek en 
de juiste arrangementen. Het 
orkest is heel flexibel en kan 
een uitgebreid repertoire spe-
len, variërend van pop, dans, 
musical tot klassiek. En uiter-
aard krijg je tijdens de voorbe-
reidingen coaching en begelei-
ding. Je hoeft het echt niet in 
je eentje te doen. We gaan er 
samen een mooie happening 
van maken.”
 
Audities 14 december
Wil jij meedoen met de ta-
lentshow op zondagmiddag 
17 mei? Meld je dan vóór 1 
december aan via www.ami-
citiakortenhoef.nl, info@ami-
citiakortenhoef.nl of bel naar 
Pieter Luijer: 06-11436172. De 
audities zijn op zaterdag 14 
december in muziekgebouw ‘t 
Akkoord, Kwakel 41, Korten-
hoef.

   

Zanggroep Allure
Ruimte voor nieuwe zangers en zangeressen

LOOSDRECHT  
Voelt u zich nog fit om te 
komen zingen, dan nodi-
gen wij u graag uit!
 
Zelf plezier in zingen en ook 
genieten voor toehoorders. Dat 
is het motto bij de inmiddels 
2 jaar bestaande Zanggroep 
Allure. Elke maandagmorgen 
om half 11 komen de ongeveer 
25 zangers en zangeressen bij 
elkaar om te repeteren onder 
leiding van Désirée Wijma met 
pianobegeleiding van Anja van 
den Bedem. De repetities zijn 
op zich al plezierig. Doordat 
Zanggroep Allure een breed 
repertoire zingt, wat bestaat 

uit bekende en mooie songs 
wordt men met regelmaat ge-
vraagd voor optredens. Nu na 
2 jaar wil gaan we het reper-
toire nog meer uitbreiden. Be-
staande bekende songs zullen 
soms opnieuw worden gear-
rangeerd en op deze manier 
geschikt gemaakt worden voor 
een uitvoering. Hierdoor krijgt 
de Zanggroep een eigen ge-
luid bij het zingen van liederen 
die iedereen kent. Bent u al 
nieuwsgierig geworden? Men-
sen die van zingen houden zijn 
altijd welkom om mee te doen. 
Maandagmorgen van 10.30 tot 
12.00 uur. Wijkgebouw, Eiken-
laan 17a Loosdrecht.
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‘s-Graveland de mindere van
De Meer
‘s-Graveland kwam al snel op 
een 1-0 achterstand en in de 
2e helft werd gedacht dat er 
een gelijkspel in zat, maar niet 
meer nadat een fout in de op-
bouw werd afgestraft met een 
tweede tegentreffer.
 
Senioren
Beter zijn, maar niet winnen. 
Het overkwam het 2e bij Nieuw 
Utrecht 2. Een doelpuntrijke 
wedstrijd ging met 6-4 verlo-
ren. Het 3e won voor de derde 
achtereenvolgende keer: 2-5 
bij GeuzenMiddenmeer. Het 
4e verloor thuis met 0-3 van 
Olympia ‘25. De beide 35+ 
teams verloren: 35+1 met 2-1 
van DCG en Nieuw Utrecht 
was vaardiger dan 35+2 dat 
met 3-6 verloor.

Jeugd onder 12
De drie teams in deze leeftijds-
categorie speelden uit. JO12-
1 speelde 1-1 tegen Abcoude 
JO12-1. In Baarn won JO12-2 
met 0-5 overtuigend van TOV 
JO12-2 en met dezelfde uit-
slag deed ook JO12-3 dat te-
gen SDO JO12-3.
 
VRouwen
VR1 eindigde tegen Zuidvo-
gels VR2 zoals het begon: 
0-0. VR2 kwam wel tot scoren, 
maar tegenstander CSW VR3 
deed dat twee keer meer; 4-2 
verlies.
 
Wervingsactie vrijwilligers
De vrijwilligerscommissie pro-
beert aanstaande zaterdag het 
toch al groot in aantal zijnde 

vrijwilligerskorps uit te breiden 
tijdens een werving tussen 
9.00 en 13.00 uur. Voor ieder 
wat wils qua activiteit en tijds-
besteding!

Youssef Bouali nieuwe trai-
ner/coach van het 2e elftal
Met de aanstelling van Yous-
sef Bouali - in het bezit van een 
TC2 licentie is er een structu-
rele oplossing gevonden voor 
de lacune die was ontstaan in 
de trainersstaf na het onver-
wachte vertrek van Peter van 
Boeijen. Youssef Bouali was 
aan het begin van het seizoen 
aangetrokken voor de bege-
leiding van het 3e elftal, maar 
schuift nu dus door.

   

Nederhorst helpt UVV aan eerste 
punt
Nederhorst heeft door twee-
maal de eigen keeper te pas-
seren meegeholpen aan het 
eerste punt voor UVV in deze 
competitie. Het duel eindigde 
uiteindelijk in een 4-4 gelijk-
spel doordat Steven Stijvers 
in de 92e minuut via een in-
draaiende corner voor de wel 
verdiende gelijkmaker zorgde. 
Zeker voor rust was de thuis-
ploeg de betere partij en stond 
dan ook verdiend op een 1-0 
voorsprong. Het bij vlagen 
soepel combinerend UVV 
werd geholpen door de eigen 
treffers van de Bergers maar 
gelukkig wist Nederhorst in 
blessuretijd nog wel een ver-
diend punt te pakken.
 

Senioren
Nederhorst 2 zag vlak voor tijd 
de winst in rook opgaan. AW 
maakte in de laatste minuut 
de 1-1. Het derde en vierde 
speelden een thuiswedstrijd 
tegen respectievelijk Batavia 
en Kampong. Nederhorst 3 
ging met 4-2 onderuit en blijft 
zodoende puntloos. Neder-
horst 4 boog een 1-2 achter-
stand om door vlak voor tijd 
de winnende derde treffer te 
scoren en de volle drie punten 
in eigen huis te houden.
 
Meisjes onder 11 gestart
De afdeling meidenvoetbal 
is weer een team rijker. Het 
debuut van de MO11 ging 
gepaard met leuk voetbal. De 

nederlaag deed niets af aan 
deze fantastische en enthou-
siaste start van deze meiden. 
De MO19 wonnen de lastige 
uitwedstrijd bij GeuzenMid-
denmeer met 3-4. Hoogland-
erveen was net te sterk voor 
de MO15 en verloren nipt met 
4-3.
Bij de jongens blijft de JO17-
1 winnen. Ook de derde wed-
strijd werd in winst omgezet. 
AMVJ werd met 2-1 verslagen. 
Een eerste verlies voor de 
JO15-1. Legmeervogels was 
met 2-1 de Bergers de baas. 
JO15-2 boekte een mooie 7-2 
zege op CSW.
Info
Voor meer info www.vvneder-
horst.org of facebook.

   

CLUB 4711
Uitslag + stand herfsttoernooi 
Biljartclub 4711
Maandag 30 sept.: Mw. D. 
Giavarra - M. Zieleman 0-2, E. 
Vernooij - J. van Greuningen 
2-0, B. Worp - W. Clements 
2-0
Stand aan kop: M. Zieleman 
2-8, Mw. D. Giavarra 2-5, Mw. 
T. Bos 2-5
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer

Donderdag 3 okt.: H. Stalen-
hoef - T. Otten 2-0, P. van ‘t 
Klooster - M. v.d. Velden 2-0, 
M. Verlaan - W. Clements 0-2
Stand aan kop: P. van ‘t Kloos-
ter 3-10, M. Verlaan 3-9, H. 
Stalenhoef 3-8
Programma
Donderdag 10 okt. 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV 
Overmeer, zaterdag 12 okt. 
19.30 uur: 4711-maandtoer-

nooi koppelklaverjassen (lo-
catie Café Die2, aanmelden 
06.20.40.80.58), maandag 14 
okt. 19.30 uur: herfsttoernooi
Contact Club 4711: 06-
20408058

Biljarten in Ankeveen:  
Tien van rood
ANKEVEEN - Inmiddels zit-
ten september en oktober er 
op. Meest opvallend was het 
presteren van de tweeling 
Bram en Koen Schouten. De 
youngsters zijn geduchte te-
genstanders geworden voor 
de min of meer gevestigde 
orde. In september won Koen 
zelfs en afgelopen donderdag 
was Bram de runner-up. So-
wieso een leuke finale met de 

oudste deelnemer tegen de 
jongste; Dick Bouwman won. 
Gerben Bos legde beslag op 
de derde plaats ten koste van 
Robur Schouten. De volgen-
de ronde is op donderdag 7 
november, maar eerst kun-
nen de biljartliefhebbers deze 
week nog meedoen aan het 
Kermisbiljarten, op dinsdag 8 
en donderdag 10 oktober in ‘t 
Wapen van Ankeveen!

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

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

035-6566623

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,

reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen

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

@:info@harrit.eu

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

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

OPSLAGRUIMTE TE HUUR !!!
Trapgans Ankeveen 

Ca 30 m2 bel 0655360880

INBOEDELVERKOOP 
Zaterdag 12 oktober
van 9.00 tot 16.00 uur

Julianaweg 4 Kortenhoef 

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

Gevraagd: flinke hulp 
voor klusjes in en om 
het huis 06-53233112

Bridgeclub ’s-Graveland
zoekt deelnemers voor de 

maandagavonden 19.30 uur
Locatie: Veenstaete
Tel.: 035-6563339

OPRUIMCOACH-ORGANIZER 
www.easyorganizing.nl 

06-46390848

Wegens overstap naar
caravan goed uitziende 2 

persoons vouwwagen Gerjak
Tago Pacific. Eenvoudig
op te zetten. Bouwjaar

2005. T.e.a.b. 0647548486

Kom op donderdagavond
Bridgen bij BC Wijdemeren

in Veenstaete Kortenhoef
Voor inl 0356561686

of 0356561131.website
www.bcwijdemeren.nl

Gevraagd: flinke hulp of
schooljongens voor het

helpen in worstmakerij op
Nieuw Walden
035-6918697
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Kortenhoefse teams bij
paardencross
Beide teams poulewinnaar
GIESBEEK  
Anne, Annemoon, Charlot-
te, Lillyanne, Lotte, Senna 
en Sterre, zeven meiden 
uit Kortenhoef deden zon-
dag 29 september in twee 
teams mee aan het polo-
crosstoernooi in Giesbeek. 
Gecoacht door Charlotte 
van der Haar van manege 
Het Knolleke maakten ze 
hun debuut op dit ruiter-
sportevenement.
 
Door: Saskia Luijer
 
Zelf speelt Charlotte van der 
Haar al tien jaar polocross op 
hoog niveau. Haar enthousi-
asme wist ze moeiteloos over 
te brengen op zeven jonge 
ruiters. “Het is heel leuk en je 
leert er beter door rijden” moti-
veert ze. De jonge meiden rij-
den twee keer per week bij de 

manage op de belt, waarvan 
ze elke zaterdagmiddag trai-
nen voor polocross. Charlot-
te: “Mensen die ook interesse 
hebben, zijn altijd welkom om 
te komen kijken!”
 
‘JE LEERT ER BETER 
DOOR RIJDEN.’
 
Bij polocross probeer je met je 
team een klein, zacht balletje 
te scoren tussen twee palen 
van de tegenstander. Net als 
bij het klassieke polospel doe 
je dit met een flexibele stick 
van bamboe. Bij polocross is 
deze stick uitgerust met een 
netje. Een ander verschil is 
dat je bij polo meerdere paar-
den per speler gebruikt en bij 
polocross maar één paard per 
persoon hebt. “Er wordt altijd 
veel aan het paardenwelzijn 
gedacht” benadrukt Charlotte. 

“We zorgen ervoor dat ze met 
extra beschermers en banda-
ges op het grasveld staan.”
 
Elk team heeft drie spelers, 
bestaande uit een aanvaller, 
spelverdeler en verdediger. 
Om goed te kunnen overspe-
len, trainen de dames ook 

zonder paard. Bijna dagelijks 
oefenen ze hun behendigheid 
in het hanteren van de stick. 
Even een balletje overgooien, 
laten bouncen en weer opvan-
gen. Eindeloze herhalingen 
om het reactievermogen en de 
reflexen te versterken. Bij het 
toernooi in Giesbeek werden 

beide teams poulewinnaar. 
Het streven van de meiden 
is om steeds beter te worden 
en net als Charlotte ook in het 
Nederlands team te mogen 
spelen. Dat zou toch mooi zijn, 
een oranje team uit Wijdeme-
ren.

Nederlandse race historie
25-jarig bestaan motorclub
NEDERHORST DEN BERG 
Afgelopen zondag was het 
druk in het Pannenkoe-
kenhuys. Leden van mo-
torclub Jamathi vierden 
hun 5e lustrum. Van de 
circa tweehonderd leden 
was een flink deel op ko-
men dagen om verhalen 
van vroeger op te halen.
 
Oorsprong
Coureurs Jan Thiel en Martin 
Mijwaart uit Nederhorst be-
gonnen in 1962 met het bou-
wen van eigen 50 cc racemo-
toren. In 1965 werd Jamathi 
(samengesteld uit Jan, Martin 
en Thiel) als raceteamnaam 
bedacht. Jan stopte met ra-
cen en mede-Berger Paul Lo-
dewijks verving hem. De mo-
toren waren dusdanig goed 
dat meerdere Grand Prix-ti-
tels, waaronder die van Assen 
werden behaald. Zowel Paul 
als later Aalt Toersen (de ver-
vanger van Paul na een ver-
keersongeval) misten op een 

haar na de wereldtitel. Deze 
ongekende en sensationele 
prestaties van team en cou-
reurs deed de wereld versteld 
staan en Nederland was een 
paar helden rijker! Mid jaren 
zeventig moesten Thiel en 
Mijwaart om financiële rede-
nen stoppen met Jamathi. Het 
duo werkte vervolgens voor 
Italiaanse merken en waren 
daar met meerdere wereldti-
tels zeer succesvol.
 
‘…DIE JAMATHI 
JONGENS HEBBEN 
NEDERHORST DEN 
BERG […] OP DE WE-
RELDKAART GEZET’ 
(ALFONS MEISNER)
 
Motorgekte
In 1994 vatte Aalt Toersens 
broer Dik het idee op om een 
Jamathi-club op te richten 
met onder meer jaarlijkse bij-
eenkomsten. Deze keer was 
er vanwege het vijfde lustrum 
ook een officieel momentje: 

een prachtig boek met de ge-
schiedenis en veel beeldma-
teriaal van Jamathi werd over-
handigd aan twee zussen en 
een kleinkind van de in 1988 
overleden Paul Lodewijkx.
Clublid en mede-organisator 
Alfons Meisner verwoordde 
heel beeldend hoe de motor-

gekte bij hem destijds was 
aangewakkerd. “Wijnand Lo-
dewijkx, broer van Paul, stond 
in Ankeveen achter de bar. 
waar we gekluisterd aan de 
radio naar de wedstrijdversla-
gen luisterden. Wijnand nam 
ook allerlei motoronderde-
len mee waaraan gesleuteld 

moest worden en zo is mijn 
liefde voor Jamathi ontstaan. 
Ja, die Jamathi jongens heb-
ben Nederhorst den Berg toen 
wel op de wereldkaart gezet!”

 Foto: De zeven meiden bij manege het Knolleke

 Foto: Vele bezoekers waren op een vintage brommer gekomen
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RESTAURANTS     WIJDEMERENIN

Restaurants in 
de vijf dorpen 
WIJDEMEREN - Wonen in 
een van de vijf dorpen van 
Wijdemeren is op zichzelf 
al fijn. Het wordt nog 
prettiger als je weet dat 
er in de dorpen veel prima 
restaurants zijn. 

Voor een culinair uitje op 
niveau hoef je niet ver te 
reizen, in elk dorp vind je 
vrijwel naast de deur een 
restaurant naar keuze. 
Gevarieerd in menu, in 
sfeer, in ligging, in histo-
rie. Tussen Breukeleveen 
en Nederhorst den Berg 
kun je op tal van locaties 
een mooie plek aantreffen 
waar het goed toeven is 
voor een drankje en/of 
een hapje. Gastvrijheid 
staat op nummer één, 
naast de kwaliteit die de 
diverse keukens bieden. 

Wijdemeren kent nog  
geen sterrenrestaurants, 
maar uit de tientallen re-
views blijkt dat er echt 
veel toprestaurants tus-
sen zitten. Maar ook voor
een ongedwongen sma-
kelijk samenzijn met een 
sateetje is de keuze ruim. 
Voor iedere portemonnee 
kun je met familie, vrien-
den en kennissen in de 
vijf dorpen terecht. Een 
terrasje pakken, genieten 
van voorbijgangers of 
juist natuur op je in laten 
werken aan de plas, het
kan allemaal. Ook voor
een zakenlunch, een fa-
miliefeest of gezellig diner 
bieden de Wijdemeerse 
restaurants een scala aan 
mogelijkheden.

Uw huis-aan-huisblad wil
u graag in contact breng-
en met restaurants van 
Wijdemeren. 

Enjoy!

DOCKS FISH & GRILL
Moleneind 5, 1241 NE Kortenhoef
035 - 5250087, www.restaurantdocks.nl

LUNDI VIN ROUGE - Na weer een mooi seizoen beginnen 
we aan de sfeervolle herfst/winter. De haard weer aan en 
iedere maandag beginnen we de week goed met een super 
rode wijn speciaal geselecteerd voor jou. Drink de hele 
week deze mooie wijn voor € 5,75 per glas en geniet van 
onze nieuwe menu kaart. Tevens hebben we nieuw op de 
tap GULPENER pils & Chateau Neubourg bier. Check onze 
openingstijden op www.restaurantdocks.nl

RESTAURANT LEKR
Stichts End 9, 1244 PK Ankeveen
035 - 6563555, www.restaurantlekr.nl 

Truffelweekend! 18, 19 & 20 oktober 4-gangen truffelmenu 
inclusief een glas bubbels voor €55,- p.p.
Restaurant Lekr serveert een heel weekend truffel.
Zomertruffel, herfsttruffel & wintertruffel, welke
allemaal speciaal voor ons worden gezocht in Italië.
De truffels worden verwerkt in het menu van amuse tot en 
met de koffie. Proef de herfst reserveer nu voor het
truffelmenu!

RESTAURANT ’T SWAENTJE
Noordereinde 353, 1243 JZ, ’s-Graveland
035 - 656 20 16, www.hetswaentje.nl

Restaurant ’t Swaentje is schitterend gelegen in het hart van 
Het Gooi. In een monumentaal pand met een terras aan de 
oude trekvaart van s’-Graveland. Het restaurant staat voor 
sfeer, gezelligheid en heerlijk eten! Een diner met vrienden 
of familie, een zakelijke afspraak of een romantische avond; 
een bezoek aan ons restaurant staat garant voor een culi-
naire beleving.  3, 4 en 5 gangen Chefsmenu vanaf € 38,50. 
Geopend van dinsdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur 3, 4 en 5 gangen Chefsmenu  

vanaf € 38,50

RESTAURANT ROBBERSE EILAND
Oud-Loosdrechtsedijk 234, 1231 NH Loosdrecht
06 - 20302208, www.restaurant-robberse-eiland.nl 

De verborgen parel van Loosdrecht. Ontdek de schoonheid 
van deze plas vanaf ons fantastische terras of vanuit ons 
knusse, warm ingerichte restaurant. Geopend van dinsdag 
t/m zondag vanaf 11.00 uur voor lunch, diner of gewoon 
een drankje. Wegens overweldigend succes hebben we 
weer de Lunch Toppers. 10 zeer aantrekkelijk geprijsde 
gerechten voor 10, 11 en 12,50. De hele maand Oktober 
Zeetong 22,50 en Tournedos 18,50. Website voor meer info.

RESTAURANT 1244 
Stichtse End 50, 1244 PP Ankeveen 
035 - 5339155, www.restaurant1244.nl 

Mooi gelegen direct aan de Ankeveens Plassen bevindt zich 
Restaurant 1244. Naast heerlijke, betaalbare, gerechten 
staat Restaurant 1244 ook voor sfeervol dineren.
Gastheer Thom en Chef-kok Janoeh heten u van harte 
welkom! 
Om te vieren dat we een jaar bestaan bieden wij in de 
gehele maand oktober een 3-gangen chef’s menu aan voor 
slechts € 24,88. Zien we u snel in Ankeveen?

RESTAURANT IN DE WATERTUIN
Oud-Loosdrechtsedijk 185, 1231 LW  Loosdrecht
06 - 83660067, www.indewatertuin.nl 

Geniet van een fantastisch uitzicht over de Loosdrechtse 
Plassen vanaf ons terras of verwarmde veranda. Binnen is 
het gezellig en knus. Laat je verrassen door ons regelmatig 
wisselende menu, onze klassiekers en tijdens de maand 
oktober mooie wildgerechten. Inspirerend vergaderen of iets 
te vieren met een groep? Ook dat kan in onze serre en of 
restaurant, we rekenen geen zaalhuur! Komt u snel bij ons 
langs? We verheugen ons op uw komst!
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Kinderboekenambassadeux
Door: Karin van Hoorn
 
KORTENHOEF  
Hans en Monique Hagen 
uit Kortenhoef waren twee 
jaar lang de Kinderboeken-
ambassadeurs van Neder-
land. Doel: Lezen van ver-
halen en gedichten onder 
de aandacht brengen. Be-
reikt: een Kinderboeken-
ambassade.
 
Twee jaar lang reisden de 
twee door heel Nederland om 
lezingen te geven, interviews 
en inleidingen, op scholen, 
voor bibliotheken, tijdschriften, 
kranten en ook op lerarenop-
leidingen en Pabo’s. “Met ple-

zier hoor”, zegt Hans, “want 
wat is er nou leuker dan kin-
deren en andere mensen en-
thousiast te maken voor lezen, 
en speciaal, voor poëzie”. We-
kelijks schreven de Kinderboe-
kenambassadeux (dat woord 
hebben ze zelf verzonnen) in 
Het Parool, een column over 
het wat en hoe van poëzie, 
aandacht voor Nederlandse 
dichters, met eigen visie.
“Het hoogtepunt”, zegt Hans 
Hagen, “was de opening van 
de Kinderboekenambassade 
in het Kinderboekenmuseum 
in Den Haag”. In juni 2018 werd 
die ambassade feestelijk geo-
pend door (oud)burgemeester 
Krikke en kinderdirecteur Sara 

van het Kinderboekenmuse-
um. Hans en Monique ontvin-
gen ambassadeurs uit allerlei 
landen en heel veel kinderen 
in “hun” ambassade. Ieder-
een mocht voor een camera 
vertellen wat zijn/haar lieve-
lingsboek was en waarom. Die 
opnames waren en zijn op de 
website te zien www.kinder-
boekenambassadeur.nl
Tijdens de belangrijke kinder-
boekenbeurs in Bologna, waar 
schrijvers, vertalers en uitge-
vers van kinderboeken bijeen 
komen om ervaringen en boe-
ken uit te wisselen, bleek er 
enthousiaste belangstelling te 
bestaan voor Neerlands trots: 
de Kinderboekenambassade.

Tenslotte: de uitgave van de 
poëziecolumns, zoals Hans en 
Monique Hagen die de afge-
lopen twee jaar in Het Parool 
schreven.
 
‘EEN PRACHTIGE 
KENNISMAKING MET 
DE RIJKDOM VAN 
TAAL EN POËZIE. VAN 
HANS ANDREUS EN 
ABDELKADER BENALI 
TOT EN MET KOOS 
MEINDERTS EN JOKE 
VAN LEEUWEN.’
 
“Poëzie Hardop. Uitgegeven 
door Querido. Met illustraties 
van Maartje Kuiper”, vult Hans 
aan. In de Kinderboekenam-

bassade in het Kinderboeken-
museum te Den Haag, zetelt 
nu de nieuwe Kinderboeken-
ambassadeur Manon Sikkel.
 
“Kinderen kunnen nog altijd 
ambassadeur van hun eigen 
lievelingsboek worden door 
hun pleidooi op video te laten 
opnemen”, zegt Hans. “Zo 
deel je mooie boeken met el-
kaar en blijft er aandacht voor 
het plezier van lezen en voor-
lezen van verhalen en poëzie”.
 
“En wij”, zegt hij met een blije 
zucht: “wij krijgen nu weer 
meer tijd om zélf iets te gaan 
schrijven! Een nieuwe dicht-
bundel is onderweg!”

   

Ankeveense kermis
Belooft weer veel spektakel
Door: Anja Lodder
 
ANKEVEEN  
Wie wint dit jaar het prijs-
biljarten en wie durft het 
op te nemen tegen de ja-
renlange winnaars van de 
Gouden Hamer? Tijdens 
de Ankeveense kermis op 
11, 12 en 13 oktober a.s. zal 
blijken of er nieuwe win-
naars gehuldigd kunnen 
worden.
 
Jan de Kwant, voorzitter van 
de stichting Vermaak en Cul-
tuur en tevens vrijwilliger bij 
diverse verenigingen somt 
met veel enthousiasme de 
activiteiten op die ook dit jaar 
rond en op het kermisterrein 
plaatsvinden: “Traditiegetrouw 
trappen we de kermisweek af 
op dinsdagavond om 20.30 
uur met het prijsbiljarten in het 
Wapen van Ankeveen. Kandi-
daten kunnen zich nu al telefo-
nisch bij het Wapen inschrijven 
en tegen een kleine vergoe-
ding de strijd met de keus en 

om de duiten aangaan.
Het officiële startsein zal luid, 
en vooral melodieus klinken 
door de leden van fanfare De 
Vriendschapskring vrijdag-
avond 11 oktober om 18.30 
uur. Een dansgroep gevormd 
door jeugdige meisjes zal 
eveneens acte de présence 
geven waarna om 19.00 uur 
het jaarlijkse festijn van start 
kan gaan.” De kermis is op 
vrijdag open van 18.30 uur 
- 23.00 uur en op zaterdag 
en zondag van 15.00 - 23.00 
uur “of wellicht iets korter of 
langer, zolang er voldoende 
mensen nog op de been zijn,” 
aldus Jan de Kwant.
 
‘WIE NEEMT DE HA-
MER OP?’
 
Kop van Jut
Al jarenlang staat de bekende 
Ankeveense familie Torsing 
op het podium te stralen met 
de Gouden Hamer in de hand 
als winnaars van de Kop van 
Jut- competitie. Hoewel ze 

met hun machtige en trefze-
kere slagkracht al vele jaren 
andere deelnemers de baas 
zijn, wordt iedereen opgeroe-
pen de handschoen - en in dit 
geval de hamer - op te pakken. 
Dit jaar is er ook een Kop van 
Jut voor de dames en de kids. 
De scores worden bijgehou-
den gedurende de kermis en 
op zondagavond rond 19.00 
uur zal de zinderende finale 

plaatsvinden die ongetwijfeld 
veel publiek zal trekken. Span-
nend om te zien of dit jaar 
andere winnaars gekroond 
kunnen worden. Op zaterdag 
organiseert de Carnavalsver-
eniging een zogenaamd Duits 
Bierfest. Dus trek je lederho-
sen en dirndl aan, koop ter 
plekke een mooie bierpul en 
dompel je onder in het brui-
sende bierfestijn.

Lot uit loterij
Knip het persoonlijke lot uit en 
lever het in tijdens de kermis. 
Wellicht bent u wel diegene 
die dit jaar in de (geld)prijzen 
valt. Gezien het programma 
en alle geplande festiviteiten 
belooft de wijd en zijd beken-
de en traditionele Ankeveense 
kermis ook dit jaar weer een 
topspektakel te worden.

Gratis kermisloterij
Dit gratis lot kun je inleveren op vrijdag 11 oktober 2019

tussen 19.00 en 21.00 uur op de kermis in Ankeveen.
De trekking is op zaterdag 12 oktober om 20.30 uur op de kermis in Ankeveen.

Stichting Bevordering Vermaak en Cultuur Ankeveen

Naam: ................................................

Adres: ................................................

Woonplaats: ...............................................

Tel.: ............................................................
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Spiegelplas
Clean Up Day
Zoekt enthousiastelingen

NEDERHORST DEN BERG 
WSV de Spiegel organi-
seert op zaterdag 19 okto-
ber 2019 een Spiegelplas 
Clean Up Day en zoekt 
hiervoor enthousiastelin-
gen die mee willen helpen 
onze mooie plas, het para-
dijs en de oevers schoon te 
maken.
 
Zaterdag 21 September 2019 
organiseerde de Plastic Soup 
Foundation de wereldwijde 
Clean Up Day, om aandacht te 

vragen voor het ‘plastic soup’ 
probleem en direct met elkaar 
de aarde schoner te maken. 
Heel veel initiatieven hebben 
meegedaan om zwerfafval, 
plastic en andere zaken op te 
ruimen en weg te halen uit de 
natuur.
WSV de Spiegel wil in navol-
ging hierop een bijdrage leve-
ren door de Spiegelplas ook 
zoveel mogelijk te ontdoen van 
zwerfafval en andere zaken die 
niet thuis horen in, om en rond 
deze plas en daarmee schade 
kunnen aanbrengen aan deze 
natuur. Heb je zin om hier een 
steentje aan bij te dragen, stuur 
een mail naar Wim Dujardin die 
deze clean up day organiseert 
namens de watersport vereni-
ging. nidrajud.miw@hotmail.
com

   

Onthulling vliegtuig-
monument
NEDERHORST DEN BERG 
Hartelijk dank voor uw aan-
wezigheid bij de ceremonie 
rond het onthullen van het 
vliegtuigmonument op 13 
september jl. Hartelijk dank 
ook aan de vele vrijwilligers 
van de Historische Kring, 
de IJsclub en de Tennis-
vereniging voor hun mede-
werking aan de bouw en de 
onthulling. Daarnaast zijn 
wij het College en de mede-
werkers van de gemeente 
Wijdemeren zeer erkente-
lijk voor de ondersteuning.
 
Het muzikale element heeft dui-
delijk bijgedragen aan de sfeer 
van de ceremonie. Onze dank 
hiervoor gaat uit naar de Kapel 
van de Koninklijke Luchtmacht, 
maar zeker ook naar het ‘gele-
genheidskoor’ van de 3 basis-
scholen. De nabestaanden uit 
Engeland en Canada zijn weer 
terug in hun land. Wij ontvin-
gen mails met veel dankbe-
tuigingen voor de vriendelijke 
ontvangst en voor de gedenk-
waardige en soms zelfs emo-
tionele ceremonie. Zij spraken 
grote bewondering uit voor de 
hechte gemeenschap die naar 

hun mening Nederhorst den 
Berg vormt. Het ontwerp en de 
bouw van het monument door 
Joost Zwagerman is mogelijk 
gemaakt met de steun van een 
groot aantal sponsoren. Met 
name de gemeente Wijdeme-
ren, het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht, het Prins Ber-
nard Cultuurfonds, de Stichting 
Vrienden van het Plein, het 
Cultuurfonds Wijdemeren, de 
Rabobank, Fe+ en de Histori-
sche Kring. Ook hiervoor harte-
lijk dank. Tot slot heten wij een 
aantal nieuwe leden welkom 
die naar aanleiding van de ce-
remonie, lid zijn geworden van 
de Historische Kring. Mocht u 
het geheel nog eens willen be-
leven kijk dan op
www.historischekring.nl.

SamenLoop 2020
WIJDEMEREN  
In gemeente Wijdemeren 
wordt in 2020 de Samen-
Loop voor Hoop georgani-
seerd.
 
Een indrukwekkend evene-
ment dat in het teken staat van 
hoop, eerbetuiging en steun 
voor iedereen die met kan-
ker te maken heeft (gehad). 
Gedurende 24 uur wandelen 
deelnemers in teams over een 
speciaal uitgezet parcours om 
zoveel mogelijk geld op te ha-
len voor KWF Kankerbestrij-
ding. Daar omheen vinden er 
allerlei activiteiten plaats.
 
SamenLoop voor Hoop Wij-
demeren is een initiatief van 

KWF, dat hard op zoek is naar 
mensen die willen helpen bij 
de organisatie. “We willen er 
graag een groot succes van 
maken en Wijdemeren op 
deze mooie manier echt op 
de kaart zetten, maar daar 
hebben we wel hulp bij nodig. 
De organisatie bestaat uit ver-
schillende teams. We zitten 
momenteel in een oriënteren-
de fase waarbij we meerdere 
kartrekkers zoeken.
 
We zoeken bijvoorbeeld com-
missieleden voor de teamwer-
ving, logistiek, communicatie, 
survivors (ex-) (kankerpatiën-
ten), financiën, amusement, 
ceremonies en eventueel voor 
een KinderLoop. We hopen 

snel een enthousiast team te 
kunnen samenstellen!”
Informatieavond
Heb jij interesse in het orga-
niseren van dit verbindende 
evenement? Kom dan vrijblij-
vend naar de informatieavond. 
Deze avond vindt plaats op 15 
oktober bij Restaurant Otten-
home, Zuwe 20, 1241 NC Kor-
tenhoef om 19.30. (ingang bij 
de beachclub en dan doorlo-
pen naar boven naar de ruimte 
“het bovendek”).
We zouden het fijn vinden als 
je je even aanmeldt via dit 
emailadres: revo16.rv@gmail.
com. Kan je niet aanwezig zijn, 
maar heb je wel interesse dan 
kun je ook naar dit adres mai-
len voor meer informatie.

   

Paula Holster leest voor
Nationale Voorleesdag

NEDERHORST DEN BERG 
Voor de bezoekers van de 
Tuinkamer in De Kuijer las 
Paula Holster op de Natio-
nale Voorleesdag voor uit 
een verhaal van Maarten 
Spanjer.
 
De luisteraars genoten van het 
verhaal uit 1969 waarin de kat 
Einstein bijna werd verkocht 
voor een tv-toestel. Paula Hol-
ster leest 1 keer per 14 dagen 
voor aan ouderen in de Horst-
waarde en de Kuijer.

   

Odis Volleybal MC1 wint 
weer
Heren 1 pakt wederom 1 set

KORTENHOEF  
Odis meisjes C speelden 
zaterdag hun derde wed-
strijd van deze seizoens-
helft. Ze bleven in Almere 
ongeslagen. Helaas moes-
ten ze wel 1 set overlaten 
aan de tegenstander. De 
MC1 staat nog met 1 punt 
voor op de nummer twee. 
Het sportieve team won 
echter niet de schaal met 
bitterballen. Daarvoor 
werd te weinig in drieën 
gespeeld.
Odis heeft nog één heren-
team. Dit bestaat uit een uniek 

combinatie van een aantal 
jonge spelers van Gemini en 
iets minder jonge mannen van 
Odis. Odis/Gemini HS1 speel-
de hun tweede wedstrijd van 
dit seizoen in Amersfoort, waar 
de mannen de eerste set pak-
ten. De andere drie sets waren 
bijzonder spannend, maar red-
de de Odis/Geminicombinatie 
het telkens net niet.
Dames 1 en 2 hoefden dit 
weekend niet in actie te ko-
men. Aanstaande donderdag 
om 21.30 uur ontmoet Odis 
DS2 in Naarden Keizer Otto. 
De dames draaien dan ze 

vast warm voor de partij van 
zaterdag in Zaandam. Dames 
1 blijft zaterdag iets dichter bij 
huis. Zij spelen om 15 uur in 
Maartensdijk.
Aanstaande zaterdag om 16 
uur barst in De Fuik in Korten-
hoef het volleybalgeweld goed 
los. MC1 speelt thuis tegen de 
nummer 2: Gemini. Zouden 
de meiden het redden om de 
eerste plaats te handhaven? 
Odis/Gemini HS1 treft Wilhel-
mina. De Nevobo-voorspelling 
is 2-3. Komt u ook vanaf de tri-
bune aanmoedigen?

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
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BIBLIOTHEEK GOOI EN MEER - LOOSDRECHT
16 oktober

Woensdag 16 oktober van 10.00-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer vestiging Loosdrecht
Themaochtend over Liefde en dood in de Middeleeuwen door Ad van der Lee.
Centraal in deze lezing staat de Minnezang, een poëzievorm waarbij de ridderdichter op ge-
heel eigen wijze zijn (veelal platonische) liefde voor een (meestal) getrouwde adellijke dame 
tracht vorm te geven. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de historische achtergrond 
hiervan. Thema’s  als de Ronde Tafel van koning Arthur, de zoektocht naar de Heilige Graal, 
de betekenis van de kruistochten, de taalontwikkeling en de sociologische achtergronden in 
de Middeleeuwse maatschappij  komen aan bod. Aan de hand van een PowerPoint presen-
tatie neemt Ad van der Lee ons mee op reis door de Middeleeuwen. Iedereen is van harte 
welkom, de entree is vrij! Op een themaochtend in Loosdrecht is altijd iemand van SeniorWeb 
aanwezig om je te helpen bij vragen over de PC, tablet, e-reader of smartphone.

LEZING OVER MEDICATIEVEILIGHEID BIJ KENNIS ZORG CAFÉ
IN HILVERSUM
16 oktober
Het IVM is de enige neutrale organisatie die de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van 
het geneesmiddelengebruik verbetert. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te verta-
len naar praktische handvatten voor iedereen die in de dagelijkse praktijk met medicijnen te 
maken heeft. Op woensdagavond 16 oktober a.s., tussen 19:00-22:00 uur organiseert King 
Arthur Groep een lezing in ’t Spintje, Naarderstraat 98 in Hilversum over dit onderwerp. Bij ‘t 
Spintje is gratis parkeergelegenheid na de slagboom. De spreker is een  professional van het 
IVM.  Voor een veilig medicatieproces is het ook nodig om eens wat dieper in te gaan op de 
vraag hoe je tijdens je werk omgaat met de medicijnen. Hoe werkt het medicatieprotocol in de 
praktijk? Welke onduidelijkheden heb je over het medicatieproces? Hoe verloopt de samen-
werking met bijvoorbeeld artsen en apotheek? Wie is eigenlijk waar verantwoordelijk voor? En 
ook: hoe ga je om met storingen tijdens de medicatieronde? Hoe controleer je de medicijnen 
en hoe teken je af, wat doe je als je geen toedienlijst hebt of als er wijzigingen zijn? 
De avond is bedoeld voor zorgprofessionals werkzaam bij King Arthur Groep, maar staat ook 
open voor collega’s die geïnteresseerd zijn in werken bij King Arthur Groep of het onderwerp. 
Meld je aan via hr@kingarthurgroep.nl Deelname is gratis, wij ontvangen je met koffie en thee 
en sluiten af met een netwerkborrel. 
De lezing wordt georganiseerd door King Arthur Groep, bereikbaar via hr@kingarthurgroep.nl 
of per telefoon: 035-2050950, contactpersoon Annelinde van Wouw. 

BURENMAALTIJD !
- LOOSDRECHT
16 oktober
De Emtinckhof aan de Eikenlaan 51 in Loos-
drecht biedt een ontmoetingsplek waar u 
buurtgenoten ontmoet en nieuwe vrienden 
kunt maken. In het Ontmoetingscentrum wor-
den diverse activiteiten georganiseerd die 
daar op zijn gericht. Op woensdag 16 oktober 
tussen 12.00-14.00 uur organiseren we weer 
onze maandelijkse gezellige burenmaaltijd. 
Het menu bestaat uit Babi pangang met Bami 
goreng. Een toetje mag natuurlijk niet ontbre-
ken:  Dit keer een verrassingsdessert! Kosten 
voor deze gezellige buurtmaaltijd bedragen 

slechts € 12,50. Graag uiterlijk 10 oktober aanmelden via 035-5888229 of via
grandcafe@inovum.nl. We zien u en uw buurtgenoten graag de 16e!

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

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 Wapen 
van Ankeveen’ voort. Vanaf 
20.30 uur kunnen koppels, 
die door loting tot stand ko-
men, meedoen.  Iedereen is 
van harte welkom! Als u ver-
zekerd wilt zijn van een plaats 
op deze populaire avonden 
kunt u het beste van tevoren 
even bellen (035-656 1302). 

11,12 en 13 oktober 
Kermis Ankeveen
Oudhollandse Kermis .

11-13 oktober
Weekend van de
Klassieke Muziek in Het 
Jagthuis - Nederhorst 
den Berg
In het weekend van 11-13 
oktober vindt in het Jagthuis 
voor de zevende keer het 
Weekend van de Klassieke 
Muziek plaats: muziek uit de 
tijd van Mozart, uitgevoerd 
op historische instrumenten. 
Dit jaar staan de componis-
ten Schumann en Schubert 
centraal. Voor meer informa-
tie: www.jagthuis.nl

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

17 oktober
We gaan “de herfst” 
beleven met de Zonne-
bloem - Kortenhoef
Op donderdag 17 oktober 
gaat  de Zonnebloem, afde-
ling KAG een autorit door ’t 
Gooi maken.  We verzamelen 

ons vanaf 13.15 uur bij Veen-
staete, om 13.30 uur vertrek-
ken 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.   Aanmelden kan tot 
zaterdag 12 oktober bij Wil-
lem Degekamp,
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

8 november 
Carnavalsvereniging de 
schuimlikkers 
- Ankeveen
Op vrijdag 8 november om 
21.00 uur viert carnavalsver-
eniging de schuimlikkers, het 
prinsenbal in het Wapen van 
Ankeveen.
Komt u ook gezellig?

t/m 1 november
Expositie ‘Beestenboel’ 
in Galerie Wijdemeren - 
Breukeleveen
In het kader van Wereld-
dierendag tonen wij vanaf 4 
oktober een fraaie collectie 
kunst met dieren in de hoofd-
rol. 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 in-
spirerende kunst, mooie uit-
zichten over het water en een 
heerlijk kopje koffie of thee 
in één van onze sfeervolle 
expositieruimtes. Afbeelding: 
Marjolijn Dijkhuis, Uilen uit 
de serie: “Ik ook van jou”.
www.galeriewijdemeren.nl
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Jaarlijkse wedstrijd Borsen Trofee 
Brandweerteams Gooi & Vechtstreek


