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SAILWISE WIELENBAAN ZINCAFE MR. KREMER

Respectvolle overdracht Oorlogsmonument
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Op de heetste september-
middag ooit waren leerlin-
gen van de Mr. Kremer-, 
Warin- en Jozefschool 
aanwezig om het Bergse 
Oorlogsmonument over 
te dragen. Beeldend kun-
stenaar Joost Zwagerman 
verrichtte de korte plech-
tigheid, in aanwezigheid 
van leden van de Histo-
rische Kring. Alles vond 

plaats op een respectvol-
le wijze, prima georgani-
seerd door de ‘oude mees-
ters’ Cees Stalenhoef en 
Herman van der Molen.

De 11-jarige Marit van de Mr. 
Kremerschool is een tikkeltje 
zenuwachtig, ze mag straks 
het gedicht ‘Trein’ voordra-
gen. Ze heeft het niet zelf 
geschreven, dat was Charley 
die uitlegt dat het een reflec-
tie is ‘van lekker in de zon zit-
ten, zonder erbij stil te staan 

dat er mensen in de trein ge-
dwongen werden afgevoerd 
naar een concentratiekamp’. 
Die heeft wel door waarom 
het gaat. Ook Colin heeft 
goed opgelet tijdens de uitleg 
van de twee ex-onderwijzers. 
Hij weet bijna alles van het 
neergestorte vliegtuig op 15 
november 1943. En dat het 
monument is opgericht ter 
herinnering aan de vijf omge-
komen vliegers uit Canada en 
Engeland. Uit dezelfde groep 
8 komt Mohamed die nog een 
detail heeft gehoord over een 
‘verstopt explosief stofje’. Na-
vraag leert dat het gaat om de 
toen 12-jarige Piet Mijwaart 
die een zuurstofflesje vond en 
het begroef op de plek waar 
nu de manege is gevestigd. 
Nooit meer gevonden!

VAN MR. KREMER 
NAAR WARIN

Overdracht
De formele overdracht bete-
kent dat de leerlingen van de 
Mr. Kremerschool die het mo-
nument een jaar lang netjes 
hebben onderhouden die taak 

nu overdragen aan de Warin-
school. Het jaar daarop volgt 
de Jozefschool. Voorafgaand 
zijn er eerst een paar mooie 
gedichten van Lieke (Jozef), 
Mohamed en Marit (Mr. Kre-
mer) en Isis (Warin). Herman 
van der Molen vertelt het in-
drukwekkende verhaal van de 
dappere soldaten in die vre-
selijke nacht die hij ook alle-
maal van een naam voorziet.

Nederhorst den Berg kan 
trots zijn op het monument 
dat door een volhardende in-
stelling van Ton Kuijs e.a. van 
de Historische Kring tot stand 
kwam. Ook heel bijzonder is 
dat dit metalen model van een 
oorlogsvliegtuig is ontworpen 
en gemaakt door de Bergse 
kunstenaar Joost Zwager-
man. Daan en Charley van 
de Mr. Kremer overhandigden 
het model aan Isis en Daniek 
van de Warinschool.

Daarna is er een mooie 1-mi-
nuut-stilte, gevolgd door een 
bloemenhulde.

 Foto: (v.l.n.r.) Joost Zwagerman, Daniek, Isis, Daan en Charley

Bouw een 
Middeleeuws 
kasteel
WIJDEMEREN
In het kader van de Kin-
derboekenweek (30 sep-
tember t/m 11 oktober) 
organiseert de Bibliotheek 
Gooi en meer in al haar 
vestigingen een duurzame 
bouwwedstrijd voor kinde-
ren (van 6 t/m 10 jaar).

De opdracht is; bouw een 
Middeleeuws kasteel van 
duurzame materialen. Gooi je 
vaak dingen weg, zodra je ze 
gebruikt hebt? Denk aan kar-
ton, eier-dozen, drinkpakken, 
kurken, bierdopjes, draadjes 
wol, schoenendozen enz. Niet 
doen dus; bewaar ze en bouw 
er een mooi kasteel van. Je 
kunt je Middeleeuwse kasteel 
tot en met 10 oktober inleve-
ren bij de informatiebalie van 
jouw bibliotheek. En laat dan 
in de herfstvakantie zoveel 
mogelijk vrienden en fami-
lie stemmen op jouw creatie. 
Stemmen kan van 12 oktober 
tot en met 17 oktober door het 
stemformulier dat bij de infor-
matiebalie ligt in te vullen.

De prijsuitreiking is op woens-
dag 21 oktober om 15:00 uur 
op de jeugdafdeling van jouw 
bibliotheek. Kom langs en wie 
weet ga jij naar huis met een 
prachtige prijs.

t/m 27 september

 MATRASSEN+BOXSPRING 
 10-DAAGSE

27 SEPTEMBER KOOPZONDAG HILVERSUM!

10% 
tot wel
70%
korting

MORPHEUS.NL

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
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Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor 
uw eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.

Wij helpen en adviseren u met een passende invulling 
van de uitvaart. Heeft u vragen over 
uitvaartverzorging-verzekeringen?

Elke donderdag houden wij een 
inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze website 
met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Weer terug in Ankeveen!

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

bloemen en siroop.

Heeft u een uitnodiging ontvangen?
25.000 inwoners krijgen er een.

Doe mee aan de Gezondheidsmonitor 2020!

Hoe
gaat het 
met u?

en
met u?

en
met u?

Doe 
mee!

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Zo. 27 september: 9.30 uur:
 J. Dresmé.
 OLV Hemelvaart
 Do. 24 september: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 27 september: 9.30 uur: 
 L. Wenneker.
 H. Antonius
 Wo. 23 september: 9.30 uur: 
 J. Dresmé.
     Do. 24 september: 10.30 uur: 
 Uitstelling van het allerhei-
     ligst sacrament.
 Za. 26 september: 19.00 uur: 
 J. Dresmé.

    (Aanmelden: op ma. en do. 
      ochtend 8.30-11.30 via tel. 
      251315)
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Wo. 23 september:  19.30 uur:

       Oecumenische vesper in de 
       vredesweek. (Willibrord)
 Do. 24 september:  19.30 uur:

       Oecumenische vesper in de 
       vredesweek. (OLVH-Kerk)
 Vr. 25 september:  19.30 uur:

       Oecumenische vesper in de 
       vredesweek. (Willibrord)
 Zo. 27 september:  10.00 uur:

       Afscheid/bevestiging
       ambtsdragers.
       Ds. E.J. van Katwijk

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
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

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 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 06 - 454 06 022
Verloskunde Praktijk kortenhoef 06 - 238 08 670

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56 
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14 
Tandartscentrale 0900 -15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  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

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 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  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 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
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Aardgasvrij in Wijdemeren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In een brief aan raad wordt 
duidelijk gemaakt hoe de 
gemeente de overgang 
naar gasloos wil begelei-
den.

In het landelijke Klimaatak-

koord stelt de rijksoverheid dat 
Nederland in 2050 aardgasvrij 
is. Dat is voor de inwoners van 
Wijdemeren een uitdagend 
traject. In de meeste huishou-
dens is aardgas namelijk een 
vanzelfsprekende keuze voor 
verwarmen en koken. Daar 
komt de komende 30 jaar ver-
andering in. Dat proces heeft 

Warmtetransitie. De gemeen-
ten krijgen daarin de regie. 
Voor het eind van 2021 moet 
Wijdemeren een plan heb-
ben. Dat doen de zes dorpen 
samen met Blaricum, Gooise 
Meren, Huizen en Laren. Over 
financiering van de warmte-
transitie is nog veel niet dui-
delijk. De uitgangspunten zijn: 

een transitie tegen de laagste 
maatschappelijke kosten en 
de betaalbaarheid voor alle 
inwoners.

WUP
Wijdemeren telt 22 WUP -wij-
ken. In een WUP (Wijk Uitvoe-
ring Plan) staat o.a. per wijk: 
de planning waarop de wijk 

aardgasvrij wordt; wanneer de 
toelevering van aardgas stopt; 
het alternatief voor aardgas; 
welke maatregelen er nodig 
zijn; welke investeringen wie 
moet doen; welke keuzeruim-
te er is voor individuele bewo-
ners. In november is er een 
sessie waarin de gemeente-
raad wordt bijgepraat.

   

Nieuwe collectieve inkoopactie isolatie
WIJDEMEREN
Op 1 oktober 2020 start de 
Energiecoöperatie Wijde-
meren met de nieuwe col-
lectieve inkoopactie voor 
isolatie. Dit keer samen 
met de andere energieco-
operaties in het Gooi. Een 
goed moment omdat u dit 
jaar nog gebruik kunt ma-
ken van de tijdelijke ver-
hoging van de landelijke 
subsidie voor energiebe-
sparende maatregelen. U 
ontvangt tot eind decem-
ber 2020 niet 20% maar 
30% subsidie. Kijk voor 

informatie over de collec-
tieve actie en de subsidie 
op https://ECWijdemeren.
nl of mail naar info@ecwij-
demeren.nl.

Wilt u meer weten dan kunt u 
ook langs komen bij een van 
onze energietafels. Elke dins-
dagmiddag 14-16 uur organi-
seren wij een energietafel bij 
K’hoeffie op de Meenthof in 
Kortenhoef. En de eerste en 
derde woensdagmiddag van 
de maand 14-16 uur organi-
seren we een energietafel bij 
Landgoed de Rading (De Ra-

ding 1b) in Loosdrecht.

Wilt u de mogelijkheden voor 
energiebesparing in uw wo-
ning nader onderzoeken? 
Maak dan via https://ECWij-
demeren.nl een afspraak voor 
een gratis energiecoachge-
sprek bij u thuis. Doet u mee 
aan een energiecoachge-
sprek, een straatbijeenkomst 
of komt u langs bij een ener-
gietafel? Dan krijgt u (uit de 
RREsubsidie) een voucher 
van €35 voor kleine energie-
besparende producten.

Wijdemeren laagste in regio
WIJDEMEREN
Uit cijfers van de regiona-
le GGD blijkt dat het aantal 
besmettingen met corona 
in Wijdemeren de laag-
ste is in de regio Gooi en 
Vechtstreek. Dat meldt FP 
Media.

Bij de tellingen vanaf 8 maart 
tot 20 september hebben 
Weesp en Huizen resp. 705 
en 637 besmette personen per 
100.000 inwoners. Wijdeme-
ren heeft minder dan de helft 
van het hoogste aantal be-
smettingen; 325 per 100.000. 
De GGD kon desgevraagd 
geen verklaring geven voor 
dit grote verschil. Ter verge-
lijking: de Duitse deelstaat 
Nordrhein-Westfalen, met net 
als Nederland 17 miljoen in-
woners, telt half september 
362 besmetten per 100.000 
inwoners. Duitsland als land, 
minder dichtbevolkt, nog la-
ger: gemiddeld 333 besmet-
ten per 100.000 inwoners. Het 
gemiddelde van Nederland 
was medio september 368 per 
100.000.

Besmettingen corona Gooi 
& Vechtstreek:
 

Plaats/inw./aantal besmet
/besmet 1 op de/besmet per 
100.000
Weesp 20k 141 142 705
Huizen 41k 261 157 637
Hilversum 90k 441 204 490
Blaricum 12k 57 210 475
Laren 11k 48 229 436
G’ Meren 58k 251 231 433
Wijdemeren 24k 78 308 325

Testen bij de GGD
Vorige week bezochten ruim 
4.000 mensen de teststraat 
van GGD Gooi en Vechtstreek 
in Bussum. Het aantal inwo-
ners uit de regio met een po-
sitief testresultaat was 127. 
Het dashboard van de GGD 
laat zien dat het aantal positief 
geteste personen fors en snel 
oploopt. De GGD geeft aan 
dat het moeilijk is om een oor-
zaak aan te geven voor de re-
cente stijging. Er is in de regio 
geen sprake van echte brand-
haarden of lokale uitbraken. 
Ook zijn er geen duidelijke 
leeftijdsgroepen of bevolkings-

segmenten te onderscheiden. 
De stijging sluit aan op het 
landelijke beeld en de ontwik-
kelingen in de omliggende vei-
ligheidsregio’s. U kunt de ont-
wikkelingen volgen via www.
ggdgv.nl/coronadashboard en 
www.coronadashboard.rijks-
overheid.nl.

Onderzoek rioolwater
Sinds augustus meten het 
RIVM en de waterschappen 
hoeveel virusdeeltjes er in het 
rioolwater zitten. Rioolwater 
laat in een vroeg stadium zien 
hoe het ervoor staat met de 
verspreiding van het coronavi-
rus. Er wordt nu wekelijks op 
circa 300 locaties gemeten, 
o.a. bij RWZI-locatie Horster-
meer. Zo is beter en vroeger 
te zien hoe het virus zich ont-
wikkelt. Ook deze cijfers kunt u 
volgen op het dashboard van 
de Rijksoverheid.

Nieuwe maatregelen
Om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, 
gelden sinds zondagavond 
extra maatregelen in zes vei-
ligheidsregio’s, waaronder 

Utrecht en Amsterdam-Am-
stelland. De maatregelen 
hebben o.a. betrekking op de 
openingstijden van de horeca 
en op bijeenkomsten van grote 
gezelschappen. Ook in de re-
gio Gooi en Vechtstreek is op-

schaling van de maatregelen 
optioneel wanneer het aantal 
besmettingen blijft stijgen. 
Ons risiconiveau is nog waak-
zaam, maar de omgeving is 
zorgelijk.
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Denk innovatief!
Ingezonden brief

Voor wie het nog niet weet: in 
het kader van de omgevings-
verordening heeft de provincie 
Noord-Holland het voornemen 
om geen woningbouw toe te 
staan in het buitengebied van 
Wijdemeren. Dit betekent on-
der andere dat het woning-
bouwplan Zuidsingel fase 8 
niet zou kunnen doorgaan. 
Wethouder Jan Jaap de Kloet 
en veel raadsleden vinden dat 
een probleem omdat uitbrei-
den van belang is vanwege de 
sterk vergrijzende bevolking. 
Het is jammer dat zij maar in 
één oplossingsrichting kunnen 
denken: bouwen. Terwijl het 
juist in deze tijd van belang is 
om naar andere mogelijke op-
lossingen te kijken. Een eerste 
vereiste daarvoor is dat dui-

delijk wordt wat de gemeente 
belangrijk vindt: wat zijn waar-
den waarvoor de gemeente 
staat? Vervolgens kunnen 
doelen geformuleerd worden, 
bijvoorbeeld als het gaat om 
wonen. Daarna kan nage-
dacht worden hoe de doelen 
bereikt kunnen worden. Er zijn 
immers meerdere oplossingen 
om woonruimte te creëren en 
doorstroming van bewoners in 
woningen te bevorderen. Dat 
vergt innovatief vermogen. 
Ontdek andere wegen en pa-
den dan de gangbare en zorg 
dat bewoners meedenken. 
Bewoners hebben een enorm 
potentieel aan ideeën die de 
basis kunnen vormen voor 
plannen. Bovendien zijn bewo-
ners hard nodig in de uitvoe-

ring van de plannen. Dat kan 
echter alleen als bewoners als 
partner worden gezien en zij 
serieus worden genomen.

Het helpt om hierbij te leren 
van andere gemeenten: hoe 
doen zij het? Kijk ook gerust 
over de landsgrenzen heen: 
welke oplossingen worden 
in het buitenland bedacht om 
woonruimte te creëren en 
doorstroming van bewoners in 
woningen te bevorderen?

Dus college en raadsleden 
die vinden dat Wijdemeren 
‘op slot’ wordt gezet door de 
provincie: er zijn meer wegen 
naar Rome. Denk innovatief!

Maartje van Gils
   

7 ton voor Regio
Ingezonden brief

Na het fiasco bij de door alle 
inwoners van Gooi& Vecht-
streek betaalde Tomin bv 
(winst maken dus) schrik ik 
van het bericht, dat we 7 ton 
gaan ophoesten voor weer 
zo’n regionaal ambtelijk appa-
raat. Nu gaan we zonder dat 
het ons is gevraagd allemaal 

meebetalen aan ambtenaren 
die in Bussum onze energie 
transitie gaan ‘regelen’. Bij 
de raadsverkiezingen is dit 
ons nooit voorgelegd. In co-
alitieakkoorden staat dit niet. 
Er is geen referendum over 
geweest in Wijdemeren. Men 
beslist maar over ons geld 

zonder het ook maar even aan 
ons te vragen. Laten we onze 
raad dit geld terugvragen met 
zijn allen. Stuur een mail hier-
over aan raadsleden en eis je 
belastinggeld terug.

Wim van Oudheusden, Loos-
drecht

   

Open brief aan de gemeente Wijdemeren
Ingezonden brief

Op de Torenweg staat, komen-
de vanaf de Vecht, bij begin 
van de bebouwde kom een 
verkeersbord : 30 km. Dit bord 
wordt helaas niet herhaald bij 
de kruising Josef Israellaan. 
Niemand houdt zich aan deze 
snelheidsbeperking. Er staat 
geen bord, einde 30 km. Ko-
mende vanuit het dorp staat 
helemaal geen bord 30 km. 
Een van de gevolgen is, dat 
op de kruising Torenweg-Jo-
sef Israellaan en de kruising 
Torenweg-Gebr. Marislaan 
regelmatig gevaarlijke situa-
ties instaan. Daar men met 
een hoge snelheid, gezien de 
wegsituatie, rijdt, wordt vaak 
geen voorrang verleend. Dat 
merkte ikzelf pas nog. Indien ik 

niet was gestopt, terwijl ik van 
rechts kwam, was er een aan-
rijding ontstaan. Vooral voor 
kinderen en de ouderen zijn dit 
gevaarlijke kruisingen. Ook ligt 
de snelheid op de Torenweg 
tussen de Kerkstaat en de Jo-
sef Israellaan te hoog. Door de 
bocht in de Torenweg, die he-
laas niet snelheidsbeperkend 
werkt, ontstaan aldaar ook 
vaak gevaarlijke situaties.

Voordat er daadwerkelijk een 
ongeval gebeurt, het verzoek, 
neen de eis, dat er maatrege-
len worden genomen. Indien 
op de Torenweg reeds een 30 
km- gebod bestaat, dit duide-
lijk kenbaar maken. Zo moge-
lijk met aanduidingen op het 

wegdek. Drempels?

Wat de Eilandseweg betreft. 
Richting camping ( Chalet-
park ) wordt de weg optisch 
nauwer. Aan weerszijden be-
grensd door hekwerk, en is het 
wegdek rood gekleurd. Echter 
geen beletsel voor een aantal 
bewoners van de camping om 
de vouwen uit je broek te rij-
den. Gelukkig zijn er ook veel, 
die wel snelheid minderen.

Waarom is het wegdek rood 
gekleurd ?. Bestaat daar reeds 
een 30 km- beperking ?. Zo ja, 
graag duidelijk maken d.m.v. 
borden. Zo niet, dan daar snel-
heidsbeperkende maatregelen 
nemen. Ten behoeve van de 
voetgangers en fietser en de 
bewoners op dit weggedeelte.

Jim de Groot

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

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

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

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

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

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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

 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

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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SailWise Loosdrecht heeft uw hulp nodig

LOOSDRECHT
Midden op de Loosdrecht-
se Plassen, op waterspor-

teiland Robinson Crusoe, 
gebeurt al vele jaren iets 
bijzonders. Hier biedt de 

stichting SailWise mensen 
met een beperking meer-
daagse watersportactivitei-

ten en -vakanties aan. Op 
en rond het water kunnen 
de gasten van SailWise 
genieten van een onverge-
telijke én betaalbare vakan-
tie, ondersteund door een 
team van professionals en 
vrijwilligers.

SailWise hoort bij Loosdrecht 
en omgekeerd. Maar de toe-
komst van de organisatie is 
onzeker. En daarmee de wa-
tersportvakanties van mensen 
met een beperking. Vanwege 
de coronamaatregelen heeft 
SailWise alle reguliere activi-
teiten en reizen in het voorjaar 
en de zomer moeten annule-
ren. Om te overleven heeft de 
stichting hulp nodig. ‘Met een 
zeil-10daagse vragen we niet 
alleen aandacht voor SailWi-
se, we hopen ook een mooi 
sponsorbedrag op te halen om 

SailWise te redden’, zo valt te 
lezen in een persbericht.

Zeil-10daagse
De zeil-10daagse wordt ge-
houden van 17 t/m 26 septem-
ber. Dan toert de Beatrix, een 
speciaal voor mensen met een 
beperking aangepaste zeilca-
tamaran, tien dagen lang door 
Nederland om aandacht te vra-
gen voor het belang van wa-
tersport voor mensen met een 
handicap of beperking. Zeilers 
uit het hele land vergezellen 
de Beatrix tijdens deze unieke 
zeil-10daagse, die op zaterdag 
26 september in Loosdrecht 
zal arriveren. SailWise hoopt 
natuurlijk dat op die dag veel 
boten de Beatrix zullen ver-
welkomen en naar Loosdrecht 
willen begeleiden.

   

Wilko Kemp en de natte landbouw
Proefveldjes met lisdodden

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
In Het Parool stond een in-
teressant artikel van Bart 
van Zoelen, waarin agrariër 
Wilko Kemp van de Kwakel 
in Kortenhoef de hoofd-
persoon is. Het gaat over 
de toekomst van de natte 
landbouw.

Wegzakkend veen vraagt om 
nieuwe, natte vormen van land-
bouw. Lisdodden telen, zelfs 

voor boer Kemp is het even 
wennen. Alleen al de vraag of 
je akkers vol riet sigaren gaat 
planten of zaaien is een heel 
dilemma. Ze laten kweken is 
duur en arbeidsintensief, zegt 
Wilko Kemp (55), die op zijn 
boerderij voor het tweede jaar 
op rij proefvelden met lisdod-
den heeft staan. “Inzaaien is 
vele malen goedkoper, maar 
dan ben je sterk afhankelijk 
van het weer en de wind.” De 
lisdodden van het land halen 
is een andere beproeving. Het 

land bestaat immers vooral uit 
water. “Hoe ga je oogsten in 
een moeras? Je kunt er niet 
met je trekker in, je hebt een 
voertuig met rupsbanden no-
dig.” Wilko Kemp houdt het 
voorlopig bij proefveldjes van 
in totaal 1 hectare. Het is een 
begin naast de 120 melkkoeien 
en 150 schapen op zijn boer-
derij. Voor de veeteelt is het 
gebruikelijk dat het grondwater 
laag wordt gehouden, maar 
daar moeten we vanaf, advi-
seerde de Raad voor de Leef-

omgeving en Infrastructuur 
(Rli). In veengebieden zoals 
aan de Kwakel en Herenweg 
zorgt het voortdurende droog-
malen voor bodemdaling. De 
Rli bepleit daarom nieuwe vor-
men van landbouw die gedijen 
bij een natte, drassige bodem.

Zeekoeien
Maar dat blijkt dus nog niet zo 
makkelijk. Alle begin is moeilijk, 
redeneert Kemp. “We zitten in 
de beginfase van een nieuwe 
industrie.” De lisdodden kun-

nen uiteindelijk verwerkt wor-
den tot plaatmaterialen en iso-
latie en in Duitsland, Polen en 
Oostenrijk is men daar al een 
stap verder mee. In Nederland 
is er nog geen volwassen af-
zetmarkt. Een fabrikant in Oos-
tenrijk zou hier wel een fabriek 
willen openen, weet Kemp, 
maar alleen als er vijftig hec-
tare aan lisdodden groeit. Tot 
het zover is, zit hij knel in een 
kip-en-eiprobleem.

Aan de andere kant lijkt het 
hem een kwestie van tijd voor-
dat dit soort nieuwe gewassen 
wel doorbreken. “Dan heb ik 
alvast veel geleerd.” Doordat 
het veen niet inklinkt, houden 
de natte akkers veel broeikas-
gassen vast en daar mag best 
wat meer tegenover staan, op-
perde de Rli. Als zo’n CO2-prijs 
wordt inbegrepen, zijn bouw-
materialen uit lisdodden me-
teen een stuk aantrekkelijker, 
zegt Kemp. Het waterschap 
heeft bovendien al aangekon-
digd dat het op termijn min-
der gaat malen, waardoor het 
grondwaterpeil onherroepelijk 
gaat stijgen. “Je kunt je kop wel 
in het zand steken en koeien 
blijven melken, maar dan zijn 
het straks zeekoeien gewor-
den.”

Bron: Het Parool

eroen
Appelslofjes Appel 

kruimelvlaai

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 10 t/m zondag 27 september.

Volkorenbol

Appelwekeng� ond en lekker

kruimelvlaai

€ 2,95
nu voor

€ 9,95
nu voor3+1

GRATIS

met appel en muesli, 
400 gram
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Excuses van de burgemeester
Ingezonden brief

Het is een goede gewoonte dat 
afgetreden bestuurders zich 
buiten het politieke landschap 
plaatsen. Echter na het lezen 
van een tweetal artikelen in 
de Nieuwsster van afgelopen 
week, aangaande de Porse-
leinhaven, voel ik mij genood-
zaakt met deze gewoonte te 
breken. Zonder in strijd te ko-
men met de geheimhouding 
is het openbaar bekend dat 
rond 2005 de grondwaarde 
van het dorpscentrum door 
de toenmalige burgemeester 
en de verantwoordelijk wet-
houder was vastgesteld op 30 
miljoen Euro. Hiervoor zou de 
bevolking een dorpscentrum, 
inclusief winkels, krijgen met 
een uiteindelijke winst voor de 
gemeente van 3 miljoen Euro.

In het artikel wordt gerept dat 

er op de grondexploitatie een 
tekort is van ruim 1 miljoen 
Euro. Zonder de geheimhou-
ding te schenden kan ik stellen 
dat dit hier op z’n zachtst ge-
zegd vragen over gesteld kun-
nen worden met name of het 
totale verlies sinds 2005 niet 
veel groter is.

Zo las ik tot mijn verbazing 
dat de burgemeester excuses 
heeft aangeboden aan een 
tweetal bewoners. Het zou 
haar sieren zich in het dossier 
te verdiepen en excuses aan te 
bieden aan de bevolking van 
Wijdemeren over zoveel ver-
keerd besteed belastinggeld.

In dit kader gaat er gaat een 
breed onderzoek plaatsvinden 
naar het functioneren van het 
ambtelijk apparaat. Ik wil hier 

duidelijk stellen dat tijdens mijn 
periode als wethouder ik op bij-
zonder prettige en zakelijk wij-
ze heb samengewerkt met de 
betreffende ambtenaren en dat 
hun functioneren bij mij nooit 
vragen heeft opgeroepen. Dat 
er een onderzoek moet plaats-
vinden is volkomen terecht 
maar dan over het functione-
ren van de verantwoordelijke 
bestuurders op dit dossier, in-
clusief mijzelf. Een openbaar 
onderzoek dat een gemeente-
raad zou moeten eisen indien 
zij waarmaken dat zij zich op-
werpen als de vertegenwoordi-
gers van een bevolking die hen 
daarvoor gekozen heeft. Of zou 
dit politiek te gevoelig liggen en 
zij bang zijn de hand ook in ei-
gen boezem te steken?

Jaap van Waveren
   

Spaar kroonkurken voor goed doel
Ingezonden brief

Als schaaktrainer zie ik vele 
kinderen hun eerste stappen 
op het schaakbord zetten. He-
laas is dat niet voor alle kin-
deren weggelegd. Daarom ga 
ik kroonkurken sparen voor 
KiKa. Wie helpt mij mee spa-
ren? Wanneer je bv een plas-

tic tasje vol hebt zou ik ze op 
kunnen halen. Een hele kleine 
moeite. Ook ga ik nog kijken of 
ik niet een keer een simultaan 
kan geven in een ziekenhuis 
waar jonge patiëntjes liggen. 
Horecazaken wordt vooral 
gevraagd om mee te sparen. 

Want daar gaan doorgaans de 
meeste kroonkurken van de 
flessen frisdrank en bier heen. 
Maar ook sportverenigingen. Ik 
hoop op uw aller steun.

Patrick Kreuning

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 23 sep-
tember zendt GooiV het 
volgende programma uit: 
Andreas van der Schaaf le-
vert een nieuwe bijdrage in 
De Dag van Andreas.

Ruud Bochardt is weer terug 

op TV met In Derde Termijn. 
Ditmaal praat hij met vier poli-
tici uit Gooise Meren over het 
komende politieke jaar. Het 
gaat onder andere over wat 
er staat te gebeuren, welke 
consequenties hebben de co-
rona-maatregelen voor de por-
temonnee van de inwoners en 

worden zij daarbij betrokken?
In TV Magazine is er aandacht 
voor scholen in coronatijd en 
gaan verslaggevers op zoek 
naar de echo in Het Echobos.
GooiTV is te zien bij o.a. Zig-
go (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen 
op gooitv.nl. (ook op YouTube)

   

Burendag 2020
NEDERHORST DEN BERG
Vorig jaar was Burendag 
op het Willie Das Plein 
een succes. Vanwege CO-
VID-19 kunnen we het dit 

jaar helaas niet zo vieren.

Maar we willen er toch niet zo-
maar aan voorbij gaan. Daar-
om is er zaterdag 26 septem-

ber vanaf 11.00 uur toch een 
kleine verrassing op het Willie 
Das-plein. Want we weten al-
lemaal hoe belangrijk een goe-
de buur is…

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Nieuw assortiment boeken 
van Bestsellers tot unieke pareltjes

U vindt ons elke 1e zaterdag van de maand op de markt 
in Ankeveen, en elke 3e zaterdag van de maand op het 

Willie Das-plein in Nederhorst den Berg.

www.deboektique.nl

De BOEKTIQUE

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Appelfleur
6-persoons taart met

appel en abrikozen

€ 6,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Romantische appels
Door: Sijmen Brandsma

‘S-GRAVELAND
Wie was Elsa? Of In-
grid-Marie? Welk verhaal 
steekt achter de Zigeu-
nerin? Achter elke oude 
appelnaam steekt een ro-
mantisch verhaal, zo niet, 
dan denken we dat er bij.

Zo stel ik me voor dat de no-
taris van Lunteren dolblij was 
dat hij iedere dag na het lezen 
van de laatste akte en het zet-
ten van de handtekeningen 
weer zijn oude kloffie aan kon 
trekken om met snoeischaar 
en oculeermes naar zijn tuin 
te snellen. De prachtige No-
tarisappel en Lunterse Pip-
peling hebben wij aan hem 
te danken. Meneer Bramley 
kocht het huisje met appel-
boom van mevrouw Brailsfort, 
gaf de wereldberoemd gewor-
den boom zijn naam en wei-
gerde die terug te geven.

Uit Groninger Kroon klinkt 
Groningse trots, en ging het 
bij de Schone van Boskoop 

echt alleen maar om de boom 
of speelde de dorpsschone 
daarin ook een rol?

Op een fietstocht in het voor-
jaar kwam ik door Boskoop, 
op de oude, door vrijwilligers 

onderhouden begraafplaats 
ligt het graf van meneer Otto-
lander, met zijn boom ernaast. 
Eigenlijk zouden we hem 
moeten eren en onze natio-
nale trots, de appeltaart, naar 
hem moeten vernoemen. 

Daar worden altijd de goudrei-
netten ofwel Schone van Bos-
koop voor gebruikt. Wij pluk-
ten deze week met heel veel 
handen onze bomen leeg en 
brachten ruim 2000 kg naar 
Schulp in Breukelen. Zij per-

sen er sap van, 2000 flessen 
vol romantiek en gezondheid. 
Te drinken op het terras, koud 
of warm, en voor thuis te koop 
in onze Winkel . Nu met 30% 
pluk-korting!

Bibian Mentel helpt met wielenbaan
Mentelity Foundation samen met lokale jeugd

LOOSDRECHT
Tijdens hun vakantie in 
Zwitersland ontdekten de 
Loosdrechtse broers Jazz 
(12) en Ty (11) de wielen-
baan; een speelgelegen-
heid voor alles op wielen. 
Ze waren zo enthousiast 
over de vele mogelijkhe-
den, dat zij bij thuiskomst 
contact hebben gezocht 
met de gemeente voor zo’n 
stoere wielenbaan in Loos-
drecht. Ook startten zij een 
campagne op facebook en 
instagram en ontwierpen 
een eigen websitewww.
pumptrackloosdrecht.nl. 
Dat een sportheldin als Bi-
bian Mentel nu ook wil hel-
pen met haar foundation, 
vinden de jongens natuur-
lijk enorm gaaf.

Vanuit haar sport is Bibian al 
jaren bekend met zo’n speel-
plek. Ze weet uit eigen erva-
ring hoeveel plezier je er met 
elkaar kan beleven. Met vallen 
en opstaan leren de kinderen 
om het beste uit zichzelf te 

halen. Deze motivatie verbindt 
kinderen en zorgt voor een 
lage drempel bij het maken 
van nieuwe vrienden. Zo’n 
speelplek waar iedereen te-
recht kan, sluit perfect aan bij 
de doelstelling van haar foun-
dation. De Mentelity Founda-
tion helpt mensen met een 
uitdaging om meer uit zichzelf 
te halen. Door ze te wijzen op 
hun mogelijkheden in plaats 
van hun beperkingen. Vaak 
kunnen ze meer dan ze zelf 
denken. Hierdoor groeit het 
zelfvertrouwen. De Mentelity 
Foundation doet dit door cli-
nics en evenementen te orga-
niseren, waarbij iedereen de 
mogelijkheid krijgt om zelf te 
ervaren wat ze kunnen.

It ’s all about Mentelity
De wielenbaan past bij deze 
visie; het wordt een plek waar 
iedereen kan spelen en zich-
zelf kan uitdagen. Het maakt 
niet uit hoe goed je bent of 
dat je nog wat extra hulp no-
dig hebt, de wielenbaan is er 
voor iedereen. Of je nou met 

je step, BMX, inline skates of 
skateboard de baan op gaat, je 
kan de baan zo uitdagend ma-
ken als je zelf wilt; it’s all about 
Mentelity! Op hun website 
kunnen de jongens vanaf dag 
een al op veel steun rekenen. 
99% van de stemmers ziet het 
als een verrijking voor de ge-
meente. 80% van de positieve 
stemmen zijn ouders zijn in de 

leeftijd van 30-60 jaar. Na een 
werkbezoek bij een reeds aan-
gelegde wielenbaan, is de ge-
meente Wijdemeren ook zeer 
positief en denken ze actief 
mee over een mogelijke loca-
tie. De track blijft echter een 
burgerinitiatief. Om de wielen-
baan daadwerkelijk te kunnen 
realiseren, worden nu fondsen 
aangeschreven met het ver-

zoek te doneren.
Bibian Mentel heeft laten we-
ten dat de Mentelity Foundati-
on al een anonieme donateur 
bereid heeft gevonden om € 
10.000,- te doneren aan de 
Pumptrack!

Op de hoogte blijven?
Kijk dan op:
www.pumptrackloosdrecht.nl
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Wat zeggen de losers uit de Bijbel 
ons in deze tijd?
‘S- GRAVELAND
Alain Verheij, schrijver 
van het boek ‘God en ik’ 
komt naar ‘s- Graveland 
op vrijdagavond 9 oktober 
om 20 uur vertellen over 
zijn nieuwste boek ‘Ode 
aan de Verliezer’.

‘Wat heeft een eeuwenoud 
boek als de Bijbel nog te 
zeggen tegen weldenkende 
21e-eeuwers? Aan die vraag 
heeft theoloog Alain Verheij 
(31) zijn leven gewijd. Hij spit 
bekende en minder bekende 
Bijbelverhalen door en ver-
telt ze op zo’n manier dat ze 
gisteren gebeurd hadden kun-
nen zijn. Zo laat hij de lessen, 
humor en spanning van deze 
verhalen opnieuw klinken. 
Aan de hand van zijn nieuw-
ste boek ‘Ode aan de Verlie-
zer’ focust Alain op de losers 
van de Bijbel. Hoe zag hun lot 
eruit, en wat zeggen zij over 
de verliezers van onze tijd?’

ZinCafé
De Pioniersgroep Wijdemeren 
(PioWij) breidt haar activitei-
ten uit. Naast de maandelijkse 
Smakelijke gesprekken, komt 
het ZinCafé. Het eerste deel 
van de avond is een spreker 
en na de pauze is er gelegen-
heid voor ontmoeting. Meer 
info : www.pioniersgroep-wij-
demeren.nl.

Vooraf aanmelden is nood-
zakelijk. Tel. 06 4703 7219; 
Locatie: Het Honk, achter 
De Graankorrel, Zuidereinde 
15 ’s-Graveland; Toegang 10 
euro, inclusief consumptie.
(contant betalen bij ingang); 
Vrijdag 9 oktober; inloop van-
af 19.45 uur

Violist Tim Kliphuis biedt perspectief  
Concerten in coronatijd
NEDERHORST DEN BERG
Een coronacrisis zonder 
concerten? Daar zag het 
lang naar uit, maar geluk-
kig biedt violist Tim Klip-
huis nieuw perspectief: op 
2 oktober speelt hij maar 
liefst tweemaal bij Concer-
ten op de Berg in Neder-
horst.

Ook in deze tijden kun je 
klassieke en wereldmuziek 
het beste in het echt ervaren. 
Tijdens zijn twee concerten 
speelt Kliphuis met zijn zeven 
musici (zijn trio en een strijk-
kwartet). Met het muzikale 
programma brengt de violist 
kwesties aan bod die geboren 
zijn uit de huidige crisis. Zo 
stellen de elementen Aarde, 
Lucht, Water en Vuur muzika-
le vragen over hoe wij met de 
aarde omgaan. Belangrijk is 
ook het vijfde element ‘Quin-
tessens’, dat hoopvol vooruit-
kijkt. Het levert een spectacu-
laire avond op met filmische 
muziek voor deze tijd.Kliphuis 

opent met zijn meevoerende 
improvisatie op de beroemde 
Chaconne van Johan Sebas-
tian Bach, die hij opnam in de 
knusse Willibrordkerk. De cd 
zal op de avond van het con-
cert te koop zijn.Alle corona-
maatregelen worden door de 
organisatie van Concerten op 
de Berg zorgvuldig in acht ge-
nomen. Anderhalve meter af-
stand biedt minder ruimte, dus 
er zijn minder concertplaatsen 
beschikbaar (slechts 30 plaat-
sen per concert). Ook anders: 
de pauze komt te vervallen. 
Er zijn duidelijke looproutes in 
de kerk en veel aandacht voor 
hygiëne en goede ventilatie. 
Zo maken de vrijwilligers van 
Concerten op de Berg ook in 
coronatijd klassieke muziek 
in je eigen regio toeganke-
lijk. Tim Kliphuis – The Five 
Elements; Vrijdag 2 oktober; 
Twee concerten: om 19.15 
en 21.15 uur; Willibrordkerk, 
Nederhorst den Berg; Meer 
informatie? Kijk op 
www.concertenopdeberg.nl

Foto: Lazarus.nl

 Foto: Marco Borggreve



Wijdemeren
informeren

Ondersteuning minima

Wist u dat de gemeente financiële ondersteuning 

kan bieden als u een laag inkomen heeft?

Zoals voor schoolboeken, computers of huisraad. 

Ook bestaat er een bijdrage voor de kosten die 

een beperking met zich mee kan brengen.

We kijken naar uw inkomen en vermogen. Meer 

informatie www.wijdemeren.nl/ondersteuning. 

>   Loketten niet bereikbaar

Door noodzakelijke onderhoudswerkzaam-

heden aan onze ICT systemen zijn de (online) 

loketten van burgerzaken niet beschikbaar 

van donderdag 24 september 17:00 uur tot 

en met maandag 28 september 12.30 uur. 

Ook worden er in deze periode geen rijbewij-

zen en reisdocumenten uitgereikt. Uiteraard 

blijven wij wel bereikbaar via telefoonnummer 

14 035. Onze excuses voor het ongemak.

>   Gezondheidsmonitor

Eens per vier jaar onderzoekt de GGD de 

gezondheid van inwoners via de Gezond-

heidsmonitor. In de hele regio Gooi en 

Vechtstreek krijgen 25.000 willekeurig 

uitgekozen inwoners een uitnodiging. Door 

mee te doen kunnen de GGD en de ge-

meente hun inwoners (beter) ondersteunen 

om gezond te blijven. Doet u ook mee? Kijk 

op www.ggdgv.nl. Direct na het invullen 

ontvangt u een digitaal gezondheidsadvies. 

Als dank krijgt elke twintigste deelnemer 

een VVV-bon van 20 euro.

>   Vlootschouw strooiwagens

Ziet u op vrijdag 2 oktober een strooiwagen 

of veegmachine rijden? Dat kan kloppen. 

De buitendienst heeft dan de jaarlijkse 

vlootschouw van alle materieel dat zij

gebruiken in de wintermaanden. 

Als de winter zich aandient, moet er snel 

gehandeld worden en mogen strooiwagens 

en sneeuwploegen geen mankementen 

vertonen. We rijden daarom ruim op tijd 

een proefronde door de gemeente om de 

machines en de route te controleren. 

>   Gooische Rainbow Award

Dit jaar wordt voor het eerst de Gooische 

Rainbow Award uitgereikt aan regionale 

Gooise initiatieven die zich belangeloos 

inzetten voor de LHBTI+ community en 

deze vooruit helpen. De award is onderdeel 

van de Rainbow Week Hilversum van 9-16 

oktober. Inzenden kan tot en met 25 sep-

tember, stemmen kan tot en met 8 oktober. 

De winnaar wordt op 16 oktober bekend-

gemaakt tijdens het Hillywood Rainbow Ball 

in poppodium De Vorstin. Meer informatie 

over inzendingen, stemmen en activiteiten: 

www.livehilversum.nl/rainbowweek.

O�  ciële
bekendmakingen

De herfst is begonnen. Dat betekent 
dat het eerder donker wordt en dat 
ook de kans op inbraken toeneemt. 
Vanaf maandag 5 oktober kunt u 
daarom weer een gratis Veilig Wonen 
Scan aanvragen.

De Veilig Wonen Scan is bedoeld om de 

kans op een woninginbraak in uw huis te 

verkleinen en om ervoor te zorgen dat u zich 

veiliger voelt, thuis en in uw omgeving. In de 

herfst- en wintermaanden slaan inbrekers 

vaker toe, omdat het eerder donker is en 

zij zich zo eenvoudiger ongezien kunnen 

bewegen. Het is daarom extra belangrijk om 

de ramen en deuren goed af te sluiten als u 

niet thuis bent. 

Veilig wonen scan
Tijdens de Veilig Wonen Scan wordt hang- 

en sluitwerk nagekeken, veelvoorkomende 

inbraakmethoden worden uitgelegd en u 

krijgt praktische tips over wat u zelf kunt 

doen om een woninginbraak te voorkomen. 

Vaak kan dit al op eenvoudige wijze worden 

gerealiseerd, zonder dat er (hoge) kosten aan 

verbonden zijn. De scan wordt uitgevoerd 

door een onafhankelijke, niet-commerciële 

adviseur van het Centrum voor Criminaliteit-

spreventie en Veiligheid (CCV).

Aanmelden
Benieuwd hoe inbraakproof uw woning is? 

Meld u dan aan voor een van de vijftig gratis 

Veilig Wonen Scans. Dat kan door tussen

5 oktober en 1 november een mail te sturen 

naar info@wijdemeren.nl met daarin uw 

naam, adresgegevens, telefoonnummer, 

e-mailadres, gewenste dag (dinsdag t/m 

vrijdag) en gewenste dagdeel (ochtend of 

middag). Na aanmelding ontvangt u een 

bericht van het CCV om een afspraak in te 

plannen.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

23 september 2020

Kort

  Is uw huis inbraakproof? 
  Vraag ook een Veilig Wonen Scan aan 

#mooiWijdemeren
@davetdekeijzer

Als u een dagje ouder wordt kan het 
spannend zijn om aan het verkeer 
deel te nemen. Vanuit het project 
Doortrappen worden daarom gratis 
fietslessen georganiseerd.

Gerda, 70 jaar uit Loosdrecht, kreeg les van 

fietsvereniging de Adelaar: “Mijn dochter 

verraste me met een e-bike, maar deze stond 

een jaar ongebruikt in de schuur. Ik vond het 

te spannend, balans houden vond ik moeilijk. 

Na de les had ik meer vertrouwen, het was 

leuk en leerzaam!”

Gratis fi etsles 
Op dinsdag 6 oktober van 13.30 tot 14.30 uur 

organiseren Team Sportservice en Veilig Ver-

keer Wijdemeren een gratis fietsles. Iedereen 

die een fiets heeft (e-bike, driewieler, lage 

instapfiets) kan meedoen. Meerdere vervolg-

lessen zijn mogelijk op afspraak. Startpunt is 

de bibliotheek in Loosdrecht. 

Aanmelden
Aanmelden kan via Rosanne Hartman via 

rhartman@teamsportservice.nl of telefoon-

nummer 06 30 63 97 54. Kunt u niet of 

woont u niet in de buurt, maar wilt u toch 

een keer meedoen? Meld u zich toch aan. 

Bij voldoende aanmeldingen kijken we naar 

alternatieven. 

Fietsles voor ouderen 

Nationale
Valpreventieweek



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Naast Stichts End 23: plaatsen koffietent 

   (09.09.20)

Breukeleveen
- Herenweg 26a: bouwen woning (04.09.20)

’s-Graveland
- Zuidereinde 21: plaatsen plantenkas (15.09.20)

- Zuidereinde 169: vervangen en verhogen dak (

   (04.09.20)

Kortenhoef
- Kerklaan 73: uitbreiden woning (08.09.20)

Loosdrecht
- Bloklaan 26: bouwen bedrijfsruimte (09.09.20)

- Laan van Eikenrode 16: bouwen veranda met 

   zonnepanelen (16.09.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 252f: bouwen over-

   bouw op bestaande overloop (15.09.20)

- Van der Helstlaan 24: wijzigen voorgevel en 

   bouwen veranda (16.09.20)

Nederhorst den Berg
- Vreelandseweg 68a: vervangen woonark 

   (09.09.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 

035. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken 

tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- tussen Molenmeent 1 en ’t Jagerspaadje 27: 

   kappen acht bomen (15.09.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: aanpassen 

   uitweg (07.09.20)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 87: verbreden brug (09.09.20)

- Middenweg 159: aanvraag pilot onderzoek en 

   slib AGV verwerken (31.08.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Ontwerpbeschikking

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: aanleg terreinverharding met 

   parkeerplaatsen (10.09.20)

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

>  Bestemmingsplan Partiële 
herziening Bestemmingsplan 
Spiegel- en Blijkpolder WSV De 
Spiegel, achter Dammerweg 62, 
Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in 

zijn vergadering van 10 september 2020  het 

bestemmingsplan Partiële herziening Bestem-

mingsplan Spiegel- en Blijkpolder WSV de 

Spiegel, achter Dammerweg 62 in Nederhorst 

den Berg, heeft vastgesteld.

Plan
Het bestuur van watersportvereniging de 

Spiegel is voornemens om het bestaande 

clubgebouw op de begane grond, richting de 

Spiegel- en Blijkpolderplas, uit te breiden.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stuk-

ken, ligt vanaf 24 september 2020 gedurende 

zes weken ter inzage. Het bestemmingsplan 

met bijbehorende stukken kan worden ingezien 

op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.

BP7900Adam612020-va00).

De stukken kunnen digitaal worden opgevraagd 

via info@wijdemeren.nl. 

Beroep
Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen 

zienswijzen ingediend. Een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 

dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de 

termijn van terinzagelig¬ging tegen het besluit 

tot vaststelling beroep instellen bij de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening 

indienen bij de voor¬zitter van genoemde 

afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee 

het bestemmingsplan treden na afloop van de 

beroepstermijn in werking, tenzij binnen de 

beroep-stermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt 

het bestemmingsplan niet in werking voordat 

op dit verzoek is beslist.

>  Bestemmingsplan Moleneind 
46 (voorheen 45), Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestem-

mingsplan inzake het perceel Moleneind 46 

(voorheen 45) in Kortenhoef ter inzage wordt 

gelegd.

Plan
De bestaande woning en het bijgebouw worden 

gesloopt. Op een andere plaats op het perceel 

wordt de bouw van een woning mogelijk 

gemaakt. Een deel van het perceel Moleneind 

46, dat op grond van het bestemmingsplan het 

Wijde Blik 2004 bestemd is voor woondoelein-

den, wordt bestemd voor natuur.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbeho-

rende stukken, ligt vanaf 24 september 2020 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt de 

stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BPMoleneind46-on01).

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestem-

mingsplan 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 of het 

inwinnen van informatie kan contact worden 

Wijdemeren
informeren

23 september 2020

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Iedereen wil actief en zelfredzaam 
blijven, maar aan veroudering van 
het lichaam ontkomt niemand. 
Valongevallen vormen een toene-
mend probleem onder ouderen. 
Gemiddeld komt hierdoor elke vijf 
minuten iemand op de eerste hulp 
terecht.

In deze coronatijd zit u waarschijnlijk meer 

thuis. Minder beweging kan het risico op 

vallen vergroten. Het is dus belangrijk om fit 

en mobiel te blijven. Van maandag 28 sep-

tember tot en met zondag 4 oktober 2020 

organiseert VeiligheidNL weer de jaarlijkse 

Nationale Valpreventieweek in samenwerking 

met partners en lokale (zorg)professionals. 

Ondersteuning en advies
In Wijdemeren kunt u op verschillende locaties 

terecht voor ondersteuning en advies op het 

gebied van bijvoorbeeld (problemen met) ba-

lans, lopen, spierkracht of valangst. Een aantal 

verzekeraars vergoeden dit vanuit de aanvul-

lende verzekering. Dit kan bijvoorbeeld bij:

Thuiszorg Oefentherapie:
Anne Krijnen en Demi Klomp

Locatie: Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland 

Contact: 06 11 31 22 52 of

info@thuiszorgoefentherapie.nl

Fysio Inovum:
Johanna Schuurman

Locatie: Kortenhoef, Loosdrecht, ‘s-Graveland

Contact: 035 58 88 492 of fysio@inovum.nl 

Fysiotherapie Practicum Nederhorst:
Martie Hansen

Locatie: Nederhorst den Berg

Contact: 0294 25 38 38 of

salus.fysiocare@gmail.com 

Meer informatie over de professionals vindt u 

hier: jouw.teamsportservice.nl/gooi/nieuws/

nationale-valpreventieweek

60+ Beweegcoach
Wilt u in het algemeen graag meer in bewe-

ging komen? Bij beweegcoach Beppie van 

de Bunt kunt u terecht voor een persoonlijk 

advies. U kunt contact met haar opnemen via 

telefoonnummer 06 31 59 58 47 of

b.vandebunt@inovum.nl.

Nationale Valpreventieweek: blijf fit en mobiel

Veel mensen hebben in de herfst en 
winter de open haard of houtkachel 
aan. Heerlijk om voor te zitten, maar 
niet erg goed voor het milieu en 
voor uw eigen gezondheid.
 

Houtstook veroorzaakt luchtvervuiling en 

kan stankoverlast geven. Wilt u toch stoken? 

Dan geven we graag een paar tips.

 

1. Stook alleen droog hout. Vochtig hout 

    brandt niet goed en dat geeft extra rook 

    en fijnstof. Wilt u eigen hout gebruiken? 

    Zorg dan dat het minstens twee jaar 

    heeft gedroogd.

2. Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd 

    hout, spaanplaat, papier of karton. Bij de 

    verbranding van deze materialen komen 

    chemische stoffen vrij. Niet fijn voor uw 

    eigen gezondheid en voor de gezond-

    heid van uw buren.

3. Zet de open haard of houtkachel niet 

    aan bij windstil of mistig weer. De rook 

    blijft dan hangen en veroorzaakt meer 

    luchtvervuiling.

4. Ventileer het huis goed tijdens het sto-

    ken. Houd altijd de ventilatieroosters 

    open. Het vuur kan dan zuurstof aan

    trekken en de rook kan via de schoor-

    steen afgevoerd worden. Wordt het als-

    nog erg warm? Doe de luchttoevoer niet 

    dichter, maar zet een raam open.

5. Smoor het vuur nooit. Het temperen van 

    vuur door de zuurstoftoevoer te beperken 

    zorgt ervoor dat hout niet volledig verbrandt. 

    Hierdoor ontstaan extra schadelijke stoffen.

6. Zet de luchttoevoer in de kachel helemaal 

    open, net als de klep in de schoorsteen. 

    Dat zorgt voor betere verbranding en dus 

    minder schadelijke stoffen.

7. Controleer of u goed stookt. Een goed 

    vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen. Er 

    komt bijna geen rook uit de schoorsteen. 

    Bekijk dit regelmatig door even naar 

    buiten te lopen.

8. Stook niet iedere dag en zeker niet langer 

    dan vier uur op één dag. Zo blijft u vrienden 

    met de buurt.

In gesprek
Omwonenden kunnen veel last hebben van 

houtstook. Bij overlast is een goed gesprek 

altijd het beste startpunt. Bespreek met de 

buren wat u waarneemt. Verandering van 

stookgedrag of omstandigheden, zoals 

andere brandstof of stooktijden, kan de 

problemen helpen oplossen.

Stoken? Denk ook aan de buren!



opgenomen met de administratie van het Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner 

tijd beroep in te kunnen stellen bij de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State moet 

over het ontwerp-bestemmingsplan een ziens-

wijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.

>  Bekendmaking wet geluidhin-
der Moleneind 46 (voorheen 45), 
Kortenhoef (ontwerpbesluit)

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:

Er loopt een procedure voor het in ontwerp 

vaststellen van het bestemmingsplan Moleneind 

46 (voorheen 45) Kortenhoef. Met het bestem-

mingsplan wordt de bouw van één woning 

mogelijk gemaakt. De bestaande woning wordt 

gesloopt. Ten gevolge van het wegverkeer 

op Moleneind zal de te bouwen woning een 

hogere geluidsbelasting ondervinden dan de 

voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 

geluidhinder. Burgemeester en wethouders 

hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet 

geluidhinder voor deze woning in ontwerp 

hogere waarden vast gesteld.

Inzage  
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde 

stukken liggen vanaf 24 september 2020 

gedurende zes weken, gezamenlijk met het  

ontwerpbestemmingsplan, ter inzage. U kunt de 

stukken over het ontwerpbesluit Wet geluidhin-

der inzien op www.wijdemeren.nl bij ‘Ter inzage’. 

De stukken over het ontwerpbestemmingsplan 

zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl. Desgewenst kan een 

mondelinge toelichting worden gegeven op 

de ontwerpbesluiten. Hiertoe kunt u contact 

opnemen met de administratie van het Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035.

Zienswijzen 
Belanghebbenden kunnen gedurende de 

ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen 

schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene, 

die haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk 

verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet 

bekend te maken.

Op verzoek kunnen mondeling zienswijzen 

worden ingebracht. In dat geval wordt een 

gedachtewisseling gehouden over het ontwerp 

van de beschikking met vertegenwoordigers van 

de gemeente. U kunt daartoe contact opnemen 

met de hierboven genoemde administratie.

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén 

degenen die zienswijzen hebben ingebracht 

zoals hierboven beschreven en belangheb-

bend 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.

>  Bestemmingsplan Partiële her-
ziening Nieuw-Loosdrechtsedijk 
211, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbe-

stemmingsplan inzake de Partiële herziening 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 211 in Loosdrecht ter 

inzage wordt gelegd. 

Plan
Het plan voorziet in de bouw van één gebouw 

voor de opslag van materiaal voor het restaurant 

‘Argentinos’. Tevens voorziet het plan in een 

onderkomen voor een aantal hobbymatig te 

houden dieren (drie pony’s en vijf geiten). Tevens 

voorziet het plan in de bouw van een hooiberg. 

Het voorgestelde bijgebouw en hooiberg zijn in 

strijd met genoemd bestemmingsplan omdat 

de grond daar is bedoeld voor natuur. Het plan 

kan pas worden gerealiseerd als de bestaande 

bebouwing is gesloopt. 

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbeho-

rende stukken, ligt vanaf 24 september 2020 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt de 

stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BP6900Nld2112019-on00). U 

kunt de stukken ook digitaal opvragen via

info@wijdemeren.nl. 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen 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 of het inwinnen 

van informatie kan eveneens contact worden 

opgenomen met de administratie van het Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner 

tijd beroep in te kunnen stellen bij de afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State moet 

over het ontwerp-bestemmingsplan een ziens-

wijze zijn ingediend bij de gemeenteraad. 

>  Bestemmingsplan Horstermeer 
(Middenweg 29-33), Nederhorst 
den Berg 

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbe-

stemmingsplan inzake het bestemmingsplan 

Horstermeer (Middenweg 29-33) in Nederhorst 

den Berg ter inzage wordt gelegd. 

Plan
Het perceel Middenweg 33 is op grond van 

het geldende bestemmingsplan Horstermeer 

bestemd voor agrarisch met de aanduiding kas. 

Op dit perceel is een agrarische bedrijfswoning 

aanwezig. Het perceel grenst aan de percelen 

Middenweg 29 en 31 die op grond van het gel-

dende bestemmingsplan Horstermeer bestemd 

zijn voor bedrijf. Deze bestemming wordt in het 

ontwerpbestemmingsplan gehandhaafd.

Het perceel Middenweg 33 wordt deels be-

stemd voor bedrijf en deels voor wonen. Het 

plan voorziet binnen de bestemming bedrijf in 

de bouw van een  bedrijfsloods en een testveld 

voor machines voor het beheer en onderhoud 

van kunstgrasvelden. Deze bestemming voorziet 

tevens in een geluidscherm. 

De bestaande agrarische bedrijfswoning met bij-

behorende grond wordt bestemd voor wonen. 

Gebruik van de grond, bestemd voor wonen, 

voor burgerwoondoeleinden is dan toegestaan. 

Het plan is in strijd met het geldende bestem-

mingsplan Horstermeer.

Inzage 
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbeho-

rende stukken, ligt vanaf 24 september 2020 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt de 

stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BPMidweg29332020-on00).

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl. 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen 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 of het inwinnen van 

informatie kan eveneens contact op worden 

genomen met de administratie van het Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner 

tijd beroep in te kunnen stellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State moet 

over het ontwerp-bestemmingsplan een ziens-

wijze zijn ingediend bij de gemeenteraad. 

>  Bestemmingsplan Dammerweg 
3 en 4, Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbe-

stemmingsplan inzake de Partiële herziening 

Dammerweg 3 en 4 in Nederhorst den Berg ter 

inzage wordt gelegd.

Plan
Het plan voorziet in de bouw van twee 

twee-onder-een-kapwoningen, twee vrij-

staande woningen aan het Ankeveense pad en 

drie appartementen bovenop het bestaande 

Spiegelhuys. Het parkeren gaat geheel op eigen 

terrein plaatsvinden.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehoren-

de stukken, ligt vanaf 23 september 2020 gedu-

rende zes weken ter inzage. U kunt de stukken 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO. BP5300Ankpad2018-on00).

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen 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 of het inwinnen van 

informatie kan eveneens contact op worden 

genomen met de administratie van het Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035. Om te zijner 

tijd beroep in te kunnen stellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State moet 

over het ontwerp-bestemmingsplan een ziens-

wijze zijn ingediend bij de gemeenteraad.

>  Bestemmingsplan Industrie-
weg 2, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken bekend dat het bestemmingsplan 

Industrieweg 2 te Loosdrecht onherroepelijk 

is geworden. Tegen het bestemmingsplan is 

geen beroep ingesteld bij de afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State. Het plan kan 

worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Archiefverordening gemeente 
Wijdemeren 2020

Op 10 september 2020 heeft de raad de

“Archiefverordening gemeente Wijdemeren 

2020” vastgesteld. De verordening treedt in

werking op de eerste dag na die van de bekend-

making en heeft terugwerkende kracht tot

13 augustus 2020. 

U kunt de archiefverordening gemeente

Wijdemeren 2020 vinden op: www.overheid.nl.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek heeft op 17 september een nieuwe 

noodverordening vastgesteld. De noodverorde-

ning is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

Officiële bekendmakingen

COLOFON 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.

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, 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 burgemees-
ter 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 wethou-
ders (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 verzen-
den 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.

Overig

Wijdemeren
informeren

23 september 2020
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Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

Trapgans 1244RL (hal 4) Ankeveen

Nieuwbouw-bedrijfshal met voorterrein op bedrijfsterrein De Slenk. Voorzien 
van 1 overhead deur (4.35 m breed) en extra overhead deur van 3 m hoog.
303 m² BVO en 212 m² entresol. Aanvangshuurprijs: 2590 euro per 
maand te vermeerderen met btw.

NIEUWNIEUW

24/7 veilige opslag          Flexibele huurtermijn         Ideale grootte✓ 24/7 veilige opslag          Flexibele huurtermijn         Ideale grootte✓24/7 veilige opslag          Flexibele huurtermijn         Ideale grootte✓

Opslagruimte van 2m3 - 36m3  | Beschikbaar vanaf € 5,-

ZOEK JIJ 
RUIMTE?

SCAN QR
BOEK ONLINE
OKSTORAGE.nl

Pampuslaan 139

1382 JN Weesp

SELFSTORAGE - MINI OPSLAG

#REN TEGEN  
KANKER

Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.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

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

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 

Gemalen veengrond, menggranu-
laat, 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, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Hulp in Huishouding aan-
geboden: 06 30235649

Goede referenties

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

GRATIS waarde indicatie
035 - 656 0235

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Inkoop Goud & Zilver
Sieraden Reparatie

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

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

Ervaren pianodocente, NdB
en omg. heeft nog enkele 

plaatsen vrij voor 
kinderen en volwassenen.
les aan huis: 06/40620276

Woonruimte gevraagd in 
Nederhorst den Berg, voor

2 senioren (gelijkvloers 
zou mooi zijn)06 29024159

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl

Patrick 
nierpatiënt sinds zijn 17e

Hij houdt vol Net als wij

Help mee. 
Doneer op

nierstichting.nl
GRATIS

ADVERTENTIE

KAN MIJN KIND

 OP ZWEMLES

HOE ZIT HET MET

MIJN RIJBEWIJS

Kan mijn moeder

nu ze epilepsie heeft

alleen blijveN wonen

Vragen over epilepsie? 
Bel de Epilepsie Infolijn:

030 634 40 64
www.epilepsie.nl

DEF_stopper infolijn 297x210.indd   1 18-04-19   13:53

Als je dit 
kunt lezen, 
kun je óók 
levens redden.
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VV Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst is de nieuwe 
competitie, voor het eerst 
op de zaterdag, goed be-
gonnen. In een doelpuntrijk 
duel werd het Amersfoort-
se HVC met 5-3 verslagen.

Al na 3 minuten werd een 
goed opgezette aanval door 
Felix Yorks strak en laag van-
af rechts binnen geschoten. 
De soms wat warrig fluitende 
scheidsrechter strafte in de 
9e minuut het treuzelen van 
keeper Wesley van der Helm 
zwaar af met een vrijetrap aan 
de rand van de 16 meter. HVC 
profiteerde hier optimaal van 
en scoorde de gelijkmaker. 
HVC pakte via een strafschop 
de voorsprong. Toen direct na 
rust uit een onoverzichtelijke 
situatie van dichtbij de 1-3 viel 
gaven velen niets meer voor 
de kansen van de thuisploeg. 
Nederhorst toonde echter 
veerkracht en scoorde in de 
56e minuut de aansluittreffer 
via Darryl Bruster. Nederhorst 
werd steeds sterker, nam via 
treffers van Peter Engels en 
Felix zelfs een voorsprong. 
In de 88e minuut bekroonde 
diezelfde Felix zijn goede spel 

met zijn derde goal en dus 
hattrick, op aangeven van de 
ingevallen Levi Matsari.

Ook het tweede behaalde een 
fraaie 2-0 zege op Hilversum 
2. Het ging zeker niet makke-
lijk maar via treffers na rust 
van Sander Verheul en Tijmen 
Blok werd het een goed de-
buut in de zaterdagcompetitie.

Bij de zondagsenioren behaal-
de het 2e een zwaar bevoch-
ten 2-3 overwinning bij Olym-
pia-2 en moest het derde zijn 
meerdere erkennen tegen FC 
Driebergen.

De Vrouwen- 1 deden het in 
Amsterdam goed en wonnen 
met 3-7 van WVHEDW. De 
Vrouwen 18+ moesten vrijdag-
avond de winst aan Hoogland 
laten.

Volgende week reizen zowel 
het 1e als 2e van de zaterdag 
af naar BZC’13 in Hilversum.

Ook volgende week weer 
aandacht voor de jeugd. Voor 
meer info www.vvnederhorst.
org of facebook.

   

CLUB 4711
Uitslagen + stand onderlin-
ge zomercompetitie Biljart-
club 4711
Maandag 14 sept.: Mw. D. 
Giavarra – B. Worp 0-3, J. van 
Greuningen – W. Clements 
0-2, M. Zieleman – R. van 
Huisstede 3-0

Eindstand zomercompetitie
Mw. D. Giavarra 15-44 (kampi-
oen), M. Zieleman 15-40, Mw. 
T. Bos 15-34, B. Worp 15-33, 
R. van Huisstede 15-31, J. van 
Greuningen 15-21

Uitslagen onderlinge com-
petitie BV Overmeer
Donderdag 17 sept.: M. v.d. 
Velden – T. Otten 3-0, H. Sta-
lenhoef – W. Clements 3-0, M. 
Verlaan – P. van ’t Klooster 2-0

Stand aan kop:
H. Stalenhoef 2-8, M. v.d. Vel-
den 2-6, M. Verlaan 2-6, T. Ot-
ten 2-5

Programma
Donderdag 24 sept. 19.30 

uur: onderlinge competitie 
BV Overmeer, vrijdag 14.30 – 
20.30 uur: vrij biljarten + bar 
open (ook voor niet-leden), 
19.30 uur: slotavond seizoen 
2019-2020 4-kamp De Buuren 
(locatie Café Het Wapen van 
Ankeveen),
maandag 28 sept. 19.30 uur: 
onderlinge herfstcompetitie 
Biljartclub 4711

Contact:
06.20.40.80.58

ASV ’65 nieuws
ANKEVEEN
De eerste helft van het 
eerste elftal tegen SVM uit 
Maartensdijk ging gelijk op 
tot in de 25e minuut.

SVM opende de score met 
hun eerste kans. ASV was na 
de goal de beste partij, waaruit 
zo’n 4 tot 5 goede kansen voor 
de rust volgden. Helaas met 
0-1 de rust in. In de 2e helft 
bleef ASV ’65 de wedstrijd be-
palen. In de 51e min kon Epi-
tace Kraemer na een mooie 
aanval door Nanto en Laurens 
van de Greft de 1-1 binnen 
schieten. In de 68e min. kon 
wederom Epi de 2-1 scoren. 
De laatste 15 minuten kreeg 

SVM meer controle, waaruit 
zij vlak voor het einde de 2-2 
maakten. Jammer dat ASV 
’65 met een aantal blessures 
en een gelegenheidscentrum 
achterin, zichzelf niet kon be-
lonen vandaag.

Bij ASV- 2 was het Overamstel 
dat de score opende met een 
geplaatst schot van buiten het 
strafschopgebied. ASV maak-
te spoedig de 1-1 met een 
goede actie van Luuk Hilhorst. 
Kort voor rust maakte Bram 
Schouten de 2-1 na een fan-
tastische bal van laatste man 
Joeri Steenvoorden. Het was 
wederom Bram die de 3-1 
binnen schoot, de punten ble-

ven in Ankeveen. De JO9- -1 
scoort al in de eerste minuut. 
1-0 door een fraaie goal van 
Duuk na een even zo fraaie 
voorzet van Tygo. Buitenboys 
maakt al snel de gelijkmaker. 
Dankzij een treffer van rechts-
back Niels gaat ASV met 2-1 
de rust in. Na rust is het we-
derom Niels die de stand op 
een comfortabele 3-1 brengt. 
Buitenboys maakte nog de 
3-2 en met nog 10 minuten op 
de klok is de spanning weer 
helemaal terug. In de laatste 
minuten lijkt de moraal bij Bui-
tenboys helemaal verdwenen 
en weet ASV nog verder uit te 
lopen door twee fraaie treffers 
van Luiz. Eindstand 5-2

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S- GRAVELAND
ZON1 opende de compe-
titie net als vorig seizoen 
met een 2-1 overwinning.

Jorn Kerkhof opende voor 
rust de score op aangeven 
van Luke Sluyter die zich in 
scoringspositie niet zelfzuch-
tig toonde. Na rust kwam Ou-
derkerk snel op gelijke hoogte 
en leek de wedstrijd naar een 
gelijkspel te gaan. Toch greep 
’s-Graveland de volle winst 
doordat 10 minuten voor tijd 
Nick Mostert van dichtbij de 
2-1 binnenschoot. Ook nu ging 
er een goede actie van een 
medespeler aan vooraf: Twan 
Roorda passeerde zijn tegen-
stander in het strafschopge-
bied en behield het overzicht.

Voorafgaande aan de wed-

strijd werden de hoofdspon-
sors Wemo Pakket- en Koe-
riersdienst en Keurslager 
Piepenbrock in het zonnetje 
gezet. Zij besloten hun spon-
sorschap te verlengen tot en 
met seizoen 2021-2022 en zij 
zorgden ervoor dat ’s-Grave-
land de komende twee seizoe-
nen in speciale jubileumshirts 
komen te spelen.

Ook werd zondag jl. afscheid 
genomen van meer dan 900 
wedstrijden in het 1e elftal. 
Alex Poort, Gerben van Veen, 
Paul Kwantes en Roland Ha-
selager namen afscheid van 
het selectievoetbal.

Op zondag speelden ook de 
overige 5 teams thuis waarbij 
ZON2 en 35+2 niet tot winst 
kwamen, maar de andere wel.

Op zaterdag boekte VR1 weer 
een grote overwinning. Net als 
in de bekercompetitie vond het 
weer heel makkelijk het doel: 
0-14 bij Achterveld.

In de O15 categorie verloor 
MO15-2 met klein verschil: 2-3 
van Huizen en won MO15-1 in 
Utrecht van Zwaluwen Utrecht 
(1-4). Bij de jongens haalde 
JO15-2 uit tegen Victoria en 
kwam de JO15-1 helaas niet 
in actie.

De aanleg van het twee-
de kunstgrasveld loopt nog 
steeds op schema en dat be-
tekent dat in het weekend van 
17/18 oktober het veld in ge-
bruik genomen kan worden.

   

ASV Handbal wedstrijduitslagen
ANKEVEEN
Afgelopen weekend zijn er 
weer 5 handbalwedstrijden 
gespeeld, allemaal buiten 

Ankeveen.

Uitslagen:
zaterdag 19 september:

RKDES HC1 – ASV HC1: 32 
– 13; HVBS DA2 – ASV DA1: 
11 – 11.

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUURWE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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Ledenvergadering IJsclub NdB
NEDERHORST DEN BERG
Het bestuur van de IJsclub 
Nederhorst den Berg no-
digt wij alle leden uit voor 
de jaarlijkse ledenvergade-
ring op vrijdag 16 oktober 
om 20.00 uur. De locatie 
is het clubgebouw IJsclub 
Nederhorst den Berg, Blij-
klaan 1.

Er zijn een aantal leden aftre-
dend en herkiesbaar t.w. voor 
de functie van: Voorzitter: B. 
IJkhout, bestuurslid G. Groen-
stein (verantwoordelijk voor 
Bergstube) en bestuurslid 
J. Oolders (verantwoordelijk 
voor sponsoring). Wilt u zich 
beschikbaar stellen voor een 

functie, dan kunt u dit uiterlijk 
een dag van te voren kenbaar 
maken aan de secretaris. De 
traditionele sjoelkampioen-
schappen vinden dit jaar he-
laas geen doorgang i.v.m. het 
coronavirus. De jaarlijkse gratis 
loterij gaat wel door in de vorm 
van een bingo. De ledenverga-
dering bezoeken is dit jaar uit-
sluitend op inschrijving. U kunt 
zich tot en met uiterlijk 13 ok-
tober aanmelden bij de secre-
taris. Contactgegevens staan 
onderaan. Indien ons clubge-
bouw de hoeveelheid perso-
nen in relatie tot de covid-19 
regelgeving niet toelaat, zullen 
wij zorgen voor een alternatie-
ve locatie. De vereniging zorgt 

voor een indeling met enkel zit-
plaatsen waarbij de 1.5-meter 
gewaarborgd blijft. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het hou-
den van de afstand. Bent u ver-
kouden of heeft u koorts, last 
van hoesten of andere ziekte-
verschijnselen dan verzoeken 
wij u om thuis te blijven! Uiter-
aard zorgen wij voor koffie en 
een hapje en drankje achteraf. 
Meer informatie? info@ijsclub-
nederhorst.nl of met de secre-
taris.

Aanmelden: Secretaris N. Ijk-
hout; nick@ijsclubnederhorst.
nl; 06 36589826

   

Odis Volleybal
Verrassing voor MB1

KORTENHOEF
Afgelopen weekend kwam 
Odis Volleybal met meer-
dere teams in actie. Tijdens 
de thuiswedstrijden is de 
tribune van sporthal De 
Fuik vooralsnog gesloten 
en kon het publiek in de 
zaal op gepaste afstand 
plaatsnemen. Daarvan had-
den vooral de supporters 
van MB1, die op het achter-
ste veld speelden, profijt.

Vrijdagavond 18 september 
speelde Dames- 1 uit. Vorig 
seizoen was dit team nog Da-
mes- 2 en nu speelt het team 
tweede klasse. De tweede 
klasse is wel even wennen. 
Het tempo ligt hoger en ballen 

worden harder geslagen. De 
dames deden hun best, maar 
moesten hun meerdere erken-
nen in de tegenstander. Eind-
stand 4-0 voor Switch. DS1 
had wel plezier in het spel.

Dames- 2 speelde zaterdag 
19 september thuis tegen Sal-
vo (DS2 was vorig jaar nog 
DS1 en speelt nu ook tweede 
klasse, volgt u het nog?). DS2 
deed niet heel erg onder voor 
hun tegenstander. Het was een 
spannende wedstrijd die werd 
beslist in een vijf-setter. Helaas 
was de tegenstander eerder bij 
de 15 punten. Ergo: 2-3 verlo-
ren.
MB1 speelde thuis tegen VIF. 
De meiden verwachtten met 

0-4 van het veld te worden 
gemept, maar niets was min-
der waar. Het was een span-
nende wedstrijd, waarbij de 
meiden aan elkaar waren ge-
waagd. Er zaten leuke rally’s 
tussen. Onze meiden mogen 
wat meer in drieën spelen en 
meer lef hebben om te sma-
shen. Eindstand 2-2. Na de 
wedstrijd werd het team door 
Marco Brinkman verrast met 
een door Dijck & De Ridder 
sponsorde trui/hoodie.

Komende week: 25 september 
speelt MB1 uit, zaterdag 26 
september DS 1 thuis tegen 
Gemini om 13.30 uur, HS1 
thuis tegen Lovoc om 15.30 
uur, DS 2 uit.

Toch geen Sinterklaas 
intochten
WIJDEMEREN
Uit het bericht vorige week 
in dit blad is mogelijk de 
indruk ontstaan dat de vier 
Sinterklaascomités elk op 
hun eigen wijze Sint en 
zijn Pieten in het openbaar 
welkom zouden heten. 
Weliswaar op een alterna-
tieve manier, maar met een 
optocht of rondgang. Daar-
van is echter geen sprake 
blijkt na het laatste overleg 
met de burgemeester.

Burgemeester Crys Larson: 
“Deze week hebben we een 
overleg gehad met de organi-
satoren over hun invulling voor 
de sinterklaasvieringen. Hier-
uit bleek dat de organisatoren 
allen het idee hadden om een 
Sinterklaasoptocht/doortocht 
te organiseren. Een sinter-

klaasviering op deze wijze 
gaat gepaard met een aantal 
risico’s. Zo kan het een aan-
zuigende werking hebben, wat 
ervoor zorgt dat het te druk 
wordt en we de toestroom van 
mensen niet goed kunnen ma-
nagen. Daarnaast vind ik het, 
gezien de aard van het feest, 
onwenselijk om te moeten 
ingrijpen op het moment dat 
de coronamaatregelen niet 
worden nageleefd. Hiervoor 
zijn ook onvoldoende midde-
len beschikbaar. Dit tezamen 
maakt dat de sinterklaasop-
tochten in Wijdemeren, even-
als in de andere gemeenten in 
de regio Gooi en Vechtstreek, 
dit jaar niet door kunnen gaan. 
Uiteraard blijven wij met de or-
ganisatoren in gesprek om te 
kijken welke alternatieve acti-
viteiten er mogelijk zijn.”

   

Fotowedstrijd laatste 
kans

REGIO
U heeft nog tot-en-met 
woensdag 30 september 
de tijd om mee te doen aan 
de fotowedstrijd van de 
Stichting Oude Holland-
se Waterlinie. Het thema 
van dit jaar is ‘Iconen van 
de Oude Hollandse Wa-
terlinie’. Fotografeer een 
monument of object van 
de Oude Hollandse Water-
linie en maak kans op een 
mooie prijs. De eerste prijs 
bestaat uit een geldbedrag 
van € 150, de tweede prijs 
uit € 100 en de derde prijs 
uit € 50. U kunt maximaal 

drie foto’s opsturen naar 
contact@ohwl.nl.

Belangrijke voorwaarden zijn 
dat de foto is genomen binnen 
het gebied van de Oude Hol-
landse Waterlinie, dat de foto 
niet ouder is dan twee jaar en 
dat de foto minimaal 1,5 MB 
groot is. Een onafhankelijke 
jury zal de foto’s beoordelen. 
Uiterlijk (donderdag) 15 ok-
tober 2020 worden de win-
naars bekend gemaakt. De 
winnaars ontvangen hiervan 
bericht via de e-mail. De uit-
slag zal ook op onze website 
worden gepubliceerd.
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Fietsen voor Hartstichting
UTRECHT
Op zondag 27 september 
organiseren wij Cycle & 
Friends (www.cycleand-
friends.nl). Hier stappen 
we op de fiets om geld bij 
elkaar te trappen voor de 
Hartstichting. De startlo-
catie is bij Brouwerij Maxi-
mus in Utrecht. Hierbij 
hebben we twee prachti-
ge fortenroutes van 90 of 
130KM door het Groene 
Hart van Nederland.

Er zijn maximaal 100 startplek-
ken beschikbaar in 2 tijdsvak-
ken. Op deze manier kunnen 
we deze toertocht corona proof 
organiseren. Het inschrijfgeld 

bedraagt 20 euro. Hiervoor 
krijgen deelnemers het vol-
gende: een uitgepijlde route, 
koffie of thee met wat lekkers 
bij de start, enz. We vragen 
onze deelnemers minimaal 1 
euro per kilometer op te halen 
voor onderzoek naar hart- en 
vaatziekten. Het inschrijfgeld 
gaat namelijk naar de organi-
satie van de tocht en het spon-
sorgeld naar onderzoek. 90 
of 130 euro klinkt misschien 
veel, maar wij hebben een 
heel makkelijk sponsorplan 
geschreven om onze deelne-
mers te helpen. Momenteel 
hebben we nog fietsplekken 
beschikbaar. Inschrijven via 
www.cycleandfriends.nl.

Ontdek de herfst op Boekesteyn

‘S- GRAVELAND
Wandelen in oktober door 
het herfstbos van Boe-
kesteyn. Geniet tijdens 
deze 1,5 uur durende ac-
tiviteit voor volwassenen 
van de herfst en padden-
stoelenpracht op deze bui-

tenplaats in ’s-Graveland.

Veel paddenstoelen leven van 
dood hout en afgevallen blade-
ren. Zij zetten deze weer om in 
waardevolle voedingsstoffen 
voor planten en bomen. Vooral 
in de herfst laten paddenstoe-

len zich goed zien. Ze komen 
in alle soorten, maten, kleuren 
en geuren voor. Voor de één 
moet je op de knieën en voor 
de ander hoef je alleen maar 
je neus te volgen. Wandel mee 
met de boswachter en ontdek 
ze allemaal!

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 1243 JJ; zaterdag 3 ok-
tober:14.00 uur tot 15.30 uur; 
zondag 11 oktober: 10.30 uur 
tot 12.00; zaterdag 31 oktober: 
14.00 uur tot 15.30 uur; vol-
wassene lid € 7,00; niet- lid € 
10,00;www.natuurmonumen-
ten.nl/bcgooienvechtstreek.

Foto: © Natuurmonumenten, 
Nora Otto

   

De historie van Frans Blaauw en 
Louise Six op Gooilust
‘S-GRAVELAND
Ga op zaterdag 26 sep-
tember van 14:00 uur tot 
16:00 uur mee met de bos-
wachter door het Bos van 
Blaauw en ontdek de his-
torie van Frans Blaauw en 
Louise Six op buitenplaats 
Gooilust in ‘s-Graveland. 
Deze twee uur durende 
wandeling, inclusief een 
bezoek aan de uit 1823 da-
terende Siertuin, is voor 
volwassenen.

De aanduiding “Bos van 
Blaauw” doet vermoeden dat 
Frans Blaauw eigenaar was 
van buitenplaats Gooilust. 
Hoewel hij zeker zijn stempel 
heeft gedrukt op deze prach-
tige buitenplaats, was Frans 
niet de rechtmatige eigenaar 
van Gooilust. Dat was zijn 
echtgenote Louise Six. Zij erft 
in 1895 buitenplaats Gooilust 
van haar tante Margaretha 
Cover. Zo kreeg Frans Blaauw 
buitenplaats Gooilust in zijn 
schoot geworpen.

180 jaar oude Ginkgo’s
Frans Blaauw verzamelde die-
ren, planten en bomen. Die 
haalde hij uit verre en nabije 
streken. De sporen hiervan 
zijn nog steeds zichtbaar. Be-
wonder de Aha, waarmee de 
gnoes op afstand werden ge-
houden. Tijdens deze excur-

sie breng je ook een bezoek 
aan de ommuurde Siertuin. 
Het is niet alleen een Arbore-
tum, maar tevens een tuin met 
fraaie waterpartijen en bijzon-
dere flora. Je kunt er o.a. 180 
jaar oude Ginkgo’s bekijken.

Nalatenschap
Het huwelijk tussen Frans 
Blaauw en Louise Six was 
geen gelukkig huwelijk. Frans 
probeert meerdere malen zijn 
vrouw met een krankzinnig 
verklaring onder te stellen. 
Zo hoopte hij de erfenis veilig 

te stellen en uiteindelijk toch 
rechtmatig eigenaar te wor-
den van buitenplaats Gooilust. 
Daar stak Louise een stokje 
voor! Hoe dit afloopt en welke 
rol Natuurmonumenten ge-
speeld heeft in deze kwestie, 
ontdek je tijdens de excursie.
Bezoekerscentrum, 035 – 656 
30 80. Zaterdag 26 september 
2020 van 14:00 uur tot 16:00 
uur. www.natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechtstreek

Foto: © Natuurmonumenten – 
Janko van Beek

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet

komt ook bij u thuis.

Bel voor een afspraak
of informatie

met Janet  06-29060003.
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De Meester Kremerschool steunt ‘Tugende Africa’
NEDERHORST DEN BERG
Woensdag 16, donderdag 
17 en vrijdag 18 september 
stond het onderwijs op de 
Meester Kremerschool in 
het teken van Oeganda. 
De school steunt een pro-
ject van Tugende Africa; zij 
zamelen geld in voor veilig 
sanitair voor kinderen in 
Oeganda.

Een kleine 2 jaar geleden is de 
Stichting Tugende Africa mede 
door Steven Kibira opgericht 
met het doel om in Oost Oe-
ganda de sanitaire omstandig-
heden bij scholen te verbete-
ren. Steven Kibira, geboren en 
getogen in Oeganda, woont nu 
in Nederland, maar heeft zijn 
hart voor altijd verknocht aan 
zijn thuisland. Hij heeft ons 
project geopend met een pre-
sentatie over het leven in Oe-
ganda. Daarna heeft hij work-
shop dansen gegeven aan alle 
groepen van de school. Op 
donderdag heeft Globe, Cen-
trum voor Kunst en Cultuur, 
uit Hilversum de dag ingevuld 

met workshops dans, zang en 
body percussion. De vrijdag is 
afgesloten met een tentoon-
stelling in de school van alle 
gemaakte werkjes rondom dit 
project. De kinderen konden 

hun eigen gemaakte maskers, 
muziekinstrumenten, schil-
derijtjes, speksteenhangers, 
eigen gemaakt speelgoed, te-
keningen laten zien aan alle 
groepen. Helaas was het niet 

mogelijk door de huidige Coro-
na-maatregelen om de ouders 
hierbij uit te nodigen. Met heel 
veel filmpjes en foto’s hebben 
we geprobeerd de ouders toch 
hierbij te betrekken en uit te 

nodigen tot een donatie voor 
dit project van Tugende Africa. 
Met de donaties van kinde-
ren en ouders hopen we een 
steentje te hebben bijgedra-
gen aan dit mooie initiatief.

Waar vindt u persoonlijk advies voor een nieuwe wasmachine? Wat 
moet u doen als er een inbouwapparaat in uw keuken defect is? 
Wie kunt u bellen voor reparatie of vervanging? Het antwoord op 
deze vragen is simpel: Vink Witgoed. Op onze website en in onze 
showroom vindt u een uitgebreid assortiment aan vrijstaande en 
inbouwapparatuur. Onze deskundige medewerkers adviseren u 
graag. 
 

(On)mogelijkheden
Bij Vink Witgoed denken we niet in onmogelijkheden maar 
in mogelijkheden. Onder het genot van een kop koffie of 
thee denken we met u mee en zoeken we naar hoe het wél 
kan. Zo komen we tot een oplossing waar u en wij tevre-
den mee zijn. Indien dit nodig is komen wij bij u thuis om 
een compleet advies te geven, aangepast aan de wensen 
en maten die het beste bij u en uw woning passen.

Blijvende service
“Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service” is niet voor 
niets onze slogan. Als u met een defect apparaat in uw 
keuken staat, wilt u snel vervanging. Vink Witgoed levert 

en plaatst de nieuwe aankoop snel en op een tijd die u het beste 
schikt. Daarbij bieden wij service die verder gaat dan het leveren 
van uw apparatuur. Mocht u na de levering een vraag of storing 
hebben, dan kunt u ook een beroep op ons doen. 

Ook nu
Ook in tijden van de Coronacrisis kunt u een beroep op ons doen. 
Via de telefoon en mail (info@vinkwitgoed.nl) zijn wij bereikbaar 
en is onze showroom geopend. Zolang het verantwoord is en wij 
gezond zijn, gaan wij door met leveren, installeren en inbouwen.  
Natuurlijk houden wij hierbij rekening met de richtlijnen van het 
RIVM en de overheid. Wij blijven er ook in deze tijd alles aan doen 
om u te helpen! 

Alles van A tot Z goed geregeld!


