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Janny en André op de Loosdrechtse plassen
Denkend aan Holland

Foto: MAX/Roland J. Reinders ( RJRFotografie.nl )
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
In het nieuwe seizoen van
Denkend aan Holland van
omroep MAX ontdekken
André van Duin en Janny
van der Heijden ons mooie
Nederland vanaf het water. In de eerste aflevering
maakten Janny en André
een tocht over de Vecht en
de Loosdrechtse Plassen.
Dat was te zien op maandag 3 augustus rond 21.25
uur op NPO 1. Een fraai
stukje Loosdrecht promotie.

In hun nieuwe boot de Sirius
voeren de programmamakers
over de Vecht en de Loosdrechtse plassen. Niet alleen
moeten deze bekende Nederlanders wennen aan de 1,5 m.
afstand, ook de grotere boot
gaf de nodige hoofdbrekens bij
bruggen en smalle vaarten. Ze
praten onderweg met interessante mensen, Janny, bekend
van Heel Holland Bakt, bakt
eens iets lekkers en intussen
laten ze Nederland van een
heel andere kant zien. “Ikzelf
kan alleen niet varen”, bekent Janny. “Rechte stukken
lukken me nog wel, maar om

de boot aan wal te leggen. Ik
begin er gewoon niet aan, dat
laat ik lekker over aan Andre´.
Die kan het heel goed!” Ze
voegt eraan toe: “Het leuke
van ‘Denkend aan Holland’
vind ik dat het niet ‘gescript’ is.
We wisten waar we heen gingen, maar dat is ook alles. Dat
maakt het programma heel
ontspannen.”
Janny kan André veel vertellen over zowel de culturele
als culinaire geschiedenis van
bepaalde plekken. Dat allemaal in het gezelschap van
scheepshond Nhaan; de teckel

van Janny. Ze varen langs indrukwekkende buitenplaatsen:
grote prachtige huizen met
enorme tuinen en veel land
die welgestelde Amsterdammers vanaf de 17e eeuw lieten
bouwen langs de Vecht om in
de zomer de stank, de pest en
de drukte in de stad te mijden.
Vanaf de Vecht komen ze op
het Hilversums kanaal waar ze
fort Kijkuit in een ruime bocht
passeren. Ze meren ook aan
in Loosdrecht, want je ziet een
fragment dat Janny en André
het Loosdrechts porselein bewonderen in kasteel-museum
Sypesteyn. Ze gaan in stijl

lunchen en ontbijten en sluiten hun tocht af als gast van
de Polo Club in Vreeland. Verder is er vanzelfsprekend ook
deze tocht weer aandacht voor
de prachtige natuur.
Op maandag 10 augustus verkennen Janny en André een
stukje van de Turfroute, een
netwerk van vaarwegen dat
vanaf de 16e eeuw in Friesland, Drenthe en Overijssel
werd aangelegd om de turf die
gewonnen werd af te voeren.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

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

Oogarts

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

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

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

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
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035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

RK WIJDEMEREN


St. Martinus

Zo. 9 augustus: 9.30 uur:
Liturgiegroep.
 OLV Hemelvaart
Za. 8 augstus: 19.00 uur:
W. Balk.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
251315)
 H. Antonius
Zo. 9 augustus: 9.30 uur:
J. Dresmé.
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Zo. 9 augustus: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.

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.

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

Weer terug in Ankeveen!
Zaterdag van 8.00 – 12.30 is
er weer markt met groenten,

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

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

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman
& MJ Stuldreher

Kinderopvang

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

Scholen

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

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

Gemeente

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
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
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

van maandag 10 augustus t/m vrijdag 28 augustus

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Colofon
Uitgave/administratie

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00

Administratie / financiën
Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

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

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

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen! In geval van
NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s
ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer

Dunnebier Print

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Samen 06
komen
wemaer
Iris Klarenbeek:
516 412 59,
t/mwel
do
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Wonen- / welzijn/ mantelzorgondersteuning en een praatje
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Meer informatie of meedoen?

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

Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48
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Het achterlijke broertje
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Martin Vuyk

de Kloet, (destijds kersverse)

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

WIJDEMEREN
Martin Vuyk is een van de
scribenten van Rading 0,
een website met een kritische blik op de lokale
politiek (www.rading-0.nl).
Vuyk is en was fervent tegenstander van het scheiden van PMD- afval bij de
bron (de oranje bak).
‘Een aantal jaren geleden (het
zal 2017 geweest zijn) werd ik
als Wijdemeers raadslid uitgenodigd door GooiTV* om eens
uit te leggen waarom ik zo
gekant was tegen bronscheiding van PMD-afval. (PMD =
Plastic, Metaal, Drinkpakken.
Bronscheiding = thuis scheiden in aparte kliko). Mijn argumenten waren (en zijn nog
steeds) helder en steekhoudend: Afvalscheiding bij de
vuilverwerker (nascheiding) is
even goed, zo niet beter dan
bronscheiding, invoering van
bronscheiding zal miljoenen
euro’s extra gaan kosten (door
de burger op te brengen), het
zadelt elk huishouden op met
nóg een extra kliko en het levert geen enkele bijdrage tot
het verbeteren van het milieu.
Uitgenodigd was ook Jan Jaap

Hij was uitgenodigd om het
GAD-beleid te verdedigen.
Wist hij veel. Dat beleid was
zonder al te veel voorstudie
voorgesteld door de GAD
(Daniel Walkot cs.) en evenzo klakkeloos goedgekeurd
door het bestuur van de Regio
G&V (het regionale samenwerkingsverband waaronder
de GAD valt), bestaande uit 7
burgemeesters met evenveel
verstand van afvalverwerking
als ik van hersenchirurgie. Een
kapitale blunder.
Na-scheiding
De Kloet verdedigde het beleid, ach, hoe kon hij anders.
Hij had zich niet kunnen inlezen, niet kunnen voorbereiden.
Wist niet van de publicaties
van prof. Gradus of het Centraal Plan Bureau. Had geen
weet van de alsmaar groeiende mogelijkheden op het
gebied van na-scheiding. Nee,
hij zat daar als wethouder en
dús verdedigde hij het staande
beleid. Want dat verwacht men
van een wethouder.
Gelukkig zagen en zien meer
en meer gemeentes en regio’s de dwaling in die bron-

scheiding heet: Leiden, Den
Haag, Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht. Maar ook buiten de
Randstad, grote delen van het
noorden en oosten van ons
land gaan weer over op nascheiding of hebben zich zelfs
nooit aan bronscheiding gewaagd. In de Telegraaf stond
er weer eens een groot artikel
over bronscheiding. Vertrouwt
u de Telegraaf niet als bron?
Ook andere kranten als het
FD, NRC, Trouw en vele regionale kranten hebben hier al
over bericht. Ook op televisie
is er al vaak aandacht aan geschonken, Kassa, Nieuwlicht
om er een paar te noemen.
De rug recht
En elke keer komt hetzelfde
bovendrijven: Nascheiding is
veel zinniger, effectiever en
goedkoper dan bronscheiding.
Feit is dat de GAD al jaren eigenzinnig doet waar het zin in
heeft en dat de gemeenteraden
in de Gooi&Vechtstreek absoluut geen grip hebben op deze
uitvoerende dienst. De zelfgeschreven evaluatierapporten
(wij van WC-eend…) van de
GAD zijn mij te klef en te rooskleurig, valt nu echt niemand
anders dat op? Je vraagt je af
of er andere belangen (SUEZ

Foto: ANP
?) bij de GAD een rol spelen.
Tijd voor onafhankelijke evaluaties en wellicht een financieel
onderzoek. Hoe lang moet het
nu nog duren voordat ook de
politiek in Wijdemeren z’n rug
recht en de GAD tot ander beleid dwingt. Momenteel ken ik
maar één Wijdemeers raadslid dat zich de materie eigen
heeft gemaakt en er aandacht
aan schenkt, Olivier Goetheer
(DLP). Zijn wij weer eens het
achterlijke broertje in de regio
dat als aller- allerlaatste gemeente schoorvoetend meegaat met de meute? Of luisteren we nu eens naar de feiten
(die al jaren beschikbaar zijn)
zonder politiek geharrewar.
Detail
* Aardig detail: aanwezig bij

die uitzending van GooiTV in
2017 was ook raadslid Hugo
Bellaart uit Gooise Meren, voor
een heel ander onderwerp. Hij
heeft die middag goed opgelet en heeft het PMD-stokje
uitstekend van mij overgenomen. Op zijn voorspraak gaat
de gemeente Gooise Meren
binnenkort terug naar nascheiding, althans, dat doet het
bericht geloven. Dat zou betekenen dat de GAD overstag
moet, niet alleen in Gooise
Meren maar dan voor de hele
Gooi&Vecht-streek. De vlag
kan uit, hoewel de miljoenen
weggegooid geld (uw geld) er
niet meer mee terugkomen’.
Zie ook filmpje op: www.omrin.
nl

Baggerdepot aan de Rading
Overleg met omwonenden
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De provincie Noord-Holland stuurde een Nieuwsbrief over een baggerdepot
nabij de locatie Rading
198, een gebied van 14 ha.
op de weilanden schuin tegenover de sportvelden.
De provincie werkt samen met
20 partners aan de uitvoering van het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen. Een
belangrijke pijler daaruit is het
baggeren van de Loosdrechtse Plassen. In de plassen
ligt niet 2,1 miljoen kuub slib,
doch ‘slechts’ 750.000 m3,
bleek uit boringen in 2018.
Daarvan wordt 125.000 kuub
opgeslagen op een slibbekken aan de Rading, later gevolgd door (vervuild) slib uit
de jachthavens. Momenteel

is gekozen voor het volgende
proces: baggerschepen zullen hun schepen legen bij een
overslaglocatie direct naast
het strand van De Strook, op
de hoek van de Nieuweweg en
de Herenweg, Breukeleveen.
Vervolgens gaat het 6 km.
door lange, dikke buizen naar
het baggerdepot. De provincie
meldt dat het vooral gaat om
het verbeteren van de bevaarbaarheid en waterkwaliteit van
de plassen, in een gebied met
waardevolle, kwetsbare natuur
en vele omwonenden.
Overleg
Momenteel, tijdens de voorbereiding van het project, vindt
veel overleg, nader onderzoek
en afstemming plaats. De provincie voert nu bijvoorbeeld
stikstof- en fosfaatonderzoek
uit, in december worden hiervan de resultaten verwacht.

Blijft deze plek de beste locatie, dan gaat de provincie samen met omwonenden en andere betrokkenen aan de slag
met verdere planvorming en
keuzes rondom de inrichting
van het depot. Naar verwachting kan de provincie begin
2021 de benodigde vergunningen aanvragen. De uitvoering
start dan niet eerder dan najaar 2021. Noord-Holland wil
zoveel mogelijk rekening worden gehouden met belangen
en wensen die er zijn, staat in
de Nieuwsbrief. De provincie is
in het voorbereidende stadium
al in gesprek met onder meer
Vereniging Nationale Natuur
Netwerk (NNN) Weersloot,
Bewonersvereniging Westzijde Stille Plas (WeSP), Vereniging Muyeveld-Sint Pieter en
bewoners aan de Egelshoek,
Noodweg, Herenweg en Rading. Die contacten gaan bij-

voorbeeld over het baggerdepot, de overslaglocatie en het
transport via de pijpleidingen.
Meer informatie
Met vragen of klachten kunnen
weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het

provinciale Servicepunt, via telefoonnummer 0800 0200 600
(gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.
De werkzaamheden zijn bovendien te volgen via
www.vechtplassen.nl.

Foto: Baggerdepot Damsterdiep in Groningen (J.P. Schilder)
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Superlekker!
Amandelcake
€ 4,50
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Marco Boon
Schilderwerken

Nieuws van VV Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 8 augustus begint
de selectie van VV Nederhorst
onder leiding van de nieuwe
hoofdtrainer Remco Sint en
het vertrouwde gezicht van
assistent Raymond Moleveld
aan de voorbereiding op het
seizoen 2020-2021. Dit wordt
ongetwijfeld een bijzonder seizoen niet alleen vanwege de
nog opspelende Corona maar
ook het feit dat Nederhorst uit
gaat komen in de zaterdagcompetitie. Nederhorst zal hier
uitkomen in de vierde klasse
G en maar liefst 8 regionale
tegenstanders treffen waaronder de buren uit Ankeveen
en Loenen aan de Vecht. In
de poulefase van het bekerprogramma, dat voor de competitie uit wordt gespeeld, zal
men o.a. derdeklasser ’t Gooi
treffen, een tegenstander waar

ook tegen wordt geoefend.
Voor de start van de competitie op 19 september staan
er naast de nodige trainingen
nog enkele oefenwedstrijden
en dus de bekerwedstrijden
gepland.
Op 15 augustus zullen beide
selectie teams voor het eerst
aan treden. Op Meerzicht is
dan SV Diemen de tegenstander.
Het volledige programma
(onder voorbehoud)
15-08 Nederhorst – Diemen
13.15 uur en tweede om 11.00
uur
18-08 Nederhorst – ’t Gooi
20.30 uur
22-08 Uittoernooi met ZCFC
en Jong Holland

WEE

25-08 Nederhorst – NVC
NIEUWS VOOR AN
20.30 uur
29-08 Nederhorst – SV Vechtzoom 14.30 uur Beker
05-09 DEV Doorn – Nederhorst 14.30 uur Beker
12-09 Nederhorst – ’t Gooi
14.30 uur Beker
15-09 Altius – Nederhorst
20.30 uur
19-09 Start competitie
Kom kijken bij de wedstrijden
van ons eerste en steun ze op
weg naar een hopelijk succesvol seizoen. Houdt rekening
met elkaar en met de geldende protocollen waaronder de
1,5 meter. Houd de website in
de gaten omtrent de al dan niet
wijzigingen in het programma.
Zie hiertoe www.vvnederhorst.
org of facebook.

S.V. ’s-Graveland nieuws
06 - 51 28 20 68

marcoboonschilderwerken@gmail.com

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

‘S- GRAVELAND
Op maandag 13 juli is gestart
met de aanleg van de twee
kunstgrasvelden en afgelopen
week is deel 1 van het project
afgerond. De oude kunstgrasmat is opgerold en ligt klaar om
neergelegd te worden op het
nog te prepareren veld 4. De

kunstgrasmat die we over hebben kunnen nemen van eredivisieclub RKC ligt inmiddels op
veld 1 en is de afgelopen dagen speelklaar gemaakt. Deze
week wordt het aanbrengen
van de LED-verlichting rondom dit veld afgerond. Op onze
twitter-, instagram- en face-

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.
Tandarts
Endodontoloog
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist
Implantoloog

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

bookpagina’s staan foto’s en
filmpjes van het werkproces.
Voor teams uit de A-categorie (ZON1, ZON2, JO19-1
en JO17-1 en JO13-1) is de
competitie-indeling
bekend
gemaakt. Voor het eerste elftal
geldt dat de Amsterdamse regio is ingeruild voor de Amersfoortse met daarbij een aantal
oude bekenden, zoals Quick
AFC 1890 en Roda ’46, maar
ook verenigingen die afgelopen seizoen in dezelfde competitie uitkwamen (Vreeswijk,
Abcoude en PVC).
De bekerloting leverde twee
thuiswedstrijden op voor het
1e elftal; op 30 augustus VSV
Velserbroek en op 13 september Geinburgia uit Driemond.
Op 6 september speelt het uit
tegen ZVV Zaandijk. Het 2e
elftal is ingedeeld met RKEDO- 2 en Assendelft- 2 en
speelt deze wedstrijden respectievelijk thuis en uit op 6 en
13 september.
De selectie trapt het seizoen
af op zondag 9 augustus en
naast de trainingen staat er
voor zowel het 1e als 2e elftal
een aantal oefenwedstrijden
op het programma.
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Lancering online platform			
WEEKBLADWIJDEMEREN
Loosdrechts Plassengebied
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

LOOSDRECHT
Ruim 50 lokale ondernemers hebben hun krachten gebundeld om het
Loosdrechts Plassengebied op de kaart te zetten.
Een unieke samenwerking
waar ze bezoekers met de
site www.loosdrechtsplassengebied.nl meenemen
op ontdekkingstocht door
het gebied. Gecombineerd
met de slogan ‘Het leukste
recreatiegebied van Holland’ geven ze aan dat dit
dé plek is om naartoe te
komen.
De ondernemers, op het gebied van horeca, watersport,
recreatie en verblijf, hebben
van de crisis een kans gemaakt. Elkaar opgezocht om
samen de concurrentie met
andere gebieden aan te gaan.
Een idee voor een platform lag
er al langer maar nu kregen ze

het werkend als één van de
grond.
De nieuw ontwikkelde website heeft een moderne uitstraling en bevat praktische
informatie over dit veelzijdige
gebied. Waar moet je zijn, wat
kan je doen, waar ga je eten
en slapen? Er wordt hard aan
gewerkt de site nog verder te
ontwikkelen en zal regelmatig
worden bijgewerkt. Maar de
site is nu al interessant voor
zowel dagjesmensen als voor
wie langer blijft, voor wie bekend of onbekend is in het
gebied.
Het online platform is een initiatief van Ondernemend Wijdemeren met financiële steun
van de Gemeente Wijdemeren, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Hilversum e.o.
en ondernemers uit Ankeveen,
’s-Graveland, Loosdrecht, Ne-

derhorst den Berg, Kortenhoef
en een aantal dorpen aan de
Vecht.

Ondernemers die mee willen
doen kunnen een mail sturen
naar Ondernemend Wijdemeren:

info@ondernemendwijdemeren.nl.

Face It van William Rutten afgesloten
Avontuur met 75 indringende portretten
Door: Herman Stuijver

HILVERSUM
Zondag jl. was de afsluiting
van de zeer succesvolle fototentoonstelling Face It in
Museum Hilversum aan de
Kerkbrink. Voor de ’s-Gravelandse fotograaf William
Rutten eindigde hiermee
een avontuur om nooit
meer te vergeten.
Over drie verdiepingen verspreid zie je 75 grote portretten van bekende Nederlandse mannen die je indringend
aankijken. Die koppen roepen
verschillende gevoelens op,
soms medeleven, een enkele
keer walging. Het draait vooral om de blik, de rest doet er
niet toe. Je kunt ze ongegeneerd diep in de ogen aankijken. Alle mannen hebben een
zwarte coltrui aan, zodat je
alleen maar met een ‘masker’
te zien krijgt: de ziel zit in de
ogen. William Rutten, van de
fotostudio nabij de Smidsbrug,
vertelt dat hij bij de foto’s gebruik heeft gemaakt van een

speciale Phase One- camera
met 150 megapixel om het zo
levend mogelijk te krijgen.
Aanstaren
Hij vervolgt: “Qua thema wist
ik wel meteen wat ik wilde,
namelijk de mensen eens
confronteren met het rare fenomeen ‘ongegeneerd staren
naar iemand die bekend is in
de media’. Nu ik zelf vaak op
tv ben, heb ik ook een beetje
te maken met dit vreemde verschijnsel. Waarom reageren
mensen anders op iemand
die we uit de media kennen?
Waarom is er de behoefte die
persoon aan te staren, het niet
kunnen stoppen met kijken?”
William vertelt dat het hem
ongeveer anderhalf jaar heeft
gekost om deze tentoonstelling op te zetten. “De meeste
tijd was ik kwijt met de opbouw
van de set, dat deed ik bij de
mannen thuis. Het fotograferen zelf was in 10 minuten
gebeurd. Door een zgn. kattenoog- effect kijken de modellen altijd in de camera.” Het

leidt ertoe dat je lijnen in het
gezicht van Joop Zoetemelk,
Tygo Gernandt, Ronald Koeman, Jesse Klaver, Matthijs
van Nieuwkerk en 70 andere
bekende hoofden uit de kunst,
politiek, sport en tv zeer gedetailleerd kunt bekijken. De
ogen bepalen iemands karakter.
Volhouden
Hoewel William Rutten vrijwel
alle BN ‘ers persoonlijk kende,
kostte het in sommige gevallen
overredingskracht en geduld
om hen voor de lens te krijgen.
“Ik kreeg de tip om te beginnen

met een top-5. De eerste was
Louis van Gaal die na een korte aarzeling toe hapte. Daarmee had ik een fantastische
start. Toen kwam het sneeuwbaleffect, bijna iedereen wilde
meewerken.” Rutten reisde
het hele land door, hij kwam
in bezemkasten, op het podium, kleedkamers, gangpad,
buiten in een steegje en zelfs
op een toilet. Soms stond de
’s-Gravelander op het punt om
het op te geven, maar thuis
herinnerde de strenge blik van
Louis van Gaal hem eraan om
vooral door te gaan. De bekende mannen zagen hun por-

tret pas in het museum. “De
reacties waren zeer positief.
John Williams zei me dat z’n
hart bonsde van opwinding.”
Vrouwen
Na de grote belangstelling
voor deze eerste expositie zou
William verder willen gaan op
deze weg. “Het moet echt iets
nieuws worden. Ik wil graag
een serie maken op dezelfde
leest geschoeid, maar dan met
vrouwen.” Of dat zal lukken,
zal de toekomst uitwijzen.
www.instagram.com/williamrutten
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FAMILIEBERICHTEN

WEE

Het leven

NIEUWS VOOR AN

Liefde krijgen
Liefde geven
Sta niet te lang stil bij de dood
Maar vier het leven
We zullen je missen, rust zacht.
Intens verdrietig, maar blij dat pap eindelijk de rust heeft gevonden waar hij
al zolang naar verlangde, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve
vader, schoonvader en opa,
Jan Albert Kuijvenhoven
“Lid in de Orde van Oranje Nassau”
Ankeveen 11 juli 1938

Kortenhoef 1 augustus 2020
Kortenhoef:

Erwin en Carolien

Maasbracht:

Mirjam en Harry
Jasper
Jorren
Sabine

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434
Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den Berg.
0294-251451.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 94
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

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk 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
Uw tuin laten onderhouden
Ik heb deze zomer tijd
Tel: 06 525 256 55

Een wens van pap was om zijn lichaam ter beschikking te stellen aan de
wetenschap. We hebben in besloten kring afscheid genomen.
We willen onze dank uitspreken aan het zorgteam van Inovum voor hun
liefdevolle verzorging in de laatste fase van het leven van pap.
Correspondentie adres: Dopheigang 36, 1241 JL Kortenhoef.

KWF Collecte
Collecteweek KWF 31 aug
t/m 5 sep aangepast vanwege coronavirus
Vanwege het coronavirus gebeurt de collecte dit jaar in
aangepaste vorm, op anderhalve meter afstand van de
voordeur.
Er zijn meerdere mogelijkheden om te doneren:
CONTANT OF CONTACT-

LOOS VIA JE MOBIEL
Behalve een donatie met contant geld kun je ook contactloos via een QR-code doneren. De gever kan deze code
scannen met zijn mobiele telefoon en zo een gift overmaken.
Doneren via de donatiekaart
Op de donatiekaart, die de
collectanten huis-aan-huis in
de brievenbus doen, staat een
QR-code afgebeeld. De gever

kan deze code scannen met
zijn mobiele telefoon en zo
contactloos een gift overmaken.
Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel
mogelijk geld op te halen, aan
de deur of via je mobiel? Wij
zijn nog op zoek naar collectanten. Meld je aan via Joyce
Hemink 06-10 277 273

GooiTV
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

* 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

Vanaf woensdag 5 augustus
zendt GooiV het volgende programma uit:
Door de Corona-crisis was
het programma van GooiTV al

aangepast, nu breekt de komkommertijd aan.
Andreas van der Schaaf levert
een nieuwe bijdrage in De Dag
van Andreas.
Daarnaast zendt GooiTV op
zondag wederom een protes-
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Telescopische glasbewassing
Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland
035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E

Weekblad Wijdemeren

tante kerkdienst uit vanuit de
Wilhelminakerk in Bussum
vanaf 10.30 uur
In TV Magazine is er onder andere aandacht voor de eikenprocessierups en de zomeractiviteiten bij HCAW in Bussum.

NIEUWSSTER

LOKAAL
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Ga je mee op wereldreis?
WEEKBLADWIJDEMEREN
Woensdag
12 augustus: talentenshow!
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

NEDERHORST DEN BERG
Deze zomervakantie zijn we
vanuit de Protestantse Gemeente in Nederhorst den
Berg met kinderen van 6 t/m
12 jaar de wereld rond gereisd. Elke woensdag was een
succes met zo’n 25 kinderen
die creatief en speels bezig
waren rond het landenthema.
De sfeer was steeds super en
nu rest alleen nog de afsluiting: de talentenshow. Want je
kunt bijzondere reizen maken
en avonturen beleven, maar
je hoeft niet altijd ver weg te
gaan: er zitten ook mooie din-

gen in jezelf. En het is leuk om
die te ontdekken! Misschien
ben je een popzanger of playbackzangeres, danser(es) of
goochelaar. En voel je je stiekem al heel lang een echte
ster. Nu kun je dat laten zien!
Woensdag 12 augustus is ons
podium beschikbaar voor optredens. In Theater De Bergplaats, Kerkstraat 7, van 10.00
tot 12.00 uur. Bedenk nu al wat
je wilt doen en ga alvast oefenen. Alleen of met anderen.
En misschien wil je zelf niet op
het podium staan, maar vind

je het wel leuk om te kijken en
aan te moedigen. Goed idee:
(verkleed) publiek hebben we
natuurlijk ook nodig. (Helaas
kunnen volwassenen niet komen kijken omdat we de onderlinge afstand niet kunnen
garanderen.)
Opgeven is verplicht en we
horen dan graag wat je gaat
doen. Dit kan tot dinsdag 11
augustus 21.00 uur via Lisette Brandsma (jeugdwerker@
kerkopdeberg.nl). De bijdrage
per kind is 1 euro.

Scouting Toxopeus
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Vakantiekiekjes?
Graag opsturen!
Hoe was / is uw vakantie?
Dat wil de redactie graag weten. Stuur een vakantiefoto
op naar: redactie@dunnebier.
nl Dan kunnen we daar een
mooie pagina van maken. Een
paar regels tekst over de plek
en de afbeelding kan uiteraard
geen kwaad. Hoe vieren de

Wijdemeerders hun vakantie?
In de achtertuin, in de bergen,
aan het strand of op een verre
plek op deze aarde? Op een
luchtbed, in een luxe chalet,
op de fiets of op de camping?
We zijn benieuwd.

Prachtige tuin
Smeerdijkgaarde

Door: Vincent Nieboer

KORTENHOEF
Zeeverkenners houden van
water! Van 4 tot en met 11
juli zijn de zeeverkenners
van de Klaas Toxopeus
groep op zomerkamp geweest.
De verkenners hebben daarbij
hun kamp opgeslagen op het
mooie Scouting Landgoed bij
Zeewolde. Bij de verkenners
was het thema voor het kamp
“Wie is de mol?”. Gedurende
de hele week werd er iedere
dag een andere mol aangewezen, dit gebeurde per team.
De taak van de Mol was om
zijn team zo slecht mogelijk te
laten scoren tijdens de teamspelen. Iedere avond konden
de verkenners raden welk persoon uit hun team de mol was.
Aan het eind van de week waren er 2 prijzen te verdienen,
één voor het winnende team
en één voor de mol die het
spel het beste had gespeeld.
Naast het spelen van spellen
in het kampthema was het
ook de bedoeling dat de ver-

kenners gingen zeilen. Helaas
gooide de eerste paar dagen
het slechte weer roet in het
eten; de regen kwam met
bakken uit de hemel en de
waterdichtheid van de tenten
werd flink op de proef gesteld.
Gelukkig konden er van allerlei spellen gespeeld worden,
zoals bingo, in de hoofdtent.
Naarmate de week verstreek
werd de wind beter en kon er
gelukkig gezeild worden. Ook
hebben de verkenners spellen op het water gespeeld zoals “bal in het zeil’, een soort
basketbal maar dan met het
grootzeil als basket. Door het
slechte weer leek het kamp
een beetje in het water te vallen; voor stoere verkenners is
dat echter geen probleem, ze

houden namelijk enorm van
water! Om het feestelijk af te
sluiten hebben de verkenners
hun laatste dag gespendeerd
in het bosbad Putten. Al met
al hebben de verkenners een
heerlijk kamp gehad als afsluiting van een gek jaar. Volgende week kun je meer lezen
over het zomerkamp van de
wilde vaart. Is na het lezen van
dit verslag je interesse voor
scouting gewekt?

KORTENHOEF
Wie een kijkje neemt in de
wijk rond de Anton Smeerdijkgaarde in Kortenhoef
staat versteld van de tuinen.

Kijk eens op onze site www.
klaastoxopeus.nl
of
onze
instagram
@scoutingklaastoxopeus en laat een berichtje achter om een keer te
komen proefdraaien.

De senioren die hier wonen
doen hun uiterste best om het
groen tiptop te onderhouden.
De ene tuin is nog mooier dan
de ander. Maar de absolute toptuin ligt bij nummer 13,

Hageman. Een zee van gevarieerde bloemen, sierlijke rozenstruiken voor de deur. Zelfs
langs de parkeerplaats wordt
het Appelboomproject door de
vrijwilliger in stand gehouden.
Hier wordt zorg en aandacht
aan besteed. Dat vond ook
buurman Smit aan de overkant
die de redactie in fraai proza
op de hoogte stelde van zijn
mooie uitzicht.

Foto: Vincent
Nieboer
Woensdag
 juli 

IK WIL OERRR

Meld je aan
op OERRR.nl

Prijzen Spektakelloterij afhalen

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier
(boedel) Taxaties / -ontruimingen
Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl
Online shoppen: www.kunstkamer.online
Herenweg 71-73, Breukeleveen
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CLUB 4711
Uitslag + stand onderlinge
competitie Biljartclub 4711
Maandag 27 juli: M. Zieleman – Mw. T. Bos 2-0, Mw. D.
Giavarra – R. van Huisstede
0-2, B. Worp – J. van Greuningen 0-2

Stand aan kop: Mw. D. Giavarra 8-27, Mw. T. Bos/W. Clements 8-23, R. van Huisstede
8-18

Uitslag + stand zomertoernooi BV Overmeer
Donderdag 30 juli: M. v.d. Velden – W. Clements 3-0, M.
Verlaan – T. Otten 3-0
Stand aan kop: M. Verlaan

Zomer in je bol

eroen
Zomerrol

Jeroen’s Desem
stokbrood

Slagroom met
mandarijnen

Programma + contact
Vrijdag 7 aug. 14.30 – 20.30
uur: bar open + vrij biljarten
(ook voor niet-leden), zondag
9 aug. 16.00 uur: maandtoernooi koppelklaverjassen (locatie Café Die2), maandag
10 aug. 19.30 uur: onderlinge
competitie Biljartclub 4711

2e zak

€ 2,95

€10,95

GRATIS

Geldig van donderdag 30 juli t/m zondag 16 augustus.

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

www.bakkerjeroen.nl

Uitslag maandtoernooi biljarten
Zondag 26 juli: 1. Mw. T. Mulders & M. v.d. Velden (12 pt.),
2. M. Verlaan & M. Zieleman (8
pt.), 3. R. van Huisstede & K.
Jacobs (4 pt.)
Eerstvolgende
maandtoernooi: zondag 30 aug. 2020

Witte bollen

nu voor

nu voor

WEE

5-19 (kampioen), M. v.d. Velden 5-15, T. Otten 5-10NIEUWS VOOR AN

bar open + vrij biljarten (ook
voor niet-leden), zondag 9
aug. 16.00 uur: maandtoernooi koppelklaverjassen (locatie Café Die2), maandag
10 aug. 19.30 uur: onderlinge
competitie Biljartclub 4711

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

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

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 financieel
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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

