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Dik van Enk nieuwe voorzitter OW
Meer waardering voor ondernemers
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Met 98% van de digitale
stemmen is Dik van Enk
vorige week verkozen tot
voorzitter van Ondernemend Wijdemeren. Er waren van de 250 leden meer
deelnemers dan ooit aan
de verkiezing. Van Enk
was al interim-voorzitter
vanaf oktober 2019, omdat
z’n voorganger Wim Lorjé
het tijd vond voor nieuw
bloed in ondernemerskringen. Beiden vinden dat de
waardering voor ondernemers in de zes dorpen wel
een graadje hoger mag
worden.
Na z’n korte carrière als VVDwethouder werd Wim Lorjé in
2009 gevraagd als voorzitter

van de Ondernemers Kring
Loosdrecht. Hij was betrokken bij een lang proces van
samengaan met het OCW,
wat leidde tot Ondernemend
Wijdemeren in 2014. “Dat is
achteraf gezien prima verlopen, we zijn nu echt een
eenheid, van bloedgroepen is
geen sprake meer.” Lorjé kenschetst de ondernemersclub
als de ‘allergezelligste’ van de
regio. “We hebben een goede samenwerking in de regio,
maar ook met het college van
B&W hebben we goede contacten. Dat blijkt ook nu in
deze coronaperiode waarin
we samen met de gemeente
adequaat kunnen optreden.”
Na twee periodes van drie
jaar bij OW kijkt Wim Lorjé
met veel plezier terug. “Nee,
ik hoef Dik van Enk geen adviezen te geven, daarvoor is

hij slim genoeg.”
Energie
Het enige twijfelpunt voor
Dik van Enk was of hij wel
voldoende afstand had van
de lokale politiek. Tenslotte
stopte hij pas in september
2019 na zes jaar raadslid
voor het CDA te zijn geweest.
Maar het belang om de ondernemersvereniging
een
prominente positie te geven
in Wijdemeren gaf de doorslag. Wat Van Enk betreft,
zijn de ondernemers het middelpunt van de samenleving
waar bijna alles om draait.
“Ze produceren, bieden werk,
houden zich bezig met maatschappelijke kwesties, doen
aan opleiden, sponsoren erg
veel, enzovoort.” Volgens
deze ondernemer zou een
gemeente moeten functione-

ren als een bedrijf, slagvaardig en toegankelijk, maar ook
maatschappelijk betrokken.
Want dat vindt de directeur
van Intersell, een bouwbedrijf
met ruim 80 medewerkers,
essentieel, dat het niet alleen
gaat om je zakken te vullen.
Overigens ziet hij tijdens de
coronacrisis veel positieve
ontwikkelingen in de relatie
met Wijdemeren. “De wethouders Klink en Boermans
zijn alert ten opzichte van de
ondernemers en Natasja Zak,
de
ondernemersmanager,
is heel efficiënt. Ik hoop dat
deze tendens zo doorgaat.”
Natuurlijk is Dik van Enk een
bezig mens, maar met de
auto als kantoor, is het goed
te doen. “Bovendien krijg ik uit
de samenwerking met tal van
personen zoveel energie, om
er vol tegen aan te gaan.”

KORTENHOEF
Op 18 juni was het echtpaar
Kloosterman-Snelling Berg 60 jaar getrouwd.
Geboren en getogen in Hilversum, maar nu al jaren heerlijk
wonend op de Smeerdijkgaarde in Kortenhoef. Meneer
fietst nog graag even naar
de Meenthof voor een boodschapje, maar mevrouw moet
niet gek opkijken als hij met
haring thuis komt in plaats
van met melk. “Het is maar
wat je lekker vindt, hè”, is het
kalme antwoord van meneer
dan. Ze hebben samen 3
zoons groot gebracht. En veel
op de kleinkinderen gepast.
Met dagelijks wat hulp van de
thuiszorg redden ze het nog
best in hun huisje. Ze hebben
hun diamanten jubileum rustig
gevierd met enkele familieleden. Wel op afstand, maar dat
is nu niet anders, dat snappen
ze volkomen. Het huis staat
nu vol bloemen en kaartjes.
Er is zelfs een brief van de
Koning in de brievenbus gekomen. Meneer en mevrouw
kijken terug op een gezellige
dag met veel vrolijkheid.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

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

Oogarts

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

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

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

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

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

Elke donderdag houden wij een
inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze website
met de uitvaartcalculator.

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900 -15 15

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Markt in Ankeveen

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

Elke za. markt van 8.00-12.30 uur
Vanaf nu, -voorlopig- vanwege
het Corona, markt zonder koffietent.

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

Huisartspraktijk Overmeer

De praktijk is gesloten van maandag 29 juni t/m vrijdag 17 juli 2019

WAARNEMING, alleen voor SPOEDGEVALLEN:
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen
Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203

Kinderopvang

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

Scholen

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

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

Gemeente

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

Sport

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

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?

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

Colofon

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Uitgave/administratie

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

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

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

Aanlevering advertenties

vrijdag voor 12.00 uur.
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00

Samen
komen
er406
wel
Nicole
van Huisstede:
06 we
823 34
di t/m do
wonen/welzijn/mantelzorg
ANWB AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

• Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

Meer informatie of meedoen?

Dunnebier Print

Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1
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Veel onduidelijk over bezuinigingen
Perspectiefnota met weinig vooruitzichten

WEEKBLADWIJDEMEREN

| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
| NEDERHORSTkwam
| DE NIEUWSSTER
NIEUWSHerman
VOOR ANKEVEEN
DEN BERG WijdeDoor:
Stuijver
een stresstest
In samenwerking met

WIJDEMEREN
De komende maanden
moet financieel wethouder
Klink hard op zoek naar
bezuinigingen om het gat
van 1.7 miljoen voor 2021
te vullen. De Perspectiefnota die lijnen uit moet
zetten voor de begroting
bood weinig vooruitzichten, volgens de meeste
politieke partijen. Er is nog
veel onduidelijkheid, bleek
uit de digitale vergadering
van de commissie Bestuur
en Middelen vorige week
donderdag.
Jan Klink begon met een korte
presentatie. Veel cijfers waren al in dit blad gepubliceerd.
Hoewel Wijdemeren een forse
financiële uitdaging tegemoet
ziet, benadrukte de wethouder
dat de zes dorpen een ‘gemiddelde gemeente’ vormen. Bij

meren uit op een 58e plaats
bij 129 vergelijkbare gemeenten. Er is nog veel ruimte om
de plaatselijke belastingen te
verhogen. Bij alle tekorten was
er één klein plusje, de wethouder verwacht dat Wijdemeren
uit het Gemeentefonds 2 ton
meer zal ontvangen die nog
niet is ingecalculeerd. De bezuinigingen die B&W voorstellen, komen in het kort neer op:
geen 3e IKC, geen extra’s voor
kunst, cultuur en duurzaamheid (1 ton), 160.000 minder
voor het sociaal domein en 5%
ozb-verhoging (330.000). Blijft
er nog bijna 9 ton tekort over
die nog niet is ingevuld.
Afglijden
Oppositieleider Gert Zagt
(DLP) noemde het afglijden
van rooskleurig (een paar jaar
geleden) naar treurig nu een
‘beschamende vertoning’. Hij
miste degelijke vooruitzichten

en eiste van de wethouder dat
hij voor de begroting in november met 4 keuzescenario’s
komt waarin geen heilige huisjes gespaard worden. Een van
die taboes doorbreken is toch
minder ambtenaren, zei Stan
Poels (PvdA/GroenLinks) die
meende dat ook bezuinigen
op het fysiek domein kansen
bood. Minder verkeersonderzoeken, geen dure vaarverbindingen, sobere wegaanleg.
Maar beslist niet minderen
op het sociaal domein, duurzaamheid en sociale woningbouw. Tot slot kwam Poels
terug op z’n stokpaardje, hij is
ervan overtuigd dat het kleine
Wijdemeren niet in staat is om
de ambities te verwezenlijken.
Samen met Hilversum kun je
veel meer bereiken. Wijdemeren krijgt 937 euro per inwoner
uit het Gemeentefonds, Hilversum € 1500, wat zouden ze
samen krijgen? De wethouder
antwoordde dat 1+1 niet auto-

matisch 3 is.
Rotstreek
Namens Dorpsbelangen zei
René Voigt dat de grootste
kostenpost de 2.2 miljoen voor
WMO en Jeugd is. Dat noemde hij een ‘rotstreek’ van het
Rijk die de gemeenten had opgezadeld met deze taken voor
een lager budget. Ook VVD
‘er Michiel van Balen noemde
het langetermijn beeld ‘schokkend’. Hij meende dat het hoog
tijd werd om ook te bezuinigen
op het sociaal beleid naast de
bedrijfsvoering ten gemeentehuize. Inmiddels werd duidelijk
dat sociaal wethouder Rosalie
van Rijn het verantwoord vindt
minder geld uit te geven aan
de mantelzorgwaardering en
aan de vrijwilligersfeesten. Dat
gaf enig gesputter bij diverse
partijen. Jan Verbruggen van
het CDA wil dat Wijdemeren
geen gemiddelde gemeente
wordt, maar ambities blijft hou-

den. Het sociale domein blijft
voor hem wel een heilig huisje.
Nanne Roosenschoon (D66)
had geen bezwaar tegen nog
meer ozb-verhoging. Dat was
zijns inziens noodzakelijk om
bepaalde bezuinigingen ongedaan te maken. Hij deed ook
de suggestie om bepaalde onderdelen van het Gebiedsakkoord vooruit te schuiven.
Wel ter discussie
Er waren zoveel vragen en
open eindes dat veel commissieleden het zinloos vonden
om deze Perspectiefnota vast
te stellen in de aankomende
gemeenteraad. ‘Ga werken
aan een sluitende begroting’
was het advies. Anderen vonden dat er wel degelijk met wijzigingen een richting kan worden gegeven aan het college.
Dat gaat dus gebeuren op 30
juni a.s.

CDA Wijdemeren in gesprek met Mona Keijzer
WIJDEMEREN
De coronacrisis betekent
een moeilijke en volstrekt
unieke situatie voor ons
land en zeker ook voor
de gemeente. Met name
onze ondernemers, waaronder onze midden- en
kleinbedrijven en familie-

bedrijven, worden hard
geraakt en proberen vaak
met moeite het hoofd boven water te houden. Op
donderdag 25 juni – tussen 16:30 en 17:15 uur –
gaat staatssecretaris van
economische zaken Mona
Keijzer daarom heel graag

‘digitaal’ met ondernemers
uit Wijdemeren in gesprek.
Aanmelden
Ga naar https://www.cda.nl/
noord-holland/wijdemeren
voor meer informatie en om
je aan te melden voor de digitale Teams meeting. Er is een

limiet, dus meld je snel aan
en stuur je meest prangende vraag aan Mona alvast in.
Heb je vragen over de door
het kabinet genomen steunmaatregelen? Hoe gaat de anderhalve meter samenleving
eruitzien? Wat betekent dat
voor jouw onderneming? Kort-

om: hoe komen we hier samen
uit? Dit en meer komt allemaal
aan bod tijdens deze informele
meeting, waarbij ook CDA-Kamerleden Hilde Palland (MKB
en familiebedrijven) en Mustafa Amhaouch (bedrijfslevenbeleid, MKB) zullen aanschuiven. Zien we je daar?

Donderdag
De PvdA/GroenLinks- fractie
komt met een voorstel op een
algeheel vuurwerkverbod. Behalve op plekken die door de
gemeente wel worden toegestaan. Daarnaast liggen er
twee zware financiële documenten op de digitale desk.
De Voorjaarsrapportage 2020

met een voorspeld tekort van
ruim 2 miljoen zal vragen oproepen. Evenals de Jaarstukken 2019 die afsluiten met
een tekort van 2.5 miljoen, die
zullen uiteraard ook zorgen
baren. Financieel wethouder
Klink kan aan de bak.

Zware onderwerpen voor lokale politici
Drie commissievergaderingen

WIJDEMEREN
Deze week kunnen de lokale politici stevig aan de
slag in drie commissievergaderingen met volle
agenda’s. Niet alleen de
lengte is bepalend, vooral het belang van diverse
onderwerpen weegt zwaar.
Alle vergaderingen beginnen dan ook om 19.30 uur
i.p.v. 20 uur. Er zijn zoveel
onderwerpen dat men zelfs
overweegt twee raadsvergaderingen te plannen
voor het zomerreces: 30
juni en 1 juli.

commissie Maatschappelijke
Zaken- Ruimte & Economie
o.a. over het verzoek van wethouder Van Rijn om de sociale koopprijs vast te stellen op
215.000 euro. Dit onderwerp
werd eerder uitgesteld, omdat
diverse
wijzigingsvoorstellen het geheel ingewikkelder
zouden maken. Voorts wil sv
’s-Graveland als een van de
laatsten gebruik maken van de
huidige 1/3 regeling, zodat ze
ruim 132.000 subsidie krijgen
voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld. Wethouder
Klink vraagt € 75.000 voor de
revitalisering van winkelcentrum De Meenthof.

Dinsdagavond spraken de leden van de gecombineerde

Woensdag
Op woensdagavond komt de

Door: Herman Stuijver

commissie Ruimte & Economie samen op het beeldscherm. Na veel mislukte
onderhandelingen wil de projectontwikkelaar zijn plan om 6
woningen te bouwen aan het
Ankeveensepad in NdB toch
doorzetten. Ook komen er 3
appartementen op het Spieghelhuys. Belangrijk is ook dat
de commissieleden zich uit
mogen spreken over de uitgangspunten van Zuidsingel
Fase 8, waarbij men 250 woningen wil bouwen in K’hoef.
Samengaand met het bouwplan is een set van verkeersmaatregelen nodig om de
woonwijk te ontsluiten. Daarbij
zou een rotonde op de Smidsbrug een oplossing zijn om de
doorstroming te bevorderen.
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BEWONERS WILLEN

MINDER HINDER
VAN HET VERKEER OP DE VAARTWEGEN
KORTENHOEF EN ’S-GRAVELAND

De gemeente wil honderden woningen bouwen in de polder van Kortenhoef. Dit leidt onvermijdelijk
tot een forse toename van het aantal verkeersbewegingen. Om dit mogelijk te maken moeten de
Emmaweg en de Smidsbrug grondig worden aangepast. Deze aanpassingen hebben grote negatieve
gevolgen voor de leefbaarheid van de inwoners van ’s-Graveland en Kortenhoef.
Het is belangrijk om te weten dat:
•
Meer woningen leiden tot nóg meer verkeer;
•
De Emmaweg als enige ontsluitingsweg volstrekt ongeschikt is;
•
Het verkeerskundig onderzoek andere oplossingen bij voorbaat uitsluit;
•
De aannames in het verkeerskundig onderzoek niet objectief en de uitkomsten twijfelachtig zijn;
•
Het beschermd dorpsgezicht wordt aangetast door de aanpassingen aan Emmaweg en de
‘s-Gravelandsevaart, de Smidsbrug, Leeuwenlaan en Zuidereinde;
•
Onveiligheid voor fietsers en voetgangers toeneemt door de plannen;
•
Belangrijke onderwerpen als natuurwaarden, geluidshinder en toename fijnstof niet zijn onderzocht.
Om op te komen voor de belangen van de bewoners, zoals gezondheid, veiligheid en leefbaarheid in
’s-Graveland en Kortenhoef, is de stichting MinderHinder.nu opgericht. Bij tal van gemeentelijke en
provinciale plannen worden bewoners (te) laat en onvoldoende betrokken. Bewoners hebben daardoor
geen stem en worden niet gehoord. De stichting wil namens een groot deel van de bewoners een
volwaardige gesprekspartner zijn voor gemeente en andere overheidsinstellingen.
De stichting MinderHinder.nu is niet tegen woningbouw in de gemeente Wijdemeren.
Maar niet tegen elke prijs.
Wat kunt u doen?
Wilt u steun betuigen, donateur worden en/of informatie ontvangen?
Stuur dan een email naar info@minderhinder.nu
Volg ons op onze Facebookpagina en op de website www.minderhinder.nu

VERBETEREN VAN DE LEEFBAARHEID RONDOM DE VAARTWEGEN
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Verloskundige Thera van Erp na		

WEEKBLADWIJDEMEREN
41 jaar met pensioen

Geen handhaving 30 km zone
Zuidereinde
Ingezonden brief

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

Op woensdag 17 juni jl. las ik
een stukje over te snel varen
en weinig boetes, 90% van de
snelvaarders ging vrijuit, dat
is inderdaad onaanvaardbaar.
Het bevestigt bij snelvaarders
de heersende opvatting dat
de pakkans bijzonder klein is.
En dat geldt zeker ook voor de
snelrijders op het Zuidereinde,
en daarbij vooral het deel waar
het een 30 km- zone betreft.

Op 1 juni j.l. heeft verloskundige Thera van Erp het stokje
overgedragen aan haar collega Marjolein Ophoff.
Thera is sinds januari 1996, na
het plotseling overlijden van
collega An van Buuren, bijna
25 jaar werkzaam geweest in
de regio Wijdemeren en Vreeland. In juni 1979 in Heerlen
afgestudeerd, heeft ze daarna

gewerkt in Utrecht, Haarlem
en Heemstede.
“Het zal zeker wennen zijn om
niet meer werkzaam te zijn.
Het beroep is zo inspirerend
en ik koester de dierbare momenten met zwangeren en
hun gezin die ik mocht meemaken. Ik ben dankbaar dat ik
dit mooie beroep zo lang heb
mogen en kunnen uitoefenen.”
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Op zaterdag 5 september is
er de mogelijkheid om mooie
herinneringen op te halen in
Restaurant 1244 te Ankeveen
van 11-13 uur. U bent van harte welkom.
U kunt dan ook kennismaken
met Marjolein Ophoff. Graag
aanmelden op theravanerp@
icloud.com voor 1 september.

Daar is überhaupt geen handhaving. En dat nodigt dus
uit van hard tot zeer hard rijden helaas. Het verkeer komt
over het algemeen behoorlijk
te hard vanaf de Kanaalbrug
richting de fietsoversteek rijden en de fietsers krijgen daar
vaak genoeg geen voorrang,
met alle gevaarlijke gevolgen
van dien. Vaak volgt een hoop
getoeter.
Dan racen de meeste auto’s
vaak gehaast de bocht door en
dan lekker het gas erop, want

voor hen strekt een lange vaak
lege weg, want weinig fietsverkeer door fietspad. Dus alle
ruimte om eens lekker op te
schieten. De 30 km- zone is er
al geruime tijd, in de hoop dat
er minder hard gereden zou
worden. Omdat er totaal geen
handhaving is, is dat helaas
totaal niet het geval. Nou, dat
weten de notoire hardrijders
natuurlijk ook. Geen enkele
kans hier op een bekeuring ,
dus wat maakt het uit. Op mijn
verzoek is er een tijd geleden
3 x gelaserd om te kijken hoe
hard er dus gereden wordt.
Nou, en natuurlijk werd er veel
te hard gereden. En dit kan
dus allemaal zo doorgaan, er
gebeurt niets, ook niet na het
3 x laseren en de constatering
dat er inderdaad veel te hard
gereden wordt. Wanneer word
dit eens opgepakt? Zodat het
woongenot van de bewoners
hier in de straat weer wordt zoals het hoort.
L.A. in den Berken

Feest groep 8 Meester Kremerschool
NEDERHORST DEN BERG
In deze bijzondere periode van Corona hebben de
ouders van de kinderen
van groep 8 een geweldig
verrassingsfeest georganiseerd.
Afscheid nemen van je basisschool is voor elk kind (en zijn/
haar kind) bijzonder.
De weken vòòr dit afscheid zijn
echter anders verlopen: geen
eindtoets, les via hangout, elkaar niet zien op school, de
start van het oefenen van de
musical via hangout ………..
Ook voor ouders was dit nu
een reden om te zoeken naar
een mogelijkheid voor een
eindfeest binnen de richtlijnen
van het RIVM.
En dat is gelukt. Wat een fantastisch feest hebben de kinderen van groep 8 gekregen
op vrijdag 19 juni! Verzamelen
om kwart voor vijf bij de steiger
bij de Meester Kremerschool,
dan worden overgevaren door
de vader van Koen naar de ijs-

en kaasboerderij de Willigen.
De rode loper lag uit en de (kinder) champagne stond klaar.
Nog een afscheidswoord van
juf Sonja en daarna kon het

feest losbarsten: zwemmen,
karaoke, bubbel voetbal en
BBQ. Om 21.00u werden de
kinderen weer overgevaren en
was dit feest afgelopen.

Heel veel dank aan juf Nina
voor de taart, de ijs- en kaasboerderij De Willigen voor de
gastvrijheid en de Jumbo Kortenhoef voor de sponsoring.

En…. gelukkig hebben we nog
een heleboel foto’s om na te
genieten.
Sonja Goote, locatiedirecteur
Meester Kremerschool
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Zomer!
Met een hoofdrol voor ons

huisgemaakt
schepijs
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Gemeente, weet waar u aan begint
Ingezonden brief
Nu Zuidsingel Fase 8 weer
op tafel komt, kan het geen
kwaad om goed te letten op
Afvalzorg dat op de locatie
Emmaweg waterwoningen wil
aanleggen. Het bekende plan
Groenewoud. Dat mogen ze
als tegemoetkoming voor het
afdekken van de Kortenhoefse vuilstort. In het plan Groenewoud werkt de gemeente
samen met Afvalzorg. Op 1406-2020 was in het nieuws te

WEE

zien dat Afvalzorg in de buurtschap Nauerna (NH) er een
potje van maakt. Er is ergens
een lekkage die de sloten
dusdanig vervuilt dat schapen
die uit de sloot drinken verlamd raken en overlijden. De
gemeente daar en Afvalzorg
zijn niet bereikbaar voor commentaar.

NIEUWS VOOR AN
gen/2020/14-juni-2020-laat/
(vanaf ca 6.20)

Zie: https://www.hartvannederland.nl/video/uitzendin-

Patrick Kreuning, Ankeveen

Er moeten zeer goede afspraken worden gemaakt over
transparantie,
aansprakelijkheid, schulderkenning en
eventuele schadevergoeding.
Anders is het onverantwoord
dit plan er door te drukken.

Racebaan bij Het Spieghelhuys
Ingezonden brief
Op de Dammerweg midden in
ons dorp wordt nog steeds te
hard gereden!

BUFFING OPTIEK
presenteert

AUDIOLOGIE

STICHTING
AUDICIENREGISTER
STICHTING
HOORPROFS
GEDIPLOMEERD
AUDICIEN MET
SPECIALISATIE
MUZIEK & HARMONIE

Ook de serveerders en serveersters van Het Spieghelhuys kunnen daarover meepraten. Misschien, dat hun
onderstaande creatieve aanpak van een waarschuwingsbord hen ook nog wat kan
beschermen! Zij hebben het
al moeilijk genoeg.
Barend Abrahamse

Grand Café blijft dicht
Ingezonden brief

SPECIALE

AANBIEDING

99

GRATIS PROBEREN

EURO

5 JAAR GARANTIE
CONTRACTEN
MET ALLE
ZORGVERZEKERAARS

i.s.m.met uw zorgverzekeraar
eigen bijdrage gehoorapparaat

MAAK NU EEN AFSPRAAK
035 2400123 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

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

De vrijwilligers zijn ingelicht
over de sluiting van het Grand
Café in woonzorgcentrum
De Emtinckhof door Inovum.
Inovum blijkt al jaren bij de
gemeente het verzoek te hebben ingediend om een horecavergunning te krijgen. Deze
wil de gemeente niet geven,
omdat er een concurrentiebeding zou zijn voor de Loosdrechtse horeca. --Zie je de
oudjes achter hun rollator al

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet
komt ook bij u thuis.
Bel voor een afspraak
of informatie
met Janet 06-29060003.

elke dag naar een restaurant
aan de Dijk toegaan? -- Een
en ander betekent dat de exploitatie van het Grand Café
niet meer rendabel is voor
Inovum, mede gezien het feit
dat Woonzorg per 1 januari de
huren verhoogt. Woonzorg is
nog in overleg met anderen
over het verder openhouden
van het Grand Café, en wil
en kan blijkbaar hierover nog
geen uitsluitsel geven. Ge-

zien het Coronabeleid en de
komende definitieve sluiting
blijft het Grand Café dicht
Dit is het laatste nieuws en
daar moeten vrijwilligers, personeel en bewoners het maar
mee doen!
Thea Allon, Loosdrecht

WORD
DONATEUR
O F KO M
IN ACTIE!

#samenvoordieren
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NK Palingroken in Kortenhoef
WEEKBLADWIJDEMEREN
Dorpsgeschiedenis
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Sarah Cuiper

KORTENHOEF
Dit jaar zou op 5 september het NK Palingroken
voor de 27e keer plaatsvinden op de schilderachtige dijk van Kortenhoef.
De coronapandemie heeft
ook voor dit evenement
roet in het eten gegooid
en het zal in 2020 helaas
niet doorgaan. Daarom
een terugblik op de korte
geschiedenis van het Nederlands Kampioenschap
Palingroken.
Het palingroken is een eeuwenoud ambacht dat voornamelijk in moerasgebieden
en vissersdorpen werd uit-

geoefend. Er bestonden nog
geen koelkasten en door het
roken van de vis kon deze
langer worden bewaard. De
Stichting Vechtplassen Palingrook Commissie (VPC)
wil de techniek van het palingroken levend houden en
organiseert al vanaf 1993 het
Nederlandse Kampioenschap
Palingroken. Het NK trekt
jaarlijks niet alleen ruim honderd amateur én professionele palingrokers, maar ook duizenden bezoekers. Voor de
palingrokers gaat het om één
ding: de Gouden Aal, de prijs
voor de beste wedstrijdpaling
bemachtigen. De dag wordt
afgesloten met een prijsuitreiking en muziek in de feesttent op het plein van De Oude

Foto: Harrie Buis won 2x achter elkaar

School van Kortenhoef. Naast
de rooktonnen die over de
hele dijk staan uitgestald, is
er ook een braderie met ambachten en marktkraampjes
die andere etenswaren, sieraden en kleding verkopen. In
het verleden vond ’s avonds
een gondelvaart plaats, maar
de laatste jaren bleek dit helaas niet meer haalbaar.

DE BESTE
PALINGROKER
KRIJGT DE
GOUDEN AAL
Veel bekenden
Locatie van dit bijzondere
evenement is al jaren de Kortenhoefsedijk te midden van
het plassengebied, waar vroeger veel paling werd gevangen. Toch is dit niet altijd zo
geweest. Het NK is begonnen
op het Noordereinde, maar
heeft ook plaatsgevonden op
de Meenthof en op de Koninginneweg. Door de jaren heen
zijn veelal dezelfde deelnemers te zien. Trouwe deelnemers zoals Xaver Jäger, Cor
Jansen, Jan Paul Heldoorn en
Gert Foppen zijn vaak terug te
vinden in de top 25 van beste
palingrokers. Harrie Buis heeft
in 2012 én in 2013 de Gouden
Aal gewonnen. Een unicum,
want het was nog nooit eerder
gebeurd dat een deelnemer
twee opeenvolgende jaren
had gewonnen.
10 wedstrijdpalingen
Om het kampioenschap zo
eerlijk mogelijk te laten ver-

lopen, krijgen de deelnemers
aan het begin van de wedstrijd allemaal 10 wedstrijdpalingen uitgereikt. Hierna gaan
de palingrokers op hun eigen
manier aan de slag met het
zouten, rijgen, roken en garen
van de paling. Voor het roken,
in tonnen of rookkasten, kunnen verschillende houtsoorten
worden gebruikt, zoals eikenof beukenhout. Het is aan de
palingrokers om controle over
het vuur en de rookontwikkeling te houden. Deelnemers
moeten zich aan allerlei regels houden zodat hygiëne
en kwaliteit gewaarborgd
worden. Doen ze dit niet, dan
worden zij gediskwalificeerd.
Om drie uur leveren de deelnemers drie van de tien wedstrijdpalingen in bij de jury. De
proeverij van de paling vindt
anoniem plaats om de wedstrijd eerlijk te laten verlopen.
De strenge keurmeesters, allen beroepsrokers, keuren de
paling onder andere op kleur,
glans en smaak. De beste palingroker krijgt de Gouden Aal
uitgereikt. De Presentatieprijs
wordt uitgereikt aan de paling met de beste presentatie.
Hierbij wordt er gekeken naar
de kleding van palingrokers,
uitvoering van de rokerij zoals
techniek en opbouw, netheid
en hygiëne.
Warenwet
Als we in de geschiedenis van
ons dorp duiken, zien we dat
dit niet het eerste jaar is dat
het kampioenschap niet is
doorgegaan. Rond de eeuw-

wisseling is het evenement
een tijdje weggeweest uit Kortenhoef vanwege een aanscherping in de Warenwet.
Sindsdien werkt de VPC nauw
samen met het Productschap
Vis en de Keuringsdienst van
Waren, die de naleving van de
Warenwet scherp in de gaten
houdt.
Een andere bedreiging voor
het kampioenschap was de
kritiek van dierenbeschermingsorganisaties.
Traditioneel stierven palingen een
langzame dood in een zoutwaterbad. Na een aangenomen motie van de Partij voor
de Dieren, is het sinds 2010
tijdens het NK Palingroken
verplicht een apparaat te
gebruiken dat speciaal door
de Universiteit Wageningen
is ontwikkeld. Dit apparaat
doodt de paling op een pijnloze en snelle manier door een
elektrische stoomstoot. Deze
diervriendelijkere manier van
doden wordt sindsdien gebruikt.
Kortom, het VPC heeft in het
verleden al wat hobbels moeten overwinnen. Het is te hopen voor de vele palingrokers
uit het hele land en natuurlijk
de liefhebbers van gerookte paling, dat het NK Palingroken in 2021 wél door kan
gaan en dat de pittoreske dijk
weer blauw zal staan van de
rook.
(Bron: Historische Kring
Kortenhoef en VPC)
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GEVRAAGD BALIEMEDEWERKSTER TANDARTSPRAKTIJK
Tandartspraktijk Van Eynatten aan de Voorstraat
te Nederhorst den Berg is op zoek naar

een enthousiaste collega

met affiniteit voor een medisch vak.
Per direct zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor
ongeveer 22-26 uur per week voor diverse werkzaamheden
zoals administratie, agenda beheer en ondersteunende taken
o.a. sterilisatie en voorraad beheer. Ervaring is een pre maar niet vereist.
Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken
mail je sollicitatie, voorzien van CV, naar
info@tandartspraktijkbart.nl
Tandartspraktijk B.M. van Eynatten,
Voorstraat 24, 1394 CT Nederhorst den Berg

RICHTLIJN
VACATURE
VOOR VERSTERKING VAN ONS TEAM
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

2 VACATURES:
TECHNISCHE TOPPER
EN
COMMERCIEEL TALENT

Heb je te bieden:
- eerste monteurs diploma of gelijkwaardig
- APK Keurmeester of te behalen
- oplossingsgericht denk en werkniveau
- iedere dag als een uitdaging zien
- bereid tot het volgen van cursussen
- service en klantvriendelijk is aangeboren
Wij bieden je dan een royaal salaris en goede
secundaire arbeidsvoorwaarden.

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:
Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE Nederhorst den Berg
Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA: T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL
WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

Houd het AnkeveenseWEE
pad in ere

NIEUWS VOOR AN

Ingezonden brief
Woensdag 24 juni zal de Commissie Ruimtelijke Ordening
opnieuw de bouwplannen bespreken voor luxe woningen
op voormalige kerkgrond in
het begindeel van het Ankeveensepad. Parochie en direct
betrokkenen verzetten zich
al jaren tegen deze plannen.
Afgezien van oneerlijke spelletjes in het verleden, zoals
rigoureuze en daarom beboete boomkap, is de locatie voor
deze dure huizen (prijsklasse
tussen 0.5 en 1 miljoen euro)
ongelukkig. Dit smalle pad is
ongeschikt voor woonverkeer
en ook is de positionering van
de huizen planologisch gezien lelijk, zo pal op de kerk
en ten koste van groen. De
projectontwikkelaar denkt de
ongunstige ligging voor kopers
aantrekkelijk te maken door
een toegang tot de Spiegelplas te forceren. Namelijk door
de sloot, die nu langs het pad
ligt, te dempen ten gunste van
een nieuwe verbindingssloot
achter de huizen naar de plas.
Aan dat omleiden zijn zekere
risico’s verbonden, want de
kerkelijke gebouwen staan op
houten palen. O wee als het
grondwaterpeil negatief beïnvloed wordt.
Bergers, dit is ook een zaak

van dorpsbelang. Het Ankeveensepad is ons wandelpad bij uitstek. Alleen al het
grote aantal handtekeningen
(2000+) dat destijds is ingezameld voor het behoud van het
groene beginstuk van onze
dorpswandelroute
bewijst
dat het unieke gegeven van
groene longen pal achter het
dorpsplein zeer gewaardeerd
wordt. Om een indruk te geven
hoe dicht de geplande huizen
aan het Ankeveensepad komen te staan en hoe met meer
bebouwing hinderlijke verkeersdrukte ontstaat, is er op
basis van de bouwtekeningen
een animatie gemaakt, zie:
https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=AFsdi7d3hqM
Waar onze politici aanvankelijk bouwbezwaren leken af te
doen als gezeur van omwonenden die geen verandering
willen, is gelukkig het besef
doorgedrongen dat die weinige plekken, die echt de moeite waard zijn voor het welbevinden van dorpelingen, niet
zomaar in baksteen omgezet
moeten worden.
Anne Fortuin

NIEUWSSTER

SPORT

Woensdag 24 juni 2020

9

Spelerscarrousel bij dorpsclubs op gang
WEEKBLADWIJDEMEREN

SV Loosdrecht
(zaterdag 2e klasse): Vertrokken: Roy Versluis, trainer,
Khalid el Jebli, Luuk van Huisstede, Aboubakr Ouaddouh,
Amin Said, Julius van der Linden, Jesse van ’t Land, Pepijn
Pappot, Mohammed Hamdaoui (9).
Nieuw: Cor van Garderen,
trainer, Fouad Dahmani, Tom
Frinsel, Terence Manschot,
Laurens Tallart Fabré, Mineo
Berenstein, Jasper van Vark,
Servanio Martina, Baran Karadag, Calvin van Aurich, Mitchell Verrips, Sam Sabee (12).

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

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het mag nog onbekend
zijn hoe het amateurvoet-

bal na de zomer wordt opgepakt, de Wijdemeerse
voetbalclubs hebben niet
stil gezeten in de coronatijd. De carrousel van ko-

mende en gaande spelers
draait bij drie van de vier
verenigingen op volle toeren, blijkt uit een overzicht
in de Gooi- en Eemlander.

SV ’s-Graveland
(zondag 3e klasse): Vertrokken: Robin Boeijink (1);
Nieuw: geen

VV Nederhorst
(zaterdag 4e klasse): Vertrokken: Wesley Geerlings, trainer,
Pepijn Schols (gestopt), Ismail
Akchich (3).
Nieuw: Remco Sint, trainer,
Junny Cordoba, Levi Matsari, Jean-Yves van de Korput,
Quincy Ceder, Felix Yorks,
Philip Halfhide, Joris van Tol,
Thomas Grolleman, Peter
Engels, Lars van Wijk, Darryl
Bruster (12).
ASV ’65
(zaterdag 4e klasse): Vertrokken: Stefan van Laar, trainer,
Stefan van Grieken (2).
Nieuw: Yoeri Tol, trainer, Julius Rieciciar, Epitace Kraemer,
Denzel Rommy, Jurfano Soetosenojo, Twan Wijnants, Jarik
Veltmaat, Marcos Pauli Ferreir
Da Silva (8).

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Aanstaande vrijdag stelt
het bestuur de leden de
begroting voor het nieuwe
seizoen voor aan de leden
in de Buitengewone Algemene Ledenvergadering.
Deze week horen we welk goed
nieuws ING voor ons heeft. De

bank heeft ons namelijk laten
weten dat onze pitch over het
meiden- en vrouwenvoetbal
met een beperkt aantal andere uit ruim 200 aanmeldingen
is uitgekozen. Het nieuws kan
een driejarig sponsorcontract
betekenen. We wachten in
spanning af.

Onder andere de hoofdtrainers van de senioren vrouwen
en mannen en de aanvoerders
van de mannen- en vrouwenselectie zijn op de laagdrempelige Voetbal Instuif (4 juli)
trainers bij de open trainingen.
Alle jongens en meiden van
onze club van 4 t/m 12 jaar
zijn welkom en mogen één of

meer vriendinnetjes, vriendjes,
klasgenoten, nichtjes, neefjes,
buurtjes etc. -die nog niet bij
SV ’s-Graveland voetballenmeenemen. Laat weten via
instuif@svsgraveland.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.
Opgeven voor de slotavond
van de SVS Cup35+ kan nog
via svscup35@svsgraveland.
nl. Op donderdagavond 2 juli
wordt de strijd beslist met onder andere een penaltyreeks,
latjetrap en meer.

Zomervakantie in Nederland
Kom tennissen

NEDERHORST DEN BERG
Tennisvereniging Nederhorst biedt zomeruitdaging voor thuisblijvers en
sporters die een zomerstop hebben. Eindelijk
mogen we weer tennissen
en volop genieten van ons
nieuwe tennispark. Voor
iedereen die deze zomer
in eigen land blijft, of een
zomerstop heeft in zijn
sport, biedt tennisvereniging Nederhorst deze zo-

voor kinderen van 7 t/m 18 jaar
en studenten. Maar natuurlijk
zijn alle leeftijden van harte
welkom om te komen spelen
en lid te worden.

De Zomer Challenge is een
compact lidmaatschap van

twee maanden in de maanden
juli en augustus waarbij jonge spelers onbeperkt kunnen
tennissen wanneer het hen
uitkomt. Daarnaast kunnen de
spelers gratis mee doen aan
een eerste introductie clinic,
krijgen ze 2 lessen en wekelijkse Tossmiddagen onder
begeleiding van een gecertificeerde trainer. Ook extra
lessen bij onze tennisleraren
zijn mogelijk (tegen extra betaling). De Zomer Challenge is

Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met Lars Voskuil
(PvdA) van Provinciale Staten over de gevolgen van de
nieuwste plannen van de pro-

vincie voor huisvesting en bedrijventerreinen in onze regio.
Hij reageert op de noodroep
van de gemeente Wijdemeren.
Andreas van der Schaaf laat

weer van zich horen in De
Dag van Andreas en er is een
TV Magazine met onder andere aandacht voor struikelstenen, een muzikale muziekbox

mer tennis mogelijkheid.
Voor thuisblijvers en voetballers, hockeyers en andere teamspelers die een
zomerstop hebben. Maar
ook sporters die veel binnen sporten en in de zomer
naar buiten willen zijn van
harte welkom om mee te
doen aan de Zomer Challenge.

Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven, of met
teamgenoten. Kosten zijn
€35,- voor kinderen tot 12 jaar
en €45,- voor 12 jaar en ouder.
Aanmelden kan op de site:
www.tvnederhorst.nl

Actie mede mogelijk gemaakt
door onze sponsoren: Het
Spiegelhuys, Boerhout sport,
Cafe Die2, Arens Makelaars,
Jansen&Jansen, Leurs Hoveniers, Cito Transport, Bergman Auto’s, ThuizBij, Thermgroep, Het Friethuys, RG
Sports. Meer informatie: www.
tvnederhorst.nl of per email:
zomerchallenge@tvnederhorst.nl

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 24 juni
zendt GooiTV het volgende
programma uit:

en de sloop van villa Eikenhof
in Bussum. Daarnaast zendt
GooiTV vanwege het corona
tijdperk weer een kerkdienst
uit op zondag.
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FAMILIEBERICHTEN
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Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling, prachtige bloemen, lieve brieven en kaarten,
telefoontjes, een laatste groet langs de route,
na het moeilijke verlies van onze lieve

Corrie van Schaik-Vrijhoef
De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden,
maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet.
Peter van Schaik,
kinderen en kleinkinderen
Nederhorst den Berg, juni 2020

Wat zo diep in je hart zit, kun je door de dood niet verliezen
Zonder Jaap is alles anders
Uw aanwezigheid, uw geschreven of gesproken woorden,
uw bloemen.
Kortom uw uw oprechte medeleven na het overlijden
van mijn man, vader, schoonvader en onze opa

Jacobus Antonius Josephus Schipper
heeft ons diep geraakt.
Wij danken u hiervoor hartelijk,
Anneke
Patricia en Wilko
Imme en Boaz

Zorgzaam
& Betrokken
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

NIEUWS VOOR AN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434
Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den Berg.
0294-251451.
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 94

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598
AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
Aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Gratis op te halen: ruime
ruime buiten ren voor
cavia of klein konijn.
NdB. 06 1533 0289.
Gezocht huishoudelijke
hulp in Kortenhoef
06 55 34 07 34

Variatie op Ankeveense
markt
ANKEVEEN
Naast de bekende kramen
zie je steeds meer variatie
op de Ankeveense markt.
Afgelopen zaterdag was
die bruisende plek van samenkomst opgeleukt met
diverse andere marktlieden.
Voor de rooktonnen van Frits
Kloosterman stond op afstand
een aardig rijtje liefhebbers
van de onvervalste IJsselmeerpaling. Toen de Ankevener via Facebook attent werd
gemaakt op mogelijke belangstelling voor deze culinaire
lekkernij toog hij naar de plek
naast de St.-Martinus. “Ik heb
zeker 30 reserveringen, dus
dat loopt goed. Mijn rookgeheim? Tegenwoordig met filter”, barst de hobbyroker in
lachen uit. Naast de paling à €
20 per pond lagen er ook gerookte moten zalm en ganzenborst op de toonbank.
Marjolein van den Brakel is
met haar Heavenly Chocolatemini-caravan ook present. Het
valt niet mee om die hemelse
delicatessen te passeren. De
ambachtelijke patisserieproducten vormen een meerwaarde op deze markt. Waar
groenteboer Arie van Dijk,
bakker Jeroen, slager Jelle

Janmaat, Gaby’s Fish met
Ankie en Eric Torsing, Kees
Kaas, De Noterij, The Black
Olive en bloemenvrouw Ans
Kamer vaste standplaatsen
hebben. Ook de Boektique
van Dennis Krijnen, met een
uitgebreid assortiment boeken
van Splint Media, is met enige
regelmaat te vinden in Ankeveen, evenals Monsieur en
Madame Siroop die gespecialiseerd zijn in vruchtensappen
uit de Bourgogne. Ook is er
een barista van de Expresso
Kitchen die zijn single origine
speciality koffie presenteert.
“Ik ga voor koffie waarvan ik
goed kan traceren hoe het
hele productieproces verloopt”, zegt de koffieman. Die
bijzonder gecharmeerd is van

de Ethiopische variant, maar
mijn expresso doppio van
het Sumatra- ras smaakt ook
heerlijk. Ook Lots and More
frequenteert maandelijks de
Ankeveense markt, aangezien
de gemiddelde consument wel
wekelijks brood en kaas in wil
slaan, maar hoeden en petten
passen niet in dat behoeftepatroon. De Westzaanse ondernemer heeft voor elk hoofd
een passend hoofddeksel in
alle soorten en maten. Henny Buma uit Kortenhoef loopt
voor het eerst over de Bruisend Ankeveen- markt: “Dit
moet ik vaker doen, veel verse
producten die je niet in de supermarkt treft. En een gezellige sfeer. Heel leuk.”
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Natuurmonumenten start
WEEKBLADWIJDEMEREN
activiteiten in de			
Vechtplassen
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In samenwerking met

WIJDEMEREN
We gaan weer van start!!
Vanaf 1 juli kan iedereen
weer deelnemen aan activiteiten en rondleidingen
van Natuurmonumenten
in de Vechtplassen. Onze
vrijwillige vaargidsen, fortengidsen en boswachters
staan te trappelen om je
de mooiste plekjes van de
Vechtplassen te laten zien.
En om samen met jou onze
forten te ontdekken. In verband met het Corona-virus
gaan we dit jaar op pad met
kleine groepjes. Wacht dus
niet te lang met het boeken
van de tickets!
Startsein voor
ontdekkingstochten
Woensdag 1 juli is het startsein voor allerlei ontdekkingstochten in de Vechtplassen.
Ga met ons mee op een vaartocht door een doofhof aan
petgaten, slootjes en weidse
plassen in de Ankeveense
Plassen of Botshol. Ontdek
samen met één van onze fortengidsen de geheimen van
Fort Waver-Amstel, Fort Nieuwersluis, Fort bij Nigtevecht,
Fort bij Abcoude of Fort Kijkuit.
Of kano onder begeleiding
van een boswachter door de
Kortenhoefse Plassen. Het
belooft een mooie zomer te

worden in de Vechtplassen!
Varen op de
Ankeveense Plassen
Op de Ankeveense Plassen
gaan we dit jaar iets nieuws
proberen. In plaats van één
lange vaartocht gaan we twee
tochten van 1 uur varen. Normaal passen er op deze boot
20 personen, maar nu gaan
we een exclusieve vaartocht
maken met slechts vijf personen. Je kunt alleen, met z’n
tweeën of met meer personen
komen. Bovendien is het een
unieke kans om eindelijk eens
een exclusieve privé-vaartocht
met jouw gezin of vrienden te
maken!
Rondleidingen in
Corona-tijd
Uiteraard houden we ons tijdens de activiteiten aan de
RIVM-richtlijnen. We houden

de groepen klein, zodat we 1,5
meter afstand kunnen houden.
We verwachten van onze deelnemers dat zij bij aanvang hun
handen ontsmetten (desinfecterende handgel aanwezig) en
thuis blijven bij verkoudheidsklachten of andere Corona-gerelateerde klachten.
Tickets boeken
Kijk op www.natuurmonumenten.nl/activiteitenvechtplassen2020 en boek jouw tickets
voor de activiteiten en rondleidingen van Natuurmonumenten in de Vechtplassen.
Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met:
Olga Ekelenkamp, boswachter Communicatie & Beleven,
06-13 21 66 97 of o.ekelenkamp@natuurmonumenten.nl
Foto: Rene Koster

Een fanfare in Coronatijd
KORTENHOEF
Beetje bij beetje worden
de beperkingen rondom
het Coronavirus opgeheven, en dat is de reden dat
het fanfarekorps Amicitia
de repetities weer wil gaan
opstarten.
Het bestuur van fanfarekorps
Amicitia had, in overleg met
dirigent, het voornemen om
8 juni jl de repetitiesi, met inachtneming van de richtlijnen,
weer te starten. Na veelvuldig
overleg met de leden, bleek
dat een flink aantal leden nog
niet wilde starten met de repetities. Er is nu besloten om na
de schoolvakanties te starten.

Dit uiteraard met inachtneming
van het Coronaprotocol. Hopelijk zijn de omstandigheden
dan zover verbeterd dat men
het weer ziet zitten om met z’n
allen in ons repetitiegebouw
‘t-Akkoord aan de slag te
gaan. Voorlopig heeft de fanfare al wel de volgende optredens op het programma staan:
5 september een openluchtconcert, de juiste locatie is nog
niet bekend. In november het
uitgestelde jaarlijks concert in
de Sporthal de Fuik. Of deze
optredens doorgang kunnen
vinden, hangt uiteraard af van
de ontwikkelingen rondom het
Coronavirus. Amicitia zal op
23 mei 2021 honderd jaar be-

staan. Dat de verjaardag van
de eeuweling niet ongemerkt
voorbij zal gaan spreekt vanzelf.
Te zijner tijd zult u via de gebruikelijke media op de hoogte
gehouden worden van de activiteiten die we tegen die tijd
mogen en kunnen organiseren. We zijn dan ook druk bezig voor het 100-jarig bestaan
om activiteiten te bedenken,
en indien mogelijk reeds te organiseren. Voorop staat dat wij
als muzikanten dolgraag weer
aan onze hobby willen beginnen echter, onze gezondheid
staat voorop
Herman Wijnen
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Geslaagde publieksproef in
Dillewijn
Rocketman aangrijpende Elton John

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Op zondag 8 maart was het
Ladies Day in een stampvolle Dillewijn. Daarna was
de theaterkerk in Ankeveen, door het coronavirus, maandenlang gesloten
voor het publiek. Veel afgelaste of verplaatste voorstellingen. Vorige week
was er een proefopstelling
met maximaal 30 plaatsen
op de bekende afstand. Op
twee avonden konden de
vrijwilligers ademloos kijken naar het aangrijpende
levensverhaal van Elton
John in Rocketman.
De organisatie was tot in de
puntjes verzorgd. Voorzitter
Peter van Bennekom deed de
intake, waarbij gasten met verkoudheid, hoesten of koorts
niet welkom waren. Ieder
kreeg een plaats toegewezen,
als tweetal of solo. Bij de entree was er een gratis drankje
af te halen bij Trudi Meester,
afdalen naar de foyer was
niet toegestaan, behalve in
noodgeval voor de kleine of
grote boodschap. Bij de deur
wijst hostess Arda van der
Lee vriendelijk doch beslist
op de zitplaatsen, heen en
weer wandelen is uitgesloten
en Mia Forma ziet toe of het
uitgebreide protocol wordt gehandhaafd. Dat ziet er goed
uit. Het zaaltje is sfeervol verlicht en best gezellig ingericht
met stoelen en tafeltjes. Dit
moet een goed uitgangspunt
zijn voor de komende culturele
weken.
Rocketman
Het was ook niet moeilijk om

121 minuten stil te zitten, want
de film Rocketman (2019)
boeit van begin tot eind. Het is
een biografisch verhaal rond
Reggie Dwight die uitgroeit
tot de flamboyante wereldster
Elton John. In de opening zie
je een dieptrieste Elton die
verslaafd is aan alcohol en
drugs, lijdt aan obesitas en
ook nog eens zeer ongelukkig
is door zijn homoseksualiteit.
Een multimiljonair die liefde
en warmte ontbeert. Terugblikken op z’n leven tonen een
kleine Reginald die barst van
het talent, maar wordt gekleineerd door een tirannieke vader. Tegen alles in bouwt hij
een muzikale carrière op, met
z’n vriend Bernie Taupin. Een
prachtige film, geweldige muziek, ingebed in mooie beelden, in hoog tempo. Het toont
de binnenkant van een man
die bijna kapot gaat van eenzaamheid, ondanks alle glitter
en glamour. Op de aftiteling
zie je dat gaat om een periode
in z’n leven die Elton John 28
jaar geleden heeft afgesloten.
Als aanvulling op eerdere berichten over voorstellingen in
theater De Dillewijn is de prijs
voor kaarten voor het Amsterdams Kleinkunst Festival op 3
juli € 13,50. Zie: www.dedillewijn.nl

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier
(boedel) Taxaties / -ontruimingen
Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl
Online shoppen: www.kunstkamer.online
Herenweg 71-73, Breukeleveen
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Wij sluiten op vrijdag 17 juli definitief onze deuren

Foodstore ‘t Gooi
Franse Kampweg 38 in Bussum

Alles van A tot Z goed geregeld!
Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is?
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u
graag.
(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevreden mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om
een compleet advies te geven, aangepast aan de wensen
en maten die het beste bij u en uw woning passen.
Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor
niets onze slogan. Als u met een defect apparaat in uw
keuken staat, wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert

en plaatst de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste
schikt. Daarbij bieden wij service die verder gaat dan het leveren
van uw apparatuur. Mocht u na de levering een vraag of storing
hebben, dan kunt u ook een beroep op ons doen.
Ook nu
Ook in tijden van de Coronacrisis kunt u een beroep op ons doen.
Via de telefoon en mail (info@vinkwitgoed.nl) zijn wij bereikbaar
en is onze showroom geopend. Zolang het verantwoord is en wij
gezond zijn, gaan wij door met leveren, installeren en inbouwen.
Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de richtlijnen van het
RIVM en de overheid. Wij blijven er ook in deze tijd alles aan doen
om u te helpen!

