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ZorginKortenhoef.nl
Nieuwe website voor patiënten
Door: Saskia Luijer

echt een zoektocht.”

KORTENHOEF
Vorige week lanceerden
Huisartsen Hoflaan, Huisartsenpraktijk Curtevenne,
Siebeling & Suijker Huisartsen en de ’s-Gravelandse apotheek officieel
de nieuwe website www.
zorginkortenhoef.nl.
De
website biedt inwoners uit
Kortenhoef, ’s-Graveland
en Ankeveen een handig
overzicht van het aanbod
aan zorg en welzijn in de
drie dorpen.

Gezamenlijk plan
Het idee van de apotheker
van de ’s-Gravelandse Apotheek om een lokale website
te bouwen werd omarmd door
alle huisartsen in Kortenhoef.
Iedereen vond het leuk en nuttig om hieraan mee te werken.
Heleen startte enthousiast
met het maken van een site,
maar merkte dat dit toch wel
veel werk was. Daarom werd
een professionele websitebouwer in de arm genomen.
Huisarts Els Luderhoff nam
intussen het stokje van Kuijper
over om de website te vullen
met informatie. Dik een jaar
was zij bezig om alle gegevens te verzamelen en logisch
te groeperen. Maar liefst 94
hulpverleners werden bij de
uitvoering betrokken. Allemaal
aanbieders die gevestigd zijn
in de drie dorpen of hier hun
diensten leveren.

“We zijn er trots op dat er zoveel zorg in Kortenhoef en omgeving is. Maar het is niet altijd
duidelijk wat hier zit en wie wat
doet” opent Heleen Kuijper het
gesprek. De apotheker nam
twee jaar geleden het initiatief
om een website op te zetten
met alle lokale zorgverleners.
Kuijper: “Uit het overleg met
de apotheek en huisartsen
kwam de wens naar voren om
een goed overzicht te hebben
van de zorgverleners die er in
de dorpen zijn. We hebben in
de eerstelijn een intensieve
samenwerking en veel goede
contacten. Maar voor onze
patiënten is het niet altijd duidelijk welk zorgaanbod er is.
Datzelfde geldt voor mantelzorgers. Als zij hier niet vandaan komen, is het voor hen

“HET MOOIE IS DAT
JE GELIJK HET HELE
AANBOD ZIET.”
Handig overzicht
Trots toont Luderhoff de website op de laptop: zorginkortenhoef.nl. De zes icoontjes
op de hoofdpagina wijzen de
bezoeker makkelijk verder

Foto: V.l.n.r.: Els Luderhoff, Jacqueline Suijker en Heleen Kuijper

op het gebied van voeding,
beweging, psychisch, medisch, welzijn of verzorging.
Ook kan de informatie goed
op doelgroep worden gevonden. Bijvoorbeeld voor
jeugd, zwangeren, ouderen
en mantelzorgers. Verder zijn
er thema’s uitgewerkt, zoals
leefstijl, overgewicht, diabetes
mellitus, hart- en vaatziekten,
longziekten, lichamelijke beperkingen, ziekte van Parkinson, eenzaamheid, dementie
en activiteiten. Els wijst nog
even op de handige zoekfunc-

tie bovenaan, waarmee je ook
gericht naar een specifieke
zorgverlener kunt zoeken.
“Het mooie is dat je gelijk het
hele aanbod ziet” vult huisarts
Jacqueline Suijker aan. “Je
ziet wat de mogelijkheden zijn
en dat kan mensen op ideeën
brengen. Er is in Kortenhoef
ook veel op het gebied van
zorg en welzijn. Het is een
heel volledig dorp. Dat past
ook bij ons uitgangspunt van
‘zorg dicht bij huis’, dicht bij de
patiënt.”

Contact
In de avond- en weekenduren
houdt Els Luderhoff de website actueel, maar het zou fijn
zijn om op termijn iemand te
hebben die hierin wat wil betekenen. Wie interesse heeft,
kan via de website contact
opnemen. Daar kunnen ook
zorgverleners zich melden die
nog niet op de website staan.
Zouden er echt meer dan honderd hulpverleners in de drie
dorpen zijn? Houd de website
in de gaten!

Wij zijn weer open!
Meenthof 42a
Kortenhoef
035 - 656 04 91

Vrijdag 11 september zien wij u graag weer!
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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
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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

Maatschappelijk

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau)
035 - 692 63 50
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
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef
www.zorginkortenhoef.nl

St. Martinus
Zo. 12 september: 19.00 uur:
E. Kaak.
OLV Hemelvaart
Do. 10 september: 9.30 uur:
J. Dresmé.
Do. 10 september: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 13 september: 9.30 uur:
J. Dresmé.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
251315)
H. Antonius
Wo. 9 september: 9.30 uur:
J. Dresmé.
Do. 10 september: 10.30 uur:
uitstelling van het
allerheiligste sacrament.
Zo. 13 september: 9.30 uur:
R. Simileer.

Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.
PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Zo. 13 september: 10.00 uur:
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,

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

UWAUDICIEN
INLOOSDRECHT

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”

VOORDELIG EN IN DE BUURT

Colofon
Uitgave/administratie

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

vrijdag voor 12.00 uur via
redactie@dunnebier.nl

HOORTOESTEL VOLLEDIG IN HET OOR

99

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

ONZICHTBAAR

Dunnebier Print
Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

EURO

VOLUMEREGELING
MET DE SMART-APP

Aanbieding i.s.m.
uw zorgverzekeraar
Wij verzorgen uw declaratie

MAAK NU EEN AFSPRAAK BIJ
BUFFING OPTIEK & AUDIOLOGIE
035 2400123 NOOTWEG 59 LOOSDRECHT

NIEUWSSTER

LOKAAL

Woensdag 9 september 2020

Commissie vindt onderhoud
Dijk te duur

Vlinderburg fladdert vrolijk verder

WEEKBLADWIJDEMEREN

| ‘S-GRAVELANDgoedkoper
| KORTENHOEF | NEDERHORST
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
DEN BERG |
Torsing
lanceert
voorstel

In samenwerking met

DE NIEUWSSTER

Door: Herman Stuijver

Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
De meeste leden van de
commissie
Ruimte
en
Economie schrokken van
de hoge kosten voor het
groot onderhoud van de
Oud-Loosdrechtsedijk.
Wethouder
Boermans
wil een openbare aanbesteding voor maximaal
885.000 euro van het deel
tussen de rotonde ‘s- Gravelandse Vaartweg en de
kruising met Bleekveld.
CDA ‘er Eric Torsing komt
met een amendement (wijziging) om het goedkoper
uit te voeren.
Torsing was meteen duidelijk.
Hij vindt dat er met tonnen
gesmeten wordt op wegonderhoud, terwijl de nood op
het sociaal domein heel groot
is. Hij wil ervoor knokken om
het veel goedkoper te laten uitvoeren. Hij werd ondersteund
door Stan Poels (PvdA/GroenLinks), Gert Zagt (De Lokale

Partij), Sieta Vermeulen (VVD)
en Patricia IJsbrandy (Dorpsbelangen). Boermans ‘partijgenoot Nanne Roosenschoon
(D66) hield zich enigszins op
de vlakte. Gert Zagt was benieuwd naar de berekening
van Torsing. Bovendien meende Zagt dat Boermans veel
duidelijker moet zijn over de
maatregelen op het gemeentehuis om het beheer van wegenbouwplannen beter uit te
voeren. Volgens de wethouder
zijn er al forse stappen genomen, maar zijn verhaal bleef
vaag. Mede vanwege blijkbaar
persoonlijke zaken bij de ambtenaren. Wel erkende Joost
Boermans dat het om een
hoog bedrag ging, maar hij
handelde in opdracht van de
raad die snelheid en openbare gunning eiste. Bovendien is
die 885.000 het maximale bedrag, men kiest voor de goedkoopste aanbieder.
Tijdens de komende gemeenteraad wordt duidelijk hoe duur
de aanleg zal worden.

CLUB 4711

Uitslag + stand onderlinge
zomercompetitie Biljartclub
4711
Maandag 31 aug.: Mw. D.
Giavarra – R. van Huisstede
2-0, J. van Greuningen – B.
Worp 0-2, Mw. T. Bos – M. Zieleman 0-3
Stand aan kop
Mw. D. Giavarra 13-43, M. Zieleman 13-33, Mw. T. Bos 13-31
Uitslag
openingstoernooi
BV Overmeer
Donderdag sept.: 1. H. Stalenhoef (6 pt.), 2. W. Clements (5
pt.), 3. T. Otten (3 pt.), 4. M.
v.d. Velden (3 pt.), 5. P. van ’t
Klooster (1 pt.)
Programma + contact
Donderdag 10 sept. 19.30
uur: onderlinge competitie BV

Overmeer, vrijdag 11 sept.
14.30 – 20.30 uur: vrij biljarten
+ bar open (ook voor niet-leden), zondag 13 sept. 16.00
uur:
4711-maandtoernooi
koppelklaverjassen
(locatie
Café Die2), maandag 14 sept.
19.30 uur: onderlinge competitie Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58
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WIJDEMEREN
Hoewel de commissieleden invoelend vermogen
hadden voor de aanleg van
het landgoed Vlinderburg
langs de Eilandseweg in
Nederhorst den Berg was
de conclusie van de vergadering dat het plan ‘onvoldragen’ was. Dus besloot
eigenaar Hilbrand Korver
om zijn bouwinitiatief terug
te trekken.
Korver wil zijn boerenpercelen
omzetten naar een landgoed.
Het is zijn diepste wens om een
duurzaam weidevogelgebied te
realiseren in de Horn- en Kuijerpolder. Dat moet samen gaan
met een hoofdgebouw van 3
woonlagen met kap op een
grondvlak van maximaal 170
m2 met bijgebouwen tot 190
m2 in een compacte setting met

een passende beeldkwaliteit.
Hierin worden maximaal 2 woningen en zes zorgeenheden
toegelaten. Korver pleitte als
inspreker hartstochtelijk voor
zijn Vlinderburg. Hij meende
dat de zichtlijnen beter worden
dan voorheen. De schuren worden met groen gecamoufleerd
en het gebied zou een walhalla
worden voor een variëteit aan
vlinders in een weelderige fauna. Op dorpsavonden zou dit
idee een positieve beoordeling
kunnen krijgen, omdat die ene
weidevogel gezelschap zal krijgen van soortgenoten, plus dat
er extra woningen worden gecreëerd op een mooie plek. Het
onroerend goed is noodzakelijk
om het landgoed te bekostigen.
Geen beleid
Wijdemeren wil geen toestemming geven, omdat zowel het
provinciaal als het gemeentelijk
beleid geen landgoederen toe-

staan. Formeel kan het dus niet.
Daar voegden commissieleden
een aantal tegenargumenten
aan toe. Volgens Eric Torsing (CDA) is er onvoldoende
draagvlak. De boer-buurman
met 140 koeien is in ieder geval
tegen. Dorpsbelanger Patricia
IJsbrandy was verrast door de
omvang van het gebouw. Wel
vond ze het de moeite waard
om mensen met goede initiatieven een positieve boost te
geven. Terwijl Renée Wijnen
van De Lokale Partij vond dat
het inconsequent was, waarom
wel een nieuwe boerderij langs
de Eilandseweg, achter kasteel
Nederhorst en dit ‘mooie plannetje’ niet. GroenLinkser Stan
Poels vroeg zich af waarom dit
plan zomaar wordt afgeschoten, maar het voornemen om
150 woningen in dezelfde polder te bouwen niet.
Wethouder De Kloet gaf een
formeel antwoord. Aanleg van
de Vlinderburg is strijdig met
het bestaande beleid, al is dat
wellicht verouderd. Een nieuw
bouwplan als de 150 woningen in de polder, daarover is
nog geen provinciaal besluit
genomen. Gehoord het advies
van de meerderheid van de
commissie om het plan aan te
passen, besloot Hilbrand Korver met enige tegenzin verder
te fladderen.
Foto: Impressie Vlinderburg

Nieuws Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen
WIJDEMEREN
De Stuurgroep Oostelijke
Vechtplassen heeft in de
vergadering van 2 september 2020 afgesproken
na iedere vergadering de
belangrijkste besluiten bekend te maken op
www.vechtplassen.nl.
Tot nu toe werd in de communicatie over projecten van het
gebiedsakkoord
Oostelijke
Vechtplassen regelmatig verwezen naar de stuurgroep die
besluiten neemt. Deze besluiten werden niet actief openbaar
gemaakt. Om de openheid te
bevorderen, gebeurt dat voortaan wel.
Op de homepage van www.
vechtplassen.nl vindt u een
uitgebreider bericht ‘Nieuws uit
de stuurgroep’ met meer informatie over de volgende onderwerpen:

Programma gebiedsakkoord
- Aanpak evaluatie Uitvoeringsplan Oostelijke Vechtplassen
- Nieuw communicatieplan: inwoners vanaf begin bij projecten betrekken
- Halfjaarlijkse rapportage financiering van projecten
Projecten gebiedsakkoord
- Verkenning aanvullend baggerwerk Vuntus en Stille Plas
- Baggeraanpak: proces ontvangen vragen en reacties
- Plan van aanpak Vuntus als
onderdeel van Natuurnetwerk
Nederland
- Waterrecreatie in ’s-Graveland/Kortenhoef: doorstart project met bredere scope
Mededelingen
- Voortgangsrapportage Oostelijke Vechtplassen 2019 in te
zien op vechtplassen.nl.
- Provincie Noord-Holland en

gemeente Wijdemeren blijven
in gesprek over de Provinciale
Omgevingsverordening.
- Er wordt gezocht naar een
nieuwe programmamanager.
- In december bespreekt de
stuurgroep o.a. de stikstofaanpak en de deelname van de
Bewonersfederatie aan het
programma (evaluatie).
Meer informatie
Heeft u na lezing van het uitgebreidere bericht op vechtplassen.nl vragen over een van
deze onderwerpen of een van
de projecten? Stuur dan een
e-mail naar secretariaat_ovp@
noord-holland.nl. U wordt dan
in contact gebracht met de betreffende projectleider. U kunt
bij het secretariaat ook terecht
als u de vastgestelde notulen
van de vorige vergadering wilt
ontvangen.
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PMD zakken niet meer gratis

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
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

Inwoners kunnen voor gratis

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

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

REGIO
De GAD stopt met het
gratis verstrekken van
pmd-zakken in supermarkten, winkels en bij gemeenten. Het gratis verstrekken
is ingezet bij de introductie
van pmd-inzameling toen
er nog geen pmd-containers waren. De meeste inwoners kunnen hun plastic, blik en drinkpakken nu
kwijt in de pmd-container
aan huis of in de wijk.

14-10-19 12:48

pmd-zakken nog wel terecht
bij de GAD scheidingsstations.
Bij gemeenten, supermarkten
en winkels worden de herkenbare oranje displays weggehaald. Het is belangrijk dat
inwoners voor het verzamelen
van pmd-materiaal nog steeds
doorzichtige zakken blijven
gebruiken. Daniël Walkot van
de GAD legt uit: “Na inzameling wordt er eerst een grove
visuele check gedaan op de
kwaliteit van het pmd. Dit gebeurt in de PMD-hal. Onze visuele check wordt bemoeilijkt

WEE

met het gebruik van reguliere
grijze afvalzakken. Als er teNIEUWS
VOOR AN
veel ander afval tussen
het
plastic, blik en drinkpakken zit,
bestaat de kans dat de vracht
wordt afgekeurd. Dat willen we
voorkomen, want afkeur betekent niet goed te recyclen pmd
en financiële gevolgen.”
Nog een leuk weetje: Dankzij
nieuwe technische ontwikkelingen mag een lege verpakking bestaande uit folie en
plastic, de “chipszak”, nu ook
bij het pmd.

Patrick en de fietspaden
Via de redactie kreeg ik te horen dat niet alle mails goed zijn
aangekomen. Ik heb derhalve
flink wat mails verwijderd en
als het goed is moet het nu
wel lukken.
Ik geef bij deze nog een twee-

de emailadres op, dan zal het
zeker lukken. U kunt tot zondag 16 september ‘s avonds
nog mailen, de volgende dag
heb ik een afspraak met de
wethouder. pkreuning@beeldengeluid.nl of slimmepion-

neke@tele2.nl. Ik hoor graag
van u. Laten we van onze gemeente weer een fietsvriendelijke gemeente maken.
Patrick Kreuning

Argentinos

Veel sympathie voor Oscar Kelada
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

geiten. Het plan sluit goed
aan bij het Natura2000-gebied
Oostelijke Vechtplassen. Kelada is eigenaar van 6 ha. grond,
het gebouw komt net achter
de bestemming ‘horeca’.

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

Drenth

V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Door: Herman Stuijver

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

WIJDEMEREN
Zelden zal iemand die een
bestemmingsplan in zijn
voordeel wil wijzigen zo
welwillend zijn ontvangen
als Oscar Kelada. Hij is
sinds 15 jaar eigenaar van
restaurant Argentinos op
de Nieuw-Loosdrechtsedijk 211 (Boomhoek). Commissieleden waren geraakt
door zijn verhaal en steunden unaniem de bouw van
een opslag van materialen,
inclusief stalruimte voor

drie pony’s en vijf geiten.
Plus een hooiberg.
Omdat er sprake is van ‘natuur’ in het bestemmingsplan
moet dat gewijzigd worden
om te mogen bouwen. Zowel
het restaurant als de woning
beschikken niet over een bijgebouw. Het terrasmeubilair
dient buiten het seizoen droog
opgeslagen te worden. Bovendien heeft de eigenaar 3
kinderen, die allen een pony
hebben. Daarvoor is ruimte
noodzakelijk, ook voor de vijf

Oscar Kelada hield een emotioneel betoog, waarin hij wees
op een jarenlange juridische
strijd met de gemeente en omwonenden. Hij voelt zich klemgezet. De heer Kelada was bereid om vijf rechtszaken over
vergunningen stop te zetten.
“Ik wil alles fatsoenlijk oplossen, ook de illegale bouwsels
weghalen. Ik denk dat het een
win-win- situatie wordt.” Diverse raadsleden hadden poolshoogte genomen en meenden
dat het goed was dat er recht
wordt gedaan. “Die man heeft
jaren met ziel en zaligheid gewerkt aan z’n bedrijf en wordt
enorm tegengewerkt”, zei Eric
Torsing (CDA). Ook Gert Zagt
(DLP) en Bo de Kruijff (VVD)
waren tevreden dat Kelada zijn rechtszaken intrekt.
Al vond laatstgenoemde de
maatvoering nogal groot. Stan
Poels (PvdA/GrL) was niet op
bezoek geweest, maar zou
graag eens langskomen om
een biefstuk van de pampa’s
te verorberen.

NIEUWSSTER

LOKAAL

Woensdag 9 september 2020

5

Redelijk opkomst bij Kursusprojekt
WEEKBLADWIJDEMEREN

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

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Om 9 uur stonden de eerste mensen zaterdag jl. in
de rij om zich in te schrijven voor een van de ruim
70 cursussen van het Kursusprojekt
Loosdrecht.
Voorzitter Joop Hennis
sprak van een ‘redelijke
opkomst’. “Iets rustiger
dan andere jaren, maar
wel heel leuk.”
Een mevrouw die anoniem
wil blijven, zit vooraan op
een tuinstoeltje. “Ik ben zo
vroeg, dan heb je de meeste
kans dat een cursus niet vol
is. Bovendien is het nu nog
lekker droog. Ik kom namens

een groep vrienden voor de
lezing ‘Van kwel, polders en
plassen’, dat is zo boeiend.”
Mevrouw Anonima voegt eraan toe dat ze al heel lang
meedoet aan KPL- cursussen, te hooi en te gras, en dat
ze zeer tevreden is over het
gevarieerde aanbod.

‘IK VIND HET UNIEK
DAT JE IN DE RIJ
MOET STAAN’
Inmiddels staat er een behoorlijke rij in een optimistisch
zonnetje, met tussenafstand
1,5 m., op het Lindeplein, tot
aan de (lege) winkels toe. Ben
Hesseling wil graag whisky en

bier proeven, met z’n zoon.
“Ik ben een liefhebber en
wil iets meer weten over de
achtergronden.” Magdalena
Bracco staat voor het eerst
in de rij voor KPL: “Ik vind het
wel iets hebben, je moet er
moeite voor doen.” Magdalena is ‘in’ voor drie cursussen, keramiek handvormen,
“creativiteit in een groep lijkt
me heel goed, ook voor de
contacten.” Samen met haar
echtgenoot wil ze Israëlisch
koken en ook een rondleiding
Beeld en Geluid lijkt hen wel
leuk. Mevrouw Bracco wil zich
aanbieden als lesgever voor
cursussen Pools en Italiaans.
Gezondheid bewaken
Vanaf 10 uur worden de deel-

nemers een voor een binnengelaten. Voor de zaal staat
Ria Hamming die zorgvuldig in de gaten houdt dat de
gasten hun handen wassen
en een voor een naar de inschrijftafel gaan. De coronaveiligheid staat op hoog peil.
Er zijn twee pintafels en één
tafel waar je contant kunt betalen, de ontvangers zitten
achter een scherm. Via de
achterdeur word je naar buiten geleid. “Ik vind het uniek”,
zegt Mark Halstein “dat je
nog een rij moet staan.” Samen met z’n zoontje op de
stang van de fiets staat hij in
de rij om zich in te schrijven
voor de Bierproeverij, met vijf
vrienden.” Ook Lida van Schie
staat voor de eerste keer op

het Lindeplein: “Dat kan nog
wel een uurtje duren. Beetje
ouderwets, maar ach. Ik kom
voor de yoga en het portemonneetje maken.”

altijd met een mooie steen of
sieraad naar huis gaan! Onze
informatieve website is www.
lvmn.nl.

Dunantplein 4 in de Bilt. Iedereen is daar vanaf 10.00
uur van harte welkom (va 12
jaar: 6 euro, 4 tot 12 jaar 3
euro, gratis voor leden van de
LVMN).

Website
Joop Hennis kijkt tevreden terug op de zaterdag. “Het verliep in een perfecte sfeer en
we hebben alles zo goed mogelijk volgens de coronavoorschriften afgehandeld.” Naast
de Bierproeverij en de Festa
Limoncello (3x overboekt)
was de excursie Batavialand
een van de toppers. U kunt
zich nog via de website aanmelden (www.kploosdrecht.
nl) en op 9 januari is er weer
een fysieke inschrijving.

Slijpen, edelsmeden en ‘kralen’
REGIO
Een hobby die bij velen
overgaat in een passie:
het slijpen van prachtige
mineralen, het edelsmeden van sieraden en het
maken van sieraden met
diverse kraaltechnieken.
Een hobby voor iedereen!

De Lapidaristen Vereniging
Midden Nederland (LVMN)
maakt dit mogelijk voor haar
nu ongeveer zeventig leden.
In april zijn we in de huidige
vorm opgericht; nu starten we
met activiteiten in het ‘Bergkristal’ in Bilthoven, vlakbij het
station, coronaproof ingericht

en geventileerd!
De smeed- en slijpleiders
geven cursussen waar ook
nieuwe leden aan mee kunnen doen. Iedereen kan zich
hiervoor aanmelden. Ook geven we regelmatig een workshop waarbij de deelnemers

De vereniging organiseert
binnenkort en wel op 20 september een mineralen- en
sieradenbeurs op het Henri
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De S is in de maand! Reactie op provinciale inperking

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brief

Het artikel ‘Provincie perkt
Wijdemeren in’ in Weekblad
Wijdemeren van 2 september
2020 is een getrouwe weergave van de brief die het college
van de gemeente Wijdemeren
op 27 augustus jl. aan de gemeenteraad heeft gestuurd.
In die brief en in het stuk
wordt gesteld dat het voor
Wijdemeren niet goed is dat
de provincie onze omgeving
wil beschermen. De inwoners
van de gemeente Wijdemeren
worden onevenredig hard getroffen, zo valt te lezen.
Op deze stellingname door
de gemeente valt nog wel wat
af te dingen. Door de status
Beschermd Provinciaal Landschap kan inderdaad niet

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
•
Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

UW VAKANTIE,
ONZE UITDAGING!

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs
T: 035- / 06-55367994
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/aliFHMRVH

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

meer grootschalig gebouwd
worden buiten bestaande
kernen. Maar omdat de eeuwenoude infrastructuur in
onze gemeente niet geschikt
is voor veel meer nieuwe
woningen buiten de kernen
is het eigenlijk heel goed
nieuws wat de provincie met
onze gemeente wil. Wijdemeren wordt uitgedaagd om met
meer creativiteit over toekomstige woningbouw binnen de
kernen na te denken. En, ter
overweging, waar en hoeveel
woningen ook in Wijdemeren
opgeleverd worden, het aantal woningzoekenden blijft altijd ongeveer hetzelfde.
Eerder heeft de gemeente
met enthousiasme ingestemd

WEE

NIEUWS VOOR AN
met het Gebiedsakkoord
2017. En ook in de aanloop
naar de Provinciale Omgevings Verordening heeft de
gemeente zich stilgehouden.
En wie zwijgt stemt toe. Het
lijkt er dan ook op alsof de gemeente nu krokodillentranen
huilt.

Kortom, je zou dus ook kunnen stellen dat door de plannen van de provincie de leefbaarheid en veiligheid in onze
kleine kernen er niet op achteruitgaat. Dat is een andere, meer positieve kijk op de
plannen van de provincie.
Stichting MinderHinder.nu i.o.;
Nico van Zanten

Leefbaarheid voor wie?
Ingezonden brief
Interessant artikel van Herman Stuijver in Weekblad
Wijdemeren vorige week.
Interessant omdat duidelijk
wordt welke belangen belangrijk zijn in de gemeente Wijdemeren: die van bewoners
en ondernemers. Zo staat er:
‘voor de inwoners en ondernemers van Wijdemeren zijn
er volgens de (Provinciale
Omgevings) Verordening nog
nauwelijks ontwikkelingsmogelijkheden in welke vorm dan
ook”. Over welke inwoners
gaat het hier? Ik ben ook een
inwoner van de gemeente
Wijdemeren en ik voel mij helemaal niet aangesproken. Ik
ben niet tegen woningbouw,
om het beestje bij de naam te
noemen, maar ik vind wel dat
de bewoners hier een stem in
mogen hebben. Dat gevoel
heb ik nu helemaal niet. Het
is moeilijk en soms onmogelijk om in te spreken tijdens
commissievergaderingen als
het gaat over woningbouw of
het haalbaarheidsonderzoek
Verkeersoplossing
Kortenhoef. Voor de goede orde: ik
ben belanghebbende omdat
als gevolg van de plannen
van de gemeente (Zuidsingel Fase VIII) met 250-500
woningen mijn huis mogelijk
ingesloten wordt door wegen.
Als de gemeente Wijdemeren
het over leefbaarheid van de

kleine kernen heeft, gaat het
voorbij aan inwoners zoals ik
die 25 jaar geleden in ‘s-Graveland zijn komen wonen
vanwege het mooie uitzicht
en de prachtige monumentale
panden die het dorp karakteriseert. Mijn boodschap aan de

gemeente Wijdemeren: weet
dat er inwoners zijn die juist
wel blij zijn met de Provinciale
Omgevingsverordening.
Margaret Noordhoek Hegt

Onze droom voor
Mariëlle is nierziekten
genezen.
Deel je onze droom?
Sms NIER naar 4333 of kijk wat jij
kunt doen op nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Wijdemeren
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Jeugdfonds Sport &
Cultuur helpt

Volg ons ook op:

#mooiWijdemeren
@selma.van.dijk

Visit Gooi Vecht
Wist u dat er sinds kort een nieuwe regionale
toeristische website is? Op www.visitgooivecht.nl
kunnen bezoekers en bewoners van het Gooi
en de Vechtstreek terecht voor de UIT-agenda,
mooie wandel- fiets- en vaarroutes, tips van
locals en bijzondere terrassen om van te
genieten in de nazomer.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Geldigheid rijbewijzen
verruimd

Door de maatregelen rond het coronavirus
is het niet altijd mogelijk om uw rijbewijs op
tijd te verlengen. De Europese Commissie
had al besloten dat verlopen EU-rijbewijzen
tijdelijk langer geldig zijn. Deze regeling is
nu verruimd. Is een rijbewijs verlopen tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020,
dan mag u nog negen maanden doorrijden
met het verlopen rijbewijs, vanaf de dag dat
het rijbewijs is verlopen.
>

Bescherm uzelf: voorkom (internet)criminaliteit
Herkent u een babbeltruc? Wat doet
u als iemand u om geld vraagt via
WhatsApp? De overheid besteedt
deze maand extra aandacht aan (internet)criminaliteit. Hieronder vindt
u de meest voorkomende vormen én
tips om het te voorkomen.

Meekijken bij pinnen
Zorg dat niemand kan meekijken als u uw
pincode intoetst en vraag iemand die dichtbij staat om meer afstand te nemen.

Babbeltruc: vreemden aan de
deur
Doe nooit zomaar de deur open, gebruik

het kettinkje op uw deur, vraag om een legitimatie en laat geen onbekenden binnen.

Verzoeken via WhatsApp of sms
Klik niet zomaar op een link en maak
nooit zomaar geld over na een verzoek via
WhatsApp of sms. Vaak lijkt het een bekende die om geld vraagt. Blijf ook dan alert en
controleer rechtstreeks of het bericht echt
van hem of haar komt.

Phishing: verzoeken via e-mail
Klik niet zomaar op een link. Wees extra
alert als het om geld of belangrijke gegevens gaat.
Controleer rechtstreeks bij de organisatie of

bekende of het bericht echt van hen komt.

Aangifte doen bij de politie
Burgemeester Crys Larson: “Het is belangrijk dat u altijd aangifte doet als u slachtoffer bent geworden van bovenstaande
activiteiten. Het kan iedereen overkomen,
dus schaamt u zich niet. Alleen met uw
hulp kan de politie de dader opsporen én
voorkomen we samen dat anderen ook
slachtoffer worden.”
Zie voor meer tips:
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

60+ Beweegactiviteiten: Senior Fit
Sporten en bewegen volgens
de RIVM-richtlijnen kan weer in
Wijdemeren. Tijd voor 60+ beweegcoach Beppie van de Bunt om weer
op pad te gaan. Deze keer: Senior
Fit in het Sportlokaal in Nederhorst
den Berg.
Docent Thijs geeft iedere woensdag van
11.00 tot 12.00 uur les in het Sportlokaal.
“Met regelmatig bewegen traint u uw
spieren. If you don’t use it, you lose it. Blijf
bewegen, op wat voor manier dan ook!”

Meer energie
De senioren krijgen meer energie en ze
worden fysiek sterker. Het plezier spat er
vanaf: “Ik heb echt heel veel lol”, vertelt een
deelneemster. “We zijn een leuke groep en
het is elke woensdag weer anders. In de
zomer gaan we naar buiten, achter het gebouw zitten we dan heerlijk in de schaduw.”

Doet u mee met een les Senior Fit?
Er wordt voldoende geventileerd, er is een
maximale groepsgrootte en de 1,5 meter
wordt natuurlijk gehanteerd.

>

Voor meer informatie: neem contact op
met Beppie van de Bunt via 06 315 958 47
of b.vandebunt@inovum.nl.

Collectieve inkoopacties

Op donderdag 1 oktober start de energiecoöperatie Wijdemeren weer met nieuwe
collectieve inkoopacties voor isolerende
maatregelen en zonnepanelen. Een goed
moment om mee te doen, want tot eind december 2020 kunt u nog gebruikmaken van
de tijdelijke verhoging van de landelijke subsidie voor energiebesparende maatregelen.
U ontvangt dan niet 20% maar 30% subsidie.
Kijk voor informatie over de collectieve acties
en subsidies op www.ECWijdemeren.nl.
>

Meedoen?

Bijeenkomst bedrijventerreinen

Op donderdag 17 september vinden er tussen
18.00 en 22.15 uur drie digitale Zoom-bijeenkomsten plaats over de toekomstvisie
Bedrijventerreinen. Deze bijeenkomsten zijn
een vervolg op de bezoeken die we begin dit
jaar aan de verschillende bedrijventerreinen
brachten. Tijdens de Zoom-bijeenkomst
praten we verder over de bevindingen en
aanbevelingen tot nu toe. Aanmelden is
verplicht. Stuur voor 16 september een mail
naar: wouter.maat@bureaubuiten.nl met
daarin de naam van uw bedrijf en op welk
terrein u gevestigd bent. Na aanmelding
hoort u hoe laat de Zoom-bijeenkomst voor
uw bedrijventerrein start.

PMD-zakken

De GAD stopt met het gratis verstrekken van
pmd-zakken in supermarkten, winkels en bij
de gemeente. Het gratis verstrekken is ingezet bij de introductie van pmd-inzameling
toen er nog geen pmd-containers waren.
U kunt plastic, blik en drinkpakken nu kwijt
in de pmd-container aan huis of in de wijk.
De pmd-zakken blijven beschikbaar bij de
GAD scheidingsstations. Het is belangrijk dat
u voor het pmd-afval wél de kenmerkende
doorzichtige vuilniszakken blijft gebruiken.

Wijdemeren
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Stortbui of hitte: een groen dak helpt!
De afgelopen maand wisselden
hoge temperaturen, droogte en
enorme stortbuien elkaar af. Wist
u dat een groen (sedum) dak in alle
gevallen kan helpen om overlast te
beperken?

aan een beter milieu. En de procedure ging
ontzettend snel! Ik had binnen een paar
dagen een reactie op mijn aanvraag. Nadat
ik het sedumdak had aangelegd kreeg ik
binnen een week reactie dat het geld zou
worden overgemaakt.”

Met een groen dak zorgt u ervoor dat de
temperatuur van het dak een stuk lager
wordt. Bij warm weer is dat binnen goed
voelbaar. Stortbui? Een groen dak houdt
het water langer vast, waardoor de druk op
het riool minder wordt.

Geschiktheid dak

Eenvoudig en snel
Robert Goede uit Kortenhoef vroeg al een
subsidie voor een groen dak aan: “Ik ben
erg blij dat ik met mijn groene dak op eenvoudige wijze iets heb kunnen bijdragen

Enthousiast geworden? Leg ook een groen
dak aan en ontvang tot 25 euro subsidie per
vierkante meter. De subsidie wordt verstrekt
op de aanlegkosten en/of het materiaal van
het groene dak. Let op: controleer vooraf
de belasting, draagkracht en dakhelling.
Laat u adviseren door de leverancier of een
constructeur.

meer informatie en het doen van een
subsidieaanvraag op
www.wijdemeren.nl/groendak.

Aanvragen

Collectieve inkoop

Voor de subsidie geldt op=op. Kijk voor

Via de collectieve inkoopactie van de Ener-

giecoöperatie Wijdemeren kunt u tegen
gunstige voorwaarden uw groene dak
aanschaffen en, indien gewenst, een
onderhoudscontract afsluiten. Kijk voor
meer informatie op www.ecwijdemeren.nl.

Nationale Sportweek; Welke sport ga jij ontdekken?
Tijdens de Nationale Sportweek maakt
Team Sportservice ‘t Gooi een koppeling
tussen het basisonderwijs en de sport- en
beweegaanbieders. Kinderen komen klassikaal in beweging door dagelijkse online
workouts en clinics tijdens de gymlessen.
Deze worden aangeboden in samenwerking met diverse sport- en beweegaanbieders. Zo maken kinderen kennis met een
groot aanbod aan sporten zoals, tennis,
dans, turnen, rope skipping, paardrijden,
volleybal, scouting, korfbal en bootcamp.

Ik neem je mee
De Nationale Sportweek vindt
plaats van vrijdag 18 tot en met
zondag 27 september. Het thema: ‘Sport doet iets met je’. Een
landelijk initiatief om Nederland

meer in beweging te krijgen. Ook
in Wijdemeren worden er diverse
sportieve initiatieven georganiseerd.

Het programma ‘Ik neem je mee’ houdt in
dat ieder lid van de sport- en/of beweegaanbieder iemand mag meenemen die
gratis kan deelnemen aan de activiteit. Bent
u als sport- en beweegaanbieder nog niet

aangehaakt, maar heeft u wel interesse?
Stuur een e-mail naar
rvandervliet@teamsportservice.nl.

AH Sportactie
Ook de Albert Heijn doet actief mee aan
de Nationale Sportweek. Tussen 17 en 30
september ontvangt u bij aankoop van
uw boodschappen, een sportvoucher die
u kunt verzilveren bij een deelnemende
sport- en beweegaanbieder. Sport- en
beweegaanbieders kunnen zich inschrijven
via clubbase.sport.nl.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Kijk op www.teamsportservice.nl/gooi of
stuur een e-mail naar
rvandervliet@teamsportservice.nl.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!
Met de start van het nieuwe schooljaar is ook het sport- en cultuurseizoen weer begonnen!
Wil uw kind graag sporten of muziek
maken, maar is er thuis weinig geld?
Misschien kan het Jeugdfonds Sport
& Cultuur helpen.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt
de contributie of het lesgeld voor kinderen
en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen waar
weinig geld is voor sport, dans, muziek of
iets anders creatiefs.

Bijdrage aanvragen

gemeente Wijdemeren zijn: de buurtsportcoach, sociaal makelaar, consulent of
iemand van het sociaal wijkteam. Maar ook
de juffen en meesters, een schuldhulpverlener of jeugdverlener. Uw kind kan na aanvraag vaak al binnen drie weken beginnen!

Meer informatie
Op www.jeugdfondssportencultuur.nl/
fondsen/noordholland vindt u informatie
over het bedrag, de aanvraag en meer.
Heeft u vragen of hulp nodig bij het kiezen
van een sport- of muziekles? Neem dan
contact op met Rosanne Hartman van Team
Sportservice via rhartman@teamsportservice.nl.

Een bijdrage kunt u aanvragen via een
intermediair. Dat kan iemand van de

Week van Lezen en Schrijven
In Nederland heeft één op de zes
mensen moeite met lezen en schrijven. In de regio Gooi & Vechtstreek
zijn dit 12.000 mensen. Om de taal
te stimuleren, is op maandag 7
september de landelijke week van
Lezen en Schrijven gestart.
We spreken van mensen die moeite hebben met lezen en schrijven als ze onvoldoende (digi)taalvaardig zijn. Dit betekent

dat ze niet, of slecht, in staat zijn om in het
Nederlands geschreven (digitale) informatie
te gebruiken. Dat maakt hen kwetsbaar
en zorgt in het dagelijks leven voor de
nodige problemen bijvoorbeeld bij het
lezen van de bijsluiter van medicijnen of bij
het voorlezen van (klein)kinderen. Ook is
er meer risico op werkloosheid en sociaal
isolement.

Meedoen in de samenleving
We willen graag dat al onze inwoners mee
kunnen doen in de samenleving. Taal is
daarbij erg belangrijk. Om mensen taalvaardiger te maken zijn er in Wijdemeren
vele initiatieven, zoals het DigiTaalhuis, de
Voorleesexpress en de Tasjesbibliotheek.
Benieuwd wat deze initiatieven precies
inhouden of wat u kunt betekenen?
Kijk op www.bibliotheekgooienmeer.nl of
www.deappelboom.nl (zoek op ‘taal’).

Wijdemeren
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Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen

> Ontwerpbestemmingsplan
Middenweg 106, Nederhorst den
Berg

- Loodijk 30: realiseren negen kampeerplaatsen
(31.08.20)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Middenweg 106 in Nederhorst den
Berg ter inzage wordt gelegd.

Breukeleveen

Het plan

- Herenweg 47a: bouwen woning (28.08.20)

Het bestemmingsplan maakt een geringe
uitbreiding van de bedrijfsbestemming in oostelijke richting, ten behoeve van het draaien en
parkeren van vrachtwagens en het parkeren van
personenauto’s van het eigen personeel, mogelijk en legaliseert een al bestaande wasplaats.

>

Ankeveen

’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 20: kappen boom (02.09.20)
- Leeuwenlaan 36B: realiseren kelder (01.09.20)

Kortenhoef
- Emmaweg 27: verplaatsen uitweg (01.09.20)
- Moleneind 2a: verlengen terras (21.08.20)

Loosdrecht
- nabij Bloklaan 5: herbouwen clubhuis
(31.08.20)
- tussen Molenmeent 1 en ’t-Jagerpaadje 27:
kappen acht bomen (02.09.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a: bouwen
woning (01.09.20)
- Rading 86: plaatsen dakkapel (28.08.20)

- Hinderdam 3: bouwen woning (24.08.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- Trekpad 1: plaatsen twee schoorstenen en
dichtzetten doorgang bijgebouw (28.08.20)

Nederhorst den Berg
- Nieuw Walden 39: plaatsen dakopbouw
(20.08.20)

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 10 september 2020 gedurende zes weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kan
worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl
(IMRO-code:
NL.IMRO.1696.BP7900Midwg1062020-on00).
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via:
info@wijdemeren.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijk zienswijze indienen bij de
gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 190,
1230 AD Loosdrecht. U kunt een zienswijze
ook mondeling indienen. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de administratie van Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035
Om te zijner tijd tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep te kunnen instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
Staten dient op het ontwerpbestemmingsplan
een zienswijze te zijn ingediend bij de gemeenteraad.

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 200: bouwen drie
appartementen met centrumvoorziening en
twee vrijstaande woningen (24.08.20)
Voor het indienen van beroep: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende aanvragen met zes
weken verlengd:

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 4: uitbreiden woning (20.08.20)
- Wilgenlaan 8: uitbreiden woning en beschoeiing (20.08.20)

COLOFON

> Bekendmaking Wet Geluidhinder (ontwerpbesluit)

Persoonsregistratie
> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de BRP

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wijdemeren maakt bekend
dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet
Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de
bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon definitief op te schorten.
Het betreft de volgende personen:

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet
geluidhinder) het volgende bekend:

Naam: F.R. de Haas
Geboren: 02-08-1989
Uitgeschreven per: 28-07-2020
Naar: Land Onbekend

In procedure is het ontwerpbestemmingsplan
“Plassengebied Loosdrecht 2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243” in Loosdrecht.
Dit bestemmingsplan richt zich op het mede
gebruik van de recreatieappartementen aan de
Oud-Loosdrechtsedijk 243 voor permanente
bewoning. Het plangebied bevindt zich binnen
de wettelijke geluidszone van de Oud- Loosdrechtsedijk. Drie van de beoogde woningen
aan de Oud Loosdrechtsedijk 243 zullen vanwege het verkeer op de Oud-Loosdrechtsedijk
een hogere geluidsbelasting ondervinden dan
de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet
geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde
wordt niet overschreden. Burgemeester en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en
110a Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor
de appartementen aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243 hogere waarden vast te stellen.

Naam: S. Ros
Geboren: 01-08-1966
Uitgeschreven per: 24-07-2020
Naar: Land Onbekend

Ontwerpbestemmingsplan
Oud-Loosdrechtsedijk 243,
Oud-Loosdrecht

Inzage
Het ontwerpbesluit, en andere ter zake zijnde
stukken, liggen vanaf 10 september 2020
gedurende zes weken ter inzage, samen met
het ontwerp bestemmingsplan. U kunt de
stukken opvragen via info@wijdemeren.nl .

>

Zienswijzen

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 243 in
Oud-Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage legging gemotiveerde zienswijzen
schriftelijk bij ons college inbrengen.
Een schriftelijke zienswijze moet worden
gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 1230
AD, Loosdrecht. Ook kunt u een mondelinge
zienswijze indienen. Hiertoe kunt u een afspraak
maken via info@wijdemeren.nl.

Het plan

Beroep

Het plangebied ziet op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 243 in Oud-Loosdrecht. Dit ontwerpbestemmingsplan richt zich op het mede
gebruik van de recreatieappartementen aan de
Oud-Loosdrechtsedijk 243 voor permanente
bewoning.

Tenslotte is het van belang te weten dat alléén
degenen die zienswijzen hebben ingebracht
zoals hierboven beschreven en belanghebbend
zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het
definitieve besluit tot het verlenen van de
hogere waarden beroep kunnen instellen bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Gedurende bovengenoemde termijn van zes
weken kan een ieder schriftelijk of mondeling
een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van
de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230
AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren
brengen van een zienswijze kan contact op
worden genomen via info@wijdemeren.nl.

Inzage

Zienswijze
Nederhorst den Berg

Zienswijzen

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf
10 september 2020 gedurende zes weken ter
inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-code:
NL.IMRO.1696.BP8800Old2432020-on00).
U kunt de stukken ook digitaal opvragen via
info@wijdemeren.nl.

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

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact
op met de gemeente Wijdemeren via 14035 of
mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

Ter inzage

In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter
op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA
Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
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FAMILIEBERICHTEN

WEE

Janet de Lange

PEDICURE lid provoet
NIEUWS VOOR AN

Je zat nog vol plannen voor jaren, genoot van het leven vol
met humor en zo ineens zijn wij jou kwijt!

komt ook bij u thuis.
Bel voor een afspraak

Peter Allan Pronk
Pete
* 19 mei 1954

of informatie
met Janet 06-29060003.

† 27 augustus 2020
Be reasonable
Do it my way

Pee, zo eigenzinnig als je was, zoveel hield ik van jou. Cee
Uit aller naam:
Carla
Correspondentieadres:
C.I.M. van der Walle
Hertzogstraat 12
2021 AG Haarlem
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.
Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorging myosotis.nl/condoleance/2020834

Voor alle lieve kaarten, brieven en bloemen
die wij mochten ontvangen tijdens het ziekbed
en na het overlijden van mijn lieve man,
onze vader, opa en overgrootvader
CAREL VEENMAN
willen wij ieder bedanken.
Het was overweldigend!
Familie Veenman
Kortenhoef, september 2020

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie
035 - 656 0235
Inkoop Goud & Zilver
Sieraden Reparatie
Havenstraat 30a Hilversum
di t/m za 10:00 tot 17:00
tel. 035-6221000
www.schorel-edelmetaal.nl

Tandprothetische praktijk Weesp

Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
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.
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,
@:info@harrit.eu
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Hulp in Huishouding aangeboden: 06 30235649
Goede referenties

T h bedrijfsruimte Nederhorst den Berg 350 tot
700m2 kantoor keuken toilet
overheaddeur krachtstroom
Vanaf 1350 0294-252090
Ervaren pianodocente, NdB
en omg. heeft nog enkele
plaatsen vrij voor
kinderen en volwassenen.
les aan huis: 06/40620276
Haardhout te koop
06-231 88 138

Huurwoning gevraagd voor
senioren echtpaar. Liefst
gelijkvloers 06 29024159
MASSAGE THERAPISTS
Listen with their
Hands & their Hearts
www.donnalife.nl
Hiero een berichtje van
Sportivo. 1 Uurtje gym in
de Fuik en je voelt je
weer puik. Elke wo van 10
tot 11 Met leuke mensen,
dat spreekt vanzelf. Het
niveau ligt op grijs
maar ook jongeren zijn
Sportivo wijs.
Inlichtingen: 0623707748
Er zijn weer violen bij
Zorgkwekerij Kostelijk!
Hangviolen, wandhangers
schalen en perkplanten.
Middenweg 13 Nederhorst
den Berg, ma t/m za 9-18u
www.kwekerijkostelijk.com

Patrick
nierpatiënt sinds zijn 17e

Hij houdt vol

Net als wij
Help mee.
Doneer op
nierstichting.nl

Hier had uw
advertentie kunnen staan!
Neem contact op via

advertentie@dunnebier.nl

NIEUWSSTER
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Kom je ook naar schaatsles?

WEEKBLADWIJDEMEREN

meesters en/of juffen en saWIJDEMEREN
men met ongeveer 15 andere
Vind jij het ook zo reuze
| ‘S-GRAVELAND
| NEDERHORST
NIEUWS VOOR
ANKEVEEN
BERG | DE NIEUWSSTER
kinderen
doe jeDEN
oefeningen,
jammer
dat
‘Nederhorst
on | KORTENHOEF
spelletjes en schaats je rondIce’ dit jaar niet door kan
jes op de grote baan. Er worgaan? Keek je juist zo uit
den ook allerlei activiteiten
naar de schaatslessen om
georganiseerd, zoals bijvoorbeter te leren schaatsen?
beeld de Elfstedentocht en de
Nog meer dan een jaar
Jagermeester. Aan het einde
wachten tot de bekende
van het seizoen kun je een
tent weer in het dorp staat
proef afleggen, waarna je een
is erg lang. Maar dat de witKNSB-schaatsvaardigheidste tent dit jaar niet in Nederdiploma ontvangt.
horst den Berg opgebouwd
Ben je enthousiast geworden
zal worden betekent niet
en lijkt het je leuk om mee te
dat jij niet kan schaatsen!
doen? Kijk dan op onze site
Word lid en kom gezellig www.de5dorpen.nl. Daar vind
schaatsen bij Schaats- & Hard- je onder andere informatie over
rijdersvereniging De 5 Dorpen. de kosten, de exacte lestijden
en hoe je je kunt aanmelden.
Ben je tussen de 6 en de 12 Wil je een proefles volgen, mail
jaar, dan ben je elke zaterdag- dan naar jeugdcommissie@
middag welkom voor schaats- de5dorpen.nl. We hopen je op
les van onze begeleiders op de de Jaap Edenbaan te zien!
Jaap Edenbaan in Amsterdam.
De indeling van de groepen Jeugdcommissie, Schaatsgebeurt zoveel mogelijk op ni- en Hardrijdersvereniging
veau en leeftijd. De groepen De 5 Dorpen
worden begeleid door twee
In samenwerking met

Sporten in eigen dorp!
WIJDEMEREN
Algemene Gymnastiek Vereniging is weer gestart met
een nieuw seizoen.
Wil je ook lekker bewegen onder deskundige leiding, dan
biedt AGV voor kinderen op
woensdagmiddag 2 uur gezonde activiteiten. Voor de
kleintjes van 13.30 – 14.30
uur en voor de groteren van
14.30 – 15.30 uur. Kom kijken
en neem een proefles, je zult
zien hoe leuk het is. Juffrouw

Els verwelkomt je graag en
zal je vragen beantwoorden.
Dat bewegen goed voor je is,
weten we allemaal. Op vrijdagochtend is er van 9.00 – 10.00
uur een Dames Keep Fit- uur
voor de nodige conditie en
spierversterkende oefeningen
op muziek met een goeie beat.
Bewegen geeft energie, ervaar
het zelf! Voor een proefles of
meer informatie: Ledenadministratie Greet van Geest, telefoonnr. 253650.
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S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
ZON1 ging naar Zaandijk
voor de tweede bekerwedstrijd en leek de volle buit te pakken maar in
de slotminuut wees de
scheidsrechter naar de
stip in de veronderstelling dat er een handsbal
was gemaakt door aanvoerder Wout Romeijn.
Ten onrechte, maar het
leidde wel de gelijkmaker
in: 2-2. De ’s-Gravelandse
doelpunten kwamen via
een curieuze kluts en Nick
Mostert.
Twee van de drie 35+ teams
oefenden onderling. Aanstaande zondag starten zij
hun alternatieve competitie,
georganiseerd door henzelf
samen met een aantal andere
verenigingen.

ZON3 verloor zijn tweede
bekerwedstrijd bij Hooglanderveen en ZON 2 zag zijn
bekerwedstrijd geannuleerd
in verband met coronabesmettingen bij tegenstander
RKEDO.
Dat was ook de reden van het
niet doorgaan van de wedstrijd van JO17-1. Tegenstander FC Amsterdam JO17-1
kampte met hetzelfde probleem. JO17-2 speelde wel en
won met 0-10 bij PVCV JO173. De eigen JO17-3 verloor
nipt (2-1) bij Victoria JO17-5.
MO17-1 won ook haar tweede bekerwedstrijd Hooglanderveen JO17-2 werd met 7-2
verslagen.
Op zaterdag verder alleen
maar overwinningen bij de
senioren. ZAT2, ZAT3, VR1
en VR2 wonnen hun tweede

bekerwedstrijd en komend
weekend wordt duidelijk wie
na de laatste poulewedstrijd
naar de knock out fase mag.
ZAT3 en VR1 hebben de beste papieren daarvoor.
Voor de SVSCUP35+ staat
de tweede ronde in de agenda voor vrijdagavond 19 september. Opgeven kan via
svscup35+@svsgraveland.nl.
Aanvang is 20.00 uur.
Op 19 september start de
Grote Clubactie en zullen
onze jeugdleden weer loten
gaan verkopen. Wij hopen dat
u ze niet teleurstelt, mochten
ze bij u aankloppen- of bellen.
Volg de ontwikkelingen van
de vereniging op onze site
www.svsgraveland.nl, via facebook of twitter.

ASV’65 nieuws
ANKEVEEN
Het was een vruchtbare
voetbaldag afgelopen zaterdag in Ankeveen. Thuis
werden alle wedstrijden
gewonnen.
De jeugd onder 9 won en ook
bij de JO11-1 van ASV ‘65 is
het balletje weer gaan rollen.
Met nieuwe spelregels en een
half veld begonnen ze aan de
wedstrijd. Met een paar fraaie
doelpunten stond ASV al snel
op 3-0 voorsprong. AS80
maakte het ASV nog even
lastig en zette de ruststand op
5-3. Na de rust ging ASV nog
iets aanvallender voetballen en breide de score uit tot
een keurige uitslag van 10-5.
Goed begin van de competitie. Het tweede seniorenteam

speelde de eerste bekerwedstrijd tegen NITA uit Nieuwer
Ter Aa.

elk 3 goals waardoor de grote
winnaar het publiek was: 8-4
voor TOV.

Een hartstikke leuke en sportieve wedstrijd, waarin het
goed combinerende ASV het
sterkste spel liet zien. Uiteindelijk werd de eindstand op
5-2 bepaald, waarbij Bram
Schouten met een hattrick het
verschil maakte.

Afgelopen weekend is de super groundsmen van de club
getrouwd, Wim en Regina van
harte gefeliciteerd. Wim coördineert al jaren het onderhoud
op en om het terrein van de
club. Het ziet er steeds beter
uit, dus alle waardering voor
je harde werk voor de club. Je
wil er graag nog wat helpende
handen bij dus als je denkt dit
is wat voor mij, meld je aan.
Aankomend weekend speelt
zowel het eerste (15.00 uur)
als het tweede (12.30 uur)
thuis in de volgende ronde
bekervoetbal. De spelers hopen op een gezellige schare
publiek.

TOV-ASV 1
Het eerste speelde zaterdag
uit in Baarn tegen derdeklasser TOV. In een rommelige
wedstrijd met 4 penalty’s en
totaal 12 doelpunten was
vooral de scheidsrechter opvallend. TOV ging met 5-1
voorsprong de rust in. Na de
rust maakten beide teams nog

ASV Handbal nieuws

Bijna jarig? Vraag
geen kado maar
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl

ANKEVEEN
Afgelopen weekend zijn
de eerste handbalwedstrijden van seizoen 20202021 gespeeld.
Het was ook de allereerste

wedstrijd van het nieuwste
team van ASV, het jongensteam, ASV HC1. Er zijn vier
uitwedstrijden gespeeld. Tot
aan de herfstvakantie handballen de vrouwen en de jongens buiten op het veld.

Uitslagen zondag 6 september: Havas DB2 – ASV DB1:
15 – 13; WeHaVe HC1 – ASV
HC1: 13 – 9; Wasmeer D1 –
ASV D1: 16 – 5; BHC DS1 –
ASV DS1: 15 – 12

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

NIE
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Saxofoniste Deborah Witteveen wint Kunst aan de Dijk Prijs voor			
Jong Talent 2021
WIJDEMEREN
De Kunst aan de Dijk Prijs
voor Jong Talent wordt
eens in de twee jaar uitgereikt aan een jonge
talentvolle musicus ter
ondersteuning van de professionele
ontwikkeling.
Het andere jaar reikt de
Stichting de Sluijters Prijs
voor jong talent in de schilderkunst uit. Een legaat
stelt de Stichting daartoe
in staat.

Deborah Witteveen is de
vierde musicus die de prijs
ontvangt. Amarins Wierdsma
(viool, 2014), Daan Boertien
(piano, 2016) en Laurens de
Man (orgel/ piano, 2018) gingen haar voor.
Deborah Witteveen (1995)
werd geboren in Oldebroek
en begon op achtjarige leeftijd met saxofoon spelen. Drie
maal was zij prijswinnaar bij
het Prinses Christina Concours. Dit jaar rondde zij haar

Master of Music bij Arno Bornkamp aan het Conservatorium
van Amsterdam cum laude af.
Als Deborah het podium op
stapt gebeurt er iets. Met haar
expressieve uitstraling en
krachtige, romige saxofoongeluid pakt ze de hele zaal in,
wat ze ook speelt.
“Zodra ik begin te spelen, verandert de wereld om mij heen.
Ik ben even niet meer die rustige, nuchtere Hollander, maar

ga volledig op in de muziek.
In mijn hoofd vormen zich de
prachtigste klanken en wonderlijkste verhalen. Om dat te
delen met een publiek is iets
wonderlijks en dat is de reden
waarom ik muziek maak.”
Deborah soleerde met het Orkest van het Oosten en met
het HKU Kamerorkest in het
veeleisende saxofoonconcert
van Henry Kelder. Daarnaast
vormt zij een duo met pianiste
Maxime Snaterse en een met

WEE

NIEUWS
VOOR AN
fagottist Thomas Dulfer.
Van
2015 tot 2017 was Deborah
saxofoniste in het jongNBE.
Inmiddels speelt ze regelmatig
mee in het Nederlands Blazers
Ensemble.

Op 3 december verzorgt Deborah twee concerten (om 17
en 20 uur) in het Oude Kerkje
te Kortenhoef en zal haar de
prijs van € 5.000 worden overhandigd.

Bewegende beelden in Beeldentuin de Zanderij
‘S-GRAVELAND/
HILVERSUM
Op 11, 12, 13 september is
Beeldentuin de Zanderij,
op de grens van ’s-Graveland en Hilversum, het decor van een bijzondere jubileumtentoonstelling met
bewegende beelden.
Lyman Whitaker, een beroemde Amerikaanse beeldhouwer,
is gespecialiseerd in beelden
die draaien en bewegen, louter en alleen op de wind: de
WindSculptures. Met deze
WindSculptures maakt hij de
wind zichtbaar.

eroen
Volkorenbol
met appel en muesli,
400 gram

nu voor

€ 2,95

Appelweken
gezond en lekker
Appelslofjes

3+1

GRATIS

Appel
kruimelvlaai

nu voor

€ 9,95

Geldig van donderdag 10 t/m zondag 27 september.

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

www.bakkerjeroen.nl

Meer dan 25 bewegende
WindSculptures zullen er op
de Zanderij te zien zijn, variërend in hoogte van 1.50 tot
meer dan 4 meter.
Primeur voor Nederland
Naast
de
handgemaakte
WindSculptures
uitgevoerd
in koper, heeft Beeldentuin
de Zanderij ook een primeur.
Voor het eerst zullen er in
Nederland WindSculptures te
zien zijn uitgevoerd in roestvrijstaal. Een materiaal waar
Lyman Whitaker sinds kort
mee werkt.
U bent van harte welkom op
de jubileumtentoonstelling op
vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 september van 11.00
tot 17.00 u bij Beeldentuin de
Zanderij, Oude Meentweg 2,
1243 JD ’s-Graveland. De toegang is gratis en er is parkeergelegenheid 100 meter voorbij
de beeldentuin.
Foto: Luchtfoto van Beeldentuin
de Zanderij
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Bezoek de siertuin van Gooilust
WEEKBLADWIJDEMEREN
tijdens Open Monumentendag
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

‘S-GRAVELAND
Waarom wordt Gooilust
ook wel het Bos van
Blaauw genoemd? Ontdek
het tijdens deze speciale
openstelling van de siertuin op zaterdag 12 september van 13.00 tot 16.30
uur. Historische foto’s nemen je onderweg mee naar
deze bijzondere periode
van buitenplaats Gooilust.
Verborgen paradijs
De siertuin stamt uit 1823.
Frans Blaauw woonde van
1895 tot 1936 op buitenplaats Gooilust, waarvan zijn
vrouw Louise Six eigenaresse was. Met zijn verzameling
exotische dieren en planten
maakte Blaauw indruk op zijn
welgestelde gasten. De siertuin vormde hij om tot een
vogelpark voor zijn bijzondere
collectie. De vogels en volières zijn inmiddels verdwenen,
maar bomen en planten uit
deze periode zijn nog terug te
vinden in de siertuin.
Terug in de tijd
Boswachter en tuinbaas Johan van Galen Last: “Nog altijd ligt de siertuin er prachtig
bij, met dank aan onze vele
vrijwilligers. In de ommuurde
tuin vind je exotische bomen
en struiken, oude fruitrassen
en geurende rozen.

Zaterdagmiddag 12 september van 13.00 tot 16.30 uur.
Buitenplaats Gooilust, Zuidereinde 47B, 1243 KL ’s-Graveland.
Er is beperkte parkeergelegenheid, dus kom indien mogelijk met de fiets. Parkeren
kan aan de linkerzijde van de
oprijlaan. Volg lopend de borden siertuin.

Corona-maatregelen: de ingang bevindt zich aan de voorzijde van de siertuin, de uitgang aan de achterzijde en je
loopt een route. Mocht het op
een gegeven moment te druk
worden, dan wordt de tuin tijdelijk gesloten tot voldoende
mensen het terrein weer verlaten hebben.

13

113e Floraliatentoonstelling

Door: Anita Loogman

Foto: © Martin van Lokven

ANKEVEEN
Op 2 september was er
weer de jaarlijkse tentoonstelling van de Floraliavereniging in Partycentrum
De Drie Dorpen. Ondanks
een raar jaar zijn er toch
nog aardig wat planten ingeleverd, deze zijn door
vakkundige jury beoordeeld.
De uitslag is als volgt: 1e prijs
bij kinderen met drie planten
is voor Gijs Leurs, in de categorie met één plant is dat Eva
Mijnhout. Bij de volwassenen
heeft Jennifer Rootert gewonnen en bij de prijswinnaars
van de afgelopen 3 jaren was
Simone Willekes de gelukkige winnares. Bij de kinderen
had de vereniging een nieuwe
prijs in het leven geroepen:
de Tante Hannie Bokaal, ter
ere van de recent overleden
voorzitster Hannie van de Bovenkamp. Deze bokaal mag je
een jaar houden en kun je win-

nen door de mooiste plant van
alle kinderen te hebben. Deze
ging voor de eerste keer naar
Eva Mijnhout. Het bestuur van
de Floraliavereniging wil de
sponsoren bedanken: AH Kortenhoef, Joop Welle Bloemen,
Dunnebier Print, De Drie Dorpen en Bloemist Hoveling.
Tot volgend jaar voor de 114e
editie. Zie ook onze Facebook
pagina.

‘Ik wil de natuur
aan mijn kinderen
doorgeven.’
Kijk op toegift.nl
en ontdek hoe uw
idealen kunnen
voortleven.

NIE
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Rondleiding kasteel

3 miljoen stappen in De Dillewijn

Nederhorst

NEDERHORST DEN BERG
Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12
september zijn er rondleidingen bij kasteel Nederhorst. De rondleidingen
worden gegeven door de
Oude Meesters, bekend
van het scholingsproject
over het kasteel voor de
basisschoolscholieren van
Nederhorst den Berg. Aangezien het thema van Open
Monumentendag ‘Leermonument’ is, worden met
name kinderen uitgenodigd om te komen.

Loop mee over het landgoed
van maar liefst vijf hectare
groot en hoor van de Oude
Meesters de verhalen over het
indrukwekkend rechthoekige
kasteel met haar vier hoektorens. De rondleiding start op

WEE
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het grote voorplein en gaat
rondom het kasteel, langs het
18e-eeuws koetshuis, de hofjes en door de prachtig aangelegde kasteeltuin.
Ook is projectleider Ruth van
der Puijl van Stadsherstel
Amsterdam, sinds 2020 beoogd eigenaar van kasteel
Nederhorst, aanwezig om te
vertellen over de plannen om
er huurwoningen voor het middensegment te creëren.
De
rondleidingen
vinden
plaats om 10:30 uur, 13:00 uur
en 15:00 uur, het aantal plaatsen per rondleiding is beperkt.
Het landgoed is vrij toegankelijk voor bezoekers, maar reserveren voor de rondleiding
is noodzakelijk. Reserveer
uw gratis kaarten van tevoren
via https://omd-kasteelnederhorst.eventbrite.nl

Geen kermis in Ankeveen
ANKEVEEN
In lijn met de adviezen
van het RIVM en het overheidsbeleid betreffende de
Coronamaatregelen, heeft
het bestuur van de Stichting Bevordering Vermaak
en Cultuur helaas moeten
besluiten de kermis van dit
jaar te annuleren.
Het bestuur kan als organiserende stichting de verplichte
1,5 m afstand niet garanderen.
Daarnaast heeft het bestuur
overleg gehad met de kermisexploitanten, velen van
hen waren niet bereid onze

kermis te bezoeken ivm bovenstaande regels en de afwezigheid van de feesttent.
De eigenaar van de oliebollenkraam is wel bereid gevonden
Ankeveen te bezoeken tijdens
het kermisweekend. Dit betekent dat u op zaterdag 9 oktober en zondag 10 oktober op
het kermisterrein gewoon uw
oliebollen kunt kopen. Wat volgend jaar gaat brengen is op
dit moment nog niet bekend,
maar het bestuur hoopt dat er
dan weer een fantastische kermis georganiseerd kan worden, zodat op zondagmiddag
ook de jaarlijkse “dorpsreunie”
weer door kan gaan.

ANKEVEEN
Op zondag 30 augustus
kon het publiek voor het
eerst sinds lange tijd weer
genieten van een door de
Dillewijn georganiseerde
voorstelling. Weliswaar in
de buitenlucht, maar toch.
De beleving was er in elk
geval niet minder om. Op
vrijdag 11 september kan
De Dillewijn u eindelijk
weer in het sfeervolle theater zelf ontvangen.
Op twee tijdstippen, om half
8 en half 10, brengt Nhung
Dam een bijzondere toneelvoorstelling, getiteld ‘3 Miljoen
voetstappen naar Sicilië ’. Was
zij tot voor kort een relatief onbekende artiest, mede door diverse publicaties en optredens
in onder andere het DeLaMar
Theater is zij nu bekend bij
een breed publiek, en ontving

zij een 4 sterren- recensie in
De Volkskrant.
Wandelen
Tijdens de lockdown liepen
Nhung Dam en Koos Terpstra dagelijks 20 kilometer en
schreef zij toen deze hoopgevende, soms grappige voorstelling. Met het aantal afgelegde kilometers zouden ze
op Sicilië aangekomen zijn,
zonder ook maar ooit Amsterdam te hebben verlaten. Zoals
Confucius zegt: ‘De weg zelf is
je bestemming’. In deze wandelreis liepen ze naar Keulen,
langs Liechtenstein en staken
ze de Italiaanse grens over
richting Como. In de voorstelling neemt Nhung Dam u mee
op deze bijzondere reis.

voorstelling ontvangt elke bezoeker een email waarin naast
de richtlijnen van het RIVM, de
coronaspelregels die voor De
Dillewijn gelden, nader worden
uitgelegd. Zo dient u op tijd te
komen, krijgt u een gratis consumptie aangeboden bij binnenkomst, krijgt u een vaste
plaats toegewezen en moet u
uw jas mee naar binnen nemen. Het is de bedoeling dat
er tijdens de voorstelling, die
een uur duurt en geen pauze
heeft, niet wordt gelopen door
de zaal.
Aanvang 19.30 en 21.30 uur;
Kaarten à € 16,- inclusief consumptie zijn te verkrijgen via
www.dedillewijn.nl
Foto: Imke Pahnhuijzen

Coronaproof
De Dillewijn is coronaproof. Na
het kopen van tickets voor een

Open Atelier Spotfabriek
NEDERHORST DEN BERG
Op 24 september gaat het
Open Atelier van de Spotfabriek weer van start.
Het Open Atelier is bedoeld
voor mensen die met elkaar
creatief bezig willen zijn. Thuis
kom je er vaak niet aan toe en
hier wordt een plek gecreëerd
waar iedereen zelfstandig
werkt.
Door de verschillende disciplines, w.o. schilderen, keramiek, textiel, speksteen kun je

gemakkelijk door elkaar worden geïnspireerd.
En soms heb je een zetje of
een andere kijk op je werk nodig om weer verder te kunnen.
Mooie exposities kunnen ter
sprake komen en bij voldoende belangstelling gaan we er
gezamenlijk heen.
Op zaterdag12 september tijdens de Open Monumentendag exposeert het Open Atelier in en om het Plofhuis 2 op
het terrein van Uitermeer. Het

thema van de expositie is huisjes. Openingstijden van 10.00
tot 17.00
We komen 1x per 14 dagen op
donderdagmorgen bij elkaar
van 09.30-12.00 uur, lokatie
De Bergplaats, Kerkstraat 7
in Nederhorst den Berg. Als
je belangstelling hebt laat het
ons weten en kom dan gerust
eerst eens een kijkje bij ons
nemen!
Kontaktpersonen: Trudy Rook,
tel. 0649424564 en Leny Vuurmans, tel.251826.
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Nieuwe website VisitGooi & Vecht is live

Open dag OSG gaat niet door

REGIO
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
Bezoekers
en |bewoners
van het Gooi en de Vechtstreek kunnen vanaf nu
de regio ontdekken op de
nieuwe website
www.visitgooivecht.nl.

KORTENHOEF
Vanwege de aangescherpte maatregelen omtrent het
corona-virus gaat de Open
dag van de OSG (Oecumenische
Streekgemeente
Kortenhoef) die op 26 september plaats zou vinden

WEEKBLADWIJDEMEREN
In samenwerking met

De website vol toeristisch-recreatieve informatie is gelanceerd en vervangt de oude
regionale VVV-websites. Dit
feestelijke moment is bezegeld met de onthulling van het
nieuwe Visit Gooi & Vecht logo,
door wethouder Jan-Jaap de
Kloet van Wijdemeren, tevens

voorzitter Cultuur, Erfgoed, Recreatie & Toerisme binnen de
regionale samenwerking.
Op de nieuwe website kun je
terecht voor de meest uitge-

breide UITagenda van Gooi &
Vecht, mooie wandel-, fiets- en
vaarroutes, tips van locals en
bijzondere terrassen om te genieten van de mooie nazomer.

Expositie “Poëtische fragmenten”
KORTENHOEF
Het is verrassend te zien
wat het begrip ‘poëtische
fragmenten` voor iedereen
betekent. Er is zowel 2D als
3D werk te zien in diverse
technieken.
De 8 deelnemende kunste-

naars leerden elkaar kennen
bij het GSA, een landelijke
kunstenaarsvereniging, waarvan de galerie helaas gesloten
moest worden. Zij zijn in kleiner
verband samen verder gegaan.
De kunstenaars zijn zoveel mogelijk zelf aanwezig. Nora Baetens, Renée Blom, Hanneke

in “De Oude School” op de
Kortenhoefsedijk in Kortenhoef helaas niet door.
De Open dag zal alsnog
plaatsvinden op zaterdag 24
april 2021.

Open dag kerken			
Nederhorst den Berg
Op Monumentendag, zaterdag
12 september, zijn de OLV.
Hemelvaart aan de Dammerweg en de Willibrordkerk aan
de Kerkstraat open van 12.00
tot 16.00 uur voor bezoekers.

U kunt dan het prachtige interieur van beide kerken bewonderen, even uitrusten of een
kaarsje opsteken. U bent van
harte welkom.

Barendrecht, Els Rijerse, Marja
Smeets, Joke Struik, Nannita
van Veen en Ton Vroman
Locatie: Oude School, Kortenhoefsedijk 145, Kortenhoef.
Van 11 t/m 13 september 2020
openingstijden van 11.00 tot
17.00 uur.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier
(boedel) Taxaties / -ontruimingen

#samenvoordieren

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl
Online shoppen: www.kunstkamer.online
Herenweg 71-73, Breukeleveen

ADVERTORIAL
Erfrechtspecialist Rob Bär geeft dindag 29 september een lezing in Partycentrum De Drie Dorpen

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

ANKEVEEN - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. De
meeste vijftigplussers denken dat de afwikkeling van een erfenis
in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is minder waar,
stelt erfrechtspecialist Rob Bär van Erfrechtplan. Volgens hem kan
een goed testament veel familieleed én geld besparen.
‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van alle
verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op een
regelrecht drama uitlopen. Door wetswijzigingen in de afgelopen
decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu wettelijk is geregeld. “Met een testament weet men vooraf al precies waar ze aan
toe zijn wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Rob Bär.
“Bij verhalen over testamenten en erfenissen wordt vaak gedacht
dat het iets is voor vermogende mensen”, gaat Rob Bär verder. “Binnen de generatie vijftigplussers heeft misschien niet iedereen een
kapitaal op de bank opgebouwd. Een groot deel heeft wel een eigen
huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover erfbelasting verschuldigd kan zijn.”
In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. De langstlevende is eigenaar
van alle eigendommen en de kinderen zijn weliswaar erfgenaam
maar krijgen nog niets in handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op
de overblijvende ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Rob Bär uit dat bij
het ontbreken van een testament, het overlijden van een partner
tot een financieel drama voor de achterblijvers kan leiden. “De nog
levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de erfdelen van de
kinderen al wel direct afrekenen.

Het is daarom verstandig om bij leven samen een volmacht vast te
laten leggen in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal
het er in de praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die
bijvoorbeeld door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor
alledaagse zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.”

Rob Bär kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke
schrijnende situaties zijn te voorkomen door het opstellen van een
testament. Maar je moet het wel even doen.”

Lezing op locatie
Dinsdag 29 september om 15:00 uur of om 19:30 uur geeft Rob Bär
een lezing over de noodzaak van een testament en levenstestament.
U kunt een van deze lezingen kosteloos bijwonen door u in te schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen naar 085 - 8000 100.

De kosten van een testament wegen niet op tegenover de lasten die
Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de blauwe anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt
envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat Rob Bär tot slot. “Laat staan het onvoorziene leed dat er mee geuit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”
moeid kan zijn. Dat wens je niemand toe.”

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Rob Bär ook. “Mensen
vrezen vaak dat het handenvol geld kost of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over een testament is ook niet de
leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich uit. Soms té ver.”

Door de nieuwe anderhalve meter maatschappij zijn er maar een
beperkt aantal stoelen beschikbaar. Daarom is aanmelden noodzakelijk. We houden uiteraard strikt rekening met de RIVM richtlijnen.

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezingen. Deze
worden dagelijks gehouden op verschillende tijdstippen. U bepaalt
Erfrechtplan heeft in samenwerking met een groot aantal notaris- zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen computer, tablet of
kantoren een laagdrempelige service ontwikkeld, waarbij op heel smartphone.
persoonlijke wijze een testament kan worden opgesteld. Bovendien
blijven de totale kosten inzichtelijk en relatief laag. “Onze erfrechtspecialist komt bij de mensen thuis om de wensen en verzoeken op
te tekenen en vertaalt dit naar een concept-testament in begrijpelijke taal.

Locatie:

De erfrechtspecialist gaat samen met de klant naar de notaris om het
definitieve testament te laten bezegelen. We verlagen niet alleen de
drempel naar de notaris, we ontzorgen ook. ”
Naast een testament kan ook een levenstestament familiedrama’s Datum:
Aanvang:
voorkomen, legt Rob Bär uit. “

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het Inschrijven kan via:
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken en
beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen.

Partycentrum De Drie Dorpen
Cannenburgerweg 51
1244 RG Ankeveen
dinsdag 29 september 2020
15:00 uur of 19:30 uur
www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100
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VLINDERTUYN
NEDERHORST DEN BERG

6 TOPVILLA’S AAN H E T WAT E R IN NE D E RH OR ST DE N B E RG

D

e Vlindertuyn gaat Nederhorst den
Berg verrijken met 6 fantastische villa’s.
Gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp.
Nabij de Spiegel- en de Blijkpolderplas. Direct
aan het water.

www.devlindertuyn.nl
V ER KOOP :

• 6 luxueuze villa ’s
• omringd door ongeëvenaard
natuurschoon
• direct aan + uitzicht op het water
• buitengewone kans op
waterrijk wonen
Prijzen villa’s vanaf € 798.000,- v.o.n.

035-6562624

O N TWIK K EL IN G : ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING

www.bouhuisen.nl

Theaterles voor volwassenen ( v/a 18 jaar tot…)
LOOSDRECHT
Muziektheater
Spotlight
Adult gooit het roer om.
Geen grote musicals meer,
maar kleinkunst en aandacht voor het individu.
Het zijn de kleine dingen
die het doen…
Het Spotlight Adult seizoen
2020-2021 gaat er anders uit
zien dan normaal. Om maar
in de huidige term te spreken:
het nieuwe normaal. Spotlight staat meer dan ooit voor
kleinschaligheid en aandacht
voor het individu. In een kleinere spelersgroep (maximaal
16 personen) kan de docent /
regisseur veel beter iedereen
de juiste aandacht geven. Het

doel is iedere speler op eigen
waarde te schatten en het beste uit diegene zien te halen op
het gebied van spel. Zo kan
iedereen op zijn of haar niveau
leren acteren binnen de spelersgroep. Op deze manier wil
Spotlight zich ook onderscheiden van grote massale theater
groepen waarin die individuele aandacht minder aanwezig
is. Het ontwikkelen van spelvaardigheden draagt ook bij
aan het overwinnen van bepaalde onzekerheden. Denk
bijvoorbeeld aan faalangst.
De docent is zeer ervaren in
faalangst training (bij kinderen
en volwassenen). Spotlight
draagt de naam muziektheater. Daar hoort ook zang en
beweging bij. Er zal tijdens
deze cursus ook aandacht zijn
voor zang, zangtechniek en
ademhalingstechniek. Doel is
bewust worden van je stem:
op welke manieren je je stem
kan gebruiken voor zang en
spel. In september starten we
met een aantal basislessen
zang en spel. Het einddoel is
een kleine productie in een
klein theater. De docent schrijft

een script op maat, zodat elke
speler een eigen moment in
the spotlight heeft. Iedere speler kan een suggestie doen
voor een rol, dat neemt de do-

cent dan mee in het schrijfproces. Het thema is al bekend
het gaat zich afspelen op een
cruiseschip… Wie vaart er
mee?

Repetities
donderdagavond
van 20.00 tot 22.00 uur. Meer
info: www.muziektheaterspotlight.nl

