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Dave en zijn zweefmolen
Een jonge Berger met een passie
Door: Wilma Snel

NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen zaterdag konden de Bergers gratis in de
zweefmolen van dorpsgenoot Dave Bakker. Hoewel
het weer wisselvallig was,
was er zelfs tijdens de
stortbuien veel animo en
hebben veel volwassenen
en vooral kinderen gretig
gebruik gemaakt van de
zweefmolen. En Dave was
in zijn nopjes dat hij eindelijk weer kon draaien. Als
accountant zit hij dagelijks
achter de computer en in
de cijfers, maar de zweefmolen is zijn passie. Een
passie die hij de afgelopen
maanden niet kwijt kon.
Net als vele anderen in de
evenementenbranche was hij
genoodzaakt zijn zweefmolen
in de stalling te houden. Hoewel hij uiteraard begrip had
dat de kermissen de afgelopen maanden niet mochten
draaien als gevolg van corona,
frustreerde het hem behoorlijk.
Allereerst natuurlijk omdat hij
nogal wat inkomsten misliep.
De investeringen lopen behoorlijk in de papieren. Daarnaast gaat het niet alleen om
de investering in de zweefmolen zelf, maar ook het jaarlijkse

Foto: Ton Keizer

onderhoud, de verzekeringen
enzovoorts. De kosten gaan
door maar helaas missen de
exploitanten de oh zo nodige steun van de overheid.
Niet voor niets staat er op de
vrachtwagen van Dave: ‘Steun
de Nederlandse kermisbranche. Het oudste volksvermaak

GRIEPVACCINATIES !!

Wegens corona worden deze op één dag per
praktijk gegeven. Reserveer alvast in uw agenda:
Patienten praktijk Huisartsen Hoflaan:
Zaterdag 24-10-2020
Patienten Siebeling en Suijker Huisartsen:
Vrijdag 30-10-2020
Verdere informatie volgt in oktober.

mag niet verloren gaan! Ook
wij willen weer draaien!” Met
als noodkreet: ‘1,5 meter van
de afgrond. Red de kermis!’
Opgooien
Je kunt je dus waarschijnlijk
wel voorstellen hoe blij hij was
toen de kermissen na maanden van stilstand weer enige
(maar zeer beperkt) mochten draaien. Zelfs tijdens de
hittegolf, met temperaturen
boven de 38°C, waren hij en
zijn Bergse crewleden (Marco
Snel, Jasper Snel en Roan
van Huisstede) volop aan het
werk onder de zweefmolen,
ook wel opgooien. Iedereen
die wel eens in de zweef heeft
gezeten heeft dat opgooien

wel ervaren: de medewerker
pakt je bakje en geeft er een
zwaai aan, zodat de inzittenden hoog de lucht in vliegen.
Dat opgooien is niet zomaar
iets. Het is een combinatie
van techniek, kracht en vooral inzicht. Want zo’n bak met
twee mensen weegt nogal
wat, neem daarbij de snelheid
tijdens het draaien, en je kunt
je voorstellen dat een verkeerde inschatting vervelende gevolgen kan hebben. Maar in de
loop der tijd zijn Dave en zijn
mannen daar behoorlijk vaardig in geworden.
Deze vaardigheid hebben ze
afgelopen zaterdag laten zien
op het Willie Das Plein. Deze

dag was te danken aan het
feit dat Dave zo blij was dat hij
weer ‘los’ mocht, dat hij een
dag gratis draaien ter beschikking stelde. Het Willie Dasplein heeft deze dag ‘gewonnen’ en er is volop gebruik van
gemaakt. De gemeente heeft
meegewerkt door kosteloos de
vergunning te verlenen en de
dranghekken te leveren, zodat
ook aan alle Covid-19-maatregelen voldaan kon worden.
Dave & crew gaven zaterdag
de zwevers een duwtje in de
rug om de afgelopen maanden
een beetje te vergeten. Hopelijk krijgen hij en zijn collega’s
ook een duwtje in de rug van
de overheid.
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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

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

Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl)
088 - 130 96 00

Oogarts

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

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

RK WIJDEMEREN


St. Martinus
Zo. 6 september: 9.30 uur:

W. Balk.
OLV Hemelvaart
Za. 5 september: 19.00 uur:
W. Balk.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
251315)
 H. Antonius
Zo. 6 september: 9.30 uur:
Liturgiegroep.
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.


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

PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Zo. 6 september: 10.00 uur:
Ds. Fride Bonda.
Zo. 6 september: 19.00 uur:
Zang of Taizé.

Zaterdag 5 september
1e za. v.d. mnd.

Markt van 8.00-12.30
weer met een nieuwe en
andere extra ondernemers

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

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

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”

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

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
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?

Colofon

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

Uitgave/administratie

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

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

vrijdag voor 12.00 uur via
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties

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

Dunnebier Print
Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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Verkeer Breukeleveen beperken
WEEKBLADWIJDEMEREN
Ingezonden
brief
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Sinds 2019 zijn wij in Breukeleveen komen wonen en ondanks deze betrekkelijk korte
tijd heb ik mij al vele malen
over de onveilige verkeerssituatie op de Herenweg en ’t
Breukeleveensemeentje verbaasd. Zoals bekend staan er
op de Nieuw-Loosdrechtsedijk
flitspalen en is de weg met duidelijke 50km- stickers bekleed.
Maar zodra je de bocht om rijdt
nabij De Valk, wordt een automobilist er niet meer aan her-

innerd dat de snelheid beperkt
moet blijven. Daar komt bij dat
we hebben vastgesteld dat er
vracht- en landbouwverkeer
door deze straat rijdt wat geen
bestemmingsverkeer is. Met
het feit dat hier nauwelijks trottoirs zijn, levert dit zeer onwenselijke en vaak gevaarlijke situaties op. Naar ons idee zou er
alleen bestemmingsvrachtverkeer door zowel de Herenweg,
’t Breukeleveensemeentje als
over de Nieuw-Loosdrechtse-

dijk moeten mogen rijden. En
de snelheid zou op zijn minst
gehandhaafd moeten worden
dan wel ook naar een 30kmzone worden aangepast. Helaas is het gedrag van vele
bestuurders te onverantwoord.
Ik heb dit bij de gemeente aangekaart en daar wordt gesteld
dat er eerst handtekeningen
moeten worden verzameld en
dat dan in het Mobiliteitsplan
kan worden opgenomen, wat
meerdere jaren in beslag zal

nemen, en wat uiteindelijk dan
na allerlei goedkeuringen mogelijk een keer uitgevoerd zou
kunnen worden. Waarom moet
het initiatief bij de bewoners
liggen en waarom zo omslachtig? Een bord plaatsen ‘Verboden voor vrachtverkeer m.u.v.
bestemmingsverkeer’ is een
kleine moeite en bestaat al op
vele locaties in Nederland. Het
laten aanpassen van navigatiesystemen waarbij onbekend
vrachtverkeer niet door deze

straten wordt geleidt is ook
geen enorme onderneming.
En als Boomhoek een 30km/h
zone gaat worden, neem onze
straat daar dan meteen in mee.
In Tienhoven werkt dat prima,
zelfs zonder flitscamera’s dus
hier zou dat zeker ook helpen.
Of moet er eerst weer iemand
verongelukken? Graag actie
op korte termijn!
Casper Schwarz, Breukeleveen

Provincie perkt Wijdemeren in
Nauwelijks ruimte voor ontwikkeling
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De Provinciale Omgevings Verordening van
Noord-Holland heeft in
februari jl. ter inzage gelegen. Voor de inwoners
en ondernemers van Wijdemeren zijn er volgens
deze verordening nog nauwelijks ontwikkelingsmogelijkheden in welke vorm
dan ook, schrijven B&W
aan de raad.
Er komt een nieuw beschermingsregime, het Bijzonder
Provinciaal Landschap (BPL).
Dit BPL wordt gelegd op nagenoeg alle ‘rest’ gronden. Door
ook de lintbebouwing te beschouwen als bijzonder komt
de vitaliteit van de dorpen in
gevaar, aangezien verbeteringen in stedenbouwkundig,
economisch en recreatief
opzicht onmogelijk worden.
Voorts heeft de gemeente
geen autonomie meer om
ruimtelijke besluiten te nemen
over het eigen gebied. Dit is
in strijd met de gedachte van
de Omgevingswet die uitgaat
van verantwoordelijkheid op
decentraal niveau. De nieuwe
Verordening heeft vooral gevolgen voor de woningbouw
en het Gebiedsakkoord. Na
een bezwaarschrift vanuit Wijdemeren heeft er diverse malen bestuurlijk overleg plaatsgevonden. N.a.v. hiervan
heeft de provincie het voorstel
gedaan om een verkenningstraject te starten die bepaalde
ontwikkelingen binnen het Ge-

biedsakkoord wellicht alsnog
mogelijk maken. Het gaat dan
vooral om de recreatiesector.
Maar woningbouw blijft onmogelijk.

INWONERS ONEVENREDIG HARD GETROFFEN
Geen woningbouw
Het college maakt zich zorgen
over de leefbaarheid in kleine
kernen en het nagenoeg onmogelijk worden van woninguitbreiding. De inwoners van
Wijdemeren worden onevenredig hard getroffen. Alleen
binnen de dorpskernen is er
nog enige mogelijkheid tot

verdere ontwikkeling. In de gemeente bestaat een grote woningbouwbehoefte. Uitbreiding
van de woningbouw aansluitend op de kernen en in de linten is noodzakelijk om te voorzien in deze urgente vraag.
Om de kernen leefbaar te houden is daarnaast ook groei van
andere leeftijdsgroepen nodig.
Met name het instromen van
jonge gezinnen.
Recreatiestop
Verder houdt de POV in dat
bestaande jachthavens, recreatieondernemingen
etc.
geen uitbreidingsmogelijkheden meer hebben. Dit heeft
ook consequenties voor het

ondernemen in Wijdemeren.
Uitbreiding en verbetering van
werklocaties is nog maar zeer
beperkt mogelijk. Terwijl hier
noodzaak toe is. Het beperken
van de groeimogelijkheden
van de recreatie is volgens
B&W van Wijdemeren niet
in overeenstemming met de
afspraken van het Gebiedsakkoord. De gemeente levert
geen financiële bijdrage van 3
miljoen om slechts een beperkt
aantal plannen vooral gericht
op natuur en landschap doorgang te zien vinden.
Ook wijzen B&W op een overhaaste aanpak die de beginselen van behoorlijk bestuur
raakt.

Hoe verder
Wijdemeren wil inbreken op de
politieke besluitvorming. Wethouder De Kloet zal inspreken
in de Provinciale Statenvergadering op 21 september. Ten
tweede zal de noodzaak van
een royale overgangsregeling
worden geëist. Tot slot willen
B&W actief sturen op alle —
tijdig ingediende – bouwaanvragen. De gemeente zal zich
inspannen om deze aanvragen zo goed en spoedig mogelijk te behandelen en binnen
één jaar het benodigde besluit
voor te leggen aan de raad indien nodig.

NIE

4

Woensdag 2 september 2020

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
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Geslaagd voor conservatorium
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Vorige week maandag
rondde Henk van ter Meij
zijn 4-jarige conservatoriumopleiding af met een
praktijkexamen op poppodium Patronaat in Haarlem. En jawel, na een half
uur swingen met een band
kreeg de jonge musicus de
uitslag dat hij geslaagd is.

BOEKTIQUE

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

GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

MOLENS
molenfonds.nl

eroen

Swingend examen voor
Henk van ter Meij

Velen kennen Henk als toetsenist tijdens diverse optredens
in den lande met z’n band TripleXL. Ook is hij de animator
van de zondagse jamsessies
D3D in De Drie Dorpen, het
partycentrum van z’n ouders
Angela en Wim van ter Meij.
Bij toneelvereniging DSO
was hij verantwoordelijk voor
de muzikale begeleiding van
musicals als De Jantjes en Ja
Zuster, Nee Zuster. Kortom,
een muzikaal multi-talent.
Henk begon eerst op het Conservatorium Amsterdam, waar
hij werd opgeleid als docent
muziek. Dat gaf ‘m niet de
voldoening die hij verwachtte,
dus stopte hij na 3 jaar. In een
tussenjaar was hij buschauffeur bij Wijdemeren Tours, ook
een bedrijf van pa en ma. Met
uiteraard tussendoor vaak optredens. In 2015 pakte hij de
draad weer op en werd toege-

Foto: Tom Cornelissen
laten tot het Conservatorium
Haarlem. Waar hij ‘popmuziek’
koos als specialisatie. Een
pittige en flexibele studie die
naadloos aansloot bij Henks
ambities, namelijk zelf muziek
maken als zelfstandige, naast
componeren en arrangeren.
Komt bij dat de 26-jarige ook
deskundig is op het gebied
van geluid en licht. Samen
met z’n zakenpartner Shane
van Schoonhoven heeft hij het
bedrijf Shenk Entertainment
opgericht, voor een totale muziekervaring, inclusief muziek,
teksten en techniek.
Examen
Op naar het praktijkexamen. In
een volle bus, met mondkapjes en op afstand van chauffeur Wim, toog een bont gezelschap richting Haarlem. Opa

Miniweken

Mini
appelﬂappen

Mini gevulde
koeken

3+1
GRATIS

3+1
GRATIS

Witte, bruine
of krentenbollen

2e zak

GRATIS

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

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

www.bakkerjeroen.nl

Henk en oma Janny, vader
Wim en moeder Angela, zus
Celine, andere familieleden,
personeel van De Drie Dorpen, vrienden, vakgenoten en
kennissen, iedereen wilde dat
examen wel meemaken.
In het Patronaat duurde het
even voordat het gezelschap
van 87 personen binnen was,
na een uitgebreide coronacheck. Maar eenmaal in de
zaal werden ze overdonderd
door een swingende show met
professioneel geluid en licht.
Henk zat achter de toetsen,
begeleid door twee gitaren,
een drummer en de solisten
Coco en Shane. Op het balkon zat de jury, docenten van
InHolland. De examenkandidaat werd beoordeeld op de
onderlinge
samenwerking,
zijn arrangementen, het leiden
van de tijdelijke band en op
z’n spel op het keyboard. Het
was een gaaf optreden, waarin
goed te zien was dat Henk op
minzame wijze toch de leider
was. Allemaal goed in het gehoor liggende nummers, opnieuw gearrangeerd door de
kersverse ‘bachelor of music’.
Hoogtepunt was de eerste opvoering van een eigen compositie, ‘This one’s for me’ kan zo
mee in de hitlijsten. Direct na
afloop zei de jury dat ze een
half uur volop genoten hadden
van Henks grote sprongen
voorwaarts.
Thuis in De Drie Dorpen was
de gezellige nazit, waar Henk
van ter Meij juichend binnen
kwam: ‘Ik ben geslaagd’.
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Ecologische visie Kortenhoef-Oost aangepast
WEEKBLADWIJDEMEREN
Vergadering
BAKEN in Stalpaertkerk
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

‘S-GRAVELAND
Na twee keer uitstel kwam
de
vereniging
BAKEN
bijeen in de historische
Stalpaertkerk. BAKEN is
de
belangenvereniging
van Kortenhoefse en Ankeveense
grondeigenaren die zich verzet tegen
het plan van de provincie
Noord-Holland om hun
eigendommen om te zetten naar nat schraalland.
Waarop ‘hobbyboeren’ met
schapen, koeien en paarden onmogelijk gaat worden. Hoofdgast op deze
vergadering was André
Jansen van de St. Bargerveen die een second opinion had geschreven waaruit duidelijk bleek dat de
ecologische visie waarop
het plan is gebaseerd op
z’n minst onvolledig en te
grof is.
Dr. André Jansen is een erva-

ren ecoloog die een gedetailleerd betoog hield over z’n bevindingen. Hij ging met name
in op de Ecologische visie
die Noord-Holland had laten
opstellen. Een essentieel verschil tussen zijn onderzoek en
dat van de provinciale ecoloog
Robert de Ridder was twee
dagen veldonderzoek. Samen
met ex- Ankevener emeritus
prof. Jan Sevink (bodemdeskundige) had hij grondboringen verricht, waterionen gemeten, PH- waarden bekeken,
enz. De Ridder was uitgegaan
van theoretische modellen
vanachter z’n bureau. Die was
echter de eerste om toe te geven: ‘Dit kan beter, het moet
beter’.

TWEE DAGEN
VELDONDERZOEK
BIEDEN VEEL INZICHT
Jansen beschreef uitgebreid
het landschap van Kortenhoef-Oost tussen Emmaweg
en Kortenhoefsedijk, waar

veenmossen,
elzenbossen
en toemaak leidend zijn. Zijn
eerste conclusie was dat de
bodemkaart veel te grofmazig is, er is meer variatie dan
verondersteld. Veel natuurlijke aanpassingen binnen het
wettelijk kader van Natuurnetwerk Nederland zijn mogelijk,
maar je mag er niet veel van
verwachten en het kost veel
meer tijd dan gepland. Een andere fout in het eerste rapport
ging over een kleilaag. Die is
er nauwelijks. De polder is bezaaid met toemaak: een mix
van huisvuil, modder, stalmest
en zand die weinig natuurlijke
waarde heeft. De kwaliteit van
het slootwater is ronduit slecht.
Belangrijkste bezwaren
Jansen vond het idee om de
voormalige vuilstort om te zetten naar moeras ‘niet onderbouwd’. Hij pleitte voor wandel- en fietspaden. Afdekken
in plaats van afgraven vond hij
wel realistisch. Nog scherper
was hij tegen de aanleg van de

Foto: Dr. André Jansen

waterwoningen van Groenewoud, die hebben ‘een enorm
negatief ecologisch effect’. Het
zou wat je enerzijds qua natuur opbouwt weer afbreken.
Ook constateerde dat hij dat er
aan de kant van de Emmaweg
minder natuurlijke variatie mogelijk is dan vanuit het midden
richting de dijk (westkant).
Samenwerken, sceptisch
Verheugend is dat de projectgroep Kortenhoef- Oost, waar
BAKEN nu toehoorder is, de
second opinion van Jansen tot
zich heeft genomen. Er komt

dus nu een nieuwe Ecologische Visie die moet uitmonden
in een Plan van Aanpak. Een
soortgelijk nieuw traject komt
er ook voor Ankeveen en Kortenhoef- West.
Enkele leden merkten op dat
een kritische houding noodzakelijk blijft. Weliswaar omarmt
Noord-Holland een nieuwe visie, maar het nadelig verschralen van de gronden is nog niet
weg. Voorzitter Van den Adel
verzekerde z’n gehoor dat
waakzaamheid geboden blijft.

Woonboerderij toegestaan
LOOSDRECHT
De Raad van State ziet
geen enkel probleem in
een plan voor een woonboerderij in monumentaal
pand aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk, zo blijkt uit
het Noord-Hollands Dagblad.
De rechter veegt alle bezwaren van twee buren van tafel. Zij vrezen dat dit plan de
komst van nog veel meer woningen zal betekenen, naast
en achter de boerderij. Wat
de woonboerderij zelf betreft
concludeert het bestuursrechtscollege dat er in de
voormalige boerderij annex
bedrijfswoning slechts één
en niet twee of meer woningen mogelijk zijn. Volgens
de buren is daarnaast nog
ruimte opengelaten voor één
vrijstaande woning op het perceel. De Raad is het daar niet
mee eens. Weliswaar was er
in het plan van aanpak een
vrijstaande woning naast de
boerderij ingetekend, maar
dat plan maakt geen deel uit
van dit vastgestelde bestem-

Foto:

mingsplan. Ook de kritiek van
de buren dat het uiteindelijke
plan flink afwijkt van het oorspronkelijke concept, deelt
de Raad niet. Wel moet de
gemeente nog een fout rond
de parkeerregeling in het bestemmingsplan
herstellen.
Wijdemeren krijgt daarvoor
twintig weken de tijd. Daar
zullen de buurfamilies Molen-

kamp en Richel van der Sar
het mee moeten doen.
Wantrouwen
De rechtszaak kwam voort
uit het wantrouwen tegen de
gemeente en ontwikkelaar
JeeGee Vastgoed. De buren
vrezen dat het niet bij dit ene
woningplan blijft. Aanvankelijk
was het de bedoeling om een

oude monumentale boerderijlocatie op nummer 87 en 89 te
verbouwen tot een woonboerderij met bed & breakfast. Op
de plek van de oude varkensstallen zouden nieuwbouwwoningen komen. Maar daartegen kwam vanuit de buurt
veel verzet. Dat deel was al
uit het bestemmingsplan geschrapt, waarna de gemeen-

teraad alleen het plan voor de
woonboerderij goedkeurde.
De Raad van State merkt op
dat hij alleen dit plan heeft
beoordeeld en niet kan ingaan op allerlei plannen die
nog in het vat zitten. Dat komt
dan wel in latere procedures
aan bod, meent het bestuursrechtscollege.

NIE

6

Woensdag 2 september 2020

De S is in de maand!

Speculaasjes

“Nederhorst Besloten”

WEE

NIEUWS VOOR AN

met of zonder amandeltjes
250 gram € 4,75
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Marco Boon
Schilderwerken

06 - 51 28 20 68

marcoboonschilderwerken@gmail.com

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

NEDERHORST DEN BERG/
LOENEN
Wie verslaat de kampioenen van vorig jaar? In
vervolg op het succesvolle golf toernooi van vorig
jaar ook dit jaar weer een
Nederhorst Besloten. Zaterdagmiddag 3 oktober op
Old Course Loenen. Afslag
13.00 uur, verzamelen vanaf 12.30 uur. Iedereen met
postcode 1394 mag meespelen, dus geef je snel
op. Vanwege de Covid-19
beperkingen kunnen maar

een beperkt aantal mensen meedoen dus VOL =
VOL en de volgorde van
aanmelding is daarbij bepalend.
Onderstaand nog even de
uitgangspunten mbt de wedstrijd:
9 holes wedstrijd , start om
13.00 uur, aansluitend borrelen en prijsuitreiking, kosten
zijn 50 euro voor niet leden en
20 euro voor leden OCL. Betaald is ingeschreven, uiterlijk
15 september op rek.nr. NL68

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.

SNSB 0969 3088 76 t.n.v. W.T.
van Stam onder vermelding
NDB Golf + Handicap. Geen
diner inbegrepen, wel mogelijk, maar op eigen initiatief.
Prijzen voor beste dame en
heer, longest en neary. Met
handicap verrekening
Wij hopen weer veel Nederhorst golfers te zien op 3 oktober,
Namens de toernooicommissie. Nanny van Stam (nannyvanstam@gmail.com)

Telescopische glasbewassing
Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland
035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E

Tandarts
Endodontoloog
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist
Implantoloog

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet
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

komt ook bij u thuis.
Bel voor een afspraak
of informatie
met Janet 06-29060003.

NIEUWSSTER

CULTUUR 7
Muzikaal geweld op 12 september
WEEKBLADWIJDEMEREN
in de Meenthof
Woensdag 2 september 2020

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

KORTENHOEF
Na maanden van stilte,
zonder repetities, concerten en optredens, kunnen
we weer muziek maken
en optredens verzorgen,
mits de Corona maatregelen het dan natuurlijk ook
toelaten. Het publiek kan
en moet wel op veilige afstand blijft. Maar dat moet
met deze middag zeker
lukken.
Op zaterdag 12 september
staan er drie activiteiten ge-

se muziek. Fieke Neijsen en
haar jonge musici willen heel
graag zingen, spelen en eindelijk weer wat van zich laten
horen.Ondanks dat er nog
maar weinig repetitietijd is geweest gaan ze toch graag de
uitdaging aan. Maar dat gaat
zeker goed komen.

De boodschap voor 12 september is: Kom genieten, spelen en boodschappen doen
in Winkelcentrum “de Meenthof” in Kortenhoef, want leuk
wordt het!

Van dit alles kunt u genieten
onder het genot van een kopje
koffie of thee van K’hoeffie &
Baxels. Fijn dat de winkeliersvereniging van “de Meenthof”
ook deze activiteit steunt.

wijdemerenmuziek@gmail.com

De middag wordt afgesloten
door jongerenband Madjet.
Ook deze jonge getalenteerde muzikanten willen het publiek trakteren op hedendaag-

zondag vanaf 10.30 uur een
compilatie uit van de muziek
tijdens de kerkdiensten in het
afgelopen half jaar.

In TV Magazine is er aandacht
voor diverse onderwerpen die
zich in deze regio afspelen,
waaronder de monumenten-

status van de begraafplaats in
Muiderberg en aandacht voor
de Zonnebloem.

pland. Begin van de middag
geeft slagwerkgroep BMOL
World Percussion een optreden. Er zal weer worden
gespeeld op tal van verschillende slagwerkinstrumenten.
Lekker swingen en een spetterend gebeuren. Dat het gaaf
wordt kun je wel aan dirigent
Dick Le Mair overlaten.

artiesten en Nederlandse
bands, is bezeten van ritme.
Daar wil hij de mensen ook
heel graag in meenemen. Op
deze middag geeft hij verschillend workshops waarvoor
ieder die dat wil zich vooraf in
kan schrijven. Natuurlijk wordt
dit alles binnen de 1 ½ meter
regelgeving gedaan.

Daarna verzorgt Angelo van
den Burg enkele slagwerkworkshops. Angelo van den
Burg, bekend percussionist
van verschillende bekende

Andreas van der Schaaf levert een nieuwe bijdrage in
De Dag van Andreas.
Daarnaast zendt GooiTV op

Inschrijven voor de
workshop?
Mail naar:
of zet je naam op de intekenlijst bij Bloemenhuis Lobelia.

GooiTV
WIJDEMEREN
Vanaf woensdag 2 september zendt GooiV het
volgende programma uit:

NIE
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FAMILIEBERICHTEN

WEE

Thuis, in haar vertrouwde omgeving, is rustig ingeslapen,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, oma en
overgrootmoeder

Johanna Antonia Klara
Hagen - van Blaricum
Annie
Bussum
10 november 1934

Ankeveen
24 augustus 2020

Ankeveen:

Mees Hagen

Kortenhoef:

Ellen en Ab

Bussum:

Pim en Linda

Kortenhoef:

Bas en Jelliena
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Het afscheid heeft op zaterdag 29 augustus jl.
in familiekring plaatsgevonden.
Hollands End 22, 1244 NR Ankeveen

NIEUWS VOOR AN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Ervaren pianodocente, NdB
en omg. heeft nog enkele
plaatsen vrij voor
kinderen en volwassenen.
les aan huis: 06/40620276

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.

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

DONNALIFE - Kortenhoef
Last van nek-, schouders
of rug? Atlas-Lumbaalmassage biedt uitkomst.
www.donnalife.nl

Inkoop Goud & Zilver
Sieraden Reparatie
Havenstraat 30a Hilversum
di t/m za 10:00 tot 17:00
tel. 035-6221000
www.schorel-edelmetaal.nl

Huurwoning gevraagd voor
senioren echtpaar. Liefst
gelijkvloers 06 29024159

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 94
Haardhout te koop
06-231 88 138
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

UITVAARTVERZORGING

Zorgzaam
& Betrokken

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie
035-656 0235
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
T h bedrijfsruimte Nederhorst den Berg 350 tot
700m2 kantoor keuken toilet
overheaddeur krachtstroom
Vanaf 1350 0294-252090

24 uur per dag bereikbaar

Kijk op toegift.nl
en ontdek hoe uw
idealen kunnen
voortleven
VRAAG
GRATIS
AAN

www.antistollingspas.nl
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Garagebox t huur gevraagd
Nederhorst den Berg
0613528508

06 1035 8100

Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

“De Antistollingspas
geeft me een
veilig gevoel”

Hulp in Huishouding aangeboden: 06 30235649
Goede referenties

Weekblad Wijdemeren

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

‘Anderen een beter
leven bezorgen, geeft
me een warm gevoel’

* 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

Prijzen Spektakelloterij afhalen

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Woensdag  juli 
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Johnny & Willy openen seizoen Dillewijn

WEEKBLADWIJDEMEREN

houder Rosalie van Rijn zag
een overeenkomst tussen de
gezellige Jordaan van Johnny
en Willy en het dorp Ankeveen, waar je je ook snel thuis
voelt.

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

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Gezeten op strobalen op
het IJsbaanterrein, af en
toe geteisterd door regenbuien en windvlagen, was
het zondagmiddag toch
optimaal genieten van de
seizoenopening van de
Dillewijn met ‘Johnny &

Willy’, een hommage aan
de Amsterdamse volkszangers Johnny Jordaan
en Willy Alberti.
De organisatie had het goed
voor elkaar met coronacoaches die je een strobaal aanwezen op ruime afstand van
elkaar en het verbod op heen
en weer lopen. De service

was optimaal, waarbij iedere
bezoeker naast een drankje ook een goed voorziene
goodiebag ontving, met dank
aan diverse lokale sponsors.
Zelfs het Ankeveense ijswater ontbrak niet. Voorzitter
Godewijn Aldershoff wees op
de historische ijsbaanlocatie waar ooit Dolle Dries de
Driedaagse won. Cultuurwet-

Onvervalst Amsterdams
Met een geluidsfragment
wordt Johnny Jordaan geïntroduceerd, overtuigend neergezet door bariton Willem de
Vries. Johnny is zakelijk en
privé op een dieptepunt beland. Hij heeft weinig vrienden
over, alleen z’n hond blaft af
en toe vanaf een geluidsband
meelevend mee. Willy Alberti arriveert als een showman
in een wit pak per boot. Hem
gaat het voor de wind, deze rol
wordt gespeeld door de tenor
Jeroen de Vaal. De mannen
raken in gesprek over de tijd
van vroeger, over de Mokumse gezelligheid en de teloorgang van Amsterdam, dat
doen ze met een onvervalst
Amsterdams accent. Overigens zijn de dialogen tussen
de twee niet bijster sterk,
maar dat is dan ook het enige
minpuntje. Zingen kunnen ze

als de beste. Met die prachtige snik in de stem en lange
zuivere uithalen. Willy bezingt
het romantisch Rome als een
aria uit de opera en schittert
met het bekende ‘Glimlach
van een Kind. En Johnny op
zijn beurt zingt ook over ‘Mijn
Kind’ naast meezingers als
Pikketanussie en Bij ons in
de Jordaan. Helaas mochten
de ongeveer 70 bezoekers
alleen mee neuriën, waar je
het liefst ongegeneerd mee
wilde brullen. Het mooist zijn
de duetten als Aan de voet
van die ouwe Wester en Oh,
zwarte zigeunerin, de stemmen passen perfect bij elkaar.
Met de goede begeleiding van
pianist Jeroen Sarphati en de
nostalgische klanken van een
harmonium komt de sfeer van
weleer goed over. Ook sociale
componenten als ‘drank halveert je leven’ en de woningnood komen aan de orde. Het
slotduet Nou Tabé Dan was
een emotionele afsluiting van
een veelbelovende opening
van het seizoen.

Fototentoonstelling Marjolijn Lamme geopend
In the Name of the Father
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Afgelopen vrijdagmiddag
opende Els Schuurman
samen met haar dochter
Marjolijn Lamme op kasteel-museum Sypesteyn de
foto-expositie ‘In the Name
of the Father’.
Die opening was een uniek
moment, omdat de Loosdrechtse topfotografe Marjolijn Lamme nooit eerder exposeerde in haar eigen dorp.
Vorig jaar maakte Marjolijn een
serie portretten van mensen
met allerlei verschillende etnische achtergronden. Met dat
portfolio ontving ze als eerste
vrouwelijk fotograaf de Gold
Master Kwalificatie, de hoogste
onderscheiding in Nederland
op fotografiegebied. Vooraf
vertelde Marjolijn dat de voorbereiding bijna anderhalf jaar
had gekost, omdat ze naast
haar ‘gewone’ fotowerk veel
tijd moest steken in de selectie van de modellen, de kleding

en props die noodzakelijk zijn
voor de perfecte compositie.
“Voor mij is de expressie het
belangrijkst”, vertelt Marjolijn.
Waarbij ze kiest voor het uiterst
sfeervolle
‘Rembrandt-licht’.
Veel hulp kreeg ze daarbij van
Renée Beekmans, de visagiste die met geduld en vakmanschap, de modellen realistisch
deed lijken. Ook Harm Huizinga droeg z’n steentje bij door
in de donkere kamers van het
kasteel de portretten te voorzien van passende belichting.
Mooie woorden
Kasteeldirecteur
Rimmert
Sluiter zag een overeenkomst
tussen jonker Henri van Sypesteyn, de founder van het
gerecyclede kasteel en de fotografe. “Beide beschouwen
hun werk als niet af. Hier ontbreekt de grote zaal en Marjolijn heeft de professionele instelling dat je altijd weer beter
wilt zijn.” Wethouder Jan-Jaap
de Kloet prees Marjolijn als
een kunstenares die het ‘schrijven met licht’ (= Grieks voor

fotografie-red.) tot in perfectie
beheerst. Marjolijn Lamme zei
dat met deze tentoonstelling
haar voorliefde voor mensen,
andere culturen en reizen samenkomt. “It’s my way of life”,
zei ze. Haar portfolio draagt de
titel ‘In the name of the Father’
en is een eerbetoon aan haar
vader, die veel te jong is overleden. Hij was een fanatieke
amateurfotograaf, die de basis
heeft gelegd voor wat later haar
grote passie zou worden. En
net toen Marjolijn deze woorden uitsprak, vloog er een witte
vlinder langs haar hoofd. “Dat
kan geen toeval zijn”, meende
de fotografe.
Drie portretten
Met een uitleg van vier portretten maakte Marjolijn duidelijk
hoe nauwgezet haar voorbereiding was. Model Sara had
ze voorzien van een bijzondere
hoofdtooi. Bij Arjan die Willem
van Oranje uitbeeldde, was
er plotseling een baard die
was verdwenen. Aad, van de
jachthaven, die model stond

voor een krachtige Mongoolse
valkenier had te maken met
een arend op z´n arm die hij
nauwlettend in de gaten hield.
De boeddhistische monnik van
de tempel aan de Middenweg
maakte er een gezellig dagje

uit van met z´n collega´s.
Na een vrolijke toast in de stralende zon opende mevrouw
Schuurman met haar dochter
de expositie die t/m 13 september duurt. Kaartverkoop:
www.sypesteyn.nl
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Club 4711

S.V. ‘s Graveland nieuws

Uitslag + stand onderlinge
zomercompetitie Biljartclub
4711
Maandag 24 aug.: B. Worp –
M. Zieleman 0-3, Mw. T. Bos
– W. Clements 3-0, Mw. D.
Giavarra – J. van Greuningen
3-0
Stand aan kop: Mw. D. Giavarra 12-39, Mw. T. Bos 12-30, M.
Zieleman 12-29
Programma + contact
Donderdag 3 sept. 19.30
uur: onderlinge competitie
BV Overmeer, vrijdag 4 sept.

14.30 – 20.30 uur: vrij biljarten
+ bar open (ook voor niet-leden), maandag 7 sept. 19.30
uur: onderlinge zomercompetitie Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58

Muziek en Cabaret in
de Meentwerf!
REGIO
Kom naar het Meentwerf
Festival Op 30 augustus
van 14.00 tot 18.00 in de
Hilversumse Meent.
Om 14.30 uur treedt singer-songwriter Yentl op. Nashville en country muziek zijn
haar grote inspiratie. Zelf geeft
zij daar een geheel eigen interpretatie aan. Veel mensen
kennen haar o.a. van The Voice of Holland.
Om 16.00 uur speelt Cabaretier Robbert Jan Proos de
voorstelling ‘Morgen wordt het
weer fijn’. Robbert Jan Proos
is een ras-optimist en vertelt in
twintig minuten dat alles goed
kan komen als je er maar in
gelooft. Verder kun je tussen
14.00 en 18.00 een graffiti
kunstwerk maken bij Reino
Art.

Uiteraard is er ook een heerlijke taart en soep.
De toegang is gratis
Om zeker te zijn van een plek
graag reserveren via aanmelden@meentwerf.nl. Wegens
corona hebben we maar beperkt plek. Zet bij je reservering hoe laat je komt en met
hoeveel, dan houden we een
plekje vrij. Bij voldoende plek
kun je ook reserveren aan het
hek.
Mierenmeent 122.
Hilversumse Meent

‘S GRAVELAND
Na drie oefenwedstrijden
speelde ZON1 de eerste
officiële wedstrijd. In de
bekercompetitie
kwam
derdeklasser Velserbroek
op bezoek. Door een doelpunt voor rust (een krul
van Daan Verdam) en een
na rust (individuele actie
Twan Roorda) won ZON1
met 2-0. Deze week staat
er nog een oefenwedstrijd
van de selectie op het programma tegen OSO en volgende week speelt ZON1
de tweede bekerwedstrijd
uit bij Zaandijk.
ZON2 was vrij en mag komende zondag zijn eerste bekerwedstrijd spelen, thuis tegen
RKEDO 2.

ZON3 . De andere twee bekerwedstrijden speelt het uit.
Op zaterdag hadden we de
primeur van ZAT3 en dat zette het team luister bij door met
1-6 bij Hertha te winnen. ZAT2
verloor zijn eerste bekerwedstrijd met 0-2 van SDO. ZAT4
doet niet mee aan de bekercompetitie en kijkt uit naar de
start van de reguliere competitie.
VR1 kende een makkelijke
bekermiddag en won met 11-0
van Altius VR1. Deze week
speelt VR2 haar bekerwedstrijd tegen IJsselmeervogels
VR2.
De oudste jeugd (onder 19)
speelde uit en verloren hun
eerste
bekerwedstrijden.

WEE

MO19-1 had moeite met kanVOOR AN
sen benutten, want NIEUWS
anders
had het zeker niet met 5-3
verloren van Hercules MO191. JO19-2 verloor van DESTO
JO19-3 (8-1) en JO19-1 was
na een inhaalrace dichtbij een
punt, maar in de slotminuut
maakte ASC Nieuwland JO191 de winnende: 5-4.
Het weer heeft de werkzaamheden aan het tweede kunstgrasveld afgelopen week niet
in de weg gezeten en volgens
schema gaat men deze week
aan de slag met de drainage
en het storten van zand.
Volg de ontwikkelingen van de
vereniging op onze site www.
svsgraveland.nl, via facebook
of twitter.

ASV ‘65 nieuws
ANKEVEEN
Deze week begon het seizoen ook in Ankeveen dan
eindelijk officieel en werd
afgetrapt voor de eerste
beker wedstrijd.
ASV 1 – Sporting Almere 1
De aftrap werd door de
scheidsrechter 15 minuten
uitgesteld omdat het digitale
wedstrijdformulier niet gecontroleerd kon worden.
Nadat de “nieuwe” wedstrijdsecretaris van ASV, Kelly Holdinga, even had ingelogd kon
de wedstrijd beginnen. De
eerste 20 min werd door beide
ploegen gebruikt om af te tasten. Het was een rommelige
eerste helft waarbij Sporting in
de 40ste min de 0-1 kon ma-

ken. ASV kreeg net voor rust
nog een grote kans voor open
doel maar deze werd helaas
gemist.
De 2de helft werd Sporting iets
sterker en beloonde zichzelf
in de 62 min op randje buitenspel met 0-2 en in de 80ste
min met 0-3. Helaas was ASV
deze zaterdag niet in staat de
wedstrijd in handen te krijgen.
Het 1ste van ASV staat weer
met beide benen op de grond
tijdens de zeer goede voorbereiding naar de competitiestart. De elftalleiding gaf aan
dat deze uitslag het team in
deze fase sterker maakt. Op
naar volgende week wanneer
ASV uitspeelt tegen TOV 1 in
BAARN.

Vanwege corona-perikelen en
andere verplichtingen was het
2e elftal helaas niet in staat
om een team samen te stellen voor de uitwedstrijd tegen
HMS. Jammer maar we laten
dit achter ons en spelen aanstaande zaterdag om half 2
op sportpark Ankeveen tegen
NITA.
Dit seizoen is het kantine-team
uitgebreid met Betty en Cock
de Jong. Geweldig voor Ankeveen dat er altijd weer enthousiaste mensen op staan om de
leefbaarheid in het dorp nieuwe impulsen te geven.
Zij rekenen zaterdag op jullie
komst.

Blijkklappers nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Goed bericht ! We gaan gewoon weer badmintonnen
!!
Natuurlijk houden wij ons ook
aan de maatregelen zoals de
regering heeft voorgeschreven.
We zijn wel erg blij dat we weer
kunnen spelen. Op woensdag
2 september 2020 om 19.00

uur staan we weer klaar voor
de jeugdtrainingen. Om 19.30
uur komen de volwassenen.

dat ook. Mailt u even naar
hbooij50@gmail.com.
Henny Booij

We blijven ook dit seizoen gewoon op woensdagavond van
19.30 – 22.00 uur en zondagavond van 19.30 – 21.30 uur
badminton spelen. Sporthal
De Blijk, Nederhorst den Berg.
Als er over denkt om te
gaan badmintonnen dan kan
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Geen Wijdegatconcert
WEEKBLADWIJDEMEREN
Door: Saskia Luijer

noodverordening gelden, kon-

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERG | DE NIEUWSSTER
den we| NEDERHORST
het niet rondbreien.
Zo
In samenwerking met

KORTENHOEF
Helaas, ook het Wijdegatconcert blijkt niet bestand
tegen het coronavirus. Het
op zaterdag 12 september
geplande evenement gaat
niet door.
“We dachten juist een leuke
oplossing gevonden te hebben” licht Yvonne Sikking toe.
“Een concert in coronatijd,
waar mensen in bootjes op
het water afstand houden van
elkaar. We dachten echt ‘dit
gaan we redden’. Maar met de
eisen die volgens de huidige

zou ieder bootje aan een anker
moeten liggen, zoveel meter
uit elkaar, en mochten mensen
niet gaan verzitten. Om op die
regels te handhaven, dat werd
echt onmogelijk.”
Dit keer vormde de fraaie Friese tjalk van familie Yntema
het podium voor een gelegenheidsband onder leiding van
Kortenhoever Derk de Kloet.
Zijn zang zou begeleid worden
door Paul Poulissen sr. (piano),
Edwin Corzilius (bas) en Lex
Tanger (drums). De band had
al een breed repertoire voorbereid variërend van bigband,

Theater&Zo
Jazz tot populaire muziek. Toegankelijke nummers, toegelicht
door presentator, muzikale
dorpsgenoot én broer Co de
Kloet.
Hoe mooi zou het niet zijn, om
te luisteren naar muziek op
het water. Dobberend in het
prachtige natuurgebied van de
Kortenhoefse Plassen, in een
gezellige dorpse sfeer, met
een hapje en een drankje. “Helaas, het zit er nu niet in” besluit Yvonne Sikking. “Ik hoop
volgend jaar wel weer.” Dus
houd ‘m vrij, de tweede zaterdagavond in september, voor
het Wijdegatconcert 2021.

Oud Hollandse zomerspelletjes op
Kasteel Museum Sypesteyn
LOOSDRECHT
Zaterdag 5 september a.s.
van 11.00- 17.00 uur staat
in het teken van Oud Hollandse spelletjes.
Je kunt ringwerpen en zaklopen, er zijn poppenkast voorstellingen, een speurtocht en
kinderrondleidingen in de kas-

teeltuin. Natuurlijk gaan we
niet alles vertellen wat jullie op
deze ‘vermaak dag’ kunnen
doen.
De toegangsprijs is € 2,50 per
kind en € 4,50 voor volwassenen.
Samen met Fratz en Twwo

Kinderfeestjes garanderen wij
jullie een hele gezellige dag in
de kasteeltuin.

Ondanks de corona maatregelen willen we u uitnodigen om

het parochiefeest mee te vieren op 13 september a.s. om
9.30 uur. Na de viering is er
een kopje koffie, een hapje en
een drankje en draait ook het
Rad van Avontuur weer met diverse mooie prijzen.
Wanneer u wilt komen graag

Uiteraard ook voor Amicitia:
Geen repetities, geen Koningsdag, geen 4 mei herdenking,
geen concert Amicitia and Talent in de Fuik, en daarnaast
konden al onze zomeravond-

Vorig jaar ons eerste seizoen,
allemaal vonden we het spannend, maar de sfeer was ongedwongen en veilig, dus iedereen kwam uit zijn schulp
en kon op zijn of haar manier
schitteren. Mijn overtuiging is
dat iedereen kan spelen, dus
ook al vind je het eng en denk
je dat je het niet kan, bij ons is
het ontspannen en raak je snel
vertrouwd, dus kom erbij!!!
Quotes van de spelers: “ Uitdagend in een ongedwongen
sfeer.” “Ik word me nog veel
bewuster van wat houdingen/
manieren van communiceren
doen” “Jouw lessen zijn laagdrempelig en speels, ik heb

veel gelachen, maar ook de
zware emoties en serieuzer
spel kwam aan bod.” “Ik hou
van eindeloos improviseren
en dat hebben we lekker veel
gedaan”
Nieuw: Toneelles voor kinderen. De lessen zijn elke dinsdag om de week van 16.00 tot
17.00 in ons Atelier aan de dijk
op de Oud-Loosdrechtsedijk
112. We gaan improviseren en
werken met rollen en emoties.
Zelf scènes maken en misschien wel een voorstelling.
Di 6 en Do 8 oktober gratis
proeflessen om 16.00 Neem
een vriendje mee en meld je
aan!
Rafaéla app/bel: 0642 129 041
bikkerrafaela@gmail.com
www.theaterenzo.nl

Jullie en onze veiligheid staat
voorop; wij houden ons aan de
maatregelen van het RIVM.

Restaurant 1244

eerst even aanmelden op
maandag- of donderdagochtend tussen 9.00-12.00 uur op
telefoonnummer 0294-251315.
De uiterlijke datum waarop u
zich kunt opgeven is donderdag 10 september.

Zaterdag 5 September in Kortenhoef
concerten ook geen doorgang
vinden. Het was voor de muzikanten van Amicitia een bijzonder ongewisse en muziekloze
periode. Toch zijn wij weer zo
goed en zo kwaad als het gaat
van start gegaan met repeteren, en we hebben gemeend
om dit repetitieresultaat kracht
bij te moeten zetten met een
concertje in “Oud Kortenhoef”.
Samen met BLOK zullen wij op
zaterdagmiddag 5 september

LOOSDRECHT
Vanaf donderdag 1 oktober
(gratis proefles) gaan wij
weer door met theaterles
voor volwassenen!

Onrustige avond bij

Amicitia treedt weer op
KORTENHOEF
Door de corona-uitbraak
zijn alle grote evenementen, maar ook veel vrijetijdsbestedingen
vanaf
april afgelast.

gaat 2e seizoen in

Wat wij helaas niet kunnen garanderen is mooi weer.

Parochiefeest O.L.V. Hemelvaart 86
NEDERHORST DEN BERG
Feestelijke viering op 13
september in de O.L.V.
Hemelvaart kerk in Nederhorst den Berg.

11

op het plein bij ‘t Kraaiennest
weer van ons laten horen.
We starten muzikaal om 15.30
uur tot ongeveer 16.30 uur.
Wij rekenen op uw warme belangstelling en dat u als publiek
uiteraard ook de 1,5 m maatregel zult respecteren. Ook wij
zullen de coronamaatregelen
in acht nemen. De muzikanten
staan op 1,5 meter afstand en
voor het publiek zijn setpoints
uitgezet.

ANKEVEEN
Weer eens ouderwets genieten van muziek, een
hapje en een drankje? Dat
kan zaterdag 5 september
a.s. bij Restaurant 1244 in
Ankeveen. In samenwerking met Grumpy Dutch organiseert Restaurant 1244
de zogenaamde onrustige
avond.

Entree € 7,50 inclusief een
welkomstdrankje, van 20.00
uur tot 23.00 uur.

Op deze avond kunt u onder
het genot van heerlijke hapjes,
drankjes of geheel luxe borrelplank voor slechts €24,88
ontspannen luisteren naar de
mooie klanken van de artiesten Yentl, Koen Alvarez en
Ayla Aimee. Neem gezellig
vrienden, kennissen of buren
mee naar Restaurant 1244
en geniet van deze bijzonder
sfeervolle avond.
(Uiteraard houden wij rekening
met de voorschriften van het
RIVM)
Reserveer snel uw tafel via
info@restaurant1244.nl of bel
naar 035 533 91 55

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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Theaterles op school

WEE

Muziektheater Spotlight
LOOSDRECHT /
KORTENHOEF
Muziektheater
Spotlight
bestaat alweer 5 jaar en
heeft inmiddels veel leuke (kinder)producties op
haar naam staan.
Vanaf dit seizoen worden er
na schooltijd ook lessen gegeven op IKC Wereldwijs en
Eigen & Wijzer in Loosdrecht.
In Kortenhoef worden de lessen na schooltijd in het prach-

tige theater De Blinker gegeven.
Kinderen van 8 t/m 12 jaar
zijn van harte welkom om een
gratis proefles te volgen.
Tijdens de lessen wordt er
gewerkt aan acteren, inleven,
emotiespelen, stemvorming,
zang en beweging. Maar het
allerbelangrijkste is dat er met
veel (speel)plezier wordt gewerkt.
Theaterles kan ook helpen
van faalangst af te komen
en draagt bij aan de sociaalemotionele ontwikkeling van
het kind. Mede daarom sluit
het goed aan bij het reguliere
onderwijs.
De lessen worden gegeven
door een ervaren docent, de
groepen zijn bewust klein om

NIEUWS VOOR AN

iedereen de juiste aandacht
te geven (maximaal 12 kinderen per groep).
Het seizoen wordt afgesloten
met een spetterende musical,
speciaal door de docent geschreven, waarin elke speler
voor 100% kan stralen op het
toneel.
De gratis proefles voor IKC
Wereldwijs is op woensdag
16 september 12.45 – 13.45
uur.
De gratis proefles in De Blinker is op donderdag 10 september 15.30 -16.30 uur.
Meld je aan voor een gratis
proefles op
www.muziektheaterspotlight.
nl Daar vind je ook alle overige informatie.

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

