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Ankeveens visfestijn gaat altijd door
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Een stevig windje, af en toe 
een buitje, het maakt niet 
uit, het Ankeveens visfes-
tijn gaat altijd door. Vanaf 7 
uur ‘s ochtends zitten er op 
de eerste zondag van juli 
toch 32 volwassenen en 
15 kinderen op de groene 
legakker bij de Ankeveense 
IJsclub.

“Een meevaller”, vindt organi-
sator Stefan van Houten, want 
door de onzekerheid rond de 
coronaregels was er weinig 
ruchtbaarheid gegeven aan 
deze 32e editie van het Open 
Ankeveens Viskampioen-
schap. Op veilige afstand van 
elkaar zijn de ervaringen wis-
selend. Albert Leurs vindt de 
wind lastig, omdat het niet een-
voudig is om de hengel goed 
uit te werpen. Kleinzoon Justin 
won al twee keer de kinderprijs, 

nu zit hij aardig op schema met 
15 voorntjes. “Je moet de punt 
van je hengel vlakbij het water 
houden, dat is het beste”, weet 
de 8-jarige. Verderop gejuich, 
Henk Kruiswijk haalt een bra-
sem van zeker 30 cm. uit het 
water. Kleinzoon Maddox heeft 
zelf de moed al opgegeven, 
maar vindt opa de beste. Wie 
om zich heen kijkt, kan niet om 
de familie Schouten heen, die 
is weer ruim vertegenwoordigd. 
Brad is het stralend middel-
punt, want die haalde zomaar 
een glanzende edelkarper uit 
het water achter het clubhuis 
vandaan. De rivaliteit tussen de 
tweelingbroers Koen en Bram 
Schouten loopt op, want de 
laatste ligt 3 voorntjes voor. Bij 
de gebroeders Arendse gaat 
het allemaal heel ontspannen, 
die zijn gewend om op vissen-
jacht te gaan. Volgens Finn 
wel drie keer per week. “En 
dan vooral op roofvissen zo-
als snoek”, voegt Djiek eraan 

toe “dat is spannender”. Vader 
Frank is de scheidsrechter, hij 
ziet weinig onregelmatigheden. 
“Ik let er vooral op dat de vis in 
een leefnet gaat. Ze moeten 
wel weer terug, hè.”

Rond half 9 is het tijd voor een 
goed verzorgd ontbijt, waar 
Gerben Bos en Ferry Brok, de 
cafébazen van het Wapen van 
Ankeveen, zorgen voor brood-
jes, koffie, thee en frisdrank. 
Intussen komen de visverhalen 
naar boven. Thijs van Zanten 
laat op z’n mobieltje zien dat 
hij een ‘harder’ van 72 cm. 
heeft gevangen in de Vecht. 
Dat schijnt heel bijzonder te 
zijn voor een zoutwatervis. Dat 
levert nog meer beelden en 
verhalen op over visvangsten 
overal op de wereld.

Na de pauze gaan bijna alle 
vissers goed geluimd naar hun 
stekkie. Kenner Stephan Sta-
lenhoef weet dat het aan de 

haak slaan alleen maar minder 
zal worden. “Je hebt dan al veel 
roering in het water gehad, dat 
jaagt de vis weg.”

Mystiek
Op één plekje blijft het doodstil, 
daar stond decennialang Anne-
ke Keetelaar, samen met haar 
vriendin Annie Galesloot. An-
neke is er niet meer. Als om 9 
uur de klok van de St.-Martinus 
luidt, hangt er een bijna mys-
tieke sfeer in de polder: stilte, 
onderbroken door fluitende vo-
gels, wat gespartel in het water, 
in de verte een blatend schaap 
en verder niets dan rust. Dit wil 
je niet missen.

Uitslagen
Na afloop was er voor iedereen 
een prijs op de goede gevulde 
biljarttafels, gesponsord door 
Raven Hengelsport. De PiKo 
Wissel Bokaal was deze jaar-
gang voor Stephan Stalenhoef. 
Bij de jeugd won Justin Leurs.

Corona?  
Eureka!
’S- GRAVELAND
Het podcastproductie-
bedrijf Podcast Planeet 
presenteert onder de ti-
tel ‘Corona? Eureka! een 
serie podcasts, waarin 
ondernemers geportret-
teerd worden die tijdens 
de coronacrisis het roer 
drastisch omgegooid heb-
ben of misschien zelfs een 
volledig nieuwe business 
hebben opgestart. Presen-
tator Marc la Chapelle gaat 
daarbij op zoek naar de 
creativiteit, inventiviteit en 
flexibiliteit die deze onder-
nemers aan de dag legden.

In de eerste aflevering van de 
podcastreeks, die 1 juli jl. on-
line is gegaan, wordt onder-
neemster Angela van ter Meij 
geportretteerd. Zij runt samen 
met haar man Hotel en Par-
tycentrum De Drie Dorpen in 
Ankeveen en het touringcarbe-
drijf Wijdemeren Tours. Door 
de coronacrisis werden de in-
komsten van beide onderne-
mingen half maart van de ene 
op de andere dag gereduceerd 
tot nul. Angela zat echter niet 
bij de pakken neer en kwam 
met een geheel nieuw initia-
tief om zich te richten op de 
particuliere vakantiemarkt. De 
podcast ‘Corona? Eureka!’ is 
te beluisteren via de website: 
www.podcastplaneet.nl
   

Rectificatie
In het artikel “Varen op de plas-
sen” van vorige week is het het 
laatste deel van de tekst weg-
gevallen.
Schrijver van het stuk is Ron 
van Aalst, zijn telefoonnummer 
is 06 21255944
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Dorpsbelangen. Wiens belangen?
Ingezonden brief

Dorpsbelangen ontpopt zich tot 
de grootste politieke voorstan-
der van bebouwing aan het 
Ankeveensepad in Nederhorst 
den Berg. Onder aanvoering van 
mevrouw Ria Hennis – die eer-
der fanatiek pleitte voor bebou-
wing van het bekende ‘Schapen-
weitje’, eveneens gelegen langs 
het Ankeveensepad – verleent 
Dorpsbelangen dit keer volop de 
steun aan bebouwing van het 
stuk grond aan de overkant van 
dit stukje natuur, gelegen tegen 
de dorpskern. Daar waar het op 
het Schapenweitje nog zou gaan 
om ‘seniorenwoningen’ gaat het 
hier om 6 vrijstaande woningen 
op een stuk grond dat in het 
verleden door een commerciële 
projectontwikkelaar is aange-
schaft, louter vanuit winstoog-
merk. Van een sociaal perspec-
tief is geen sprake, de woningen 

vallen in een zodanige prijsklas-
se dat van bereikbaarheid voor 
jongeren en de meeste senioren 
geen sprake is. Eerder door 
Dorpsbelangen gebruikte argu-
menten om het Ankeveensepad 
maar vol te bouwen, kunnen dus 
de prullenbak in. De partij die in 
haar verkiezingsprogramma pleit 
voor meer inspraak en betrok-
kenheid van burgers, negeert 
met de steun voor het bouw-
plan de mening van duizenden 
Bergers die eerder duidelijk hun 
stem lieten horen. Zij willen niet 
dat er langs het Ankeveensepad 
wordt gebouwd. Velen van hen 
maken veelvuldig gebruik van 
het pad, dat hen in staat stelt 
om direct vanuit de dorpskern 
zo de natuur in te wandelen. Dat 
maakt de kern van Nederhorst 
den Berg ook zo uniek. In 2007 
poogde diezelfde projectont-

wikkelaar andere bouwplannen 
op hetzelfde stuk grond door 
de raad te krijgen. Datzelfde 
Dorpsbelangen formuleerde 
toen kritische vragen. De meest 
opvallende? “Is het college 
voldoende op de hoogte van het 
unieke natuurgebiedje dat dreigt 
te verdwijnen langs het Anke-
veensepad?” Toen nog stond 
Dorpsbelangen pal voor de 
belangen van de vele bewoners 
in Nederhorst den Berg, én voor 
die van de natuur. Écht Dorps-
belangen dus. Hoe anders is het 
in 2020. Duidelijk is welke be-
langen worden gediend. Niet die 
van de dorpsbewoners, maar 
die van één projectontwikkelaar. 
Waarom is een raadsel. De 
vraag is of “Dorpsbelangen” de 
lading nog wel dekt. Misschien 
tijd voor een naamswijziging?
-Edwin Brugman

   

Monddood
Ingezonden brief

Tijdens de afgelopen commis-
sievergadering in juni jl., werd 
mij en diverse andere inspre-
kers niet toegestaan om in te 
spreken over het ‘Haalbaar-
heidsonderzoek Zuidfase 8’. Ik 
ben teleurgesteld en verontrust 
omdat een ontwikkeling van 250 
tot 500 woningen zou moeten 
voortvloeien uit een integrale 
visie op mens, natuur, veiligheid, 
verkeer én draagvlak. Hier zit nu 
juist de crux. B&W wil woningen 
realiseren zonder vroegtijdig 
alle aspecten uit de bestaande 
omgeving te betrekken. En 
erger nog, zij staat niet open 
voor invloeden van ‘buitenaf’. 
Een werkwijze die in de huidige 
maatschappelijke context niet 
effectief is leidt tot onnodige 
kosten. Waarom opereert B&W 

dan toch zo? Dat is eenvoudig. 
Zij heeft haast omdat de provin-
cie Noord-Holland in de concept 
Omgevingsverordening, aan-
geeft dat de polders van Korten-
hoef belangrijke natuurwaarden 
hebben. Bouwen vraagt om een 
integrale visie. B&W heeft deze 
visie niet en probeert dit ‘gedoe’ 
te omzeilen door snelheid te ma-
ken. Echter de gemeente heeft 
daarvoor intern onvoldoende 
empowerment. Dan maar twee 
grote ontwikkelaars (Slokker 
en Timpaan) contracteren. Die 
wilden wel. De eerste rappor-
ten van het niveau ’wie betaalt 
bepaalt’, zijn inmiddels opge-
leverd en worden zonder slag 
of stoot als nieuwe waarheid 
overgenomen door de politiek 
van Wijdemeren. Een proces dat 

zich weinig aantrekt van onze 
prachtige woonomgeving en bo-
vendien aanzienlijke financiële 
risico’s oplevert. Op rechtspraak.
nl staat dat Timpaan en Slokker 
keer op keer (grote) schade-
claims indienen bij gemeenten. 
De gemeentebegroting was toch 
al roodgekleurd? Gemeente 
Hilversum heeft met haar wo-
ningbouwplannen dezelfde weg 
bewandeld en bakzeil moeten 
halen. Reden; er was geen dia-
loog, dus geen draagvlak. B&W 
leer van deze fouten! Start vanaf 
het prille begin met openheid en 
dialoog. Behandel inwoners niet 
als lastige criticasters. Ontwikkel 
robuuste plannen tegen zo laag 
mogelijke kosten door inwoners 
serieus te nemen.
-Tom Burgers, Kortenhoef

   

De spijker op zijn kop
Ingezonden brief

In reactie op de brief van Patrick 
Kreuning over Afvalzorg dat wa-
terwoningen wil bouwen op de 
voormalige vuilstort het volgen-
de: Hij sloeg de spijker op z’n 
kop. Ik ben geboren, getogen, 
opgegroeid aan de Julianaweg 
in de jaren zestig. In die jaren 
was het een aan- en afrijden van 
vuilniswagens. Dag en nacht. 

Met vuil, afval, het werd allemaal 
gestort op de belt. Ik wil eigenlijk 
niet eens weten hoeveel en 
vooral wat daar allemaal ligt. De 
sloten daar stinken verschrik-
kelijk, blijkbaar gaan schapen 
dood. Wat betekent dit voor de 
volksgezondheid? Zegt iemand 
‘Lekkerkerk’ nog iets? Er moet 
hier veel, erg veel gebeuren 

voor je hier kunt bouwen. Zou 
er nog maar een nachtje over 
slapen, meer eigenlijk: wil ik hier 
wel wonen?
-Bertie Verhoeven-Vos

Markt in Ankeveen van 8.00-12.30 uur weer
met de koffietent!! Coronaproef!

(vooraf bestellen!)
Vlees en vis

met groenten, kaas, noten, olijven, 
bloemen, siroop en brood. 

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.

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

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68
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Nog meer besluiten gemeenteraad
Perspectiefnota voor kennisgeving

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Voordat de dames en heren 
politici van Wijdemeren op 
vakantie gingen, moesten 
er nog veel besluiten wor-
den genomen. Daarvoor 
was één avond vergade-
ren niet genoeg. Op dins-
dagavond 30 juni hamerde 
voorzitter Larson af, om de 
volgende dag om 14.00 uur 
vrolijk verder te gaan met 
het vervolg.

Gert Zagt van De Lokale Partij 
kreeg bijna de hele raad mee 
met zijn amendement om de 
Perspectiefnota slechts voor 
kennisgeving aan te nemen. 
“Vaststellen gaat veel te ver, 
er staan niet voldoende maat-
regelen in om het tekort aan 
te vullen. Ik wil het complete 
plaatje.” De Perspectiefnota 
zou een vooruitzicht moeten 
bieden welke kant het moet 
uitgaan met de ophanden 
zijnde bezuinigingen. Veel is 

er nog onduidelijk. Financieel 
wethouder Klink kwam met 
diverse maatregelen zoals het 
verhogen van de ozb, minder 
extra’s voor kunst, cultuur en 
duurzaamheid en een bezuini-
ging op het sociale domein als 
geheel. Daarnaast niet meer 
investeren in een 3e IKC. Wij-
demeren moet een tekort van 
1.7 miljoen zien weg te wer-
ken, waarbij de WMO en de 
Jeugdzorg structurele kosten 
zijn. Na Klinks lijstje blijft er 
nog 9 ton over. Dat moet voor 
de Begroting ’21-‘22 in novem-
ber zijn ingevuld. Ook voor zijn 
2e voorstel kreeg Zagt steun. 
Nu vroeg hij samen met het 
CDA om een drietal scenario’s 
waaruit de raad kon kiezen. 
Een met 0% verhoging woon-
lasten (alleen inflatie) en een 
scenario waarin het sociale 
domein ‘nauwelijks geraakt’ 
wordt. Het derde model mag 
wethouder Jan Klink zelf be-
denken. Dertien van de 18 
raadsleden stemden vóór de 
motie. Om alsnog een sobere 

herinrichting van de Korten-
hoefsedijk af te dwingen, wa-
ren niet voldoende stemmen. 
Dat zou € 342.000 goedkoper 
zijn. De tegenstemmers, CDA, 
Dorpsbelangen, VVD, D66, 
wilden wel zuinig zijn, maar 
het plan is in een te vergevor-
derd stadium om het terug te 
draaien.

Sociale koopprijs
Het duurde een tijdje, maar uit-
eindelijk stemde de raad voor 
een vaststelling van nieuwe 
grenzen ‘sociale koopprijs’. 
Het werd niet wat wethouder 
Rosalie van Rijn wilde, nl. 
215.000 euro voor een woning 
van minimaal 60 m2. Het werd 
een veel uitgebreider model, 
op verzoek van De Lokale Par-
tij en PvdA/GroenLinks: 2 ton 
voor minimaal 55 m2; 215.000 
voor 65 m2 en 220.000 voor 
75 m2. Daarnaast nog bepa-
lingen als anti-speculatiebe-
ding, zelfbewoningsplicht en 
een kettingbeding (niet door-
verkopen). Tien raadsleden 

zagen wel wat in die variatie, 
een minderheid van acht niet.

Jaarstukken
Financieel wethouder Jan 
Klink maakte bekend dat de 
accountant zijn goedkeuring 
had gegeven aan de Jaarre-
kening 2019 die afsluit met 
een negatief resultaat van € 
2.229.000. Helaas konden de 
raadsleden niets anders doen 
dan het document van 159 pa-

gina’s bevestigen.

Kunstgrasveld
Hoewel het een hamerstuk zou 
zijn, stemde de gemeenteraad 
toch over een krediet voor een 
kunstgrasveld van sv ’s-Gra-
veland. VVD en D66 waren te-
gen, De Lokale Partij stemde 
verdeeld en CDA, Dorpsbelan-
gen en PvdA/ Groenlinks vóór 
(13 tegen 5).

Lasershow in plaats van vuurwerk
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Eindelijk komt de droom 
van vuurwerkhater Stan 
Poels (PvdA/GroenLinks) 
uit, er komt een spetteren-
de lasershow op een vuur-
werkvrije plek ergens op 
een plek in de zes dorpen. 
Althans als zijn aangeno-
men motie wordt uitge-
voerd zoals bedoeld.

Al jarenlang wil de PvdA/
GroenLinks- fractie dat er een 
stop komt op het ongebreideld 
afsteken van vuurwerk bij de 
jaarwisseling. Volgens het 
Vuurwerkbesluit is het toelaat-
baar op 31 december tussen 
18.00 u. en 1 januari 02.00 u. 
Het voorstel van Poels c.s. om 
die regel te veranderen naar: 
‘Het is verboden om consu-
mentenvuurwerk tot ontbran-
ding te brengen’ kreeg geen 
meerderheid. Wel denken veel 
raadsleden dat het niet lang 
zal duren dat er een landelijk 
anti-vuurwerkbeleid zal ko-
men. Daar wachten ze liever 
op. De argumenten om consu-

mentenvuurwerk te verbieden 
komen neer op de schade op 
vele terreinen. In Wijdeme-
ren meer dan 8000 euro. Dan 
hebben we het nog niet over 
de stijging van het aantal ge-
wonden. Naast bezwaren als: 
dierenwelzijn, CO2-uitstoot, 
onveiligheid, gevolgen voor de 
gezondheid, het geweld tegen 
hulpverleners. Voor Wijdeme-
ren, omringd door kwetsbare 
Natura 2000- gebieden, geldt 
nog specifiek dat het afsteken 
van vuurwerk een enorme im-
pact heeft op het milieu.

BURGEMEESTER 
LARSON WAS TEGEN 

DE MOTIE

Burgemeester tegen
Burgemeester Crys Larson, 
verantwoordelijk voor de vei-
ligheid, was tegen de motie. 
Daarin staat dat de gemeente 
een vuurwerkvrije zone moet 
aanwijzen waar een laser- of 
vergelijkbare show kan wor-
den gehouden. Ze zei dat 
Wijdemeren zich zoiets zowel 
financieel als organisatorisch 
niet kan permitteren. Er is 

geen  geld om de ‘veiligheids-
uren’ te betalen. Bovendien 
stelde ze dat het ambtelijk ap-
paraat al overbelast is, door 
de coronamaatregelen. Hier-
op corrigeerde mede-indiener 
Olivier Goetheer (DLP) de 

portefeuillehouder door erop 
te wijzen dat er duidelijk in de 
motie staat dat ondernemers 
en inwoners worden betrokken 
bij de uitvoering, zowel qua or-
ganisatie als financiering. De 
kosten zouden zo’n 10.000 

euro bedragen, waarvoor het 
bedrijfsleven samen met di-
verse evenementenclubs zou-
den moeten opdraaien. Tien 
van de 18 raadsleden durven 
het experiment wel aan.

 Foto: pxhere.com
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5000 coronatesten in ‘t Gooi
Ruim 1 procent is positief

Door: Saskia Luijer

REGIO
In de corona teststraat in 
Bussum test GGD Gooi 
en Vechtstreek dagelijks 
inwoners met corona-ach-
tige klachten. In de maand 
juni hebben 5259 mensen 
zich er laten testen op het 
virus. Bij 64 personen (1,2 
%) bleek er sprake te zijn 
van corona.

Sinds 1 juni kan iedereen met 
milde klachten die mogelijk 
wijzen op het coronavirus 
een afspraak maken voor een 
gratis test bij de GGD. Dat 
kan via het landelijke tele-
foonnummer 0800-1202. Dit 
nummer is zeven dagen per 
week bereikbaar van 08.00 
uur tot 20.00 uur. Dus ook op 
zaterdag en zondag kunt u 
een testafspraak maken. Een 
test is alleen zinvol bij klach-
ten. Het kan laten zien of u 
nu besmet bent met het virus 
en niet of u al eerder besmet 
bent geweest.

Testen van kinderen
Of kinderen in aanmerking 

komen voor een coronatest 
wordt per situatie bekeken. 
Over het algemeen is de 
GGD terughoudend in het 
testen van kinderen onder de 
12, maar zeker onder de 6 
jaar. Pas als kinderen andere 
klachten krijgen dan normaal, 
of als hun ouders besmet of 
ziek zijn, is een test te over-
wegen. Uiteindelijk beslist de 
ouder of het kind wel of niet 
getest wordt.

Toeristen en reizigers
Sinds 1 juli kunnen ook Eu-
ropese toeristen en zakelijke 
reizigers die corona-achtige 
klachten hebben, via het lan-
delijke afsprakennummer een 
afspraak maken om zich te la-
ten testen.

“VOLG DE ONTWIK-
KELING VAN HET 

VIRUS OP HET CORO-
NADASHBOARD VAN 

DE GGD.”

Bron- en contactonderzoek
Bij een positieve testuit-
slag start de GGD direct het 
bron- en contactonderzoek. 
Bij het brononderzoek wordt 

gekeken hoe de patiënt het 
virus heeft opgelopen. Daar-
bij wordt nagegaan of andere 
personen mogelijk op dezelf-
de manier zijn besmet. Bij 
het contactonderzoek wordt 
in kaart gebracht met welke 
mensen de besmette persoon 
contact heeft gehad. Dat be-
treft twee dagen voorafgaand 
aan de klachten, maar voor-
al op het moment dat hij/zij 
klachten had. De contacten 
worden onderscheiden in drie 
categorieën: huisgenoten, 
nauwe contacten en overige 
contacten.

Regionaal dashboard
De ontwikkeling van het co-
ronavirus in de Gooi en Vecht-
streek kunt u zelf volgen op de 
website van de GGD: www.
ggdgv.nl/coronadashboard. U 
vindt hier een overzicht van 
actuele cijfers in de regio. 
Bijvoorbeeld het aantal be-
smettingen per gemeente, de 
ziekenhuisopnames, de over-
ledenen, maar ook hoeveel 
mensen er zijn getest in de 
teststraat. Het corona dash-
board wordt dagelijks ververst 
met nieuwe gegevens.

   

Is dat zonnepanelenbedrijf betrouwbaar?
WIJDEMEREN
De Energiecoöperatie Wij-
demeren door en voor be-
woners, helpt u graag bij 
de energietransitie.

Hebt u vragen of wensen over 

zonnepanelen neem dan ge-
rust contact op. Bijvoorbeeld 
over de betrouwbaarheid 
van een bedrijf. Wij gaan dat 
graag met u onderzoeken. 
Het is u vast ook opgevallen 
dat we steeds vaker brieven 

in onze bus krijgen van be-
drijven die acties voor zonne-
panelen organiseren. Soms 
zelfs (ongevraagd) met het 
logo van de gemeente Wij-
demeren. Hebt u vragen over 
energiebesparende maatre-
gelen in huis dan kunt u een 
gesprek aanvragen met een 
energiecoach. Via de RRE-
subsidie mogen wij u bij een 
energiecoachgesprek een 
gratis voucher aanbieden van 
€35 voor kleine bespaarpro-
ducten. Komt u liever langs 
dan is de buurt-energietafel 
in Loosdrecht misschien iets 
voor u. Voorlopig kunt u ons 
wekelijks vinden op woens-
dagmiddag van 14-16 uur 
bij Landgoed De Rading in 
Loosdrecht. Neem deel aan 
de buurttafel en u ontvangt 
een gratis voucher (€35) voor 
kleine energiebesparende 
producten.

Kijk voor nadere informatie op 
de website ECWijdemeren.nl.

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

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

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl
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Wethouder Van Rijn naar Den Haag
Door: Rosalie van Rijn

WIJDEMEREN
Wethouder Rosalie van 
Rijn toog naar Den Haag. 
Zij schreef een persoonlijk 
verslag:

‘Afgelopen donderdag was 
het zo ver. Na vele brieven en 
oproepen aan onze regering 
vonden de bestuurders van ge-
meenten door het hele land het 
tijd voor actie.

Om 9:00 pakte ik samen met 
mijn collega wethouder Wal-
ters uit Hilversum de trein naar 
Den Haag. Mijn eerste treinreis 
in coronatijd en dus ging het 
mondkapje op. Het was even 
wennen maar we mogen niet 
klagen, in de zorg hebben men-
sen deze kapjes de hele dag 
op. Eenmaal in Den Haag kwa-
men wethouders uit het hele 
land bijeen op het plein voor 
de Tweede Kamer. Op een 
groot scherm werden filmpjes 
getoond van wethouders die 
hun zorgen uitspraken. De kern 
van vrijwel elke boodschap was 
dat gemeenten er steeds meer 

taken bij hebben gekregen 
maar daarbij niet het bijbeho-
rende budget. De kosten voor 
jeugdzorg en WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning) 
nemen steeds verder toe. Deze 
taken worden met liefde uitge-
voerd, maar dit moeten we wel 
kunnen blijven betalen.
Gelukkig kwam na enige tijd 
minister Ollongren naar buiten 
om met ons in gesprek te gaan. 
Zelf vond ik het jammer dat we 
in gesprek gingen met de mi-
nister van Binnenlandse Zaken 
en niet met minister De Jonge 
die verantwoordelijk is voor 
jeugd en Wmo. Helaas, echte 
antwoorden kwamen er niet en 
geld al helemaal niet.

Vele bestuurders hadden zich 
aangemeld om de vergadering 
waar het onderwerp ‘financiële 
verhoudingen’ op de agenda 
stond bij te wonen. Enigszins 
teleurgesteld dat dit wegens de 
coronamaatregelen niet mocht, 
dropen we af naar een zaal-
tje met een groot tv- scherm 
waar we de vergadering kon-
den volgen. In de vergadering 
werd het probleem door vrijwel 

alle partijen erkend maar ech-
te oplossingen bleven uit. De 
minister gaf aan nog niet vol-
doende inzicht te hebben in de 
gemeentefinanciën en ze wilde 
nog wat onderzoeken afwach-

ten. De conclusie: voorlopig 
komt er geen geld bij. Als uit 
onderzoeken in het najaar blijkt 
dat dit wel nodig is, dan is het 
waarschijnlijk te laat want ge-
meenten zijn dan al klaar met 

hun begroting. Ik vermoed dat 
velen van ons met pijn in de 
buik naar huis gingen vanwege 
de grote bezuinigingsopgave 
die op ons af komen. Ik in elk 
geval wel! #gemeenteninnood‘

‘Het heeft de Koning behaagd’ Verlate uitreiking KO’s
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Werden op 24 april de ne-
gen gedecoreerden in de 
Orde van Oranje Nassau 
persoonlijk door burge-
meester Crys Larson ge-
beld over dit heuglijk feit, 
afgelopen vrijdag kreeg een 
zevental fysiek de Konink-
lijke onderscheiding op-
gespeld. Niet door de bur-
gemeester maar door een 
partner of familielid. Zeven 
maal kon de burgemeester 
officieel aankondigen: ‘Het 
heeft de Koning behaagd.’

Het coronaprotocol was ook nu 
duidelijk, geen mensenmas-
sa’s. Dus verliep de plechtig-
heid in drie sessies van drie 
kwartier, met tussendoor een 
pauze om alles te desinfec-
teren. De twee officieren, de 
heren Zeinstra en Linse, kwa-
men het eerst aan de beurt. Dr. 
Cees Linse uit Breukeleveen is 
een chemicus die belangrijke 
functies bekleedde in de che-
mische industrie en ook brug-
gen bouwde met organisaties 

op het gebied van verantwoord 
ondernemen. De heer Jan 
Zeinstra, eveneens uit Breuke-
leveen, is altijd zeer betrokken 
geweest met alles wat speelde 
rond de veehouderij. Hij was 
lid van diverse adviesorganen. 
Beide heren hebben zich ook 
maatschappelijk verdienstelijk 
gemaakt.

De 2e
In de 2e sessie kwamen de 
jonkies aan bod: Jasper Blom 
(45), Saskia Luijer (50) en Daan 
Groenewegen (64). Die naast 
hun buitengewone verdiensten 
ook de verbinding zochten, 
zei burgemeester Larson. Dat 
Saskia Luijer nog een privé-
leven heeft, lijkt haast onmo-
gelijk. Ze is een gewaardeerd 
redacteur van de hah-bladen 
en daarnaast actief bij Amicitia, 
Plan Nederland, de NH- kerk te 
Kortenhoef, de Avondvierdaag-
se en het Wijdemerenfonds. 
Ook Jasper Blom zet zich als 
jachthaveneigenaar in voor het 
gemeenschappelijk belang van 
de recreatiesector. Denk hierbij 
aan de HISWA, het Gebieds-
akkoord, het Jazzfestival en de 

toekomst van de NH-kerk op 
de Oud Loosdrechtsedijk. Te-
gen de stroom in was huisarts 
Groenewegen een voorvechter 
voor de eerste Huisartsenpost 
naast vele activiteiten om de 
toegankelijkheid van de eerste- 
en tweedelijns zorg te verbete-
ren. Zijn praktijk was gevestigd 
in Driebergen.

De 3e
Op de dames Van Klaveren 
en Corbeek kun je altijd een 
beroep doen, zei de burge-
meester. Riet van Klaveren uit 
Kortenhoef is/was vrijwilliger bij 
veel groeperingen, o.a. de ou-
deren van Veenstaete, de r.k. 
Antoniuskerk en carnavalsclub 
De Turftrappers. Ook Yvonne 
Corbeek uit Nederhorst den 
Berg is een supervrijwilliger die 

nooit verstek laat gaan, o.a. 
voor de protestantse gemeen-
te was ze ouderling. Ook was 
ze organisator van de jaarlijkse 
collecteweek van het Long-
fonds.

De 4e
De 4e sessie zal ongetwijfeld 
volgen als Martijn Treur en Nico 
Lunenburg beschikbaar zijn. 
Vrijdag jl. waren ze verhinderd.
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Sturen en besturen
Ingezonden brief

De zomervakantie van de ge-
meenteraad is ingegaan en 
ik had me verheugd op een 
paar rustige weken. Maar na 
de laatste raadsvergaderin-
gen zitten wij er als De Lokale 
Partij anders in. Om een ver-
gelijking met autorijden te ma-
ken: een auto moet veilig en 
in orde zijn, je moet kunnen 
sturen en er is een doel van 
het ritje.

Als je onze gemeente met 
die auto vergelijkt dan is het 
schrikken! In de afgelopen 
week bleek dat de ICT van 
onze gemeente niet in orde is. 
Jarenlang heeft de raad daar 
niets over vernomen maar af-
gelopen week lag er opeens 
een verzoek van het college 
om bijna een half miljoen euro 

beschikbaar te stellen, plus 
nog onbekende beheerskos-
ten. Bij de presentatie van dit 
voorstel werd de raad flink on-
der druk gezet. Want als we 
niet bij het kruisje zouden te-
kenen zou de dienstverlening 
wel eens in gevaar kunnen 
komen. Er is dus lange tijd 
niet op de winkel gepast wat 
ICT betreft. De auto rammelt 
en is onveilig!

Voor de Porseleinhaven staat 
nu een groot extra tekort 
(rond 1 miljoen euro) in de 
boeken. De gemeenteraad 
kan zich daar niet over ver-
antwoorden want begin maart 
is besloten dat dit onderwerp 
geheim is. Hoe en wanneer 
deze kwestie wordt opgelost 
is niet duidelijk. We rijden al in 

de berm............

Enkele weken geleden werd 
namens het college een in-
tentieovereenkomst getekend 
over het bouwen van 250 wo-
ningen in Kortenhoef. In deze 
overeenkomst wordt tevens 
een stuk gemeentegrond van 
circa 2 hectare verkocht. Dit 
was niet vooraf aan de ge-
meenteraad voorgelegd. En 
de verkeerssituatie loopt daar 
vast bij zoveel woningen. We 
rijden naar het verkeerde doel 
en dat kost bovendien veel 
geld! Kortom: werk aan de 
winkel voor De Lokale Partij 
in de oppositie.

Renée Wijnen, raadslid voor 
De Lokale Partij

   

Kerkdiensten
OLV Hemelvaart

Do. 9 juli: 9.30 uur:
Pastoor Dresmé.

Za. 11 juli: 19.00 uur:
Pastoor Dresmé.

(Aanmelden beide: op ma.
en do. ochtend 8.30-11.30
via tel. 251315)

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet

komt ook bij u thuis.

Bel voor een afspraak
of informatie

met Janet  06-29060003.

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

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

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

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Favoriet!

Speltbrood
met noten en rozijnen

€ 3,00
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

NATUUR IN 
NEDERLAND



Recreatie & toerisme 
vernieuwen

>   Twee nieuwe kanosteigers  
Deze maand start de bouw van twee 
kanosteigers, als onderdeel van een 
kano-overdraagplaats tussen de
Wijde Blik en de Vuntus. Hiermee 
worden twee mooie kanoroutes, de 
Kortenhoefse Plassenroute en de 
Vuntusroute, met elkaar verbonden. 
Een verrijking van de mogelijkheden 
voor kanovaarders. De eerste steiger 
komt aan de A. Lambertzkade in de 
Wijde Blik. De tweede aan de Kromme 
Rade in de Vuntus. De realisatie van 
deze kano-overdraagplaats is een van 
de projecten van het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen.
Zie www.vechtplassen.nl. 

>   Fietsboot schoner
De Fietsboot had in juni veel belang-
stelling. In juli en augustus vaart de 
boot zes dagen in de week (niet op 
maandag) van de Porseleinhaven 
in Loosdrecht via Markus Pos en de 
Fuut naar De Strook. De wens is de 
Fietsboot milieuvriendelijker te maken 
en deze elektrisch te laten varen. De 
ANWB en het RABO coördinatiefonds 
hebben ieder al 10.000 euro toege-
zegd. Helpt u mee de financiën bij 
elkaar te krijgen? Dat zou super zijn. 
Kijk op www.defietsboot.nl voor meer 
informatie en de vertrektijden.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Kortenhoef
Wandel eens langs de Kromme Rade en 
Lambertzkade in Kortenhoef richting
De Vecht. U komt een uitkijkpunt tegen 
dat prachtig uitzicht biedt op de omrin-
gende plassen. 

Zin in een stevige wandeling? Loop het 
Oppad vanaf de Emmaweg op naar 
de Kortenhoefsedijk. U komt door een 
prachtig moerasgebied. U moet nog wel 
even terug: dat kan via de Kromme Rade. 
Het is circa 10 kilometer. 

Loosdrecht
Op de grens Noord-Holland/Utrecht 
maakt u een fietstocht vanaf de
Egelshoek langs de Kanaaldijk richting 
Tienhoven. Hier vindt u een moerasge-
bied, een eendenkooi en uitzicht over 
de Stille Plas. U kunt ook doorfietsen 
naar De Strook in Breukeleveen en de 
fietsboot naar de Porseleinhaven nemen, 
eventueel met tussenstop op eiland 
Markus Pos. En wist u dat er ook een 
uitkijkpunt is op de Bloklaan tegenover 
Fort Spion in Loosdrecht? Ook daar kijkt 
u uit op de plassen.

Nederhorst den Berg
Al eens gewandeld door de Horster-
meerpolder? Vanaf de Middenweg gaat 
u de Radioweg op. Ga twee keer rechts 
en u komt op een tegelpad. Als u deze 
uitloopt komt u weer op de Middenweg. 
Ook de fietsroute over de Hinderdam is 
mooi.

Ankeveen
Een prachtig rondje loop je vanaf het 
Stichts End, het Bergse Pad, Googpad 
en de Dammerkade weer terug naar het 
Stichts End. Het bruggetje bij de kruising 
met het Googpad en de uitzichten over 
de Ankeveense Plassen zijn idyllisch.

Tips
Heeft u tips voor mooie plekken in onze 
gemeente? Waar moeten we echt heen? 
Deel deze dan met #hiermoetjezijn en 
#mooiwijdemeren op Instagram.

Ontdek nieuwe plekjes 

Prachtige zomer gewenst!
Deze week een speciale uitgave over recreëren in ons prachtige plassengebied. Een positief geluid in deze moeilijke
coronatijd. Ik wil iedereen bedanken die er aan heeft bijgedragen de coronamaatregelen goed uit te voeren en na te leven. 
We blijven afstand houden, maar gelukkig is er veel mogelijk. Laten we er een prachtige zomer van maken, genieten van 
onze plassen en mooie dorpen. 
 
In deze special leest u dat op tal van terreinen ontwikkeling nodig is. Onze lokale economie, die jarenlang achteruit is 
gegaan, heeft dat nodig. Daarom dragen we als gemeente bij aan het initiatief van ruim 50 ondernemers om ons gebied 
sámen te promoten zodat ook anderen kunnen meegenieten.  U leest er over op de volgende pagina. Samen kunnen we 
ervoor zorgen dat natuur, recreatie en een gezonde lokale economie, hier echt samengaan. 
 
Jan-Jaap de Kloet
Wethouder water, recreatie & toerisme

Is het druk op de strandjes? Er valt zoveel meer te ontdekken in 
ons plassengebied. Kent u deze routes al? 

‘Het bruist weer’
Net als 30 jaar geleden

Geniet!
Wel afstand houden

Gespot: karekieten
en ijsvogels

zomerspecial
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Hosts
Op onze stranden en in onze recrea-
tiegebieden kunt u ontvangen worden 
door hosts. Zij wijzen u op de afstands-
regel en houden een oogje in het zeil 
voor wat betreft de drukte, barbecueën 
en verkeersproblemen. Wordt het te 
druk, zoek dan vooral een ander plekje! 

Terrasuitbreiding horeca
Verschillende horecabedrijven kregen 
toestemming hun terrassen tijdelijk 
uit te breiden op gemeentegrond om 
te kunnen voldoen aan de anderhalve 
meter afstand. Voorbeelden zijn het 
Spiegelhuys in Nederhorst den Berg en 
De Eend in Loosdrecht. 

Nieuwe borden
Bij de stranden De Zuwe in Korten-
hoef, De Blijk in Nederhorst den Berg, 

De Strook, het Vuntusstrand en bij De 
Porseleinhaven in Loosdrecht, staan 
nieuwe borden met de regels die er 
gelden.  

Streetgraffiti
Op verschillende plekken is streetgraffiti 
aangebracht met de teksten: ‘Houd 1,5 
meter afstand, ook onderweg’ en ‘Geef 
elkaar de ruimte’. 

Zwerfvuil voorkomen
Laat uw plek altijd schoon achter. 
Neem afval zo nodig mee naar huis. De 
gemeente heeft extra prullenbakken 
geplaatst en leegt deze dagelijks. 

Tijdelijke extra zitjes
Bankjes met fraai zicht op het water zijn 
vaak bezet. Staat iemand op, dan stopt er 
gelijk een fietser om de plaats in te nemen.

Om fietsers en wandelaars toch te 
kunnen laten genieten van het mooie 
zicht, creëert de gemeente tijdelijk op 

meer plekken eenvoudige zitjes met 
boomstammen.  

Iedereen laten genieten, wel spreiden 
Veel mensen vieren dit jaar vakantie in Nederland. Ons plassengebied 
is in trek. Ondertussen geldt op het land en in het water de anderhalve 
metermaatregel. Dat is zoeken naar balans en zorgen voor spreiding. 
Wat doet de gemeente om deze zomer alles in goede banen te leiden? 

Ruim 50 ondernemers werken 
samen aan een nieuwe website 
om bezoekers naar het plassen-
gebied te trekken. “Door corona 
blijven er meer mensen in Ne-
derland. We willen concurreren 
met andere gebieden”, aldus 
bestuurslid Hans van der Laan 
van Ondernemend Wijdemeren. 

Mensen die een dagje uit willen, moeten 
ook uitkomen op de nieuwe website
www.loosdrechtsplassengebied.nl. Een 
nieuw fris platform van samenwerken-

de ondernemers op het gebied van 
horeca, watersport en verblijfsrecreatie. 
Achter de schermen wordt er hard aan 
gewerkt. Ondernemers uit ’s-Graveland, 
Loosdrecht, Ankeveen, Nederhorst den 
Berg en Kortenhoef dragen financieel 
bij en worden vermeld op de website. 
Ook de gemeente Wijdemeren en de 
Hilversumse afdeling van Koninklijke 
Horeca Nederland dragen bij. 

‘Het lukt nu wel’
Hans: “Het idee bestond al heel lang, 
maar het kwam niet van de grond.” 
Gebiedsloods Nanette Elfring: “Nu 

lukt de samenwerking wel. In het 
begin van de coronacrisis werkten 
ondernemers al meer samen. Hoe pak 
jij dat aan? Kan ik daar ook gebruik 
van maken? Dat werkte al goed. Super 
dat ze de krachten nu ook hiervoor 
bundelen.”

‘Voordeel voor iedereen’  
“Het gaat nadrukkelijk niet om concur-
rentie op lokaal niveau”, vult Hans van 
der Laan aan. “We willen ons gebied 
landelijk vermarkten zodat iedereen er 
voordeel aan heeft. Wil je hier naar toe, 
dan wil je weten wat er te doen is, waar 

de hotspots zijn en waar je kunt over-
nachten. De website is een begin, maar 
er is meer nodig. Komende winter is er 
meer tijd voor de uitwerking. Nu is het 
vooral belangrijk dat we snel gevonden 
worden.”

Ook meedoen?
Stuur dan een e-mail naar
Ondernemend Wijdemeren,
info@ondernemendwijdemeren.nl.

Ondernemers pakken samen gebiedspromotie op

‘Het bruist weer net als
30 jaar geleden’

Roos de Vink, uitbater van Rosa’s 
Cantina in Loosdrecht, is één van de 
initiatiefnemers van de nieuwe web-
site. “Er is echt een keerpunt geko-
men. Aan het begin van corona bleek 
dat we elkaar nodig hebben om ons 
gebied samen op de kaart te zetten. 
We zitten als horecaondernemers nu 
allemaal in één appgroep en steunen
elkaar. Je ziet en voelt de positiviteit. 
Het bruist hier weer net als 30 jaar 
geleden. Dat ga je ook op die website 
terugzien.”

zomerspecial



Voorzitter Han Verheijden (links) en gebiedsloods Nanette Elfring, 

zij blijft aanspreekpunt voor ondernemers.

Even voorstellen: Han Verheijden

‘Met nieuwe formules verrassen’
Han Verheijden is, op voorspraak van Hiswa/Recron, aangetrokken 
als voorzitter van het transitieteam recreatie & toerisme. Het transi-
tieteam heeft als doel de sector te vernieuwen. Verheijden is bran-
chedeskundige en heeft 35 jaar ervaring in ‘vrijetijdslandschap’.

Verheijden ziet kansen om op meerdere 
locaties in ons unieke plassengebied 
een nieuwe dimensie toe te voegen. 
“Je kunt hier in de winter nu een kanon 
afschieten. Dat is jammer, maar op te 
lossen. Vroeger was dat op de Wadden-
eilanden ook zo. De hele economie lag 
dan plat. In tien jaar tijd is dat veranderd. 
Dat kan hier ook. De regio heeft een 
enorm potentieel dagjesmensen die 
dichtbij huis gezellig een frisse neus wil-
len halen. Wanneer we ons focussen op 

deze korte verblijfstoeristen die beste-
dingen doen, krijg je meer levendigheid, 
bereik je een langer seizoen en hou je 
ook de voorzieningen op peil. Daarmee 
wordt het gebied ook aantrekkelijker 
voor inwoners.” 
Zijn daarvoor nieuwe locaties nodig? 
“Nee. Er liggen kansen bij bestaande 
bedrijven die aan het eind van hun 
levenscyclus zijn en geen opvolger heb-
ben. Ik zal daarvoor ook op pad gaan 
en contacten leggen met investeer-
ders. Als je van buiten nieuwe formules 
aandraagt die succesvol zijn, volgen 
anderen vanzelf. Dat men zegt: ‘Leuk, 
mooi geworden. Is gezellig.’ En of dat in 
Boomhoek, Kortenhoef of Loosdrecht  
is, dat maakt niet uit.” 

‘Angst voor overtoerisme’
Het werk van het transitieteam wordt 
mogelijk gemaakt met middelen uit het 
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplas-
sen. Deelnemers zijn Waternet, het 
Plassenschap, Natuurmonumenten, Re-
cron/Hiswa, gemeente Wijdemeren en 
Stichtse Vecht,  provincies Noord-Hol-
land en Utrecht en gebiedsloods Nanet-
te Elfring (foto). Elfring: “Bij een deel van 
de inwoners leeft angst voor overtoeris-
me. Dat kan ik me goed voorstellen en 

dat wil ook niemand. Er zijn hier vooral 
mogelijkheden om ook in de winter 
open te blijven. Dat is nodig om de sec-
tor vitaal en het gebied aantrekkelijk te 
houden. Ook zijn er investeringen nodig 
in de kwaliteit van voorzieningen, de 
openbare ruimte en de toegankelijkheid 
van het gebied. Gelukkig is daarvoor 
geld gereserveerd via het gebiedsak-
koord. We willen iedereen gastvrij 
ontvangen zodat ze hier graag komen, 
willen blíjven en weer terugkomen.”

‘Bangkok’
Verheijden stelt dat je toeristen in grote 

steden als Amsterdam kunt verleiden 
hier te gaan fietsen. Hij deed zelf een 
positieve ervaring op in Bangkok. “Ik 
kwam in mijn hotel een folder tegen: 
‘Fietsen door groen Bangkok’. Hé, dat 
vind ik leuk, dacht ik. Ik was er de hele 
dag mee zoet. Een hele leuke beleving 
waar ik tijdens het boeken van mijn reis 
nooit op was gekomen. We kunnen 
mensen echt verrassen.”

Meer weten over projecten van het Uit-
voeringsplan Oostelijke Vechtplassen? 
Kijk dan op www.vechtplassen.nl. 

Broedende karekieten en ijsvogels gespot
In de Loosdrechtse Plassen 
zijn op twee legakkers nieuwe 
broedlocaties ontdekt van de 
grote karekiet.

De legakkers zijn voorgaande jaren 
afgezet met een raster om ganzenvraat 
tegen te gaan en daarmee de groei van 
waterriet te bevorderen. De moerasvo-

gel kan er dan broeden. En met succes! 
Onderzoeker Jan van der Winden: 
“Ongeveer 11 tot 13 mannetjes lijken er 
nu een vast territorium te hebben. De 
meeste hebben inmiddels een wijfje 
weten te strikken. Er zijn nu paren met 
jongen, eieren en ook nog vrouwtjes die 
een nest aan het bouwen zijn.” Het pro-
ject ‘ganzenvraat tegengaan’ maakt deel 
uit van het Uitvoeringsplan Oostelijke 
Vechtplassen.

IJsvogelnest in jachthaven
Op verzoek van Jachthaven Kortenhoef 
heeft ijsvogelwerkgroep ‘Jelle Harder’ 
een natuuroever met twee ijsvogel-
wanden gecreëerd in samenwerking 
met ecoloog Jan van der Winden en 
een landschapsarchitect. Het doel was 
binnen 5 jaar een ijsvogelnest in de 
wand te krijgen. De oever is ingezaaid 
met een speciaal bloemenmengsel en 
er is plas/dras aangelegd voor amfibieën. 
Het resultaat: al na 1.5 jaar zit er een 
ijsvogelnest met minimaal 3 jongen. 
Daarnaast wordt de oever regelmatig 
bezocht door reeën, vossen en stikt het 
er van de insecten en amfibieën. Een 
voorbeeld van hoe natuur en recreatie 
kunnen samengaan. 

8 juli 2020
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Samen cabomba aanpakken: helpt u mee? 
Bent u op de plassen, wilt u dan helpen verspreiding van de waterplanten cabomba en vederkruid te voorkomen? De planten zijn een plaag 
voor watersporters, zwemmers en vissers. Ze verspreiden zich snel. Uw hulp is onmisbaar. Wat te doen?

1. Vaar niet door de waterplanten heen. 
2. Gebeurt dit toch, haal de water-
    planten dan uit de schroef van uw 
    boot. Zet hiervoor de motor een 
    paar keer in de achteruitstand en 
    haal de stukken uit het water.
3. Bewaar de stukken in uw boot, 
    voorkom dat stukjes wegdrijven. 
4. Spoel de schroef van uw boot  
    schoon voordat u de haven in vaart. 
    Zet hiervoor de motor een paar keer 
    in de achteruitstand en haal de stuk-
    ken uit het water. 
5. Gooi de waterplanten in de groen-
    bak in de haven. 

Woont u aan het water? 
Ziet u velden met cabomba of
vederkruid? Dan helpt u enorm door 
het volgende te doen.
1. Neem een hark om de waterplanten 
    met wortel en al te verwijderen. 
2. Zet de hark diep in de bagger/

    het veenslib en trek de hark lang-
    zaam omhoog. 
3. Schud de hark zachtjes heen en 
    weer zodat het veenslib eraf glijdt. 
4. Haal de lange zilvergrijze wortels 
    en de waaiervormige bladeren van 
    de hark. 
5. Gooi de waterplanten in een groen-
    bak of leg ze ver genoeg op de 
    oever (minimaal één meter). 

Ook overheden zetten zich in om, 
samen met de Vereniging Samen
Cabomba Aanpakken, de havens 
schoon te houden. Dit is mogelijk 
dankzij het Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen.

Meer weten?
Kijk dan op
www.wijdemeren.nl/cabomba of stuur 
een e-mail naar de vereniging via
vsca.loosdrecht@gmail.com. 

COLOFON Gastvrij Wijdemeren zomerspecial is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.
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In Memoriam

GERRY BIRKHOFF
Gerry Birkhoff overleed op 
29 juni jl. Ze was vrijwilligster 
van het eerste uur bij Theater 
De Dillewijn. Het theater was 
nog in oprichting, toen er in 
2013 een kerkenveiling werd 
georganiseerd om van de op-
brengst theaterstoelen te kun-
nen kopen. Gerry stond toen 
al achter een geïmproviseerde 
bar om de aanwezigen van een 
kopje koffie en drankje te voor-
zien. Toen Theater De Dillewijn 
in 2014 opende, was Gerry de 

eerste officiële horecavrijwil-
liger die zich aanmeldde. Ze 
wilde graag vaak ingeroosterd 
worden; ze had het naar haar 
zin achter de bar en met haar 
collega’s. Altijd vriendelijk, altijd 
ín voor een praatje! Gerry was 
ook in leeftijd de oudste vrijwil-
ligster bij het theater. Hoewel 
haar gezondheid haar het laat-
ste jaar wel eens in de steek 
liet, wilde ze graag blijven wer-
ken. De Dillewijn betekende 
alles voor haar en alles moest 
er ook voor wijken. Ze voelde 

zich omringd door fijne colle-
ga’s en genoot van het contact 
met de gasten van het theater. 
Theater De Dillewijn verliest in 
Gerry een lieve, betrouwbare 
en loyale vrijwilligster aan wie 
iedereen warme herinneringen 
bewaart. Wij wensen haar fa-
milie alle sterkte toe.

 

Plots ben je niet meer waar je was, 
maar overal waar wij zijn 

 
Verdrietig delen wij u mede dat na een kortstondig 
ziekbed van ons is heengegaan onze lieve moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootoma 

Geertrui Birkhoff  Schutten 
Gerry 

* Hilversum † Loosdrecht 
3 december 1940 29 juni 2020 

 
echtgenote van Greetus  † 29 januari 2014 

 
                               Els en Jacob 
                                   Lisanne 

                               Anneloes en Jan 
                                   Mark en Jenny, Adeline 
                                   Renate en Arjen 
 
Correspondentieadres: 
Familie Welle, Stichts End 4, 1244 PN Ankeveen 
 
De crematieplechtigheid heeft zaterdag 4 juli jl. 
in besloten kring plaatsgevonden.

Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven,
hebben we geheel onverwacht afscheid moeten nemen van.

Petrus Gerardus Hulsegge
Peter

	 ✩	Haarlem, 30 september 1939 ✝ Kortenhoef, 4 juli 2020

     
  
    Thea Hulsegge-Hoogstraten
    Lisette en Ron, Max ❀, Robin, Kim, Jamie
    Anneke en Dirk, Barbera en Youri, Cynthia en Vincent, Zoë
    Monique, Ruben, Lars, Rebecca
    Peter Jaap en Ania, Melvin en Laura, Lio, Wesley, Dwayn

Correspondentieadres:
Oranjeweg 4
1241 XS Kortenhoef

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Peter op donderdag 9 juli van 18.30 tot 19.15 uur bij
uitvaartcentrum Den Hull, Utrechtseweg 11 te Hilversum. Parkeren kan aan de Utrechtseweg of bij Lapershoek.

Het afscheid wordt gehouden op zaterdag 11 juli om 14.00 uur in de aula van crematorium Laren, Weg over Anne’s 
Hoeve 1 te Laren.

Hierna bent u uitgenodigd voor een informeel samenzijn en het delen van herinneringen in de koffiekamer.

FAMILIEBERICHTEN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Huart Makelaardij o.g. wenst u een fijne 

zomervakantie toe ! 
 

 

 
 

 

Ons kantoor is gesloten van maandag  
13 juli t/m maandag 3 augustus 2020 

 
 

 

 
         www.huart.nl    info@huart.nl 
 
 

Nieuw assortiment boeken van 
Bestsellers tot unieke pareltjes

 U vindt ons elke 1e zaterdag van de maand op de markt in Ankeveen, en elke
3e zaterdag van de maand op het Willie Das-plein in Nederhorst den Berg.

                            www.deboektique.nlDe BOEKTIQUE

  

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

gretha1950 Kortenhoef.
Hajave Harm vaassen gld.

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

werk 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

Te koop 2 beroeps parrasols voor
vele doeleinden, 4x3 M, geheel 

compleet met toebehoren.
Een Voledammer kostuum.

Accordeon pianooklavier 120 bas.
Versterker 120 watt dyna-
cord-Echolette met leslie

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

Gratis waarde indicatie?
035 - 656 0235

Tehuur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689
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Gooi TV
WIJDEMEREN
Vanaf woensdag 8 juli 
zendt GooiTV het volgen-
de programma uit:

Ruud Bochardt staat in In 

Derde Termijn stil bij de vraag 
of Nederlandse gemeenten 
vluchtelingen-kinderen moet 
opvangen. Gooise Meren en 
Wijdemeren vinden van wel, 
al was niet iedereen het daar-

over eens. Rolien Bekkema 
van de PvdA Gooise Meren is 
voorstander en gaat in debat 
met Bo de Kruiff van de VVD 
Wijdemeren, die tegen is.
Daarnaast zendt GooiTV op 

zondag weer een protestante 
kerkdienst uit vanaf 10.30.

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

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

SMS DIER NAAR 4333
(€3 per bericht)
SMS DIER NAAR

HELP 
ONS 
REDDEN
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Nieuw speelplein met een visie
Opening Curtevenne

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Twee dagen voor de zo-
mervakantie werd het nieu-
we schoolplein van de Cur-
tevenneschool geopend 
door de kinderen.

Locatiedirecteur Sandra Saher 
legt uit dat het een plein met 
een visie is. Aansluitend op het 
‘onderzoekend leren’ binnen 
de schoolmuren, kunnen de 4- 
tot 12-jarigen nu buiten ‘onder-
zoekend spelen’. Toen het tijd 
werd om de scheve tegels fat-
soenlijk te egaliseren, was dat 
een mooie gelegenheid om na 
te denken over een innovatief 
speelterrein. En zoals bijna 
alles in onderwijsland werden 
er diverse sessies opgezet om 
over de praktische en peda-
gogische elementen te brain-
stormen. De kinderen moch-
ten ook mee ontwerpen. De 
houten palen van het klimwerk 
vormen een uitdaging om in te 
klimmen, ook de evenwichts-

balk vergt balans. Het traditio-
nele duikelrek is nu niet naast 
elkaar, maar in een cirkel. Met 
elkaar samen spelen dus. Er is 
een klimheuveltje, bedekt met 
kunstgras, waaronder je kunt 
kruipen door een rioolbuis. 
De zandbak is voorzien van 
diverse hulpmiddelen en een 
zandtafel. In de aanloop naar 
het plein ligt ook een strook 
zand, met een muurtje waar-
achter je kunt verstoppen. Een 
groepje kinderen vertelt dat ze 
het ‘best een mooi plein’ vin-
den. “Het klimrek is wel span-
nend”, vertelt Jurr. “Ik ben er 
nog niet uitgevallen.” “Ik wel”, 
vult Mels aan. De mannen zijn 
tevreden, alleen vinden ze het 
jammer dat hun ideeën voor 
een boomhut en voetbalgoals 
niet gerealiseerd zijn. Bodhy 
heeft een kritisch puntje: “Die 
klimberg is te glad, je glijdt 
nogal makkelijk weg. Zeker, 
die kleintjes”, zegt de stoere 
zevendegroeper.

Volgens mevrouw Saher zijn 

de speelwerktuigen hufterp-
roof. Dat is belangrijk omdat 
de school zelf verantwoorde-
lijk is voor eventuele schade. 
Nieuw is een buitenlokaal, aan 

de andere zijde van het ge-
bouw, waar de kinderen in de 
frisse lucht les kunnen krijgen. 
Bij de informele opening werd 
het plein opgetuigd met een 

nieuwe traditie, een fraaie te-
gel met de namen alle school-
verlaters van groep 8 van juf 
Sandra Moen.

Gooise jeugd drinkt minder, maar nog teveel
Gezondheidsmonitor van GGD

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit de recente Gezond-
heidsmonitor Jeugd blijkt 
dat het over het algemeen 
goed gaat met de tweede- 
en vierdeklassers op mid-
delbare scholen uit onze 
regio. De meeste leerlin-
gen zijn gelukkig (83%) en 
vinden de eigen gezond-
heid goed (85%).

Veruit de meeste leerlingen 
kunnen goed voor zichzelf 
opkomen (90%) en er wordt 
vaker dan in de rest van Ne-
derland gesport bij een vereni-
ging of sportclub (85% versus 
76%). Ruim 9 op de 10 scho-
lieren gaan elke dag lopend of 
fietsend naar school.

425 WIJDEMEERSE 
SCHOLIEREN

De daling van het alcoholge-
bruik onder jongeren is verder 
doorgezet. Het alcoholgebruik 
(29%) is gedaald ten opzichte 

van 2015 (39%). Ook de per-
centages voor binge drinken 
(minstens 5 glazen) en recent 
aangeschoten zijn gedaald. 
Maar er zijn in het Gooi nog 
altijd meer dronken jongeren 
dan landelijk. Ondanks de ver-
betering in de cijfers is NIX18 
dus nog niet ‘de norm’.

Roken ook gedaald
Ook steeds minder jongeren 
roken, 6% rookt tenminste 
wekelijks. In 2015 was dat 
nog 11% en in 2009 15%. 
Softdrugsgebruik is gelijk 
aan 2015 (9%), maar ligt nog 
steeds twee keer zo hoog als 
landelijk. Daarnaast blijkt dat 
een grote groep jongeren last 
heeft van stress en prestatie-
druk. De helft van de leerlin-
gen geeft aan zich (zeer) vaak 
gestrest te voelen. Voorna-
melijk om stress door school 
of huiswerk (39%), door alles 
wat ze moeten doen (28%), 
over wat anderen van hem of 
haar vinden (15%) en door ei-
gen problemen (14%). Jeugd 
blijft een belangrijke doelgroep 

voor preventie.

Nog meer cijfers
De meerderheid kan thuis en 
op school (85%) over pro-
blemen praten; Pesten komt 
evenveel voor als in 2015 
(8%); 12% van de leerlingen 
heeft psychosociale proble-
men, vergelijkbaar met het 
landelijke percentage; In de 
laatste twaalf maanden heeft 
3% van de leerlingen vaak suï-

cidale gedachten gehad; In het 
laatste half jaar heeft 5% een 
naaktfoto of seksfilmpje van 
zichzelf aan iemand verstuurd 
(sexting); Vooral meisjes lopen 
risico op problematisch ge-
bruik van sociale media (11%) 
en jongens op problematisch 
gamen (4%); Steeds minder 
jongeren hebben ervaring met 
geslachtsgemeenschap (8%; 
in 2009 20%). Op bijna alle 
indicatoren scoren vierdeklas-

sers ongunstiger dan tweede-
klassers.

4.425 leerlingen die wonen 
in regio Gooi en Vechtstreek 
hebben de vragenlijst inge-
vuld. In totaal hebben 18 van 
de 22 middelbare scholen 
uit de regio meegewerkt aan 
het onderzoek. Er waren 425 
Wijdemeerse scholieren, ver-
spreid over 18 scholen
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Dagelijks prikken bij Sociaal 
Cultureel Centrum

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Vanaf 15 juni kunt u door-
deweeks elke dag vanaf 
09.30 uur uw bloed laten 
prikken in het Sociaal Cul-
tureel Centrum aan de Blij-
klaan 1. Voorzitter Gretha 
Jager tekende de overeen-
komst met relatiemanager 
Robbert Vrugteveen van 
Saltro.

Bij Saltro kunt u terecht voor 
vrijwel alle vormen van diag-
nostiek zoals bloedonderzoek, 
functieonderzoeken, ECG’s, 
echo’s en longfunctiemetin-
gen. Daarnaast begeleidt Sal-
tro trombosedienstcliënten. 
“Verreweg de meeste cliënten 
komen langs voor bloedafna-
me”, vertelt Robbert Vrugte-
veen “maar ook kweekjes voor 
ander laboratoriumonderzoek 
kunnen wij verzorgen.” In het 
verleden was zorgcentrum 
Amaris de Kuijer de plek waar 
Bergers zich konden melden 
voor een prikje, maar door de 
isolerende maatregelen i.v.m. 
corona kon dat niet meer. De 
bloedonderzoeken worden op-

gevraagd door de huisartsen, 
in overleg met hun patiënt. Op 
een uitslagenportaal kunnen 
de cliënten de uitslag inzien 
of zij kunnen het een en ander 
vernemen via hun dokter.

Gretha Jager is blij met de 
komst van Saltro. “Tot nu toe 
zijn er dagelijks patiënten 
langs gekomen, het loopt aar-
dig door. Je hoopt dat de men-
sen dan ook zien dat er meer 
te doen is in ons centrum. Je 
staat er verbaasd over dat er 
nog mensen zijn in het dorp 
die niet van ons bestaan we-
ten. Nu zien ze tot hun verras-
sing dat we ook een prachtig 
Bieb Punt hebben, enzovoort.” 
Daarnaast is de verhuur een 
aangename vaste inkomsten-
bron voor het centrum. De 
thuishaven van de Bergse cul-
tuur ontvangt de gasten in de 
hal, want de Blauwe en Rode 
Kamer zijn ter beschikking 
voor kinderopvang Thuiz Bij.
Uiteraard werd de onderte-
kening van de samenwerking 
opgefleurd met een lekker ge-
bakje.
Zie ook: www.bergsecultuur.nl // 
www.saltro.nl

   

CLUB 4711
Uitslag + stand onderlinge 
competitie Biljartclub 4711
Maandag 29 juni: W. Cle-
ments – Mw. D. Giavarra 2-0, 
J. van Greuningen – M. Zie-
leman 2-0, R. van Huisstede 
– B. Worp 3-0 Stand aan kop: 
Mw. D. Giavarra 4-14, Mw. T. 
Bos/ W. Clements 4-12, R. van 
Huisstede 4-10
Uitslag zomertoernooi BV 
Overmeer
Donderdag 2 juli: M. v.d. Vel-
den – T. Otten 2-0, W. Cle-
ments – M. Verlaan 0-3
Uitslag einde-maandtoer-
nooi Biljartclub 4711
Zondag 28 juni (locatie Café 
Die2): 1. M. v.d. Velden & M. 
Verlaan (10 pt.), 2. W. Cle-

ments & M. Zieleman (8 pt.), 3. 
R. van Huisstede & K. Jacobs 
(0 pt.)
Programma + contact
Do. 9 juli 19.30 uur: zomer-
toernooi BV Overmeer, zo. 5 
juli 16.00 uur: maandtoernooi 
koppelklaverjassen, Café Die2 
ma. 6 juli 19.30 uur: onderlin-
ge competitie Biljartclub 4711. 
Contact: 0620 408 058

VACATURE

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

MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT OP VIA:

STUUR DE SOLLICITATIE NAAR:

RICHTLIJN

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.

Vakgarage Richtlijn
t.a.v. Jan Zwagerman
Middenweg 101
1394 AE  Nederhorst den Berg

Of naar info@vakgaragerichtlijn.nl
t.a.v.Jan Zwagerman

T 0294 - 25 23 25 of INFO@VAKGARAGERICHTLIJN.NL

WWW.VAKGARAGERICHTLIJN.NL

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

Steiger1394 geopend woensdag t/m zondag van 12 uur tot 22 uur

Elke woensdag naast de kaart 

Kippendag:

Kip van ‘t spit € 18,50
Kipburger € 15,00

Pulled chicken salade € 14,50

Elke donderdag naast de kaart onbeperkt gamba’s eten voor € 24,50 p.p.

STEIGER 1394

Dammerweg 84
1394 GR Nederhorst den Berg 

0294 - 251044
info@steiger1394.nl 

WWW.STEIGER1394.NL

Steiger1394 bevind zich op het terrein van Jachthaven Spiegelzicht

STEIGER 1394
ETEN EN DRINKEN
AAN DE SPIEGELPLAS
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Herstelplan voor
kasteel Nederhorst
14 huurwoningen middensegment

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Stadsherstel Amsterdam 
is de nieuwe eigenaar van 
kasteel Nederhorst en het 
gehele complex rondom 
het kasteel: de tuinen, 
koetshuis en de bijge-
bouwen. Stadsherstel is 
een vennootschap met 
een maatschappelijk doel, 
het redt monumenten en 
beeldbepalende panden. 
Met een restauratieomzet 
van gemiddeld tien miljoen 
euro per jaar en een bezit 
van ruim 500 panden is 
Stadsherstel de grootste 
restaurerende organisatie 
van Nederland. Het plan is 
om in de eerste fase 14 wo-
ningen te realiseren in het 
kasteel.

Het kasteel stond de laatste 
jaren leeg. De vorige eigenaar, 
de Harmine Wolters Stichting, 
slaagde er niet in om het te 
verhuren. Aan bedrijfsruimte is 
op deze locatie geen behoefte. 
De laatste grote huurder betrof 
een ICT- bedrijf. Zij ervoeren 
problemen met de werving van 
personeel. Dat Stadsherstel 
het geheel als een kostbaar 
erfgoed wil herstellen sprak 
aan. Naast het feit dat men 
graag de kasteeltuin en het 
kasteel zelf voor publiek toe-
gankelijk wil houden.

Kasteel
In het kasteel wil de nieuwe 
eigenaar de ruimtelijke struc-
tuur zoveel mogelijk handha-
ven. Monumentale onderdelen 
worden gerespecteerd en de 
beleving zal worden versterkt. 
Stadsherstel hecht aan de 
openbare functie, daarom blijft 
er op de zgn. belétage ruimte 
voor concerten, tentoonstellin-
gen en vergaderingen. Er ko-
men woningen, van wisselen-

de grootte, tussen 40 en 115 
m2. De huurprijzen variëren 
ook, van appartementen tot 
950 euro en betaalbare huur 
(950-1100 euro). Ze passen 
niet in de sociale huursector. 
Het kasteel is door de inves-
tering, het herstel en de be-
staande indeling hiervoor niet 
geschikt.

Bijgebouwen
Stadsherstel wil de bijgebou-
wen transformeren naar 4 tot 
12 wooneenheden, waarbij 
een deel van de (niet-monu-
mentale) bijgebouwen ge-
sloopt zal worden. Een van de 
zijvleugels naast het koetshuis 
heeft een monumentenstatus; 
ook hierin wordt een deel van 
de nieuwe wooneenheden 
gepast. In deze 2e fase komt 
wel 1/3 deel in de sociale sec-
tor. Het is niet het doel zoveel 
mogelijk woningen te realise-
ren, maar wel om het kasteel, 
inclusief de tuinen nieuw le-
ven in te blazen, op een his-
torisch verantwoorde manier. 
Het koetshuis wordt momen-
teel bewoond, dat wordt niet 
gewijzigd. De herontwikkeling 
op dit perceel is in strijd met 
het bestemmingsplan. Het zal 
met een ruimtelijke procedure 
moeten worden omgezet van 
‘landschapscultuur’ naar ‘wo-
nen’. Wethouder Jan-Jaap de 
Kloet zei dat hij ‘trots was op 
dit plan dat toeziet op behoud 
van cultureel erfgoed’

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S-GRAVELAND 
Net als in 2013 zal deze zo-
mer in het teken staan van de 
aanleg van een kunstgrasveld. 
Afgelopen dinsdag werd, na 
de stemming in de gemeen-
teraad, bevestigd dat we aan 
de slag mogen. Daags na dit 
besluit is er met de projectlei-
der overleg geweest en zoals 
de planning er nu uitziet zal er 
op maandag 13 juli begonnen 
worden met de werkzaamhe-
den. Alles is er op gericht om 
bij aanvang van het nieuwe 
voetbalseizoen klaar te zijn.

Bijna 40 jongens en meisjes 
in de leeftijd van 4 tot en met 
12 jaar deden afgelopen zater-
dag mee aan de instuif. Naast 
eigen leden ook een aantal 
jongens en meisjes die kennis-
maakten met de voetbalsport. 
Voor wie niet mee kon doen, 

maar wel meer wil weten over 
de voetbalsport, stuur een 
email aan info@svsgraveland.
nl.

Bij de selectie werd tijdens de 
afsluitende barbecue afscheid 
genomen van 2e elftal trainer 
Youssef Bouali (vertrekt naar 
Eemboys waar hij hoofdtrai-
ner wordt), elftalbegeleider 
Bas Kers (vele andere werk-
zaamheden binnen en buiten 
de vereniging) en verzorgster 
Nynke Kuiper (vertrekt naar 
Wales voor anderhalf jaar om 
een masteropleiding te vol-
gen). Christiaan van Assen-
delft volgt haar op en Kees 
Langerak wordt trainer-coach 
van het 2e. Er werd eveneens 
afscheid genomen van drie 
dertigers die na (gezamenlijk) 
bijna 800 wedstrijden in het 
1e te hebben gespeeld en af-

scheid nemen van het (selec-
tie)voetbal: Roland Haselager, 
Alex Poort en Gerben van 
Veen.

Thiemo Alberts pakte met 
drie overwinningen op de slo-
tavond van de SVSCUP35+ 
ook de eindzege. Hij liet Joh-
nny Hendriks (2e) en Sander 
de Leeuw (3e) achter zich. Op 
vrijdag 28 augustus start de 
vierde editie van deze compe-
titie.

De komende weken even geen 
nieuws in het Weekblad Wijde-
meren. We nemen een korte 
zomerstop, maar dat betekent 
niet dat er niets gebeurt: houd 
u zelf op de hoogte via onze 
diverse sociale media. Wij 
wensen u als lezer en volger 
van onze vereniging een fijne 
zomer toe.

   

Er woekert een druif
Door: Sijmen Brandsma

’S-GRAVELAND
Naast Proeflokaal ‘De Ser-
re’ (op Land- en Boschzigt, 
Leeuwenlaan) woekert een 
druif. Met zo`n explosieve 
groei dat de toiletten ver-
dwenen zijn en het ant-
woord op een veel gestelde 
vraag luidt: -daar ergens in 
de bosjes-. 

Via hulst en vuilboom bereikt 
hij de perenboom om 15 meter 
boven straatniveau te eindi-
gen, de perenboom is niet ho-
ger. Want druiven zijn bosplan-
ten, ze doen hun uiterste best 
zo hoog mogelijk te komen om 
boven in de bomen hun besjes 
te presenteren aan de vogels. 

Die zorgen voor de versprei-
ding. Nu schijnen er volkeren 
te zijn die gewapend met lad-
ders het bos in trekken om op 
die manier hun druiven te oog-
sten en daarvan wijn te maken. 
Dat is pas de echte natuurwijn. 
Wij vinden dat onpraktisch en 
mishandelen onze planten met 
de snoeischaar net zo lang tot-
dat alle trossen binnen hand-
bereik hangen, makkelijk bij 
de verzorging. Zo kunnen we 
er netten langs spannen tegen 
de vogels èn het is simpeler bij 
het oogsten.
Laten we dat dan maar cul-
tuur-wijn noemen. Rond de 
Middellandse Zee zijn 3 tot 5 
bladeren per tros voldoende 
om genoeg suikers te vormen, 
wij hebben er 10 tot 12 nodig, 

in Denemarken nog meer.

Daarom zijn bij ons de rijen 
ook hoger dan in bijv. Frank-
rijk. Wij hebben twee rassen 
in de wijngaard, waarvan de 
Solaris nog het meeste lijkt 
op haar wilde soortgenoot. Ze 
groeit zo hard dat als we twee 
weken niet zouden snoeien 
we niet meer door de rijen 
kunnen lopen. Knippen dus, 
en nog eens en nog eens. Al-
les voor een mooie haag waar 
de trossen hun maximaal aan-
tal bladeren hebben om een 
maximum aan suikers te ma-
ken voor weer een geweldige 
wijn. Met misschien weer een 
plaatsje op de wijnkaart van 
het Rijks? Zie: www.proeflo-
kaaldeserre.nl

   

Te hooi en te gras
NEDERHORST DEN BERG
Niet bouwen is een mooie 
steun in de rug voor die agra-
riërs die kiezen voor uitgesteld 
maaien. Zij maaien na 15 juni 
de eerste snee om daarmee 
weidevogels een betere kans 
te geven. Het beeld van twee 
weken geleden in de Horn & 
Kuijerpolder, tientallen hec-
tare voor het eerst gemaaid 
(foto en tekst: Gert van der 
Vliet).

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen



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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


