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AUTO OP Z’N KOP TABLETS VOOR
OUDEREN

FRISSE DOUCHE THEATERLES EXPOSITIE
MARJOLEIN LAMME

Kursusprojekt Loosdrecht (KPL)
Keuze uit 70 leuke cursussen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het Kursusprojekt Loos-
drecht presenteert voor de 
46e keer een gevarieerd 
programma met ruim 70 
cursussen op verschillen-
de terreinen: beweging, ta-
len, culinair, creatief, teke-
nen & schilderen, lezingen, 
excursies, jeugd en alge-
meen. Door de coronacri-
sis zijn er de nodige aan-
passingen, maar wellicht 
is het juist nu je dichter bij 
huis blijft, dé gelegenheid 
om datgene te doen wat je 
altijd al wilde. Deze week 
ontvangt u in heel Wijde-
meren de bekende Gele 
Gids (12.000) met tal van 
mogelijkheden.

Corona
Cor Lam dichtte: Het Kursus-
projekt Loosdrecht zat meni-
geen als een jas / Toen kwam 
Corona en verzette de bakens 
al ras / Zonder enige verken-
ning / een streep door de plan-
ning / Hopelijk komt het weer 
terug zoals het eerst was/. Of 
die laatste oproep bewaar-
heid wordt, weet niemand. 
Wel dat het KPL-bestuur on-
der de bezielende leiding van 
Joop Hennis zich goed heeft 
ingesteld op het virus. Er is 
extra ruimte gecreëerd in hun 

thuishonk Het 3-Luik aan de 
Acacialaan 2 te Loosdrecht, 
zodat deelnemers op veilige 
afstand bezig kunnen zijn. Ook 
zijn er voldoende hygiënische 
voorzieningen. Een corona-
manager let op uw veiligheid. 
Koffie, thee en water moet je 
zelf meenemen. De belangrijk-
ste wijziging is dat het seizoen 
in tweeën is geknipt, zodat u 
nog even kunt afwachten. Er 
zijn meer cursussen in 2021 
gepland, waarvoor een apar-
te inschrijfdag staat gepland: 
zaterdag 9 januari. Overigens 
kunt u op de komende in-
schrijfdag op zaterdag 5 sep-
tember ook al een cursus kie-
zen voor 2021.

LIVE INSCHRIJVEN 
5 SEPTEMBER EN 9 

JANUARI

Inschrijven
Vanwege de eerlijke indeling 
op volgorde houdt het KPL 
vast aan de traditie dat je je 
fysiek kunt aanmelden op 5 
september van 10-13 uur, op 
het Lindeplein. Dit keer wel 
betalen met pin, u weet wel 
waarom. Bent u verhinderd? 
Dan kunt u zich na 5/9/2020 
ook aanmelden via de web-
site www.kploosdrecht.nl of 
telefonisch of per mail bij de 
betreffende begeleider. In het 
gele boekje en op de website: 

www.kploosdrecht.nl kunt u 
alles nog eens nalezen. Ook 
betalen via de website is nu 
mogelijk.

Vrijwilligers
Het team dat al jaren de KPL 
vormt is een hechte club, maar 
het kan altijd extra handen ge-
bruiken. Bent u gemotiveerd 
om mee te willen draaien, op 
elk niveau, dan nodigt het be-
stuur u van harte uit om con-
tact te zoeken: info@kploos-
drecht.nl

70 cursussen
U moet zelf maar eens rustig 
bladeren door de gele gids, 
want het aanbod is aantrek-
kelijk. Voor elk wat wils. Naast 
oude bekenden als Spaans 
op vier niveaus, diverse 
stadswandelingen, keramiek, 
schilderen, zeilcursus voor 
kinderen, lezingen en medita-
tieoefeningen zijn er zeker 10 
nieuwe uitdagingen.

Zo kun je op 20 oktober mee-
doen aan een Whisky Proe-

verij, van zacht tot vol rokerig. 
Cheers! Vanaf 26 oktober leer 
je in drie avonden om je eigen 
Big Shopper te maken, hele-
maal naar eigen smaak. Voor 
de kinderen is er nu ook Zum-
ba, in 10 lessen oefen je van-
af eind september op speelse 
manier o.a. de salsa en reg-
gaeton. Ongetwijfeld staat er 
voor u iets in het programma 
waar u reikhalzend naar uit-
kijkt. Aarzel niet, doe mee, 
laagdrempelig en gezellig.

 Foto: De Whisky Proeverij

Wij gaan verbouwen...
Meenthof 42a
Kortenhoef
035 - 656 04 91

Laatste verkoopdag donderdag 27 augustus.
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Auto op z’n kop

Door: Wessel Kok

KORTENHOEF
Bij een ongeluk op de Ker-
klaan is een auto op zijn 
kop terechtgekomen.

Het voertuig botste vrijdagmid-
dag bij de kruising met de Egi-

dius Blocklaan tegen een naast 
de weg geparkeerde wagen. 
Hoe het ongeval kon gebeuren 
is onduidelijk. Eén inzittende 
raakte gewond en werd door 
een arts ter plekke behandeld. 
Hij is later nog meegenomen 
naar het ziekenhuis voor con-
trole. De brandweer heeft het 

voertuig veilig gesteld. Het 
kostte enige moeite, omdat de 
auto een hybride aandrijving 
had, waardoor de accu’s ont-
koppeld moesten worden. De 
Kerklaan was enige tijd afge-
sloten geweest.

Foto: Wessel Kok
   

Jonge ondernemers passen tablets 
aan voor ouderen

LOOSDRECHT
In de Hooiberg achter ver-
pleeghuis de Beukenhof in 
Loosdrecht hebben 4 jonge 
ondernemers iPads aange-
past voor ouderen. In op-
dracht van de Zonnebloem 
maken Elaine Coster (22), 
Mark van Oosterom (21), 
Jonathan Simonse (20) en 
Barry Veldhuizen (21) ze ge-
bruiksvriendelijker. Er is en 
speciale knop geïnstalleerd 
om direct te kunnen video-
bellen, het geluid wordt 
aangepast en onnodige 
apps worden verwijderd.

“Als studenten van de Christelij-
ke Hogeschool Ede hebben we 
in het kader van de opleiding 
bedrijfskunde ons eigen be-
drijf opgestart ‘Blijf verbonden’. 
Onze missie is om ouderen te 
helpen in de digitale wereld”, 
vertelt Barry Veldhuizen, zoon 
van vrijwilliger Gert Veldhuizen 
bij de Beukenhof en de man 
achter het ecologische project 
de Buitenhof.

“Ons plan was cursussen op te 
zetten om ouderen wegwijs te 
maken in online media, smart-

Foto: van links naar rechts: 
de jonge ondernemers Barry 
Veldhuizen, Mark van Oosterum, 
Jonathan Simonse en Elaine 
Coster

phones en tablets. We hadden 
al contacten met or-ganisaties, 
met name De Zonnebloem. 
Door corona hebben we onze 
plannen gewijzigd en in overleg 
met de Zonnebloem gekozen 
voor aanpassen van tablets.”

Er zijn nu 90 iPads gebruiks-
vriendelijker gemaakt die wor-
den ingezet in Gelderland. 
Mogelijk volgen er nog andere 
regio’s.

Vanuit de hogeschool hebben 
de jonge ondernemers begelei-
ding gekregen voor het opstar-
ten van hun bedrijf, maar sinds 
1 juli doen ze het op eigen 
kracht. Barry: “We hopen dat 
ons bedrijf een succes wordt 
zodat we onze missie kunnen 
waarmaken”.

Binnenkort beginnen de vier 
jonge ondernemers aan hun 
laatste studiejaar. Hun bedrijf 
gaat in hun ‘vrije tijd’ gewoon 
door.

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

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

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, ma t/m do

Wonen- / welzijn- / mantelzorgondersteuning en een praatje
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Weer terug in Ankeveen!

Zaterdag van 8.00 – 12.30 is 
er weer markt met groenten, 
kaas, noten, olijven, brood, 

bloemen en siroop.

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.

Wij zijn per direct op 
zoek naar uitbreiding 
van ons team!

 
 

Slagerij Meat & Eat  |  info@slagerijmeatandeat.nl  |  035 6560267

Bel, mail of loop binnen op Meenthof 30 in Kortenhoef!
Ben jij die nieuwe enthiousiaste collega voor in onze slagerij? 

(24 - 38 UUR)
VERKOOPMEDEWERK(ST)ER
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Aanpak cabomba:            
gratis nieuwe voorlichtingsmaterialen
LOOSDRECHT
‘Vaar om waterplanten 
heen’ is de belangrijkste 
instructie die huurders en 
eigenaren van een boot op 
de Loosdrechtse en an-
dere plassen mee krijgen. 
Met nieuwe voorlichtings-
materialen willen samen-
werkende partijen, waaron-
der de Vereniging Samen 
Cabomba Aanpakken, de 
zich snel verspreidende 
waterplanten cabomba en 
vederkruid tegengaan.

In de Loosdrechtse Plassen 
vormt de woekerende water-
plant cabomba een bedrei-
ging voor de waterrecreatie. 
“Deze waterplanten horen hier 
niet en zijn een plaag voor 

watersporters, zwemmers en 
vissers. Ze verspreiden zich 
snel door losse stukken die 
wortel schieten. Alleen samen 
kunnen we dat voorkomen”, 
zo valt te lezen in de nieuwe 
folder en op de bijbehorende 
sticker en instructiekaart. Voor 
de herkenbaarheid staat er 
een grappige illustratie op, ge-
maakt door Josse Blase. Een 
zoon van Kees Blase uit Loos-
drecht die zich al jarenlang in-
zet voor het aanpakken van de 
cabomba.

Instructies: wat te doen?
Op sommige plekken in de 
plassen valt haast niet te 
voorkomen dat je door water-
planten vaart, waardoor deze 
in de schroef van motorboten 

komen en de stukjes zich ver-
spreiden. Wat te doen als dat 
gebeurt?

1. Zet de motor een paar keer 
kort in de achteruit en spoel zo 
de schroef schoon.

2. Voorkom dat de stukken 
wegdrijven. Haal de stukken 
uit het water en bewaar deze 
in de boot.

3. Maak de boot (schroef en 
romp) schoon vóór je de ha-
ven in vaart. Herhaal hiervoor 
stap 1 en 2.

4. Gooi de waterplanten in de 
groenbak in de haven (of leg 
deze minimaal één meter van 
de oever op een waterkant).

Wat je nog meer kunt doen als 
je in of bij het water woont of 
werkt, valt de lezen in een fol-
der en online download.

Gratis voorlichtingsmateria-
len opvragen?
De voorlichtingsmaterialen 
worden de komende periode 
verspreid in het plassenge-
bied, onder andere bij verhuur-
ders van bootjes, ligplaatsen 
en recreatiecentra. Recrea-
tieondernemers en andere 
belangstellenden die de ma-
terialen willen helpen versprei-
den, kunnen deze bekijken op 
www.wijdemeren.nl/cabomba. 
Stuur daarna een e-mail naar 
cabomba@wi jdemeren.n l 
waarin u beschrijft welke ma-
terialen u wilt ontvangen en op 

welk adres. U krijgt deze dan 
gratis toegestuurd of bezorgd.

Brede aanpak
Dit project maakt deel uit van 
het Uitvoeringsplan Oostelijke 
Vechtplassen (zie vechtplas-
sen.nl) waarbij meerdere par-
tijen samen werken aan het 
bevorderen van de waterkwa-
liteit, natuur en recreatie. Voor 
de bestrijding van cabomba en 
vederkruid is een driejarig plan 
van aanpak gemaakt. Inwo-
ners of recreatieondernemers 
die hier vragen over hebben 
kunnen een e-mail sturen naar 
de Vereniging Samen Cabom-
ba Aanpakken via
vsca.loosdrecht@gmail.com.

   

Frisse douches van de brandweer
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Na een week van extreme 
hitte met overvolle strand-
jes, drukte op de plassen 
en een verlangen naar 
vocht in diverse vormen 
lijkt bijna iedereen blij met 
de verkoeling. Tijdens de 
hittegolf was de brand-
weerpost Nederhorst den 
Berg zo attent om de jeugd 
te plezieren met enkele 
frisse douches.

De Bergse brandweerlui had-
den er vorige week dinsdag-
avond werk van gemaakt. 
Met groot materieel waren ze 
uitgerukt naar de Spiegelplas 
die achter de brandweerkazer-
ne ligt. Twee tankspuitwagens 
waren aan de plas gestatio-
neerd en maar liefst vijf slan-
gen werden er uitgerold, waar-
van twee waterkanonnen die 
ook nog eens heen en weer 
kunnen bewegen. ‘Een oscil-
lerend waterkanon’ zoals com-
mandant Bart IJkhout dat in 
vaktaal noemt. Hij is vergezeld 
van vrijwel de totale beman-
ning van deze post, van erva-
ren brandmeesters tot jonge 
spuitgasten die met zichtbaar 
plezier hun slangen richten op 
het publiek. Want dat blijft toch 
het allermooiste. Tussen 2000 

en 2400 liter water per minuut 
vliegt er door de slangen. Een 
enorme waterkracht vanaf 
19.30 uur exact. Tientallen kin-
deren en enkele volwassenen 
genoten van het waterfestijn. 
Vanuit diverse richtingen spo-
ten de brandweerlieden op 
alles wat bewoog. Ook de kin-
deren mochten de spuit hante-
ren. Binnen de kortste keren 
waren de veldjes drijfnat, tot 
aan je enkels kon je door het 
water rennen.

Spannend
“Dit is veel leuker dan alleen 
maar zwemmen”, roept Joep 
“dit is spannend en ook lekker 
koud.” “Vind ik ook”, zegt Ta-
mara “hoe je ook loopt je kan 
die stralen niet ontwijken. Dat 
is juist een leuk spel.” Een en-
keling probeert een balletje te 
trappen, maar dat valt niet mee 
in die plassen. Twee broertjes 
blijven op afstand toekijken. 
Ze vinden het maar niks, hoe-
zeer opa ook z’n best doet hen 
zover te krijgen. Ouders die 
omzichtig om de massadou-
che heen proberen te lopen, 
komen van een natte ker-
mis thuis. Spelen met water, 
dat schijnt nooit te vervelen. 
Vraag het maar aan de Bergse 
brandweer die zich weer van 
z’n beste kant liet zien.
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Vragen over intentieovereenkomst 
Zuidsingel Fase 8
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De fractie van De Lokale 
Partij had een aantal vra-
gen over de intentieover-
eenkomst Zuidsingel Fase 
8. Wethouder De Kloet te-
kende die overeenkomst 
met projectontwikkelaars 
Timpaan en Slokker Vast-
goed om maximaal 250 
woningen te bouwen aan 
de zuidzijde van Korten-
hoef tussen Emmaweg en 
Zuidsingel.

De Lokale Partij vroeg zich af 
waarom deze overeenkomst 
geheim is. Het antwoord luid-
de dat contracten met ontwik-
kelaars altijd vertrouwelijk zijn, 

aangezien ze bepalingen be-
vatten die de (concurrentie-)
positie van partijen negatief 
kunnen beïnvloeden. Volgens 
de wethouder zijn er geen 
concrete afspraken vastge-
legd over de bouw. De inten-
tieovereenkomst bestrijkt een 
fase van onderzoek. Er zijn 
weliswaar afspraken op hoofd-
lijnen gemaakt, maar die heb-
ben betrekking op de samen-
werking tussen partijen bij het 
onderzoek naar de haalbaar-
heid, ontwikkeling en realisatie 
van Zuidsingel fase 8. Partijen 
zullen gezamenlijk beoordelen 
of de onderzochte hoofdlijnen 
voldoende grond geven om de 
samenwerking voort te zetten.

De Lokale Partij had de over-

eenkomst willen inzien. Dat is 
echter geen verplichting, ant-
woordt de wethouder. Het col-
lege is bevoegd om overeen-
komsten aan te gaan binnen 
door de raad gestelde kaders. 
De raad stelt kaders aan de 
toekomstige bestemming door 
het bestemmingsplan en de 
uitgangspuntennotitie die wel 
is voorgelegd aan de raad. Alle 
kosten die de gemeente maakt 
voor de begeleiding, worden 
door geschoven naar de ont-
wikkelaar. Om die reden is een 
voorbereidingskrediet (raads-
bevoegdheid) niet nodig. De 
gronden zijn niet gewaardeerd 
op de balans. De exacte op-
pervlakte moet nog worden in-
gemeten, maar is circa 1.8 ha.

   

Zonnebloemen
De laatste keer

Bij het zien van het Wijde-
meerse weekblad van deze 
week zag ik de vele reacties 
op mijn stukje van twee weken 
geleden over mijn zonnebloe-
men en op dát moment waren 
ze (nog zonder bloemen) al op 
255 cm gekomen. Inmiddels 
zijn ze nu 305 cm en zullen 
ze, denk ik, niet verder meer 
gaan.

Blij ben ik met de vele foto-re-
acties uit de gehele regio.

Natuurlijk ook dank aan de re-
dactie dat zij er een heel item 
over hebben gemaakt.

O ja....
‘s Werelds hoogste zonne-
bloem staat in München-Glad-
bach, Duitsland. Deze is tot 
917 cm gekomen, gestut met 

ladders en staken. De brand-
weer kwam aan te pas om het 
plantje “eventjes” op te meten. 

Hij staat inmiddels in het Guin-
ness Book Of Records.
Gert Hendrickx

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

 
Linnerie

ANNELIES
BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68 
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK) 
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

Weekblad Wijdemeren zoekt 
een bezorger om op 
woensdag in Kortenhoef  
ons weekblad te bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06-136 678 48

bezorger
gezocht!! !

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Pure verwennerij

Kwarkbolletjes
€ 0,62 per stuk

3 + 1 gratis € 1,86
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Open Dag training bij 
ASV Handbal
ANKEVEEN
Deze week zijn de handbal 
trainingen weer begon-
nen en volgende week, de 
week van 24 augustus, or-
ganiseert ASV in Ankeveen 
een Open Dag training. Je 
kan dan komen om mee te 
trainen! Vind je het leuk, 
dan kan je na de Open Dag 
training je opgeven voor 
nog 3 gratis proeflessen. 
 
We trainen op de volgende 
dagen en tijden (buiten):
Woensdag van 19.00-20.00 
uur: C-jeugd Jongens (12, 13, 
14 jaar)
Donderdag van 18.00-19.00 
uur: D-jeugd (11 en 12 jaar)
Donderdag van 19.00-20.00 
uur: B-jeugd (15 en 16 jaar)
Donderdag van 20.00-21.30 

uur: A-jeugd en Dames (17+ 
jaar)

Dit zijn de teams die er op dit 
moment zijn. Ben je jonger? 
Je kan altijd meespelen, bij 
het team dat het dichtst bij 
jouw leeftijd zit (bijv. een 14 
jarig meisje bij B-jeugd).

Voor meer informatie kun je 
mailen naar: lisatorsing@hot-
mail.com

ASV Handbal doet ook mee 
met de “Sport Speurtocht” op 
zaterdag 22 augustus in Ne-
derhorst den Berg. Tijdens 
deze “Sport Speurtocht” krijg 
je een korte proeftraining 
handbal en van andere spor-
ten die meedoen.

   

Sport Speurtocht

NEDERHORST DEN BERG
Zaterdag 22 augustus 
wordt “de Sport Speur-
tocht in Nederhorst!” ge-
organiseerd.

Wil jij graag een sport beoe-
fenen maar weet je nog niet 
welke, kom deze dag dan 
gezellig langs maar ook mee-
doen.

Tijdens deze “Sport Speur-
tocht” kan je kijken of (een 
van) de volgende sporten iets 
voor jou zijn (is)

Volleybal – op het beachveld 
achter sporthal de Blijk

Bootcamp – grasveld Blijklaan

Badminton – parkeerplaats 
Blijklaan (plek ijstent)

Voetbal – op het voetbalcom-
plex

Handbal – op het Willy Das 
plein aan de Voorstraat

Fitness – bij Sportlokaal op de 
Reeweg

Met de “Sport Speurtoch” kan 
je een korte proeftraining vol-
gen.

De “Sport Speurtocht” is voor 
jong en oud!, dus geef je op 
en doe mee!

Vanwege de Covid-19 maat-
regelen moet je je wel van 
tevoren opgeven, als gezin 
of hooguit 4 vrienden (alle 
deelnemers krijgen een eigen 
starttijd).

Per fiets gaan jullie naar de 
verschillende locaties om 
daar de korte proeftraining te 
volgen.

Het aanmelden kan je doen 
door een email te sturen naar 
angelique-robert@hotmail.
com

Tot zaterdag 22 augustus!

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
De eerste (oefen)wedstrij-
den van het nieuwe sei-
zoen zijn gespeeld. VR1 
had de primeur van de eer-
ste wedstrijd op het nieuwe 
kunstgrasveld. Tegenstan-
der was TOV VR1 dat met 
1-2 won.

Na de ochtendtraining van 
de selectie speelde een deel 
van de selectie tegen BZC en 
deed dat met een zeer jonge 
ploeg. De kansen in de eerste 
helft bleven onbenut en waar 

er ruim afstand genomen had 
kunnen worden, bleef het tot 
de rust 0-0. In de tweede helft 
kwam het wel twee keer tot 
scoren (Jorn Kerkhof en Jordi 
Hagen), eindstand 2-0.

Deze week hervatten alle 
teams weer de trainingen en 
aanstaande zaterdag organi-
seren we een open training 
vanaf 10.00 uur voor jongens 
en meisjes van 4 t/m 7 jaar. 
Meer informatie via opentrai-
ning@svsgraveland.nl. Kom 
spelenderwijs kennismaken 

met het voetbal!
Op zaterdag worden de eerste 
oefenwedstrijden bij de jeugd 
gespeeld, waaronder MO19-1 
dat thuis tegen ’t Gooi speelt, 
net als het 1e dat ook op zater-
dag uit bij ’t Gooi speelt, aan-
vang 17.00 uur.

De verwachting is dat er een 
week eerder gestart kan wor-
den met de aanleg van het 
tweede kunstgrasveld en dat 
zou betekenen dat er aan-
staande maandag gestart 
wordt.

   

VV Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
In een voor de spelers, 
maar zeker voor de tech-
nische staf, nuttige oefen-
wedstrijd was tegenstan-
der SV Diemen duidelijk de 
betere ploeg.

Nederhorst met pas 3 trainin-
gen in de benen opereerde 
moeizaam en de vele nieu-
we en teruggekeerde spelers 
moeten duidelijk nog wennen 
aan elkaar. Voor de staf een 
puzzel om de juiste mensen 
op de juiste positie te krijgen 
en vandaar dat er niet zo werd 
getreurd om de uiteindelijke 
2-6 uitslag. Dinsdag 18 augus-
tus is AJAX- 3 de volgende te-

genstander en zaterdag 22 au-
gustus treedt men aan op een 
toernooi met o.a. Jong Holland 
en ZCFC.
Nederhorst- 2 deed het iets be-
ter al was ook hier SV Diemen 
de makkelijker voetballende 
ploeg die ook de meeste kan-
sen wist te creëren. Diep in de 
derde periode van 30 minuten 
wisten de Bergers via Michael 
Verheul de vroeg opgelopen 
achterstand ongedaan te ma-
ken en de eindstand op 1-1 te 
brengen.
Al met al nuttige wedstrijden 
waar duidelijk werd dat er nog 
behoorlijk wat werk geleverd 
moet worden door de selectie 
en staf om op het vereiste com-

petitieniveau te komen.
Ook voor de jeugd gaat het 
allemaal weer beginnen. Kle-
dingpakketten worden op 24 
augustus aan alle leiders ver-
strekt en trainingen worden 
vanaf 19 augustus weer opge-
start en ook de eerste oefen-
wedstrijden staan gepland. De 
meeste teams zullen echter be-
ginnen met een bekerprogram-
ma. Komend seizoen zullen 
er maar liefst 22 jeugdteams 
meedoen aan de verschillende 
competities. Als corona geen 
roet in het eten gaat gooien en 
iedereen zich houdt aan de op-
gestelde protocollen hopen we 
met elkaar weer op een mooi 
en sportief seizoen.

   

ASV ’65 Nieuws
ANKEVEEN
De lange zomer is gebruikt 
om mooie selecties voor 
zowel eerste, tweede als 
veteranen samen te stel-
len en zodra er weer mocht 
worden getraind, is die mo-
gelijkheid door alle teams 
aangegrepen om fit het 
nieuwe voetbalseizoen te 
starten. In die opbouw pas-
sen prima een aantal oefen-
potjes waarvan zaterdag de 
eerste op het programma 
stond: ’t Gooi 1 – ASV 1.

De eerste wedstrijd van sei-
zoen 2020/2021 werd op een 
hete kunstgrasmat afgewerkt 
tegen het Gooi. Vooraf wer-
den afspraken gemaakt over 
het wisselen van spelers en 
de scheidsrechter bepaalde 
om de eerste en tweede helft 
in 2 delen te knippen voor een 
drinkpauze. Dat was prettig, op 

deze warme dag. ASV was met 
nagenoeg de volledige selectie 
(18 spelers) in Hilversum. In de 
eerste helft had ASV direct de 
wedstrijd in handen met meer 
balbezit dan de tegenstander. 
Er waren voor beide doelen 
een aantal mogelijkheden 
maar de ploegen beloonden 
zichzelf niet in eerste instan-
tie. Na een overtreding op de 
rechtsbuiten van ASV binnen 
de 16, wees de scheids naar 
de stip. Nanto kreeg de eer en 
benutte deze mogelijkheid, 0-1 
voor ASV.

Tijdens de rust bracht trainer 
Tol 6 nieuwe spelers in het veld 
om alle spelers in zijn selectie 
te kunnen zien spelen. Het was 
goed zichtbaar dat al de spe-
lers van ASV goed fit geraken 
voor de start van de lange com-
petitie. Er was beleving en er 
werd onderling goed gecoacht. 

In de tweede helft volgden na 
diverse goede individuele ac-
ties nog twee penalty’s. Waar 
de eerste helaas werd gemist 
en de tweede onberispelijk 
werd ingeschoten. 0-2 met nog 
zo’n 23 min te gaan.

Na 80 minuten door een goe-
de loopactie op het midden-
veld, zette Puck met buiten-
kant rechts Yamiel vrij in de 
zestien. Hij rondde goed af en 
met nog 10 min op de klok 0-3 
voor ASV. Helaas moesten de 
mannen uit Ankeveen de laat-
ste minuut nog een tegentref-
fer incasseren en gaat deze 
goede wedstrijd van ASV 1 de 
boeken in met 1-3 en een goe-
de indruk.
Aankomende zaterdag is er 
eindelijk weer een wedstrijd op 
het ASV-complex. Vanaf 12.30 
spelen de veteranen tegen 
ASV2 hun seizoensopwarmer.
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GooiTV
WIJDEMEREN
Vanaf woensdag 19 au-
gustus zendt GooiTV het 
volgende programma uit:

Andreas van der Schaaf le-
vert een nieuwe bijdrage in 
De Dag van Andreas.

Daarnaast zendt GooiTV op 
zondag wederom een protes-
tante kerkdienst uit vanuit de 
Spieghelkerk in Bussum van-
af 10.30.

In TV Magazine is er aandacht 
voor diverse onderwerpen die 

zich in deze regio afspelen, 
waaronder een drijvend kan-
toor voor de stichting Vaar-
wens en wordt stilgestaan bij 
de corona-maatregelen in de 
horeca.

   

Bedankt, beter laat dan nooit
Ingezonden brief

Graag wil ik degene bedan-
ken die 17-7 mijn hoorappa-
raat in de Meenthof heeft ge-
vonden en naar de audicien 
heeft gebracht.

Gelukkig onbeschadigd!

Het is lastig: een bril, hoorap-
paraat, mondkapje, 85+ met 
rollator. 

Heel veel dank voor de geda-
ne moeite.

M. Klaassen

Club 4711
Uitslag + stand onderlinge 
zomercompetitie Biljartclub 
4711
Maandag 10 aug.: W. Cle-
ments – R. van Huisstede 3-1, 
M. Zieleman – J. van Greunin-
gen 3-0, Mw. T. Bos – Mw. D. 
Giavarra 0-3

Stand aan kop: Mw. D. Giavar-
ra 10-33, R. van Huisstede 10-
25, Mw. T. Bos/W. Clements 
10-24, B. Worp 10-23

Programma + contact
Vrijdag 21 aug. 14.30 -20.30 

uur: vrij biljarten + bar open 
(ook voor niet-leden), maan-
dag 24 aug. 19.30 uur: onder-
linge zomercompetitie

eroen
Mini gevulde 
koeken

Witte, bruine
of krentenbollen

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 20 augustus t/m zondag 6 september.

Mini 
appelfl appen

Miniweken
koeken

3+1
GRATIS

3+1
GRATIS GRATIS

2e zak

Nieuw 
assortiment 

boeken
van 

Bestsellers 
tot 

unieke 
pareltjes

U vindt ons elke 1e zaterdag 
van de maand op de markt in 

Ankeveen, en elke 3e zaterdag 
van de maand op het 

Willie Das-plein in 
Nederhorst den Berg.

www.deboektique.nl

De BOEKTIQUE

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.

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Aangeboden: Huishoudelijke
hulp 06-49150270

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

Uw tuin laten onderhouden
Ik heb deze zomer tijd

Tel: 06 525 265 55

Inkoop Goud & Zilver
Sieraden Reparatie

Havenstraat 30a Hilversum
di t/m za 10:00 tot 17:00

tel. 035-6221000
www.schorel-edelmetaal.nl

Schippers voor rondvaart
BBQ Rondvaart Spiegelplas

BBQ Rondvaart Vecht
Sloep: 8 x 3 meter

Min. 3 dagdelen/wk
Nederhorst den Berg

Whatsapp me: 0633818333

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waarde indicatie
035-656 0235
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Theaterles in Nederhorst en 
Kortenhoef

NEDERHORST DEN BERG 
/ KORTENHOEF
Theaterschool Zone 1380 
is al bijna 10 jaar geves-
tigd in Weesp, maar gaat 
nu ook theaterles geven in 
Nederhorst en Kortenhoef. 
Kinderen van 6 t/m 8 jaar 
en 9 t/m 12 jaar zijn van 
harte welkom om een gra-
tis proefles te volgen.

De theaterlessen zijn het hele 
jaar door en sluiten af met 
spelen in een voorstelling. Het 
hoogtepunt van het jaar is al-
tijd het theaterstuk, waar, om 
uiteindelijk echt in een theater 
te kunnen schitteren, maan-
den aan wordt gewerkt. Daar-
naast biedt de theaterschool 
diverse leuke extra’s voor leer-
lingen. Voor de oudere leerlin-
gen uit de regio, van 13 t/m 17 
jaar, zijn er ook theaterlessen 
in Weesp en Hilversum.

De theaterschool biedt crea-
tieve lessen in kleine groepen, 
onder andere op het gebied 

van acteren, inbeelding, be-
weging en stemgebruik. Crea-
tiviteit, fantasie en spelplezier 
staan bovenaan. Daarnaast 
krijgen de leerlingen een aan-
tal workshops van bekende 
gastdocenten uit het theater-
vak.
De gratis proefles in Neder-
horst den Berg is op dinsdag 
25 augustus. Kinderen zijn ook 
van harte welkom om de eer-
ste les mee te doen als proef, 
op dinsdag 15 september. De 
locatie is de mooie yogazol-
der van het Sportlokaal op de 
Reeweg.

De gratis proefles in Korten-
hoef is op maandag 14 sep-
tember. Kinderen zijn ook van 
harte welkom om de eerste 
les mee te doen als proef, op 
maandag 21 september. De lo-
catie is de St. Antoniusschool.

Voor meer informatie en om je 
aan te melden voor de proef-
les: www.zone1380.nl

   

Open dag Historische Kring 
“in de Gloriosa”
KORTENHOEF
De Historische Kring “In 
de Gloriosa” opent zijn 
deuren op 29 augustus a.s.

U bent van harte welkom tus-
sen 13:00 en 16:00 uur op de 
Kerklaan 89 te Kortenhoef. 
Graag van te voren een af-
spraak maken op telefoon-
nummer 0654768929 van 
Henk Verhagen

Lasershow uitgesteld
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Ook in tijden van extreme 
hitte moet je vooruit kij-
ken naar Oudjaarsavond. 
Het ziet ernaar uit dat de 
gewenste Lasershow de 
komende jaarwisseling niet 
zal doorgaan, misschien 
wel voor 2021-2022. Dat 
schrijft de burgemeester in 
een brief aan de gemeente-
raad.

Op 30 juni jl. stemde een meer-
derheid van de raad voor een 
PvdA/GroenLinks-motie met 
de titel ‘Een mooi feest op 
een vuurwerkvrije zone’. Er 
zou een vuurwerkvrije zone in 
Wijdemeren moeten komen 
met een laser- of vergelijk-
bare show. Ondernemers en 

inwoners zouden hierbij be-
trokken moeten worden qua 
organisatie en financiering. Het 
gemeentebestuur wijst op de 
gevolgen van het COVID-19- 
virus. ‘Wij vragen ons af of de 
timing hiervoor juist is, gezien 
de onzekerheid, de impact en 
de risico’s die we neerleggen 
bij de betrokken inwoners en 
ondernemers. Daarnaast rijst 
het dilemma of een gemeente 
in deze tijd, waarin we oproe-
pen om drukte te vermijden, 
dergelijke samenkomsten 
moet stimuleren en faciliteren’. 
Burgemeester Larson heeft uit 
overleg met het integrale vei-
ligheidsoverleg geconcludeerd 
dat er geen ruimte is voor extra 
handhaving. Bovendien willen 
alle burgemeesters uit Gooi en 
Vecht een regionale aanpak 
als het gaat om vuurwerk. Daar 

is een ambtelijke werkgroep 
mee bezig.

Voorstel
Het gemeentebestuur wil zich 
inzetten voor een alternatieve 
viering voor de jaarwisseling 
2021/2022. Via het Dorpen-
team en de Ondernemersma-
nager wordt dit jaar gevraagd 
wie er mee willen werken. B&W 
maken nog wel een financiële 
kanttekening. Uit een eerste 
inventarisatie blijkt dat de kos-
ten kunnen oplopen tussen € 
4000 – € 8.000 per show, afge-
zien nog van EHBO, toiletten 
en toezicht. Dat geld staat niet 
op de begroting. Het college 
vraagt zich af of deze kosten 
volledig kunnen worden gedra-
gen door het bedrijfsleven dan 
wel vrijwillige bijdragen.

   

Monique blijft strijden     
voor spartelvijvers
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Toen het zeer druk was op 
de reguliere Spiegelstrand-
jes heeft Monique Zijpveld- 
Cramm de moed weer op-
gepakt om te pleiten voor 
herstel van de spartelvij-
vers voor de kleine kinde-
ren. Ze wil hierover graag 
in gesprek met burgemees-
ter Larson.

Ze plaatste een openbare brief: 
‘Geachte burgemeester Crys 
Larson, Wij als Wijdemeerders 
en petitieondertekenaars (546) 
vragen u met klem iets te doen 
aan de drukte bij de Blijkpolder-
plas. Het is niet normaal zoveel 
mensen met kinderen daar op 
een kluitje zitten en zeker in 
deze tijd is dat niet te doen. 
Het dorp is erg uitgegroeid en 
we hebben de oude ruimten 
van de spartelvijvers hard no-
dig. Toen was alles erg mooi 
verdeeld. Graag zou ik een 
persoonlijk gesprek met u aan-
gaan met alle paperassen van 
dien. En u een duidelijke uitleg 
willen geven hoe alles is ge-
gaan in der loop der jaren. Een 
simpele oplossing is er, als Na-
tuurmonumenten zich aan hun 
beloftes houdt. Overnemen 
met dien verstande recreatief 

gebied te behouden zoals be-
schreven in een rapport van de 
provincie Noord-Holland. Geen 
veengrond erin waardoor juist 
plantengroei komt. Er hoeven 
geen pompen geplaatst te wor-
den.’

Geschiedenis
De vijver werd in 2011 geslo-
ten, omdat de zwemwaterkwa-
liteit niet langer gegarandeerd 
kon worden. Ook het beheer 
bleek problematisch: er hoopte 
veel slib op, de waterkwaliteit 
was moeilijk op peil te houden, 
er groeide riet vanaf de oevers 
en er trad blauwalg op. Natuur-
monumenten heeft natuur la-
ten ontwikkelen op deze plek. 
Herstel zou ook erg kostbaar 
zijn, het zou met pompen kun-

nen oplopen tot € 150.000. Wij-
demeren wilde een alternatief, 
nl. uitbreiding van het huidige 
strandje achter de sporthal. Het 
zou kunnen, maar werd veel 
duurder dan gedacht. Toch wil 
de gemeente verder onderzoe-
ken wat wel kan. Te denken 
valt aan het eenvoudig verwij-
deren van wat bomen, wat gras 
en riet en het schonen van de 
zandbodem in het kader. Het 
wachten is op een prijsopgave 
van de buitendienst.
Volgens Monique Zijpveld 
kan het beheer beter als je de 
veengrond verwijdert en het 
groen goed bijhoudt. Het is een 
kwestie van de duikers open te 
gooien. Ze vindt dat de behoef-
te van een extra recreatieplek 
duidelijk is aangetoond.

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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Expositie ‘In de tuin’
Schilderijen Andre Tellier

Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Zaterdag 22 augustus or-
ganiseert kunstschilder 
Andre Tellier een expositie 
van eigen werk in zijn tuin 
op Emmaweg 21-B te Kor-
tenhoef. U bent van harte 
welkom om tussen 11.00 
en 16.00 uur een kijkje te 
komen nemen.

“Door corona is 2020 een heel 
ander jaar dan eenieder van 
ons had gehoopt” opent And-
re Tellier het gesprek. “Veel 
activiteiten vonden geen door-
gang. Onder andere de jaar-
lijkse Veemarkt in ’s-Grave-
land, waar ik al een aantal jaar 
mijn schilderijen laat zien. Om-
dat we vanaf 1 juli weer meer 
ruimte krijgen, vond ik het leuk 
om toch iets te doen. Om een 
expositie te organiseren, bui-
ten, in mijn tuin. Uiteraard met 
inachtneming van de regels 
van het RIVM. Onder die voor-
waarde is de gemeente Wijde-

meren ook akkoord gegaan.”

“Ik vind het leuk als de schil-
derijen in het dorp of de omge-
ving terecht komen.” 

Realistische stijl
In de afgelopen jaren heeft Tel-
lier veel werken gemaakt en 
zich al doende als hobbyschil-
der steeds verder ontwikkeld. 
Hij is vaardiger geworden in 
o.a. techniek en kleurmenging. 
“In het begin is de voorzichtig-
heid een belemmering” verdui-
delijkt hij. “Ik word steeds vrijer. 
Durf ook meer met kleuren en 
contrasten.” De Kortenhoever 
maakt foto’s in de omgeving 
en probeert deze thuis vast 
te leggen op paneel. Daarbij 
zoekt hij altijd een sprekend 
beeld, iets wat herkenbaar is, 
en werkt het vervolgens uit in 
zijn eigen stijl. Andre is van de 
precisie. Uiterst secuur, met fij-
ne penselen creëert hij een re-
alistische, bijna fotografische 
weergave. Al geeft hij daar ook 
zijn eigen invulling aan. Zijn 

olieverfschilderijen zijn geen 
exacte kopie. Ieder doek is 
uniek, maar altijd herkenbaar.

Lokale beelden
Bij de expositie op 22 augus-
tus toont Tellier in zijn tuin aan 
Emmaweg 21-B zo’n 50 schil-
derijen, van klein tot groot. 
Voornamelijk lokale beelden 
van polderlandschappen en 
plasgezichten. Bijvoorbeeld de 
kerk van Oud-Kortenhoef, de 

Leeuwenlaan in ’s-Graveland 
en de Stille Plas in Loosdrecht. 
U bent van harte welkom om 
tussen 11.00 en 16.00 uur de 
werken te bekijken. Als u wilt, 
kunt u er één aanschaffen, va-
riërend in prijs (inclusief lijst) 
van 15 tot 100 euro. “Het gaat 
mij niet om het winstaspect” 
benadrukt Andre. “Dit zijn al-
leen de materiaalkosten. Ik 
vind het vooral leuk als de 
schilderijen in het dorp of de 

omgeving terecht komen.” 
Naast Telliers werk, is tijdens 
de expositie ook een aantal 
schilderijen van bekende Kor-
tenhoefse kunstenaars te zien. 
Zoals Bernard van Beek en 
Anton Smeerdijk. Wilt u de 22e 
voor 11.00 uur of na 16.00 uur 
langskomen, dan kunt u altijd 
bellen voor een afspraak (06-
53615254). Meer informatie 
vindt u op www.andretellier.nl.

Foto Expositie van Marjolijn Lamme op  
Kasteel-Museum Sypesteyn
Zaterdag 29 augustus t/m zondag 13 september.

LOOSDRECHT
Vorig jaar maakte Marjolijn 
Lamme, fotograaf in Loos-
drecht, een serie portret-
ten van mensen met aller-
lei verschillende etnische 
achtergronden.

Als eerste vrouwelijke foto-
graaf in Nederland heeft zij 
met deze foto’s de Gold Mas-
ter Kwalificatie ontvangen; de 
hoogste onderscheiding in Ne-
derland op Fotografie gebied.

Haar voorliefde voor mensen, 
andere culturen en reizen ko-
men samen in deze portretten.

Met deze foto’s wil ze de kijker 
verbinden met andere cultu-
ren, in gevoelens van authen-
ticiteit, omdat wij in de kern 
allemaal gelijk zijn.

Fotografie is een universele 
taal, een taal die verbindt.

Het portfolio draagt de titel ‘in 
the name of the Father’ en is 
een eerbetoon aan haar vader, 
die veel te jong is overleden.

Haar vader, een fanatieke 
amateur fotograaf, heeft de 
basis gelegd voor wat later 
haar grote passie zou worden.

VERBONDEN DOOR 
PASSIE

De passie van jonkheer Hen-
ri van Sypesteyn was verza-
melen, waarbij hij een sterke 
voorkeur had voor porselein. 
In die tijd werd dat het ‘witte 
goud’ genoemd omdat het por-
selein in die dagen zeer kost-
baar was. 

Zijn interesse om porselein te 
verzamelen begon doordat hij 
van zijn moeder het flesje van 
Böttger’ kreeg. Van zijn vader 
erfde hij de passie voor o.a. 
portretten verzamelen.

Het portret schilderen van tóen 
is vergelijkbaar met de foto-
grafie van nú: het vastleggen 
van mensen en (levens)ge-
beurtenissen.

Zowel jonkheer Henri van Sy-
pesteyn als Marjolijn Lamme 
zijn bevlogen kunstenaars die, 

ieder op zijn/haar eigen ma-
nier het leven vastlegde/vast-
legt van de mensen, om het 
als een document door te ge-
ven aan volgende generaties.

De expositie is opgesteld in 
het tijdsbeeld en de ruimte van 
de jonkheer, die op zijn beurt 

een beeld heeft geschetst van 
voorgaande eeuwen.

Wij wensen u veel plezier bij 
de foto expositie
Kasteel-Museum Sypesteyn

Foto: Marjolijn Lamme


