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Rosalie: ‘Hugo help ons’
Laatste noodkreet over WMO en Jeugdzorg

WIJDEMEREN
Op initiatief van de Wijde-
meerse wethouder Rosalie 
van Rijn doet een groot 
aantal wethouders uit het 
sociaal domein op social 
media een noodkreet aan 
minister Hugo de Jonge 
via #hugohelpons. 

De boodschap van de wethou-
der: “We krijgen steeds meer 
taken in het sociaal domein, 
maar niet meer geld. Dat kan 
echt niet langer zo! We hebben 
meer geld nodig om inwoners 
goede zorg te kunnen blijven 
geven.” De videoboodschap 
is te vinden via onderstaande 
social mediakanalen:

www.facebook.com/gemeen-
tewijdemeren;www.twitter.
com/gemwijdemeren;www.lin-

kedin.com/company/gemeen-
te-wijdemeren;https://youtu.
be/UkhvBMxCrb4

Slapeloze nachten
Slapeloze nachten heeft ze 
over de jeugdzorg en de Wmo. 
‘Deze taken voeren we met 
liefde uit, maar dan hebben we 
er wel genoeg geld voor no-
dig’, vertelt Van Rijn in een ze-
ven minuten durende filmpje. 
Daarin uiten ook wethouders 
uit 26 andere gemeenten hun 
zorgen. Gemeenten van noord 
tot zuid en van west tot oost. 
De een indringend – ‘Hugo, 
help ons, laat ons niet in de 
steek’ -, de ander ludiek, maar 
niet minder serieus.

Laatste noodkreet
‘Het is een laatste noodkreet’, 
vertelt initiatiefnemer Van Rijn 

in een toelichting aan het blad 
Binnenlands Bestuur. ‘De tot 
nu toe gevoerde lobby’s en 
acties hebben vooralsnog 
niets opgeleverd. Ik was er op 
2 juli bij, maar ik ben daarna 
zwaar teleurgesteld de trein in 
gestapt.’ Op 2 juli overhandig-
den tientallen wethouders ruim 
270 financiële noodkreten van 
gemeenten aan Kamerleden 
en minister Ollongren van 
Binnenlandse Zaken. ‘Ik had 
gehoopt dat we gehoord zou-
den worden, maar de urgentie 
wordt niet gevoeld. We krijgen 
telkens te horen dat we tot 
november moeten wachten, 
maar dat is te laat. Wat je weg-
snijdt, komt niet meer terug.’

Schrappen
Er is haast: ‘We zijn nu met 
onze begrotingen bezig en 

moeten nu keuzes maken die 
we helemaal niet willen ma-
ken. De lasten voor de inwo-
ners zullen stijgen. De mantel-
zorgwaardering gaat van 200 
naar 50 euro. De extra mid-
delen die we in het bestuur-
sakkoord hadden opgenomen 
voor kunst en cultuur gaan we 
er niet aan uitgeven. Het Inte-
graal Kind Centrum gaat ook 
niet door.’ Van Rijn vreest dat 
gemeenten bij de begrotings-
behandeling fors gaan snijden 
in voorzieningen; ingrepen die 
achteraf niet nodig blijken te 
zijn omdat het rijk alsnog over 
de brug komt met structureel 
extra geld. Daarom wil ze nu 
toezeggingen van haar partij-
genoot De Jonge.

Happy Stones

Door: Loes Schriek

KORTENHOEF
Janneke Heerschop uit 
Kortenhoef legt hier en 
daar de door haar beschil-
derde Happy Stones neer. 
Met de bedoeling dat men-
sen hier blij van worden.

Dus kom je zo’n Happy Stone 
tegen in het bos, het winkel-
centrum of elders in de omge-
ving, neem er gerust één mee 
naar huis. Om zelf te houden, 
of om weg te geven. Janneke 
geeft om haar medemens en 
maakt nu mooie grote stenen 
met een boodschap erop voor 
de wat oudere dorpsgenoten. 
Inmiddels zijn er al heel wat 
bezorgd en zullen er nog meer 
komen. Corrie Ockhuijsen en 
Loes Schriek zullen de stenen 
voor haar bezorgen, al de co-
ronaregels in acht nemende. 
Happy Stones toveren een 
glimlach op gezichten.

  

Meld je aan 
op OERRR.nl

IK WIL OERRR
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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

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.

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

1e za. v.d. maand - Markt in Ankeveen

van 8.00-12.30 uur met groenten,
kaas, noten, olijven, bloemen, 

brood, boeken, bonbons
en schoenmaker.

(Vis op bestelling bij Gaby Fish)  

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 3 oktober: 19.00 uur:
 W. Balk.
 OLV Hemelvaart
 Do. 1 oktober: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 4 oktober: 9.30 uur: 
 L. Wenneker.
 H. Antonius
 Zo. 4 oktober: 9.30 uur: 
 W. Balk.

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

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 4 oktober:  10.00 uur:

       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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Verordening bepaalt toekomst Wijdemeren
Zes meningen op een rijtje

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het was vorige week druk 
in Haarlem. Onder de 42 in-
sprekers bij de provinciale 
commissie Ruimte Wonen 
Klimaat waren nogal wat 
Wijdemeerders, voor- en 
tegenstanders die een me-
ning hebben over de Pro-
vinciale Omgevingsveror-
dening (POV).

De verordening bepaalt de 
grenzen van het Bijzonder 
Provinciaal Landschap (BLP) 
en grote delen van dat land-
schap liggen binnen de zes 
dorpen van Wijdemeren. Het 
bepaalt dus hoe de gemeente 
er in de toekomst uit gaat zien. 
Waar nog woningbouw moge-
lijk is of jachthavens kunnen 
moderniseren. De invloed van 
deze POV is dus groot. De pro-
vincie bepaalt straks of er nog 
ergens in de gemeente huizen 
gebouwd kunnen worden.

‘KRIJGEN WE GELD 
TERUG?’

Jan- Jaap de Kloet
Natuurlijk voerde wethouder 
Ruimtelijk Ordening Jan-Jaap 
de Kloet ook het woord. Hij be-
gon met het statement dat Wij-
demeren ‘de schoonheid van 
de natuur en het landschap 
wil koesteren en sterker nog 
wil verbeteren’. Maar er moet 
ruimte blijven voor woning-
bouw en bedrijvigheid. De ge-

meente kent 1000 woningzoe-
kenden. Door het Bijzonder 
Provinciaal Landschap komt 
Wijdemeren klem te zitten. 
‘De mogelijkheden om nieuwe 
bouwplannen te ontwikkelen 
worden tot vrijwel 0 terugge-
bracht’ en zonder groei komt 
de leefbaarheid en het voor-
zieningenniveau in gevaar.

Op dit moment zijn er plannen 
voor de revitalisering van on-
geveer 3 bedrijven, 7 jachtha-
vens en nieuwbouw van circa 
480 woningen, waaronder Ne-
derhorst-Noord, die onder het 
BPL komen te vallen. Ook de 
recreatiesector worden dras-
tisch beperkt. Dat laatste vindt 
De Kloet opmerkelijk, want 
was er geen Gebiedsakkoord 
ondertekend waarin recreatie 
een van de pijlers was. Wijde-
meren betaalde maar liefst 3 
miljoen. Met de POV kunnen 
die plannen niet worden uitge-
voerd.

‘Krijgen wij geld terug?’, sloot 
Jan-Jaap de Kloet af.

Dik van Enk
Namens Ondernemend Wijde-
meren hield voorzitter Dik van 
Enk een betoog. Hij wees op 
de economische krimp in Gooi 
en Vechtstreek, om die trend te 
keren zijn er 25.000 banen en 
78 ha. werklocaties nodig om 
een gezonde woon-werkba-
lans te creëren. Door het BLP 
blijft er nagenoeg geen ruimte 
meer voor verdere ontwikke-
ling van woningbouw alsmede 
het revitaliseren van bedrijven-

terreinen. ‘Gooi onze gemeen-
te alstublieft niet op slot, maak 
er geen reservaat, museum 
of gevangenis van’. Van Enk 
zei dat hij ook namens Hiswa, 
NCOW, Bouwend Nederland 
en de horeca sprak. Hij meen-
de dat de verordening ‘een 
grote streep door het Gebieds-
akkoord’ was.

Jan Verbruggen
Ook de politieke partijen kre-
gen de kans om hun standpunt 
te ventileren. Zo ook Jan Ver-
bruggen (CDA). ‘Wijdemeren 
bestaat uit een aantal dorpen 
met allemaal hun eigen DNA. 
De gemeente zorgt ervoor 
dat deze leefbaar blijven door 
de voorzieningen op peil te 
houden. Om deze leefbaar te 
behouden en de vergrijzing 
tegen te gaan moeten we wo-
ningen toevoegen’. Hij noem-
de naast Zuidsingel fase 8 en 
ook de lintbebouwing van alle 
dorpen die nu binnen het Bij-
zonder Provinciaal Landschap 
gaan vallen. ‘Dit kan en mag 
niet’. Verbruggen hoopte dat 
de zorgen van minister Ollon-
gren over de noodzaak van 
bouwlocaties ertoe zal leiden 
dat de POV niet zal doorgaan.

William Rutten
Namens stichting MinderHin-
der i.o. sprak topfotograaf 
William Rutten de Statenle-
den toe. Hij complimenteerde 
de provincie met ‘de manier 
waarop de omgevingsverorde-
ning helpt onze unieke woon-
omgeving te beschermen’. Dat 
Wijdemeren op de valreep

Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
(foto: Douwe van Essen)

nog grootschalig wil bouwen 
in de Kortenhoefse polder 
vond hij ‘een aantasting van 
het historisch beschermde 
dorpsgezicht’. Temeer daar 
de infrastructuur nu al niet 
voldoet. Nog meer huizen 
maakt de verkeersproblema-
tiek alleen maar groter. Tot slot 
legde Rutten een link naar de 
Nieuwjaarsspeech van burge-
meester Larson die streefde 
naar meer dan 25.000 inwo-
ners met als doel meer geld uit 
het Gemeentefonds. ‘Dat kan 
toch niet ten koste gaan van 
de leefbaarheid en veiligheid?’

Wim van Oudheusden
Loosdrechter Wim van Oud-
heusden stuurde zijn mening 
ook op naar de commissie 
Ruimte Wonen Klimaat. Hij wil 
geen woningbouw in de Horn- 
en Kuijerpolder in Nederhorst 
den Berg, liever ‘binnendorps’ 
bouwen. Hij trekt het argu-
ment ‘woningnood’ in twijfel, 
voor een seniorenwoning in 
het complex waar Van Oud-
heusden woont, was weinig 
belangstelling. Wijdemeerse 
inwoners hebben maar liefst 
700 potentiële bouwlocaties 
aangedragen, die daarna 
slechts in beslotenheid zijn be-
sproken. Waarom geheimhou-

ding? Verder verwijt hij Wijde-
meren weinig slagvaardigheid 
t.a.v. de 650 woningen in Ter 
Sype (Loosdrecht). Samen 
met de provincie moeten kno-
pen worden doorgehakt over 
vliegveld Hilversum.

Renée Wijnen
Namens De Lokale Partij was 
raadslid Renée Wijnen aan-
wezig. Zij ondersteunde haar 
betoog met tal van documen-
ten. Ook heeft DLP een eigen 
zienswijze geschreven die on-
dersteunt het provinciebestuur 
dat Wijdemeren ziet ‘als groe-
ne enclave tussen drie grote 
steden’. Woningen toevoegen 
in de kernen of direct grenzend 
aan de lintbebouwing in kleine 
aantallen vindt ze passend in 
de schaal van onze dorpen. 
Ze vreest dat Wijdemeren 
overhaaste stappen gaat zet-
ten om alsnog woningbouw 
door te drukken. Mevrouw Wij-
nen pleit voor een ondersteu-
ning vanuit de provincie voor 
bijzondere bouwprojecten in 
Wijdemeren. Voorts ziet ze uit 
naar een overkoepelende visie 
waarin natuur, recreatie, wo-
ningbouw en bedrijven beter 
worden gepositioneerd.

MinderHinder i.o. woordvoerder 
William Rutten (foto: William 
Rutten Photography)
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Wijdemeren zet zich in tegen kanker

WIJDEMEREN
In Wijdemeren wordt 2021 
de KWF Samenloop geor-
ganiseerd. Een indrukwek-
kend evenement dat in het 
teken staat van hoop en 
steun voor iedereen die 
met kanker te maken heeft 
(gehad). Gedurende 24 uur 
wandelen deelnemers in 
teams over een speciaal 
uitgezet parcours om zo-
veel mogelijk geld op te 
halen voor KWF Kankerbe-
strijding.

Ieder jaar krijgen bijna 
120.000 mensen de diagnose 
kanker. “Voor al die mensen in 
de regio Wijdemeren die door 
kanker getroffen worden, or-
ganiseren we de Samenloop”, 
vertelt Evelien de Ruiter van 
KWF Kankerbestrijding. “Het 
samenzijn tijdens zo’n week-
end biedt heel veel mensen 
hoop en troost. Een moment 
van verbondenheid met hun 
naasten. En, niet te vergeten, 
we zamelen geld in voor KWF. 

Dat is de komende jaren ex-
tra belangrijk, want door de 
coronacrisis zijn tientallen mil-
joenen euro’s minder beschik-
baar voor kankeronderzoek.”

Vrijwilligers gezocht
KWF is hard op zoek naar 
mensen die willen helpen bij 
de organisatie. De Ruiter: “We 
willen er graag een groot suc-
ces van maken en Wijdemeren 
op deze mooie manier echt 
op de kaart zetten. Natuurlijk 
houden we rekening met de 
dan geldende coronamaat-
regelen.” Vrijwilligers kunnen 
helpen met allerhande zaken: 
teamwerving, logistiek, com-
municatie, ondersteuning van 
(ex-)kankerpatiënten, financi-
en, amusement, ceremonies 
of het organiseren van een 
Kinderloop. “Het kost je weke-
lijks een paar uurtjes. Maar het 
geeft ook veel voldoening om 
met zoiets moois bezig te zijn. 
We hopen snel een enthousi-
ast team te kunnen samenstel-
len!” Lijkt het je wat, of heb je 
nog vragen? Neem contact op 
met Evelien de Ruiter via 06 – 
21 42 61 90.

   

Ruim € 20.000 voor KWF Kankerbestrijding
WIJDEMEREN
De collecte voor KWF Kan-
kerbestrijding in Wijdeme-
ren, heeft € 20.756,06 opge-
bracht. Hartelijk dank voor 
uw bijdrage! De opbrengst 
in ’s-Graveland/Korten-
hoef was € 8282,85. De op-
brengst in Loosdrecht was 
€ 6961,79. De opbrengst in 
Nederhorst den Berg was 
€ 4235,96. De opbrengst in 

Ankeveen was € 1275,46.

Wie de collectant heeft gemist 
kan alsnog een gift overma-
ken op giro 26000 ten name 
van KWF Kankerbestrijding 
in Amsterdam. Met het geld 
dat de collectanten hebben 
opgehaald blijft KWF Kanker-
bestrijding zich inzetten voor 
minder kanker, meer gene-
zing en een betere kwaliteit 

van leven. Dat doet zij echter 
niet alleen, maar samen met 
patiënten, onderzoekers, art-
sen, donateurs en vrijwilligers. 
Samen moeten én kunnen we 
tegen kanker strijden want he-
laas overlijden er nog jaarlijks 
42.000 mensen aan kanker. 
Wetenschappelijk onderzoek 
blijft daarbij nog steeds heel 
hard nodig. Zie KWF.NL voor 
meer informatie.

   

Recordbedrag Nierstichting Ankeveen
ANKEVEEN
Ruim 40.000 vrijwilligers 
collecteerden van 13 tot 
en met 19 september in 
heel Nederland tijdens de 
collecteweek van de Nier-
stichting. In Ankeveen 
bracht dat een record-
bedrag van 840 euro op. 
Alle bijdragen helpen om 
het welzijn van nierpatiën-
ten te verbeteren. En dat 
is hard nodig, want leven 
met een nierziekte beperkt 
je enorm. De Nierstichting 
wil nierpatiënten hun leven 

teruggeven. Zodat zij er 
weer kunnen zijn voor de 
mensen die zoveel van hen 
houden.

“De Nierstichting krijgt geen 
structurele financiële steun 
van de overheid en is afhanke-
lijk van giften en donaties.

De inkomsten uit de collecte-
week zijn dan ook erg essenti-
eel voor het werk van de Nier-
stichting”, benadrukt Coos de 
Wilde,   Nierstichting   collecte-
coördinator in Ankeveen “Wij 

bedanken alle collectanten 
dan ook hartelijk voor hun vrij-
willige inzet en donateurs voor 
hun steun. En zijn ontzettend 
blij met deze opbrengst. Want 
elke bijdrage helpt ons zodat 
we nierpatiënten hun leven te-
rug kunnen geven.

Wie de collectant van de Nier-
stichting is misgelopen, kan 
alsnog een donatie doen op 
www.nierstichting.nl. Doneer 
en help mee om nierpatiënten 
hun leven terug te geven.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Als zoete broodjes……

Suikerbrood
€ 2,95

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Koninginneweg 73 B Kortenhoef

Dit is precies dat unieke pandje waar iedereen altijd om vraagt maar 
wat nooit te koop staat! Waar diegene met een creatief beroep, een ei-
gen praktijk of studio,  de thuiswerker die een zelfstandige kantoor-
ruimte zoekt, een heerlijke ruimte vindt met een geheel eigen gezicht!
In 2020 is het grotendeels gerenoveerd inclusief nieuwe kozijnen en een nieuw 
dak. De nieuwe eigenaar dient het pand nog af te bouwen naar eigen wen-
sen. Aansluiting van elektriciteit is aanwezig. Bg: 4.81 m x 8.19 m binnen-
maats. Verdieping: 4.25 m x 8,32 m binnenmaats (nu gedeeltelijk bevloerd).

Vraagprijs: 169.500,- k.k.

NIEUWNIEUW

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisteren

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisterenLuister jij?

Als iemand zijn  
verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word  vrijwi�iger!
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Twee ton tekort 
2021
Focus op dorpen en toerisme

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wat al lang in de lucht hing, 
staat nu vast: Wijdemeren 
verkeert financieel in zwaar 
weer. Wethouder Jan Klink 
heeft de begroting 2021-
2024 gepresenteerd. De ge-
meente heeft voor 2021 een 
tekort van bijna 2 ton. Er 
moet dus fors worden be-
zuinigd. Plus dat de totale 
woonlasten zullen stijgen, 
gemiddeld met 5 %.

De grootste kostenstijgers zijn 
de WMO (maatschappelijke 
ondersteuning) en de Jeugd-
zorg. Die stijging blijkt struc-
tureel van aard, zonder dat 
rijksvergoedingen zijn meege-
stegen. Er zijn geen aanwijzin-
gen dat deze trend in 2021 zal 
wijzigen, ondanks herhaalde 
oproepen van o.a. wethouder 
Rosalie van Rijn om meer geld 
bij de minister.

Bezuinigen
Wethouder Jan Klink geeft aan 
dat Wijdemeren in ‘financieel 
guur weer zit’. Om de nood-
zakelijke zorg te garanderen, 
heeft de wethouder 2 miljoen 
extra begroot voor WMO en 
Jeugdzorg. Dus moet er bezui-
nigd worden. De drie Wijdehui-
zen stoppen, de mantelzorg-
waardering gaat van 200 naar 
50 euro, er komt geen bestuurs-
adviseur en er wordt voor bijna 
een ton aan loonkosten minder 
uitgegeven. Plus dat de bouw 
van een 3e Integraal Kind Cen-
trum wordt uitgesteld. Opgeteld 
met alle besparingen groot en 

klein levert dat ruim 1.800.000 
op. Althans in het scenario dat 
het gemeentebestuur voorstelt 
(Evenwichtsscenario). De raad 
kan ook uit drie andere scena-
rio’s kiezen.

Woonlasten omhoog
Daarnaast gaat de woonlasten-
nota voor een huishouden met 
een gemiddelde WOZ-waarde 
van 414.000 euro met vijf pro-
cent omhoog (4,33 euro per 
maand). Woon je goedkoper, 
dan is de stijging lager, voor in-
woners die in een duurder huis 
wonen, is de stijging groter. 
De forse stijging van de OZB 
(12%) wordt gedempt door ver-
laging van de rioolkosten. Het 
gemiddelde is dus: + 152 euro 
per jaar.

Onverminderd
Klink geeft aan dat bezuinigen 
pijnlijk is, maar dat er ook veel 
gewoon wordt doorgezet. De 
dienstverlening blijft op peil, 
het dorpenbeleid gaat voort, de 
zorg voor de kwetsbaren blijft 
gehandhaafd. En de ambte-
lijke organisatie blijft zich ver-
beteren. Ook plannen als het 
Gebiedsakkoord en de nieuwe 
Omgevingswet blijven belang-
rijk. Het college spaart verder 
de toeristische sector. Foren-
senbelasting en toeristenbe-
lasting worden niet verhoogd. 
Ook voert Wijdemeren geen 
precariobelasting in (terrassen, 
luifels, lichtreclame, enz.) om 
de horeca en de toeristische 
sector niet te belasten.

Foto:
Financieel wethouder Jan Klink

List en bedrog in gemeente 
Wijdemeren
Ingezonden brief

Al tientallen jaren wordt in Wij-
demeren gesproken over de 
verkeersproblematiek zonder 
dat hiervoor een oplossing ge-
vonden wordt. Het bouwen van 
honderden nieuwe woningen 
in de beschermde polders van 
Kortenhoef maakt het verkeer-
sprobleem nog groter dan het 
al is.

In een schaamteloze brief aan 
de raadsleden van Wijdeme-
ren (zie www.minderhinder.
nu) legt wethouder De Kloet 
uit dat hij mogelijkheden ziet 
om het democratische proces 
te omzeilen en de bouwplan-
nen voor Zuidsingel 8 samen 
met geldbeluste projectont-
wikkelaars door te drukken. 
Wanneer dit lukt, hebben in-
woners het nakijken en mogen 
zij straks achteraf en voor de 
vorm meepraten. Bovendien 

wordt het verkeersprobleem 
in de brief verzwegen. Daar is 
immers geen oplossing voor. 
Deze plannen zijn in politieke 
achterkamertjes tot stand ge-
komen en veel daarvan wordt 
ook letterlijk geheimgehouden. 
Wethouders De Kloet (Dorps-
belangen) en Boermans (D66) 
voeren machtspolitiek uit. Het 
doel heiligt de middelen, de 
gemeenteraad en de inwo-
ners houden ze op afstand. De 
stichting MinderHinder.nu ver-
tegenwoordigt op dit moment 
al ruim 400 steunbetuigers en 
dit aantal groeit met de week. 
Inwoners maken zich enorme 
zorgen over de leefbaarheid 
van hun woonomgeving en 
worden soms letterlijk niet toe-
gelaten voor inspraak tijdens 
commissievergaderingen. On-
derzoeken in opdracht van de 
projectontwikkelaar bevatten 

dubieuze aannames en reke-
nen toe naar een gewenste uit-
komst. Participatie en inspraak 
zijn verworden tot een schijn-
vertoning.

Wij zijn enorm teleurgesteld en 
voelen ons belazerd. Maar we 
zijn ook waaks en gemotiveerd. 
Eerlijk duurt het langst. Daar-
om gaan we de onderste steen 
naar boven halen. Gemeen-
te Wijdemeren moet stoppen 
met machtspolitiek gebaseerd 
op list en bedrog en weer een 
betrouwbare en transparante 
overheid worden voor haar bur-
gers. Bent u het hiermee eens 
dan nodigen we u van harte uit 
om uw steun te betuigen via 
www.minderhinder.nu.

Tom Burgers, namens Stichting 
Minderhinder.nu

   

Gevecht achter de schermen
Ingezonden brief

Soms is het nodig om politie-
ke processen te duiden. Dat 
doet De Lokale Partij. Zij zijn 
furieus over de gang van zaken 
afgelopen week. Het college 
misbruikt oriënterende sessies 
om politieke meningen te pei-
len, terwijl daar juist openbare 
commissievergaderingen voor 
bedoeld zijn.

“Ik heb mijn handen vol aan 
het in toom houden van de te-
rechte boosheid van mijn frac-
tiegenoten” aldus fractievoor-
zitter Gert Zagt. De lont in het 
kruitvat is aangestoken door 
wethouder De Kloet. Die te-
gen de gangbare processen in, 
een viertal bouwplannen snel 
in procedure brengt zonder de 
normale behandeling in een 
openbare commissievergade-
ring. “De plannen zijn zonder 
details mondeling toegelicht 

in een bijeenkomst waarvan 
men zegt dat het openbaar is, 
maar waarvan inwoners geen 
weet hadden”, aldus Olivier 
Goetheer.

“De inwoners worden buiten 
spel gezet, zelfs Zuidsingel 
fase 8 met 250 woningen wilde 
De Kloet nog even snel extra 
toevoegen” stelt Zagt. De Lo-
kale Partij hekelde al eerder in 
Haarlem het optreden van De 
Kloet. “Cowboyacties en alles 
erop gericht om de provincie 
nog even snel de pas af te 
snijden”. De Lokale Partij is blij 
dat de provincie wel oog heeft 
voor instandhouding van onze 
prachtige woonomgeving.

Achter de schermen in de digi-
tale wandelgangen vindt klaar-
blijkelijk het debat plaats. Bui-
ten het zicht van de inwoners. 

Zelfs de andere politieke par-
tijen die ook vinden dat partici-
patie met bouwplannen slecht 
gaat, geven dit toch gewoon 
hun zegen. Niet alleen wordt 
geknabbeld aan het mooie 
landschap maar ook aan open-
baarheid en zorgvuldigheid van 
besluitvorming in Wijdemeren.

“Deze bestuurlijke gang van 
zaken is ten hemel schreiend”, 
vult Alette Zandbergen aan. 
“Tussentijds eenzijdig spelre-
gels wijzigen is onbehoorlijk. 
De Lokale Partij blijft knokken 
voor inwoners. Het begint met 
luisteren naar inwoners, niet 
alleen in verkiezingstijd”.

De Lokale Partij

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Bedrijven en woningen op Ter Sype
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Al ongeveer 30 jaar pro-
beert de gemeente een wo-
ningbouwplan in het ge-
bied Ter Sype te realiseren, 
grenzend aan de Rading 
en Tjalk in Loosdrecht. Het 
grootste obstakel waar-
om er geen 600 woningen 
gebouwd mogen worden, 
is de aanwezigheid van 
Vliegveld Hilversum. Het 
luchthavenbesluit staat 
geen huizen toe binnen de 
geluidscontour 48 dB (A). 
Nu lijkt er een kans op een 
doorbraak: een bedrijven-
terrein plus 50 tot 70 wo-
ningen. Het vergt nog wel 
2 jaar onderzoek.

Het verleggen van de start- en 
landingsbanen van het vlieg-
veld zou de geluidsbelaste 
zone kunnen verkleinen. Daar 
wil Hilversum echter niet aan 
meewerken. Wethouder De 
Kloet weet dat hier niet aan 
getornd zal worden. Voor pro-
jectontwikkelaar Lithos is het 

financieel niet interessant om 
een beperkt aantal woningen 
buiten de geluidscontour neer 
te zetten. Bijvoorbeeld doordat 
hij bij het aanleggen van deze 
woningen al wel voorzienin-
gen zou moeten laten aanleg-
gen voor het hele gebied en 
deze niet alleen uit de wonin-
gen zijn terug te verdienen. Nu 
heeft Lithos in samenwerking 
met DC Vastgoed een plan ge-
maakt waarbij op ongeveer 10 
ha. een bedrijventerrein wordt 
aangelegd in het stuk met de 
geluidsbeperkingen. Plus de 
50 tot 70 woningen die wel 
buiten de geluidscontour mo-
gen. Dat geeft voor hen een 
beter haalbare exploitatie.

Noodzaak
Wijdemeren heeft een grote 
behoefte aan bedrijventer-
reinen. Er is nergens anders 
ruimte. In de zes dorpen is een 
groei van de werkgelegenheid 
noodzakelijk. Wijdemeren 
bood in 2019 slechts 601 ba-
nen per 1000 inwoners van de 
beroepsbevolking, tegenover 
een landelijk gemiddelde van 

792 op 1000. Dit hangt samen 
met het structureel tekort aan 
bedrijfsruimte in onze regio én 
in Wijdemeren.

Verder
Er moet nog uitgebreid onder-

zocht worden wat de even-
tuele gevolgen zijn. Zowel 
financieel, ruimtelijk als maat-
schappelijk. Zo is het gemeen-
tebestuur geen voorstander 
van maatschappelijke voorzie-
ningen die ten koste gaan van 

de woningbouw, dat kan de 
exploitatie in gevaar brengen. 
Bovendien is er een verkeer-
sprobleem op de smalle Ra-
ding. Het zal nog 1 à 2 jaar du-
ren voordat het plan gereed is.
 

035-6562624 www.bouhuisen.nl

www.devlindertuyn.nl

• 6 luxueuze villa ’s
•  omringd door ongeëvenaard      
    natuurschoon
•  direct aan + uitzicht op het water
•  buitengewone kans op 
 waterrijk wonen

N E D E R H O R S T  D E N  B E R G

VLINDERTUYN

6  TO PV I L L A’S  A A N  H E T  WAT E R  I N  N E D E R H O R ST  D E N  B E RG

V E R KO O P : O N T W I K K E L I N G :

Prijzen villa’s vanaf € 798.000,- v.o.n.

De 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.

N O G  S L E C H TS  2  V I L L A’ S T E  KO O P !BEL DE MAKELAAR VOOR EEN  VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK: 035-6562624

ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING



Wijdemeren
informeren

>   Klachten? Laat u testen

Heeft u klachten die mogelijk wijzen op het 

coronavirus, zoals neusverkoudheid, keelpijn, 

hoest, koorts, kortademigheid, reuk-/smaak-

verlies of buikklachten? Doe dan gratis een 

coronatest. U kunt telefonisch een afspraak 

maken via 0800-1202. Dit telefoonnummer 

is dagelijks bereikbaar van 8.00 tot 20.00 

uur. Houd bij het maken van een afspraak 

uw burgerservicenummer (BSN) bij de hand. 

U kunt ook online een testafspraak maken 

en de uitslag van de test bekijken. Dit kan via 

www.coronatest.nl. Zonder klachten heeft 

een coronatest geen zin. De test laat alleen 

zien of u op dit moment corona hebt. 

>   Gemeenteraad en organisatie

In verband met de stijgende lijn in het aantal 

besmettingen zullen de bestuurlijke vergade-

ringen van college, commissies en raad vanaf 

deze week ook weer digitaal plaatsvinden. U 

kunt de raads- en commissievergaderingen 

volgen via wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Ook de ambtelijke organisatie werkt vanaf 28 

september weer zo veel als mogelijk vanuit 

huis. De openingstijden van de afdeling 

burgerzaken blijven vooralsnog ongewijzigd. 

We verzoeken u wel om zo veel mogelijk 

alleen te komen en u aan de maatregelen op 

te volgen die gelden in de publieksruimte van 

het gemeentehuis.

>   Op reis? Wees voorbereid

De herfstvakantie staat voor de deur. Bent u 

van plan om tijdens de herfstvakantie naar 

het buitenland op reis te gaan? Volg overal 

de basisregels, dus houd 1,5 meter afstand, 

was vaak uw handen en laat u testen bij 

klachten. Wees voor u vertrekt goed op de 

hoogte van de maatregelen die gelden in het 

land van bestemming. Download bovendien 

de Reisapp van Buitenlandse zaken en zet 

pushberichten aan. Houd tijdens uw vakantie 

het Nederlandse reisadvies in de gaten. Reist 

u (terug) naar Nederland vanuit een gebied 

met veel coronabesmettingen? Houd dan 

rekening met een thuisquarantaine van tien 

dagen. 

>   Coronadashboard
Het coronadashboard van de GGD geeft u 

een overzicht van actuele cijfers in de regio 

Gooi en Vechtstreek. Bijvoorbeeld het aantal 

bezoekers aan de teststraat, de bevestig-

de besmettingen, ziekenhuisopnames en 

gemelde overledenen. Het dashboard wordt 

(voor zover de cijfers bij ons bekend zijn) twee 

keer per dag ververst. Bekijk het dashboard op 

www.ggdgv.nl/coronadashboard.

Het gaat niet goed met de bestrij-
ding van het coronavirus. De cijfers 
lopen zo snel op, ook in onze regio,  
dat we nu iets moeten doen om het 
tij te keren. Daarom zijn er weer ex-
tra maatregelen aangekondigd. Niet 
fijn, wel echt nodig.

Daar gáán we weer, hoor ik u denken. Dat 

begrijp ik goed. Algauw overheerst het gevoel 

dat we weer van voren af aan beginnen. 

Toch is deze tweede golf anders. We hebben 

geleerd van de eerste golf. We weten goed 

hoe we verdere besmetting tegen kunnen 

gaan.  Houd anderhalve meter afstand, was 

regelmatig uw handen en vermijd drukte, dat 

is onze mantra al maanden. Zo hebben we er 

met elkaar in maart en april voor gezorgd dat 

het aantal besmettingen terugliep, de zieken-

huizen weer leger raakten, dat we letterlijk op 

adem konden komen, dat het leven weer wat 

vrijer en lichter werd. 

Onze ervaring heeft ons ook geleerd dat we 

vooral de maatregelen naleven voor een ander. 

We doen dit omdat we onze dierbaren niet 

ziek willen laten worden.  We doen het zodat 

de horeca niet dicht hoeft. We doen het omdat 

we willen dat ondernemers blijven bestaan. Wij 

doen dit omdat we willen dat onze jeugd zich 

vrij en veilig kan voelen. Wat dat betreft leven 

we in een bijzondere tijd. Wij kunnen als indivi-

duen ervoor zorgen dat wij als collectief hier zo 

goed mogelijk doorheen komen.   

Het vraagt veel van ons allen. Dat besef ik. 

Daarom bezoeken de wethouders en ik de 

komende week diverse ondernemers en 

ook een aantal (sport)verenigingen om de 

situatie met ze te bespreken en te kijken wat 

we gezamenlijk extra kunnen doen. Dus niet 

alleen de landelijke maatregelen opvolgen 

maar ook kijken wat we in Wijdemeren extra 

kunnen doen. Alles op alles zetten zodat ons 

land niet weer op slot hoeft.

Voor jongeren is dit een extra zware tijd. Ze 

zijn onzeker over studie, baan en toekomst. 

De klachten zijn bij hen vaak mild. Voor 

hen is het lastig het belang van naleving te 

voelen waardoor ze dit in sommige gevallen 

nalaten. Ik wil ze graag op het hart drukken 

de maatregelen wél te (blijven) opvolgen. 

Ook al word je zelf niet ziek, je kan iemand 

anders besmetten die daar wel erg ziek van 

wordt. Belangrijk is dat we het gesprek met 

onze jeugd blijven aangaan; thuis, op school 

en waar het dan ook schikt. Praten over 

wat je lastig vindt helpt; dat geldt voor ons 

allemaal. Wij delen allemaal dezelfde “corona 

moeheid” maar ook hetzelfde vooruitzicht: 

een leven zonder corona en een leven 

waarin wij ons weer vrij voelen en dichterbij 

elkaar kunnen zijn. Tot slot: zorg goed voor 

uzelf en voor elkaar. Heeft u klachten? Blijf 

thuis en laat u testen. Alleen samen kunnen 

we verdere verspreiding van het coronavirus 

voorkomen. Ik reken op u. 

Crys Larson 

Burgemeester Wijdemeren

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

30 september 2020

Kort

  Extra maatregelen:  
  niet fijn, wel echt nodig  

extra editie



>  Bekendmaking wet
geluidhinder (ontwerpbesluit)

RECTIFICATIE

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:

In procedure is het ontwerpbestemmingsplan 

“Plassengebied Loosdrecht 2013 Oud Loos-

drechtsedijk 243” te Loosdrecht. Dit bestem-

mingsplan richt zich op het mede gebruik van 

de recreatieappartementen aan de Oud-Loos-

drechtsedijk 243 voor permanente bewoning. 

Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke 

geluidszone van de Oud-Loosdrechtsedijk. Drie 

van de beoogde woningen aan de Oud-Loos-

drechtsedijk 243 zullenvanwege het verkeer 

op de Oud-Loosdrechtsedijk een hogere 

geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeurs-

grenswaarde 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.

Stukken ter inzage
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde 

stukken liggen vanaf 1 oktober 2020 geduren-

de zes weken gezamenlijk met het ontwerp 

bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken 

opvragen via info@wijdemeren.nl .

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter 

inzage legging gemotiveerde zienswijzen schrif-

telijk bij ons college inbrengen. Een schriftelijke 

zienswijze moet worden gericht aan het college 

van burgemeester en wethouders van Wijdeme-

ren, Postbus 190, 1230 AD, Loosdrecht. Ook 

kunt u een mondelinge zienswijze indienen. 

Hiertoe kunt u een afspraak maken via info@

wijdemeren.nl. 

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.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Oud-Loosdrechtsedijk 243, 
Oud-Loosdrecht

RECTIFICATIE

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 Oud-Loosdrechtsedijk 243 in 

Oud-Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op het perceel Oud-Loos-

drechtsedijk 243 in Oud-Loosdrecht. Dit ont-

werpbestemmingsplan richt zich op het mede 

gebruik van de recreatieappartementen aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk 243 voor permanente 

bewoning.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 

1 oktober 2020 gedurende zes weken ter 

inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen 

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

BP8800Old2432020-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 kan contact op 

worden genomen via info@wijdemeren.nl.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Eilandseweg 4a, 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 ontwerpbestem-

mingsplan Eilandseweg 4a in Nederhorst den 

Berg ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op het op dit perceel 

afgemeerde woonschip en heeft als doel het 

woonschip te vervangen en daarbij te vergroten.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 

oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage. 

De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.

ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.BP8900Eil-

wg4a2020-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 kan contact op 

worden genomen via info@wijdemeren.nl.

>  Ontwerpbestemmingsplan Ei-
landseweg 10 ws 02, 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 ontwerpbestem-

mingsplan Eilandseweg 10 ws 02 in Nederhorst 

den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plangebied ziet op het op dit perceel 

afgemeerde woonschip en heeft als doel het 

woonschip te vervangen en daarbij te vergroten.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 

oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage. 

De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.

ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1696.BP9000Eil-

wg102020-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 kan contact op 

worden genomen via info@wijdemeren.nl.

>  Partiele herziening bestem-
mingsplan Landelijk Gebied 
Noordoost – 2012 - Oud-Loos-
drechtsedijk 30-36, 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 door de gemeen-

teraad van Wijdemeren in zijn vergadering van 

30 juni 2020 vastgestelde bestemmingsplan 

Partiele herziening bestemmingsplan Loos-

drecht Landelijk Gebied Noordoost – 2012 

- Oud-Loosdrechtsedijk 30-36 te Loosdrecht, 

onherroepelijk is geworden.

Het plan
Op basis van het nu geldende bestemmings-

plan zijn de drie aanwezige woningen bestemd 

voor wonen en mag er nog één burgerwoning 

worden gebouwd. Voor een deel is het perceel 

nog bestemd voor bedrijf.

 

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken worden ingezien op www.ruimtelijke-

plannen.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.

Bouwen en wonen

Wijdemeren
informeren

30 september 2020

De provincie Noord-Holland be-
slist op maandag 5 oktober over 
de nieuwe provinciale omgevings-
verordening. In deze verorde-
ning is het ’Bijzonder Provinciaal 
Landschap’ (BPL) als beschermende 
maatregel opgenomen. Het ge-
volg? Wijdemeren komt klem te 
zitten als het gaat om woningbouw 
en andere ontwikkelingen die no-
dig zijn om onze dorpen levendig 
te houden.

Als gemeente maken we ons zorgen over 

deze ontwikkeling. Uiteraard hechten wij 

veel waarde aan de natuur en het landschap 

om ons heen, maar daarnaast moet er ook 

ruimte zijn om te wonen, te recreëren en te 

werken. Met de nieuwe omgevingsverorde-

ning doorkruist de provincie eenzijdig deze 

verschillende belangen. 

Veel aanvragen
Net als in andere gemeenten, zijn we in 

Wijdemeren altijd in gesprek met verschil-

lende partijen, ontwikkelaars, (jachthaven)

ondernemers over bouwplannen of plannen 

voor uitbreiding en modernisering. Veel 

van deze plannen zouden op korte termijn 

onder de nieuwe ruimtelijke spelregels van 

de provincie gaan vallen. Of deze plannen 

dan nog door kunnen gaan, is zeer de vraag. 

Daarom dienen veel plannenmakers nu nog 

een aanvraag in voor een omgevingsver-

gunning of een bestemmingsplanwijziging. 

U zult de komende tijd daarom meer omge-

vingsvergunningen en bestemmingsplannen 

bij de officiële bekendmakingen zien staan.

Meepraten over plannen
Uiteraard doorlopen deze plannen alsnog 

de gangbare ruimtelijke procedure. U krijgt 

dus nog gelegenheid om mee te praten over 

deze plannen. De input uit deze gesprek-

ken kan leiden tot een herziening van het 

ontwerp. Ook houdt u als belanghebbende 

uiteraard het recht om bezwaar te maken. 

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om 

het besluit te nemen over het al dan niet 

vaststellen van het bestemmingsplan of de 

omgevingsvergunning.

Meer ruimtelijke plannen in procedure
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De Spotjes 
gaan weer 
 beginnen
NEDERHORST DEN BERG
Wat hebben we elkaar lang 
niet gezien en we hebben 
jullie erg gemist. We moes-
ten alle activiteiten afzeg-
gen. Het is heel fijn dat we 
ons de afgelopen weken 
weer konden voorbereiden 
op het nieuwe seizoen. Nu, 
met in acht nemen van alle 
coronamaatregelen, kun-
nen de Spotjes weer star-
ten op onze vertrouwde 
plek boven in Kidswereld.

Op zaterdag 3 oktober maken 
de Spotjes een Speeltuin-
collage. De afgelopen zomer 
hebben jullie vast minstens 
één keer een speeltuin be-
zocht. Zo’n heerlijke plek 
met allerlei klim-, klauter- en 
zwingobjecten. Kom lekker 
knippen, scheuren, plakken 
en tekenen. Leef je lekker uit 
en fantaseer maar raak. Wij 
hebben allerlei materiaal en 
helpen jullie graag. Neem ge-
rust je vriendje of vriendinne-
tje mee. Met maximaal 30 kin-
deren passen we in de nieuwe 
opstelling. We willen niemand 
teleurstellen, kom dus lekker 
op tijd. We beginnen om 9.30 
uur en zijn klaar om 11.30 uur. 
Ouders of begeleiders kunnen 
de kinderen weer ophalen op 
dezelfde plek, de zijdeur bo-
ven bij de vuurtoren. De kos-
ten zijn €3.
   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 30 sep-
tember zendt GooiV het 
volgende programma uit:

Andreas van der Schaaf staat 
nog een keer stil bij de We-
reldmuziekdag in De Dag van 
Andreas. Ruud Bochardt praat 
in In Derde Termijn over on-
line discriminatie #datmeenj-
eniet. Saskia Luijer gaat met 
Crys Larson, burgemeester 
van Wijdemeren, in op actuele 
onderwerpen in het program-
ma In Gesprek Met. In TV 
Magazine is er aandacht voor 
de Tinfabriek in Naarden die 
hofleverancier wordt en hoe je 
creatief om kunt gaan met kar-
tonnen drinkpakken. Kijk voor 
alle kanalen op gooitv.nl.

Snoezelen in het Snoezelcentrum
NEDERHORST DEN BERG
Ilse Achterberg heeft een 
modern Snoezelcentrum 
in Nederhorst den Berg. 

Het is een verhuurbare 
plek voor mensen met de-
mentie of mensen met een 
beperking, maar eigenlijk 

is het centrum voor ieder-
een toegankelijk.

Vanwege corona is het voor 
veel mensen niet mogelijk 
geweest om naar het cen-
trum te komen. Dus kan ze 
een pop-up Snoezel in orga-
nisaties plaatsen. Vanaf nu is 
het Snoezelcentrum geopend 
voor dagbesteding. Dat bete-
kent dat Ilse cliënten kan ont-
vangen voor een dagdeel of 
een hele dag. Er wordt binnen 
de dagbesteding een program-
ma afgestemd op de wensen, 
behoefte en mogelijkheden 
van de cliënt. Naast een pro-
gramma met activiteiten biedt 
het Snoezelruimtes tijdens de 
dagbesteding de mogelijkheid 
om in te spelen op de zintui-
gen van de cliënten, waarbij 
het welbevinden, ontspanning, 
leren, en beïnvloeding van ge-
drag mogelijkheden biedt. Ilse 
is dus op zoek naar mensen 
die van de snoezeldagbeste-
ding gebruik willen maken? 
Betaling geschiedt via Pg.
Iedereen is welkom. Neem 
contact op met Ilse Achter-
berg; Vreelandseweg 37A; 
Nederhorst den Berg; tel: 06- 
51980919; www.snoezelcen-
trum.nl

Limburger op zoek naar Ankevener
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
In De Limburger staat het 
opmerkelijke verhaal van 
Sjraar van Horen uit Berin-
ge die op zoek gaat naar 
zijn jeugdvriend Louis Ha-
gen van de Herenweg in 
Ankeveen. Een bijzondere 
zoektocht, want de 80-ja-
rige maakte een fietstocht 
van 500 kilometer die hij 65 
jaar geleden ook deed.

Sjraar van Horen is een vitale 
Limburger die samen met echt-
genote Rien vaak op de fiets 
springt. Nu besluit hij om de 
fietstocht die hij als 15-jarige 
naar het verre Ankeveen maak-
te, nog eens te herhalen. Toen 
Sjraar 75 jaar werd, heeft hij 
een fotoalbum gemaakt waarin 
hij terugblikte op zijn leven. Van 
elk jaar schreef hij op welke 

gebeurtenis hem het meeste 
is bijgebleven. In 1955 was dat 
een fietstocht naar Ankeveen, 
samen met zijn toenmalige 
buurjongen Wiet van den Beu-
ken. Op één dag fietsten de 
twee avonturiers – Sjraar was 
15, Wiet 16 jaar – van Beringe 
naar het Noord-Hollandse pol-
derdorp. Het was een sponta-
ne actie, om op bezoek te gaan 
bij vriend Louis Hagen en zijn 
familie. Louis kwam regelmatig 
met zijn vader naar Limburg op 
vakantie bij de buren van Wiet.
Het jeugdige fietsavontuur 
heeft een onuitwisbare indruk 
gemaakt op Sjraar. „Hoe heb-
ben we dat destijds klaarge-
speeld? Twee jongens uit Lim-
burg helemaal op de fiets naar 
Ankeveen. We hebben die 
afstand in één keer afgelegd, 
want ik kan me niet herinneren 
dat we onderweg ergens gelo-
geerd hebben.”

Speurtocht
De fietstocht nu als 80-jarige 
was een persoonlijke uitda-
ging, om te kijken of hij het fy-
siek nog aan kon. Maar het was 
ook een speurtocht naar Louis. 
Zou Louis Hagen nog steeds in 
Ankeveen aan die lange rech-
te polderstraat, de Herenweg, 
wonen? De kans dat Louis ge-
vonden wordt, is klein. Maar, 
zo meende Sjraar, de moeite 
van de fietstocht waard. De 
Herenweg was snel gevonden. 
Hier was niets veranderd, links 
en rechts nog altijd uitgestrekte 
weilanden en sloten. Het huis 
vond Sjraar ook vrij snel terug. 
Als hij er aanbelt, blijkt degene 
die de deur opent geen familie-
lid van Hagen te zijn. De wo-
ning is lang geleden gekocht 
van de familie Hagen. Van hen 
ontbreekt echter ieder spoor, 
zo blijkt als Sjraar die dag – 
geholpen door enthousiaste 

Ankeveners – bij verschillende 
dorpsgenoten navraag doet.
“Natuurlijk vind ik het jammer 
dat ik Louis niet gevonden heb, 
of weet wat er van hem gewor-
den is”, zegt Sjraar vanuit zijn 
Beringse huiskamer. „Ik had 
hem graag willen vragen hoe 
zijn leven is geweest en wat hij 
zich nog van ons bezoek kan 
herinneren.”
Foto: Zittend op de voorgrond 
Louis Hagen, precies achter 
hem (lachend met de blonde ha-
ren) staat Wiet van den Beuken 
en uiterst rechts de tienjarige 
Sjraar van Horen.

Wie?

Wie kan Sjraar van Horen helpen? Wie kent Louis Hagen of weet hoe het verder met hem is gegaan. Misschien heeft u een 
andere aanwijzing. Als u informatie hebt, graag opsturen naar: redactie@dunnebier.nl. Dan zoekt de redactie contact met Sjraar.
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Reisbranche zet zorgmedewerkers in het zonnetje
KORTENHOEF
Travel Counsellor Saskia 
Neijsen – Davidson heeft 
namens de reisbranche 
haar klant Sinja van Beest 
in het zonnetje gezet van-
wege haar harde werk in 
de zorg. Saskia verraste 
haar met een overnachting 
in het WestCord Delft.

Dit initiatief komt voort uit een 
lobby vanuit de reisbranche 
om aandacht te vragen bij 
de politiek voor een steun-
pakket. Saskia C.S. Neijsen 
– Davidson: “Toen vanuit de 
reisbranche de oproep kwam 
om mensen die hun steentje 
bijgedragen hebben in de zorg 
in het zonnetje te zetten, dacht 
ik direct aan Sinja van Beest. 
Ze heeft de afgelopen periode 
non-stop gewerkt op de Medi-
um Care ambulance Amster-
dam en de Eerste Hulp van het 
Tergooi ziekenhuis. Daarnaast 
kon haar huwelijk door corona 
helaas niet doorgaan. Ze heeft 
het meer dan verdiend dus. Ik 
heb haar geplande vakantie 
gelukkig kunnen omboeken 
naar volgend jaar, maar om 

haar nu nog een welverdiend 
cadeautje te kunnen geven in 
de vorm van een overnachting 
en een heerlijk 3-gangendiner, 
vind ik super.”

Sinja: “Ik ben zeer verrast. Ik 
wist niet dat Saskia mij had 
opgegeven. In deze drukke, 
intensieve maanden op de 
spoedeisende hulp in Tergooi 
ga ik heerlijk genieten. Dank 
Saskia, dank reisbranche! Wat 
een leuk initiatief!

Travel Counsellors is een van 
de grootste onafhankelijke 
reisondernemingen ter wereld, 
opgericht in 1994 en ontwik-
keld tot een netwerk van meer 
dan 1800 vanuit huis werken-
de zelfstandige reisadviseurs 
in 7 landen.

Voor meer informatie:
Saskia C.S. Neijsen-Davidson
saskia@travelcounsellors.nl
www.travelcounsellors.nl.

 
Ter kennisgeving van het overlijden van 

 
Joop Bruinekool 
04-06-1953    22-09-2020 

 
Echtgenoot van Hermina Bruinekool - van Hamersveld   
 
                                         Eddy  
                                         Paula en Jeroen  
                                         Justin en Esmay 
 
Ireneweg 8 
1241 XX Kortenhoef 
 
De crematieplechtigheid heeft woensdag 30 september 
in kleine kring plaatsgevonden.

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus 
0626252434

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 
Gemalen veengrond, menggra-
nulaat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den Berg. 

0294-251451.

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 94

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

Inkoop Goud & Zilver
Sieraden Reparatie

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

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

Woonruimte gevraagd in 
Nederhorst den Berg, voor

2 senioren (gelijkvloers 
zou mooi zijn)06 29024159

Te huur: appartement in
Nederhorst den Berg.

06-53543826.

Workshop voor ouders
Complimentje Verdiend!
Dinsavond 6, 13, 20 okt

www.storykidsacademy.nl 

Per direct te huur grote
garage aan E. Blocklaan 
Kortenhoef: 0653395693

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

FAMILIEBERICHTEN

De beste winkelwagenmunt 
die u kunt wensen

Gratis

die u kunt wensen
Vraag de gratis winkelwagenmunt aan op 
reumanederland.nl/winkelwagenmuntje
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Spiegelplas weer zo helder als glas
World Clean Up Day

Door: Wim Dujardin

NEDERHORST DEN BERG
‘Plastic Soup’, deze term 
kan je niet ontgaan zijn. 
Het komt bijna wekelijks 
in het nieuws voorbij. Het 
is allang niet alleen meer 
een probleem van de oce-
anen, maar komt in elke 
vorm in onze natuur voor. 
Deze ontwikkelingen zette 
de Plastic Soup Foundati-
on ertoe aan, jaarlijks een 
World Clean Up Day te 
gaan organiseren, zo ook 
in Nederland. Op 19 sep-
tember organiseerde WSV 
De Spiegel uit NdB. voor 
de 2e keer een schoon-
maakactie.

Deze 2e editie was wederom 
een zeer succesvolle en ge-
zellige dag op, om en in ‘onze 
plas’, de Spiegelplas. De wan-
delaars van de Bergse Run-
ners Club hebben het gedeelte 
om de plas voor hun rekening 
genomen. Met 15 wandelaars, 
voorzien van alle benodigde 

spullen (mede mogelijk ge-
maakt door gemeente Wijde-
meren), wandelden zij om de 
plas en hebben het wandelpad 
en de diverse strandjes opge-
ruimd. De Gooise Onderwa-
tersport Vereniging heeft met 
een ploeg van 23 duikers het 
diepere gedeelte van de plas 
voor hun rekening genomen. 
Zij hebben op vooraf vastge-
stelde locaties gedoken en 
een flinke hoeveelheid afval 
boven water gehaald, waarbij 
ze tevens nog een zwangere 
vrouwelijke rivierkreeft heb-
ben gered, die gewikkeld zat 
in een plastic tas. Vanuit WSV 
de Spiegel, aangevuld met 
andere enthousiastelingen 
werd het water, de rietkragen, 
de eilandjes van het Paradijs 
en wat nog meer bevaarbaar 
was, aangedaan en gezocht 
naar het zwerfafval en ander 
afval dat niet thuis hoort in de 
Spiegelplas. De totale groep 
van bijna 80 mensen, haalde 
uiteindelijk een ware vracht af-
val op, afkomstig uit de plas en 
gevonden rondom de plas.

Niet nodig
Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
heeft het initiatief zijn waarde-
ring gegeven, door het een be-
zoek te brengen. Zo heeft hij 
met eigen ogen kunnen zien 
hoeveel afval toch nog uit de 
Spiegelplas naar boven komt.
We hebben het moment ge-
bruikt om de koppen bij elkaar 
te steken en te brainstormen 
hoe we de gebruikers van de 

Spiegelplas verder kunnen 
motiveren om hun afval niet in 
of om de plas achter te laten, 
maar mee naar huis te nemen. 
Eigenlijk zou dit niet nodig 
moeten zijn, maar de werke-
lijkheid is helaas anders. En-
kele ideeën zijn besproken en 
verdienen de juiste opvolging. 
Namens alle deelnemers aan 
de Spiegelplas Clean up Actie 
roepen wij de gebruikers van 

deze prachtige Spiegelplas 
op, te zorgen dat deze plas 
een mooie en schone plas 
blijft. We maken ons klaar voor 
de 3e editie in 2021, maar ho-
pen dat we dan minder afval 
vinden. Deze dag werd verder 
mogelijk gemaakt door AH Ne-
derhorst den Berg, die mede 
zorgde dat de innerlijke mens 
gevuld kon worden met heerlij-
ke eierkoeken.

  

Werelddierendag op de 
Zonnehoeve
LOOSDRECHT
Kom op Werelddierendag 
naar Dierenweide Zonne-
hoeve voor leuke activitei-
ten. Op zondag 4 oktober 
gaan wij onze dieren van 
de Dierenweide in het zon-
netje zetten en hier hebben 
wij jouw hulp bij nodig.

Wie op 4 oktober tussen 10.00 
uur en 14.00 uur bij ons langs-
komt, kan deelnemen aan ver-
schillende activiteiten. Zo kun 
je een stempelkaart kopen 
waarmee kinderen aan 5 ac-
tiviteiten kunnen deelnemen. 
Daarnaast kan er een rondje 
op de rug van een van de aan-
wezige paarden worden ge-
maakt, kun je met de konijnen 
knuffelen, is er tegen minima-
le vergoeding koffie met taart 
verkrijgbaar, zijn er geperso-
naliseerde keycords verkrijg-
baar en kun je op de foto met 
je favoriete Dierenweide dier. 
Tot slot zijn er mooie prijzen 
voor de volwassenen te win-

nen met onze loterij. Uiteraard 
houden wij ons aan de gel-
dende Corona maatregelen.

Giften
Giften zijn altijd welkom op 
rekening NL94 RABO 0112 
2231 92. Met het geld dat op 
deze dag wordt ingezameld 
kunnen wij onze weide en die-
ren weer een poos verzorgen. 
Stichting Dierenweide Zonne-
hoeve is afhankelijk van gif-
ten en draait geheel op basis 

van vrijwilligers. De dagelijkse 
verzorging van de dieren en 
het onderhoud van de weide 
wordt met veel enthousiasme 
gedaan door de vrijwilligers. 
Op Dierenweide Zonnehoeve 
lopen een flink aantal dieren 
die vrij te bewonderen zijn. 
Onze hekken zijn dagelijks 
geopend van 8.00 uur tot 
20.00 uur. Wij zijn gevestigd 
op de Loosdrechtse Bos 9 te 
Hilversum. (Landgoed Zonne-
straal)

Bijzondere veiling Dino’s

KORTENHOEF
Vorige week dinsdag was 
er een bijzondere veiling 
van dino’s die Michael 
Kulkens zelf had gemaakt. 
Op een mooie plek bij de 
schaapskooi in Blaricum, 
met zonsondergang en 
ca. 70 mensen. Op deze 
plek werd vijf jaar geleden 
het afscheid van Michaels 
zoon Tommy-Boy gevierd.

Jan -Joost van Gangelen was 
de speaker en veilingmeester 
was Patrick van Huisstede 
van Veilinghuis Van Spengen. 
Alle zes kavels zijn verkocht 
voor een heel mooi bedrag. 
Die avond is er 3500 euro op-
gehaald. Drie gaan er terug 
naar het Dinopark in Gouda, 

een naar de achtertuin van 
Michaels grote vriend Davy en 
een komt te hangen in het ge-
zelligste koffietentje van Kor-
tenhoef ( blijft er toch nog een-
tje in onze woonplaats). De 
dino van nu nog losse takken 
die Langnek moet gaan wor-
den, is naar Jeroen gegaan. 
Hier wordt nog een mooie plek 
voor gezocht. Dank aan Henk 
voor de verlichting en Johan 
van het Gooisch Natuurreser-
vaat. Rianne was er namens 
de stichting ‘Help Emma kin-
derziekenhuis’, waarvoor de 
veiling was opgezet. Michael 
Kulkens vond het een top af-
sluiting van een enerverende, 
liefdevolle dag. Tommy zijn 
verjaardag, een dag om nooit 
meer te vergeten.
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Vuister Makelaardij nu op een ‘wereldplek’
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Makelaar Pascal Vuister is 
zo trots als een pauw op 
de nieuwe huisvesting van 
Vuister Makelaardij aan het 
Lindeplein in Nieuw-Loos-
drecht. Samen met z’n 
mede-makelaar Sander 
van der Vliet en commer-
cieel medewerker Teddy 
Mensert geniet hij dag in 
dag uit van het ‘makelen’, 
de aan- en verkoop van 
woningen en aanvullende 
werkzaamheden.

Al snel wordt duidelijk dat 
Vuister niet een standaard ma-
kelaardij is. ‘Ietwat eigenwijs’ 
noemt Pascal Vuister het. “Wij 
verkopen niet op de automati-
sche piloot zoals ik helaas bij 
teveel collega’s zie. We beste-
den heel veel tijd aan de voor-
bereiding en goede adviezen. 
Dat kan zelfs inhouden dat we 
een potentiële koper advise-
ren een huis niet te kopen.” 
Mr. Vuister, die na een studie 
notarieel recht z’n voorliefde 

voor onroerend goed om-
zette in een makelaarsoplei-
ding, vertelt dat hij als ‘Pietje 
Precies’ veel onderzoek doet 
voordat hij in gesprek gaat met 
een aan- of verkoper. Sander 
van der Vliet voegt eraan toe 
dat makelaar voor hen een job 
van 24/7 betekent. “Je moet 
er bovenop zitten, scherp zijn. 
Wij weten soms al voordat 
een huis op de markt komt om 
welk pand het gaat en wie de 
klant is. Daar hebben we onze 
kanalen voor.” Sander is een 
geboren en getogen Loos-
drechter die beschikt over een 
groot netwerk. Die zijn ‘sociale 
nieuwsgierigheid’ van belang 
vindt om de mens in de klant 
te ontdekken. Hij beschikt over 
18 jaar ervaring en werkt sinds 
2018 samen met Pascal Vuis-
ter. Vuister zelf is in 1999 nog 
op ouderwetse wijze beëdigd 
als makelaar, vanaf 2009 is hij 
werkzaam als zelfstandig on-
dernemer.

Het allerbelangrijkste voor het 
tweetal is en blijft het contact 
met de klanten. “Dat blijft num-

mer één, je kunt 
tegenwoord ig 
veel zelf opzoe-
ken. De kennis 
van de gemid-
delde consu-
ment is groter 
geworden. Men 
is mondiger, 
maar van mens 
tot mens iets 
bespreken, is 
cruciaal”, weet 
Pascal Vuister.

Breed scala
Een huis kopen 
of verkopen doe 
je niet elke dag. 
Daarom ga je bij de keuze 
van een makelaar niet over 
één nacht ijs. Vuister en Van 
der Vliet hechten veel waarde 
aan het vertrouwen. Bij Vuis-
ter Makelaardij kun je terecht 
voor begeleiding bij aankoop, 
verkoop, het uitvoeren van 
taxaties van particulier onroe-
rend goed en advisering daar-
omtrent. Ook voor een vrijblij-
vende waarde-indicatie van de 
woning bent u bij hen aan het 

juiste adres.

Uitnodigend
Het nieuwe pand is geheel ge-
renoveerd. Een prachtig kan-
toor dat twee keer zo groot is 
als het vorige pand aan de Lin-
delaan. Het heeft een strakke 
en frisse uitstraling. Pascal, 
Teddy en Sander hebben het 
naar hun zin en zien dagelijks 
veel voorbijgangers. In het 
pand staat ook een grote bank 

die er uitnodigend uitziet. “Dat 
is hier zo leuk. Je kunt hier 
altijd binnenkomen voor een 
praatje en een kopje koffie. 
Er hangt een ongedwongen 
sfeer”, sluit Teddy Mensert af.

Vuister Makelaardij; Lindelaan 
104, 1231 CN Loosdrecht; 
Postbus 7, 1230 AA Loos-
drecht; info@vuister.com; 
www.vuister.com; 035 – 582 
42 81.

Spannend jeugdboek
‘Gedumpt op Mallorca’
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op de avond van ‘Heel 
Weesp schrijft’ had Linda 
Gillissen haar man al naar 
huis gestuurd. “Ga maar 
alvast, ik wil nog even 
wachten wie er gewon-
nen heeft, ik vertel het je 
straks ok?” Tot haar grote 
verbazing was ze zelf de 
winnares van de schrijf-
wedstrijd. Dat leverde het 
jeugdboek ‘Gedumpt op 
Mallorca’ op.

De eerste twee hoofdstukken 
had ze al geschreven voor 
groep 8 van OBS De Linde 
uit Loosdrecht, waar ze toen 
directeur was. Ze bedacht zelf 
iets voor de Kinderboeken-
week. Het ging over een op-
standige puber op Schiphol in 
een niet alledaagse situatie. 
De kinderen moesten verzin-
nen hoe het boek af zou lo-
pen. Daar waren ze echt goed 

in. Het leverde absurde en hi-
larische verhalen op.

Het boek
Het zal je maar gebeuren, 
Nauds moeder dumpt hem 
op Schiphol. Om hem onge-
vraagd, als een bijna 15- ja-
rige kleuter, voor vijf weken 
naar zijn opa op Mallorca te 
sturen. Vijf weken! Naar een 
opa, die hij zeven jaar ge-
leden voor het laatst heeft 
gezien. Ondertussen dumpt 
Lori, de liefde van zijn le-
ven, hem voor zijn allerbeste 
vriend. #spannend #duiken 
#liefde #criminelen #zee #zon 
#dedingendiejehadmoeten-
zeggen.

Linda
Linda Gillissen houdt van dui-
ken, reizen en schrijven. Zij is 
in Nederhorst den Berg opge-
groeid, heeft in Ankeveen en 
Weesp gewoond en in Neder-
horst den Berg en Loosdrecht 
gewerkt. Sinds dit voorjaar 

woont en werkt zij in Alme-
re. Doordat zij in het on-
derwijs werkzaam is, komt 
zij veel jonge mensen te-
gen met mooie dromen en 
(soms grote) problemen. 
Dit boek speelt zich af op 
het eiland Mallorca, waar 
Linda’s vader ongeveer 25 
jaar heeft gewoond. Door 
haar liefde voor het eiland, 
duiken en jonge mensen, 
ontstond deze bloedstol-
lend spannende, romanti-
sche, soms iets emotionele 
jeugdroman. Alle realisti-
sche gevoelens bij jonge 
mensen komen er in voor 
zoals: de relatie met je ou-
ders, groepsdruk, liefde, 
eenzaamheid en je gevoel 
voor eigenwaarde. En dat 
verpakt in een lekker le-
zend verhaal. ISBN: 978-
94-640-3661-9

 Foto: (v.l.n.r.) Pascal Vuister, Teddy Mensert, Sander van der Vliet
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VV Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst heeft onnodig 
puntenverlies geleden door 
met 1-1 gelijk te spelen te-
gen BZC’13. Gedurende de 
hele wedstrijd had men het 
betere van het spel en over-
wicht op het fysiek sterke 
en hard werkende BZC.

De mooiste kansen werden om 
zeep geholpen om de al in de 
18e minuut via een treffer van 
Felix Yorks genomen voor-
sprong uit te bouwen. Hierdoor 
hield men de tegenstander in 
leven en kreeg men vijf minu-
ten voor tijd alsnog de gelijk-
maker om de oren.
Nederhorst- 2 deed het beter 
tegen dezelfde tegenstander 

en scoorde liefst zes maal. Ri-
chard Dijkstra maakte een hat-
trick. Sander Verheul een en 
tweemaal Cristian Lam zorg-
den voor de ruime 6-0 zege.
Op zondag speelde het twee-
de en derde beide een thuis-
wedstrijd. Nederhorst zondag 
2 moest met 1-3 zijn meerde-
re erkennen aan FC Weesp 
en Zondag -3 had weinig in te 
brengen tegen HDS 2 en ver-
loor dan ook.
Bij de jeugd herstelde de 
JO16-1 zich knap. Na de grote 
nederlaag van verleden week 
wonnen ze nu knap met 2-1 
van Nieuwland JO16-1. Zo-
wel de MO15-1 als MO13-1 
moesten naar Hilversum om te 
spelen tegen de Victoria mei-

den. De MO15-1 moest in de 
laatste minuut de 5-5 gelijkma-
ker incasseren en de MO13-1 
verloor met 6-0. De JO13-1 
speelden tegen de meiden van 
‘t Gooi en wonnen met 6-0. En 
de JO13-2 wonnen het uitduel 
bij Zuidvogels met 5-3.

Komend weekend weer een 
vol programma op Meerzicht 
met op zaterdag maar liefst 13 
thuiswedstrijden. Nederhorst 1 
speelt om 14.30 de regio derby 
tegen het Hilversumse Was-
meer en het tweede trapt om 
12 uur af tegen ’t Gooi 2.

Voor meer info www.vvneder-
horst.org of facebook.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘-S- GRAVELAND
In verband met de maatre-
gelen tegen de versprei-
ding rondom corona is de 
beleving rond een voet-
balweekend de afgelopen 
weken al anders geweest 
en het lijkt er op dat dit 
nog even aanhoudt. Per 
weekend bekijken welke 
aanvullende maatregelen 
genomen moeten worden 
of juist versoepeld. Houd je 
op de hoogte via www.svs-
graveland.nl.

In Utrecht behaalde won ZON1 
voor de tweede opeenvolgen-
de keer een overwinning. Voor 
rust had het duel al beslist 
moeten zijn, maar bleef het bij 
0-1. Twan Roorda opende al 

na 5 minuten de score op aan-
geven van Marc van Enk. Na 
een rommelige openingsfase 
van de 2e helft bepaalde Stijn 
van Huisstede, de naar laten 
zou blijken, eindstand op 0-2. 
Dat deed hij op fraaie wijze met 
een halfvolley. Een mooie start 
van de competitie dus.

ZON2 kent die niet; het zeer 
jeugdige team kent wat aan-
passingsproblemen met het 
seniorenvoetbal. De nederlaag 
was op papier groot, maar qua 
spel zeer geflatteerd, 6-1 bij 
Kampong. Verder een nipte 
nederlaag voor ZON3 (2-1) 
en drie overwinningen voor de 
35+ teams.
Op zaterdag kwam bij de seni-
oren alleen ZAT3 tot een zege: 

0-2 bij Altius. ZAT4 kende in 
Zuidvogels zijn meerdere en 
ZAT2 deed dat tegen RAP.
VR1 is nog steeds ongeslagen. 
Na drie bekeroverwinningen, 
werd de tweede competitie-
zege behaald op SEC. VR2 
kwam niet in actie (corona bij 
tegenstander Loosdrecht).
Een grote thuisnederlaag voor 
JO14-1 tegen DOSC JO14-1 
(0-8) en een grote thuisover-
winning voor JO14-2 dat met 
13-2 van Hoogland JO14-5 
won.

Op dinsdag 13 oktober organi-
seren we het 4x4 toernooi voor 
de leeftijdscategorieën O8 tm 
O14. Opgeven en meer infor-
matie via 4x4toernooi@svs-
graveland.nl.

   

ASV ’65 nieuws
ANKEVEEN
Omdat Wasmeer een kans-
hebber is op het kampioen-
schap wist ASV ’65 wat er 
verwacht werd.

De eerste helft wachtten de 
mannen van Wasmeer slim 
op de eigen helft om daarna 
te counteren, hierop had ASV 
geen goed antwoord. Rust-
stand 2-0. In de rust stelde 
trainer Tol orde op zaken en 
wisselde op 2 posities. Na de 
rust keerde ASV binnen 15 mi-
nuten de stand naar 2-3, drie 
keer door de ingebrachte spits 
Epitace Kraemer. ASV bleef 
bepalen en liep in de 68e min. 
uit naar 2-4. Keeper Jarik Velt-

maat die voorkwam dat Was-
meer terug kon komen. Helaas 
moesten ze toch de 3-4 van 
Wasmeer toestaan in de 86e 
minuut. Een hele goede over-
winning met een ijzersterk ASV 
’65 na rust. Voor de coronape-
rikelen in het vorige seizoen 
stond CSW-7 ruim bovenaan 
en stevende op het kampioen-
schap aan. ASV-2 wist dus dat 
het een zware wedstrijd zou 
worden. Trainer Kees Vierhout 
had een degelijke opstelling 
neergezet. In het begin wat 
onwennig, waardoor de goe-
de tegenstander met 1-0 voor 
kwam. ASV kwam steeds be-
ter in het spel en wist voor rust 
de gelijkmaker te scoren. Na 

de rust werd het allemaal wat 
minder verzorgd en onvrien-
delijker. Duidelijk liep de te-
genstander nog met frustraties 
van het afgelopen seizoen en 
konden ze ASV conditioneel 
niet bijhouden. Na het twee-
de doelpunt van Luuk Hilhorst 
kwam ASV voor het eerst op 
voorsprong. CSW maakte 
daarna nog de 2-2, maar het 
slotakkoord was voor de uitste-
kend spelende Robin Boeijnk. 
Met een geweldig afstands-
schot maakte hij het winnende 
doelpunt. Buitenboys – ASV 
JO11 leverde een prima over-
winning op, 1-4. ASV JO9 was 
vrij.   Aanstaand weekend spe-
len alle teams thuis.

Lancering Man of the Match 
(MotM) 2.0
NEDERHORST DEN BERG
Vanaf zaterdag 3 oktober 
lanceert VV Nederhorst 
een nieuwe MotM-verkie-
zing tijdens de thuiswed-
strijden van het eerste elf-
tal.

Waar vorig seizoen de MotM 
nog gekozen werd door een 
deskundige langs de lijn, is er 
tijdens de coronaperiode door 
ontwikkeld en kan nu ieder-
een met een mobiele telefoon 
stemmen op zijn of haar MotM. 
Tot 10 minuten voor het ver-
strijken van de officiële speel-
tijd kan er worden gestemd. 
Aan het einde van de wedstrijd 

zal de MotM langs de lijn ge-
huldigd worden en een prijs 
in ontvangst nemen. Naast de 
Man of the Match maakt ook 
de stemmer kans op een leuke 
prijs.

Deze prijzen worden moge-
lijk gemaakt door een lokale 
en regionale sponsor t.w.: Kia 
Kooijman Naarden en Albert 
Heijn Nederhorst den Berg. De 
app is powered by Sportmo-
nitor. De lancering van deze 
MotM is zaterdag 3 oktober 
as. aanvang 14.30 uur bij de 
wedstrijd: vv Nederhorst 1 – 
Wasmeer 1.

   

Activiteiten bij ODIS in  
herfstvakantie
KORTENHOEF
OdisGym organiseert op 
maandag 12 oktober een 
herstvakantieactiviteit in 
sporthal De Fuik aan de 
Zuidsingel in Kortenhoef. 
Kom je ook lekker bewe-
gen?

Voor slechts € 2,00 per per-
soon krijg je verschillende 
originele sport- en bewegings-
activiteiten aangeboden. We 
zorgen met veel vrijwilligers 
dat je een leuke ochtend of 
middag hebt. Zorg dat je kle-
ren draagt waar je lekker in 
kan bewegen en dat je alleen 
je schoenen hoeft te wisselen 

in de sporthal. Van 10 tot 12 
uur zijn kinderen vanaf 4 tot en 
met 7 jaar van harte welkom. 
We starten om 10.15 uur. Van 
13 tot 15 uur is de beurt aan 
de kinderen vanaf 8 jaar. Van-
af 13 uur zijn we weer open en 
we starten om 13.15 uur. Voor-
af inschrijven is verplicht en 
kan via www.odisgym.nl. Daar 
vind je het inschrijfformulier en 
de COVID-19-regels van de 
sporthal. Inschrijven kan tot en 
met zaterdag 10 oktober.

Wil je eerst meer informatie? 
Mail dan naar ropeskippingodis-
gym@gmail.com of secretariso-
disgym@gmail.com.

   

Uitstel ALV Gymclub   
Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
Door de aanwezigheid van 
het coronavirus vindt het 
bestuur van Gymclub Ne-
derhorst den Berg het niet 
verantwoord de Algemene 
Ledenvergadering dit na-

jaar te houden.

We kunnen de 1.5 meter af-
stand niet garanderen. De 
jaarvergadering wordt voor 
onbepaalde tijd uitgesteld.

   

ASV Handbal     
wedstrijduitslagen
ANKEVEEN
Afgelopen week zijn er 5 
handbalwedstrijden gespeeld. 
Dinsdag 22 september: ASV 
DMW1 – HVBS DMW1: 14 – 
7. Zondag 27 september: Auto 

Smeeing/BDC D1 – ASV D1: 
18 – 13; NEA DB1 – ASV DB1: 
18 – 6; Najaden HC1 – ASV 
HC1: 15 – 5; HCLB DS1 – ASV 
DS1: 22 – 9.
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Straatgesprek   
duurzaamheid
KORTENHOEF
Op initiatief van Esther 
Klaver-Stuyver gingen 
bewoners van de Claes 
Heynensoenlaan en J.H. 
Valkenburg te Kortenhoef 
afgelopen vrijdagavond 
met elkaar in gesprek over 
energiebesparing. Van-
wege corona deze keer in 
de Regenboogschool in 
plaats van bij een bewoner 
thuis.

Esther had vooraf een vragen-
lijst rondgestuurd met vragen 
over gas- en elektriciteitsver-
bruik en energiebesparende 
maatregelen in de woning. 
De resultaten werden gepre-
senteerd in een mooie grafiek 
en gaven een leuke kapstok 
voor het gesprek. Sommige 
dingen vielen op. Waar komt 
dat hoge energieverbruik van-
daan van die ene bewoner? 
En hoe krijg je het voor elkaar 
om zo’n laag energieverbruik 
te hebben? Wat handig dat 
je een spouwmuur ook kunt 
na-isoleren, want de oude 
isolatie is niet zo best meer. 
Wat zijn nou precies de kos-
ten van zonnepanelen en de 
opbrengsten daarvan. En zou 
sedum ook op een schuin dak 
kunnen? Uiteraard worden 

ook de mogelijkheden van de 
Energiecoöperatie nog even 
doorgenomen zoals de warm-
tescan om de energielekken 
van de woning op te sporen, 
de inkoopacties van isolatie 
en zonnepanelen die binnen-
kort weer starten, het beter af-
stellen van radiatoren met een 
cv-inregelkit. Voor de elektri-
sche buurtauto, een initiatief 
van Esther voor de duurza-
me-dorpen-in-actie-prijsvraag 
is veel interesse. De presen-
tatie van de avond kunt u vin-
den op ecwijdemeren.nl. En 
er zijn al plannen voor een 
volgende bijeenkomst. Die zal 
gaan over de (on)mogelijkhe-
den om als straten van het 
gas af te gaan.
Wil u ook graag uitwisselen 
met uw buren, samenkomen 
in een (straat)gesprek over 
energiebesparing of nog een 
stap verder van het gas af? 
Neem dan contact op met de 
Energiecoöperatie via info@
ecwijdemeren.nl. Ook kunt 
binnenlopen bij een van onze 
energietafels. Elke woens-
dag 13-15 uur energietafel 
bij Landgoed de Rading in 
Loosdrecht en elke dinsdag 
van 14-16 uur energietafel bij 
K’hoeffie op de Meenthof in 
Kortenhoef.

   

CLUB 4711
Uitslag onderling herfst-
toernooi Biljartclub 4711
Dinsdag 22 sept.: Mw. D. 
Giavarra – J. van Greuningen 
3-0, M. Zieleman – B. Worp 
1-3, Mw. T. Mulders – W. Cle-
ments 3-1

Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 24 sept.: W. Cle-
ments – M. v.d. Velden 2-0, H. 
Stalenhoef – P. van ’t Klooster 
0-2, M. Verlaan – H. v.d. Berg 
0-3

Stand aan kop: H. Stalenhoef 
3-9, T. Otten 3-8, M. v.d. Vel-
den 3-7, M. Verlaan 3-6

Programma + contact
Donderdag 1 okt. 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV 
Overmeer, vrijdag 2 okt. 14.30 
– 20.30 uur: vrij biljarten + bar 

open (ook voor niet-leden), 
maandag 5 okt. 19.30 uur: 
onderling herfsttoernooi Bil-
jartclub 4711

Contact: 06.20.40.80.58

Odis Volleybal, alleen vrouwen
KORTENHOEF
Alle Odis-Volleybalvrou-
wen kwamen dit weekend 
in actie. De heren konden 
nog op hun lauweren rus-
ten.

MB1 speelde uit tegen Obe-
ron. Laten we stellen dat de 
meiden op vrijdagavond niet 
op hun scherpst zijn. Pas in de 
2e set kwamen ze echt goed 
op gang. De wedstrijdtraining 
van afgelopen maandag wierp 
wel zijn vruchten af. Er werd 
vaak in drieën gespeeld, af en 
toe gesmasht en een paar lan-
ge servicebeurten. Helaas 0-4 
verloren, maar niet van en uit 
het veld geslagen.

De Cool Moves meiden 
speelden vier wedstrijden. 
De meiden kwamen in twee 
spannende duels goed uit de 
startblokken: twee nipte over-
winningen. In de derde wed-
strijd stonden de neuzen niet 
dezelfde kant op en hadden 
de meiden een dikke peptalk 
nodig om over het chagrijn 
heen te komen.

De vierde wedstrijd werd weer 
fraai gewonnen.

Dames -1 speelde tegen Ge-
mini in eigen huis en won met 
3-1. Eenvoudig was het niet, 
behalve in de eerste set. De 
tweede werd verloren. Set 3 
en 4 gingen met resp. 26-24 

en 25-23 naar Odis. DS1 pro-
duceerde spectaculaire red-
dingen en mooi blokkeringen. 
Helaas ging het soms ook mis 
en daardoor was het span-
nend.

Dames- 2 speelde uit tegen 
Forza Hoogland. Na een 
spannende eerste set die uit-
eindelijk met 27-25 werd ver-
loren, werd de 2e set met 25 
tegen 16 gewonnen. Helaas 
kon deze omkeer niet worden 
doorgezet en werden set 3 en 
4 helaas verloren.

Komende week: 2 oktober HS 
uit in Amersfoort, 3 oktober 
DS1 uit in Hilversum.

   

N-dressuurwedstrijden bij   
Rijvereniging NdB

NEDERHORST DEN BERG
Voor het eerst sinds 8 
maart mocht er weer een 
wedstrijd gehouden wor-
den bij de Rijvereniging 
op de Manege Laanhoeve 
aan de Meerlaan. Het was 
allemaal wel een beetje an-
ders dan normaal. Werden 
in het verleden vanuit een 
bomvolle kantine de deel-
nemers aangemoedigd 
door hun opa en oma, bij 
deze wedstrijd was hen 
vriendelijk verzocht thuis 
te blijven. Ook de prijsuit-
reiking kon deze keer niet 
in de kantine plaatsvinden.

Toch verschenen er 32 deel-
nemers aan deze wedstrijd. 

Allen popelden om hun kwali-
teiten weer met elkaar te me-
ten. Aan de jury de taak om de 
prestaties van de deelnemers 
met elkaar te vergelijken.

Allereerst gingen 8 deelne-
mers van start in de categorie 
N2. Dit zijn de iets meer gevor-
derden. Zij zijn gestart in de 
klasse N1 en mochten na het 
behalen van 4 wedstrijdpun-
ten starten in de klasse N2. 1: 
Manon van de Berg op Lucky, 
109 pnt; 2: Bernou Overweel 
op Coleman,107 pnt. 3: Sop-
hie Verweij op Bounty, 107 pnt. 
Doorslaggevend zijn de cijfers 
van de onderlinge telling.

Vervolgens 20 ruiters in de N1. 

1: Jessie ten Burg op Held, 
106,5 pnt; 2: Noa van Nimwe-
gen op Polly, 106 pnt. 3: Elvira 
Zwaagstra op Held, 106 pnt.

Daarna gingen vier ruiters van 
start in de klasse- A. Dit is echt 
een klasse voor starters. Als 
zij hun proef goed afleggen 
en daarmee hun A-diploma 
behalen mogen zij starten in 
de klasse N1. Dat lukte bij alle 
vier: Benthe v. Wingerden, 
Iris Oggel, Quirine Frehen en 
Yentle Schouten.

Van harte gefeliciteerd! De 
volgende wedstrijd is op 11 
oktober, dan in de klasse B- L 
en M – dressuur.
Foto: Gerrit Bergman
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Van vergeten 
naar weten

In Nederland zijn we ver-
wende eters geworden. 
Dat was een proces van 
jaren en jaren, maar nu is 
het een feit.

We denken aan avocado’s 
en… poef! Daar liggen ze al 
in het schap. Kiwi’s….poef! 
Ze liggen al in je mandje. 
Jackfruit, granaatappel, ba-
naan…poef!poef!poef! Tijden 
geleden vierden mensen hun 
oogstfeesten. Dat waren bij-
zondere tijden waar in goede 
jaren overvloed en dankbaar-
heid prachtig samengingen. 
En: er konden ook wel eens 
mindere jaren zijn. Nu hebben 
we onze eigen oogstfeesten 
dagelijks in de supermarkt. 
Zonder de logica dat je iets 
pas kan eten als het rijp is, 
want ergens op de wereld 
is het altijd wel te oogsten. 
Jammer genoeg hebben we 
nog maar weinig kennis over 
onze eigen groenten. Han-
gen asperges aan een boom? 
Groeien aardappels per 2,5 
kilo in een plastic zak? We 
weten het niet meer. Je kan er 
in deze tijd wel wat aan doen 
natuurlijk. Loop zelf eens een 
tuinderij op om te kijken wat 
er allemaal op het land staat. 
Of plant een pompoen in je 
achtertuintje. Dat er nog een 
paar pompoenen aankomen 
ook. Dan weet je dat nu de tijd 
voor pompoenen is aange-

broken. Bij ons in de schuur 
liggen ze lekker droog op tafel 
nu. Prachtig mooi! Tel daar de 
zachte geur van kweeperen 
bij op en weet waarom ze in 
de vorige eeuw feest wilde 
vieren.

Deze oranje biologische 
jongens hier op de foto zijn 
prachtig voor de soep. Met 
schil en al koken tot ze uit el-
kaar vallen, staafmixer erop, 
bouillon en kruiden erbij, af-
maken met crème fraîche, 
klaar. Andere soorten zijn juist 
weer super om te grillen of om 
in kleine stukjes in een curry 
te verwerken. Er zijn soorten 
die fris smaken als je ze jong 
eet, andere kan je weer goed 
vullen. Ik weet het wel: mijn 
feest gaat beginnen!

Groet van Wietse Bakker
Tuinderij LandinZicht

Marcel Worms opent het culturele 
seizoen
KORTENHOEF
Kunst aan de Dijk verheugt 
zich op het nieuwe seizoen. 
Er is alles aan gedaan om 
de veiligheid van de bezoe-
kers te garanderen.

De kerk is zo ingedeeld dat er 
maximaal 60 bezoekers per 
voorstelling kunnen plaatsne-
men en de vrijwilligers zullen 
alles in goede banen leiden 
volgens het uitgebreide co-
ronaprotocol. Toch zal dit alles 
niet ten koste gaan van de in-
tieme sfeer die onze voorstel-
lingen zo kenmerkt. Wij ope-
nen het seizoen op donderdag 
1 oktober als vanouds met een 
pianorecital in Het Oude Kerk-
je. Pianist Marcel Worms zal 
Bachs gehele Wohltemperierte 
Klavier Boek II voor ons spe-
len, verdeeld over twee con-
certen.

Marcel speelt het eerste deel 
van het WTK II (1-12) om 
17:00 uur. Het tweede deel 
(13-24) komt aan bod tijdens 
het concert van 20:00 uur. 
Voorafgaand aan beide con-

certen geeft hij een korte in-
leiding over de geschiedenis 
en de ingenieuze opbouw van 
het WTK (“een soort spirituele 
reis”). Beide concerten duren 
ongeveer vijf kwartier. Na zijn 
eindexamen aan het Conser-
vatorium in 1987 specialiseer-
de Marcel Worms zich in ka-
mermuziek en in 20ste-eeuwse 
pianomuziek. Hij ontwikkelde 
zich tot een zeer veelzijdig en 

internationaal bekend musi-
cus. Hij werkte 10 jaar aan een 
blues project waar meer dan 
200 componisten een bijdrage 
voor schreven. Marcel bracht 
18 solo cd’s uit, met muziek va-
riërend van Bach tot Gershwin.

Kaartverkoop:
www.kunstaandedijk.nl
www.marcelworms.nl

   

Beethoven-weekend in het Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG
donderdag 8 – zondag 11 ok-
tober
2020 is het jaar dat de we-
reld de 250e verjaardag van 
Ludwig van Beethoven viert. 
En ondanks het rondwaren-
de corona-virus gaat dit al 
zo vroeg geplande Beetho-
ven-festival door! Weliswaar in 
aangepaste vorm, maar toch 
met vijf concerten van een uur, 
soms tweemaal gespeeld. Op 
het programma staan pianoso-
nates en cellosonates, strijk-
kwartetten, en heel bijzonder: 
improvisaties. Met dat laatste 
wordt op donderdagavond het 
festival geopend. In het verle-
den was ensemble improvisa-
tie in klassieke muziek net zo 
belangrijk als dat nu in de Jazz 
en Popmuziek is. Beethoven 
was ook een beroemd impro-
visator. Het Scroll Ensemble 
zet met viool, hobo en piano 
die nu verloren gegane kunst 
weer op het podium. Bij het 
improviseren ontstaat een di-
recte, levendige communicatie 

met het publiek. Iedereen zit 
op het puntje van zijn stoel en 
leert zo “de ware Beethoven” 
kennen. Vrijdag en zaterdag 
spelen Bart van Oort, Petra 
Somlai en Keiko Shichijo pia-
nosonates. De zondag is voor 
strijkkwartetten, uitgevoerd 
door het Narratio Kwartet: Jo-
hannes Leertouwer & Anneke 
van Haaften – viool, Dorothea 
Vogel – altviool, Viola de Hoog 
– cello. Bij alle concerten wordt 
gespeeld op instrumenten uit 
Beethoven’s tijd.

Voor dit festival is een abon-
nement te koop: vijf concerten 
voor 80 euro. Per concert be-
draagt de entree 20 euro (tot 
25 jaar 10 euro). Reserveren 
uitsluitend via de website www.
jagthuis.nl. De locatie van het 
festival is Het Jagthuis, Mid-
denweg 88, Nederhorst den 
Berg (Horstermeer).

Donderdag 8 oktober, 20.15 
uur
Scroll Ensemble improviseert 

“De ware Beethoven”
Vrijdag 9 oktober, 19 uur en 
21 uur – Bart van Oort & Pe-
tra Somlai
Sonate in As, opus 26 (Petra)
Sonate in c, opus 10 nr 1 (Bart)
Sonate in E, opus 14 nr 1 (Bart)
Sonate in Es, opus 27 (Petra)
Zaterdag 10 oktober, 15.30 
uur – Keiko Shichijo
Bagatelle in Es, op.33-1
Sonate nr 17 in d, op. 31-2 ‘Der 
Sturm’
Sonate nr 14 in cis, op. 27-2 
‘Mondschein’
Zaterdag 10 oktober, 19 uur 
– Octavie Dostaler-Lalonde, 
cello & Artem Belogurov – 
piano
Variaties op “Bei Männern wel-
che Liebe fühlen”
Sonata voor fortepiano en cello 
in F, op. 5 nr 1
Rondo in C, op. 51 nr 1
Sonate voor fortepiano en cello 
in C, op. 102 nr 1
Zondag 11 oktober, 14 uur en 
16 uur – Narratio Kwartet
Strijkkwartet, opus 18/2 & 18/4
Strijkkwartet, opus 59/3

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen



OVERMEERSEWEG 134-136
NEDERHORST DEN BERG
141 m2 - € 525.000,- k.k.

RIJKSSTRAATWEG 160
LOENEN AAN DE VECHT
103 m2 - € 475.000,- k.k.

DE BLAUWE WERELD 73
MUIDEN
158 m2 - € 550.000,- k.k.

ZODDELAND 22 
NEDERHORST DEN BERG
100 m2 - € 595.000,- k.k. 

VREELANDSEWEG 64
NEDERHORST DEN BERG
115 m2 - € 549.000,- k.k.

EILANDSEWEG 32 - C066
NEDERHORST DEN BERG
58 m2 - € 295.000,- k.k.

JOSEPH LOKINLAAN 12
ANKEVEEN
125 m2 - € 395.000,- k.k.

SLOTZICHT 5
NEDERHORST DEN BERG
177 m2 - € 725.000,- k.k.

LANGE WETERING 26
NEDERHORST DEN BERG
111 m2 - € 425.000,- k.k.

DAMMERWEG 81
NEDERHORST DEN BERG
243 m2 - € 1.495.000,- k.k.

VREELANDSEWEG 20-A
NEDERHORST DEN BERG
132 m2 - € 575.000,- k.k.

DAMMERWEG 95
NEDERHORST DEN BERG
190 m2 - € 1.250.000,- k.k.

KOM COVID-PROOF BEZICHTIGEN
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MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG | T. 0294 746 941 

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Arens-Adv-323x231mm.indd   1 25-09-2020   15:00


