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Tet en Gerry Olff 60 jaar   
gelukkig in Kortenhoef
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
In een vol huis wachtten 
Gerry en Tet Olff-van Oyen 
vorige week donderdag 
met spanning op de komst 
van burgemeester Crys 
Larson. Te midden van 
hun drie dochters, schoon-
zonen, kleinkinderen en 
aanhang, keurig verdeeld 
over diverse vertrekken, 
vierden ze hun diamanten 
bruiloft aan de Koningin-
neweg.

Tertius Olff, de derde van 5 
jongens, leerde Gerry beter 
kennen tijdens een trip naar 
Spanje met een ander vrien-
denstel. Het viel Gerry al snel 
op dat Tet via de achteruitkijk-

spiegel van de 2CV met haar 
flirtte. Toen hij haar trakteerde 
op een grote meloen op de 
camping sprong het vonkje 
over. Ze hadden een korte 
verkering, want Tet kon een 
bouwval kopen op de Konin-
ginneweg. Meteen na de hu-
welijksvoltrekking op 16 juli 
1960 in het stadhuis van Hil-
versum trok het jonge stel in 
het huis. Ze sliepen in het be-
gin op luchtbedden en kookten 
op campinggas. In ongeveer 
5 jaar is het huis totaal opge-
knapt, waarbij de interesse 
van Tet voor de architectuur 
een handig duwtje in de rug 
was.

Sport loopt als een rode draad 
door het leven van deze vita-
le senioren. Tet (91) was niet 

alleen gymleraar, ook in z’n 
vrije tijd was hij bezeten van 
sport. Tot op hoge leeftijd deed 
hij mee aan het wereldkam-
pioenschap tennissen (80 +). 
Ook was hij oprichter van de 
Nederlandse Skivereniging. 
Gerry golft nog twee keer per 
week op Spandersbosch, wat 
haar handicap is wil ze niet 
vertellen aan de burgemees-
ter die ook een verdienstelijk 
golfster is. “Met golf komt echt 
het totale van de mens tot z’n 
recht. Niet alleen de lichamelij-
ke beweging maar ook aspec-
ten als evenwicht en focus”, 
vertelt de 87-jarige. Gerry was 
chemisch analist, na haar stu-
die Engels gaf ze les.

Sfeervol
In huize Olff was het een sfeer-

volle ontmoeting, met de doch-
ters Miranda, Colinda en Anne-
marieke, schoonzoons en de 
rest van de familie, bestaande 
uit zeven kleinkinderen en drie 
(bonus) achterkleinkinderen. 
Het was nog even spannend 
of het feest door kon gaan, 
omdat meneer kort ervoor ge-
vallen is. Gelukkig lijkt hij goed 
te herstellen. Gerry en Tet 
zijn trots op hun nageslacht, 
die over het algemeen maat-
schappelijk geslaagd lijken, 
plus dat ze ook lekker sporten 
op allerlei niveaus. Terwijl bur-
gemeester Crys Larson met 
het diamanten paar poseert, 
zijn de kleinkinderen een pan-
nenkoekenmaaltijd aan het 
bereiden. Een mooi beeld van 
een happy family.

Ga je mee op 
wereldreis?
WOENSDAG 29 JULI 

SPELEN OP DE 
BOERDERIJ!

Deze zomervakantie orga-
niseert de Willibrordkerk (de 
kerk op de berg) in Neder-
horst den Berg iedere woens-
dag een leuke kinderactiviteit. 
Onder de noemer “Ga je mee 
op wereldreis?” staat elke 
week een ander land centraal. 
Na China, Italië en Amerika 
blijven we 29 juli in ons eigen 
land. En wat is Hollandser 
dan de boerderij? We zijn te 
gast op de boerderij van Peter 
en Trudi van Wijk, Reeweg 6 
(www.kinderfeestjesboerderij.
nl). Er zijn heel veel dieren 
om te aaien, te voeren of te 
knuffelen. Of om op een vei-
lig afstandje naar te kijken. 
Maar dat is nog niet alles. Je 
mag ook vlotvaren, skelteren 
en trampolinespringen. Dat 
willen we natuurlijk allemaal! 
Daarom maken we een och-
tendgroep van 10.00 tot 12.00 
én een middaggroep van 
14.00 tot 16.00 uur. (Bij min-
der deelname dan verwacht 
komt er alleen een ochtend-
groep). Het is voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar. Opgeven is 
noodzakelijk en een voorkeur 
voor ochtend of middag mag 
gemeld worden. Dit kan via 
Lisette Brandsma jeugdwer-
ker@kerkopdeberg.nl. Zij kan 
desgewenst ook meer infor-
matie geven. De bijdrage per 
kind is 1 euro. We verzamelen 
dit keer niet in De Bergplaats, 
maar gaan rechtstreeks naar 
de boerderij. Dus trek je over-
all en laarzen/klompen aan en 
kom ook!

De volgende ochtenden zijn 
op 5 en 12 augustus
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We zijn op vakantie!
Géén markt in 
Ankeveen op 
25 juli en 1 augustus. 

8 augustus zijn we er weer

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.

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Zo. 26 juli:  9.30 uur:
 L. Wenneker.
 OLV Hemelvaart
 Do. 23 juli:  10.30 uur: 
 Stil gebed/kaarsje opsteken.
 Zo. 26 juli:  9.30 uur: 
 W. Balk. (Aanmelden: op 
     ma. en do. ochtend 8.30-
     11.30 via tel. 251315)
 H. Antonius
 Do. 23 juli:  10.30 uur: 
 Uitstelling van het allerhei-
     ligst sacrement.
 Za. 25 juli:  19.00 uur: 
 W. Balk.
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 26 juli:  10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.

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
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland   merel.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent NdB/Ankeveen (waarnemend)  tamara.pompies@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

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

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Stemgedrag coalitie vs oppositie
Door: Cor Koster

WIJDEMEREN
Op de website Rading 0 
maakte Cor Koster een 
analyse van het stemge-
drag in de gemeenteraad 
van Wijdemeren. Het blijkt 
dat de oppositie (De Loka-
le Partij en PvdA/Groen-
Links)    opvallend    vaak
gewoon vóór een voorstel 
van het college stemde.

‘Je zou verwachten dat oppo-
sitiepartijen vaak tegen zijn, 
en coalitiepartijen vaak voor. 
Dat klopt niet helemaal, zo-
als blijkt uit een analyse van 
het stemgedrag van de frac-
ties in de gemeenteraad van 
Wijdemeren. De oppositie is 
opvallend vaak gewoon vóór 
een voorstel van het college. 
In Wijdemeren werden in de 
periode september 2019 – 
juli 2020 in totaal 9 openbare 
raadsvergaderingen gehou-
den, deels ‘normaal’, deels 
digitaal. Er was geen verga-
dering in januari 2020, en 
die van april verviel vanwege 

de coronatoestanden. In die 
vergaderingen werden 88 be-
sluiten genomen, waarvan 39 
bespreekgevallen en 49 ha-
merstukken. We kijken eerst 
naar de 39 bespreekgevallen.

‘OPPOSITIEPARTIJEN 
(….) PLEGEN BE-
PAALD GEEN OB-

STRUCTIE’

Hieruit blijkt dat D66 en Dorps-
belangen 36x vóór waren, 
CDA 34x, PvdA/GrL 31x; VVD 
en De Lokale Partij 29x. Te-

gen: De Lokale Partij 8x, VVD 
en PvdA/GrL 7x; CDA, D66 en 
Dorpsbelangen 3x. Verdeeld: 
VVD 3x, De Lokale Partij en 
CDA 2x; PvdA/GrL. 1x; D66 
en Dorpsbelangen 0x.

Merkwaardig: coalitiepartij 
VVD was net zo vaak ‘tegen’ 
als oppositiepartij PvdA/GL (7 
keer) en stemde vaker ver-
deeld dan alle andere fracties.

Bovenstaand overzicht heeft 
alleen betrekking op de 39 be-
spreekgevallen. Bij de 49 ha-

merstukken was iedereen al 
van tevoren akkoord (er was 
althans consensus), hetgeen 
het totaal aantal raadsbeslui-
ten brengt op 88. Als je dan 
alleen kijkt naar het aantal 
voorstemmen bij alle 88 be-
sluiten (alleen die waarbij frac-
ties eensgezind stemden) en 
dat in percentages omzet, dan 
krijg je het volgende overzicht.

Vóór: D66, Dorpsbelangen: 
97%; CDA: 94%; PvdA/GrL.: 
91%; VVD, De Lokale Partij: 
89%.

Ook de oppositiepartijen stem-
den dus heel vaak vóór een 
raadsvoorstel. Ze verdienen 
daarvoor een compliment. Ze 
laten zich wel eens kritisch uit, 
zeer kritisch zelfs; ze moppe-
ren soms, stemmen af en toe 
tegen, maar ze plegen be-
paald geen obstructie. Ze den-
ken constructief mee, en dat 
is in andere gemeenten wel 
eens anders. Het college heeft 
misschien zelfs wel meer last 
van de eigen coalitiepartner 
dan van de oppositie’.

MinderHinder mist visie op woningbouw en 
verkeer
Meedenken met oplossingen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In gesprek met Nico van 
Zanten en Tom Burgers 
van MinderHinder.nu. Die 
zich zorgen maken over 
een gebrek aan visie en 
samenhang op verkeer en 
woningbouw. Nu toege-
spitst op de intentie om 
250 woningen te bouwen 
in Kortenhoef, het zgn. 
plan Zuidsingel Fase 8. 
Daaraan gekoppeld een 
verkeersonderzoek om 
van de Emmaweg een goe-
de ontsluitingsweg te ma-
ken met misschien wel een 
rotonde op de Smidsbrug.

Op initiatief van enkele Zui-
dereinde- bewoners kwam er 
een groep bijeen, nadat zij 
hadden begrepen dat er een 
haalbaarheidsonderzoek naar 
verkeersoplossingen was ge-
daan en besproken zou wor-

den in de commissie R&E. 
Nico van Zanten was er vanaf 
het eerste begin bij betrokken, 
twee weken later haakte Tom 
Burgers aan.

“We voelden ons echt overval-
len. En met ons veel mensen 
op Noordereinde, Zuiderein-
de, Leeuwenlaan en Emma-
weg. Het ging heel snel en 
we zitten nu rond de 150 per-
sonen die zich bij ons willen 
aansluiten”, opent Nico van 
Zanten. “Het plan is nauwe-
lijks bekend bij het publiek en 
wat de inhoud van de inten-
tieverklaring is die de project-
ontwikkelaar heeft opgesteld 
met de gemeente weten we 
ook niet.” Van Zanten en Bur-
gers hebben de indruk dat het 
verkeersplan, in opdracht van 
projectontwikkelaar Timpaan, 
toegeschreven zal worden 
naar het aantal verkeersbe-
wegingen om die woningen 
te kunnen bouwen. Ze missen 

een overkoepelende visie. 
“Het is de omgekeerde weg. 
Eerst zul je moeten bepalen 
of een dergelijk woningbouw-
plan past in de omgeving. Niet 
alleen qua verkeer, maar ook 
leefbaarheid, het milieu, cul-
tuurhistorie en het beschermd 
dorpsgezicht zouden daarbij 
moeten worden betrokken”, 
vervolgt Van Zanten “Zo’n vi-
sie ontbreekt volledig.” Tom 
Burgers vult aan: “Daarnaast 
moet je ook de samenhang 
met twee andere bouwplan-
nen niet loslaten. Die water-
woningen van Afvalzorg naast 
de vuilnisbelt en het plan 
VLEK van de Emmaweg- ei-
genaren om hun bedrijven om 
te zetten naar woningen moe-
ten ook passen in een totaal-

visie. Dat levert voor pakweg 
400 woningen heel veel ver-
keersbewegingen op. Schrik-
barend! Dus ook de veiligheid 
is in het geding.”

Doelstelling
Binnenkort wordt MinderHin-
der.nu officieel, naast Nico en 
Tom zijn er zijn nog 3 kandi-
daat-bestuursleden. “We zijn 
geen actiegroep die tegen 
woningbouw is. We willen 
meedenken vanuit een visie 
op wat mogelijk is in de dor-
pen.” Uit de doelstelling blijkt 
dat men zich inzet voor het in 
stand houden en verbeteren 
van de kwaliteit, leefbaarheid, 
duurzaamheid en veiligheid 
van de leefomgeving. Dit om-
vat ten minste het tegengaan 

en verminderen van overlast-
gevende situaties.

MinderHinder wordt een be-
langengroepering die informa-
tie wil uitwisselen. Maar ook 
willen ze graag gesprekspart-
ner worden van Wijdemeren 
en andere organisaties om te 
werken aan een gezamenlijke 
visie op ruimtelijke ordening, 
inclusief verkeer. Nico van 
Zanten voegt eraan toe dat de 
deur ook open staat naar an-
dere dorpskernen en de regio. 
“Want woningbouw en verkeer 
zou je toch in de eerste plaats 
in een regionale samenwer-
king moeten oplossen.”

Zie ook: www.minderhinder.nu

 Foto: Gemeenteraad bijeen (foto: Douwe van Essen)
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“Jan Patat”
Ingezonden brief

Als ik de naam Jan Patat 
noem, zegt u dat dan iets? 
Mocht u ouder zijn dan 40 jaar 
en geboren zijn in Wijdemeren 
dan gaat er vast een belletje 
rinkelen.

Johannes Wilhelmus van Vliet 
werd in 1930 geboren in Ankea
veen, waar hij opgroeide met 
zijn moeder Koos en vader 
Leen en zijn 3 broers en 4 zusa
sen. Momenteel woont hij in 
zorgcentrum De Kuijer

“Ik kom uit een fijn gezin, mijn 
vader was makkelijk, soms 
een beetje te. Hij liet veel aan 
mijn moeder over, zij was veel 
strenger. Mijn vader had een 
bakkerij, gevestigd op het 
Stichts End, hij was de beste. 
Hij maakte de lekkerste bea
schuitbollen. Als oudste zoon 
wilde ik de bakkerij overnea
men, dit wilde mijn vader ook. 
Van hem heb ik het vak gea
leerd.”

In 1966 trouwde Jan met zijn 
Truus (inderdaad de dame 
met het prachtige opgestoken 
haar). Truus had een zoon, 
Louis. Samen kregen zij 2 kina
deren, Irene & Fred. In 1989 
overleed Truus, later kreeg hij 
een relatie met Diny van Dijk, 
ook wonend in de Kuijer. Van 
1968 tot 1989 runde Jan de 
snackbar de Smulhoek, gea

vestigd in de oude bakkerij.

“Hij maakte de lekkerste slaa
tjes en broodjes warm vlees 
van het Gooi!”, en, “Jan en 
Truus stonden bekend om hun 
keurige cafetaria, hun klanta
vriendelijkheid en prachtige 
gladgestreken schorten” aldus 
trouwe klanten van vroeger.

Om herinneringen op te halen 
bellen we zijn dochter Irene 
via Skype. “Papa, wat maakte 
jouw milkshakes altijd zo spea
ciaal?” Wanneer Irene haar 

vader helpt te herinneren dat 
dit kwam doordat hij 7UP toea
voegde, begint Jan te knikken. 
“Dat klopt! Dat maakte het 
bijzonder! “Zelfs wielrenners 
stopten bij de snackbar voor 
mijn milkshakes!”

“Ik ben trots op mijn kinderen 
en bof maar met zulke liea
verds! Ik heb het hier naar mijn 
zin, word goed verzorgd en 
ben dankbaar dat ik hier mag 
wonen”

Colinda Brouwer  

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Onze barbecuehelden:
Hamburgerbroodjes

Groentefocaccia
Frans stokbrood

Apple coppler
(tip: combineer met 

ons schepijs)
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Restaurant Dynasty Kortenhoef introduceert een overheer-
lijk menu voor +/- één persoon genaamd ‘Dynasty zomer 
special’. Nu van € 12,50 voor maar €7,50!

Deze actie loopt tot en met 31 augustus. 
Wij bezorgen ook in Kortenhoef, Ankeveen,  
‘s-Graveland en Nederhorst den Berg.

• Een tweeling bakje bestaande uit een Babi   
   pangang in pikante saus en Foe yong Hai kip
• 6 mini loempia’s 
• Één bijgerecht naar keuze (rijst, nasi of bami)

Maandag gesloten
Dinsdag tot zondag 
van 16:00 tot 20:00

Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

DYNASTY ZOMER SPECIAL
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Blauwe Druppel voor Kees Blase
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Het Waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht reikt de 
Blauwe Druppel uit aan 
mensen met een hart voor 
water. Op 14 juli ontving 
Loosdrechter Kees Blase 
deze onderscheiding. Kees 
zorgt voor schoon en veilig 
water in de Loosdrechtse 
plassen. Hij weet alles over 
waterplanten, die kennis 
gebruikt hij voor schoon en 
veilig water in die plassen. 
Hij meet de waterkwaliteit 
en verwijdert de waterplant 
Cabomba. Kees wil ieder-
een aanmoedigen deze wa-
terplant aan te pakken.

“Ik heb hydrobiologie gestu-
deerd. Je houdt je bezig met 
alles wat in het water leeft. Tij-
dens een onderzoek in 1975 
aan de Universiteit Wagenin-
gen leerde ik alles over water-
planten. Zo is mijn interesse in 
en kennis over waterkwaliteit 
ontstaan. In 2018 heb ik mee-
gedaan aan het Schone Water-

experiment in de Loosdrechtse 
Plassen. Ik woon aan de Vun-
tusplas. Als ik hier vaar met 
mijn bootje is het zo kalm en 
zo mooi. Anderen zeggen wel 
eens: ‘Dit lijkt net het buiten-
land!’. Maar het is gewoon de 
natuur in ons eigen land.” Hij 
vervolgt: “De combinatie van 
groen en water maakt de Loos-
drechtse Plassen uniek. Je ziet 
snoeken zwemmen, ijsvogels 
vliegen en zelfs reeën lopen.”

Hulpmiddel
Kees wijst naar een schijfje 
aan een touw. “Met dit hulp-
middel meet ik de diepte en 
helderheid van het water. Het 
touwtje heb ik zelf geknoopt. 
Om de 20 centimeter zit een 
knoopje. Je laat de schijf in het 
water zakken. Als je het ver-
schil tussen wit en zwart niet 
meer ziet, weet je hoe helder 
of troebel het water is. En door 
de knopen weet je op welke 
diepte dit is. Sinds 2018 hou ik 
de resultaten bij in een notitie-
boekje. Ook zonder hulpmiddel 
kun je de waterkwaliteit meten. 
Als je libellen of waterjuffers 

ziet, weet je dat de waterkwa-
liteit goed is.”

Cabomba
“Cabomba is een waterplant 
die oorspronkelijk uit Brazilië 
komt. Het verhaal gaat dat ie-
mand ooit zijn aquarium in de 
plassen heeft geleegd. En dat 
de plant sinds die tijd hier in 
het water groeit. De plant groeit 
snel. Door zijn snelle groei ver-

dwijnen andere waterplantjes. 
Er doorheen zwemmen is las-
tig. Ook kan je er niet door-
heen varen. De plant komt vast 
te zitten in de schroef van de 
boot. Dat is gevaarlijk. Ik wil ie-
dereen daarom aanmoedigen 
deze waterplant aan te pakken. 
Met wortel en al.”

Blauwe Golf
De Blauwe Golf is een bewe-

ging van mensen met een hart 
voor water. Mensen die vinden 
dat het schoner, veiliger en be-
ter kan. En die hun handen uit 
de mouwen steken. In hun ei-
gen buurt en op hun eigen ma-
nier. Met hun actie verdienen 
zij een Blauwe Druppel. Sa-
men vormen deze druppels De 
Blauwe Golf. (bron: ww.AGV.
nl)

Speeltuin de Eekhoorn sinds 7 juli weer open
Door: Sarah Cuiper

KORTENHOEF
De glijbanen en schom-
mels zijn weer in gebruik 
in Speeltuin de Eekhoorn. 
Sinds 7 juli zijn ze weer 
geopend voor kinderen en 
begeleiders. Wél met een 
paar aanpassingen rond-
om het coronavirus: “We 
waren zo met die corona-
regels bezig, dat we som-
mige basistaken, zoals de 
bouwhoek klaarmaken, 
vergaten!”

Eén van de aanpassingen was 
bijvoorbeeld de komst van een 
pinautomaat. “We wilden de 
bezoekers de optie geven om 
contactloos te kunnen beta-
len” zegt vrijwilligster Berdine 
van der Linden. Daarnaast is 
het toiletgebouw geopend en 
kan men daar gebruik maken 
van desinfecterende handgel. 
Maar sommige dingen blijven 
altijd hetzelfde, zo verkopen 
ze nog steeds versnaperingen 
zoals ijsjes: “We willen zoveel 
mogelijk op de oude manier 
doorgaan.”

Feestjes kunnen ook gewoon 
nog georganiseerd worden, 
maar dan zijn daar wel een 
aantal regels aan verbonden, 
zoals bijvoorbeeld een maxi-
mum van 10 kinderen en 4 vol-
wassenen per feestje. Ook is 
een reservering verplicht.

Voor de volwassenen geldt 
te alle tijde dat zij onderling 
anderhalve meter afstand 
moeten houden, en tot nu toe 
wordt dat goed nageleefd. 
Van der Linden: “We leggen 
deze verantwoordelijkheid bij 
de mensen zelf neer.” Het is 
momenteel goed te doen om 
afstand te houden, het is na-
melijk rustiger in de speeltuin 
dan voorgaande jaren. Dit 
kan met de zomervakantie 
te maken hebben, maar van 
der Linden denkt dat mensen 
nog voorzichtig zijn. Voor haar 
zorgde de opstart dan ook 
voor gemengde gevoelens: “Ik 
had er zin in maar het was ook 
spannend hoe alles ging verlo-
pen. Je zit met vragen zoals: 
Hoe gaan mensen reageren? 
Hebben ze begrip voor de situ-
atie?”. Gelukkig verloopt alles 

op rolletjes en kunnen de kin-
deren weer lekker spelen.

Het openingsfeest kon helaas 
dit jaar niet doorgaan, maar 

hopelijk kan het sluitingsfeest 
in oktober wél plaatsvinden. 
Speeltuin de Eekhoorn viert dit 
jaar zijn 55ste verjaardag en er 
staat een swingend disco-the-

ma op de planning. Berdine en 
de andere vrijwilligers kijken 
hiernaar enorm uit en duimen 
dat het doorgang kan vinden.

 Foto: www.agv.nl
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Club 4711
Uitslag + stand onderlinge 
competitie Biljartclub 4711
Maandag 13 juli: M. Zieleman 
– Mw. D. Giavarra 0-3, R. van 
Huisstede – W. Clements 3-0, 
B. Worp – Mw. T. Bos 0-2

Stand aan kop: Mw. D. Giavar-
ra 6-20, Mw. T. Bos 6-18, R. 
van Huisstede 6-14

Uitslag + stand zomertoernooi 
BV Overmeer

Donderdag 16 juli: M. Verlaan 
– T. Otten 2-0, M. v.d. Velden 
– W. Clements 2-0
Stand aan kop: M. v.d. Velden 
3-12, M. Verlaan 3-9, T. Otten 
3-4

Uitslag 4711- maandtoernooi 
koppelklaverjassen
Zondag 12 juli: (bovenste 3 
plaatsen, 12 deelnemers) 1. 
Mw. M. de Wit & Dhr. D. de 
Wit (4703 pt.), 2. Dhr. W. Cle-

ments & Dhr. R. Duikersloot 
(4544 pt.), 3. Dhr. M. Ziele-
man & Dhr. B. Worp (4509 pt.)
Eerstvolgende maandtoer-
nooi koppelklaverjassen: zon-
dag 9 aug. (aanvang 16.00 
uur)

Programma + contact
Donderdag 23 juli 19.30 uur: 
zomertoernooi BV Overmeer, 
zondag 26 juli 17.00 uur: 
4711-maandtoernooi biljarten 
(locatie Café Die2), maandag 
27 juli 19.30 uur: onderlinge 
competitie Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58

035-6562624 www.bouhuisen.nl

www.devlindertuyn.nl

• 6 luxueuze villa ’s
•  omringd door ongeëvenaard      
    natuurschoon
•  direct aan + uitzicht op het water
•  buitengewone kans op 
 waterrijk wonen

N E D E R H O R S T  D E N  B E R G

VLINDERTUYN

6  TO PV I L L A’S  A A N  H E T  WAT E R  I N  N E D E R H O R ST  D E N  B E RG

V E R KO O P : O N T W I K K E L I N G :

Prijzen villa’s vanaf € 798.000,- v.o.n.

De Vlindertuyn gaat Nederhorst den 
Berg verrijken met 6 fantastische villa’s. 

Gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp. 
Nabij de Spiegel- en de Blijkpolderplas. Direct 
aan het water.

O N L I N E  V E R KO O P LO O P T  D O O R !BEL MAKELAAR VOOR PRIVÉ-AFSPRAAK: 035-6562624

ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING

eroen
Plukbrood Krentenbollen

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 9 t/m zondag 26 juli.

Aardbeienslee
6 personen met pesto

Vakantiein Nederland
met pesto

Aardbeienslee
6 personen

GRATIS
2e zak

€ 10,95
nu voor

€ 2,95
nu voor
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Jonge techneuten van de oude stempel
Gooitech in Loosdrecht

Door: Sarah Cuiper

LOOSDRECHT
Van het schoonmaken van 
je pc tot het afsluiten van 
telefoonabonnementen; 
Gooitech doet het allemaal. 
Drie jaar geleden sprongen 
de twee jonge, ambitieuze 
techneuten Bas Walet en 
Ricardo Schutte in het die-
pe en richtten het bedrijf 
Gooitech op. Gooitech is 
van alle markten thuis en 
is het beste te omschrijven 
als een allround reparatie- 
en installatiebedrijf voor 
tablet, computer en mo-
biele telefoon. Sinds kort 
is het bedrijf gevestigd op 
Rading 154 in Loosdrecht.

Oplossingsgericht
Het motto van Gooitech is ‘We 
hebben altijd een oplossing’, 
Bas en Ricardo werken alle-
bei erg oplossingsgericht, al 
hebben ze beiden hun speci-
alisme. Bas identificeert zich 
als de sociale techneut en Ri-

cardo is een planner met een 
liefde voor hardware. Voordat 
zij hun eigen bedrijf startten, 
hebben ze veel ervaring op-
gedaan bij Staples, nu Office 
Centre. Door deze werkerva-
ring wisten zij dat hun eigen 
bedrijf advies en service op 
maat moest gaan aanbieden. 
“Het belangrijkste is dat we 
kijken naar wat de klant daad-
werkelijk nodig heeft.” zegt 
Schutte.

‘KLANT STAAT
CENTRAAL’

Lesgeven
Het advies dat Gooitech geeft, 
is altijd vrijblijvend. Walet en 
Schutte willen zelfs nog meer 
bieden dan adviezen: “We 
willen dat ouderen ook met 
technologie kunnen omgaan.” 
Met engelengeduld en in 
Jip-en-Janneketaal willen ze 
de ouderen de basis van de 
moderne technologie uitleg-
gen, zodat zij er ook zelf mee 
aan de slag kunnen gaan, in 

plaats van dat ze bij de kinde-
ren of kleinkinderen moeten 
aankloppen met hun techni-
sche problemen. Dit concept 
staat nog in de kinderschoe-
nen, maar het doel is om in de 
toekomst ook voorlichting te 
geven in verzorgingstehuizen.

Betrokken
Schutte en Walet staan voor 
ieder technisch probleem 
klaar . Gooitech is niet alleen 
een reparatie- en installatiebe-
drijf, maar biedt ook dienstver-
lening aan op het gebied van 
(telefoon)abonnementen. Ze 
krijgen de meest uiteenlopen-
de vragen van klanten en zijn 
zeer betrokken. Zo hebben ze 
speciaal voor een trouwe klant 
een film met emotionele waar-
de gemonteerd en ondertiteld, 
een bijzonder verzoek dus. 
Daarnaast hebben ze fraude 
opgelost voor een klant waar-
bij er geld van zijn rekening 
werd afgeschreven zonder dat 
hij het wist. Gooitech zorgt bo-
vendien voor een vertrouwde 

en ontspannen sfeer, zowel in 
hun winkel in Loosdrecht als 
thuis bij installaties.

Extra’s
Naast de wel bekende servi-
ces zoals schermreparaties 
gaat Gooitech een stapje ver-
der. Zo bieden zij ook acties 
op het gebied van anti-virus-
software en ontwikkelen ze 
een eigen schoonmaakspray. 

Deze maakt niet alleen je 
scherm schoon, maar doodt 
ook bacteriën en zelfs virus-
sen op beeldschermen. Wel 
zo handig tijdens de huidige 
pandemie.

Gooitech verwelkomt u 
graag op de:
Rading 154, Loosdrecht; 
035 205 7222; open: maandag 
tot vrijdag. 09:00 – 17:00 uur

Fietsboot voorziet in behoefte
Galerie Wijdemeren steunt recreatie en cultuur

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Voor het tweede jaar vaart 
de Fietsboot over de plas-
sen. Een relaxt tochtje tus-
sen enkele highlights van 
de Loosdrechtse plassen. 
Galerie Wijdemeren uit 
Breukeleveen levert ook 
een bijdrage aan de in-
standhouding van dit vrij-
willigersproject.

Je kunt zes dagen per week 
drie keer per dag opstappen, 
met of zonder fiets, bij diverse 
haltes langs dit rondje Loos-
drecht. Vanaf de Porseleinha-
ven vaar je langs de Bibian 
Mentelpier naar het recrea-
tie-eilandje Marcus Pos. Voor 
wie geen eigen boot heeft een 
handig vervoermiddel om pak-
weg tussen 10 en 16.30 uur 
te recreëren, met een zwem-
poeltje, picknicktafels en zelfs 
een toilet. Je kunt verder va-
ren naar het aanlegpunt De 
Fuut/ Muyeveld, omringd door 
prachtige villa’s aan het wa-

ter. De derde halte is het lang 
gestrekte grasstrand van De 
Strook. Daar staan Gijs van 
Maanen en Beert Hennephof 
gereed om een speciale loop-
plank voor een scootmobiel 
aan te leggen. Helaas komt de 
dame in kwestie niet opdagen. 
Zij vormen het technisch team. 
Samen met andere vrijwilligers 
zijn ze onmisbaar om de Fiets-
boot II te laten varen.

Galerie Wijdemeren
In juni meerde de Fietsboot 
aan bij de steigers van Gale-
rie Wijdemeren aan de Heren-
weg. Een team enthousiaste 
vrijwilligers heeft keihard ge-
werkt om de boot tijdig veilig en 
vaarklaar te krijgen. Jeanette 
Schipper van dit fraaie kunst-
huis in Breukeleveen vertelt 
dat galeriebezoekers genoten 
van de gezellige bedrijvigheid 
en enthousiaste verhalen van 
de bemanningsleden. De Ga-
lerie Wijdemeren sponsort de 
boot met deze ligplaats, elek-
tra en stromend water. En de 
hardwerkende bevlogen vrij-

willigers natuurlijk met de no-
dige koffies, water en sappen. 
Stichting Veerdiensten op de 
Vecht exploiteert het Fietsboot 
Project, waarbij zij voor hun 
voortbestaan afhankelijk zijn 
van subsidies, sponsoren en 
vrijwilligers. Daar zijn er nooit 
genoeg van: Ook vrouwen zijn 
zeer welkom, aldus de ‘crew’, 
die nu voornamelijk uit man-
nen bestaat. Het plan is de 
boot te verduurzamen, pas-
send in het Gebiedsakkoord 
om natuur, recreatie en cultuur 
hand in hand te laten gaan. 
De eerste gulle donaties van 
ANWB en Rabobank zijn daar-
voor al binnen.

Heerlijk
Aan boord zijn twee echtpa-
ren die uit Belgisch Limburg 
komen. Ook een mooi gebied, 
maar dit tochtje over de plas-
sen vinden ze fantastisch. “Het 
is een heerlijke kans om een 
indruk te krijgen van Loos-
drecht en de omgeving”, ver-
telt meneer. Aan de Strook is 
het stil op deze vrijdag, een 

enkele visser daargelaten. 
Triest zijn de restanten van 
de patatkraam die een paar 
dagen tevoren door vandalis-
me in vlammen opging. Katin-
ka Bouman, penningmeester 
en planner van de Fietsboot, 
vertelt dat ze redelijk draaien, 
maar dat het nooit kwaad kan 
om je aan te melden. Er is nog 
wel een pijnpunt, de stichting 
is hard op zoek naar een vas-
te afmeerplek. Het liefst bij de 
Fuut.

Doe of vaar mee
Bent u nieuwsgierig gewor-
den naar de mogelijkheden 
voor sponsoring of andere 
ondersteuning van dit mooie 

project? Kom gerust eens 
een kijkje nemen op de boot. 
Op maandag kunt u daarvoor 
ook terecht in de haven van 
Galerie Wijdemeren. Wil je 
alleen een ‘Rondje Plassen’ 
doen? Daarvoor is de Fiets-
boot heel geschikt: Één rondje 
varen langs alle opstappunten 
en weer terug duurt bijna 2,5 
uur, voor nog geen 15 euro! 
Doelstelling van de fietsboot 
is deze voor iedereen toegan-
kelijk en betaalbaar te houden. 
Voetgangers, fietsers en rol-
stoelgebruikers zijn van harte 
welkom om mee te varen en 
te genieten van het Plassen-
gebied. Dienstregeling: www.
defietsboot.nl

 Foto: Ricardo Schutte en Bas Walet
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Zuwe 20 (langs N201) Kortenhoef ● ottenhome.nl 
T. 035 – 5823331 ● info@ottenhome.nl 

• Restaurant met terras(vlotten),  
   borrelboten, daghap, lunchdeals  
   & barbecues op vrij- en zaterdag 

 
 

    
 

• Sloep-, sup, kano & zeilboot verhuur  
• Zeilles voor kids & volwassenen 

 
 

    
 

Jachthaven Manten
Wat voor bedrijf is Jacht- 
haven Manten?
Onze haven is gelegen aan 
de Vuntus, een prachtige plas 
in Loosdrecht waar je schitte-
rende tochten op en rond het 
water hebt. Wij verhuren boten 
voor verschillende gelegenhe-
den: roeibootjes, kano, motor-
boten, sloepen, zeilboten en 
zelfs een kajuitboot.

BOOT VERHUUR 
MANTEN, VOOR EEN 

DAGJE PLEZIER

Wat bieden we nog meer?
Buitenleven maakt hongerig 
en daarom bieden wij verschil-
lende picknickmanden aan om 
je dag op het water compleet 
te maken! Als je deze voor-
af bestelt, zorgen wij ervoor 
dat er een mand gevuld met 
lekkers voor je klaarstaat. Als 
afsluiter van de dag verzor-
gen we desgewenst ook een 
barbecue. Verder bieden wij 
verschillende weekendarran-
gementen waarbij je een boot 
huurt voor het weekend en 
je tent kunt opzetten op ons 
kampeerterrein. Ook voor be-

drijfsuitjes ben je hier aan het 
juiste adres.

In onze haven bevindt zich 
een kleine horecagelegenheid 
“windroos 24” met een gezellig 
terras waar u belegde brood-
jes pistoletjes, koffie, drankjes, 
menu’s en snacks kunt bestel-
len.

In onze gezellige ingerichte 
zaak zijn 16 zitplaatsen en 
5 plaatsen aan de bar. Daar-
naast kunt u buiten genieten 
op terras en zit u direct midden 
in de haven.

De kracht van Jachthaven 
Manten
We kunnen goed inschatten 
wat mensen willen en waar ze 
voor komen en spelen daar 
goed op in. Ook streven wij 
ernaar om de best mogelijke 
service te geven zodat onze 
klanten onbezorgd en totaal 
ontspannen hun vakantiege-
voel op het water kunnen be-
leven.

Jachthaven Manten
Oudloosdrechtsedijk 204A, 
1231 NG Loosdrecht
Tel (035) 5824551
www.bootverhuur-loosdrecht.

Fluistersloepverhuur
aan de spiegelplas

Zelf varen over het mooiste water van Nederland
Ontdek het water van de Spiegelplas en de prachtige stranden voor jong 

en oud met een ECO fluister sloep van boothuren-plas,
maar u kunt natuurlijk ook doorvaren via de sluis naar de Vecht.

Door de geluidsloze motor, die zonder vaarbewijs en eenvoudig te 
besturen is, kom je helemaal tot rust in de prachtige natuur.

U kunt een dagdeel of een hele dag een boot huren.

Kijk voor meer informatie op:

www.boothuren-plas.nl

Dammerweg 84,
1394 GR  Nederhorst den berg

Tel: 06 224 866 25
Mail: boothurenplas@gmail.com

Boot verhuur Boot verkoop Schaatsen verkoop
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Varen in de dorpen
Vier ondernemers heten u welkom

WIJDEMEREN
Nu veel mensen niet ver 
weg trekken tijdens de zo-
mervakantie, kun je heerlijk 
recreëren in de omgeving. 
Als je in een van de zes 
dorpen van Wijdemeren 
woont, bof je, want vlak-
bij huis kun je een heerlijk 
dagje uit. Of een weekend 
erop uit. Het water met gro-
te plassen en kleine vaar-
wegen biedt zowel rust als 
actie. De Spiegelplas in 
Nederhorst den Berg, de 
Loosdrechtse plassen, de 
Wijde Blik, de Vuntusplas 
zijn plekken waar het heer-
lijk toeven is. De recreatie-
ondernemers ontvangen u 
met open armen.

Fluistersloepen
Anton de Bruin verhuurt vier 
ECO- fluistersloepen, duur-
zaam en doodstil. Gelegen 
aan het terras van restaurant 
Steiger 1394 aan de Dammer-
weg kun je de Spiegelplas ver-
kennen, een weidse plas met 
idyllische strandjes, eilandjes 
en moerasbossen. Een para-
dijs voor recreanten. De boten 
van bijna 6 meter lengte en 2 
meter breedte zijn eenvoudig 
te besturen. Een dagdeel van 
3,5 uur kost € 125 en voor een 
hele dag, van 10 tot 18 uur, be-
taalt u € 225. Ervaar de rust, 
je kunt een goed gesprek voe-
ren. Zo lekker varen met een 
kalm gangetje past perfect op 
dit mooie natuurlijke water. 
Echt 100% genieten.

Dammerweg 84, NdB 
www.boothuren-plas.nl

Ottenhome
Voor een ruime variatie aan 

varen kun je terecht bij Otten-
home. Centraal gelegen aan 
de Wijde Blik kun je hier opti-
maal genieten. Er is een ruime 
keuze aan sloepen, van 8 per-
sonen tot aan Van Gents met 
18 personen (met schipper). 
Ook kun je ontspannen zeilen 
in een zestienkwadraat, met 
gaffel en fok (max. 6 pers.). 
Voor kinderen liggen er Opti-
misten om de eerste zeilme-
ters te maken op de Zuwe. 
De traditionele roeiboten op 
spierkracht zijn natuurlijk ook 
een prima vervoermiddel om 
het water te verkennen. De 
sportievelingen kunnen ont-
spannen in een Canadese 
kano voor max. 3 personen. 
Of je springt op een sup board 
om je soepel over het water te 
bewegen. Er is veel mogelijk 
bij Ottenhome, waar het ook 
goed toeven is in het restau-
rant of op het terras.

Zuwe 20, Kortenhoef
www.ottenhome.nl

Bootverhuur Manten
Familiebedrijf Manten aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk is het 
adres voor een dagje plezier 
op het water. Of het nu met 
een kano, sloep of motorboot 
is. Direct gelegen aan de Vun-
tusplas kun je genieten van de 
rust van dit deel van de plas-
sen. Maar ook kun je via twee 
smalle doorgangen varen naar 
de andere Loosdrechtse plas-
sen. Met iedere portemonnee 
kun je terecht bij Bootverhuur 
Manten dat al 90 jaar volop 
vaarplezier biedt. Naast de 
talloze roeiboten kun je lekker 
zeilen in een Polyvalk. Of erop 
uit varen in diverse soorten 
sloepen: Oud Huijzer, Icelan-

der of Kaaglifeboat (tussen 5 
en 10 pers.). Sportief pedde-
len in een Toerkano of Cana-
dese kano behoort ook tot de 
mogelijkheden. Aan wal kunt u 
in de Windroos 24 terecht voor 
lekkere snacks, drankjes en 
broodjes.

Oud-Loosdrechtsedijk 204, 
Loosdrecht
www.bootverhuur-loosdrecht.nl

Bonnema Watersport
Ook aan de Oud-Loosdrecht-
sedijk tref je Bonnema Water-
sport. Dit recreatiebedrijf ver-
huurt een groot assortiment 
boten: van kano tot roeiboot, 
van motorboot tot sloep, zelfs 
tot borrelboot. Je hebt de sloe-
pen Maril, Volta (in 2 maten) 
en de Oud Huijzer, voor 8 tot 
12 personen. Daarnaast is er 
ook de keuze uit diverse types 
motorboten met buitenboord-
motor, uiteraard met brandstof 
en elektrische start. Met een 
gezelschap een sloep huren is 
al een hele belevenis. Maar de 
ontdekkingstocht krijgt een ex-
tra dimensie wanneer je door 
middel van GPS navigatie zo 
efficiënt mogelijk moet navige-
ren. Daar kun je een leuk spel 
van maken in teamverband 
(vanaf 20 pers.). Wil je alleen 
maar ontspannen, dan kun je 
ook lekker rondtuffen met een 
schipper op een sfeervolle 
rondvaartboot. Zo bieden de 
jonge ondernemers Sanne en 
Sjoerd Bonnema, samen met 
hun ouders Jolanda en Rin, 
nog meer aantrekkelijke arran-
gementen aan.

Oud-Loosdrechtsedijk 272C, 
Loosdrecht
www.bonnemawatersport.nl
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Routepalen Natuurmonumenten gestolen
NEDERHORST DEN BERG
Voor de tweede keer zijn 
de routepalen van het rol-
stoelpad ‘Ommetje spie-
gelplas’ nabij de Kooibrug 
in Nederhorst den Berg 
gestolen.

Deze route is vorig jaar ont-
wikkeld in het kader van het 
project ‘Natuur voor ieder-
een’. Een aantal dagen vóór 
de opening is gebleken dat de 
markering van de route is ont-
vreemd. Het gaat om vier hou-
ten palen met pijlen ter waarde 

van ongeveer €300,-.

Verdrietig en teleurstellend
De gestolen markering behoort 
tot de route Ommetje Spiegel-
plas: een korte wandeling (400 
meter) over een half verhard 
pad, die ook geschikt is voor 
mensen in aangeduwde rol-
stoel of met kinderwagen. Ar-
jenne Bak, gebiedsmanager 
beheereenheid Vechtplassen: 
“Het is altijd verdrietig en te-
leurstellend om er achter te 
komen dat mensen moedwillig 
onze eigendommen vernielen 

of stelen. Dat is niet alleen ver-
velend voor Natuurmonumen-
ten, maar zeker óók voor alle 
mensen die van onze routes 
gebruik willen maken.”

Meldingen
Mensen die iets willen melden 
over de verdwenen routemar-
kering, kunnen (anoniem) 
contact opnemen met Natuur-
monumenten: vechtplassen@
natuurmonumenten.nl, of bel 
de boswachter op (06) 54 29 
51 42.

   

In Memoriam Piet Ketelaar
ASV ’65 kreeg het trieste 
bericht dat Piet Ketelaar op 
70-jarige leeftijd overleden is. 
Piet was een natuurliefheb-
ber pur sang en een enorm 
bewogen sociaal en sportief 
mens. Hij kon genieten van de 
kleine dingen in het leven. Hij 
trad nooit zo op de voorgrond, 
maar liet wel degelijk weten 
hoe hij over zaken dacht. Als 
voetballer was hij zeer geta-
lenteerd en speelde jaren in 
het vlaggenschip van ASV ‘65. 
Dat hij meer dan alleen een 
goede voetballer was bleek 
wel dat men hem selecteerde 
als jochie van 15/16 om in de 
betaalde jeugd van Gooiland 
te komen spelen, wat hij met 

verve deed. Verder was hij na 
zijn actieve voetbalcarrière 
zeer betrokken bij het wel en 
wee van ASV ‘65. Hij had een 
groot voetbalverstand en hij 
vond het leuk om met mij over 
technische/tactische zaken te 
sparren en we hadden een klik 
samen. Hij was trots op ASV 
‘65 en wist altijd aan alles een 
positieve draai te geven. Ook 
maakte hij jaren deel uit van 
het onderhoudsteam op het 
sportpark. Geen enkele klus 
was hem teveel, van lijnen 
trekken tot de grassprietjes 
eruit trekken, want zo zei hij 
‘onze velden moeten eruit zien 
als biljartlakens’.

Wij danken Piet voor alles voor 
wat hij voor de club betekend 
heeft en we gaan hem erg mis-
sen. Wij wensen zijn echtge-
note, kinderen en naaste fami-
lie en vrienden veel sterke om 
dit verlies te kunnen dragen. 
Hij wordt niet vergeten en de 
mooie herinneringen blijven.

Namens het bestuur van ASV 
’65; Dick Blom, voorzitter.

Van Ghentlaan 379 Hilversum

Op zoek naar een fantastisch vrij gevoel? Voor de liefhebbers van buiten wonen 
is dit een absolute aanrader! Via een doodlopend bospad bereikt u deze 
vrijstaande villa uit 1938. Het perceel grenst aan Landgoed Zonnestraal dat met 
116 hectare bos, heide en weilanden een unieke buur is! Wonen in het bos met 
de centrumvoorzieningen van Hilversum op fietsafstand! Deze karakteristieke 
woning met een unieke ligging is omgeven door een tuin van 1692 m2 te 
weten: 553 m2 grond in eigendom en 1139 m2 (eigendom van de gemeente 
Wijdemeren) te huur voor 500 euro/jaar. 

Vraagprijs €1.165.000,- euro k.k.

Noordereinde 71 ‘s-Graveland

Tegenover de landgoederenzone van ’s-Graveland ligt deze solide en gemo-
derniseerde woning met inpandige garage. Het verzorgde terras met veranda 
ligt aan het water van de ’s-Gravelandse Vaart. Aan de voor- en achterzijde 
heeft de woning een heerlijk vrij uitzicht. De prachtige omgeving met slootjes, 
weilanden en bossen is in alle seizoenen schitterend mooi. Begane grond met 
garage, berging en slaap-werkkamer. 1e verd. met lichte woonkamer en eigen-
tijdse keuken. Kapverdieping met grote 2e slaapkamer en een zeer moderne 
badkamer. 

Vraagprijs: €329.000,- k.k.

NI
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W
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W

NIEUW
NIEUW

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus 
0626252434

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 
Gemalen veengrond, menggra-
nulaat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den Berg. 

0294-251451.

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

035-6566623

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 94

Met spoed gezocht
Woonruimte tot € 700,00

marcelvanmourik69@gmail.com

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

TE KOOP: garagebox in NdB
P.de Hooghlaan nabij nr.1
Electriciteitsvoorziening
Vraagprijs: € 39.500 k.k.

Tel: 0646199406

Garage verkoop+Open Tuin
24+25 juli, 9-16.00 uur

Stichts End 23, Ankeveen

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

Gratis waarde indicatie?
035 - 656 0235

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Met spd. gez. woonruimte 
450 inclusief, 0611480127

Storykids Academy
Zomerprogramma Workshops

Gezellig knutselen!
23 juli - 7 augustus 
www.storykids.nl
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Gratis begonia’s bij 
Kwekerij Kostelijk
Overgang naar zorgkwekerij

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Het was druk vorige week don-
derdag en vrijdag bij Kwekerij 
Kostelijk aan de Middenweg. 
Deelnemers van het vrijwil-
ligersproject De Appelboom 
en lokale horecaondernemers 
konden gratis begonia’s opha-
len. Een initiatief van Nicoline 
Ornée- Kostelijk. Ze vertelt: 
“Op deze manier willen we 
verspilling tegengaan. Zo ko-
men deze mooie planten toch 
nog op een goede plek terecht. 
Vanaf half juli loopt de verkoop 
terug en het is zonde om ze 
weg te gooien.” Het gaat om 
ongeveer 1000 roze en rode 
begonia’s. Volgens Nicoline 
was er veel belangstelling. Dat 
kwam waarschijnlijk ook door 
dorpscoördinator Bas Immer-
zeel die via de bekende kana-

len veel horecaondernemers 
had ingeseind, zodat ze op die 
manier hun terras konden op-
fleuren, een duwtje in de rug in 
deze lastige coronatijd.

Nicoline, dochter van kwe-
ker Leo Kostelijk, is met haar 
partner Daan Ornée in 2019 
in de kwekerij gestapt. Beiden 
hebben een opleiding in de 
psychologie afgerond en in de 
zorg gewerkt. Daan werkt nog 
als onderzoeker naar depres-
sies. Die belangstelling voor 
hun medemens bracht hen 
ertoe om de kwekerij om te 
zetten naar een zorgkwekerij. 
Althans, dat is het plan zodra 
het kwaliteitskeurmerk is be-
haald. Zodat ze hun passie 
voor groen kunnen combine-
ren met het coachen van men-
sen in de zorg.

Collectanten Dieren-   
bescherming gezocht
NEDERHORST DEN BERG
Elk jaar hebben tiendui-
zenden dieren in Neder-
land hulp nodig. Ze zijn 
verwaarloosd, mishan-
deld, gedumpt of gewond. 
Mede door de opbrengst 
van de jaarlijkse collecte 
rondom dierendag kan de 
Dierenbescherming deze 
dieren redden, opvangen 
en beschermen.

In 2020 is de landelijke collec-
te week van zondag 27 sep-
tember t/m zaterdag 3 oktober. 
Voor de collecte in Nederhorst 
den Berg ben ik op zoek naar 
collectanten.

Draag je dieren en de Dieren-
bescherming een warm hart 
toe en wil je hiervoor een paar 
uurtjes vrij maken? Neem dan 
contact met mij op.

Nicolette Nellen, 06 31777006, 
mail@nmnellen.nl

Woon je niet in Nederhorst 
maar zou je toch willen collec-
teren, neem dan contact op 
met de Dierenbescherming via 
dierenbescherming.nl/collecte 
of bel 088 811 3000. Zij zullen 
jouw gegevens dan doorge-
ven aan het wijkhoofd in jouw 
woonplaats.

   

Bevers in de Wildernis
WIJDEMEREN
Scouting Klaas Toxopeus 
heeft deze zomer ondanks 
alle COVID perikelen toch 
voor de verschillende spel-
takken een zomerkamp 
weten te organiseren. In 
de komende weken laten 
we zien welke avonturen 
onze leden hebben meege-
maakt.

Deze week beginnen we met 
de speltak van onze jongste le-
den (5 tot 7 jaar) de BEVERS.

Het kamp van de bevers had 
als thema ‘In het Wild’. Op het 
scoutingterrein aan de Kwakel 
in Kortenhoef was een klein 
wildpark ingericht met tropi-
sche tenten, stoere klimtorens 
en waaiende bomen.

Bij aankomst hadden de be-
vers allemaal hun beste kos-
tuum meegenomen; er liepen 
kleine tijgers, apen en andere 
wilde beesten op het terrein.

Voor een avontuur in de wil-
dernis was er veel regen en 
wind, maar dat mocht de pret 
niet drukken.

We genoten van het kamp-
vuur, het apenklimrek en eten 
zonder mes en vork. We kre-
gen een verdere inkijk in de 
wildernis van het natuurpark 
Flevolandschap, met een uit-
leg van oud -Scout Hans Bok-
hoff over het leven van dieren 
zoals de otter, het wild zwijn 
en de wisent. De laatste avond 
sloten we af met de mooie film 

‘Junglebook’.
Volgende week kun je meer le-
zen over het zomerkamp van 
de welpen. Is na het lezen van 
dit verslag je interesse voor 
scouting gewekt?

Kijk eens op onze site of insta-
gram: www.klaastoxopeus.nl
@scoutingklaastoxopeus en 
laat een berichtje achter om 
een keer te komen proefdraai-
en.

Foto: Bauke
   

Vrijwilligers gezocht !
Vacature gastvrouw-/heer Kasteel Museum Sypesteyn

LOOSDRECHT
Wij zijn op zoek naar enthou-
siaste en flexibele gastvrou-
wen-/heren ter versterking van 
ons vrijwilligersteam.
In deze functie bent u in het 
kasteel en de historische tuin 
verantwoordelijk voor het in-
formeren en begeleiden van 
onze museumbezoekers.
Tevens zorgt u voor het toe-
zicht op onze rijke museum-

collectie gedurende de ope-
ningstijden. U werkt in een 
team van vrijwilligers die – in 
overleg – volgens een rooster 
ingedeeld worden. Ook in het 
weekend is het kasteel open 
en bent u in principe beschik-
baar. Op termijn kunt u opge-
leid worden tot rondleid(st)er. 
Voor de opleiding en eventu-
ele bijscholing wordt gezorgd.

Als uw interesse is gewekt 
kunt u voor nadere informatie 
bellen naar
035-5823208 of mailen naar 
info@sypesteyn.nl.

Voor meer informatie over het 
kasteel en de historische tuin 
kunt u onze website bezoeken:
www.sypesteyn.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

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS

molenfonds.nl
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