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Enthousiasme voor sportakkoord
Sporten en bewegen stimuleren
ler dan in de rest van het land.
Uiteraard is er ook ruimte voor
de andere thema’s, waarbij
één van de aanwezigen een
pleidooi deed voor ouder-kind
bijeenkomsten. “We zijn te laat
als we met senioren beginnen.
We moeten ons ook richten op
veertigers. Als zij gaan sporten
dan blijven ze sporten” was de
motivatie.

Door: Saskia Luijer

‘S-GRAVELAND
Ruim dertig sport- en beweegaanbieders kwamen
vrijdagavond 31 januari
bijeen in de kantine van
SV ‘s-Graveland. Op uitnodiging van de gemeente
denken en werken zij mee
aan een sportakkoord voor
Wijdemeren
Sporten is gezond, maar bovenal leuk en brengt mensen
bij elkaar. Daarom zou iedereen z’n leven lang plezier moeten kunnen beleven aan sporten en bewegen. Met goede
toegankelijke sportmogelijkhe-

den in de buurt en een omgeving die uitnodigt tot bewegen.
Om een boost te geven aan
zo’n positieve sportcultuur is
het sportakkoord in het leven
geroepen. Een initiatief dat de
gemeente Wijdemeren graag
ondersteunt, zonder zich er al
te veel ‘mee te bemoeien’ verduidelijkte wethouder Rosalie
van Rijn. Ze noemde zichzelf
dan ook ‘te gast’ bij de bijeenkomst en liet het woord graag
aan de sport- en beweegaanbieders zelf.
Geld van het Rijk
Voor het opstellen van een
sportakkoord heeft het Rijk
geld beschikbaar gesteld om

een sportformateur aan te stellen. Wijdemeren heeft daarbij
gekozen voor Ine Klosters,
een inwoner uit Nederhorst
den Berg die het proces gaat
begeleiden. Daarnaast biedt
het Rijk 20.000 euro per jaar
om de gemaakte afspraken te
realiseren. “Het komt van de
overheid, van de gemeente,
maar het is van de gemeenschap” benadrukte Klosters.
“Het sportakkoord is van ons
allemaal. Iedereen krijgt de
ruimte om mee te denken en
mee te doen. Om samen uitdagingen aan te gaan, zodat
we sporten en bewegen meer
kunnen stimuleren.”

HET KOMT VAN DE
GEMEENTE, MAAR
HET IS VAN DE GEMEENSCHAP, VAN
ONS ALLEMAAL
Zes thema’s
Het sportakkoord omvat zes
thema’s om mee aan de gang
te gaan: duurzame infrastructuur, vitale sportaanbieders,
van jongs af aan in beweging,
positieve sportomgeving, inclusieve sportomgeving en
topsport inspireert. Vanuit de
gemeente is de wens om in
ieder geval na te denken over
bewegen voor senioren. Nederland vergrijst immers en in
Wijdemeren gaat dat nog snel-

Veel ideeën
Met energie en enthousiasme
startte vervolgens het brainstormen met elkaar. Verenigingen, zorg en commerciële
aanbieders deelden hun plannen en ambities. Zo kwamen
er ideeën naar voren om meer
samen te werken, om activiteiten te combineren en te
centraliseren. Ook was er de
suggestie om een markt te
organiseren waarbij alle aanbieders zich kunnen presenteren. Voor kinderen zou dat bijvoorbeeld kunnen in de vorm
van een opensportdag. Veel
draagvlak was er verder voor
de strippenkaart, een soort
kennismakingsabonnement
voor meerdere sporten waarbij
je kunt uitproberen wat er bij je
past.
Denk mee
Sportformateur Ine Klosters
gaat het plan verder uitwerken, daarbij bijgestaan door
een aantal aanwezigen die
samen de kerngroep vormen.
Inwoners uit Wijdemeren die
nog aanvullende tips en wensen hebben kunnen contact
opnemen met Ine Klosters via
info@sportakkoordwijdemeren.nl.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

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

Oogarts

035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren

06 - 206 15 919

Tandartsen

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

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

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

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

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

Maatschappelijk

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

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
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

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

Gemeente

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

RK WIJDEMEREN






H. Antonius
Zo. 9 februari: 9.30 uur:
J. Dresmé.
Wo. 12 februari: 9.30 uur:
J. Dresmé.
Veenstaete
Vr. 7 februari: 15.00 uur:
J. Dresmé.
OLV Hemelvaart
Do. 13 februari: 9.30 uur:
J. Dresmé.

PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Zo. 9 februari: 10.00 uur:
Ds. H. Ploeger.



De Graankorrel
Zo. 9 februari: 10.00 uur:
Ds. H. van Dijk.



Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 9 februari: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.



Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 9 februari: 9.30 uur:
Ds. F. van de Bosch.



Oec. Streekgemeente
Zo. 9 februari: 11.15 uur:
Dienst van woord en tafel
met Greteke de Vries.

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

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor
uw eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende invulling
van de uitvaart. Heeft u vragen over
uitvaartverzorging-verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een
inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze website
met de uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

Markt in Ankeveen
Elke za. Van 8.00-12.30 uur. Met
brood en gebak, groenten en fruit,
kaas, verse vis, noten, olijven,
bloemen en natuurlijk onze koffietent

ANWB Automaatje
Wijdemeren
Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!
Een vrijwillige chauffeur brengt u niet alleen van A naar B,
maar kan ook mee naar een uitstapje.

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

Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2020
voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854
Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen! In geval van
NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s
afgeven
bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer
10ochtends
Weekblad
Wijdemeren

NIEUWSSTER

LOKAAL
Leden
Natuurmonumenten
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Tegen vaarverbinding
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Leden Natuurmonumenten zien vaarverbinding
als onnodige bedreiging
voor rust en natuur.
Natuurmonumenten is op
27 en 30 januari met ruim
85 leden in gesprek gegaan
over de plannen voor een
vaarverbinding tussen de
Loosdrechtse plassen en het
Hilversums kanaal. De leden
zijn in grote mate eensgezind.
De rust en rijke natuur van het
gebied gaat hun aan het hart
en de zonering van drukke en
juist rustige plassen vinden
ze uniek aan de Vechtplassen
en moet behouden blijven.
De meeste leden geven een
duidelijk ‘nee’ tegen de vaarverbinding. Het gebied wordt
voor de lange termijn structureel verpest voor onzeker
korte termijn gewin, zoals één
van de deelnemers kernachtig verwoordde. Het statement
werd met applaus ontvangen.

In samenwerking met

Aan de hand van het MER,
de eigen kennis en nu ook de
mening van de leden bepaalt
Natuurmonumenten binnenkort haar definitieve standpunt over een vaarverbinding
van Loosdrecht naar Hilversums kanaal.

toebrengen. Er is vooral behoefte aan meer fiets- wandel
en kanoroutes. Leden pleiten
ook voor het versterken van
de vitaliteit van het gebied en
het ‘opkrikken’ van de voorzieningen voor waterrecreatie, met name in Loosdrecht.

Geen meerwaarde
De avond startte met een
toelichting op de natuurvisie
van de Vechtplassen en het
MER-rapport. Daarna hebben
de leden in groepjes gesproken over hun betrokkenheid
bij het gebied, hun mening en
argumenten over de vaarroute en het MER. Er bleek een
enorm grote betrokkenheid.
Veel leden blijken zelf ook
in het gebied te varen, maar
velen zien desondanks geen
meerwaarde in een nieuwe
vaarroute. Ook hebben ze
nagedacht over mogelijke
andere vormen van (water)recreatie die passend zijn bij het
gebied en die geen schade

Enorme belangstelling
Voor de bijeenkomst was
grote belangstelling. Zelfs de
tweede avond die als reserve-avond diende was overtekend. Diegene die niet konden deelnemen, is gevraagd
via de mail hun mening en
argumenten te geven.
Onderzoek effecten
De effecten van een vaarroute is onderzocht in het kader
van het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen. Natuurmonumenten is partner van
het gebiedsakkoord omdat
de organisatie erin gelooft
dat met een integrale aanpak
van het gebied zowel de na-

tuur, economie en waterkwaliteit er beter van worden. Per
saldo is het gebiedsakkoord
beter voor de natuur. Met
het gebiedsakkoord heeft
Natuurmonumenten nog niet
ingestemd met de vaarrou-

te. Uiterlijk 12 februari dient
Natuurmonumenten
haar
zienswijze in bij de gemeente
Wijdemeren over de vaarroute. De mening van de leden
wordt daarin meegenomen.

de maten wel passend. Het is
slechts een ontwerp, zei Dui-

kersloot (DB), iedereen kan
nog reageren.

Foto: Douwe van Essen

Foto: Rene Koster

Commissiepraat
Het nieuwe vergaderen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In de 3 commissies Ruimte
& Economie, Maatschappelijke & Sociale Zaken en
Bestuur & Middelen van
vorige week werden vragen gesteld, voorstellen
besproken en waren er hamerstukken. Alles ter voorbereiding op de gemeenteraad van 6 februari a.s.
Voorafgaand aan de vergadering liep een proef in het kader
van ‘het nieuwe vergaderen’.
Inwoners kunnen in de hal van
het gemeentehuis op informele wijze in contact treden met
de lokale politici over allerhande onderwerpen. Het was
komisch om te zien dat bij de
eerste keer bijna iedereen zich
wierp op twee heren (zie foto).

ZE WILDE GEEN
BLOKKENDOOS OP
DEZE PLEK
Maatvoering
Sieta Vermeulen (VVD) verliet
de raadzaal, toen het ging om
een aanvraag voor de bouw
van een recreatiewoonschip
voor haar familie. Gelegen
achter de Dammerweg aan
de Vuntusplas. Er is een ontheffing nodig vanwege het bestemmingsplan. Het gaat om
een ark van 18 bij 6 en 4,5 m.
hoog. Het werd geen hamerstuk, omdat DLP ‘er Wijnen
wel bedenkingen had. Ze wilde
‘geen blokkendoos’ op deze
plek. Bovendien laakte ze het
proces naar een nieuwe maatvoering. Zowel de wethouder
als de andere partijen vonden
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‘Donders goed oppassen
met die natuurplannen’
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BAKEN officieel opgericht

Foto: 6 van de 7 bestuursleden

Door: Herman Stuijver
Nootweg 35 1231 CP Loosdrecht

035-208 49 66

Heren
Knippen
Knippen & baard scheren
Baard scheren
Baard trimmen
Knippen en wassen
Kinderen t/m 12 jaar
Hoofd kaal scheren
Wassen
Februari actie!

€ 17,€ 27,€ 10,€ 5,€ 20,€ 14,€ 14,€ 3,-

Een complete behandeling:
Knippen, scheren en wassen voor €25,-

KNIP

€25,-

PEN
+ SCH
EREN
+ WA
SSEN

Deze actie is alleen geldig bij inlevering van deze advertentie (of een foto van de advertentie)

Open van 09.00 tot 18.00 u, vrijdag tot 20.00 u.
maandag gesloten. Zaterdag van 09.00 tot 17.00 u.

* 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
Van Leeuwen Vastgoed bied p/01-01-’20 te huur aan:
Bedrijfsruimte van 808 m2 op industrieterrein
“de Slenk” te Ankeveen.
Kernen bedrijfsruimte zijn onder meer :

• 8 m. hoog overspanningsvrij
• 2 x overhead + div. loop deuren
• Gevlinderde hoog belasting vloer
• Kantoor + kantine ruimtes incl. voorzieningen
• Ruime bestemming voor bedrijfsvoeringen
• Voldoende buitenruimte naar wens bij te huren
• Pand gelegen op goed bereikbaar afsluitbaar terrein

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

KORTENHOEF
Voordat de vereniging
Belangen
Ankeveense
Kortenhoefse Eigenaren
(inzake)
Natuurgronden
(BAKEN) officieel werd opgericht, namen de leden
in de Oude School vorige
week dinsdag deel aan een
presentatie van de provincie Noord-Holland over de
natuurrealisatie in Kortenhoef-Oost.
Het wantrouwen werd bepaald
niet weggenomen. Voorzitter
Matthijs van den Adel sprak
van ‘jongleren met woorden’,
omdat er weinig nieuws was.
De bestaansgrond van BAKEN in verzet tegen het natuurplan was zijns inziens
bewezen: “We zullen donders
goed moeten oppassen.”
Ronald Louwman en Robbert
de Wit, sectormanager en ecoloog van de provincie, waren
zich bewust van het feit dat de
start van het natuurplan ongelukkig was. Teveel van bovenaf, gescherm met onteigenen,
slechte of geen informatie
naar de eigenaren. Die zich
overvallen voelden toen de
provincie op pad was om de
gronden van de hobbyboeren
om te zetten naar nat schraalland waar geen vee meer zou
kunnen grazen. Hetgeen negatieve gevolgen zou hebben
voor de waarde, ook het karakter van het landschap zou
totaal veranderen. Het ging op
deze avond grofweg om de
weilanden tussen Kortenhoefsedijk en Emmaweg, Korten-

hoef- West en Ankeveen worden later uitgewerkt.

‘EIGENLIJK BENT U
ONS EEN BEETJE
AAN HET ZOET HOUDEN, MAAR HET GAAT
GEWOON DOOR’
Inrichtingsplan
Nu wil men samen met de eigenaren zoeken naar oplossingen die breed gedragen
worden. Eerst kwam de uitleg
dat de ecologische visie een
‘bouwsteen’ is van een algemeen inrichtingsplan. In dat
geheel gaat het ook om het
stopzetten van de verrommeling met bedrijven aan de Emmaweg en de bouw van boerderijwoningen (plan VLEK),
het saneren van de vuilstort,
de aanleg van de Groenewoud- waterwoningen en het
creëren van recreatieve voorzieningen. Qua natuur heeft
de provincie vastgelegd dat
er een ‘robuust’ watersysteem
moet komen, waarin krabbenscheer en fonteinkruid welig
tieren, met schraal grasland.
Het verminderen van de meststoffen is een kernpunt. Volgens de sprekers was het water ernstig besmet met mest.
Of dat kwam door de hobbyboeren werd stevig betwist.
Diverse eigenaren zeiden dat
er nauwelijks intensieve veeteelt was de afgelopen decennia. Krijn Spaan wees op de
slechte waterkwaliteit van het
Hilversums Kanaal dat van
grote invloed was op de Kortenhoefse polder. De ambities

van Noord-Holland staan vast,
zeiden de heren. “Maar de totale inrichting kun je beïnvloeden.”
Medegebruiker
De wijziging leek te zitten in
het begrip ‘medegebruiker’
waarbij een eigenaar meewerkt aan meer natuur, op
twee soorten graslanden.
Waarin geen plaats is voor
agrarische bedrijven, maar wel
voor begrazing. De schapen
en koeien kunnen dan blijven
rondlopen. Bij een waardedaling zal Noord-Holland de
schade compenseren. Officieel is onteigening nog niet uit
beeld, maar als ‘zelfrealisatie’
wordt overgenomen, kan het
provinciebestuur die stap wel
nemen.
De zaal bleef kritisch. Krijn
Spaan zei wat velen dachten:
“Eigenlijk bent u ons een bee
tje aan het zoet houden, maar
het gaat gewoon door.”
BAKEN
De formaliteit van de oprichting van BAKEN was snel afgerond. De club die ongeveer
75% van de eigenaren telt die
samen bijna 250 ha. in bezit
hebben, zal blijven strijden tegen de huidige plannen. Voorzitter Van den Adel sprak z’n
bittere teleurstelling uit over
het feit dat de gemeente niet
had gereageerd op de brief
van begin december waarin
BAKEN zijn zorgen uiteenzette. Meer info over BAKEN,
mail naar:		
2019baken@gmail.com.

NIEUWSSTER

POLITIEK
Nederhorst-Noord
lijkt
mogelijk
WEEKBLADWIJDEMEREN
Woensdag 5 februari 2020

Nieuwe kansen met slechts
1 weidevogel
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Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
VVD ‘er Sieta Vermeulen
vroeg tijdens de commissievergadering Ruimte en
Economie aan wethouder
De Kloet hoe het staat met
een bouwplan van 150 woningen in de Horn- en Kuijerpolder.
Ontwikkelaar Kennemerland
zag nieuwe kansen nu er
slechts één vogel is waargenomen in het beschermde weidevogelleefgebied. Jan-Jaap
de Kloet is voortvarend aan
de slag, zei hij. Na gesprekken
met provinciebestuurders die
bereid waren mee te denken
met het idee om buitenstedelijk te bouwen, komt er een
schets waar hij ‘de boer mee
op gaat’. Met twee stedenbouwkundigen (Wijdemeren
en Kennemerland) en een

In samenwerking met

ecoloog wil hij aantonen dat
wonen in een overgangszone
van bebouwing naar natuur
mogelijk is.

SLECHTS 6 HA. VAN
DE TOTALE 165 HA.
Nanne Roosenschoon (D66)
stond er volledig achter, temeer daar het gaat om een
klein plan dat slechts 6 ha. van
de totale 165 ha. weidelandschap beslaat. Volgens Sandra van Rijkom (PvdA/GrL.) is
het een dilemma voor de provincie: natuur of woningbouw.
In tegenstelling tot eerdere uitspraken was de fractie nu niet
mordicus tegen, wel graag sociale woningbouw. Wel fel tegenstander was Renée Wijnen
van De Lokale Partij. Zij wil
de natuur koesteren, woningbouw kan op andere plekken.
Bovendien nam zij het weidevogelonderzoek niet serieus,

Foto: Wethouder Jan-Jaap de Kloet (Douwe van Essen)

omdat de titel ‘Afdoend onderzoek’ duidde op verminderd
kritisch inzicht. Dorpsbelanger

Rob Duikersloot was wel vóór
woningbouw. Hij wees op felle tegenstand van een werk-

groep in de ernaast liggende
Schilderswijk.

Gigantisch tekort herinrichting
‘Tussen de rotondes’
‘Kunnen we ‘t hier wel?’
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Met nauw verholen emotie
maakte verkeerswethouder Boermans bekend dat
er een tekort is van 420.000
euro op de herinrichting
van de Oud-Loosdrechtsedijk tussen de rotondes.
Het gaat om een traject
van 1,2 km. vanaf de Kromme Rade tot aan de brandweerkazerne.
Aan het begin van de commissie Ruimte en Economie overviel de wethouder de leden
met deze onaangename verrassing. Door een te laag ingeschatte indexatie, het vergeten
van één post in de kredietaanvraag en hogere technische
kosten werd al in december
duidelijk dat het budget van 2

miljoen fors overschreden zou
worden. 420.000 extra op een
totaalplaatje van twee miljoen
is een overschrijding waar
Joost Boermans buikpijn van
kreeg, zei hij. Wel is het mogelijk om dit bedrag op te vangen
binnen het huidige Investeringsplan. In februari doet de
wethouder een nieuwe kredietaanvraag bij de gemeenteraad. Wie er verantwoordelijk is en hoe dit heeft kunnen
gebeuren wordt uiteraard
onderzocht, zowel op het gemeentehuis als door externe
deskundigen. De wethouder
wilde niet vooruit lopen op de
uitslag van dat onderzoek. Het
goede nieuws is dat aannemer
KWS op schema werkt, op 6
april kan de weg open.
CDA ‘er Torsing was met stomheid geslagen. Hij wees op

eerdere gevallen van fouten
bij wegenbouwprojecten. “Ik
vraag me of we het hier wel
kunnen, ik ben hier doodziek
van.” Daarmee doelde hij de
op de bekwaamheid van de
afdeling die verantwoordelijk
is voor de infrastructuur.

AL MET AL IS ‘TUSSEN DE ROTONDES’
EEN BLOK AAN HET
BEEN VAN WIJDEMEREN
In 2018 moesten de werkzaamheden plotseling worden
afgebroken, omdat er ook fouten waren gemaakt. Uit het feitenrelaas toentertijd kwam niet
klip en klaar naar boven wie er
verantwoordelijk was. Al met
al is ‘Tussen de rotondes’ een
blok aan het been van Wijdemeren.

Bij een andere wegrenovatie
had Boermans wel positief
nieuws. Het onderzoek naar
de aanleg van een damwand
langs de Kortenhoefsedijk is
afgerond. Het ziet ernaar uit

dat die beschoeiing binnen het
bestaande budget kan worden
voldaan. De werkzaamheden
beginnen echter niet voor de
zomer.
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Onweerstaanbaar Woning in Loosdrecht

Speltbrood
met noten en rozijnen

€ 2,95

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Wij zoeken jong talent om samen impact te maken
In het MKW traineeship maak jij maatschappelijke impact en
kickstart je jouw persoonlijke ontwikkeling. Je werkt in anderhalf
jaar tegelijkertijd bij twee verschillende corporaties in de regio
aan een interessante opdracht. De directeur-bestuurders zijn jouw
directe opdrachtgever en steunen je. In de trainingen leren jij, je
medetrainees én de bestuurders van de corporaties hoe je innoveert en organisatie meeneemt in verandering die ertoe doet. Je
ontwikkelt je leiderschap, creatieve skills, leert van mensen uit het
veld over thema’s als digitalisering en duurzaamheid en spart met
je mede-trainees. Dit alles onder de professionele begeleiding van
de makers van Talent in Huis, het nationale traineeprogramma van
woningcorporaties.
In een team met collega trainees vraagstukken oplossen
Je maakt deel uit van een gedreven team van 12 mensen uit
verschillende regio’s en met verschillende achtergronden. Samen
volg je de trainingsdagen van het programma. Bovendien werk je in
kleine teams aan vraagstukken die bij meerdere woningcorporaties
spelen. Zo versterk je elkaar en maak je samen impact.
Wie ben jij?
• Je hebt een afgeronde HBO/WO-opleiding, bijvoorbeeld als
bedrijfskundige of sociaal geograaf.
• Je deinst niet terug voor complexe maatschappelijke en organisatie vraagstukken.
• Je hebt maximaal drie jaar werkervaring en je bent op zoek naar
een eerste óf tweede baan.
• Je bent bereid flink te investeren in je persoonlijke en professionele ontwikkeling.
• Je bent niet bang voor verantwoordelijkheid en kan mensen
meekrijgen.
• Je hebt zin om je in te zetten voor goede huisvesting voor mensen
met een klein inkomen.
Wat bieden we jou?
• Een uitdagende functie bij twee maatschappelijk betrokken
werkgevers in de regio.
• Een professioneel trainingsprogramma van anderhalf jaar (start:
mei 2020) van meer dan 20 dagdelen op het gebied van persoonlijk leiderschap, kennis en skills.
• Directe samenwerking met de bestuurders én een mooie groep
mede-trainees.
• Een salaris op basis van schaal G van de CAO Woondiensten
(ca. € 2.700 bruto).
• Reiskostenvergoeding.
Interesse?
Solliciteer voor 2 maart door je motivatie en cv te sturen aan
mkw@aedes.nl t.a.v. Bram Lipsch en Mark Drost.

Binnen kijken bij een houtskeletbouwwoning

WEE
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LOOSDRECHT
In Loosdrecht is een houtskeletbouw woning opgeleverd. Houtskeletbouw, een
bouwproces dat uitblinkt
in duurzaamheid , is erg in
opkomst.
Om u kennis te laten maken
met houtskeletbouw organiseert bouwer Presolid Home
samen met de bewoners een
Open Huis.
Bij houtskeletbouw zijn de dragende elementen in het huis
gemaakt van hout. Hierdoor
ontstaat een prettig woonklimaat en goede akoestiek in de
woning.
De eigenaren hebben gekozen
voor houtskeletbouw vanwege
de vele mogelijkheden van
deze bouwwijze in combinatie met de snelheid waarmee
wordt gebouwd. Tevens is de
uitstekende isolatie een pré. In
samenspraak met de architect
van Presolid Home is er een
ontwerp gemaakt volgens de
bouwregels van het plan.
Houtskeletbouw heeft veel
voordelen ten aanzien van de
traditionele bouw. Indien esthetisch en technisch verantwoord zijn de mogelijkheden
legio.

De positieve kenmerken van
houtskeletbouw zijn enorm,
er wordt immers gebruik gemaakt van een duurzaam en
volledig recyclebaar basismateriaal (hout). Daarom is deze
methode de manier om ook de
Co2 uitstoot tijdens een bouwproces reduceren.
Met houtskeletbouw worden
gezonde, comfortabele en
waardevaste woningen gerealiseerd die ook nog bijdragen
aan een beter milieu.
Open Huis
Om ook andere geïnteresseerden bekend te maken met
de mogelijkheden van houtskeletbouw hebben de bewoners hun woning beschikbaar
gesteld voor een Open Huis

WELKOM BIJ ONS

op zaterdag 15 februari, van
10.00 tot 14.00 uur.
Om voldoende tijd voor u te reserveren is bezichtiging alleen
mogelijk op afspraak. Kijk op
www.presolidhome.nl voor het
maken van een afspraak!
Over Presolid Home, uw bouwer uit Twente!
Presolid Home is al ruim 35
jaar actief in de particuliere woningmarkt en gespecialiseerd
in het ontwerpen en fabriceren
van houtskelet woningen.
Een enthousiast team van
gemotiveerde medewerkers,
vaste onderaannemers en leveranciers staat voor u klaar.

OPEN HUIS IN

is
Een omhu
dro r elk
voo get
bud

LOOSDRECHT

Zaterdag 15 februari
van 10.00 - 14.00 uur.
Bel ons voor een afspraak!
Wij hebben in Loosdrecht een prachtige woning gerealiseerd. Wij organiseren een “Open Huis op locatie”
voor geïnteresseerden en aspirantkavelbezitters die
een woning naar eigen wens willen laten bouwen.
Om voldoende tijd voor u te reserveren is bezichtiging
alleen mogelijk op afspraak. Bel of mail voor het
maken van een afspraak en adresgegevens.

Vonderweg 6 - Enter - Tel: 0547 38 40 77 - info@presolidhome.nl - www.presolidhome.nl
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LOKAAL
Voorlezen
voor
Antonius-kleuters
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Willemijn wil niet zwemmen
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In samenwerking met

Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF
Deze weken racen de wethouders Van Rijn en Klink
van school naar school om
voor te lezen. Het belang
van voorlezen moge duidelijk zijn, goed voor de
leessocialisatie. Voorlezen
stimuleert het leesgedrag.
Baby’s, peuters en kleuters die worden voorgelezen, groeien in vergelijking
met leeftijdsgenootjes die
niet worden voorgelezen
uit tot betere lezers.
Maar het is vooral ook erg
leuk, ervoer wethouder Rosalie van Rijn. Zij was onder andere bij drie kleutergroepen op
de St.-Antoniusschool in Kortenhoef. Dat ze als wethouder
een helper van de burgemeester is, drong niet geheel door
tot de 4- tot 6-jarigen. Het lesje
staatsinrichting woei over de
hoofden heen.

In de groep 1-2 van juf Dominique wilden de kinderen
allemaal hun verhaal vertellen over het zwemmen, want
dat was het onderwerp van
het voorleesboek. Ze las voor
uit ‘Willemijn wil niet zwemmen’ een prentenboek van
Lida Dijkstra, met zwierige
tekeningen in heldere kleuren
van
Noëlle Smit. Het superlieve muisje Willemijn durft
niet in het Tweede Bad, want
daar kun je niet staan. ‘Mama
deed de kurken om en gaf de
handdoek aan / de kleren hing
ze in een kluis. Maar Willemijn? Die wou naar huis.’ Dan
gebeurt er iets waardoor Willemijn toch nog halsoverkop
een duik neemt, het water in.
En wat voor een duik. Ze redt
haar zusje. Binnen een maand
haalt ze dan haar A-diploma.

‘VAN PROBEREN KUN
JE LEREN’

Dan komen de verhalen los.
Vera vindt zwemmen nog een
beetje spannend, terwijl Lucas
zijn B-diploma al heeft. Alle

Werken in het onderwijs op
de Jozefschool

vingers gaan de lucht in, want
iedereen heeft waterervaringen. Over angst, watertrappelen, duiken, kopje onder. ‘Van

proberen kun je leren’ sluit de
juf wijs af. Dat beamen alle
kleuters.

Musical My Fair Lady
Spotlight 5 jarig bestaan

NEDERHORST DEN BERG
Merel Olivier (havo 5) en
Robin Rademaekers (vwo
4) beide van het Alberdingk
Thijm College, lopen een
dag mee op basisschool
de Jozefschool.
Merel Olivier: ‘Ik vind het heel
erg leuk om jonge kinderen op
weg te helpen en dingen te
kunnen uitleggen. Ik moet dit
jaar kiezen voor een vervolgopleiding en de kans is groot
dat ik voor de pabo ga kiezen.
Een dag als vandaag helpt
daar bij.’

LOOSDRECHT
Alweer 5 jaar geleden startte Muziektheater Spotlight
met haar eerste productie,
de jukebox-musical Hotel
Gooilust.

Directeur Judith van Thiel: ‘Ik
krijg veel belangstelling vandaag. Ik heb meerdere gesprekken gehad met ouders
die een zij-instroom traject
overwegen. En vijf leerlingen
van het Alberdingk Thijm College en Laar & Berg lopen een
dagje mee.’
Foto: Merel en Robin helpen in groep 4 op de Jozefschool

Deze jukebox-musical, geschreven en geregisseerd
door Pauline van Eijk, werd
met veel enthousiasme ontvangen in theater Kleintje
Kunst in Hilversum. Daarna
volgde een gewaagde stap
naar de kleine zaal van theater Spant! in Bussum met de
wervelende musical Joseph
and the Amazing Technicolour
Dreamcoat. Gevolgd door de
klassieker West Side Story en
de oer-Hollandse Ja zuster,

Nee zuster in de grote zaal
van Spant! Voor het jubileum
is de Broadway musical My
Fair Lady gekozen, een musical met geweldige kostuums
en vol bekende melodieën als
‘Zou dat nou niet zalig zijn’,
‘Het Spaanse graan’, ‘Kom terug en dans met mij’ en ‘Als ik
straks de kerk maar haal’. Het
is inmiddels traditie geworden
om halverwege de repetitieperiode een taartmoment te
kiezen. Dat is goed voor het
groepsgevoel en natuurlijk een
mooi stukje pr. Op zaterdag
18 april staat de muziek onder
leiding van Matthijs Broers, de
regie is in handen van Pauline
van Eijk. www.muziektheaterspotlight.nl of spant.org.
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GooiTV
We zoeken een Medewerker Wonen (32-36 uur)
C

Woningbouwvereniging
Zit het klantvriendelijk
Vecht en Omstreken

zijn je in je bloed, probeer je elke dag het
verschil te maken en draag je graag je steentje bij aan een organiBezoekadres:
Poeldijk
2 te die
Breukelen
satie
volop in beweging is? Mooi! Dan zijn wij op zoek naar jou!
Maandag t/m vrijdag
8.30 - 13.30 uur
Buiten deze openingstijden kunt u
uitsluitend terecht op afspraak.

REGIO 		
Vanaf woensdag 5 februari 2020 zendt GooiTV het
volgende programma uit:
In TV Magazine is er aandacht voor diverse onderwerpen die in deze regio
spelen.
In Zicht op Hilversum wordt

die van belang zijn voor de
bewoners van Hilversum. Dit
maal wethouder Jan Kastje. In In Derde Termijn praat
Ruud Bochardt met Rolien
Bekkema (PvdA) en Maarten Balzaar (D66) over een
eventueel vuurwerkverbod in
de gemeente Gooise Meren.
Vanaf woensdag 12 februari
2020 zendt GooiTV het vol-

Wat ga je doen in deze functie?
stilgestaan bij onderwerpen
Bezoekadres:
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze klanten (huurders
Lindelaan 100 te Loosdrecht
Dinsdag
en donderdag
en woningzoekenden).
Je beantwoordt uiteenlopende vragen die
8.30 - 13.30 uur
binnenkomen via diverse kanalen (e-mail, telefoon, post en social
Postadres:
Postbus
41, 3620 Je
AA Breukelen
media).
zorgt voor de afhandeling van deze vragen, ziet erop toe
Telefoonnummer:
dat
afspraken
worden nagekomen en dit koppel je tijdig terug aan
(0346) 25 94 90
Duurzaam
en comfortabel
wonen in Breukelen
Toets 1 voor het melden van een
betrokkenen. Daarnaast draag je je steentje
bij aan diverse
projecreparatieverzoek!
tabeler en gezonder. Bijvoorbeeld door
waarbij we zoveel mogelijk afstemmen
of zij hun badkamer en keuken laten
Aan de Schepersweg in Breukelen verRegiokampioen
Utrecht
ten, zowel administratief
als uitvoerend.
minder
tocht, dankzij nieuwe kozijnen
en samenwerken met de bewoners.
renoveren.
duurzamen
wij 153 appartementen ver-

WEE

gende programma uit: In TV
Magazine is er aandacht voor
VOOR AN
diverse onderwerpen NIEUWS
die in
deze regio spelen. In Zicht op
Hilversum wordt stilgestaan bij
onderwerpen die van belang
zijn voor de bewoners van Hilversum. Yvette de Vries praat
met burgemeester Han Ter
Heegde over actuele zaken in
Gooise Meren.

Megan de Bree

Wij zijn op werkdagen
telefonisch bereikbaar
van 8.00 tot 16.00 uur

deeld over vier flats. De appartementen
worden door ketenpartner Van Wijnen
van binnen en buiten energetisch verbeterd en er wordt groot onderhoud
gepleegd. Dit is een intensief project

We voldoen bij dit project ook waar mogelijk aan de wensen van de bewoners.
Want de woningen worden niet alleen
energiezuiniger, ze worden ook comfor-

Wat vragen we van jou?
Je bent klant- en resultaatgericht, omgevingsbewust en je hebt
aandacht
voor details. Je schakelt snel, houdt van variatie in je werk
Deze
pagina wordt samengesteld
onder verantwoordelijkheid van
en kunt hierbij omgaan met pieken. Je hebt HBO werk- en denkniWoningbouwvereniging
Vecht en Omstreken.
Iedereen woont graag in een buurt waar
bij voorkeur
klantcontact.
ziet
Deveau
pagina verschijnt
4 x per jaar. aangevuld met ervaring met het
schoon en netjes is. Je
U kunt
hieraan
bijdragen door te zorgen voor onkruidaltijd
mogelijkheden
en
oplossingen.
Je
vindt
makkelijk
je
weg
in
vrije
paden
en
opritten,
goede
schuttinVoor vragen over de inhoud of
gen en wordt
een verzorgde
tuin. op
suggesties
voor onderwerpensoftware. Een gezonde dosis humor
verschillende
zeker
kunt u contact opnemen met
Tuintips
Woningbouwvereniging
prijs
gesteld!
Onze huurdersbelangenorganisaEen verzorgde tuin is veiliger voor de
Vecht en Omstreken.
www.vechtenomstreken.nl
info@vechtenomstreken.nl
www.facebook.com/
vechtenomstreken.nl

tie heeft haar eigen website. Daar
kunt u lezen wat de HBO voor u
kan doen en wat u voor hen kunt
doen. Ga naar www.hbovechtenomstreken.nl

omgeving. Een niet gesnoeide heg kan
gevaarlijk zijn. Het kan het zicht op het

verkeer belemmeren en brandgangen en
Wat mag je van ons verwachten?
trottoirs moeilijker begaanbaar maken.
- Maai regelmatigwaar
het gras. de
Een leuke, afwisselende baan in een kleine organisatie
- Verwijder het onkruid
jongste medewerker 23 is en de oudste dit voorjaar met pensioen
gaat. Wij zijn als organisatie volop in beweging, wat mooie kansen
Nieuwe
dakgotenreiniging
biedt aan service:
onze medewerkers.
In eerste instantie gaat het om een
Het contract
vegen van de van
dakgoten
valt
onder
het huurdersonderhoud.
Voor veel
een
jaar
met
een
salaris conform
de CAO Woondienhuurders is dit echter best een opgave en daarom krijgen wij vaak het verzoeksten.
of wij deze
service
kunnen
We hebben
nieuws voor aan
u,
Heb
jij het
inaanbieden.
je mars,
wil jegoed
bijdragen
onze groei en zelf
vanaf nu is dat mogelijk!
ook groeien? Aarzel niet en reageer dan zeker!
Jaarlijkse reiniging
Met de nieuwe service worden uw dakgoten ieder jaar geveegd, zowel aan de
voor- als achterzijde van uw woning.
Uw dakgoten worden geveegd door de
firma Klarenbeek. Zij komen in het
najaar, als de meeste bladeren zijn gevallen. Voordat zij uw dakgoot vegen,
kondigen zij hun komst bij u aan. Met

deze service voorkomt u verstopping
van uw dakgoot en de afvoer van de regenpijp, wat leidt tot minder lekkages
en overlast.
De kosten voor deze service bedragen € 1,50 per maand. De kosten zijn
servicekosten en worden geïnd bij de
huurbetaling. Kijk op onze website
voor meer informatie en aanmelden.

Wie zijn wij?
Wij zijn Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken. Goed wonen is
voor ons meer dan een goede woning voor mensen met een klein
inkomen. Wij weten wat er speelt in de regio en bij onze klanten en
zoeken met onze partners voortdurend naar oplossingen om prettig
wonen mogelijk te maken. Meer informatie op www.vechtenomHet verhaal
streken.nl.
van Joeri
Atrivé adviseur Joeri Zandvliet

is het
afgelopencollega?
jaar interim
Herken jij je in dit profiel en word je graag onze
nieuwe
bestuurssecretaris geweest bij
Vecht en
Reageer dan door je cv en een korte motivatie teWoningbouwvereniging
sturen
aan
Omstreken. Daarnaast werkte hij
ook als projectleider aan specifieke
hrm@vechtenomstreken.nl
opdrachten uit het ondernemings-

plan. “Zowel de traditionele taken
van een bestuurssecretaris, als de
werkzaamheden voortvloeiend uit
het ondernemingsplan gaven veel
voldoening. Je kunt iets structureels voor de corporatie betekenen,
maar het geeft je ook als adviseur
energie. Win-win dus.”

Samen dementievriendelijk
WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Alle medewerkers volgden een training om goed te kunnen omgaan met
dementie. De training werd verzorgd
door
samendementievriendelijk.nl.
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Deze kennis past goed binnen onze
kernwaarden als organisatie: samen,
oplossingsgericht, begripvol.

Lees het hele verhaal
op onze website.

ANS STREEF

Weekblad Wijdemeren

en voldoende frisse lucht, dankzij een
mechanische ventilatie. In de woningen
worden ook alle toiletten vervangen en
asbesthoudend materiaal wordt verwijderd. Bewoners maken zelf de keuze

Van Wijnen is momenteel druk bezig
met het uitvoeren van alle werkzaamhe-

Regiokampioen
Utrecht werd
NEDERHORST DENden.BERG
De betrokken bewoners
worden op
de hoogte gehouden van de planning.
in
haar
klasse
en
zal worden
Afgelopen weekend werafgevaardigd naar de Nederden de regiokampioenTuinonderhoud
landse
Kampioenschappen
schappen Utrecht wegPony’s
(tuin, terras, oprit).
bij eventuele calamiteiten. Verwijder
- Snoei uw heg regelmatig.
het onkruid uit de brandgang. Gebruik
(Hippiade)
in Ermelo op 7/3.
in
Harmelen
gereden.
- Verwijder overhangende takken.
de brandgang niet als verzamelplaats voor
- Houd uw erfafscheiding
afval of grof vuil. De brandgang is geen
Megan
lest
bij Mandy Gessel
in goede staat.
opslagplaats, ook niet voor containers.
- Verwijder rondslingerend vuil.
frituurvet of olie naar het milieuuit
Nederhorst
den Berg.
De 10 jarige MeganBreng
de
Bree
station, giet het niet in de putjes in de
Vergeet achterpaden en brandgangen niet
brandgang.
Ook
haar
tweeling
broer Sereed
met
haar
pony
Lancelot
De brandgang achter uw woning kunt u
beschouwen als een verlengstuk van uw
Bij brand of ongelukken, gebruikt de
bastiaan
reed
mee
in
de klasmee
in
de
klasse
L2
C
pony’s
tuin. U bent verantwoordelijk voor het
brandweer deze paden om op moeilijk
onderhoud van de brandgang die aansluit
bereikbare plaatsen te komen. Het is dus
aanen
uw tuin.
Het geeft
voor ieders veiligheid
belangrijk
dat pony’s, hij eindigde in
BC
won
deu ongehinderd
rubriektoe-waarmee
ze heelse
gang tot de tuin en dient tevens als vlucht-

deze paden goed onderhouden worden.

Website

Het Kampioenschap Poker komt
Jaarstukken

Op onze website kunt u onze
uitgebreide jaarstukken
over 2018 lezen.

Op onze website vindt u veel
informatie. We proberen zoveel
mogelijk vragen te beantwoorden,
zodat het voor u duidelijk is
en u snel verder kunt. Gebruik
de zoekfunctie om snel de
informatie te vinden die u zoekt!

naar Ankeveen

U vindt er ook een verkorte versie
met de belangrijkste resultaten.

Nieuwe spelregels WoningNet
De winnaar van de voorronANKEVEEN
de mag dan een jaar lang de
Zaterdag 8 februari is ‘t
titel ‘Amateur Poker Kampioen
Wapen van Ankeveen de
Ankeveen’
dragen en krijgt
locatie
van
het
PokerkamBehoud inschrijfduur
voorrang. Deze regelingvan
bestond
al
Stel, u vindt een woning via Woning- in een paar gemeenten, maar gaat nu
bovendien
een
mooie beker.
pioenschap
van
Ankeveen.
Net, maar u twijfelt of dit de woning is voor de hele regio gelden. Ook worden
waarvoor u uw inschrijfduur wilt op- de voorwaarden eenvoudiger. Huurt
geven.
Voor veel woningzoekenden
een u nu
Daarnaast
kwalificeert
diegeVerspreid
over heel
Nedereen sociale huurwoning van een
reden om de aanbieding te weigeren en woningcorporatie met minimaal vier
verder
te zoeken.
Daarom verandert
kamers?
Dan krijgt u ne
voorrang
op voor de landelijke finazich
land
worden
er 150
voordit. Vanaf 1 juli krijgt u 75% van uw woningen met maximaal drie kamers.
inschrijfduur
terug gespeeld
als u een woning met
Het maaktals
niet uit hoe oud
Zo
le.u bent.
Tijdens
de landelijke finale
rondes
heeft gevonden. Om van deze regeling woont u in een huis dat beter bij uw
gebruik
te maken schrijft
u zich
bin-halen
situatie past
en komt er een
grote wo- spelers de kans om
krijgen
ultieme
doel
het
van
nen een jaar opnieuw in en betaalt u de ning vrij voor een gezin. Zorgt dat u
inschrijfkosten
van WoningNet. finale.
in uw profiel
uw huidigeeen
woonsituatie
sponsorcontract te verdiede landelijke
Het
goed hebt ingevuld.
DeOpen
gemeenten en Nederlands
woningcorporaties
nen.
De organisatie loopt rond
Kamhopen dat mensen door deze regeling Meer informatie
eerder en vaker verhuizen. Zo komen De zestien gemeenten in de regio
om
spelers
te “scouten” die
pioenschap
Poker
maakt
er ook meer woningen vrij voor star- Utrecht hebben samen de nieuwe huisters.
gemaakt. Wilt u
met
Team
ONK
Poker mooie
het mogelijk voor vestingsverordening
alle
pomeer weten over de huisvestingsverorVan Groot naar Beter
dening? Kijk dan op de website van uw
(inter)nationale
toernooien
kerliefhebbers
om
mee
te
Wordt uw woning te groot en wilt u gemeente of de gemeente waar u wilt
kleiner gaan wonen? Dan krijgt u
gaan wonen.
kunnen spelen. Zo wist Ruurd
doen aan een laagdrempeNauta vorig jaar meer dan
lig toernooi.
€30.000 te winnen door het
sponsorcontract.
Wat kun je winnen?
De speellocatie wordt omgetoverd tot een ware pokerroom Niet alleen de winnaar plaatst
en de deelnemers gaan spe- zich voor de landelijke finale.
len om de beste pokerspeler Aan de hand van het deelvan de gemeente te worden. nemersaantal wordt bepaald
In de huisvestingsverordening van regio Utrecht staan de spelregels voor de
verdeling van sociale huurwoningen. Wat betekent dit voor uw inschrijving
bij WoningNet? Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

OOK VOOR THEORIE LES
SEAN

een sterk deelnemersveld op
een mooie 6e plaats. Sebastiaan lest bij Odette de Jong uit
Nederhorst den Berg.

Lid ABAN

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen

hoeveel mensen zich direct
kwalificeren voor de finale en
hoeveel pokerspelers zich
plaatsen voor de halve finales.
Laagdrempelig toernooi
Iedereen die mee wil doen,
kan zich via de website https://
www.onkpoker.nl/ inschrijven.
Het kost iedere deelnemer
slechts €13,50 aan inschrijfgeld om mee te doen. “Door
mee te doen krijgen zij niet alleen de kans om een gooi te
doen naar de titel, maar ook
de kans om een leuk, laagdrempelig toernooi in een professionele setting te spelen”,
zegt Mathijs Jonkers, organisator van het ONK Poker. De
voorronde in Ankeveen begint
om 19.30 uur.
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60-jarig huwelijk Gerrie en Piet Luijer
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF
Op dinsdag 28 januari waren Gerrie Verhoef en Piet
Luijer 60 jaar getrouwd. Afgelopen zaterdag werd de
diamanten bruiloft gevierd
in Groot Kievitsdal samen
met hun drie kinderen plus
aanhang, zeven kleinkinderen en Emma en Julias,
de twee achterkleinkinderen. “Geen muziek, hoor”
vertelt Gerrie “want dan
kun je lekker met elkaar
praten.”
En veel te vertellen hebben
Piet en Gerrie. Dat ontdekt
ook burgemeester Crys Larson, op theevisite aan de Kortenhoefsedijk. Ze overhandigt
het paar een bos bloemen en
een doosje bonbons van Bergse makelij. Piet en Gerrie Luijer- Verhoef zijn beide geboren
en getogen aan de dijk, echte
‘Kr’toevers’. “Vroeger ging je

gewoon bij elkaar achterom,
even langs, voor een bakkie”,
weet de 83-jarige Piet nog.
Zo ontmoette hij ook Gerrie,
een 19-jarige jonge blom,
de vriendin van zijn zus. Piet
kent het dorp door en door,
omdat hij 36 jaar dagelijks
de post bezorgde. En Gerrie
was actief in Oudergaard, het
vroegere bejaardenhuis. Nog
steeds is Piet in de weer met
z’n schapen, kippen en geiten.
Ook genieten ze samen met
hun nageslacht van de verse
groenten uit eigen tuin. Plus
dat Piet veel tijd besteedt aan
de kanaries in de volière. Het
vitale paar trekt er nog vaak op
uit met hun elektrische fietsen.
“We hoeven niet zo ver. We
zijn ooit gevlogen naar Israël,
dat was mooi, maar verder,
nee hoor”, zegt Gerrie ook namens Piet.

HOE MOOI WIL JE HET
HEBBEN NA 60 JAAR
SAMENZIJN

Sinds een paar jaar wonen ze
in een gelijkvloerse mantelzorgwoning achter hun zoon.
Ze verhuisden van Morgendauw naar Avondrood. Piet
is de huishoudelijke hulp die

met de stofzuiger het onderhoud doet, waarbij dochter
en schoondochter soms te
hulp schieten. “Ik hou niet van
huichelen”, zegt Piet “maar ik
ben nog elke dag gelukkig met

haar.” “Ik ook met hem”, bevestigt Gerrie. Hoe mooi wil je
het hebben na 60 jaar samenzijn.

Visserij in Kortenhoef
Boeiende lezing Krijn Spaan
Door: Anja Lodder

‘S-GRAVELAND
De vlammetjes van de
kaarsjes in de kroonluchters gaven een mooie
gloed op het blauwe gewelf
en het imposante orgel van
de Nederlands Hervormde
Kerk in ‘s-Graveland.
De Historische Kring organiseerde daar met de Daniël
Stalpaert Stichting een lezing
waar Krijn Voorn achter de
lessenaar stond. Tot hilariteit
van de aanwezigen: ‘Dit is de
eerste keer dat ik over het water in ‘s-Graveland een lezing
geef.’ Hij bleek naast verstand
van het kweken van planten
en de geschiedenis van Kortenhoef, ook vol te zitten met
verhalen over het (beroeps)
vissen in Kortenhoef. In de
goedgevulde kerk bracht hij de
geschiedenis van de visserij in
Kortenhoef tot leven.

In de wateren rond Kortenhoef kwam veel vis voor:
Snoek, snoekbaars, brasem,
voorntjes en natuurlijk paling.
Zo weten we nu dat de breedbekpaling goed is om te stoven en te bakken en de spitsbekpaling om te roken.

‘VISSEN ZIT KORTENHOEVERS IN HET
BLOED’
Door de enorme daling van de
palingstand is het sinds enkele
jaren verboden om op paling
te vissen; er is nog maar 2%
glasaal t.o.v. 25 jaar geleden.
Aan de hand van zwart/wit foto’s kwamen de belevenissen
van illustere beroepsvissers
in Kortenhoef voorbij. Mannen
als Ham en Gerrit Tuin, Tijmen
en David Fine, Jan van de Velde en zoon jonge Jan, Mijndert
en Jacob Pos en Krijn Voorn,
meer bekend als Krijn van
Geurtje. Gevist werd o.a. in ‘t
Wijde Blik, het Wijde Gat of ‘t

Foto: Krijn Spaan demonstreert een fuik

Hol. Om rond te komen (’Natuurlijk werd er ook gestroopt’)
werd het vissen gecombineerd
met een beroep als boer, caféhouder, rietsnijder of met
het verhuren van bootjes aan

sportvissers. Hoe er werd gevist werd verduidelijkt door het
demonstreren van het aanwezige vistuig zoals fuiken,
dobbers van wilgenhout, een
gebbe (groot vangnet) en een

oude aalschaar. Een interessante lezing, ook voor niet-vissers.
Als dank geen cadeaubon
voor Krijn Spaan, maar… natuurlijk een pondje paling!
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CLUB 4711
Uitslag BV De Tram tegen Biljartclub 4711: 7-5

Februari Actie!

Mitsubishi SpaceStar
Rijklaar v.a. €13.880,-

AUTO

LANCKER

Hogeweyselaan 215 Weesp
T: 0294-416619 | www.autolancker.nl

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, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den Berg.
0294-251451.

Telescopische glasbewassing

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

FOTO: BEYOND BORDERS

035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

groeien

Alle kinderen willen
.
Ook kinderen met een handicap.

SMS GROEIEN NAAR 4333

€ 3,00 PER BERICHT (EXCL. TELEFOONKOSTEN)

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

CURA PEDICURE & MANICURE
ProVoet - Wendy Brockhoff
Kortenhoef, tel: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl
Engelse taal leren bijles
mamdouh544@hotmail.com
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
Gratis waarde indicatie?
035 - 656 0235
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 94
Helmut Smits voor al uw
tuin-aanleg/onderhoud, snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598
=> WOONRUIMTE GEZOCHT <=
Van 1 april-1 okt. 2020
Max. € 900 per mnd all-in
06-26090393/jim@polo.nl
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

Maandag 27 jan.: C. uit den
Bosch – M. Zieleman 3-0, Mw.
T. Mulders – M. Boelhouwer
2-0, R. van Kooten – B. Worp
2-0, J. v.d. Berg – R. Knegt
0-3, J. uit den Bosch – R. Boelhouwer 0-2
Uitslag BV Geinburgia tegen
BV Overmeer: 9-8
Vrijdag 31 jan.: J. Coenraats –
M. v.d. Velden 0-3, T. Hemelrijk
– M. Verlaan 3-0, N. de Vries –
P. van ‘t Klooster 0-3, K. Bijl –
H. Stalenhoef 3-1, J. Gerritsen
– T. Otten 3-1

WEE

NIEUWS VOOR AN

Programma + contact
Donderdag 6 febr. 19.30 uur:
onderlinge competitie BV
Overmeer, vrijdag 7 febr. 14.30
– 20.30 uur: bar open + vrij biljarten, zaterdag 8 febr. 19.30
uur: 4711-maandtoernooi koppelklaverjassen (locatie Café
Die2), maandag 10 febr. 20.00
uur: Biljartclub 4711 tegen BV
Overmeer
Contact: 06.20.40.80.58

Theater De Dillewijn krijgt
nieuwe voorzitter
ANKEVEEN
Per 1 maart 2020 zal de
huidige voorzitter van Theater De Dillewijn, Peter
van Bennekom, zijn voorzittershamer neerleggen.
Na drie jaar intensief te
hebben gewerkt aan het
stroomlijnen van het beleid van het theater, vindt
hij het nu tijd om het stokje
over te dragen.

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.
Tandarts
Endodontoloog
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist
Implantoloog

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen?
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...
Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl

Hij zal zijn werkzaamheden
als beheerder van het gebouw
echter blijven voortzetten.
Het bestuur heeft Godewijn Aldershoff bereid gevonden om
zijn plaats in te nemen.
Hij is geen onbekende van het
theater en het verenigingsleven in Ankeveen. Regelmatig
is hij te zien en te horen geweest als ceremoniemeester
en is hij werkzaam in de expositie commissie van het theater. Hij zal zich voornamelijk
gaan richten op public relations en het lange termijn beleid
van het theater.
Peter van Bennekom trad aan
als voorzitter in 2017, samen
met Marinus Spillenaar Bilgen
en Françoise Vaal. Zij namen
de taken over van het toenmalige bestuur dat onder de
bezielende leiding van voorzitter Eric Torsing, intensief
betrokken was bij de opbouw
van het theater. De Dillewijn
is een theater voor jong en
oud met een zeer gevarieerde
programmering. Het draait volledig op vrijwilligers en vierde
in 2019 haar 5-jarig bestaan.
Met het aantreden van Godewijn Aldershoff zet het bestuur
weer een nieuwe stap in de
geschiedenis van het succesvolle Theater De Dillewijn.

NIEUWSSTER
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In Memoriam		
ASV ‘65 Nieuws
WEEKBLADWIJDEMEREN
Nico
Lamaître
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Wij ontvingen het droeve bericht dat Nico Lamaître op
73- jarige leeftijd overleden is.
Nico was in het verleden een
bevlogen jeugdleider bij de junioren van ASV ‘65. Ook was
hij jarenlang sponsor. Nico
heeft jaren in Ankeveen gewoond en droeg onze club een
warm hart toe. Bij belangrijke
wedstrijden van het eerste elftal was hij vaak van de partij
en had altijd een plezierige
bijdrage aan de derde helft.
Nico speelde in wellicht het
beste A-juniorenteam dat SV
‘s-Graveland ooit gehad heeft.

Zelf mocht ik nog met hem in
‘s-Graveland-1 tegen het grote
Ajax spelen. Later voetbalde
hij bij topteams als Gooiland,
FC Hilversum en Elinkwijk. Hij
was een linkspoot met een fluwelen techniek. Een fijn mens
is ons ontvallen en wij willen
Nico bedanken voor alles wat
hij voor ASV ‘65 betekend
heeft. Tevens willen wij zijn
familie en dierbare nabestaanden sterkte wensen om dit verlies te dragen.
Namens het ASV- bestuur,
Dick Blom

Odis Volleybal dames
liggen op koers

KORTENHOEF
Alle team zouden deze
week uit spelen. Zouden,
want de wedstrijd van Heren 1 is verplaatst. Woensdag 29 januari speelden
Dames 1 en zaterdag 1 februari (ja, het is al weer februari!) Dames 2 en Meisjes C.
DS1 kwam met een invaller in
actie in De Trits in Baarn. De
naam Trits is afgeleid van het
getal drie. Het complex bestaat namelijk uit drie afdelingen: zwembad, zaalsporten en
fitness. De dames hadden er
allemaal zin in. Met veel liedjes en leuzen vierden ze ieder
punt. Een recept voor succes:
0-4 winst. Gezien de setstanden (22-25 en 26-28) was het
soms best pittig.
MC1 kwam in actie in sportzaal De Meent in de Hilversumse Meent. Voor de
sporthal vind je twee bronzen
sculpturen “actie van het springen” gemaakt door Frans van

der Velde 1980. MC1 speelt
steeds beter in drieën, smasht
zelfs af en toe, bewegen meer,
zijn alerter en gaan meer voor
de bal dan vorig seizoen. Resultaat 0-4 winst, voorlopig op
de 2e plaats, 1 punt achter
nummer 1, maar met één wedstrijd minder gespeeld. Nu een
maand winterstop: volgende
wedstrijd is pas 6 maart… en
meteen ook 7 maart.
DS2 reisde af naar de duurzame sporthal Nieuwland in
Amersfoort. Deze sporthal
was de eerste sporthal in
Nederland waar in 1998 al
zonnepanelen in het ontwerp
werden meegenomen. DS2
misten een aantal basisspeelsters, maar wist desondanks
appeltje-eitje met 0-4 te winnen. Slechts 24 punten los van
nummer 2: met stip op 1.
Het programma voor komende week: Vrijdag 7 februari:
Recreanten 3 speelt in Almere. Zaterdag 8 februari speelt
DS1 om 15.30 uur en DS2 om
18.00 uur thuis.

ANKEVEEN
In Utrecht namen de Ankeveners met Bernio Dap
weer in de gelederen tegen
VVJ meteen het initiatief
en waren ze de bovenliggende partij.

Veel kansen op de openingstreffer voor ASV ‘65, maar het
vizier stond niet op scherp.
Op het middenveld gaven Puk

Loggen, Patrick van Voorst
en met name Laurens van
de Greft mooie steekballetjes
op de snelle spitsen Bernio
Dap en Yamil Logali. Na rust
werd centrumspits Joel Wielzen ingebracht en speelden
de Ankeveners met 3 spitsen,
hetgeen nog meer kansen opleverde. Maar de bal wilde er
niet in, het was om gek van te
worden. Toen sloeg het noodlot toe. In de 81ste minuut en
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in de 88ste minuut scoorde de
captain van VVJ heel doeltreffend twee keer. Gewoon niet
nadenken en uithalen. ASV
‘65 wilde het te mooi doen en
soms op een zaalvoetballende
manier. Het moet echt effectiever. Kansen creëren is natuurlijk een kwaliteit van de ploeg,
maar het afmaken is toch het
belangrijkste in het voetbal.

VV Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
De
seizoenopening
in
Utrecht werd destijds met
5-3 verloren. Bij de return
in de thuiswedstrijd tegen
Zwaluwen Utrecht kwamen
de Bergers er dit weekend
nauwelijks aan te pas.
De eindstand van 2-7 zegt genoeg. Nederhorst kwam voetballend en zeker fysiek veel te
kort tegen het geroutineerde
Utrechters. Al na 6 minuten
keek de thuisploeg tegen een
achterstand aan. Alleen toen
Rijk Bruins in de 28e minuut
de aansluittreffer naar 1-2
aantekende, geloofde sommigen er weer in. Echter na de
1-4 ruststand was het wel ge-

lopen. Na rust gaf Nederhorst
nog wat doelpunten cadeau
en wist Rijk zijn tweede van de
middag te maken. Helaas voor
hem voorkwam de keeper zijn
hattrick.
Nederhorst-2 pakte thuis met
1-0 een fraaie zege tegen Buitenboys- 2. Het team speelde
in een leuke wedstrijd tegen
een sportieve tegenstander
en kan zich de komende week
verder doen stijgen op de
ranglijst door de doordeweekse inhaalwedstrijd tegen Kampong winnend af te sluiten.
Bij de jeugd verloren de meiden Onder 19 met ruime cijfers
bij Forza Almere. De MO15-1

won via een ruime 0-5 overwinning bij BFC en de meiden
O13-1 pas net begonnen wonnen opnieuw. Laren werd in eigen huis op een 1-5 nederlaag
getrakteerd. De MO11-1 verloren van de beter ingespeelde
SDO.
Bij de jongens doet de JO17-1
het goed in de hogere klasse
en won dan ook met 5-1 van
Legmeervogels. De JO15-1
heeft het moeilijker nu ze hoger spelen. Eemnes was net te
sterk en won met 0-1. JO15-2
won in een spectaculair duel
met 4-5 bij RCH in Heemstede. Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook.

S.V. ‘s-Graveland Nieuws
‘S-GRAVELAND
S.V. ‘s-Graveland vocht tegen het sterke ZSGO/WMS
voor tenminste een punt,
maar moest uiteindelijk
een 0-4 nederlaag slikken.
Het hield lang stand, maar dertien minuten voor tijd was de
pijp leeg en met drie treffers
viel de nederlaag net even wat
te groot uit. Komende zondag
weer een thuiswedstrijd tegen
Diemen.
Het 3e won net als vorige
week ruim, ditmaal met 7-2
van WV-HEDW 13. Bijna even
groot was de nederlaag voor
het 4e uit bij Hoogland (9-1).
Een kleinere nederlaag leed
35+1 uit bij Nieuw Utrecht
35+1. Door een 3-7 overwinning op PVCV 35+2 nestelde
35+2 zich weer aan kop naast
twee andere teams. ZAT2

stond voor een zware opgave om koploper pijn te doen,
maar slaagde daar bijna wel
in. Van Forza Almere werd met
slechts 1-2 verloren. VR1 was
vrij en mag komende zaterdag
weer spelen. VR2 speelde wel
en schreef weer een punt bij
na de 1-1 tegen DVVA VR5.
JO17-1 snoepte koploper SO
Soest JO17-4 de eerste punten af en deed dat zelfs na een
2-0 achterstand, waarbij de
gelijkmaker uit een hele mooie
aanval tot stand kwam. JO172 boekte ook een mooi resultaat met een 5-3 overwinning
op Maarssen JO17-3. MO17-1
keerde met een 1-2 overwinning op Ouderkerk MO17-1
bijzonder tevreden huiswaarts
en MO17-2 iets minder uit
Zeist waar Jonathan MO17-1
duidelijk een maatje te groot
bleek (8-0).

Aanstaande vrijdagavond komen de 35-plussers weer in
actie bij de zesde speelronde
van de SVS Cup35+. Opgeven
kan via svscup35@svsgraveland.nl.
Blijf op de hoogte van onze via
de diverse social media, check
om te beginnen onze site en
klik verder op de social media
buttons.
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Voorstraat 8a Nederhorst den Berg

Te huur

Wijdemeerse kunstenaars
WEE
in Huizer Museum

NIEUWS VOOR AN

Krakend Koud t/m 18 april

3-kamer bovenwoning aan het dorpsplein. Indeling: keuken, woonkamer, 2
slaapkamers, badkamer met ligbad, een grote open zolderruimte waar een extra
kamer mogelijk is. De buitenruimte bestaat uit een groot dakterras op het westen.
Geen huisdieren toegestaan.
Huurprijs: €995,- per maand
(excl. kosten gwe)

#REN TEGEN
KANKER
Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl

Door: Herman Stuijver

HUIZEN
Op
de
warmste eerste februari
sinds decennia konden
inwoners van Wijdemeren
gratis de tentoonstelling
Krakend Koud bezoeken
in het Huizer Museum. Een
aanrader. Er werden ruim
60 geïnteresseerden uit de
zes dorpen geregistreerd.
Bestuursleden van de St.
Kunstbezit
‘s-Graveland
waren aanwezig voor uitleg.
In deze tentoonstelling gaat
het om het thema ‘Winter in
het Gooi’ met sneeuwland-

eroen
Sacherrol

met aardbeiencrème

nu voor

€10,95

schappen en schaatspret. In
het knusse museum tref je een
variëteit aan van tekeningen,
etsen, litho’s en aquarellen
tussen het plassengebied en
de Zuiderzee. Van de 38 kunstschilders verbleef een aantal
voor kortere of langere tijd in
Kortenhoef en Loosdrecht.
Van wie Martien Beenen, de
enige nog levende artiest is.
Verder namen als Bernard
van Beek, Ernst Leyden, Anton Smeerdijk, Dirk Smorenberg, Louis Stutterheim, Adriaan Vermeulen, Barend van
Voorden en Karel Willerding.
Directeur Nienke de Wit en
Kunstbezit- bestuurslid Pim
van Groeningen vertelden

Love is in the air
Roomboter
croissants

3+1
GRATIS

Suikerbrood

de zoete verleiding

nu voor

€ 2,50

Geldig van donderdag 30 januari t/m zondag 16 februari.

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

www.bakkerjeroen.nl

enthousiast over een aantal
kunstwerken.

WIE DE WIJDEMEERSE KUNST NOG WIL
BEWONDEREN, MOET
ZEKER NAAR HUIZEN
AFREIZEN
Over het betwiste Schildershuis in de sneeuw in Loosdrecht van de internationaal
bekende Ernst Leyden meldde
Van Groeningen dat ten langen leste een professioneel
taxateur het bestempeld heeft
als echt. Dat wordt onder meer
ondersteund door een taxatieprijs die de aankoopprijs ruim
oversteeg. Een schilderij van
Anton Smeerdijk met zicht op
de Kortenhoefsedijk riep de
vraag op hoe realistisch een
weergave is. Wethouder JanJaap de Kloet zag een bekende boerderij die niet thuishoorde op deze plek. Het ging de
schilders in hoofdzaak om een
mooie compositie, dan werd er
weleens geschoven met een
beeld. Een winters landschap
in het pikkedonker van Barend van Voorden, met alleen
de contrasterende sneeuw en
een witte maan, is imposant.
Ook is het genieten van de
kleurrijke Ankeveense ijsbaan
van Martien Beenen en vele
karakteristieke locaties in Oud
Kortenhoef van Van Beek en
Smorenberg. Wie de Wijdemeerse kunst die veelal in het
gemeentehuis hangt, nog wil
bewonderen, moet zeker naar
Huizen afreizen.
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Laat je pakken in
‘t Koor! met blik vooruit
WEEKBLADWIJDEMEREN
Theater
De Dillewijn
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

ANKEVEEN
Een leuke voorstelling
voor kinderen vanaf 3 jaar.
Wat gaat hier gebeuren? Wilde achtervolgingen met de
nieuwste camouflagetechnieken, allerlei misverstanden en
spannend achter-elkaar-aange-ren. Maar: wie pakt wie?
En heeft hij dan wel de juiste
te pakken? En is de weg niet
veel leuker dan het uiteindelijke doel? Kom genieten in Theater De Dillewijn!
De show
Drie ogenschijnlijk ‘volwassen’
presentatoren vechten in een
tv-studio om aandacht. Allemaal willen ze de microfoon.

En daar waar er twee vechten
om één been gaat de derde er
mee heen, genoeg reden voor
een race met een verrassende
eindstreep. Het fantasievolle
decor biedt veel mogelijkheden tot verstoppen, wegduiken
en het betere poppenkastspel.
Zo ontstaat een voorstelling
in de geest van Tom en Jerry,
De Dikke en de Dunne, Road
Runner en Bugs Bunny maar
dan op Duploniveau. Voor de
allerkleinsten en iedereen die
het stiekem nog steeds leuk
vindt om verstoppertje te spelen.
‘PAK’ M’ is de opvolger van
‘AaiPet’ die de afgelopen drie
jaar meer dan dertigduizend
kinderen over de hele wereld,
waaronder ook De Dillewijn, op
het puntje van hun stoel kreeg.
Wederom met medemaker en
componist Wim Conradi en acteur Dionisio Matias.
BonteHond : PAK ‘M – vanaf 3
jaar. Zondag 9 februari 2020.
Aanvang 11.00

WIJDEMEREN
Nog nagenietend van twee
succesvolle kerstconcerten in een zeer goed gevulde Antoniuskerk en een
spetterend optreden in
poptempel Paradiso werpt
‘t Koor! de blik vooruit.

Inmiddels staat ons 70-koppige gemengd koor alweer
drie jaar onder de bezielende
leiding van dirigent Vladimir
Pairel. Door zijn kunde en gedrevenheid haalt hij het beste
in ons naar boven en heeft
hij – ‘t is moeilijk bescheiden
te blijven – ‘t Koor! naar een
hoger plan getild. Samen met
pianiste Ludmila de Klerk-Tokareva vormt hij echt een
‘koningskoppel’. Als je daar
onze fantastische repetitielocatie van Muziekcentrum van
de Omroep bij optelt, kun je
je voorstellen dat zingen bij ‘t
Koor! een feestje is.
2020 staat vooral in het teken
van het grote najaarsconcert,
dat op zondag 22 november
a.s. wordt gehouden. Het re-

pertoire hiervoor is inmiddels
zo goed als definitief en het
wordt een mix van nummers
die wij in het verleden al eens
hebben gezongen, maar die
nu op z’n Vladimirs toch heel
anders klinken, en een aantal
gloednieuwe stukken. Uit de
‘oude doos’ songs als ‘Something inside so strong’ van Labi
Siffre. Nieuw op ons repertoire
komen onder andere ‘Vive la
Vida’ van Coldplay en ‘Perfect’
van Ed Sheeran.

komen. Gewoon aanschuiven
en kijken, luisteren of mee zingen. Als het je wat lijkt, mag je
daarna nog 4x meedoen voordat je beslist om al dan niet lid
te worden.

De mannensectie van ‘t Koor!
kan nog versterking gebruiken
en wat is er nu een mooier moment om in te stappen nu wij
allemaal ‘blanco’ aan nieuw repertoire beginnen. Niet alleen
mannen maar ook vrouwen
(met name 1ste sopranen) zijn
van harte welkom om langs te

Trek de stoute schoenen aan,
stuur een mailtje naar secretaris@tkoor.nl, want dan ligt er
een gastenmap voor je klaar
en krijg je een buddy toegewezen die je de eerste tijd
wegwijs maakt. We repeteren
op de donderdagavond van
19.45-22.00 uur in het Muziekcentrum van de Omroep,
Heuvellaan 33 in Hilversum.
Op zaterdag 16 mei nemen
we ook deel aan Fulco’s Vocaal Festival in IJsselstein. En
wie weet wat er nog meer voor
moois op ons pad komt. Zie
ook: www.tkoor.nl

blijven van de activiteiten?
Hou de website www.bistrode-

garde.nl in de gaten of onze
Facebookpagina.

Bistro de Garde
Viert 2 jarig jubileum
‘S-GRAVELAND
Januari 2018 opende Bistro de Garde haar deuren
in het mooie monumentale
pand in s’-Gravenland. Om
het 2 jarig jubileum te vieren serveert de Garde een
speciaal jubileum-verassingsmenu.
Bistro de Garde is gevestigd
in een monumentaal pand
aan het Zuidereinde in s’-Graveland. Het was een donkerbruin Restaurant, maar na de
overname hebben Kevin en
Lisa het interieur flink veranderd. De keuken is Frans georiënteerd en er wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van
biologische streekproducten.
Om de 3 maanden is er een
nieuwe menukaart 3-gangen
keuze van de gehele menu
kaart €37,50 en daarnaast een
maandelijks wisselend maandmenu à € 27,50 dat bestaat uit
seizoen producten.
Bistro de Garde is naast lunch

en diner ook geopend voor een
kopje koffie of borrel, maar u
kunt er ook terecht om uw verjaardag te vieren, vergadering
of een feestavond.
Vanwege het 2 jarig bestaan
serveert Bistro de Garde in
februari een speciaal jubileum-verassingsmenu 3 gangen
voor maar €22.50. De maand
februari staat niet alleen in het
teken van het jubileum. 8 februari vind er een Dinnershow
plaats. Zing, eet, drink en dans
met Jeffrey Tanis en Bob van
Veen en een mystery guest.
14 februari staat in het teken
van Valentijn. Verras u liefde
met een 4-gangen diner voor €
42,50 glaasje bubbels bij ontvangst en een presentje voor
de dame. 20 februari wordt er
een stampottenavond georganiseerd. Onbeperkt 3 soorten
stampotten €15,De Dinnershows van Bistro
de Garde worden meerdere
malen per jaar georganiseerd

en worden steeds bekender in
de regio. Wilt u op de hoogte

Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

VOETKLACHTEN?

Bezoek ons voor
advies!

Wandelen: het goede voornemen
Het nieuwe jaar is weer
begonnen en bij een nieuw
jaar horen meestal ook goede
voornemens. Weet jij al welke
goede voornemens je
voorkeur hebben? Ik zal
er eens één noemen die je
misschien niet op je lijstje
hebt staan maar wel een hele
goede is; Wandelen.
Waarom is wandelen
belangrijk?
Wandelen is voor het lichaam en
geest heel goed. Wandelen
versterkt de spieren en de
botten en vermindert de kans op
osteoporose of anders gezegd
botontkalking. Door de botten
regelmatig te belasten worden
ze niet alleen sterker je maakt
zelfs nieuwe botmassa aan. Voor
de geest is het ook heel fijn,
buitenlucht en groen doet een
mens goed. Omdat door het
wandelen de botten en spieren
sterker worden, wordt de kans op
uitglijden of struikelen ook een
stuk minder, zo voorkom je letsel
of blessures.
Welke schoenen heb je nodig
om ook echt goed te kunnen
lopen?
Je bent vast wel eens in een
schoenwinkel geweest waar ze
wandelschoenen verkopen, dan
zul je je ook afgevraagd hebben
welke schoenen moet ik nou
eigenlijk kiezen. Er zijn
namelijk veel verschillende
soorten wandelschoenen. Als
eerste moet je je afvragen waar
wil je ze voor gebruiken, op
welke ondergrond ga ik mijn
wandelingen maken, als je dat

weet ben je al op de helft. Ook
is het verstandig om een 3D
voetscan van je voeten te laten
maken die een duidelijk beeld
geeft van de stand en de
drukverdeling van de voeten.
De loopzolen van de Meindl
wandelschoenen zijn er in
verschillende categorieën. Zo heb
je een A-categorie die geschikt is
voor de wat vlakkere
ondergronden, denk hierbij aan
bijvoorbeeld een stadswandeling.
De A/B-categorie is voor iets
ruigere ondergronden zoals
bijvoorbeeld de bossen of de
duinen en paden in het
laaggebergte. De B-categorie
zijn juist weer goed voor ruige
berggebieden en de C-categorie
gebruiken we bij het echte
bergbeklimmen. Een echte
aanrader is de Identity lijn van
Meindl. Deze wandelschoenen
worden geheel milieuvriendelijk
en chroomvrij gemaakt en het is
zelfs zo dat je de herkomst van
het rund kan achterhalen, zo kun
je ook zien dat het dier een heel
mooi leven heeft geleid. Breng
een bezoekje aan onze website of
kom gezellig langs om de Meindl
Identity en vele andere leesten te
bewonderen en te passen.

podotherapeut gecombineerd
met een van onze gediplomeerde
schoenconsulenten. Heb je
klachten aan je voeten of bij het
lopen dan kunnen wij je een
passend advies bieden.

FINN C
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Tweede paar 1 euro
Aanbiedingen tot en met
16 februari zijn er nog
aanbiedingen van FinnComfort,
Hartjes, Think en Birkenstock
schoenen. Ieder tweede paar
ontvangt u voor 1 euro.
Op vrijdag 14 en zaterdag
15 februari zijn er de Meindl
snertdagen iedereen krijgt
erwtensoep met roggebrood bij
het passen van schoenen. Het
onderhoud van de Meindl krijg
je gratis bij aankoop van Meindl
deze dagen.
Meindl Identity
De Identity lijn, schoenen met
bewijs van herkomst. Milieu
vriendelijk gelooid, ecologisch
verantwoord. Unieke eigen
print en kleur, pasvorm technisch
wonder om uren te lopen.

8,9

Alles onder 1 dak.
Bij de George In der Maur
Beterlopenwinkel maken wij
niet alleen gebruik van de 3D
voetscan je kunt bij ons ook
terecht bij de podotherapeut,
orthopedisch schoentechnici en
de pedicure. Op vrijdagmiddag
om de week kun je een afspraak
maken voor een spreekuur die
geleid wordt door de

575 recensies

Meindl Snert dagen
14 en 15 februari Met gratiS erwtenSoep en roggebrood

Al zes jaar
op rij de beste!

Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel
Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

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

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl
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6 februari

Een must voor iedere liefhebber van Bach
- Kortenhoef
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Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl
Elke dinsdag

Filosofische kring in
Het Spieghelhuys
- Nederhorst den Berg

Filosofie kan de mens duidelijkheid verschaffen in de hectische wereld om ons heen.
Er zit meer wijsheid in de mensen onder ons dan men denkt.
Wilt u mee filosoferen , dan bent
van harte welkom, van 14.00 tot
16.00 uur. De kosten zijn €5,00
, de koffie en thee zijn gratis.
Elke woensdag 10.00- 12.00

t Wijdehuis - Kortenhoef

Voor iedereen in Wijdemeren
die zin heeft in gezelligheid,
anderen te ontmoeten en een
kop koffie te drinken. Waar:
Veenstaete, ingang Parklaan,
Kortenhoef. Aanmelden niet
nodig, wandel gerust eens
naar binnen. www.inovum.nl
8 februari

’Club 4711 koppel klaverjas toernooi’
- Nederhorst den Berg

Elke 2de zaterdag van de
maand organiseren wij het
’Club 4711 koppel klaverjas
toernooi’. Opgeven kan via de
mail info@die2cafe.nl of telefonisch 0614743277.
Café Die 2 Vreelandseweg 42
Nederhorst den Berg
Elke woensdagmiddag

Tasjesbibliotheek
- Kortenhoef

In De Blinker, Parklaan 5,
Kortenhoef, elke woensdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
kleinschalige
bibliotheek.
Het is gratis. De bibliotheek
wordt gerund door vrijwilligers. Neem uw id-kaart mee
als u lid wilt worden. tasjesbibliotheek@gmail.com / 0645063315

Kunst a/d vijfde Plas
In-/v���oop �uns� & �n���
��s��u����- / lijs��n���li��
������s n�l���nsch�p / v��z����ing

Op�n: �l�� v�ijd�g �n op �fsp����
H���nw�g 73, B��u��l�v��n
www.g�l��i�wijd�m���n.nl

9 februari

Winterreceptie Gallery
McSorley – ’s-Graveland

Wij nodigen u graag uit op
onze winterreceptie op zondag 9 februari 2020 van 1418 uur, te ‘s-Graveland. De
kunstenaars zijn aanwezig
tijdens deze receptie! Gallery
McSorley-Gooilust is open
iedere zaterdag en zondag
van 12-18 uur behalve tijdens
Kunstbeursdagen.
Adres Galerie: Zuidereinde
124, 1243 KL ’s-Graveland
met parkeergelegenheid aan
de overkant op de oprijlaan
van Gooilust. www.gallerymcsorley.com
11 februari

Zonnebloem afd KAG
stamppot eten
- Kortenhoef

Op dinsdag 11 februari om 11
uur gaat de Zonnebloem afd.
KAG stamppot eten in ’t Achterom bij de kerk van Antonius
van Padua aan de Kerklaan
in Kortenhoef. We starten
met een aperitiefje, daarna
een aantal soorten stamppot,
uiteraard met worst, tafelzuur
enz. Tot slot een toetje en
koffie met…. toe. De kosten
bedragen € 10 , dit bedrag
kunt u bij aankomst in de zaal
betalen. Vervoer kan eventueel worden geregeld. Info en
aanmelden uiterlijk tot vrijdag
7 februari bij Jan Nijnuis,
tel. (035) 6565073.
16 februari

Jam aan de vecht
- Nederhorst den Berg

Onze geweldige ‘Jam aan de
vecht’! Vanaf 16.00 staat onze
huisband voor ons klaar om
er een onvergetelijke middag
van te maken. Iedereen kan
mee jammen! Heerlijke jazz,
soul en ook blues komen aan
bod. Wil je niet mee spelen er
is altijd een plekje om mee te
genieten van dit ware spektakel. Café Die 2 Vreelandseweg 42 Nederhorst den Berg

15

Eén van de favoriete violisten van het publiek van
Kunst aan de Dijk Kortenhoef, Noé Inui voert op donderdag 6 februari samen met het Charimuri-kwartet de
Chaconne uit J.S. Bachs Partita nr. 2 in d-minor uit.
In 1994 vond de Duitse musicologe Helga Thoene in
zowel de beroemde Chaconne van Bach als in zijn koralen verwijzingen naar de dood van Bachs vrouw Maria. Noé Inui speelt in Het Oude Kerkje de vijf
delen van de Partita afgewisseld met de verwijzingen uit de koralen vertolkt door vier zangers. Aan het
eind klinkt een deel van de Chaconne opnieuw, maar dan gelijktijdig met citaten uit de koralen. Voor de
pauze speelt Noé met pianist Laurens de Man, winnaar Jong Talent Prijs 2018, werk van Bach, Vitali
en Corelli. Donderdag 6 februari 2020 | 20:15 uur | Het Oude Kerkje in Kortenhoef | zaal open vanaf
19:30 uur kaarten via
www.kunstaandedijk.nl
8 februari

DE SPOTJES MAKEN EEN SNEEUWPOP - Nederhorst den Berg

Op 8 februari, gaan we niet in Kidswereld knutselen maar op bezoek in het De Kuyer, Jozef Israëlslaan
2, waar we die ochtend te gast zijn. Geknutseld wordt er zeker wel! Het wordt een heel speciale Spotjes
ochtend. De kinderen en de bewoners van het verzorgingshuis gaan een SNEEUWPOP maken. Heb
je zin om mee te doen? Wij, het Spotjes team, zullen jullie om 10 uur in de hal van het verzorgingshuis
ontvangen. Om 12 uur kunnen je ouders je wéér ophalen in de huiskamer op de begane grond. De
kosten zijn €3. Het team zorgt weer voor wat lekkers en met elkaar maken we er een gezellig feestje
van! Dus vergeet het niet, de ochtend duurt van 10 tot 12 uur, dit is afwijkend van de normale tijd in
kidswereld. Tot zaterdag!
9 februari

OERRR Spoorzoeken en broodjes
bakken met de boswachter
- ‘s-Graveland

Wandel zondag 9 februari mee met de boswachter over de buitenplaatsen van ‘s-Graveland. Deze gezinswandeling is speciaal voor
gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar en duurt
anderhalf uur. Na afloop bak je een broodje
boven een knapperend vuurtje. Ga samen
met de boswachter spoorzoeken op de ’sGravelandse Buitenplaatsen Boekesteyn en
Schaep en Burgh. Een pootafdruk, etensresten of een veer. Deze vertellen je het verhaal
van welk dier hier is geweest en wat hij heeft
gedaan. De boswachter leert je deze sporen
te vinden en te herkennen. Zorg dat je een
tasje bij je hebt voor bijzondere vondsten. In het bezoekerscentrum krijgen de vondsten een plek in de
interactieve natuurwand. Na afloop bak je een broodje boven een knapperend vuurtje.
Handig om te weten: Dit is een gezinsexcursie, zowel volwassenen als kinderen melden zich aan als
deelnemer. Deze activiteit is geschikt voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar. Koop van tevoren je
tickets online. Honden kunnen niet mee.
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, Noordereinde 54b, 1243 JJ ’s-Graveland.
www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
16 en 17 februari

Zin in een muzikaal spektakel anders dan alle anderen? Dan moet je hier bij zijn!

In het nieuwe SBS6 programma ‘We
Want More’ zullen muzikale talenten er
alles aan doen om hun beste optreden
te geven onder begeleiding van een
grote live band. Zij worden beoordeeld
door een jury van bekende namen uit
de zangwereld, André Hazes, Ali B,
Trijntje Oosterhuis, Henk Poort en voor het
als jurylid:
Davina
Michelle!
WijDan
zijnmoet
opjezoek
Zin eerst
in een muzikaal
spektakel
anders dan
alle anderen?
hier bijnaar
zijn! enthousiast publiek! Zin in een goed gevulde gezellige middag of avond uit en tegelijkertijd genieten van
het nieuwe
Wantstoel
More’ zullen
er alles aan doen
een show met de beste muziek? Meld jeIn
dan
snelSBS6
aanprogramma
zodat jij‘Weeen
in demuzikale
zaal talenten
kunt veroveren!
om hun beste optreden te geven onder begeleiding van een grote live band. Zij worden
beoordeeld door een jury van bekende namen uit de zangwereld, André Hazes, Ali B,
Aanmelden kan via: www.sbs6.nl/programmas/we-want-more/publiek-wewantmore/
Trijntje Oosterhuis, Henk Poort en voor het eerst als jurylid: Davina Michelle!
Let op: De minimale leeftijd voor het bijwonen van een opname is 14 jaar./De opnames vinden plaats
je meenemen door de beste stemmen in verschillende genres. Lukt het de talenten om
in Studio 24 te Hilversum/Bezoekers dieLaat
ter been
zijn,zerolstoelen
mindervaliden
horen
deslecht
jury te overtuigen?
Dan gaan
naar huis met deen/of
felbegeerde
hoofdprijs van maar
liefst
100.000
wij graag van tevoren zodat hier rekening meeeuro!
kan worden gehouden/Alle gasten moeten zich legizijn op zoek
enthousiasteen
publiek!
Zin in en
een goed
gevuldewordt
gezelligeverzorgd.
middag of
timeren aan de deur./Er zijn geen pauzesWijtijdens
denaar
opname:
hapje
drankje
avond uit en tegelijkertijd genieten van een show met de beste muziek? Meld je dan snel aan
Auditie opnames kunnen worden bijgewoond
op:
zodat jij een stoel in de zaal kunt veroveren! Aanmelden kan via:
https://www.sbs6.nl/programmas/we-want-more/publiek-wewantmore/
Zondag 16 februari 2020, middag of avond.
Maandag 17 februari 2020, middag of avond.
Let op:
• De minimale leeftijd voor het bijwonen van een opname is 14 jaar.
• De opnames vinden plaats in Studio 24 te Hilversum.
• Bezoekers die slecht ter been zijn, rolstoelen en/of mindervaliden horen wij graag van
tevoren zodat hier rekening mee kan worden gehouden.
• Alle gasten moeten zich legitimeren aan de deur.
• Er zijn geen pauzes tijdens de opname: een hapje en drankje wordt verzorgd.
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WIJ GAAN VERHUIZEN!

WEE

De winkel blijft in dezelfde straat, zelfs maar 100 meter verderop (naast de Bruna)
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WIJ ZIJN ER ÓÓK VOOR AL UW
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KOM LANGS TIJDENS
DE OPENINGSWEEK
ZATERDAG 8 T/M
ZATERDAG 15 FEBRUARI
EN DRAAI ZELF JE
KORTING MET HET
BIKE TOTAAL
KORTINGSRAD

KO

2

Openingstijden:
ma. t/m vr. 8.00 - 20.00
zat. 9.00 - 17.00

LOOSDRECHT

Nootweg 51 | 1231 CP Loosdrecht | Tel. 035 - 582 70 18 | info@bikeshop-loosdrecht.nl | www.bikeshop-loosdrecht.nl

