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PLANTSOEN

CORTENHOEF OERRR

Unieke mammoetkies in Horstermeer
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Dat de 138- jarige Horster-
meerpolder bijzonder is, 
wisten de bewoners van 
de Middenweg e.o. al, maar 
nu krijgt deze droogmake-
rij zelfs landelijke bekend-
heid. Er is diep in de grond 
een mammoetkies gevon-
den van 800.000 jaar gele-
den. Een unieke vondst in 
Nederland.

Bij een proefboring naar brak 
water in de Horstermeerpolder 
door Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht is eind vorig jaar een 
bijzondere vondst gedaan. Tij-
dens een boring is een mam-
moetkies gevonden. Dat blijkt 
uit nader onderzoek van geo-
logen van onderzoeksorga-
nisatie TNO. Het stuk van de 
kies is 15 centimeter lang en 
lijkt op een stuk hout. Mede-
werkers van TNO herkenden 
het vanwege de groeven als 
een stuk kies van een mam-
moet.

Na overleg met specialisten 
van de Universiteit Leiden is 
de kies geïdentificeerd als 
een fragment van de achter-
ste kies uit de onderkaak van 
een Steppemammoet (Mam-
muthus trogontherii). Deze 

mammoet leefde aan het ein-
de van het Vroeg Pleistoceen 
en het begin van het Midden 
Pleistoceen, zo’n 800.000 

jaar geleden. Het is een gro-
te toevalstreffer dat de mam-
moetkies op 38 meter diepte 
gevonden werd. De proefbo-
ring had namelijk maar een di-
ameter van 80 centimeter. De 
mammoetkies ligt momenteel 
bij TNO voor verder onder-
zoek.

Unieke vondst
Voor zover bekend is dit de 
eerste keer dat een dergelijk 
groot kiesfragment in een bo-
ring is aangetroffen. In Neder-
land zijn er niet zoveel fossie-
len van deze soort gevonden; 

van de voorloper de Zuidelijke 
Mammoet en de opvolger de 
Wolharige Mammoet daaren-
tegen zijn veel fossielen be-
kend. Dit komt doordat er in 
Nederland (inclusief de Noord-
zee) weinig fossiel houdende 
afzettingen uit die tijd voorko-
men. De kies is waarschijnlijk 
ergens stroomopwaarts in het 
water terechtgekomen en door 
de stroom meegevoerd rich-
ting Horstermeer.

Temmen van de brakke kwel
De boring vond plaats in het 
kader van het project ‘Tem-

men van de brakke kwel’. In 
de polder Horstermeer is een 
deel van het grondwater brak. 
Brak water zit tussen zoet en 
zout water in. In de lage pol-
der komt dit grondwater als 
‘brakke kwel’ naar boven. 
Dit brakke water is niet goed 
voor de planten en de dieren. 
Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht onderzoekt nu, in sa-
menwerking met de gemeen-
te Amsterdam en met finan-
ciële steun van de provincie 
Noord-Holland, een nieuwe en 
innovatieve manier om met de 
brakke kwel om te gaan.



Woensdag 1 juli 2020
2

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

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.
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za. Markt in Ankeveen weer met de koffietent!!

nog géén GAD scheidingsstation

brood, boeken, schoenmaker, bonbons 

van 8.00-12.30 uur met groenten,
kaas, noten, olijven, bloemen, siroop, 

en DJ Jeroen.  Vlees en vis (vooraf bestellen!)

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
Dunnebier Print
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 - 454 06 022
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
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

In verband met de 
situatie in Nederland 
zijn er geen reguliere 
kerkdiensten.

Wij verwijzen u naar 
de website van uw 
eigen kerk voor de 
mogelijkheden.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 5 juli:  10.00 uur:
 Ds. J. Bodisco.
 Zo. 5 juli:  19.00 uur:
 Zangdienst.
      (Aanmelden beide:
      uiterlijk vrijdag 19.00)
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Nieuwe voorzitter CDA Wijdemeren
WIJDEMEREN
In de ledenvergadering 
van 26 juni jl. is Esther de 
Haan-Luijer (39) unaniem 
verkozen tot voorzitter van 
CDA Wijdemeren. “We zijn 
blij dat de vacature is inge-
vuld” aldus Jan Verbrug-
gen, fractievoorzitter van 
de lokale CDA- afdeling. 
“Met een ervaren kracht 
kunnen we de tijd naar de 
verkiezingen (2022) goed 
voorbereiden.”

Met Esther haalt CDA Wij-
demeren een ervaren kracht 
binnen. Al op 18-jarige leef-
tijd werd zij bestuurslid van 
het CDA in ’s-Graveland. Van 
2002 tot en met 2009 heeft zij 
ook in de gemeenteraad van 
Wijdemeren gezeten. Daarna 
heeft zij de politiek wat losge-
laten, maar op de achtergrond 
is ze altijd op de hoogte geble-
ven. In het dagelijks leven runt 
de echte Kortenhoefse haar 
eigen bedrijf in HR Project-

management. Zij helpt grote 
organisaties met het op orde 
brengen van hun HR-proces-
sen en systemen, met name 
veel in de overheid, zorg en 
het onderwijs. Natuurlijk is zij 
primair de vrouw van Alex en 
trotse moeder van Suus, Job 
en Isa. Esther de Haan is de 
opvolger van Barry Rooimans, 
die in oktober vorig jaar de ze-
tel van Dik van Enk opvulde in 
de Wijdemeerse gemeente-
raad.

Esther: “Het CDA zit in mijn 
DNA verweven.” Daarom 
heeft zij zich met veel plezier 
kandidaat gesteld om, samen 
het CDA in Wijdemeren op de 
kaart te houden. “Ik ben blij dat 
ik de kar mag gaan trekken en 
ik kijk uit naar de mooie initia-
tieven, programma’s en idee-
en die we met elkaar in gang 
gaan zetten. Met elkaar, om 
aan de gemeente te bouwen 
waar ik zo trots op ben”, aldus 
de kersverse voorzitter.

   

Hamerstukken
gemeenteraad
Kunstgrasveld en Meenthof

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In de gemeenteraad van 
deze week komen twee 
hamerstukken aan de orde 
waarover de commissie 
vorige week uitgebreid 
sprak. Het kan nog altijd 
op het laatste moment ver-
anderen, maar bij een ha-
merstuk is er geen debat 
meer over het onderwerp.

Tot blijdschap van sv ’s-Gra-
velandvoorzitter Marc Dege-
kamp stemden alle partijen, 
behalve de VVD, vóór een 2e 
kunstgrasveld. Dat was mede 
te danken aan de gedegen 
inspraak van Degekamp die 
duidelijk maakte dat deze aan-

passing noodzakelijk is voor 
een groeiende sportvereni-
ging. Die bijna 5 velden zou 
moeten hebben, maar slechts 
3 velden te beschikking heeft. 
Met een kunstgrasveld van 
hergebruikt materiaal (RKC 
Waalwijk) kunnen jong en oud 
volop voetballen. Het gaat om 
de 1/3 regeling, waarbij de ge-
meente ruim 132.000 subsidi-
eert plus een renteloos voor-
schot van hetzelfde bedrag, 
de laatste 33,3 % betaalt de 
vereniging zelf. VVD’er Sieta 
Vermeulen vond het bedrag 
een te grote aanslag op de 
financiën van Wijdemeren, 
evenals VVD- wethouder Klink 
die binnen B&W had tegen-
gestemd. Na het zomerreces 
komt wethouder De Kloet met 

een nieuwe 1/3 regeling, die 
ervoor moet zorgen dat ver-
enigingen alleen een beroep 
op een accommodatieregeling 
kunnen doen met een finan-
cieel plafond. Hoe hoog staat 
nog niet vast.

Meenthof
Geen enkele politieke partij 
had bezwaar tegen de 70.000 
euro die nodig is voor een 
ambtelijke voorbereiding van 
een bouwproject in winkelcen-
trum De Meenthof. Het gaat 
hier om fase 1, waarbij de Dob-

ber wordt gesloopt en waar op 
die plek 23 middeldure huur-
woningen worden neergezet, 
boven enkele dagwinkels met 
parkeerruimte. De Dobber is in 
2018 verkocht aan Pejolam ( 
gebroeders Landwaart) voor € 
1.430.000. Van dat geld heeft 
Wijdemeren al diverse doelen 
betaald: o.a. cultureel centrum 
De Blinker in Kortenhoef (€ 
380.000); de gedeeltelijke be-
strating van het winkelcentrum 
(€ 290.500) en een vergoe-
ding aan de muziekverenigin-
gen van € 50.000.

Wel hadden bijna alle politieke 
partijen grote moeite met het 
feit dat er geen 35 % sociale 
huurwoningen zullen komen 
in de eerste fase. Daar hecht 
men erg aan, behalve de VVD. 
Wethouder Klink zei dat een 
en ander al is vastgelegd in 
een eerdere deal. Hij zegde 
toe dat de raad nog op drie 
volgende momenten de kans 
krijgt om alsnog die sociale 
component af te dwingen.

Foto: middeldure huurwoningen 
op plek Dobber

   

Heilloos traject tegen beschermde status
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In de commissie Ruimte 
& Economie ging het over 
een eventueel bouwplan 
van 150 woningen in de 
Horn- en Kuijerpolder in 
Nederhorst den Berg.

Aanleiding was een brief van 
projectontwikkelaar Kenne-
merland Beheer die aandrong 
op een status aparte voor 
deze bestemming. Namens 
de Groep Landschapsbehoud 
Nederhorst Noord noemde in-
spreker Marco Ritt bouwen in 
de polder ‘een heilloos traject’ 

tegen een beschermde status. 
Daarna reageerden de wet-
houder en enkele commissie-
leden. De heer Ritt refereerde 
aan de beschermde status 
als UNESCO- erfgoedgebied 
naast ook nog een bescherm-
de status als weidevogel-
leefgebied. Hij riep de lokale 
politici op om aan de slag te 
gaan met wat wèl kan binnen 
de nieuwe regels en zorg voor 
de natuur en recreatie. En op 
zoek te gaan naar geschikte 
locaties met een woonbestem-
ming. Hij noemde het oude 
gemeentehuis van Nederhorst 
den Berg een mooi voorbeeld 
hoe het zou moeten. Uit de 

Monitor Woningbouw zou blij-
ken dat er voor Nederhorst 
circa 18 woningen per jaar 
nodig zijn. Via de kansenkaart 
zijn de locaties voor dit soort 
aantallen woningen naar alle 
waarschijnlijkheid met groot 
gemak te vinden, meende hij. 
‘Wethouder De Kloet heeft 
zogenaamde goede gesprek-
ken, maar de provincie zegt 
keer op keer: in de Horn- en 
Kuijerpolder wordt niet ge-
bouwd. Een goed gesprek, 
maar de wethouder vergeet 
kennelijk telkens er aan toe te 
voegen: met slecht resultaat’. 
Hij riep de raadsleden op om 
alsnog terug te keren naar de 

natuurbescherming. Reacties 
VVD- fractievoorzitter Sieta 
Vermeulen wees op de meer 
dan 1000 woningzoekenden. 
Ze twijfelde aan de woning-
behoefte van 18 woningen 
voor de kern Nederhorst uit 
het betoog van Ritt. Boven-
dien zei ze dat het eigenlijk 
gaat om het afmaken van een 
bestaand plan van enkele de-
cennia terug. De laatste kans 
op een groot bouwproject voor 
Wijdemeren. Het inbreien op 
bestaande locaties wordt erg 
lastig als Wijdemeren gaat val-
len onder de provinciale regels 
van beschermd landschap. 
Wethouder De Kloet erkende 

dat het bouwproject ‘lastig’ 
wordt, maar dat hij beslist niet 
naar Haarlem zou reizen voor 
gesprekken met provinciebe-
stuurder Loggen als hij kans-
loos zou zijn. De andere (ver-
snelde) procedure waar de 
projectontwikkelaar op doelde, 
wil de wethouder niet. Hij wil 
de normale bestemmingsplan-
procedure. Rob Duikersloot 
van Dorpsbelangen is vóór 
bouwen, hij beschouwt Neder-
horst-Noord als het afmaken 
van een bestaande wijk. 
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Vlaggen mag altijd

WIJDEMEREN
Regelmatig krijgt de re-
dactie berichten van le-
zers die zich ergeren aan 
het niet hanteren van een 
vlagprotocol. Iemand uit 
de buurt heeft de vlag niet 
op tijd binnengehaald of 
er hangt een schooltas bij. 
De redactie dook in de re-
gels en er mag veel meer 
dan sommigen denken.

Wanneer kan ik de Neder-
landse vlag uithangen? Ne-
derland kent geen wettelijke 
regels voor het gebruik van de 

vlag. U mag als burger, bedrijf 
of organisatie op alle dagen 
van het jaar de vlag uithan-
gen. Er zijn wel regels voor 
het vlaggen vanaf Rijksge-
bouwen. Die staan in de vla-
ginstructie. Burgers, bedrijven 
en organisaties kunnen de in-
structie volgen als richtlijn. Dit 
is niet verplicht. U mag altijd 
de vlag uithangen. Bijvoor-
beeld bij een feestelijke ge-
beurtenis als een huwelijk of 
het slagen voor een examen. 
Ook halfstok vlaggen bij een 
overlijden mag. Er is geen 
wet die vlaggen verbiedt of 

bepaalt hoe u moet vlaggen. 
U bent dus nooit strafbaar als 
u de vlag uithangt.

Gebruiken
Wel zijn er gebruiken en re-
gels (protocol) voor het uithan-
gen van de vlag. Zo mag een 
gehesen vlag nooit de grond 
raken of het verkeer hinde-
ren. Ook is het de gewoonte 
dat u de vlag niet laat hangen 
tussen zonsondergang en 
zonsopkomst. Wilt u de vlag 
’s nachts wel laten hangen? 
Dan is het goed gebruik de 
vlag te verlichten, waardoor 
de kleuren goed zichtbaar 
zijn. Vlag én wimpel gaan op 
gebouwen van de Rijksover-
heid uit op Koningsdag en op 
de verjaardagen van Konin-
gin Máxima, Prinses Beatrix 
en de Prinses van Oranje. In 
de algemene vlaginstructie 
staat op welke speciale da-
gen de vlag uit moet vanaf 
Rijksgebouwen. En op welke 
manier. Provincies, gemeen-
ten en waterschappen wordt 
gevraagd de vlaginstructie 
te volgen. Burgers, bedrijven 
en organisaties kunnen de in-
structie als richtlijn volgen. Dit 
is niet verplicht.

   

Dino’s worden geveild

KORTENHOEF
Een laatste blik op de vijf 
fraaie kunstwerken op de 
Elbert Mooijlaan. De di-
no’s en oermens die Mi-
chael Kulkens kunstig van 
hout fabriceerde, werden 
vorige week verplaatst 
naar het Dino Experience 

Park in Gouda.
Tot eind september, dan wor-
den ze geveild in café-restau-
rant De Eendracht (voorheen 
de Tafelberg) in Blaricum. De 
opbrengst komt o.a. ten goe-
de aan het Emma-kinderzie-
kenhuis. De Super Krokodil 
staat al nabij de boom op de 

Tafelberg, de plek waar de 
familie Kulkens met velen op 
indrukwekkende wijze in 2015 
afscheid nam van zoon Tom-
my Boy die dodelijk veronge-
lukte.

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp

Iris Klarenbeek: 06 516 41 259 ma t/m do
luisterend oor/maatjescontacten

Nicole van Huisstede: 06 823 34 406 di t/m do 
wonen/welzijn/mantelzorg

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
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aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk
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Bouwen in Nederhorst en Kortenhoef
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Jan-Jaap de 
Kloet wilde van de com-
missie Ruimte en Econo-
mie een advies over twee 
bouwplannen: op het An-
keveensepad in Neder-
horst den Berg en in Kor-
tenhoef. In beide gevallen 
gaf een lichte meerderheid 
het sein op doorgaan. Al 
waren er veel kritische 
kanttekeningen.

Achter het Spieghelhuys wil 
projectontwikkelaar Kondor 
Wessels Projecten zes wonin-
gen bouwen op het Ankeveen-
sepad. Dat wil zeggen twee 
keer 2-onder één kapwonin-
gen en 2 vrijstaande wonin-
gen. Al vanaf 2012 wordt er 
met diverse varianten gewerkt 
(van 14 naar 6 huizen ). Van-
uit de directe omgeving zijn er 
veel bezwaren over de mas-
saliteit, de aantasting van de 
natuurlijke omgeving en over 
het type woningen. In decem-
ber 2019 kreeg de wethouder 

de opdracht om nog eens met 
de ontwikkelaar en de drie be-
trokken partijen in conclaaf te 
gaan. Dat heeft niet gewerkt, 
want één van de partijen wierp 
op het nooit eens te worden 
met woningbouw op deze 
plek. Alle pogingen om tot een 
vergelijk te komen zijn dus niet 
gelukt. CDA, Dorpsbelangen 
en D66 staan achter het plan. 
Wel maakten Torsing (CDA) 
en Roosenschoon (D66) aan-
merkingen over de waterhuis-
houding en beplanting. Daar 
voegde Nanne Roosenschoon 
aan toe dat er snel meer dui-
delijkheid moest komen over 
de drie appartementen boven 
het Spieghelhuys. Dat blijft 
voor de democraten een be-
langrijke voorwaarde. Sieta 
Vermeulen (VVD) wil wel wo-
ningbouw toestaan, maar met 
minder bouwvolume. De op-
positiepartijen zijn tegen. Stan 
Poels (PvdA/GrL) had het over 
‘woningen waar we niet op 
wachten’, veel te grote hui-
zen op een kleine ruimte, daar 
sloot Gert Zagt (DLP) zich bij 
aan. Die ook nog een punt 

maakte van het feit vier inspre-
kers alleen schriftelijk mochten 
reageren.

Kortenhoef-Zuid
De bouw van 250 woningen 
in Kortenhoef-Zuid bevindt 
zich nog in een primair stadi-
um. Al wil wethouder De Kloet 
enige haast maken. Voordat 
er een provinciale verordening 
komt die een eind maakt aan 
grote bouwplannen in de zes 
dorpen. Alle partijen wachten 

met smart op de uitkomst van 
een verkeersonderzoek. Want 
dat wordt de bottle-neck, als 
die 250 huishoudens met hun 
auto weg moeten rijden over 
de smalle Emmaweg. Moet 
er een rotonde komen op de 
Smidsbrug of zelfs een fiets/
voetgangerstunnel? Of een 
nieuwe parallelle weg ach-
terlangs met eenrichtingsver-
keer? Die suggestie van D66 
‘er Nanne Roosenschoon 
werd door wethouder De 

Kloet snel van tafel geveegd. 
Dat kan niet in relatie tot het 
natuurplan. Nogal wat spre-
kers misten een samenhang 
met het plan van de waterwo-
ningen van Afvalzorg en het 
VLEK- plan van de eigenaren 
Emmaweg. De wethouder 
zegde toe die twee partijen te 
betrekken bij Zuidsingel Fase 
8, doch niet afhankelijk te wil-
len zijn van die twee partijen. 
Dat geeft vertraging, dus los 
van elkaar ontwikkelen.

Twee bouwprojecten aan de Rading
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Waar het realiseren van grote 
bouwprojecten in Wijdemeren 
veelal stuit op bezwaren en 
lange procedures lijken twee 
inbreiprojecten aan de Rading 
in Loosdrecht wel succesvol.

Op de hoek van de Tjalk en de 
Rading 138 is een plan inge-
diend dat voorziet in de bouw 
van 15 appartementen, waar-
van 12 in de sociale sector; 5 
eengezinshuizen en 3 blokjes 
van twee-onder-een kapwo-
ningen met bijbehorende infra-
structuur. In totaliteit 26 woon-
eenheden. De plaatselijke 
politiek moest ook beoordelen 
of het bestemmingsplan ge-
wijzigd kan worden van ‘agra-
risch’ naar ‘wonen’. Daar is 
geen bezwaar tegen omdat het 
vroegere veehoudersbedrijf al 
is gestopt. Ruimtelijk past het 
ook, het nieuwe woonwijkje ligt 
tussen de Lieve Geelvincklaan 
en de Rading. Aan de west-
kant komen de appartementen 
aan het Catharina-Amalia-
plantsoen. De woningen (vrij-

staand en twee-onder- een 
kapwoningen) staan haaks 
op de Lieve Geelvincklaan en 
de Rading, waardoor er geen 
sprake is van een gesloten 
front. Dit bouwproject voldoet 
aan de eis van 1/3 sociaal, 
want bouwer Slikker Bouwma-
nagement bouwt er 12 in die 
sector. Huur of koop is nog niet 
vastgesteld, wel is bekend dat 
de appartementen slechts 52 

m2 zullen bedragen. Over het 
algemeen waren de omwo-
nenden uit de straten erachter 
ook positief. Ze zijn blij dat het 
geen hoogbouw betreft, een 
enkeling vindt het jammer dat 
het groen verdwijnt. Ook de 
politieke partijen stonden ach-
ter dit plan.

12 huurappartementen
Verderop, op Rading 128 in 

Loosdrecht, waar eens auto-
bedrijf Auto Wessel was ge-
vestigd, kunnen 12 huurappar-
tementen worden gebouwd, 
waarvan vier in de sociale 
sector en 8 in de middenklas-
se (700-1000 huur). Daarmee 
gingen de commissieleden 
vlot akkoord. Rob Duikersloot 
(Dorpsbelangen) vond het per-
fect passen in de omgeving, 
in ieder geval een stuk beter 

dan een garage. Namens De 
Lokale Partij meende Renée 
Wijnen dat de appartementen, 
evenals bij die op 138, nogal 
klein zijn. Zij wenste ook dat 
inwoners van de zes dorpen 
voor zouden gaan bij de toe-
wijzing. Dat verzoek zou Jan-
Jaap de Kloet ‘diplomatiek’ 
doorgeven aan z’n collega Van 
Rijn die daar over gaat.

 FOTO: Bouwplan Ankeveensepad

 Foto: Boerderij wordt woningbouw, Rading 138
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Baggerdepot tegenover sportvelden Rading
Ingezonden brief

De weilanden schuin tegen-
over de sportvelden aan de 
Rading zullen de plek worden 
voor de opslag van 125.000 
kuub bagger uit het plassenge-
bied, maar ook voor het (ver-
vuilde) slib uit de jachthavens. 
Volgens de provincie nog eens 
200.000 kuub! Noord-Holland 
noemt deze locatie Egelshoek, 
maar het zijn dus weilanden 
(14 hectare) vlakbij de Loos-
drechtse sportvelden. Met het 
inrichtingsplan voor dit depot 
wordt dit najaar al gestart.

Het baggerproject maakt on-
derdeel uit van het Gebiedsak-
koord Oostelijke Vechtplassen. 
De waterkwaliteit van de Loos-
drechtse Plassen zal verbete-
ren en de plassen zullen beter 
bevaarbaar zijn. Duidelijk is 
dat dit zeker nodig is. Is er wel 
gekozen voor de juiste manier 
van afvoeren van deze bag-
ger? Zijn er nog mogelijkheden 
om de afvoer op een andere 
manier plaats te laten vinden?

Buizen
Momenteel is gekozen voor 
het volgende proces: bagger-
schepen zullen hun schepen 
legen bij een overslaglocatie 
direct naast het strand van 
De Strook, op de hoek van de 
Nieuweweg en de Herenweg, 
Breukeleveen. Vervolgens 
gaat het door 6 km. lange, 
dikke buizen naar het weiland 
schuin tegenover de sportvel-
den. Het depot wordt in eer-
ste instantie aangelegd voor 8 

jaar. Is het slim om vrachtsche-
pen af en aan naar een locatie 
naast de Strook te laten varen 
waar veel mensen zwemmen?

Verder houdt dit ook in dat als 
het slib ingedroogd is, dit afge-
voerd wordt met vrachtwagens 
over de Rading, die al niet zo 
breed is, en waar kinderen af 
en aan fietsen naar de sport-
clubs. En dat kan wel eens 
jaren lang gaan plaatsvinden. 
Want om 200.000 kuub bagger 
weg te krijgen zijn minimaal 
4000 vrachtwagens nodig. De 
provincie geeft aan dat het 
baggerdepot zal ruiken maar 
geen stankoverlast zal geven. 
Echter elders was dit wel dege-
lijk het geval ook al bij slechts 
20.000 kuub (Winschoten). 
Voortaan zal er dus gesport 
worden in de stank en het de-
pot zal slechts 500 meter van 
de woonwijk liggen.

Veel vragen
Het baggerdepot zal ook direct 
grenzen aan het Natura2000- 
gebied. De bagger uit de plas 
zal op de weilanden gestort 
worden. Bevat deze bagger 
geen zware metalen of ande-
re vervuilende stoffen die zo in 
het grondwater terecht komen? 
Ook zijn de weilanden nu het 
foeragegebied voor o.a. veel 
dassen. Voor het slib uit de 
jachthavens wordt op dezelfde 
locatie een ‘Tijdelijke Opslag-
plaats’ gemaakt. Dit betekent 
dat er dijken van 1,5 meter 
hoog omheen gelegd gaan 

worden en er komt een kraan 
etc bij te staan. Veel feiten zijn 
dus verzwegen.
Waarom is voor de locatie 
schuin tegenover de sportvel-
den gekozen? Terwijl er ook 
andere mogelijkheden zijn. 
Een mogelijkheid die nooit 
als optie is aangevoerd, is de 
werkhaven van het Plassen-
schap (aan de Veendijk). Deze 
locatie zou kunnen dienen als 
overslaglocatie. Vandaar met 
pijpleidingen naar de Vecht of 
nog beter naar het Amsterdam- 
Rijnkanaal dan kan de bagger 
direct met vrachtschepen afge-
voerd worden, net zoals bij het 
baggerproject van de Vecht ge-
beurd is. Of kleinere vrachtbo-
ten de vervuilde bagger laten 
afvoeren via de sluis naar de 
Vecht en vervolgens naar een 
plek elders in Nederland. Als 
dit alleen in de winter gebeurt 
hebben recreanten er geen last 
van en zijn er geen dure pijplei-
dingen nodig. Want voor de 
bagger uit de plas zijn er opties 
in de Mijnden polder.
Baggeren is belangrijk, maar 
willen we een baggerdepot zo 
dicht bij de sportvelden en de 
bebouwing met veel overlast 
voor een lange periode?
Meer informatie: https://www.
noord-holland.nl/Onderwerpen/
Natuur/Projecten/Oostelij-
ke_Vechtplassen/Thema_s_pro-
jecten/Aanpak_baggeropga-
ve_Loosdrechtse_Plassen

Annelies Landsman

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 1 juli 
zendt GooiTV het volgende 
programma uit:

In TV Magazine komen diverse 
onderwerpen aan bod zoals de 

overlast van het spoor in Gooi-
se Meren.
Ruud Bochardt staat in In Der-
de Termijn stil bij de positie van 
ondernemers in deze Corona 
tijd en hun mogelijkheden om 
te overleven.

Daarnaast zendt GooiTV op 
zondag weer een protestante 
kerkdienst uit vanaf 10.30.

Andreas van der Schaaf laat 
opnieuw van zich horen in De 
Dag van Andreas.

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten
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Janet de Lange
PEDICURE lid provoet

komt ook bij u thuis.

Bel voor een afspraak
of informatie

met Janet  06-29060003.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Zomerkoninkjes!

Aardbei-
stammetje

€ 7,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

 
 

H U A R T   M A K E L A A R D I J   O.G. 
 

Kortenhoef 
Tel. 035-6857850 

Website: www.huart.nl 
Email: info@huart.nl 

 
    

    
 
 

 
 

Met 25 jaar ervaring en vele veranderingen in de makelaardij zitten we nu 
midden in het digitale tijdperk, waarin internet een onmisbaar item is en Funda 
een hoofdrol speelt. Dat is de reden dat wij vanaf 1 oktober 2020 vanuit huis 

verder gaan met onze werkzaamheden. Hierdoor kunnen wij tegen aanzienlijk 
lagere tarieven onze diensten aanbieden. Wij komen naar u toe waar en 
wanneer het u schikt, ook ’s avonds en in het weekend. Rob Huart blijft 

gecertificeerd en zal een zo groot mogelijke inzet tonen om zowel het aan- als 
verkoopproces naar alle tevredenheid te laten verlopen. Deeldiensten behoren 

hierbij ook tot de mogelijkheden. Tevens blijven gevalideerde taxaties 
onderdeel van onze werkzaamheden. Neem vrijblijvend contact met ons op om 

te kijken waar uw voordeel ligt. 

Wij stoppen niet,
maar gaan per 1-10-2020

vanuit huis verder met de Makelaardij

Nieuw assortiment boeken 
van Bestsellers tot unieke pareltjes

U vindt ons elke 1e zaterdag van de maand op de markt 
in Ankeveen, en elke 3e zaterdag van de maand op het 

Willie Das-plein in Nederhorst den Berg.

www.deboektique.nl

De BOEKTIQUE



Renovatie aula
begraafplaats De Rading 

Wijdemeren
informeren

>   Openingstijden Burgerzaken 

De reguliere dienstverlening en openingstijden 

van Burgerzaken en de receptie gelden weer. 

In de afgelopen periode was dit aangepast in 

verband met het coronavirus. Vanaf nu kunt 

u weer online een afspraak maken en gelden 

er geen restricties meer voor het moment 

waarop u een nieuw document mag aanvra-

gen. Uiteraard vragen we u om de corona-

maatregelen op te volgen wanneer u naar het 

gemeentehuis komt. Zie ook:

www.wijdemeren.nl/burgerzakenreceptie.

>   De Appelboom: coronahulp
Ondanks de versoepelingen kan het corona-

virus het dagelijks leven soms nog lastig maken. 

Misschien heeft u behoefte aan een praatje, 

wilt u een ander helpen of heeft u een andere 

hulpvraag. De Appelboom biedt ook in de zo-

mer een overzicht van alle hulp en initiatieven 

in Wijdemeren. Op www.deappelboom.nl/

coronahulp vindt u per dorp alle initiatieven. 

Schroom niet om contact op te nemen met 

de initiatiefnemers.

 >   Minder hondenpoep  
Het Appelboomproject ‘Mijn baas ruimt op’ 

zorgde ervoor dat op 35 locaties in Wijdem-

eren dispensers met biologisch afbreekbare 

hondenpoepzakjes en afvalbakken werden 

geplaatst. Het resultaat: anderhalve maand 

na plaatsing ligt er zo’n 67 procent minder 

hondenpoep op straat. Ook op de plekken 

waar geen dispenser staat is zichtbaar minder 

hondenpoep. Het project leidde tot veel 

nieuwe aanvragen: in juli worden nog eens 

12 extra dispensers en bakken geplaatst in de 

gemeente. Zie voor locaties:

www.deappelboom.nl/hondenpoep.

>   Zwemwater check 

Zoekt u bij mooi weer regelmatig verkoeling 

in een van de plassen? Raadpleeg altijd eerst 

de (gratis) zwemwater-app om te zien waar 

u veilig kunt zwemmen. De kwaliteit van het 

water kan in een warme periode snel veran-

deren. In de app staan actuele gegevens over 

800 zwemlocaties in Nederland. U kunt de 

informatie ook vinden op www.zwemwater.nl.

Officiële
bekendmakingen

Ze zorgen voor isolatie, vertragen de 
afvoer van regenwater, geven ver-
koeling in de zomer,  verminderen 
geluidsoverlast en stimuleren de bio-
diversiteit… groene daken hebben vele 
voordelen. Overweegt u om een groen 
dak aan te leggen? We geven een sub-
sidie van 25 euro per vierkante meter.

Het klimaat verandert en dat zorgt ervoor 

dat we vaker te maken hebben met hevige 

regenbuien en langere perioden van droogte 

en warmte. Groene (sedum) daken kunnen 

helpen om de overlast te beperken. 

In 2020 en 2021 is er 100.000 euro subsidie 

beschikbaar per jaar. Hiermee kan per jaar 

4000 vierkante meter groen dak worden aan-

gebracht. Inwoners en bedrijven ontvangen 

maximaal 25 euro subsidie per vierkante me-

ter tot een maximaal bedrag van 1000 euro, 

inclusief BTW. De minimale afname is zes 

vierkante meter. De subsidie wordt verstrekt 

op de aanlegkosten en/of het materiaal van 

het groene dak. 

Geschiktheid dak
Het onderliggende dak moet stevig zijn en de 

waterdichte dakbedekking vrij nieuw. Daar-

naast is het uw eigen verantwoordelijkheid 

om belasting, draagkracht en dakhelling te 

(laten) controleren. Laat u adviseren door de 

leverancier of een constructeur.

Aanvragen
Voor de actie geldt op=op. Kijk voor meer 

informatie en het doen van een subsidieaan-

vraag op www.wijdemeren.nl/groendak. 

Collectieve inkoop
De Energiecoöperatie Wijdemeren is bezig 

met het opzetten van een collectieve inkoop-

actie, waarbij u tegen gunstige voorwaarden 

(materiaal voor) uw groene dak kunt afnemen 

en indien gewenst een onderhoudscontract 

af kunt sluiten.

Kijk  voor meer informatie op

www.ecwijdemeren.nl. 

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

1 juli 2020

Kort

Fijne zomer!

Volgende week verschijnt er in

deze krant nog een recreatiespecial van de 

gemeente. Daarna zijn we er weer met een 

volledige editie op woensdag 26 augustus.

Tot die tijd publiceren we alleen de officiële 

bekendmakingen.

  Vraag subsidie voor een groen dak 

#mooiWijdemeren
@atejr

Op een veilige manier deelnemen aan 
het verkeer: dat is het doel van het 
project Doortrappen. Een landelijk 
initiatief dat wordt gesubsidieerd 
door de provincie Noord-Holland, 
waarin meer bewustwording wordt 
gecreëerd bij ouderen over fietsen. 

Op het moment dat we een dagje ouder wor-

den vinden we het soms spannend om op de 

fiets te stappen. Terwijl het zo belangrijk is om 

met vertrouwen en plezier deel te nemen aan 

het verkeer. Het aantal fietsongevallen, zeker 

onder ouderen, stijgt. Ook worden er steeds 

meer elektrische fietsen aangeschaft. Het op- 

en afstappen of plotseling remmen is anders 

dan bij een gewone fiets. 

Team Sportservice helpt 
Herkent u zich in hierin? Deel uw verhaal of 

vraag met Team Sportservice vóór 25 juli. Zij 

helpen u graag verder! Ook als professional 

kunt u meewerken aan Doortrappen, bijvoor-

beeld door fietslessen te geven of fietsen te 

onderhouden. U kunt contact opnemen met 

Robin van der Vliet via

rvandervliet@teamsportservice.nl.

Zie ook www.teamsportservice.nl/gooi.

Doortrappen: veilig fietsen voor ouderen



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 12a: plaatsen botenstalling 

   (11.06.2020)

- Herenweg 63: plaatsen hekwerk (15.06.2020)

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: kappen twee bomen 

   (19.06.2020)

Kortenhoef
- Egidius Blocklaan 30: bouwen tuinkamer 

   (15.06.2020)

Loosdrecht
- Frans Halslaan 12: plaatsen dakkapel 

   (24.06.2020)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 85: plaatsen dak-

   kapel (12.06.2020)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 204C 001: plaatsen 

   zendmast (18.06.2020)

- Nootweg 41: uitbreiden woning (22.06.2020)

- Oud-Loosdrechtsedijk 129: realiseren bed en 

   breakfast (16.06.2020)

Nederhorst den Berg
- Cederlaan 40: plaatsen dakkapel (14.06.2020)

- Wilgenlaan 8: uitbreiden woning en

   beschoeiing (23.06.2020)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 

14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag.

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 91: bouwen woning (24.06.2020)

’s-Graveland
- Ankeveensepad 1: plaatsen dakraam 

   (12.06.2020)

- De Boomgaard 28: bouwen keerwanden, 

   kantoor en gedeeltelijk overkappen stort-

   vakken (24.06.2020)

- Kininelaantje 1: kappen 11 bomen (12.06.2020)

Kortenhoef
- De Kwakel 20: bouwen bedrijfswoning en 

   bedrijfspand (22.06.2020)

- Kerklaan 70: maken uitbouw achtergevel 

   (22.06.2020)

- Kortenhoefsedijk 86: bouwen bedrijfs-

   woning (gewijzigde situatie) met erfafschei-

   ding (16.06.2020)

Loosdrecht
- Golfslag 5, 7, 15, 17, 19, 23 en 26: plaatsen

   zonwering (12.06.2020)

- Oud-Loosdrechtsedijk 129: realiseren bed en 

   breakfast (22.06.2020)

- Vermeerlaan 20: plaatsen dakkapel 

   (24.06.2020)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 8: bouwen woning 

   (24.06.2020)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Larixlaan 4: plaatsen dakkapel (18.06.2020)

>  Ontwerpbeschikking 

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 200: bouwen 3 

   appartementen met centrumvoorziening en 

   2 vrijstaande woningen (24.06.2020)

Voor het indienen van een zienswijze: zie 

kader.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
 
Kortenhoef
- Wapen van Kortenhoef, Kerklaan 3: uit-

   breiding terras zolang landelijk beperkende 

   maatregelen gelden (16.06.20)

- Veenstaete, t.o. Parklaan 2: ontheffing geluid 

   draaiorgel, 19 juni 2020 van 13.00-14.00 uur 

   (17.06.20)

- Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., t.h.v.

   Reigerlaan 12: plaatsen toiletunit, 28 t/m 13 

   juli 2020 (25.06.20)

 

Nederhorst den Berg
- Algemene Gymnastiekvereniging Nederhorst 

   den Berg: ontheffing geluidhinder in de 

   openlucht, 26 juni, 3 juli, 21 en 28 augustus 

   2020 van 8.00-10.00 uur (25.06.20)

- Het Spieghelhuys, t.o. Dammerweg 3: 

   plaatsen overkapping met verlichting op

   terras, zolang landelijk beperkende maatre-

   gelen gelden (18.06.20)

- Volkerinfra PNH Gooi en Vechtstreek, 

   naast Sluis het Hemeltje: plaatsen schaftkeet, 

   opslagcontainers en toiletunit, medio

   oktober 2020-maart 2021 (10.06.20)

- Volkerinfra PNH Gooi en Vechtstreek,

   Sluis het Hemeltje: ontheffing geluidhinder 

   reguliere werkzaamheden, 22 februari-3 

   maart 2021 tussen 19.00-7.00 uur (10.06.20)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de 

verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het 

gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht 

(Team Juridische Zaken en Veiligheid). Belang-

hebbenden kunnen binnen deze termijn schrif-

telijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 

bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

’s-Graveland
- Sportvereniging ’s-Graveland, Kininelaantje 1:

   ontheffing privébijeenkomst, 4 september 

   2020 (17.06.20)

Kortenhoef
- Stichting Waterconcert Het Wijde Gat,

   Wijde Gat: waterconcert het Wijde Gat,

   12 september 2020 (10.06.20)

Op een melding is geen bezwaarprocedure 

van toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- Veenstaete, t.o. Parklaan 2: ontheffing 

   geluid draaiorgel, 19 juni van 13.00-14.00 uur 

   (15.06.20)

Nederhorst den Berg
- Algemene Gymnastiekvereniging Nederhorst 

   den Berg: ontheffing geluidhinder in de 

   openlucht, 26 juni, 3 juli, 21 en 28 augustus 

   2020 van 8.00-10.00 uur (20.06.20)

- Het Spieghelhuys, t.o. Dammerweg 3: 

   plaatsen overkapping met verlichting op

   terras, zolang landelijk beperkende maat-

   regelen gelden (11.06.20)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee 

weken vanaf vandaag op afspraak, inzien in het 

gemeentehuis aan de Rading 1 te Loosdrecht 

(Team Juridische Zaken en Veiligheid). Belang-

hebbenden kunnen eventuele bedenkingen 

schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet, 

kunnen uw bedenkingen nog meegewogen 

worden in de besluitvorming.

>  Ingetrokken aanvraag vrijge-
komen standplaatslocatie

De standplaatslocatie aan het Vuntusplein is 

beschikbaar op vrijdag en zaterdag.

>  Ingetrokken aanvraag

Café-Petit Restaurant Het Wapen van Ankeveen, 

uitbreiding terras zolang landelijk beperkende 

maatregelen gelden (15.06.20)

Wijdemeren
informeren

1 juli 2020

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
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Officiële bekendmakingen

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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

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

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

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

Overig

Bouwen en wonen

De aula op begraafplaats De Rading 
in Loosdrecht is verouderd en aan 
modernisering toe. De werkzaam-
heden hiervoor starten op donder-
dag 9 juli. 

De aula krijgt een andere indeling en inrich-

ting. Er komt onder andere een invalidentoilet 

en een grotere hal. Op het dak plaatsen we 

zonnepanelen voor de energievoorziening. 

De toegang wordt vernieuwd en er komt een 

aparte, glooiende opgang zodat de aula beter 

toegankelijk is voor mindervaliden. Ook komt 

er nieuwe beplanting rond de aula.

Urnenmuur
De begraafplaats aan De Rading krijgt ook 

een urnenmuur. Deze wordt op vrijdag 3 juli 

geplaatst. De urnenmuur heeft negen nissen. 

In iedere nis is plek voor twee of drie urnen.  

Werkzaamheden
Op donderdag 9 juli worden er hekken rond 

de aula geplaatst en is de aula niet meer 

toegankelijk. Begrafenissen blijven tijdens de 

renovatiewerkzaamheden mogelijk.

Renovatie aula begraafplaats De Rading 
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Natuurmonumenten: ‘Geen windmolens in  
Wijdemeren’
WIJDEMEREN
Begin deze maand besloot 
de gemeenteraad van Wij-
demeren tot nader onder-
zoek naar mogelijkheden 
voor windenergie in de 
gemeente. Dat terwijl in de 
concept Regionale Ener-
gie Strategie (RES) geen 
opwek van windenergie 
voor Wijdemeren was op-
genomen. Een keuze die 
weloverwogen en in sa-
menspraak met betrokke-
nen is gemaakt. Natuurmo-
numenten ziet geen ruimte 
voor windturbines in de ge-
meente.

Vogelwerkgroep Gooi en Om-
streken en Vechtplassencom-
missie ondersteunen deze 
zorg. Het overgrote deel van 
Wijdemeren bestaat uit Euro-
pees beschermde topnatuur 
die ook onderdeel uitmaakt van 
het Natuur Netwerk Nederland. 
Het open plassengebied in het 
hart van de Randstad is een 

landschappelijke oase van on-
schatbare waarde. Daar horen 
geen windmolens.

Natuurmonumenten kon zich 
vinden in de concept RES op 
grondgebied van de gemeente 
Wijdemeren. Hierin was geen 
windenergie opgenomen. Uit 
de RES participatie-avonden 
in Wijdemeren en Weesp bleek 
er ook geen steun onder bewo-
ners voor het scenario waarin 
plaatsing van windturbines 
en zonnevelden in het oude 
veenlandschap van de Oos-
telijke Vechtplassen mogelijk 
wordt gemaakt. Arjenne Bak, 
gebiedsmanager Vechtplassen 
van Natuurmonumenten: “Wij 
staan uiteraard achter het op-
wekken van duurzame energie, 
maar wel op de juiste plek. Je 
plaatst toch geen windmolens 
in de natuur terwijl er plekken 
langs bestaande infrastructuur, 
op industrie- en bedrijventer-
reinen en op daken onbenut 
blijven? Dit landschap is zo 

schaars en wordt ook enorm 
gewaardeerd door bewoners 
en bezoekers. Dus geen wind-
molens in de kwetsbare natuur 
en het landschappelijk waarde-
volle Vechtplassengebied”.

Laren en Gooise Meren
In de gemeenten Laren en 
Gooise Meren zijn onlangs mo-
ties aangenomen om juist geen 
windturbines en zonnevelden 
in natuurgebieden te plaatsen. 

Het college van gemeente Hil-
versum heeft een eerder voor-
stel voor windturbines naast 
het bos ingetrokken.

Natuurmonumenten betreurt 
het dan ook dat Wijdemeren 
toch aanstuurt op een onder-
zoek naar mogelijkheden voor 
wind in natuur, ondanks alle 
argumenten tegen windmolens 
in dit gebied en een tegen-
overgestelde visie in buurge-

meenten. Bak: “Wij doen elke 
dag onze uiterste best om in 
onze gebieden de verschillen-
de Natura 2000 doelstellingen 
halen, opgaven uit het Natuur 
Netwerk Nederland te reali-
seren en onze oer-Hollandse 
landschappen te behouden. 
We hopen dat de gemeente 
Wijdemeren dan ook dat ze 
zorgvuldig met de natuur, het 
landschap en de wensen van 
haar bewoners omgaat.”

Inwoners helpen met bewateren plantsoenen
WIJDEMEREN
Na twee extreem droge ja-
ren is er ook in 2020 nog 
maar zorgwekkend weinig 
regen gevallen. Dit heeft 
gevolgen voor de jonge 
aanplant in de gemeente-
plantsoenen en bij de par-
ticipatieprojecten van de 
Appelboom (Vrijwilligers-
platform van de Gemeente 
Wijdemeren). Deze zomer 
helpen inwoners daarom 
bij het bewateren van de 
plantsoenen.

Het onderzoek naar de droog-
teschade van de afgelopen 
jaren is nog niet helemaal 
afgerond, toch is nu al duide-
lijk dat de droogte van de af-
gelopen maanden tot nieuwe 
schade en extra schade zal 
leiden. Door de droge zomer 
van 2018 moest vorig jaar 
onder andere bij veel Appel-
boomprojecten de beplanting 
worden vernieuwd. Dit is geen 
duurzame oplossing. Tegelij-
kertijd is het langdurig bewa-
teren van jonge aanplant door 
een aannemer erg kostbaar.

Enthousiaste reacties
Inwoners die al betrokken 
zijn bij de participatieprojec-
ten van de Appelboom, zijn 
daarom gevraagd of zij, tegen 
een (kostendekkende) ver-
goeding, willen helpen bij het 
bewateren van de gemeente-
plantsoenen. 

“Hier werd door velen ont-
zettend enthousiast op ge-
reageerd,” aldus wethouder 
Boermans. “Voor 35 projecten 
hebben wij inmiddels goede 
afspraken kunnen maken over 
het water geven. Soms krij-
gen mensen een vergoeding, 
soms voorzien we in geschikt 
materiaal en soms beiden. 
Deze samenwerking verlaagt 
de kosten, levert groenere 
plantsoenen op, maar ver-
groot ook de betrokkenheid 
over en weer. Winst voor ie-
dereen.” Het gaat in eerste 
instantie om een pilot van een 
jaar. Hierna wordt er opnieuw 
gekeken of er inderdaad aan-
zienlijk minder droogteschade 
is in de plantsoenen.

 Foto: Tamara van Essen bewatert de planten ( Foto: Douwe van Essen )
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Heel veel dank voor alle hartverwarmende
reacties die ik kreeg na het overlijden van mijn man 

TOON KRAMER

Zij hebben mij erg goed gedaan.
 

Simone Kramer - Kramer

Onze liefste vrouw, moeder, oma en
overgrootmoeder is overleden

Wil Vernhout – van Eijk

 29-8-1937            24-6-2020

    Bob

    Hugo en Jeannette
    Hella
    Gerben

    Joost en Andrea
    Nienke, Alex en Louis
    Niels

 Correspondentieadres:
 Van Nes van Meerkerklaan 27
 1241 AA Kortenhoef

We hebben in besloten kring afscheid van haar genomen.

Geborgen in Gods hand

Verdrietig haar te missen, maar dankbaar
 dat ze mag rusten, hebben wij afscheid genomen 

van mijn lieve vrouw, onze moeder,
 schoonmoeder en oma

Annie Snel - Verburg
4 februari 1943    Nederhorst den Berg    23 juni 2020

Wim

Ronald en Irma
Marco, Daniëlle, Jasper

Patricia en Stuart

Christiaan en Vera

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van Vuure
T.a.v. Familie Snel
Melkpad 21a, 1217 KA  Hilversum

Haar uitvaart heeft reeds in besloten kring plaatsgevonden.
Nadere informatie vindt u op 
www.vanvuure.nl/condoleance
U logt in met toegangscode: 44f7e
Tevens kunt u hier een herinnering of condoleance 
plaatsen.

FAMILIEBERICHTEN

Dankbaar zijn wij voor uw belangstelling
na het overlijden van onze moeder, 

schoonmoeder en oma

Wijnie van Benschop-Middelkoop

Uw kaarten, bloemen, woorden of  komst naar 
de crematieplechtigheid waren voor ons
een grote steun en zullen in dankbare

herinnering blijven.

De kinderen en kleinkinderen.

‘ Mijn kinderen zijn
het er volledig
mee eens.’

Kijk op toegift .nl en 
ontdek hoe uw idealen 

kunnen voortleven 
door na te laten aan 

een goed doel.

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

035-6566623

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

Gemalen veengrond, menggranu-
laat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

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

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,

reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen

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

@:info@harrit.eu

Te Huur, Vak. Appartement 
45 m2 € 500,- p. mnd. All-in

Tel. 06 177 171 55

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

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl

De ziekte van Parkinson 
is nóg ongeneeslijk. 
Steun daarom weten-
schappelijk onderzoek.

www.parkinsonfonds.nl
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Sportcafé De Blijk hotspot voor Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Komende zomer is Nick 
Blom 5 jaar eigenaar van 
Sportcafé De Blijk, aan de 
rand van het natuurgebied. 
Samen met z’n ouders 
Annette en Perry Blom en 
partner Michelle is Nick ze-
ven dagen per week bezig 
om deze hotspot levendig 
te houden. Alleen geduren-
de de coronaperiode is de 
zaak twee dagen per week 
gesloten.

Wie een blik werpt op deze ho-
recaruimte annex aan sporthal 
De Blijk ontwaart een meta-
morfose. Het is echt ‘the place 
to be’, volgens een enthousi-
aste Nick. Die constateert dat 
hier veel jongeren samen ko-
men voor gezelligheid en een 
drankje. Binnen tref je een café 
met een sfeervolle bar en tal-
loze zitjes, met uitzicht op het 
sportgebeuren in de hal. Een 
grote ruimte van zeker 250 m2 
die zich uitstekend leent voor 
vele activiteiten. Denk aan de 
Dartstoernooien en muziekop-
tredens, maar ook bijzonder 
geschikt voor vergaderingen, 

feesten en party’s.

Terras
Buiten zie je een gigantisch 
terras aan de rand van de na-
tuur. Hier wandelen of sporten 
veel voorbijgangers, op weg 
naar de Spiegelplas en de 
strandjes. Het terras is de plek 
om te relaxen, op een lounge-
bank of bij een zitje. Je kunt 
kiezen, of lekker genieten van 
de zon of schaduw zoeken on-
der een reuzenparasol. Nick, 
Michelle, Annette en Perry 
staan vanaf 15.00 uur klaar 
om de bezoekers te voorzien 
van een koele drink, een ijsje 
of een snack. Voor de kinde-
ren is er voldoende speelgoed 
om zich te vermaken op het 
terras. “We zien vaak gasten 
die na een wandeling of een 
middagje strand bij ons belan-
den voor een drankje of een 
hapje”, vervolgt Nick Blom. 
Ook kun je er terecht voor een 
barbecuefeest in alle soorten 
en maten. Vader Perry heeft 
zijn vakmanschap als ex-sla-
ger niet verleerd en kan de 
gasten voorzien van heerlijke 
variatie aan gerechten. Grote 

en kleine gezelschappen, het 
kan allemaal. Naast de popu-
laire afhaalmaaltijden die Nick 
c.s. regelmatig via Facebook 
aanbieden. “We bieden een-
voudige menu’s aan tegen 
lage prijzen, zodat iedereen 
kan profiteren van o.a. saté, 
frituur en hamburgerplates. 
We wisselen die menu’s af.”

Coronaperiode
Wanneer de coronaregels he-
lemaal versoepeld zijn voor 
de horeca, is nog niet bekend. 
Wel is duidelijk dat de 1,5 m. 
afstand blijft gehandhaafd. Dat 
lijkt, gezien de enorme ruim-
tes in en om het Sportcafé, 
nauwelijks een probleem. Wel 
heeft het management beslo-

ten om na de drukke week-
ends voorlopig even twee da-
gen vrij te nemen.

Sportcafé De Blijk, Blijklaan 3; 
1394 KA Nederhorst den Berg; 
0294- 252928; 15.00- 01.00 u 
(weekends tot 02.00 u.)

 Foto: Terras Sportcafe De Blijk

Cortenhoef op gevelsteen

KORTENHOEF
Een gevelsteen in Am-
sterdam, Spui 19, toont 
een gezicht op het dorp 
Kortenhoef met links een 
kerktoren en rechts een 
standerdmolen.

Het dorp wordt vanuit het 
westen voorgesteld. Te zien 
is de toenmalige, 17de-eeuw-
se lintbebouwing langs de 
Kortenhoefsedijk. Links is 
de middeleeuwse toren van 
de – als Heilige Antoniuskerk 

gebouwde – tegenwoordi-
ge NH- kerk. De toren heeft 
nog niet de balustrade om 
de voet van de spits, om-
dat die pas in de 19de eeuw 
werd aangebracht. De molen 
rechts is een standaardmo-
len De Lelie die in 1890 door 
blikseminslag getroffen werd 
en volledig afbrandde. De 
steenhouwer heeft de kerk-
toren en de molen naar el-
kaar toegeschoven, want in 
werkelijkheid lagen er enkele 
kilometers tussen kerk en mo-

len (eind Moleneind). Het on-
derschrift is waarschijnlijk bij 
een eerdere verbouwing van 
de onderpui vervallen. Huis-
onderzoek heeft uitgewezen 
welk dorp voorgesteld is. In 
1655 heeft Leendert Hend-
ricksz. van Cortenhoeff, van 
beroep huistimmerman, hier 
een hoekhuis laten bouwen. 
Het pand werd later in diverse 
overdrachtsakten omschre-
ven ‘als waar Cortenhoef in 
de gevel staat’ (met dank aan 
Esther Kaper-Hartenberg).

Veel animo voor theaterles in 
Nederhorst

NEDERHORST DEN BERG
De inschrijvingen voor de 
gratis proefles theater op 
25 augustus gaan hard. De 
lessen zijn voor kinderen 
van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 
12 jaar, op de mooie yoga-
zolder van het Sportlokaal 
op de Reeweg. Iedereen is 
van harte welkom om een 
theaterles mee te doen.

Voor (nieuwe) leerlingen is er 
ook een week gratis theater 
summerschool in de zomerva-
kantie. Van 10 t/m 14 augustus 
is er theaterles op de locatie in 

Weesp met een mini voorstel-
ling op de vrijdag. Er zijn veel 
aanmeldingen voor zowel de 
proefles als de summerschool. 
Kinderen die op les gaan heb-
ben een jaar lang theaterles 
met leuke extra’s, met als 
hoogtepunt van het jaar altijd 
het spelen in een voorstelling 
in het theater. De theater-
school houdt de klassen klein 
om kwaliteit te kunnen waar-
borgen.

Ga naar www.zone1380.nl om 
je aan te melden.
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Berichten van de Wilibrordkerk
Activiteiten voor kinderen van 6 – 12 jaar

NEDERHORST DEN BERG
In deze bijzondere zomer 
kan het zomaar zijn dat 
kinderen niet op vakantie 
gaan. Daarom is er deze 
zomer elke week een activi-
teit in de Bergplaats aan de 
Kerkstraat 7 in Nederhorst 
den Berg. We maken een 
wereldreis naar verschil-
lende landen en bakken 
dus pizza’s (Italië), kijken 
een film (Hollywood, USA) 
en zijn op reis in China.

Deze activiteiten zijn een initi-
atief van de nieuwe jeugdwer-
ker van de Protestantse ge-
meente Nederhorst den Berg, 

Lisette Brandsma. In samen-
werking met de leiding van de 
Kindernevendienst en diverse 
partners is er zo ook in deze 
zomertijd iedere week iets te 
beleven in de Bergplaats aan 
de Kerkstraat 7. Daarbij zit 
trouwens ook een reisje naar 
de boerderij (www.kinderfeest-
jesboerderij.nl).

Elke week van 1 juli tot 5 au-
gustus is kun je lezen in dit 
Weekblad Wijdemeren waar 
we de volgende week naar toe 
gaan en kun je je opgeven via 
jeugdwerker@kerkopdeberg.
nl

Voor de onkosten wordt een 
klein bedrag van 1 euro ge-
vraagd en daarvoor heb je van 
10 tot 12 uur een leuke och-
tend.

DOE JE MEE?
GEEF JE OP!

Nieuwe diensten
Vanaf 1 juli gaan de diensten 
weer van start. Aanwezigen 
moeten zich echter van tevo-
ren aanmelden. Aanmelden 
via scriba@kerkopdeberg.nl. 
Dit kan tot vrijdag 19.00 uur. 
Zie verder vanaf nu ook weer 
het dienstenoverzicht voor de 
actuele diensten

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag. 

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,-
Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517  www.opslagVL.nl

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

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

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

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

eroen
Witte bollen Vikorn

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef 
De Meent - 1218 CB Hilversum  
Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum www.bakkerjeroen.nl

Plaatcake 
citroencrumble 6 stuks

Bij besteding van
€ 7,50 ontvangt 
u een GRATIS 
broodtrommel

OP = OP

€ 2,25
nu voor

Geldig van donderdag 18 juni t/m zondag 5 juli.

� uis genieten
per heel gesneden. 
Van € 2,75

GRATIS
2e zak

citroencrumblecitroencrumblecitroencrumble

3+1
GRATIS

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!
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TV Nederhorst Vakantiefestijn
NEDERHORST DEN BERG
Tennisvereniging Neder-
horst en RG Sports orga-
niseren op woensdag 8 juli 
een Vakantiefestijn voor de 
jeugd.

Het wordt een supergezellige 
middag. Je wordt op de ten-
nisbaan uitgedaagd met ver-
schillende tennisspelvormen 
en oefeningen. Tussendoor 
zorgen we voor limo en wat 
lekkers. Op één baan kun je 

alle info over de tennisschool 
RG Sports krijgen, en op alle 
andere banen kun je volop 
tennissen!
Dus heb je zin om te tennis-
sen? Dan ben je van harte 
welkom!

Heb je geen tennisracket dan 
is dat geen probleem; tijdens 
het event zijn er leenrackets 
die je gratis kan gebruiken.
Het event is van 14.00-16.00 
uur, opgeven kan via het vol-

gende email adres: zomer-
challenge@tvnederhorst.nl

Aktie mede mogelijk gemaakt 
door onze sponsoren: Het 
Spiegelhuys, Boerhout sport, 
Cafe Die2, Arens Makelaars, 
Jansen&Jansen, Leurs Ho-
venier , Cito Transport, Berg-
man Auto’s, ThuizBij, Therm-
groep, Het Friethuys, RG 
Sports.

   

CLUB 4711
Uitslag + stand onderlinge 
competitie Biljartclub 4711
Maandag 22 juni: J. van Greu-
ningen – B. Worp 3-0, Mw. D. 
Giavarra – R. van Huisste-
de 3-0, M. Zieleman – Mw. T. 
Bos 0-2Stand aan kop: Mw. D. 
Giavarra 3-12, Mw. T. Bos/ W. 
Clements 3-8, R. van Huisste-
de 3-6
Eindstand onderlinge com-
petitie seizoen 2019-2020 BV 
Overmeer
M. v.d. Velden 20-61 (kampi-
oen), P. van ’t Klooster 20-57, 
M. Verlaan 20-51, H. Stalen-

hoef 20-35, T. Otten 20-33, J. 
Kloosterman 20-18

Programma + contact
Donderdag 2 juli 19.30 uur: 

1e ronde maandtoernooi BV 
Overmeer, vrijdag 3 juli 14.30 
– 20.30 uur: bar open + vrij 
biljarten, maandag 6 juli 19.30 
uur: onderlinge competitie Bil-
jartclub 4711
Contact: 0620 408 058

   

Schippers Beukenhof   
zetten vaart erin

LOOSDRECHT
Juist met het mooie zomer-
weer is het plezier voor de 
mensen uit het dorp een 
geweldig feest mee te va-
ren. Vaar mee!

Kandidaten van diverse dok-
terspraktijken en Thuiszorg 
hebben hun uitje te pakken.
Zolang de Beukenhof- bewo-

ners nog niet mee mogen, 
is dit een extra kans voor de 
mantelzorgers, thuiszorg en 
familie om mee te varen. Over-
tuig uzelf en kijk naar de foto. 
Beleef het water. Beleef de 
accordeonmuziek van Hans 
Keijzer.

Hans is zelf ook vrijwilliger 
op de Beukenhof en bij meer 

verpleeghuizen in de regio. 
Van harte nodig ik u uit om 
aan boord te komen. Vertrek 
is vanaf jachthaven Wetter-
wille. Belt u gerust, er zijn nog 
plaatsen vrij. Het vaarseizoen 
breekt nu pas los. Als het niet 
anders kan, wordt u zelfs op-
gehaald.

Namens alle schippers;

S.V. ’s-Graveland 
nieuws

‘S-GRAVELAND
Het mogelijke goede 
nieuws waarover we vorige 
week berichtten, kwam er 
inderdaad. Twee keer zelfs. 
Op dinsdagavond beloon-
de de ING onze ingediende 
pitch over het meiden- en 
vrouwenvoetbal met een 
driejarig sponsorcontract.

Op dezelfde avond bogen 
commissieleden van de ge-
meente zich over het raads-
voorstel voor de aanleg van 
een tweede kunstgrasveld 
en oordeelden positief. Deze 
week zal dit door de gemeen-
teraad worden bekrachtigd. 
Dat betekent dat deze zomer 
er volop werkzaamheden zul-
len zijn, die naar verwachting 
binnen twee weken zullen be-
ginnen.

De kans dat de nieuwe voet-
balcompetitie in september 
van start gaat, is met de af-
gelopen week afgekondigde 
versoepeling, weer wat groter 
geworden. Die versoepeling 
houdt onder andere in dat ook 

senioren op trainingen niet 
meer de 1,5 meter in acht hoe-
ven te nemen. Iets waar ze de 
komende week nog even ge-
bruik van maken.

Aanstaande zaterdag organi-
seren we een Voetbal Instuif 
voor kinderen van 4 tot en met 
12 jaar. Alle jongens en mei-
den van onze club van 4 t/m 
12 jaar zijn welkom en mogen 
één of meer vriendinnetjes, 
vriendjes, klasgenoten, nicht-
jes, neefjes, buurtjes etc. -die 
nog niet bij SV ’s-Graveland 
voetballen- meenemen. Laat 
weten via instuif@svsgrave-
land.nl of je komt en wie je evt. 
meeneemt.
Als je geen lid bent en geen 
bekende hebt bij de club, maar 
je wilt wel een kijkje komen 
nemen en meedoen, dan kan 
dat. Gewoon even aanmelden 
via het genoemde emailadres.
Afgelopen week kwam de ju-
bileumcommissie voor de 15e 
keer bijeen op de dag dat er 
nog exact 300 dagen op de 
teller van de countdown stond 
tot 23 april 2021

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl
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Zonnige zomer boekverkoop 
Bij Bibliotheek Gooi en meer gestart

LOOSDRECHT
Met de vakantie voor de 
deur is ook de zomer boek-
verkoop bij Bibliotheek 
Gooi en meer gestart.

En omdat het heerlijk weer is 
verkopen we de boeken dit 
jaar in de buitenlucht. Tijdens 
openingstijden kun je op je ge-
mak langs de tafels struinen 
die bij de bibliotheek staan. Al 
onze afgeschreven boeken in 
verschillende genres worden 
verkocht voor een prikkie; je 
hebt al een boek vanaf € 1,-. 
Koop je er 5 dan betaal je € 3,- 
en koop je er 10 dan mag je 
ze voor maar € 5,- meenemen.

Deze dame heeft in Weesp 
haar slag al geslagen; ze deed 
een bijzondere vondst; name-
lijk een exemplaar van De Hel 
van ‘63*, waarin haar schoon-
vader met prachtige koek en 
zopie foto is afgebeeld.

Dus, hup naar de bieb en vul 
je vakantie koffer nu vast met 
prachtige romans en/of heerlij-
ke jeugdboeken. En of je nou 
thuisblijft of toch op reis gaat, 
lezen kan altijd en overal.

PS: kinderen zijn tot hun 18e 
gratis lid van de Bibliotheek. 
En mocht je nou de voorkeur 
geven aan nieuwe boeken of 

de echte toptitels; lid worden 
kan altijd. En dan kan je ook bij 
ons terecht voor oneindig veel 
e-boeken; scheelt weer plek in 
je koffer.

Kijk voor meer info op onze 
website www.bibliotheekgooi-
enmeer.nl

* De Hel van ‘63 is het boek 
van Dick van den Heuvel 
(1956) over de barre omstan-
digheden waaronder in 1963 
de Elfstedentocht werd gere-
den.
NB: de Bibliotheek in het Huis 
van Eemnes heeft geen Zo-
mer boekverkoop.

Parkeerplaatsen 
nieuwbouw Meenthof 
Ingezonden brief

KORTENHOEF
Met verbazing het artikel 
“tientallen woningen Meen-
thof/de Dobber “ gelezen.
Waarin vermeld wordt dat 
er met de nieuwbouw, par-
keerplaatsen gerealiseerd 
worden,alleen nog niet waar 
???? Ca. 7 jaar ben ik betrok-
ken geweest als bewoner in 
de Winkeliersvereniging De 
Meenthof.Deze vereniging 
had al aangegeven dat er TE 
WEINIG parkeerplekken zijn 
voor het winkelend publiek, 
en dus de eventuele kopers.
Volgens de gemeente was er 

nergens ruimte om het ge-
vraagde te realiseren.Ook op 
de door de vereniging aan-
gegeven plekken konden er 
geen parkeerplaatsen gerea-
liseerd worden. Voor de huidi-
ge bewoners Meenthof 47-60 
is er nu al geen ruimte om de 
auto’s neer te zeten,waar-
door elders geparkeerd moet 
worden.Als er 23 woningen 
bijkomen met minimaal 23 
parkeerplaatsen, vraag ik me 
af waar die dan nu welgerea-
liseerd kunnen worden. Wordt 
er met 2 maten gemeten 
????? W.E. Janneman 

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisterenLuister jij?

Als iemand zijn  
verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

      Word 
vrijwi�iger!
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Verkoopexpositie
Els van Noppen
NEDERHORST DEN BERG
Gedurende 46 jaar heb ik 
met plezier in Nederhorst 
den Berg gewoond. In 
die jaren werd schilderen 
mijn grote passie en dat 
resulteerde in heel veel 
aquarellen, schilderijen en 
tekeningen. Werk van Ne-
derhorst den Berg en om-
geving, maar ook met veel 
andere onderwerpen.

Binnenkort ga ik verhuizen 
naar een kleinere woonplek. 
Dat betekent dat ik op moet 
ruimen en dat veel werk, lijs-
ten en materialen niet mee 
kan.
Daarom wil een verkoopexpo-
sitie organiseren op zaterdag 
11 julii van 10.00-17.00 uur
Op de Vincent van Goghstraat 
22 in Nederhorst den Berg
Iedereen is van harte welkom

   

Mediteren met
Grateful Living
‘S-GRAVELAND
Op woensdag 8 jul. 2020 
organiseert Grateful Li-
ving op Noordereinde 68 
te ‘s-Graveland een avond 
(19.30 tot 21.30 uur) met 
meditatie en energetische 
werkvormen met als titel 
“Grip op je energie door 
meer awareness”

De kosten voor deze avond 
bedragen € 7,50

Op deze avond zal Raymond 
Meenink van ”Be Aware-
ness” met jou en vier andere 

deelnemers stilstaan bij de 
keuzes in het gebruik van 
je energie. We zullen sa-
men geleide meditaties doen 
waardoor je kunt ervaren hoe 
jouw energie werkt en hoe je 
deze richting kunt geven. Je 
krijgt tools waarmee je ook na 
deze avond aan de slag kunt. 
Spreekt dit je aan? Opgeven 
bij: www.Gratefulliving.nl of 
0611414526

Grateful Living biedt je na 
afloop een mok kruidenthee 
aan..

   

Kerken in Nederhorst den 
Berg weer open in 2020
NEDERHORST DEN BERG
De kerken in Nederhorst 
den Berg openen hun 
deuren op zaterdagmid-
dag van 5 juli tot en met 
5 september 2020 voor 
bezoekers, zowel de OLV. 
Hemelvaartkerk als de Wil-
librordkerk.

De coronamaatregelen zijn 
gelukkig versoepeld, zodat 
we gasten kunnen ontvangen 
met in achtneming van de 
richtlijnen van het RIVM.

Onze enthousiaste vrijwilli-
gers staan u graag te woord 
om de vertellen over de inte-
ressante geschiedenis en de 
prachtige interieurs van beide 
kerkgebouwen.

U kunt binnenkomen om rond 
te kijken, even uit te rusten of 
een kaarsje op te steken.

U bent van harte welkom.
De Willibrordkerk en de OLV. 
Hemelvaartkerk zijn vanaf 5 
juli tot en met 5 september 
2020 elke zaterdagmiddag 
open van 12.00 tot en met 
16.00 uur.

Veel Oerrr bij Natuurmonumenten

‘S- GRAVELAND
De Oerrr- activiteiten voor 
de jeugd komen ook weer 
op gang bij Natuurmonu-
menten.

Bouw op zondag 5 of zater-
dag 25 juli je eigen insecten-
hotel in het bezoekerscentrum 
te ’s-Graveland. De activiteit 
duurt 2 uur en is voor gezin-
nen met kinderen vanaf 6 jaar. 
Of ga op woensdag 8 of 15 juli 
mee op watersafari en ontdek 
in anderhalf uur wat er leeft in 

het water: vang en zoek. Deze 
activiteit is voor gezinnen met 
kinderen vanaf 4 jaar. Als 3e 
activiteit, wandel zondag 12 
juli mee met de boswachter 
over de buitenplaatsen van 
‘s-Graveland. Deze gezins-
wandeling is speciaal voor 
gezinnen met kinderen vanaf 
4 jaar en duurt anderhalf uur.

Handig om te weten. Deze 
activiteit is geschikt voor ge-
zinnen met kinderen; Honden 
mogen niet mee; Zorg dat je 

een kwartier van tevoren aan-
wezig bent; Koop van tevoren 
je tickets online. Kijk voor alle 
richtlijnen rondom corona op 
onze website. Bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek, 035 
– 656 30 80;

www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Foto: (c) Natuurmonumenten – 
Eric Bergmeester

   

Twee excursies bij
Natuurmonumenten
‘S- GRAVELAND
Ga vrijdag 10 of 24 juli in de 
avondschemering op pad 
met de boswachter en ont-
dek reeën in het Corvers-
bos, vlak bij Hilversum. 
Deze wandeling is voor 
volwassenen en duurt on-
geveer anderhalf uur. Of 
ontdek de buitenplaatsen 
Boekesteyn en Schaep en 
Burgh in ‘s-Graveland

Wandel zaterdag 4 juli mee 
met de boswachter over de 
buitenplaatsen Boekesteyn 
en Schaep en Burgh. Deze 
excursie speciaal voor vol-
wassenen duurt anderhalf uur.

Handig om te weten. Koop 
van tevoren je tickets online; 
Honden kunnen niet mee; 
Zorg dat je een kwartier van 
tevoren aanwezig bent; Kijk 
voor alle richtlijnen rondom 
corona op onze website.

Vertrekpunt reeën: par-

keerplaats Algemene be-
graafplaats Berestein, Be-
resteinseweg 31, 1243 LC 
’s-Graveland;
Vertrekpunt buitenplaatsen: 
bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 

54b, 1243 JJ ’s-Graveland.

www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Foto: © Natuurmonumenten – 
Angelique Otten

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen



Foodstore ‘t Gooi 
Franse Kampweg 38 in Bussum

  START WOENSDAG 24 JUNI

Wij sluiten op vrijdag 17 juli definitief onze deuren

2O%
KORTING

5O%
KORTING

2+1
GRATIS

1
EURO

VOOR

250
EURO

VOOR

4
EURO

VOOR

 UITVERKOOPVELE
ACTIES

Vakantiekrachten 
gezocht
Op zoek naar goedbetaald vakantiewerk waarbij je iets voor 
een ander kunt betekenen? Bij Zorginstelling Inovum zoeken 
we deze zomer:
 
• huishoudelijke hulp (schoonmaken)
• ondersteuning op de locaties: van maaltijden 

bereiden tot spelletjes met bewoners spelen
• thuiszorg wijkverpleging – ook voor studenten!

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

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

WIE BEN JIJ?
• Je bent 16 jaar of ouder
• Je spreekt en schrijft goed 

Nederlands

WAT BIEDEN WE JOU?
• Een salaris van maximaal 10,60 euro bruto per uur, 

afhankelijk van je leeftijd en ervaring
• Flexibele uren en werkdagen, in overleg

Goed werk
Goed betaald
Goed gevoel


