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SOCIAAL DOMEIN HAPPY FOOD UITAGENDA

Optreden Martin House Band

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Jodi Marx en Bas van 
Dijk van Het Wapen van 
Ankeveen slagen er keer 
op keer in om leven in de 
brouwerij te brengen in het 
dorpscafé. Zoals vorige 
week zaterdagavond. 

Toen trad de Martin House 
Band op om een sombere 
Schrikkelzaterdag een beetje 
op te fleuren.

Gitarist en leadzanger Jan 
van Ingen was in 1978 bij de 
oprichting van de band be-
trokken: “Toen heetten we nog 
‘Rock Revival’, we hebben 
in die ruim 40 jaar in steeds 

wisselende samenstelling ge-
speeld.” De vijfmansformatie 
repeteert om de 14 dagen in 
de St.-Martinuskerk, reden om 
later de naam om te zetten in 
de Martin House Band.

Naast Jan staat Rob Zwiers in 
de frontlinie met z’n gitaar. Hij 
zingt ook diverse solopartijen, 
waarbij opvalt dat de stemmen 
van Rob en Jan mooi accorde-
ren. Samen bezetten de heren 
tijdens het optreden maar liefst 
vijf gitaren. Arie Hagen staat 
rustig op de achtergrond zijn 
partijtje te tokkelen op de bas-
gitaar. In nauw contact met de 
ritmesectie waar Frits Zieltjens 
bezield de drums bespeelt. 
Een beetje achteraf, maar 
onmisbaar bij elk nummer, zit 

Ger Smit achter de toetsen. 
Overigens kun je Frits en Ger 
ook regelmatig betrappen op 
meezingende backing vocals.

FLEURT SCHRIKKEL 
ZATERDAG OP

Bij de opening om exact 21.00 
uur met Don’t You van de Sim-
ple Minds spat het enthousias-
me er meteen van af. Inmiddels 
is Het Wapen goed gevuld met 
vooral familie en vrienden van 
het kwintet. Later op de avond 
swingt half Ankeveen e.o. mee 
op de rock uit de vorige eeuw. 
De band speelt een gevarieerd 
repertoire, want ook Wicked 
Game van Chris Isaak raakt 
eenieder.

Wie heeft er niet te maken met 
een onbeantwoorde liefde: 
No, I don’t want to fall in love. 
Creedence Clearwater Revival 
hoort ook steevast bij de nos-
talgische rock uit de 70’s, de 
karakteristieke swamp blues 
past naadloos in dit zompige 
veendorp. Wie kent niet Who’ll 
stop the Rain en Proud Mary 
dat later door Tina Turner werd 
vertolkt. De stemming in het 
zaaltje begint op een kookpunt 
te raken. Want de Beatles met 
Help en Come Together doen 
het altijd goed. Dean, de 6-ja-
rige kleinzoon van slagwerker 
Frits, is trots op opa. “Ik wil 
later ook drummer worden”, 
zegt hij. In de pauze laat hij 
zien dat hij het ritmisch talent 
in ieder geval heeft. Bij I Putt 

a Spell on You voel je je huid 
trillen tijdens een haarzuivere 
solo van 2 minuten uit Jans gi-
taar, wat een passie. Ger Smit 
excelleert als een soort Steve 
Winwood met de snerpende 
orgelklanken bij Gimme some 
Lovin dat helemaal uit 1966 
stamt.

Genieten
En zo gaat het maar door. Tot 
in de kleine uurtjes is het ge-
nieten van herkenbare num-
mers uit een rijke muziekge-
schiedenis met onder meer 
Golden Earring, Eagles en de 
Small Faces. De Martin House 
Band was afgelopen zaterdag 
een sensatie die je maar eens 
in de vier jaar kunt meemaken.
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Elke za. Van 8.00-12.30 uur. Met

Markt in Ankeveen

de 1e za. van de maand extra’s
als de schoenmaker, de Boektique
en het GAD scheidingsstation

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.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.

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.

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:

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

RK WIJDEMEREN

 Veenstaete
 Zo. 6 maart:  15.00 uur:
 W. Balk.
 St. Martinus
 Zo. 8 maart:  9.30 uur:
 L. Wenneker.
 OLV Hemelvaart
 Za. 7 maart:  19.00 uur: 
 R. Simileer.
 H. Antonius
 Zo. 8 maart:  9.30 uur: 
 R. Simileer.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 8 maart:  10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.
 Wo. 11 maart:  19.30 uur: 
 Oecumenische vesper.

 De Graankorrel 
 Zo. 8 maart:  10.00 uur:
 Ds. I. Smedema.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 8 maart:  10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 8 maart:  9.30 uur:
 Geen opgave ontvangen.

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 8 maart: 11.15 uur: 
 Dienst van woord en tafel 
     met Adriaan Plantinga.

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
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

Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren 06 - 206 15 919
Verloskunde Praktijk kortenhoef 06 - 238 08 670

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



Woensdag 4 maart 2020
3POLITIEK

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Lokale politiek in het kort (1)
Definitief geen IKC in NdB
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week waren de vier 
wethouders bereidwillig 
om tal van actiepunten te 
delen.

Wethouder Joost Boermans 
was tevreden over een tus-
senevaluatie van de Duur-
zaamheidsagenda die tot 
2022 is opgesteld. Hieruit blijkt 
dat bijna alle projecten uit de 
duurzaamheidsagenda zijn 
uitgevoerd (53%) of opgestart 
(35%). In de agenda onder-
scheidt de wethouder vier 
doelen: C02-reductie en ener-
gietransitie, groen, water en 
klimaatadaptatie, grondstoffen 
en circulariteit en mobiliteit. In 
een document van 13 pagina 
wordt met kleuren per project 
aangegeven wat gedaan is, 
waarmee men bezig is en wat 
er nog moet starten (7%).

Ook was Boermans blij met de 

goede samenwerking met de 
Energiecoöperatie Wijdeme-
ren. “We hebben goede con-
tacten. Die club werkt goed 
mee om diverse maatrege-
len door te voeren.” De ECW 
ontvangt komend jaar bijna 
35.000 euro voor hun werk-
zaamheden met vrijwilligers.

ECW WERKT GOED 
MEE

Zijn collega De Kloet deelde 
mee dat de aula van de be-
graafplaats Loosdrecht aan 
de Rading wordt gerenoveerd. 
Het geheel wordt moderner, 
er komt een toegang voor rol-
stoelen. Aan duurzaamheid is 
ook gedacht, er komen zon-
nepanelen op het dak. Boven-
dien komt er een urnenmuur. 
Alles binnen het bestaande 
budget voor iets minder dan € 
150.000.

Er komt definitief geen 3e In-
tegraal Kindcentrum in Ne-

derhorst den Berg, vertelde 
wethouder Klink. De school-
besturen van de openbare Mr. 
Kremerschool en de prot-chr. 
Warinschool kwamen niet tot 
overeenstemming. De Jozef-
school van de katholieke koe-
pel was al eerder afgehaakt. 
De onderwijswethouder kan 
geen dwang uitoefenen. Wel 

is er over 10-15 jaar de nood-
zaak om de schoolgebouwen 
te vervangen.

Mevrouw Van Rijn heeft voor 
ouderen die vanuit een ge-
zinswoning binnen de ge-
meente willen verhuizen naar 
een kleinere plek een premie 
van 1000 euro beschikbaar 

om hen te helpen. Het gaat om 
een potje voor 15 personen/
echtparen. Het zou concreet 
kunnen gaan werken in Ne-
derhorst den Berg waar aan 
de Voorstraat twaalf nieuwe 
gelijkvloerse appartementen 
beschikbaar komen. Uiteraard 
onder voorbehoud goedkeu-
ring raad.

Lokale politiek (2)
Andere subsidieverordening
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In deel 2 een mix van com-
missie-onderwerpen en 
een mededeling van wet-
houder Boermans.

Momenteel is de gemeen-
te Wijdemeren bezig met de 
subsidies. Bij uitzondering 
worden de subsidies nu niet 
voor 4 jaar vastgelegd, maar 
voor één jaar. Verenigingen 
moeten wel vóór 1 mei een 
aanvraag indienen voor 2021. 
In het najaar volgt een nieuwe 
subsidieverordening. Uit ge-
sprekken met diverse vereni-
gingen was wethouder Rosa-
lie van Rijn gebleken dat er 
nogal wat vragen waren. Hoe 
komen de bedragen tot stand, 
waarom krijgen sportclubs een 
vergoeding op grond van het 
aantal jeugdleden en andere 
verenigingen niet, enzovoort. 
De komende maanden wil de 
wethouder met de clubs be-

spreken hoe het beter kan.
De Wijdehuizen worden ge-
sloten. Dure voorzieningen die 
alleen al in 2019 ruim 150.000 
euro kostten en waar over het 
algemeen matige belangstel-
ling voor was. Het ging om 
twee doelgroepen, mensen 
die een duwtje nodig hadden 
(GGZ- indicatie) en als middel 
om de eenzaamheid te lijf te 
gaan.

ONTMOETEN ONDER 
WIJDEHUIZEN-PA-

RAPLU BIEDT GEEN 
MEERWAARDE

Patricia IJsbrandy (Dorpsbe-
langen) had in Veenstaete 
(Kortenhoef) een hele gezelli-
ge koffiegroep gezien. Waarop 
wethouder Van Rijn zei, dat er 
ruimte blijft voor samenkom-
sten, die de gemeente even-
tueel ook kan ondersteunen. 
Maar ontmoeten onder de Wij-
dehuizen-paraplu biedt geen 
meerwaarde en kost teveel 

gemeenschapsgeld.

Wethouder Boermans komt 
met een plan Klimaatadaptatie 
2020-2030. Dat ons klimaat 
verandert, valt niet meer te 
ontkennen. Derhalve dient de 
gemeente voorbereid te zijn 

op veel meer regen of extreme 
droogte en andere gevolgen. 
De wethouder wil o.a. een ge-
scheiden rioolstelsel voor 45% 
gereed hebben in 2030. Naast 
onderwerpen als waterberging 
en groene daken. Het plan 
wordt binnenkort openbaar, 

met korte en langetermijnpro-
jecten. Ook met een financiële 
onderbouwing. Het voorne-
men om te komen met groene 
leges (bedrag voor bouwplan-
nen) vervalt, omdat voor veel 
duurzame aanvragen al geen 
leges betaald hoeft te worden.

 Foto: Aula aan de Rading, Ldr.

 Foto: Griffier Harm Steijn en vz. Mario Wouters (rechts)
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Historische Kring     
Nederhorst den Berg
Lezing over Bergse Kunstschilders

NEDERHORST DEN BERG
Voor vrijdagavond 20 
maart a.s. staat de jaarver-
gadering van de Histori-
sche Kring Nederhorst den 
Berg op het programma.

De vergadering wordt gehou-
den in de Bergplaats en begint 
om 20.00 uur, met de traditi-
onele punten, zoals de jaar-
verslagen, het verslag van de 
kascommissie, de rekening/
begroting, bestuursverkiezing, 
stand van zaken werkgroe-
pen, de plannen voor 2020 
en de rondvraag. Voor wat 
de bestuursverkiezing betreft 
kunnen we als kandidaten 
voor het bestuur presenteren: 
Hans Stalenhoef en Jan van 
Wijk. Tot voor de opening van 
de vergadering kunnen tegen-
kandidaten zich melden bij 
het bestuur. De Nieuwsbrief 
met jaarverslag is te lezen 

op de website: www.histori-
schekring.nl en wordt vooraf-
gaand aan de vergadering in 
de Bergplaats uitgereikt.
Na het officiële deel en een 
korte pauze is om ca. 20.30 
uur het woord aan Dr. Clau-
dette Baar-de Weerd. Zij laat u 
kennismaken met twee Bergse 
kunstenaars Jan Jacob Spoh-
ler, ook wel Spöhler genoemd 
en Pieter Gerardus van Os. De 
eerste is in november 1811 in 
Nederhorst den Berg geboren 
en overleed in juni 1866 te Am-
sterdam. Van Os is in oktober 
1776 in Den Haag geboren en 
stierf daar ook in maart 1839. 
Van Os woonde rond 1810 
een tijdje in Nederhorst den 
Berg, vervolgens vestigde hij 
zich o.a. in ’s-Graveland en 
Hilversum.

Spöhler verwierf bekendheid 
als schilder van Hollandse 

landschappen, die gekenmerkt 
werden door hun gedetail-
leerdheid. Aanvankelijk woon-
de en werkte hij in Amsterdam 
maar later ook in Haarlem, 
Brussel en Den Haag. Hij 
schilderde onder andere in 
de omgeving van Nederhorst 
den Berg net als zijn tijdge-
noot Van Os. Beiden waren lid 
van de Koninklijke Academie 
te Amsterdam en worden ge-
rekend tot de school van de 
Romantiek. Waar Spöhler zich 
beperkte tot landschappen en 
dorpsgezichten, vertoont het 
werk van Van Os een breder 
spectrum. Dit laatste maakt 
dat hij van de twee de meest 
bekende is. Een lezing die u 
meeneemt in de wereld en de 
werken van deze twee beken-
de dorpsgenoten. Graag tot 
ziens op 20 maart in de Berg-
plaats, Kerkstraat 7. De toe-
gang is gratis.

   

Start campagne doorgeefstekker
Meet en weet je energiegebruik

WIJDEMEREN
Weet jij hoeveel energie je 
apparaten gebruiken? Heb 
je energievreters in huis? Of 
overbodige apparaten? Met 
de energiegebruiksmeter meet 
je eenvoudig al het stroomver-
bruik van jouw huishoudelijke 
apparaten. Handig om te we-
ten hoeveel je huishoudelijke 
apparaten nou daadwerkelijk 
verbruiken. Dat is goed voor je 
portemonnee, maar ook voor 
een duurzamere wereld!

De energiemeters gaan we 
gebruiken als ‘doorgeefstek-
kers’. We nodigen je uit om 

twee weken te meten en de 
stekker dan door te geven 
aan de volgende bewoner. In 
gesprek met de energiecoach 
kun je je metingen bespreken 
en verkennen of je energie 
kan besparen op je apparaten. 
Ook de kleine bespaarmaat-
regelen zijn een uitdaging om 
mee aan de slag te gaan.

Naast de energiecoachge-
sprekken bij je thuis organise-
ren we ook korte bijeenkom-
sten waarbij je in gesprek met 
andere bewoners de mogelijk-
heden voor energiebesparing 
verkent. Houdt de agenda van 

de energiecoöperatie in de 
gaten of neem contact op. Zie 
ECWijdemeren.nl of contact@
ECWijdemeren.nl

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs
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24
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29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
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Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)
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Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
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Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

P.J.C. Gabrielgaarde 91, Kortenhoef

Eindelijk weer een goed gemoderniseerde en lichte woning in de verkoop met: 
• 105 m² woonoppervlakte; 343 m³ inhoud;
• 139 m² perceeloppervlakte;
• voor vrij gelegen aan een plantsoen;
• zéér moderne keuken en badkamer
Deze goed onderhouden en moderne woning ligt op loopafstand van de basis-
scholen en het dorpscentrum van Kortenhoef. Deze woning is een buitenkans voor 
wie bijvoorbeeld met een gezin rustig maar ook centraal wil wonen! 

Vraagprijs: €335.000,- k.k.

TE KOOPTE KOOP



Doelgroepenvervoer van en door gemeenten
REGIO
De samenwerkende ge-
meenten in Gooi en Vecht-
streek willen het Wmo-ver-
voer, leerlingenvervoer, 
jeugdhulpvervoer en het 
vervoer van en naar dag-
besteding zelf uitvoeren 
en bundelen onder de vlag 
van Regio Gooi en Vecht-
streek. Het zelf uitvoeren 
van het doelgroepenver-
voer komt tegemoet aan de 
wens naar meer kwaliteit 
en continuïteit voor inwo-
ners én medewerkers. Hier-
mee nemen de gemeenten 
uit Gooi en Vechtstreek 
landelijk een voortrekkers-
rol. Aan de gemeenteraden 
wordt voorgesteld om de 
huidige uitvoerder van het 
Wmo-vervoer, Hop Taxi 
B.V., over te nemen. Alle 
voorstellen passen binnen 
de huidige financiële ka-
ders. De adviesraden so-

ciaal domein adviseren po-
sitief over dit voornemen 
van de gemeenten.

Goed vervoer voor kwetsba-
re inwoners
In Gooi en Vechtstreek ma-
ken ongeveer 9.000 inwoners 
gebruik van het doelgroepen-
vervoer omdat zij geen gebruik 
kunnen maken van eigen of 
openbaar vervoer. “De hulp 
die onze inwoners krijgen om 
naar school, werk, dagbeste-
ding, winkel, concert of het zie-
kenhuis te komen, is cruciaal 
zodat zij volwaardig kunnen 
meedoen in onze samenle-
ving. Gemeenten voorkomen 
met goede ondersteuning bij 
het reizen dat inwoners uitge-
sloten worden van het socia-
le en economische verkeer,” 
aldus Maarten Hoelscher, 
namens de gemeenten Gooi 
en Vechtstreek. De regioge-
meenten ervaren momenteel 

te weinig grip en sturing op de 
kwaliteit en de efficiency van 
het doelgroepenvervoer. Ook 
is de afgelopen jaren steeds 
gebleken dat het een uiterst 
kwetsbare branche is en dat 
inwoners en chauffeurs daar-
van nogal eens de dupe zijn. 
Rechtszaken en faillissemen-
ten zijn daarvan een uiting.

Bundelen van personeel en 
materieel
Al een aantal jaar is het de 
wens van gemeenten om te 
komen tot gecombineerd doel-
groepenvervoer. In 2018 is 
hiernaar een eerste verken-
ning gestart met een onder-
zoek naar de (on)mogelijk-
heden van het inbesteden en 
bundelen van het Wmo-ver-
voer, het leerlingenvervoer en 
het jeugdhulpvervoer binnen 
de gemeenschappelijke re-
geling Regio Gooi en Vecht-
streek. Bundelen wil niet 

zeggen dat de gemeenten kin-
deren, volwassenen en oude-
ren bij elkaar in één bus gaan 
vervoeren. De gemeenten 
bundelen het personeel en het 
materieel, zodat deze ingezet 
kunnen worden voor alle doel-
groepen. Met een gebundelde 
inzet kunnen de gemeenten 
fatsoenlijke arbeidsvoorwaar-
den bieden en benutten ge-
meenten de investeringen in 
voertuigen en technologie op-
timaal. Door deze bundeling is 
het mogelijk de ritplanning en 
de klantenservice efficiënter 
uit te voeren; chauffeurs voor 
beide vervoersvormen in te 
zetten, zodat drukte en ziekte 
eenvoudig opgevangen kun-
nen worden; het wagenpark 
voor beide vervoersstromen 
te laten rijden, waardoor er in 
totaal minder voertuigen nodig 
zijn; het wagenpark beter af te 
stemmen op de vervoersbe-
hoefte van reizigers; efficiën-

ter te werken aan innovatie en 
verduurzaming.

Met het vervoer in eigen be-
heer kan beter worden aan-
gesloten op het openbaar ver-
voer. In de OV concessie van 
de Provincie Noord-Holland is 
ook rekening gehouden met 
deze mogelijkheid. Regio Gooi 
en Vechtstreek is al een uit-
voeringsorganisatie met ‘eigen 
vervoer’. Denk aan de Regio-
nale Ambulance Voorziening 
(RAV) en de Grondstoffen en 
Afvalstoffen Dienst (GAD).

Gemeenteraden moeten uiter-
lijk begin mei 2020 een besluit 
te nemen. Het is de bedoeling 
dat het Wmo-taxivervoer per 1 
januari 2021 en het leerlingen- 
en jeugdhulpvervoer vanaf 1 
augustus 2021 door de Regio 
worden uitgevoerd.

   

Forse kritiek op extra kosten   
Oud-Loosdrechtsedijk
Plakkie asfalt met stoepie voor  
€ 225 per m2
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Eric Torsing had er een 
slechte carnaval aan over 
gehouden, Renée Wijnen 
(DLP) sprak van een fou-
tenfestival en Stan Poels 
constateerde totale on-
macht. In de commissie 
Ruimte en Economie had-
den raadsleden vorige 
week forse kritiek op de 
overschrijding van ruim 
416.000 euro bij de herin-
richting van de Oud- Loos-
drechtsedijk tussen de ro-
tondes. Deze week valt in 
de raadsvergadering het 
definitieve oordeel.

OP ALLE FRONTEN 
ZIJN DINGEN NIET 

GOED GEGAAN

De prijsindexering is te laag 
ingeschat (-254.000), er is 
geen rekening gehouden met 

het vervallen van een project-
korting uit 2017 (-192.000) en 
er waren onvoorziene kosten 
(-105.000). In totaal kwamen 
de kosten uit op ruim 2,2 mil-
joen, terwijl het krediet € 1,8 
miljoen bedroeg. CDA ‘er Tor-
sing sprak van een blanco 
cheque aan de wegenbouwer. 
Hij had onderzocht wat een 
‘plakkie asfalt met stoepie en 
een heggie’ zou moeten kos-
ten, want het riool was al uit 
het plan gehaald. Hij kwam 
uit op maximaal 1,2 miljoen, 
zo’n 30 à 40 euro per m2, 
nu betaalt Wijdemeren 225 
per m2. Volgens Torsing had 
wethouder Boermans beter 
moeten onderhandelen. Ook 
had hij z’n vraagtekens over 
de tekenbevoegdheid op het 
gemeentehuis. Het project 
had tussentijds veel beter ge-
checkt moeten worden. Dat 
vond ook Sieta Vermeulen 
(VVD) die pleitte voor een 
zakelijke deskundige bij een 

dergelijke aanbesteding. Alle 
commissieleden waren veront-
waardigd, maar constateerden 
ook dat ze niet anders konden 
dan instemmen met het extra 
krediet. Namens PvdA/GrL. 
kwam Stan Poels met de term 
´bestuurskracht´. Eigenlijk 

weet hij vrijwel zeker dat Wij-
demeren deze grote projecten 
onvoldoende kan regelen.

Niet goed
Wethouder Joost Boermans 
had een lang betoog, maar 
nauwelijks concrete antwoor-

den. Hij erkende dat ´op alle 
fronten dingen niet goed wa-
ren gegaan´. Er was nog on-
derhandeld met de aannemer 
die alsnog 80.000 korting gaf. 
De keus om te stoppen met 
KWS zou veel te kostbaar zijn.

 Foto: Het carnaval van Eric Torsing was slecht
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GooiTV
Vanaf woensdag 4 maart 2020 
zendt GooiTV het volgende 
programma uit:

In TV Magazine is er onder 
andere aandacht voor de tech-
niekdagen bij Bouwmensen, 

gastlessen in het gemeente-
huis van Gooise Meren en de 
tuinen van Sypesteyn in Loos-
drecht.

Ruud Bochardt praat in In Der-
de Termijn met de nieuwe bur-

gemeester van Wijdemeren, 
Crys Larson over haar eerste 
100 dagen. Zij wil graag de 
verhalen horen van haar in-
woners, om zo hen en de ge-
meente beter te leren kennen.

   

Inloopspreekuur
WerkInJeEigenWijk
BUSSUM
Op 26 maart is er van 9.00 
tot 12.00 uur in Wijkont-
moetingscentrum De Palm-
pit (Koekoeklaan 3 Bus-
sum) een inloopspreekuur 
WerkInJeEigenWijk. 

Voor als je weer iets zinvols en 
leuks wilt gaan doen! Er is ook 
een budgetcoach aanwezig 
om te leren kosten te bespa-
ren. Want werken levert poen 
op, maar ook meer zelfver-
trouwen. Waar worstel je mee 

bij het vinden van werk? Met 
behulp van het invullen van 
vragenlijsten tijdens een privé-
gesprek wordt dit duidelijker.

Wat neem je mee naar huis 
na afloop? Een beter inzicht in 
wat eigenlijk je échte vragen 
zijn rondom werk vinden. En 
inzicht in waar je waarschijn-
lijk meer hulp bij nodig hebt en 
hoeveel. Het kan namelijk een 
combinatie zijn van antwoor-
den op verschillende vragen 
zoals: Welke kansen heb ik in 

mijn regio? Wat is het aantal 
vacatures per functie? Wat is 
mijn karakter eigenlijk? Wat 
kan ik met mijn (verborgen) ta-
lenten? Met welke ervaringen 
kan ik geld verdienen? Hoe 
kan ik leren slimmer te solli-
citeren of weet ik zelf wel hoe 
ik altijd bovenop de stapel van 
CV’s kom te liggen? Etc.

Kijk voor meer informatie op 
www.werkinjeeigenwijk.nl of 
bel naar 06-640414560.

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

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

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Een sportieve week

Marathon-
brood

€ 3,15
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Wethouder Van Rijn legt tekort    
sociaal domein uit
Geen vast bedrag naar dorpenbeleid
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het ging er stevig aan toe vori-
ge week tijdens de commissie-
vergadering Maatschappelijke 
en Sociale Zaken. Wethouder 
Rosalie van Rijn en Sandra 
van Rijkom van PvdA/GrL. 
waren het grondig oneens 
over een dreigend tekort van 2 
miljoen op het sociaal domein. 
Raadslid en ex-wethouder 
Sociaal Domein Van Rijkom 
vond dat de raad ‘voor het blok 
is gezet’. “Waarom hebben 
we dit niet zien aankomen?”, 
vroeg ze hardop. De wethou-
der legde uit dat ze het niet 
eerder kon weten.

Mevrouw Van Rijn opende 
het debat met een presenta-
tie hoe de bedragen voor de 
WMO en Jeugdzorg tot stand 
komen. Uit cijfers van septem-
ber bleek dat de uitgaven voor 
jeugd en WMO een hogere 
trend liet zien dan in 2018. Bij 
de Najaarsnota 2019 maak-
te ze daarom bekend dat het 
tekort op kon lopen tot 1 mil-
joen. Pas in december vorig 
jaar kwamen nieuwe cijfers 

naar boven. De Regio becij-
ferde dat er een sterkere stij-
ging te verwachten. Op grond 
daarvan informeerde ze de 
raad nog voor de Kerst dat het 
tekort kon stijgen naar 2 mil-
joen (6 ton WMO; 1,4 miljoen 
Jeugdzorg). Dat dit onderwerp 
pas eind februari aan de orde 
kwam, heeft te maken met het 
‘nieuwe vergaderen’, waarin 
alleen voorstellen die vragen 
om een raadsbesluit op de 
agenda komen. Het is aan de 
raad om brieven van het colle-
ge op de agenda te plaatsen. 
Het was volgens mevrouw Van 
Rijn dus wachten op vragen 
vanuit de raad.

OP 1 MEI ZIJN DE
TOTAALCIJFERS

BEKEND

Stijging kosten
Ze noemde diverse oorzaken 
voor de stijging van de kosten. 
Nu iedereen voor huishoudelij-
ke hulp en andere WMO-voor-
zieningen het vaste abonne-
ment van 17,50 maandelijks 
betaalt, is het aantal aanvra-
gen met 10% gestegen en zijn 
de eigen bijdragen gedaald. 

Hierdoor moet de gemeente 
veel meer bijbetalen. Het ka-
binet Rutte III is nog niet met 
een tegemoetkoming over de 
brug gekomen. Ook zijn er 
meer gevallen van zwaardere 
en dus duurdere zorg bij geko-
men. Veel aanbieders gebrui-
ken meer van de toegewezen 
zorg en declareren dus hoger. 
Rosalie van Rijn geeft een 
voorbeeld. “Bij uithuisplaat-
sing van een jongere naar een 
instelling beslist een rechter. 
Daar kun je en wil je niet aan 
tornen. Er hoeven maar een 
paar cliënten bij te komen en 
dan lopen de bedragen gigan-
tisch op. Zwaardere zorg heeft 
mede te maken met de lange 
behandelperiodes.”

Tegenstanders beweerden 
dat je een stijging in kosten 
kunt inschatten, op grond 
van trends en gemiddelden 
uit voorgaande jaren. Dat be-
strijdt de wethouder die aan-
toont dat het gemiddelde in 
z’n geheel hoger is uitgevallen 
dan verwacht.

Niet structureel
Tijdens de vergadering spitste 

de discussie zich ook toe op 
het onttrekken van geld uit het 
sociale domein. Sandra van 
Rijkom nam het de wethou-
der kwalijk dat ze structureel 
205.000 euro uit de reserve 
sociaal domein had ingezet 
voor het dorpenbeleid. “Dat is 
niet waar”, zegt Rosalie van 
Rijn. “het komt niet uit de re-
servepot, maar uit het totale 
sociale domein. Waar ook pos-
ten zijn die geld overhouden.”

Toekomst
Op 1 mei zijn de totaalcijfers 

bekend en weten we wat het 
werkelijke tekort is. Ook maakt 
het Rijk in mei bekend of er 
geld bijkomt. De wethouder is 
ervan overtuigd dat er bezui-
nigd zal moeten worden. Maar 
ze wil vooraf geen stress ver-
oorzaken. Eerst de cijfers af-
wachten. “In de eerste plaats 
willen we allemaal een goede 
zorg voor iedereen. Daar sta ik 
voor. En niet bezuinigen op de 
cliënten. We onderzoeken wat 
we kunnen doen aan die hoge 
kosten.”

   

Sportformateur formeert verder
Meer bewegen aanbieden
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Tot 1 april beschikt Wijde-
meren over een Sportfor-
mateur. Ine Klösters zal 
sportclubs en zorginstel-
lingen met elkaar in con-
tact brengen om een beter 
sportbeleid uit te zetten. 
Op 31 januari was er een 
goed bezochte bijeen-
komst in de sportkantine 
van sv. ‘s- Graveland. Uit 
die avond heeft de forma-
teur sheets vol met ideeën 
verzameld. Inmiddels is ze 
met een kerngroep verder 
gegaan om de volgende 
stap te maken.

“Het belangrijkste is dat er al 
veel in Wijdemeren is. Er is 
een groot en gevarieerd aan-
bod”, vertelt Ine. “Het budget 
van 20.000 euro is natuurlijk 
beperkt. Dus hebben we keu-
zes moeten maken.” Het doel 
van dit sportakkoord wordt om 
mensen die tot nu toe onvol-
doende bewegen aanzetten 
tot meer beweging. “Alle ande-
ren die we hierbij aanzetten tot 
meer bewegen is bijvangst”, 
voegt Ine eraan toe.

Manier waarop
Beweegaanbieders in Wijde-
meren (verenigingen, stich-
tingen, commerciële partijen, 
zorg en welzijn en individuele 

beweeggroepen) kunnen een 
dag(deel) activiteit organise-
ren waarbij ze mensen het be-
weegaanbod laten ervaren op 
een laagdrempelige manier.

HET PLEZIER
ERVAREN VAN

BEWEGEN

De focus ligt daarbij op de nog 
niet (voldoende) bewegende 
inwoner van Wijdemeren. Bij 
de activiteit zal de beweegaan-
bieder zorg en welzijnpartijen 
ook ruimte bieden om aan te 
sluiten. Het primaire doel is 
niet extra leden werven, maar 
zorgen dat deze mensen het 
plezier ervaren van bewegen. 

De deelnemers worden ook 
weer benaderd om een vol-
gende beweegactiviteit mee 
te doen. Als mensen het dus-
danig leuk vinden dat ze wel 
bij de beweegaanbieder aan 
willen sluiten is dat natuurlijk 
mogelijk.

Ine Klösters formeert verder 
met enkele trekkers uit diverse 
sectoren om uiteindelijk een 
Sportakkoord vast te stellen. U 
kunt de sportformateur berei-
ken via: info@sportakkoord-
wijdemeren.nl.
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Geluidsoverlast Schiphol
Ingezonden brief
Wim van Oudheusden sprak 
voor de commissie Ruimte 
en Economie over geluids-
overlast. In 2008 is de Andik/
Arnem- vliegroute verlegd en 
wordt sindsdien in plaats van 
over Abcoude over Nederhorst 
den Berg gevlogen ten behoe-

ve van hinderbeperking. Wat 
heeft uw raad toen gedaan om 
dit proberen te voorkomen? Is 
geluidshinder een meetbaar 
criterium bij de omgevingswet, 
woningbouw en bestemmings-
plannen? Met name van heel 
groot belang als Schiphol van 

500.000 naar 540.000 gaat 
groeien (en dat valt amper 
meer te vermijden) en er in 
Wijdemeren ruim 1000 méér 
woningen geluidshinder te 
verduren krijgen. Welke adres-
sen betreft dit dan? Zijn die 
bewoners door de gemeente 

daarover geïnformeerd? Ligt 
het bouwplan Nederhorst den 
Berg- Noord in dat gebied? 
Welke actie gaat de raad ne-
men om dit nog te pogen te 
voorkomen? Wat heeft zij 
gedaan in of via de CROS of 
Provinciale Staten? Hoe gaat 

zij de protesten van die ruim 
1000 gezinnen coördineren 
of is dat aan henzelf? Graag 
openheid van zaken, ook in de 
media.

Wim van Oudheusden

   

Geluidsoverlast neemt toe
KORTENHOEF
Rob Woppenkamp uit Kor-
tenhoef meldt dat de ge-
luidsoverlast van Schiphol 
toeneemt.

Op https://bezoekbas.nl/ kunt 
u verschillende rapportages 
vinden per baan per postco-
de. In betreffende rapporta-

ges blijkt duidelijk de toename 
van overlast voor bijvoorbeeld 
Loosdrecht en Kortenhoef ten 
gevolge van de Aalsmeer-
baan. In Kortenhoef waren er 
maar liefst 483 meldingen in 
het 4e kwartaal van 2019. In 
Nederhorst den Berg 183. Uit 
’s-Graveland en Loosdrecht 
kwamen beduidend minder 

meldingen, resp. 38 en 17. 
Overigens is het aantal mel-
ders veel lager, het zijn er niet 
meer dan 16. Wel is er een 
significante stijging waar te ne-
men t.o.v. 2018. Woppenkamp 
heeft de link https://bezoek-
bas.nl/maak-melding/ op z’n 
smartphone. Op de manier is 
een melding slechts een kwes-

tie van een paar seconden. 
Hij heeft de verantwoordelijk 
wethouder van Wijdemeren 
hier schriftelijk vragen over 
gesteld, maar nooit enige re-
actie op ontvangen. Als je dit 
onderwerp onder de aandacht 
breng bij mede Wijdemeren- 
inwoners blijkt dat dit voor 
velen een bron van irritatie is 

en zelfs een reden voor ver-
huizing, meldt de inzender. De 
algemene reactie is dat het is 
toegenomen, maar wat doe je 
er aan? Misschien is boven-
staande link een hulpmiddel.

   

Workshop Positief Opvoeden
BUSSUM
Opvoeden is best een klus 
en het valt niet altijd mee 
om het leuk en ontspan-
nen te houden. De work-
shops Positief Opvoeden 
van Jeugd en Gezin geven 
je hierbij tips en trucs.

Iedere ouder ervaart wel eens 
moeilijke momenten bij het op-
voeden. Soms is het gewoon 
lastig om positief te blijven, om 
de sfeer prettig te houden en 
gezellig. Dan is een workshop 
Positief Opvoeden iets voor 
jou. Twee uur aan de slag met 
andere ouders die hetzelfde 
willen leren. Want je bent echt 
niet de enige die hiermee zit! 
In de komende maanden biedt 
Jeugd en Gezin twee verschil-
lende workshops.

Omgaan met ruzie en agres-
sie
Voor ouders van 0 tot 12-ja-
rigen is er de workshop ‘Om-
gaan met ruzie en agressie’. 
Alle kinderen hebben wel eens 
ruzie of zijn boos. Maar als dit 
vaak gebeurt, hebben ze jouw 
hulp nodig om dit te keren. 
Hoe pak je dat als ouder aan? 
Deze workshop wordt gege-
ven op woensdag 11 maart 
van 9.30 tot 11.30 uur.

Tieners laten meewerken
Ouders van 12 tot 16-jarigen 
kunnen zich aanmelden voor 
de workshop ‘Tieners laten 
meewerken’. Want als je te 
maken hebt met een tegen-
draadse puber is dat immers 

een hele uitdaging. Hoe ga je 
om met de ideeën van je kind 
en je eigen wensen? Deze 
workshop is op maandag 6 
april van 19.30 tot 21.30 uur.

Aanmelden en informatie

Beide workshop zijn gratis 
en vinden plaats op de Ol-
menlaan 14 in Bussum. Ou-
ders uit de hele regio Gooi en 
Vechtstreek zijn welkom. Voor 
meer informatie en aanmelden 
kun je terecht op de website 

van Jeugd en Gezin Gooi en 
Vechtstreek: www.jggv.nl (cur-
sussen).

Ook kun je bellen naar 035 69 
26 350 of een mail sturen naar 
cursussen@jggv.nl.
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Happy Food Nederhorst den Berg
Van patatje oorlog tot verse 
sushi
NEDERHORST DEN BERG
Centraal in Nederhorst den 
Berg, ingeklemd tussen 
de apotheek en de warme 
bakker, vind je al acht jaar 
het bedrijf van dhr. Y. Lin. 
Een actieve ondernemer 
die met zijn zaak weet in te 
spelen op de vraag van nu.

Want sinds in Nederland het 
Chinese eten minder populair 
werd, hebben veel Chinese 
families de snackbars over-
genomen. Zo ook dhr. Lin die 
zich blijft meebewegen met de 
markt. Vier jaar geleden sloot 
hij zich aan bij ‘Happy Food’. 
Een landelijke keten met 21 
cafetaria’s waarin je niet al-
leen een patatje oorlog, maar 
ook heerlijke zelfgemaakte 
sushi en sashimi vindt. Een 
uitgebreid assortiment dus, 
variërend van sappige Happy-
Burgers, knapperige frietjes, 
warme snacks, vers belegde 

broodjes, tot smaakvolle soep, 
rijkgevulde salades, de lekker-
ste uitsmijters en verse maal-
tijden.

Love at first byte
Met het motto ‘Love at first byte’ 
straalt Happy Food uit dat het 
zich richt op kwaliteitsproduc-
ten. Het gaat om genieten van 
eten, met voor ieder wat wils. 
Je kunt er terecht voor de ver-
trouwde Kwekkeboom kroket, 
een Turkse pizza, het Happy 
kids menu, een familiebox 
sushi of een eigentijdse poké 
bowl. Het volledige menu en 
de sushi kaart vind je op www.
happyfood.nl. Daarnaast is er 
elke maand een aantrekkelijke 
special. Zo kun je tot met 22 
maart profiteren van de verse 
sushi deluxe box, met 38 stuks 
plus 6 gratis loempiaatjes; van 
€ 38,50 voor € 30,95. Vers en 
van hoge kwaliteit, daar kan 
uw redacteur uit ervaring over 

meepraten. Een absolute aan-
rader dus!

Zowel uit als thuis
Happy Food aan de Over-
meerseweg 5 te Nederhorst 
den Berg is alle dagen open 
van 11.00 tot 21.00 uur. In de 

zomerperiode is het cafetaria 
uitgebreid met een heerlijk 
buitenterras, waar je ook kunt 
genieten van een fris softijsje, 
een milkshake of een gebak-
je. Fietsers uit de hele regio, 
vanuit Vreeland, Kortenhoef 
en Ankeveen tot aan Loenen 

toe weten deze fijne plek dan 
te vinden.

Happy Food bezorgt ook aan 
huis. Bestellen kan via tele-
foonnummer 0294-253587 of 
online: www.happyfood.nl

Eerste pubquiz De Regenboog
KORTENHOEF
Vrijdag 28 februari was het 
zover, de eerste pubquiz 
op CBS De Regenboog. 

En het zal zeker niet de laat-
ste zijn. Wát een fantastische 
avond. Zo’n 100 man, verdeeld 
over 14 teams, streden om 
een felbegeerde wisselbeker. 
Vanuit alle geledingen binnen 
de school waren teams ge-
vormd, van docenten, ouders 
uit het reguliere onderwijs, ou-
ders van de Prisma groepen 
(hoogbegaafdenonderwijs) tot 
ouders van oud-leerlingen. Er 
werd gespeeld over 8 rondes 
van 10 vragen. Meester Erik 
Nickolson en juf Wendy van 
Zonneveld waren de hosts 
van de pubquiz. De onderwer-
pen liepen uiteen van ‘Dieren’, 
‘Brildragende bekende per-
sonen’ tot ‘het Songfestival’. 
En dat gaf aanleiding tot hila-
rische momenten en er werd 
fanatiek overlegd binnen de 
teams. Diverse teams die er 
bij de tussenstand niet goed 
voorstonden, wisten zich te 
revancheren in het tweede 

gedeelte. Uiteindelijk ging 
het team ‘Per seconde grij-
zer’ er met de winst vandoor. 
Het verschil met de nummer 
2, het team ‘Das war einmal’, 

bedroeg slechts 1 punt. Naast 
de wisselbeker voor de win-
naars, was er voor de drie 
beste teams een prijs gespon-
sord door Kwakelbier. De live 

muziek van de band ‘Ravage’ 
zorgde voor de muzikale in-
vulling tijdens de pauzes en 
na afloop van de pubquiz. De 
catering, verzorgd door de 

pr-commissie van de Regen-
boog, en gesponsord door Dy-
nasty en de Albert Heijn, deed 
de rest. Het was een mooi 
feestje.
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Restaurant 1244
ANKEVEEN
Heeft u ook al zo’n zin in de 
lente? Vanaf deze week bij 
ons de nieuwe menukaart 
met heerlijke lente gerech-
ten. Tot snel bij restaurant 
1244.

Wij zijn geopend op maandag 
en woensdag tot en met zon-
dag van 12.00 uur tot 21.30 
uur.

Reserveren kan via 035-533

91 55 of via de site www.res-
taurant1244.nl

Stichtse End 50, 1244 PP An-
keveen

Met veel mooie en fijne herinneringen,
heb ik afscheid genomen van mijn lieve oma 

M.M. van Ham - Janssen Andeweg                   
Maud

* Malang,                                            † Nederhorst den Berg, 
26 juli 1930                                          23 februari 2020

  Nederhorst den Berg:           W.P.A. van Ham †
                                                            M.A.E. van Ham †

            Almere Haven:           T.B. Balder

De begrafenisplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden. 

Correspondentieadres: 
Postbus 25
1230 AA  Loosdrecht  

FAMILIEBERICHTEN

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

* 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

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.

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

035-6566623

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
Gratis waarde indicatie

035 - 656 0235

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

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

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 94

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

werk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

Op zoek naar een leuke bijbaan
in de horeca in de bediening
of afwas voor 1 à 2 avonden

per week? Kom werken bij Vlaar, 
één van de beste restaurants in 
het Gooi. Wij zoeken ook een 

fulltime medewerker bediening.
Wij bieden het leukste horecateam, 
goed salaris, legendarische personeels-

uitjes, persoonlijke begeleiding
en meer! Mail naar

info@restaurantvlaar.nl of kom 
langs om kennis te maken. 

Restaurant Vlaar, Noordereide 129
in ’s-Graveland, tel. 035-6561661.

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Aangeboden: Hulp in Huis-
houding. Tel: 06 35590799

Wie helpt democratie vorm
-geven van onderaf buiten
bestaande partijen? Geluid
Schiphol NdenB0640414560 

KOOPWONING GEZOCHT 
In NDB (richtln. 250-300)

tel. 0617430800

Bedrijfs Hobby opslag 
v.a 500 per mnd Horster-

meer 0654615669 div afm
achter Boerderij 

Uw oude Motorboot Sloep
Kruiser Visboot Jacht 

Verkopen zonder gezeur 
bel 0654615669

ZING DAN lekker mee!
Maandagavond 20-21.45 u
Locatie: Warinschool NdB

Wij zijn op zoek naar 
mensen die graag zingen.
Repertoire: Dolly Parton,
Billy Joël, Wheater girls
Xavier Rudd en anderen
muziekhuisnederhorst.nl

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl
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Music in Color
Live muziek en kunst
REGIO
Op 29 maart is om 15.00 
uur in het MCO Hilversum 
het concert Music in Color.

Een bijzonder concert dat live 
gespeelde muziek combineert 
met een decor van video-art 
en schilderijen. Daarbij komen 
actuele thema’s uit het nieuws 
en alledaagse onderwerpen 
voorbij.

Music in Color is ontstaan 
door de samenwerking van 
componist/percussionist An-
gelo van den Burg en kun-
stenares Ingrid Jansen. In het 
voorjaar 2018 ontstond heel 
spontaan het idee dat het een 
mooie combinatie zou zijn om 
te gaan schilderen op de mu-
ziekcomposities Van Angelo. 
Zijn melancholische muziek 
gaf zoveel inspiratie en prach-
tige beelden dat dit voor Ingrid 
een uitdaging werd deze om te 
zetten in schilderijen. Al luiste-
rend naar de muziek ging ze 

op zoek naar de sfeer en de 
kleuren die de muziek opriep. 
Een enkele keer ging het an-
dersom. Bij een paar van haar 
schilderijen ging Angelo van 
den Burg aan het componeren 
en vertaalde hij zijn gevoel in 
klanken.

Naast Angelo van den Burg 
bestaan de musici uit Raphae-
la Danksagmüller, Jos Buitink, 
Marcel Booij en Leo Jansen. 
Gaetan Dirven verzorgt de vi-
deo-art.

Kaartverkoop: € 20,- (inclusief 
consumptie) via www.mcoge-
bouw.nl/agenda/music-in-co-
lor/2

Nieuw podium voor Theater De Dillewijn
ANKEVEEN
Afgelopen zondag presen-
teerde Theater De Dillewijn 
met trots haar nieuwe po-
dium.

Tijdens het eerste lustrum, in 
september 2019, werd naast 
een groot feest ook een ker-
kenveiling gehouden. Doel 
hiervan was om geld in te za-
melen voor de aanschaf van 
een nieuwe, multifunctione-
le podiumvloer, een doel dat 
ruimschoots werd gehaald. 
Met veel dank aan de mensen 
die een kavel hadden inge-
bracht, en dank aan hen die 
de kavels uiteindelijk hebben 
gekocht! Ook is er veel dank 
verschuldigd aan Bruisend An-
keveen, van wie men de hui-
dige vloer vanaf het begin in 
bruikleen heeft gekregen.

De Dillewijn zal de vloer vooral 
op 2 manieren gebruiken: als 
podium van 60 cm hoog, en 
als een oplopende vloer, zodat 
er een tribune ontstaat, com-
pleet met rug- en armleunin-
gen. Voor afgelopen zondag 
werd gekozen voor de tribu-

ne-opstelling, compleet met 
rode stoelen, bij de vertoning 
van de film ‘A star is born’, om 
zo extra te benadrukken dat

het om de nieuwe vloerdelen 
ging. Een groot voordeel van 
deze opstelling ten opzichte 
van een vlakke vloer, is dat de

filmbeleving vele malen gro-
ter is, evenals het zicht op het 
filmscherm.

Kortom: Theater De Dillewijn 
is er blij mee!

 Foto: Ingrid Jansen en Angelo van den Burg



Woensdag 4 maart 2020
12

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
De uitwedstrijd van Neder-
horst-1 tegen FC Abcoude 
was verplaatst van zondag 
1 naar dinsdagavond 3 
maart. Aankomend week-
end gaat men naar Utrecht 
op bezoek bij UVV.

Op maandavond 9 maart or-
ganiseert Nederhorst in sa-
menwerking met de Rabo-
bank Gooi en Vechtstreek een 
bingoavond voor senioren in 
zorgcentrum De Kuijer. Onder 
begeleiding van spelers en 
staf van het eerste en twee-
de elftal zullen er meerdere 
speelrondes plaatsvinden.

Van de senioren ging alleen de 
wedstrijd van het vierde door. 
In het thuisduel tegen APWC 

behaalde ze een fraaie zwaar 
bevochten 3-1 overwinning.

Ook bij de jeugd werden er 
wedstrijden afgelast. De JO17-
2 ging in Zeist tegen Jonathan 
met 4-2 onderuit. De JO15-2 
versloeg Argon met 4-0 en 
de JO13-1 haalde 3 punten 
op door met 0-4 te winnen bij 
AMVJ. Bij de jongste jeugd 
was er een leuke onderlinge 
strijd tussen de JO9-1 en JO9-
2 die uiteindelijk nipt met 4-5 
werd gewonnen door de JO9-
2.

Nederhorst doet mee aan de 
regionale poulewedstrijden 
van spelers tot aan 23 jaar. 
Na een overwinning op de ta-
lenten van NVC werd er afge-
lopen week ruim verloren van 

BFC. Na verder twee kleine 
verliespartijen tegen Weesp 
en Abcoude is Nederhorst sa-
men met ‘s-Graveland terug 
te vinden op de gedeelde 5e 
plaats. De laatste wedstrijd in 
deze serie is een uitwedstrijd 
tegen de buren die nog moet 
worden gespeeld. In april zal 
dan op het complex van FC 
Weesp op een avond de finale 
ronden worden afgewerkt van 
dit nuttige toernooi.

Vrijdagavond 6 maart is er 
weer vanaf 18.00 uur een 
vrijwilligersavond bij VVN. Als 
dank voor de inzet worden alle 
vrijwilligers met partner uitge-
nodigd aanwezig te willen zijn 
om met elkaar gezellig een 
hapje te eten en te drinken.

   

S.V. ’s-Graveland Nieuws
‘S-GRAVELAND 
‘s-Graveland speelde een 
teleurstellende wedstrijd 
tegen Diemen. Het kwam 
niet in de wedstrijd en ging 
met 0-1 rusten. Na rust 
werden kansen op de ge-
lijkmaker gemist en kwam 
Diemen wel tot scoren. 
Direct nadat een Diemen 
aanvaller met rood het veld 
moest verlaten, schoten de 
gasten van afstand raak. 
In de slotminuut werd het 
nog 0-3 en 1-3 (doelpunt 
Jorn Kerkhof).

Op zondag speelde ook 35+1 
thuis. Monnickendam 35+1 
werd met 7-1 verslagen. Ook 
het 4e won zijn thuiswedstrijd: 
Hooglanderveen 7 werd met 
5-2 gewonnen. Op verplaat-
sing won het 3e overtuigend 

met 0-8 van Hoogland 11.

Zaterdag was het wedstrijd-
programma qua competitie 
beperkt. Twee teams die wel 
een competitiewedstrijd speel-
den, waren JO15-1 en JO19-
2. Eerstgenoemde team trof in 
VVIJ JO15-1 een tegenstan-
der die het fysiek niet schuw-
de en legde het met 0-3 af te-
gen de IJsselsteiners. JO19-2 
boekte wel een overwinning. 
De uitwedstrijd tegen Loos-
drecht JO19-2 werd met 2-6 
gewonnen.

De afgelopen seizoenen von-
den er twee reünies plaats. 
Komend voorjaar – bij de 
thuiswedstrijd van het 1e elf-
tal op zondag 19 april tegen 
Nederhorst – gebeurt hetzelf-
de. Alleen dit keer voor (oud-) 

speelsters, -coaches, -trainers 
en -stafleden, die betrokken 
waren bij de vrouwenteams 
van ‘s-Graveland. Op onze 
site (www.svsgraveland.nl) 
en facebookpagina staat alle 
praktische info. Meld je aan en 
zegt het voort!

De vereniging is niet alleen 
bezig met het huidige seizoen, 
maar heeft het vizier ook al op 
het volgende seizoen gericht. 
Omdat gebleken is dat de hui-
dige behoefte aan extra speel- 
en trainingsvelden volgend 
seizoen alleen maar groter 
wordt, is afgelopen week aan 
de gemeente een aanvraag 
gedaan voor het toepassen 
van de Accommodatieregeling 
voor de aanleg van een twee-
de kunstgrasveld komende 
zomer.

   

CLUB 4711
Uitslag BV De Tram tegen Bil-
jartclub 4711: 8-6

Ankeveen, maandag 24 febr.: 
C. UitdenBosch – J. Vrijburg 
0-3, J. v.d. Berg – M. Zieleman 
3-0, K. Voorn – R. Knegt 3-0, 
J. UitdenBosch – B. Worp 2-0, 
R. Kempers – K. Jacobs 0-3
Stand aan kop: Biljartclub 
4711 9-73, BV De Tram 8-62, 
BV Geinburgia 8-50
Uitslag maandtoernooi bil-

jarten: Zaterdag 29 febr.: 1. 
M. Boelhouwer & R. Boel-
houwer (16 pt.), 2. C. Uitden-
Bosch & M. Verlaan (16 pt.), 
3. K. Jacobs & M. Zieleman 
(12 pt.), 4. J. UitdenBosch & 
M. v.d. Velden (4 pt.)

Programma + contact
Donderdag 5 maart 20.00 uur: 
BV Overmeer tegen BV Gein-
burgia, vrijdag 6 maart 14.30 
– 20.30 uur: vrij biljarten + bar 

open, maandag 9 maart 19.30 
uur: onderlinge competitie Bil-
jartclub 4711
Contact: 06-20408058

Spektakel in darttoer-
nooi Nederhorst
Nico van Os maakt favorietenrol waar

Door: Patrick Schaap

NEDERHORST DEN BERG
Het eerste darttoernooi in 
Nederhorst den Berg van 
2020 is weer een feit. Met 
35 deelnemers was het een 
drukbezocht maar boven-
al gezellig avondje darten. 
Locatie was Sportcafé de 
Blijk. De plek die zich hier-
voor leent vanwege de gro-
te zaal en de elf dartborden 
die er hangen.

Aan het begin van de avond 
druppelde de ene naar de 
andere darter binnen en rond 
19.30 uur werd het startsein 
gegeven. Het toernooi was op-
gezet in vijf groepen van vier 
darters en vijf groepen van 
drie darters. De beste twee 
gaan door naar de winnaars-
ronde en de overige darters 
gaan naar de verliezersronde. 
Vanaf dat moment geldt voor 
zowel de winnaars- als de 
verliezersonde een knock-out 
systeem. Wie vanaf dan een 
wedstrijd verliest, ligt uit het 
toernooi. Voor de mensen die 
niet bij de beste twee van de 
poule zitten, hebben ze dus 
nog een kans om een beker 
mee naar huis te nemen.

Dat de mensen voor goud 
gingen, was met de poulefa-
se al duidelijk zichtbaar. Er 
werden meerdere 180’ers ge-
noteerd, wat maar weer eens 

onderschrijft hoe hoog het ni-
veau die avond was. Erik de 
Noo stond aan het eind van 
de avond bovenaan met vijf 
180’ers. In de verliezersronde 
stonden Johan van Huisstede 
en Jasper van Zwieten tegen-
over elkaar in de finale. Beide 
heren maakten er een waar 
spektakel van. Ondanks een 
180 van Van Huisstede moest 
hij het onderspit delven: 3-2.

In de winnaarsronde maakten 
alle topfavorieten hun ver-
wachtingen meer dan waar in 
de groepsfase en een climax, 
verderop in de knock-out fase 
van de winnaarsronde, was 
aanstaande. Nico van Os, die 
bekend is met het winnen van 
toernooien, kon dit toernooi 
ook op zijn palmares bijschrij-
ven. In de finale was hij met 
4-1 te sterk voor Jasper van 
Zwieten.

 Foto: Winnaar Nico van Os

Weekblad Wijdemeren zoekt een 
bezorger om op woensdag in de 
Kortenhoef / ‘s-Graveland ons 
weekblad  te bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06-136 678 48

bezorger
gezocht!! !
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Siertuin Gooilust opent deuren voor de lente

‘S-GRAVELAND
Twee weken eerder dan 
normaal staat de siertuin 
van buitenplaats Gooilust 
al in volle bloei. Daarom 
opende dit verborgen pa-
radijsje van Natuurmonu-
menten in ’s-Graveland 
afgelopen zaterdag al haar 
deuren voor iedereen die 
van de lente wil proeven.

“Het is nat en warm geweest, 
en we hebben nauwelijks 
vorst gehad, dus alles loopt 
al uit. De voorjaarsbloeiers 

staan in bloei of volop in de 
knop. Sneeuwklokjes, krokus-
sen, narcissen, lenteklokjes, 
maar ook de helleborussen 
met hun prachtige tinten van 
wit tot rood”, vertelt boswach-
ter en tuinbaas Johan van 
Galen Last. Hij gaat nog even 
door: “Het roze alpenviooltje 
laag bij de grond, de fraaie 
forsythia, sleutelbloem en de 
sierkersen komen ook al in 
bloei. Genoeg te zien dus!”

Negenhonderd verhalen
De siertuin op Gooilust is 

van zaterdag 29 februari tot 
14 november geopend. Elke 
dinsdag en zaterdag ben je 
welkom van 13.00 tot 16.30 
uur om een kijkje te nemen op 
deze schitterende ommuur-
de plek. Vrijwillige gastheren 
en -vrouwen van Natuurmo-
numenten vertellen je alles 
over de collectie van ruim 900 
soorten: achter elke plant en 
boom schuilt een bijzonder 
verhaal. De siertuin wordt bo-
vendien onderhouden door 
een groep van zo’n 25 en-
thousiaste vrijwilligers.

Pronken met planten
De siertuin is in 1823 aange-
legd. De welgestelde bewo-
ners toonden graag hun rijk-
dom door te pronken met hun 
verzameling exotische bomen 
en struiken. Rond 1900 vorm-
de toenmalig eigenaar Frans 
Ernst Blaauw de tuin om tot 
een vogeltuin en verzamel-
de bomen en struiken uit alle 
windstreken. Vanaf 1990 is de 
tuin geleidelijk omgevormd 
naar vier aparte delen: krui-
dentuin, rozentuin, traditio-
nele moestuin en moestuin 

met wilde planten. In 2008 is 
‘De Bla(a)uwe Tuin’ ingericht 
met blauwbloeiende planten 
ter nagedachtenis aan Frans 
Blaauw en enkele witte ac-
centen voor zijn vrouw Louise 
Six.

Praktische informatie
Het is mogelijk voor groepen 
om rondgeleid te worden door 
de siertuin, neem hiervoor 
contact op met beheerkantoor 
Gooi en Vechtstreek:
T 035 – 699 0000.

   

Expositie Water
Teken- en schildergroepen

NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 7 maart orga-
niseren de drie teken- en 
schildergroepen van het 
Sociaal Cultureel centrum 
in Nederhorst een exposi-
tie met als thema ‘Water’. 
De expositie is van 10.00 
tot 15.00 uur aan de Blij-
klaan 1.

De maandagavond schilder-
groep van 20.00 tot 22.00 uur 
staat o.l.v. beeldend kunste-
naar Rosalie van Hammink. 
In deze cursus leer je om-
gaan met diverse materialen 
en technieken: tekenpen, 
potlood, houtskool, pastel, 
acryl-, aquarel- en olieverf, 
mixed-media. Er is geen teke-

nervaring nodig om te kunnen 
beginnen: door de speciale 
opbouw van de lessen train je 
jezelf naar een hoger niveau. 
Info: info@rosaliehammink.
com / 06-21934514.

De dinsdagochtend en -avond 
van 9.00 tot 11.45 uur en van 
19.30 tot 22.00 uur staat o.l.v. 
Marieke van Dijk. Zij leert je 
allerlei tips en tricks van het 
tekenen en schilderen. Door 
elke maand een workshop 
aan te bieden met verschil-
lende materialen en technie-
ken daagt ze je uit om buiten 
je comfort zone te gaan. Niks 
moet alles mag. De andere 
lessen kunnen gevuld worden 
met eigen schilderwerk. 

Info:
dijkmarieke32@gmail.com / 
06-18693943.

De vrijdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur staat o.l.v. Vera 
van Zanden vrijwilliger van 
Versa Welzijn. Zij biedt de 
mensen de ruimte en de ge-
legenheid om schildertech-
nieken te ontplooien en deze 
met elkaar te delen. Ook het 
genieten van het bezig zijn en 
de resultaten komen terug op 
de vrijdagmiddag. Om 15.00 
uur wordt er op deze gezellige 
middag een kopje thee geser-
veerd.
Info: www.versawelzijn.nl
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Start kaartverkoop 
voorjaarsconcert 
BMOL
KORTENHOEF
Zaterdagavond 21 maart geeft 
muziekvereniging weer haar 
jaarlijks voorjaarsconcert. Zan-
groep Bluez, slagwerkgroep 
BMOL World Percussion, 
jongerenband Madjet en het 
harmonie orkest hebben een 
prachtig en zeer gevarieerd 
programma ingestudeerd. 

Kaarten voor dit concert zijn 
vanaf heden te reserveren 
op info@bmol.nl of zijn vanaf 
7 maart te koop bij bloemen-
tuin Lobelia, Meenthof 41 te 
Kortenhoef. Het concert vindt 
plaats in sporthal “De Fuik” 
Zuidsingel 54 teKortenhoef. 
Aan van concert 20.00 uur. 
Zaal open 19.30 uur.

   

Uitzonderlijke 
vierling geboren

LOOSDRECHT
Eind februari jl. is bij Land-
goed De Schaapskooi aan 
de Nieuw- Loosdrechtse-
dijk een vierling geboren. 
Dit is best bijzonder en 
komt niet vaak voor.

Moeder en lammetjes doen 
het uitstekend, maar ze krijgen 
wel alle vier een flesje erbij. 
Het is een drukke tijd voor de 
families Van de Meent en Van 
der Nooij.

Momenteel hebben ze 14 lam-

metjes, maar de komende we-
ken moeten er nog veel meer 
schapen lammeren.

Van Leipzig naar Berlijn
Met leden van Combattimento

NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 14 maart ko-
men vijf leden van het 
gevierde Combattimento 
naar Concerten op de Berg 
in Nederhorst den Berg. 
Muziek uit de barokperio-
de, dat is waar deze musici 
voor leven. Voor dit con-
cert nemen ze ons mee in 
de voetsporen van de fami-
lie Bach: van Leipzig naar 
Berlijn.

Johann Sebastian Bach heeft 
een groot deel van zijn leven 
doorgebracht in Leipzig. Hij 
had ook toen veel belangstel-
ling voor andere vooruitstre-

vende muziekcentra in het 
land. Die aandacht richtte zich 
in eerste instantie vooral op 
de stad Dresden, maar later 
verschoof zijn blik naar Berlijn. 
Hier werkte zijn tweede zoon 
Carl als klavecinist van de 
koning van Pruisen en Bach 
bezocht Berlijn twee keer. Tij-
dens deze bezoeken leerde hij 
ook de gebroeders Graun en 
hun galante muziek kennen.

De vijf leden van Combatti-
mento vormen een hecht en-
semble met een geheel eigen 
klank en speelwijze: energiek, 
vurig, stijlbewust. Zij brengen 
een programma rond 17e- en 

18e-eeuwse barokmuziek 
met bekende en minder be-
kende componisten: de grote 
Bach zelf, van zijn zoons Carl 
Philipp Emanuel en Johann 
Christian en Carl Heinich 
Graun. Daarnaast speelt het 
ensemble deze avond in de 
Willibrordkerk werk van Bach’s 
tijdgenoot Georg Philipp Tele-
mann.

Leden van Combattimento bij 
Concerten op de Berg, zater-
dag 14 maart, aanvang 20.15 
uur. Kaartverkoop via Brinkers 
(Dammerweg 1, Nederhorst 
den Berg) of via www.concer-
tenopdeberg.nl

   

OERRR Knutselen voor vogels 
’S-GRAVELAND 
Ga zondag 8 maart sa-
men met de boswachter 
op ontdekkingsreis over 
de ’s-Gravelandse Buiten-
plaatsen Boekesteyn en 
Schaep en Burgh. Deze 
activiteit speciaal voor ge-
zinnen met kinderen vanaf 
4 jaar, begint om 11.00 uur 
en eindigt rond 12.30 uur.

Ontdek hoe de vogels en an-
dere dieren leven in het bos. 
De boswachter weet antwoord 
op al je vragen. Neem een 
tasje mee zodat je onderweg 
materiaal kan verzamelen 
voor je nestbol. Deze ga je na 
de wandeling samen de bos-
wachter maken in het bezoe-
kerscentrum. De nestbol hang 
je op in je eigen tuin of op je 
balkon. Zo kunnen de vogels 

het bouwmateriaal voor hun 
nest bij jou thuis ophalen en 
een mooi stevig nest maken 
om hun eitjes in te leggen!
Het vertrekpunt is Bezoekers-
centrum Gooi en Vechtstreek, 
Noordereinde 54-b, ’s-Grave-
land. Neem voor vragen con-
tact op via 035 – 656 30 80 of 
kijk op www.natuurmonumen-
ten.nl/bcgooienvechtstreek.

   

OERRR Bossafari in ’s-Graveland
’S-GRAVELAND
Ga zondag 15 maart van 
11.00 tot 12.30 uur samen 
met de boswachter op sa-
fari over de buitenplaatsen 
van ‘s-Graveland. Deze 
wandeling is speciaal voor 
gezinnen met kinderen 
vanaf 4 jaar. Na afloop bak 
je een broodje boven een 
knapperend vuurtje.

Je gaat hier niet opzoek naar 
de Big Five, maar naar de vele 
kleine bewoners van het bos. 
Gewapend met een loeppot-
je en een zoekkaart ga je op 
jacht in de wonderlijke wereld 
van de kleine kruipers. Ontdek 
wat een regenworm eet en 
hoeveel pootjes een pissebed 
heeft. De boswachter vertelt 
je leuke weetjes en heeft ant-
woord op al je vragen. Na af-
loop bak je samen met de bos-
wachter een broodje boven 
een knapperend vuurtje.

Vertrekpunt: Bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek, 
Noordereinde 54-b, 1243 JJ 
’s-Graveland. Neem voor vra-

gen contact op via 035 – 656 
30 80 of kijk op www.natuur-
monumenten.nl/bcgooien-
vechtstreek.

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

 Foto: Janko van Beek
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6 maart 
Vioolsonates van Brahms met Ruña ’t Hart en Laurens de Man -
Nederhorst den Berg
Wie zich de Schubertiade van oktober in het Jagthuis nog herinnert 
zal zich verheugen op het komende concert in Het Jagthuis. Violiste 
Ruña ’t Hart en pianist Laurens de Man komen de drie vioolsona-
tes van Johannes Brahms spelen: de mooiste kamermuziek in een 
intieme setting. De drie vioolsonates vormen een hoogtepunt in het 
oeuvre voor kamermuziek van Johannes Brahms; ze zijn een mijlpaal 
in zijn werk en ze worden terecht beschouwd als één van de belang-
rijkste kamermuziekwerken uit de romantische periode. In deze sona-
tes horen we de volwassen Brahms. 
Concert Brahms’ vioolsonates: vrijdag 6 maart 2020, aanvang 20.15 
uur, entree 18,50 euro (tot 25 jaar 10 euro). Reserveren via de website 
www.jagthuis.nl, per email via stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-
252609. De locatie van het concert is Het Jagthuis, Middenweg 88, 
Nederhorst den Berg (Horstermeer).

7 maart
LAMMETJESDAG op Boerderij Galesloot i.s.m. het Spotjesteam –
Nederhorst den Berg
De meeste lammetjes van dit jaar zijn al geboren en daarom wordt de jaarlijks LAMMETJESDAG ge-
houden op zaterdag 7 maart tussen 10.00 en 12.30 uur op de Boerderij van de familie Galesloot/Bos-
huizen Reeweg 5. Ook dit jaar weer in samenwerking met de Spotjes zijn er verschillende activiteiten 
over het gehele erf. Kinderen zijn van harte welkom onder begeleiding van hun ouders, grootouders 
of andere volwassenen. Bij de ingang krijgen de kinderen een stempelkaart met verschillende activi-
teiten voor binnen en buiten. Al rondlopend op de boerderij krijgen zij informatie, kunnen ze spelletjes 
doen en knutselen om zo alles te weten te komen over het boerenleven. Kortom, een prachtige gele-
genheid om de schapen en hun leuke lammetjes te komen bewonderen en te aaien. De schapen op 
de boerderij zijn tegen Q koorts ingeënt. Op dit moment hebben zowel wij als onze dierenarts geen 
enkele aanwijzing dat er iets mis is. Desondanks is het voor zwangere vrouwen en kinderen met een 
verminderde weerstand af te raden om een bedrijf in het aflamseizoen te bezoeken. Bij het hek, aan 
de ingang, worden de kinderen en ouders ontvangen. Daar vragen wij een bijdrage van €3 per kind. 
Voor iedereen is er drinken en wat lekkers. Tot ziens op de Boerderij !

15 maart 
Spiegelplasloop Nederhorst den Berg - 
Nederhorst den Berg
De Spiegelplasloop is een loop door de prachtige 
omgeving van Nederhorst den Berg. Aan deze loop 
doen zowel regionale wedstrijdlopers als recreatie-
ve lopers mee. Er kan gekozen worden uit 5 km en 
een 10 km. Voor de kinderen wordt er een Kidsrun 
van 1,2 km georganiseerd.
Starttijden KidsRun: 12.15 uur, 5 km: 12.45 uur, 10 
km: 13.00 uur. Zondag 15 maart 2020 vanaf 12:00. 
Start Overmeerseweg ter hoogte van nr 39 (100 
meter vanaf de sporthal). www.spiegelplasloop.nl/

21 maart
Vrienden Kiezen – Nederhorst den Berg

Wegens overweldigd succes 
organiseren wij wederom een 
koffieochtend op zaterdag 21 
maart van 10.30 tot 12.00 uur. 
Kom je ook? www.vriendenkie-
zen.nl heeft als doel mensen te 
verbinden. Of je nu nieuw bent 
in de gemeente of er al langer 
woont, het is belangrijk, je so-
ciale contacten uit te breiden 
en dat kan op de gratis website 
www.vriendenkiezen.nl door met 
elkaar leuke activiteiten te gaan 

ondernemen. Gewoon samen een kopje koffie drinken, samen koken, iets voor elkaar kunnen bete-
kenen of iemand helpen, samen op stap gaan, fietsen of wandelen, enz. De site is geheel gratis voor 
vrouwen, mannen en stellen, vanaf 21 jaar (geen datingsite). Ben je een nieuwkomer in de gemeente 
en heb je een voucher ontvangen, neem deze dan mee voor een gratis kopje koffie! Consumpties 
zijn voor eigen rekening. Het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen! Locatie 
Restaurant Spieghelhuys, Dammerweg 3 in Nederhorst den Berg!

Elke eerste woensdag
Repaircafe Kortenhoef
Elke eerste woensdag van de 
maand van 14.00 uur tot 16.00 
uur. Het Achterom, Kerklaan 
26 In Kortenhoef Weggooien is 
zonde! Kom langs met uw ka-
potte spullen. Inloop en repara-
tie gratis.  vrijwillige bijdrage is 
altijd welkom! Wilt u meer we-
ten neem dan contact op met 
G Dirven 0611446276

Elke woensdagmiddag
Tasjesbibliotheek 
- Kortenhoef
In De Blinker, Parklaan 5, 
Kortenhoef, elke woensdag-
middag 13.00 - 17.00 uur 
kleinschalige bibliotheek. 
Het is gratis. De bibliotheek 
wordt gerund door vrijwilli-
gers. Neem uw id-kaart mee 
als u lid wilt worden. tasjes-
bibliotheek@gmail.com / 06-
45063315

t/m medio april 2020
Expositie: “Lentekriebels” - 
Breukeleveen
De winter blijft nogal uit in Ne-
derland en de stormen doen 
eigenlijk meer aan de herfst 
denken (bah!). Daarom hebben 
we besloten om de lente maar 
naar onze galerie te halen. Tot 
en met medio april exposeren wij 
fraaie werken van onder andere 
Annelies Jonkhart, Hans J. Ver-
hoef, Constant Artz en andere 
fantastische kunstenaars die het 
voorjaar ieder op hun eigen wijze 
prachtig verbeelden. Wij nodigen 
u van harte uit om samen met 
ons te genieten van de kleurrijke 
lente. Onze galerie is open op 
wo, do, vr van 11.00 tot 17.00 uur. 
De koffie staat voor u klaar! Af-
beelding: schilderijen door Anne-
lies Jonkhart en Hans J. Verhoef. 
www.galeriewijdemeren.nl

7 maart tot 29 april
“Kleur geven aan het leven” 
- Loosdrecht
Expositie in de Bibliotheek van 
Loosdrecht. Op de expositie 
van Hans Bongers wordt met 
name kleurrijke acryl portret-
ten, boksers, rugbyspelers, 
voetballers, balletdansers en 
grachten vertoond. De techniek 
is acryl met paletmes op doek 
en papier. De bibliotheek van 
Loosdrecht heeft een primeur, 
de 1e expositie van het kleur-
rijke werk. Op zaterdag 7 maart 
2020 is de opening om 12.00 
uur. Bibliotheek Loosdrecht, 
Tjalk 41.

7 maart
‘Reddeloos verloren’ – 
Nederhorst den Berg
Vanaf 21 uur. Een heerlijke 
avond jammen met als basis 
band ‘Reddeloos verloren’. Ie-
dereen is welkom om mee te 
komen jammen met deze rock 
en blues classics. Speel of zing 
je niet dan is het luisteren, dan-
sen en genieten met andere 
ook heel gezellig.

8 maart
Klaverjasclub LOEVRE 
– Loenen a/d Vecht
Organiseert een voorjaars 
toernooi op zondagmiddag 8 
maart van 12.30 tot 17.00 uur. 
Zaal open vanaf 12.30 uur. De 
kosten zijn Є 7,00 inclusief kof-
fie of thee en diverse koude en 
warme hapjes. Er zijn kaart-
prijzen te winnen en een loterij 
met mooie prijzen. Cultureel 
Centrum het Web, Spinnerie 15 
Loenen aan de vecht.
Inlichtingen en inschrijvingen 
bij: Joke de Jong 0615310846 
of Freddy Vervoort 0612830511

Aanleveradres

uitagenda@dunnebier.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan 
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl



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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

Vrijwilligers met een groot hart 
voor mens en natuur

Kom werken bij Thuiszorg Inovum
In de thuiszorg maak jij het verschil in het leven van cliënten. Het ene moment verzorg je een wond, 
daarna bied je een luisterend oor tijdens een kop koffie. Schakelen tussen arts, cliënt en familie 
zorgt voor dynamiek. Past dat bij jou? Reageer dan of kom langs op onze kennismakingsborrel.

Bij Inovum (Hilversum en Wijdemeren) werk je in een vooruitstrevende organisatie met korte 
lijnen in informele sfeer. Je krijgt allerlei mogelijkheden om door te groeien. Je uren bepalen  
we in overleg. 

Benieuwd? Kijk op inovumwerkt.nl of neem contact op met recruiter Marianne Horst.

          035 – 588 84 32                                    m.horst@inovum.nl@ 

?

• Hulp in het huishouden
• (Wijk)verpleegkundigen
• Verzorgende IG

• Helpende+
• Oproepkrachten
• ZZP’ers voor de flexpool

Word jij 
deel van ons 
thuiszorgteam?

Vacatures

Achter verpleeghuis de Beukenhof in Loosdrecht ligt de Buitenhof, een prachtig stukje na-
tuur. We komen graag in contact met vrijwilligers die tijdens het buitenseizoen van maart 
tot oktober een halve dag per week (of meer) beschikbaar zijn om aan ons buiten project 
mee te werken.
Houd je van de natuur en vind je het leuk om mee te helpen met de teelt van groenten en 
fruit en/of de verzorging van onze kippen en bloemen? Dan zoeken we jou!

We zoeken vrijwilligers die ook met bewoners van de Beukenhof naar buiten gaan om te 
wandelen en samen te genieten van de prachtige omgeving waar bijen, ooievaars,
schapen, kippen en vlinders leven. De bewoners komen graag buiten. Het zal zeer
gewaardeerd worden.

Een combinatie van vrijwilligerstaken is ook mogelijk. We gaan hierover graag in gesprek. 
Wij zijn ongelooflijk blij met iedere inzet van vrijwilligers die net als wij een groot hart voor 
mens en natuur hebben!

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Joan Saladin, 
Coördinator vrijwilligerszaken Verpleeghuiszorg 

Kom werken bij Thuiszorg Inovum
In de thuiszorg maak jij het verschil in het leven van cliënten. Het ene moment verzorg je een wond, 
daarna bied je een luisterend oor tijdens een kop koffie. Schakelen tussen arts, cliënt en familie 
zorgt voor dynamiek. Past dat bij jou? Reageer dan of kom langs op onze kennismakingsborrel.

Bij Inovum (Hilversum en Wijdemeren) werk je in een vooruitstrevende organisatie met korte 
lijnen in informele sfeer. Je krijgt allerlei mogelijkheden om door te groeien. Je uren bepalen  
we in overleg. 

Benieuwd? Kijk op inovumwerkt.nl of neem contact op met recruiter Marianne Horst.

          035 – 588 84 32                                    m.horst@inovum.nl@ 

?

• Hulp in het huishouden
• (Wijk)verpleegkundigen
• Verzorgende IG

• Helpende+
• Oproepkrachten
• ZZP’ers voor de flexpool

Word jij 
deel van ons 
thuiszorgteam?

Vacatures

035 - 588 83 97 j.saladin@inovum.nl

Kom werken bij Thuiszorg Inovum
In de thuiszorg maak jij het verschil in het leven van cliënten. Het ene moment verzorg je een wond, 
daarna bied je een luisterend oor tijdens een kop koffie. Schakelen tussen arts, cliënt en familie 
zorgt voor dynamiek. Past dat bij jou? Reageer dan of kom langs op onze kennismakingsborrel.

Bij Inovum (Hilversum en Wijdemeren) werk je in een vooruitstrevende organisatie met korte 
lijnen in informele sfeer. Je krijgt allerlei mogelijkheden om door te groeien. Je uren bepalen  
we in overleg. 

Benieuwd? Kijk op inovumwerkt.nl of neem contact op met recruiter Marianne Horst.

          035 – 588 84 32                                    m.horst@inovum.nl@ 

?

• Hulp in het huishouden
• (Wijk)verpleegkundigen
• Verzorgende IG

• Helpende+
• Oproepkrachten
• ZZP’ers voor de flexpool

Word jij 
deel van ons 
thuiszorgteam?

Vacatures
“Als vrijwilliger kun je echt iets betekenen in het

leven van een ander. Een paar uurtjes per week maken een 
wereld van verschil voor iemand die niet meer zelf naar 

buiten kan. Daar draag ik graag aan bij.”


