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BAGGER ‘T LAANTJE INVAL SCHAATSJEUGD TERSCHELLING

Strooiploeg is klaar voor de winter

Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
De strooiploeg van de 
gemeente Wijdemeren is 
klaar voor het bestrijden 
van gladheid in de ko-
mende winter. Op 2 okto-
ber vond de vlootschouw 
plaats en werden de wa-
gens en routes grondig 
gecheckt.

“Het winterseizoen verliep 
vorig jaar wat slapjes” vertelt 
Eibert van Diermen. “In totaal 
zijn er van november tot april 
maar acht rondjes gereden.” 

Van Diermen is een van de 
drie coördinatoren van de 
gemeente Wijdemeren. Het 
strooien van de wegen ge-
beurt in goede samenwerking 
met SBS Tomingroep, die daar 
acht medewerkers en twee 
coördinatoren voor in dienst 
heeft. Ter voorbereiding op 
de komende winter hield men 
afgelopen vrijdag de vloot-
schouw.

Net alsof
Ontspannen, maar met een 
serieuze ondertoon, startten 
de chauffeurs op de gemeen-
tewerf in Kortenhoef. Alle 

stappen en procedures wer-
den gevolgd, net alsof er een 
echte strooiactie in gang werd 
gezet. Met passen en meten 
kwamen de strooiers op de 
laadbakken en de schuivers 
voorop de wagens. De mon-
teur die stand-by stond, liep 
alles even na om opstartpro-
blemen te voorkomen. Passen 
de stekkers goed? Werken 
de sensoren? Zit alles op zijn 
plek? Na zijn goedkeuring 
konden de wagens op pad om 
een proefrondje te rijden. Die 
testrit was bedoeld om de toe-
gankelijkheid van de routes na 
te gaan en om gewijzigde si-

tuaties in beeld te krijgen. Bij-
voorbeeld het nieuwe fietspad 
op de Oud-Loosdrechtsedijk of 
andere plekken in de gemeen-
te waar wegen veranderd zijn. 
Zo’n wegencheck vindt toch 
prettiger met daglicht plaats, 
dan bij nacht en ontij tijdens 
de eerste strooibeurt.

Koudste plek
Normaal gesproken initieert 
één van de coördinatoren van 
de gemeente de start van een 
strooiactie. Hierbij wordt ge-
bruik gemaakt van sensoren 
in het wegdek op het Stichtse 
End in Ankeveen. Dit speciale 
gladheidsmeldsysteem is daar 
aangebracht omdat dit de 
koudste plek van Wijdemeren 
is. Daarnaast gaat men af op 
de regionale weersvoorspel-
ling van Meteo Consult. Als 
er neerslag is voorspeld en 
de wegdektemperatuur risi-
covol is, wordt de coördinator 
van SBS Tomingroep gebeld 
die het strooien in gang zet. 
Van Diermen: “We strooien bij 
voorkeur preventief, dus vóór 
de gladheid kan ontstaan. Het 
liefste in de avonduren, rond 

19.00 uur. Als er ’s morgens 
neerslag wordt verwacht, dan 
beginnen we om 04.30 uur, 
zodat we voor de ochtendspits 
klaar zijn.”

“WE STROOIEN BIJ 
VOORKEUR

PREVENTIEF, DUS 
VÓÓR DE GLADHEID 

KAN ONTSTAAN.”

Strooiroutes
Een strooiactie wordt altijd 
gemeld op Twitter, met daar-
bij een link naar de website 
van de gemeente waarop de 
strooiroutes te vinden zijn. 
De twee grote vrachtwagens 
strooien 69 km aan wegdek en 
de twee kleinere wagens ne-
men 45 km fietspad voor hun 
rekening. “De routes die gere-
den worden zijn langer dan de 
aangegeven kilometers” legt 
Van Diermen uit. Het strooi-
en gaat geheel automatisch. 
Daarbij is vastgelegd waar er 
gestrooid moet worden, hoe-
veel en hoe breed. Bij normale 
gladheid gaat het om 7 gram 
zout per vierkante meter. Een 
strooiactie kost dan 2 à 2,5 
ton zout. Bij sneeuw en ijzel 
strooit men het dubbele. Door 
‘nat’ te strooien, met een mix 
van zout en pekelwater, is er 
relatief minder zout nodig dan 
bij ‘droog’ strooien. Die tech-
niek hanteert de gemeente al 
een aantal jaar. Het zoutdepot 
op de gemeentewerf bergt 
120 ton en bij de leverancier 
is nog een reservevoorraad 
voorhanden. Of we het dit jaar 
allemaal nodig hebben? “Wie 
weet” lacht Van Diermen. “Ze 
zeggen altijd als er veel eikels 
vallen, wordt het een strenge 
winter.”

 Foto:

Weekblad Wĳ demeren zoekt een 
bezorger om op woensdag in de 
Kortenhoef, ‘s-Graveland en Ankeveen 
ons weekblad te bezorgen.

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

bezorger
gezocht!! !
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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.

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

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Zo. 11 oktober: 9.30 uur:
 W. Balk.
 OLV Hemelvaart
 Do. 8 oktober: 9.30 uur:
 W. Balk.
 Do. 8 oktober: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Za. 10 oktober: 19.00 uur: 
 W. Balk.
 H. Antonius
 Do. 8 oktober: 10.30 uur:
 Uitstelling van het
 allerheiligst sacrament. 
 Zo. 11 oktober: 9.30 uur:
 J. Dresmé.
 Wo. 14 oktober: 9.30 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 
 Zo. 11 oktober:  10.00 uur:

       Ds. E.J. van Katwijk.

 Hervormde gemeente
  ‘s-Graveland 
 Zo. 11 oktober:  10.00 uur:

       Ds. G.J. van Meijeren.

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
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

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

Weer terug in Ankeveen!

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

bloemen en siroop.
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Noodverordening Gooi 
en Vechtstreek
Negen locaties en één evenement  

krijgen ontheffing

REGIO
De Rijksoverheid heeft op 
28 september een pakket 
maatregelen opgesteld om 
het hoge aantal besmettin-
gen en de sterke groei van 
het aantal ziekenhuisopna-
mes te doen stoppen. Het 
Rijk staat een uitzondering 
toe op het bezoekersaantal 
bij gebouwen die van groot 
(maatschappelijk) belang 
zijn voor de regio. De regel 
geldt in elk geval tot 20 ok-
tober.

Om welke locaties en welk 
evenement gaat het?
Museum Singer (Laren), Het 
Spant (Bussum), Grote Kerk 
(Naarden), De Vorstin (Hilver-
sum), Gooiland (Hilversum), 
Muziekcentrum van de Om-
roep (Hilversum), Studio 21 
(Hilversum), Studio 22 en 24 
op het Mediapark (Hilversum) 
en Drive-in-movie tijdens de 
Dutch Media Week

Waarom?
Deze locaties zijn ontheven van 
een maximaal aantal van 30 
personen binnen of 40 perso-
nen buiten, omdat ze voldoen 
aan onder andere de volgende 
voorwaarden:
- Ze zijn van groot nationaal 
of regionaal (maatschappelijk) 
belang.
- De locaties hebben een capa-
citeit van minimaal 200 bezoe-
kers (zonder 1,5 meter-beper-
king).
- De locaties hebben een zo 
breed mogelijk aanbod voor 
een zo breed mogelijke groep 
inwoners uit de regio.
- Het gaat om organisaties met 
een vitale functie in de regi-

onale culturele infrastructuur 
die een bovenlokaal publieks-
bereik hebben, een eigen plek 
(accommodatie) hebben en 
gedurende een groot deel van 
het jaar activiteiten aanbieden.

De overige locaties en organi-
saties in de regio moeten zich 
houden aan de algemene rijks-
maatregel dat zij alleen activi-
teiten mogen organiseren met 
een maximum aantal van 30 
bezoekers binnen (exclusief 
personeel) of 40 personen bui-
ten.

RIVM-richtlijnen
De genoemde organisaties die 
een ontheffing krijgen, houden 
zich aan de richtlijnen van het 
RIVM. Kaartverkoop gaat uit-
sluitend online en reserveren, 
plaatsen toewijzen en regis-
tratie zijn verplicht. Ook komen 
bezoekers gespreid binnen. De 
voorzitter van de Veiligheidsre-
gio roept bewoners en bezoe-
kers aan deze locaties op om 
de basismaatregelen in acht 
te nemen en aanwijzingen van 
het personeel op te volgen.

20 oktober
nieuwe beslissingen
De ontheffingen worden tijde-
lijk verleend en zijn in eerste 
instantie van kracht tot 20 ok-
tober 2020. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen in de besmet-
tingen kijkt het bestuur van 
de Veiligheidsregio daarna of 
meer instellingen (of discipli-
nes) in aanmerking kunnen 
komen, of dat de aantallen om-
laag moeten. Het Rijk bekijkt 
dan ook of het landelijk pakket 
maatregelen wordt verlengd of 
juist wordt versoepeld.

   

Gooi TV
REGIO
Vanaf woensdag 7 oktober 
zendt GooiV het volgende 
programma uit:

Andreas van der Schaaf komt 
weer met De Dag van Andreas. 
Ruud Bochardt staat in In Der-
de Termijn stil bij het nut en het 
onnut van het bronscheiden 

van het PMD afval met Hugo 
Bellaart (VVD Gooise Meren) 
en Joost Boermans (wethouder 
Wijdemeren). Geert-Jan Hen-
driks gaat als wethouder van 
Gooise Meren in op actuele on-
derwerpen in het programma In 
Gesprek Met. In TV Magazine 
is er aandacht voor diverse re-
gionale gebeurtenissen.

Bagger en hoe nu verder?
De Weersloot in verzet

Door: Lex Collignon

LOOSDRECHT
Provincie Noord-Holland 
wil een baggerdepot aan-
leggen in de omgeving 
van de Rading. Veel bewo-
ners hebben daar bezwa-
ren tegen. Lex Collignon 
legt uit waarom.

Het is een feit dat al vele jaren 
veel bagger in de Loosdrecht-
se Plassen en in de jachtha-
vens is opgehoopt. Uiteraard 
moet daar iets aan gedaan 
worden. De jachthaveneige-
naren hebben daar een op-
lossing voor gevonden door 
met een boot met een flink 
motorvermogen hun bagger 
uit de jachthaven te blazen, 
zo de plas in. De bagger uit 
de jachthavens is verontrei-
nigd. Door het leegblazen van 
de jachthavens in de Loos-
drechtse Plassen is ook in de 
Plassen een verontreiniging 
ontstaan. Vanuit de provincie 
wordt daar laconiek op gere-
ageerd door te stellen dat de 
vele miljoenen liters water de 
vervuiling hebben verdund 
tot een aanvaardbaar niveau 
dat onder de norm van de 
waterkwaliteit zit. De vraag is 
waarom je dan zo riekt als je 
in de plassen hebt gezwom-
men? Dit neigt naar de kop in 
het zand steken en koste wat 
kost de door de provincie be-
oogde locatie te realiseren.

Niettemin is de provincie 
voornemens om te gaan bag-
geren, namelijk 125.000 kuub 
bagger uit de Plassen en 
200.000 kuub uit de jachtha-
vens. In totaal 325.000 kuub 
(terwijl aanvankelijk sprake 
was van 2,1 miljoen kuub 
bagger). Deze bagger moet 
ergens naar toe en in haar 
wijsheid heeft de provincie 

te kennen gegeven dat een 
baggerdepot in de Egelshoek 
tegenover de sportvelden de 
meest gewenste locatie is. 
Dat dit een enorm impact op 
de omgeving heeft is een feit.

Depot
Door de provincie wordt een 
weilanddepot voorzien voor 
de 125.000 kuub plassen-
bagger. Daarnaast een bag-
gerdepot met een folielaag 
en 30 cm zandbodem voor 
de vervuilde bagger. Dat de 
plassenbagger meer dan 
30 jaar vervuild is door het 
wegblazen van bagger uit de 
jachthavens speelt kennelijk 
geen rol. Door een weiland-
depot te vullen met vervuild 
water, vindt vervuiling plaats 
van een schoon gebied. Ook 
worden de omringende water-
gangen vervuild.

In het vuilwaterdepot komt 
dan de bagger uit de havens. 
Het is de bedoeling dat deze 
depots door een leiding vanaf 
de Strook aan de Nieuweweg 
worden gevuld. Een leiding-
stelsel dat dwars door een 
natuurgebied gaat en alle 
kans op lekkage heeft. Dat 
betekent  een  enorme  pomp-
installatie en 6 kilometer vul-
leiding langs het Tienhovens-
kanaal met diverse boosters 
om de bagger te verpompen. 
Daarnaast 6 kilometer retour-
leiding om het water terug te 
pompen, voor zover dat niet 
wordt geloosd op de sloten 
die uitkomen in het Sterge-
bied, die dan door het niet 
gezuiverde water eveneens 
worden besmet. De verzamel-
de bagger zal gedurende mi-
nimaal 8 jaar in de Egelshoek 
verblijven en regelmatig met 
grote kranen worden omgezet 
om het uitdrogingsproces te 
bevorderen.

Overlast
De gedroogde bagger zal met 
enorme vrachtwagens via de 
Rading afgevoerd moeten 
worden gedurende vele jaren. 
Het is na 8 jaar dan nog maar 
zéér de vraag of de depots 
worden verwijderd. Ook dat 
alles geeft een enorme ge-
luidsoverlast en een oneven-
redige verkeersdrukte op de 
Rading c.q. andere alternatie-
ve afvoerwegen.

De bovenstaande methodiek 
veroorzaakt geluidsoverlast, 
verstoring van de natuur, geen 
rustgebied voor vogels en an-
dere dieren, CO2- uitstoot, 
stank, muggen, verontreini-
ging van kwelwater, verontrei-
niging van een enorm stelsel 
van watergangen waardoor 
vee niet meer uit de sloten 
kan drinken en een enorme 
aanslag aan het gebied waar-
van de provincie juist vindt 
dat dit tot natuur moet worden 
omgebouwd. Dat conflicteert, 
doch daar is men in Haarlem 
kennelijk niet gevoelig voor.

Protest
Een groep bewoners heeft de 
koppen bij elkaar gestoken en 
inmiddels een aantal span-
doeken opgehangen met de 
tekst ‘Geen (ver)vuil(d)e bag-
ger in een schoon gebied’. 
Vereniging De Weersloot 
heeft op 21 september een 
algemene ledenvergadering 
gehouden. De leden hebben 
zich unaniem uitgesproken 
tegen de baggeropslag in de 
Egelshoek en zijn zelfs bereid 
om een financiële bijdrage te 
betalen voor het inhuren van 
rechtskundige bijstand.
U wordt nadrukkelijk verzocht 
de hiervoor beschreven actie 
te steunen voor het behoud 
van de natuur in uw directe 
omgeving.
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BAKEN bezorgd over bouwplannen 
gemeente
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Belangenvereniging BA-
KEN die opkomt voor de 
particuliere grondeigena-
ren in Kortenhoef-Oost/ 
West en Ankeveen maakt 
zich ernstige zorgen over 
de bouwplannen Zuidsing-
el Fase 8 en Groenewoud. 
Het lijkt of de gemeente de 
regie kwijt is, staat in een 
brief van 2 oktober aan Wij-
demeren.

Het bestuur heeft overleg ge-
voerd met de gemeente en kan 
zich niet aan de indruk onttrek-
ken dat Wijdemeren zelf geen 
overzicht meer heeft. ‘Het ont-
breekt ook aan regie door de 
gemeente en haar betrokken 
bestuurders en medewerkers’.

Zag BAKEN de gemeente als 
‘tot inkeer gekomen bondge-
noot’ tegen het vergaande 
omzetten van hun grond in 
schrale graslanden, nu zien ze 
diezelfde gemeente plannen 
presenteren die hun belangen 
alsnog ernstig kunnen scha-
den. BAKEN zegt niet tegen of 
voor woningbouw te zijn, maar 
de bouw van 250 woningen in 
Zuidsingel Fase8 en de 70 wa-
terwoningen van Groenewoud 
hebben negatieve consequen-
ties voor hun leden. Er wor-
den hectaren onttrokken aan 
de beoogde natuurrealisatie. 
Die zullen vervolgens elders 
binnen het gebied gecom-

penseerd moeten worden. Dit 
geldt ook voor de buffers tus-
sen de tuinen van aanwonen-
den en de beoogde natuurre-
alisatie.

Fietspad als ontsluiting
Ook het toeristisch fietspad 
als bouwsteen van het totale 
inrichtingsplan valt verkeerd. 
De leden zijn daar unaniem 
tegen. Temeer daar later bleek 
dat de ingetekende fietsroute 
ter ontlasting van de Emma-
weg niets anders is dan een 
ontsluiting voor de woningen 
van Zuidsingel fase 8. ‘Het 
kan toch niet zo zijn dat par-
ticuliere grondeigenaren op 
deze wijze de rekening ge-
presenteerd krijgen van een 
woningbouwplan, door onder 
de noemer van toeristische 
routes infrastructuur over hun 
gronden er doorheen te rom-
melen?’, vraagt BAKEN zich 
af. In een bespreking op 10 

september kon de gemeente 
geen duidelijkheid verschaffen 
wat de samenhang is tussen 
natuurontwikkeling, plan Groe-
newoud en Zuidsingel Fase 8. 
Sterker nog, aldus BAKEN, ‘de 
gemeente gaf ook zelf aan het 
overzicht niet meer te hebben 
van de status, laat staan van 
de consequenties op lange 
termijn’. Hun vertrouwen in 
een adequate belangenafwe-
ging ‘door een spoorzoeken-
de gemeente’ is er niet groter 
op geworden. BAKEN wil alle 
detailinformatie over alle rou-
tes die nu op de tekentafels 
liggen. Naast een overzicht 
van alle processtappen bij rea-
lisatie van de plannen. Tot slot 
wil BAKEN alsnog schriftelijke 
antwoorden op de vragen die 
ze eerder hebben gesteld.

Foto: Gebied van Zuidsingel 
Fase 8

• 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

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• 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

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

• 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

Herfst 
Carameltaartje

Krentenwegge Keniabrood Stoofperen 
slof 

1 persoons

met en zonder spijs,
pakje van 6 plakjes

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

Geldig van donderdag 1 t/m zondag 18 oktober.

eroen
www.bakkerjeroen.nl

met Italiaans schuim

Herfstweken

€ 3,95
nu voor

€ 2,75
nu voor

met Italiaans schuim

€10,95
nu voor

1 persoons

€ 1,75
nu voor

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Kijk op toegift .nl
en ontdek hoe uw idealen

kunnen voortleven door na te 
laten aan een goed doel.

‘ Ik laat niet alleen geld
maar ook mijn hele
jazzcollectie na.’
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Insprekers: 3 vóór en 8 tegen ‘t Laantje
Commissie: 4 vóór en 2 tegen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Maar liefst 11 insprekers 
kregen bij de commissie 
Ruimte en Economie via 
het beeldscherm de ge-
legenheid om te vertellen 
wat zij van het Schetsplan 
’t Laantje 3 en 4 vonden. 
Het werd een lange en 
emotionele zitting.

In mei van dit jaar gaf de com-
missie het advies aan wethou-
der De Kloet om het bouwplan 
aan te passen. Nu had pro-
jectontwikkelaar Johan Zijtveld 
van JeeGee Vastgoed een 
schetsplan ingediend met een 
aantal wijzigingen. De bouw-
massa schuift circa 10 meter 
in de richting van het Bosje 
van Sprenger. Voorts wordt 
het appartementengebouw in 
drie volumes geknipt, hetgeen 
tot gevolg heeft dat er geen 51 
maar 49 appartementen zullen 
komen (waarvan 16 sociaal). 
Bovendien wordt de privacy 
enigszins verbeterd door de 
plaatsing van Amberbomen.

Insprekers
De 25-jarige Ramón van Wee-
nen voelt zich verbonden met 
het dorp en was blij met de 16 
betaalbare woningen, waar-
door ook starters aan de bak 
kunnen komen. Vanuit het 

standpunt van senioren zei 
Bert Niesing, die al 50 jaar 
in het dorp woont, dat hij er 
ook graag wilde wonen. Het 
project bevordert de door-
stroming. Projectontwikkelaar 
Johan Zijtveld meende dat de 
nieuwe schets drie verbeterin-
gen in zich had: meer privacy, 
meer groen en betere partici-
patie. Hij wees ook op de 200 
inschrijvers.

De heer Engel zag geen voor-
uitgang. Het blijft een kolos. 
Tevens vreesde hij de geluids-
overlast. Verplaatsing naar het 
Bosje van Sprenger zou ern-
stige schade voor dit stuk na-
tuur betekenen. Meneer Van 
Aerle vond het ook even mas-
saal. Hij meende dat het finan-
ciële belang van de project-
ontwikkelaar voor gaat op het 
belang van de omwonenden. 
Hij vond de contacten met de 
bouwer weinig voorstellen. 
Mevrouw Londeau vond het 
een mokerslag dat men door 
wil gaan met dit plan. Ze 
woont in een fijne buurt die 
nu kapot dreigt te gaan. De 
heer Guntenaar wees op een 
tekort aan parkeerplaatsen 
en dacht dat de lichtoverlast 
vanuit de parkeergarage groot 
zou zijn. Mevrouw Schouten 
laat een schets zien hoe de 
appartementen als een soort 
Titanic haar uitzicht vanuit de 

achtertuin zouden bederven. 
Ze had weinig vertrouwen in 
de Amberbomen die er 23,5 
jaar over doen om op hoogte 
te komen. Shirley de Kreek zei 
dat de doorkijk bij drie bouw-
delen weinig voorstelt, want 
die worden geblokkeerd door 
een trappenhuis. Het echtpaar 
Van Altena vond de schets 
geen verbetering, eerder een 
verslechtering. Want door ver-
plaatsing van de garageuit-
gang zou de stankoverlast van 
het verkeer alleen maar groter 
worden. Tot slot riep de heer 
Hertoge op om op te komen 
voor de belangen van de om-
wonenden. “Ik ben niet tegen 
bouwen, maar het past niet op 
deze kavel.”

Commissieleden
Alette Zandbergen van De Lo-
kale Partij vond dat er veel was 
aan te merken op de schets 
die te weinig toekomt aan de 

massaliteit. Namens het CDA 
zei Eric Torsing dat er nu wel 
meer privacy is, hij vond de 
schets een positieve verbete-
ring. Hij beklemtoonde ook het 
belang van woningbouw. D66 
‘er Nanne Roosenschoon twij-
felde sterk, hij was tegen op-
schuiven naar het Bosje van 
Sprenger, maar meende dat 
er wel iets moet gebeuren. “Je 
kunt niet iedereen tevreden 
stellen”, zei Rob Duikersloot 
(Dorpsbelangen), hij vond de 
aanpassing acceptabel voor 
de woningbouw. Stan Poels 
(PvdA/ GroenLinks) vond het 
een goede bouwlocatie, maar 
veel te massaal. Ook de schrif-
telijke communicatie met de 
omwonenden vond hij matig. 
Daar sloot Bo de Kruijff (VVD) 
op aan die vond dat de parti-
cipatie ‘ondermaats’ was. Hij 
vond dat JeeGee Vastgoed 
wel goed geluisterd had, na 
mei van dit jaar.

Conclusie
Wethouder De Kloet zei dat 
het aantal parkeerplaatsen 
volgens de norm is. Of de par-
ticipatie goed was verlopen, 
was volgens hem een kwestie 
van interpretatie. In ieder geval 
was er contact geweest. Op de 
valreep deed Stan Poels nog 
een poging om iedereen over 
de streep te trekken. Kon er 
geen 4e bouwlaag worden 
afgehaald, zodat de kolos 
minder massaal zou worden? 
Deze oproep vond geen na-
volging. Zodat De Lokale Partij 
en PvdA/GrL. niet wilden dat 
het ontwerpbestemmingsplan 
alsnog op tafel komt. De meer-
derheid van de vier coalitiepar-
tijen adviseerden om wel door 
te gaan.

Foto: Een foto-animatie van de 
Titanic in achtertuin Schouten

   

Ankeveen Aardgasvrij met Aquathermie
WIJDEMEREN
In samenwerking met de 
Energiecoöperatie Wijde-
meren heeft de gemeen-
te zestigduizend euro 
subsidie bij de provincie 
Noord-Holland aange-
vraagd en gekregen om het 
initiatief ‘Ankeveen Aard-
gasvrij met Aquathermie’ 
verder te onderzoeken. 
Samen met twintigduizend 
euro Rijkssubsidie en tien-
duizend euro van de Ener-
giecoöperatie Wijdemeren 
is er genoeg geld beschik-
baar om de onderzoeksfa-
se te starten.

Eind 2019 startte de Energie-
coöperatie Wijdemeren samen 
met betrokken bewoners, de 
gemeente Wijdemeren, Wa-

ternet, Liander en woningcor-
poratie Gooi en Omstreken het 
bewonersinitiatief ‘Ankeveen 
Aardgasvrij met Aquathermie’. 
Gezamenlijk zijn de mogelijk-
heden voor een aardgasvrij 
Ankeveen onderzocht. Daaruit 
is een plan ontstaan voor een 
70° warmtenet met de rioolwa-
terzuivering Horstermeer als 
warmtebron. De stabiliteit en 
capaciteit van de warmtebron, 
de inzet van inwoners en de 
betrokkenheid van de partners 
maken dit project kansrijk.

Straatgesprek
Wethouder Boermans: “Ik ben 
blij dat het gelukt is om de sub-
sidies binnen te halen. Hier-
mee kunnen we het project 
echt een stap verder brengen.” 
De negentigduizend euro 

wordt ingezet om de financiële 
haalbaarheid van het project te 
onderzoeken, schetsontwer-
pen op te stellen en inwoners 
uitvoerig te betrekken. Ook 
komt er een onderzoek naar 
het opstellen van een (coöpe-
ratief) warmtebedrijf. Binnen-
kort ontvangen alle inwoners 
van Ankeveen een uitnodiging 
van de Energiecoöperatie Wij-
demeren om, per straat, actief 
mee te praten.

Transitievisie Warmte
Ankeveen Aardgasvrij met 
Aquathermie is een pilotpro-
ject voor de Transitievisie 
Warmte (TVW) die de ge-
meente voor het einde van 
2021 moet vaststellen. Hierin 
wordt vastgelegd hoe in 30 
jaar aardgas vervangen wordt 

voor duurzame warmtebron-
nen. Het project in Ankeveen 
geeft de gemeente veel kennis 
en ervaring die gebruikt kan 
worden bij het opstellen van 
deze Transitievisie.

Straatgesprekken vervolg
In het kader van de boven-
genoemde straatgesprekken 
vinden de bewoners van An-
keveen (kern) deze week een 
folder bij het Weekblad Wijde-
meren waarin ze uitgenodigd 
worden om per straat met el-
kaar in gesprek te gaan over 
Ankeveen Aardgasvrij met 
Aquathermie. Samen met ge-
meente, de woningcorporatie, 
Waternet en Liander, en op 
initiatief van de Energiecoöpe-
ratie worden de mogelijkheden 
onderzocht.

Aansluiting op een warmtenet 
betekent dat er geen gasaan-
sluiting meer nodig is in huis. 
Het duurt een paar jaar voor-
dat een warmtenet is gereali-
seerd en dat lukt alleen als zo 
veel mogelijk bewoners mee-
doen. Een uniek en kansrijk 
project dat dit najaar zorgvul-
dig wordt onderzocht en straks 
een voorbeeld kan zijn voor de 
warmtetransitie in Wijdeme-
ren.

Op www.ankeveen.ecwijde-
meren.nl staat een overzicht 
van de stappen die tot nu toe 
zijn verkend voor het project in 
Ankeveen.
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120.000 euro voor clubgebouw  
IJsclub Nederhorst den Berg

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De totale commissie Ruim-
te en Economie was ak-
koord met 120.000 euro 
voor een nieuw clubge-
bouw van de IJsclub Ne-
derhorst den Berg.

Het wordt een hamerstuk voor 
de gemeenteraad. Toch waren 
er enkele kritische kantteke-
ningen. De toekenning ge-
schiedt op basis van de zgn. 
1/3 regeling: 60.000 subsidie, 
60.000 renteloze lening en de 
rest moet de vereniging zelf 
ophoesten. Zo krijgt de IJsclub 
aansluitend nog een subsidie 
van € 120.000 van de minister.

Het is voor eenieder duide-

lijk dat het gebouw naast de 
brandweerkazerne  aan  de 
Blijklaan zich in een deplora-
bele staat bevindt. De ge-
meente is al sinds 2016 met 
de IJsclub in gesprek. In febru-
ari 2019 kwam een aanvraag 
van € 490.088,-- exclusief btw. 
Hetgeen neerkwam op een 
subsidie en rente van ruim € 
163.000 per onderdeel. Dat 
vonden B&W iets te gortig. Ze 
vonden het niet sober en het 
is een te grote aanslag op de 
gemeentelijke begroting.

Ook een tweede aanvraag in 
maart 2020 met een veel la-
ger bedrag werd afgewezen. 
Het ging nu om 60.000 euro 
subsidie en lening. Het be-
stuur kwam met een bezwaar-

schrift. Op alle punten gaf de 
bezwaarschriftencommissie 
de IJsclub gelijk. Vooral het 
punt dat er dure en omvang-
rijke materialen (± 400.000) 
moeten worden opgeslagen, 
leek doorslaggevend. Ook 
het feit dat de club nu minder 
geld vroeg, was belangrijk. 
Bovendien vreesde men dat 
de bestuursrechter bij een be-
roep de IJsclub in het gelijk zal 
stellen, een onnodige en tijdro-
vende procedure.

Voorts is duidelijk dat de Ac-
commodatieregeling inmid-
dels is gewijzigd, organisaties 
kunnen geen aanspraak meer 
maken op een subsidie of een 
renteloze lening. Er is dus 
geen precedentwerking.

Te lang
Margriet Rademaker van De 
Lokale Partij hekelde het feit 
dat het zo lang geduurd heeft. 
Waardoor zelfs een subsidie-
aanvraag van 120.000 euro 
bij het ministerie in gevaar had 
kunnen komen. Waarop wet-
houder De Kloet zei dat de Wij-
demeerse aanvraag pas een 
jaar geleden was ingediend, 
dus formeel viel het wel mee. 
De andere partijen zaten op de 
lijn van D66 ‘er Rob Koedijker 
die ‘het wel gunde’, al moest 
het Sorrel Hidding (VVD) van 
het hart dat het lastig blijft om 
zoveel geld uit te geven.

   

Neem de bewoners serieus
Ingezonden brief

De ingezonden brief van Maar-
tje van Gils d.d. 23 september 
jl. is mij uit het hart gegrepen. 
Met name de zinsnede ‘dat 
bewoners hard nodig zijn in de 
uitvoering van de plannen en 
dat zij als partners gezien moe-
ten worden en serieus moeten 
worden genomen’. In april 
2017 werd door de gemeente 
Wijdemeren een enquête ge-
houden, die ik invulde. Bij het 
invullen stond in vraag 8.3: 
‘Denkt u binnen twee jaar te 
moeten verhuizen’. Als daar 
‘nee’ op wordt geantwoord, 
moet je naar het einde van 
deze enquête. Door mij werd 
daar schriftelijk bezwaar tegen 
gemaakt en gewezen op de 

mogelijkheden voor doorstro-
ming van ouderen in Korten-
hoef, met name de categorie 
die al decennia geleden heeft 
gekocht en van hun overwaar-
de kunnen profiteren. Die ston-
den nu bij het op deze manier 
invullen van de enquête buiten 
spel. Tevens wees ik op de 
mogelijkheid van het bouwen 
van kleinschalige appartemen-
ten met een huur tussen de 
sociale sector en vrije sector 
in. Ook wees ik op de gemis-
te kans om op de plaats van 
de ‘oude’ brandweerkazerne 
geen nieuwe te bouwen, maar 
kleinschalige appartementen. 
De nieuwe brandweerkazerne 
zou b.v. op de Kwakel kunnen 

worden gebouwd. Zo komt 
doorstroming wèl op gang in 
plaats dat deze categorie nu 
gedwongen wordt om hun hui-
zen levensloopbestendig te 
maken, zoals het laten instal-
leren van een traplift e.d. Juist 
het aantrekkelijk maken voor 
de noodzakelijke doorstroming 
en goed te luisteren naar wen-
sen kan leiden tot een oplos-
sing. Uiteraard hoorde ik nooit 
meer wat op mijn klacht. Het 
zou getuigen van lef om juist 
voor die groep van mensen de 
wensen in kaart te brengen en 
vanuit die invalshoek plannen 
te maken.

Bert Blacquière

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

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

De Antistollingspas, 
voor een 

veilig gevoel.VRAAG
GRATIS
AAN

www.antistollingspas.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Geen brok in je keel maar

Speculaasbrok
8 stuks € 3,85

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Maarten Boelhouwer 
40 jaar tevreden bij 
Dunnebier

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Je maakt het niet zoveel 
meer mee, maar Maarten 
Boelhouwer (62) heeft het 
al 40 jaar naar z’n zin bij 
Dunnebier Print & Mar-
keting. Nog elke ochtend 
stapt hij fluitend op z’n 
fiets van Vreeland naar 
Nieuw Walden, waar de 
drukkerij van dit huis-aan-
huisblad zich bevindt.

“Ach, er is weleens wat, dat 
heb je overal. Maar ik heb 
het hier prima naar m’n zin”, 
opent de Vreelander. Voordat 
Maarten aan de slag ging bij 
Dunnebier, had- ie al een paar 
banen achter de rug. Hij was 
onder andere glaszetter en hij 
werkte ook kort bij een ande-
re drukkerij. “Ik hoorde dat er 
een vacature was en ik ben er 
op de bonnefooi heen gegaan. 
Nou, het was snel geregeld.” 
Het beviel ‘m al direct zo goed, 
dat broer Daan drie maanden 
later volgde. “Ik had hem ver-
teld dat het hier goed werken 
was. Nou, dat trok Daan wel 
aan.” Terwijl z’n broer zich op 
de drukpersen stortte, bleef 
Maarten actief in de afwer-
king. Dat is zijn specialisme. 
“Afwerken is voornamelijk het 
snijden van het papier en het 
brocheren. Dat is, zeg maar, 
het vouwen en nieten van bla-
den en boekjes.” Het werk is 
uiteraard in de loop der jaren 
steeds geavanceerder ge-
worden. “Dat is zo, maar het 
principe is hetzelfde gebleven. 
Alleen kunnen we meer papier 
in één keer verwerken en gaat 

het sneller. Nee, met de hand 
heb ik nooit meegemaakt. En 
de veiligheid is altijd al het 
belangrijkste.” Staand werken 
lijkt zwaar. “Ach, dat valt mee. 
Je went eraan en we hebben 
ook een papierlift die de grote 
stapels omhoog hijst.” Het fij-
ne aan zijn job, vindt Maarten, 
de variatie. “Je staat niet uren 
hetzelfde te doen. Het zijn tel-
kens andere opdrachten. Van 
kleine stapels tot grotere hoe-
veelheden. Het is nooit saai.”

Maarten gaat lachend door het 
leven. Hij houdt van de sfeer 
op de drukkerij. “We hebben 
een fijn team en we kennen 
elkaar goed. Dus we kunnen 
snel iets regelen.” Beroemd bij 
Dunnebier zijn de worstjes die 
Maarten regelmatig trakteert 
om de gezelligheid te verho-
gen.
Naast zijn werk heeft Boel-
houwer genoeg te doen in 
z’n vrije tijd. Hij is voorzitter 
van de plaatselijke EHBO van 
Vreeland. “We geven diverse 
cursussen. Vooral het leren re-
animeren is van groot belang. 
Nee, een ongeluk met het snij-
apparaat hier is uitgesloten”, 
zegt hij lachend. Daarnaast 
is Maarten een liefhebber van 
het edele biljartspel, bij Club 
4711. “Pure ontspanning, 
heerlijk om die drie banden 
goed te raken.” Tot slot zij nog 
vermeld, dat Maarten tot 2003 
maar liefst 25 jaar spuitgast 
was bij de brandweer. Op 7 
oktober 1980 maakte Maarten 
Boelhouwer zijn eerste stap-
pen bij Dunnebier en hij heeft 
er geen seconde spijt van ge-
had.

E-waste? Inleveren maar!

NEDERHORST DEN BERG
De Meester Kremerschool 
uit Nederhorst den Berg 
doet mee aan een race. 
De e-waste race. Zij ver-
zamelen zoveel mogelijk 
oude elektronica zodat die 
gerecycled kunnen wor-
den. Grote containers vol 
computers, kabels, oude 
telefoons en stofzuigers 
staan al in de hal bij hun op 
school. Een goede oogst, 
maar er kan nog meer bij.

Janna Uijtjens en Wietse 

Sneyers van 10 jaar uit groep 
7 zijn verslaggevers van de 
E-waste race. Speciaal voor 
Weekblad Wijdemeren maak-
ten zij deze uitgebreide foto-
serie in hun school. Met deze 
foto’s willen zij laten zien wat 
ze al hebben opgehaald en 
hoe simpel het is om E-waste 
in te leveren. Ieder kabeltje, en 
ieder groot en klein apparaat is 
van waarde voor hen.

Daarom doen Janna en Wiet-
se hierbij een oproep aan alle 
buren van de Meester Kre-

merschool om ook eens in 
de kast te kijken of daar nog 
wat E-waste ligt. De kinderen 
van de Meester Kremerschool 
kunnen met uw oude draden 
namelijk een uitje naar het 
Nemo Science museum in 
Amsterdam winnen. Helpt u 
mee?

Kijk op https://www.ewas-
terace.nl/ voor informatie. U 
kunt uw spullen ‘s ochtends 
om 8.20 uur op school bren-
gen of op de website aanmel-
den om op te laten halen.

   

Schrijfster Hetty Brouwer te gast op   
Curtevenne school
Het gloednieuwe kinderboek Het geheim van Gooilust sluit perfect 

aan bij het thema van de Kinderboekenweek EN TOEN.

KORTENHOEF
Reden voor de Curteven-
neschool om de schrijf-
ster te vragen het boek te 
presenteren aan de leer-
lingen van de bovenbouw. 
En wat blijkt, de Curteven-
neschool heeft model ge-
staan voor de school in het 
boek.

Hetty vertelt: ik wilde een 
spannend kinderboek schrij-
ven over Louise Six die rond 
1900 op buitenplaats Gooilust 
woonde. Omdat het voor kin-
deren van nu leuk moet zijn 
en herkenbaar, begint het ver-
haal met de opdracht van een 
meisje in groep 8. Ze moet een 
werkstuk maken over de naam 
van haar straat, de Sixhof. 
Daarom verdiept ze zich in het 
leven van Louise Six. Ze krijgt 
een dagboek in handen van de 

bediende van Louise en leest 
wat zich een eeuw geleden op 
Gooilust afspeelde. Er blijkt 
iets bijzonders te zijn met een 
schilderij dat voor Louise en 
haar man is gemaakt. Ik heb 
er een spannende speurtocht 
van gemaakt waarbij het meis-
je Loes en haar vriend Jochem 
op tal van bekende plekken 
komen. En de volwassenen in 
het verhaal net te slim af zijn. 
Als je het leest, herken je niet 
alleen je school en het bos van 
Gooilust, zelfs de voetbalclub 
komt erin voor.

Hoe het afloopt wil de schrijf-
ster natuurlijk niet verklappen. 
Wel dat er leuke tekeningen in 
staan, gemaakt door Marieke 
Appeldoorn. EN TOEN?? Een 
boek over geschiedenis in een 
hedendaags jasje. Historische 
feiten en fantasie lopen door 

elkaar. Leesplezier staat voor-
op. Ook voor kinderen die iets 
minder makkelijk lezen. De 
schrijfster is heel trots en laat 
een eerste exemplaar van het 
boek achter op de Curteven-
neschool. Lees het.
Het is vanaf volgende week 
ook te koop bij CW 76. Tevens 
via www.boekenbestellen.nl
Het Geheim van Gooilust 
(10+), Hetty Brouwer
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Grootscheepse inval 
loods Industrieweg

LOOSDRECHT
Samen met het OM, FIOD, 
UWV, douane en gemeen-
te deed de politie vorige 
week woensdag een inval 
in een loods aan de Indus-
trieweg in Loosdrecht.

Er waren tientallen medewer-
kers betrokken bij de inval. 
Het bedrijf wordt verdacht van 
het faciliteren van producten 
die gebruikt worden in de 
drugshandel. Het bedrijf, dat 
een groothandel in tabakswa-
ren zou zijn, is geheel binnen-
ste buiten gekeerd.

Er zouden verschillende spul-
len zijn gevonden die verband 
houden met de handel en 

productie van drugs. De po-
litie laat weten dat er onder 
andere versnijdingsmiddelen, 
zakjes, stempels en pijpjes 
gevonden zijn. De politie wil 
onderzoeken of er sprake is 
geweest van inkomsten uit 
criminele hoek. Volle vracht-
wagens transporteerden de 
goederen naar het Ketenbe-
slaghuis in Utrecht, dat be-
last is met de registratie en 
de verwerking van in beslag 
genomen goederen. Ook de 
administratie is in beslag ge-
nomen.

Burgemeester Larson heeft 
per 1 oktober het bedrijf voor 
zes maanden gesloten.

Foto: Crimesite
   

Burgemeester 
 in Meenthof

KORTENHOEF
Afgelopen zaterdag bracht 
burgemeester Crys Lar-
son een bezoekje aan de 
‘anderhalvemeterhosts’ in 
winkelcentrum De Meen-
thof in Kortenhoef. Ook 
BOA Erdal Egirgen hield 
een oogje in het zeil.

Afgelopen zomer werden ze 
ingezet op de strandjes, nu 
in de winkelcentra. Met een 
glimlach en een praatje wij-
zen ze bezoekers op de nieu-
we regels. “Het winkelend pu-
bliek is blij met de informatie 
én de gratis mondkapjes die 
we uitdelen.

Ook de assistent bedrijfsleid-
ster van de supermarkt is heel 
blij met dit initiatief!”

Tasjesbibliotheek éénmalig verplaatst
KORTENHOEF
Tasjesbibliotheek op 13 
oktober in basisschool 
‘De Regenboog’

Omdat ‘De Blinker’ op de 
Parklaan dicht is in de herf-
stvakantie, is de uitleen van 
de boeken van de Tasjesbi-
bliotheek op dinsdag 13 ok-
tober in basisschool ‘De Re-

genboog’, naast ‘De Blinker’. 
Adres van ‘De Regenboog’ is 
Elbert Mooylaan 86. Uitleen 
van de boeken is van 13.00 – 
17.00 uur. Er zijn boeken voor 
volwassenen en kinderen. 
Lidmaatschap is gratis. Neem 
uw id-kaart of paspoort even 
mee als u lid wilt worden.
Om half drie wordt er voorge-
lezen door juf Dominique van 

de Antoniusschool. Daarna is 
er ‘Speel en leer’: door middel 
van spel (bijv. memory, reken-
spelletjes, puzzels, kleurpla-
ten) kunnen kinderen op een 
leuke manier hun reken- en 
taalvaardigheid verbeteren.

Op dinsdag 20 oktober is de 
uitleen weer gewoon in De 
Blinker, Parklaan 5.

   

Open deurendag in de Meentwerf
‘S-GRAVELAND
De Meentwerf is een Cul-
turele Broedplaats in de 
Hilversumse Meent, met 
6 ateliers, een Mongoolse 
tent en La Kantina, waar 
het goed toeven is.

Zondag 4 oktober van 13.00 
tot 17.00 uur zijn verschillen-
de ateliers open in de Meent-

werf. Valeska Clusyters: 
Schilderijen. Edith van Eijden: 
Keramiek en Lindeke Mast: 
Aardemoeder Gerst.

Ook de Mongoolse tent is van 
binnen te bewonderen. In La 
Kantina kunt u terecht voor 
koffie, (verse munt)thee, ei-
gen gebakken appeltaart, een 
biertje of een wijntje (alles 

biologisch), én een expositie 
van Kim Overeem.

Komt dat zien!

Meentwerf, Mierenmeent 122, 
Hilversumsche Meent

Coronamaatregels zijn van 
toepassing.
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aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• 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

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.



Wijdemeren
informeren

Aangescherpte
coronamaatregelen

Ondernemer of vereniging en vragen over de 

aangescherpte coronamaatregelen?

Stel ze via coronavragen@wijdemeren.nl,

via ondernemersmanager Natasja Zak, telefoon-

nummer 06 29 60 53 56 of dorpscoördinator

Bas Immerzeel, telefoonnummer 06 52 58 09 22.

>   Rioolwerkzaamheden 
Oud-Loosdrechtsedijk
In de week van 12 tot en met 16 oktober 

zijn er kleinschalige werkzaamheden aan 

de riolering op de Oud-Loosdrechtsedijk, 

nabij huisnummer 115. Het werk vindt plaats 

vooruitlopend op het vervangen van het asfalt 

tussen de rotonde met de ’s-Gravelandse-

vaartweg en Bleekveld. Tijdens het werk is 

er een halve rijbaan afgesloten en kunt u de 

Oud-Loosdrechtsedijk gewoon gebruiken. 

Het vervangen van het asfalt vindt naar 

verwachting plaats in het eerste kwartaal van 

2021. 

>   Sluiting consultatiebureau 
Kortenhoef 
Het consultatiebureau van Jeugd en Gezin 

in Kortenhoef is vanaf donderdag 15 oktober 

2020 gesloten, omdat het pand niet meer 

voldoet aan de veiligheidsnormen. Door 

gebrek aan goede ventilatie en de huidige 

coronaontwikkelingen gaat het pand dicht 

nog voor er een nieuwe locatie is gevonden. 

Na 15 oktober kunnen ouders terecht bij het 

consultatiebureau in het gemeentehuis aan 

de Rading 1 in Loosdrecht. Ouders en/of 

verzorgers zijn hierover geïnformeerd. 

>   Ankeveen aardgasvrij
Eind 2019 startte de Energiecoöperatie 

Wijdemeren samen met een groot aantal 

partners het bewonersinitiatief ‘Ankeveen 

Aardgasvrij met Aquathermie’. Gezamenlijk 

zijn de mogelijkheden voor een aardgasvrij 

Ankeveen onderzocht. Daaruit is een plan 

ontstaan voor een 70° warmtenet met de 

rioolwaterzuivering Horstermeer als warmte-

bron. De onderzoeksfase wordt nu opgestart. 

Inwoners kunnen hierover meepraten via 

(digitale) straatgesprekken. Woont u in

Ankeveen? Dan vindt u een uitnodiging voor 

deze gesprekken bij deze krant gevoegd.

Meer info: ankeveen.ecwijdemeren.nl. 

>   Week van de Motoriek
Tijdens de Week van de Motoriek van 5 t/m 9 

oktober is er speciaal aandacht voor kinderen 

en beweging. Op alle Wijdemeerse scholen 

kunnen kinderen in groep 2 en 3 meedoen 

aan een MRT screening (motorische remedial 

teaching). Daarnaast biedt Moving Kids lessen 

voor kinderen waarin ze spelenderwijs leren 

beter bewegen. Aanmelden voor Moving Kids 

kan via Team Sportservice:

rhartman@teamsportservice.nl of 06 30 63 97 54. 

O�  ciële
bekendmakingen

Op dinsdag 6 oktober startte het 
landelijke initiatief ‘aandacht voor 
elkaar’, ook is het de Week tegen de 
Eenzaamheid. Iedereen beleeft deze 
coronatijd anders, maar we kunnen 
veel voor elkaar doen.

Misschien voelt u zich sneller eenzaam, 

zeker nu de dagen korter worden, het virus 

hardnekkig blijft en we niet weten wanneer 

ons leven weer normaal wordt. Aandacht 

houden voor elkaars onzekerheid, teleur-

stelling en verdriet is belangrijk. 

Veel voor elkaar doen
In Wijdemeren zijn er veel initiatieven waarin 

mensen voor elkaar klaarstaan: een kort 

bezoekje aan de deur, een kaartje in de brie-

venbus, boodschappen voor elkaar doen, of 

een dagelijks telefoontje.

Op www.deappelboom.nl/coronahulp vindt 

u een overzicht van alle vrijwilligersinitiatie-

ven die er zijn in de dorpen. Voor een goed 

idee of een hulpvraag kunt u ook contact 

opnemen met onze dorpscoördinator

Bas Immerzeel via 06 52 58 09 22 of

b.immerzeel@wijdemeren.nl. 

Ervaringen delen 
Wilt u graag uw verhaal vertellen over deze 

coronatijd? Deel dit dan met

#aandachtvoorelkaar op social media of op 

www.aandachtvoorelkaar.nl. Ook kunt u op 

www.eentegeneenzaamheid.nl terecht voor 

tips en ideeën om anderen te helpen. Een 

klein gebaar kan het verschil maken!

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

7 oktober 2020

Kort

  Aandacht voor elkaar 

#mooiWijdemeren
@melindahaselager

Het kabinet heeft op woensdag 30 
september het dringende advies
gegeven aan iedereen vanaf 13 jaar 
om een mondkapje te dragen in 
openbare publieke binnenruimten, 
zoals winkels, musea en ook het
gemeentehuis.

Burgemeester Crys Larson: “Komt u naar 

het gemeentehuis voor een afspraak? Zorg 

dan dat u een mondkapje bij u heeft. Draag 

deze als u rondloopt. Als u gaat zitten kan 

het kapje af. Ook onze medewerkers achter 

de receptie dragen er één. De medewerkers 

achter het loket zijn door spatschermen 

afgeschermd van bezoekers. Houd wel altijd 

1,5 meter afstand, ook met een mondkapje 

op. Heeft u geen mondkapje bij u? Vraag 

er dan één bij de receptie. Dank voor uw 

medewerking en blijf gezond!”

Hoe gebruikt u het mondkapje?
Gebruik alleen niet-medische mondkapjes 

en zorg dat uw handen schoon zijn als u het 

kapje op zet. Pak het mondkapje alleen vast 

bij het elastiek en bedek uw neus, mond en 

kin. Raak het mondkapje zo min mogelijk 

aan. Wegwerpmondkapjes mogen bij het 

restafval.

Draag een mondkapje, ook in het gemeentehuis

Hosts aanwezig in
winkelgebieden



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- achter Ankeveensepad 4: vervangen recrea-

   tiesteiger (18.09.20)

- Leeuwenlaan 36b: realiseren serre en veranda 

   (23.09.20)

- Noordereinde 289: plaatsen twee dakkapellen 

   (27.09.20)

Kortenhoef
- Hoflaan 20: plaatsen dakkapel (25.09.20)

- Kerklaan 26: moderniseren antennes (28.09.20)

- Kerklaan 119: plaatsen dakkapel (22.09.20)

- Kortenhoefsedijk 198: bouwen twee woningen 

   en plaatsen zes woonarken (1e fase) (30.09.20)

Loosdrecht
- Drie Kampjes 13: plaatsen dakkapel (27.09.20)

- Horndijk 10: plaatsen mantelzorgwoning 

   (30.09.20)

- Lindelaan 60: maken uitbouw (21.09.20)

- Moerbeilaan 17: uitbreiden woning (28.09.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 2: bouwen zorgvilla 

   (21.09.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 98: vernieuwen 

   begane grond vloer (24.09.20)

- nabij Rading 10a: aanleggen negen holes 

   golfbaan (18.09.20)

- Rembrandtlaan 44: plaatsen dakkapel (23.09.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 6: vernieuwen antenne-

   installatie (24.09.20)

- Lijsterlaan 12: bouwen overkapping (27.09.20)

- Middenweg 68: plaatsen dakkapel (27.09.20)

- Achter Reeweg 2a: afwijken bestemmingsplan 

   woonwijk Nederhorst-Noord (1e fase) (25.09.20)

- Reeweg 2a: afwijken bestemmingsplan

   realisatie twee woningen (1e fase) (24.09.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 20a: bouwen brug (21.09.20)

’s-Graveland
- Zuidereinde 111: bouwen kelder (21.09.20)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 112: bouwen woning (29.09.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146c: wijzigen

   constructie (25.09.20)

-Nieuw-Loosdrechtsedijk 204c 001: plaatsen 

   zendmast (25.09.20)

- Rading 86: plaatsen dakkapel (21.09.20)

Nederhorst den Berg
- Frans Halshof 26: plaatsen dakkapel en

   vervangen bestaande dakkapel (21.09.20)

- Vaartweg 20-21: bouwen zes vrijstaande

   woningen en één appartementengebouw 

   (project Vlindertuin) (21.09.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 211: verbouwen

   woning (25.09.20)

- Tjalk 68: uitbreiden woning (21.09.20)

>  Ontwerpbeschikking weigering 
omgevingsvergunning

Loosdrecht
Industrieweg 22: revisievergunning voor de 

activiteit milieu (30.09.20)

Voor het indienen van een zienswijze: zie kader.

>  Besluit omgevingsvergunning 
bouwen van een woonschip op 
Beresteinseweg 29, ‘s-Graveland

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Wijdemeren maken bekend dat zij met toe-

passing van de artikelen 2.10 en 2.12 lid 1, sub a 

onder 3o van de Wabo een omgevingsvergun-

ning hebben verleend voor het afwijken van het 

bestemmingsplan ‘Kern ’s-Graveland en land-

goederen’ voor het bouwen van een woonschip 

op Beresteinseweg 29 in ’s-Graveland. 

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgen-

de activiteiten:

1. bouwen;

2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in 

strijd met het bestemmingsplan.

Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen 

ingediend.

Ter inzage
Het besluit ligt vanaf 8 oktober 2020 gedurende 

zes weken ter inzage. De omgevingsvergun-

ning, en bijbehorende stukken, kunnen worden 

ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl

In verband met de maatregelen rond het 

coronavirus kunnen de stukken niet worden 

ingezien op het gemeentehuis. 

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 

die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar 

hebben gemaakt gedurende de hierboven ver-

melde termijn tegen dit besluit beroep instellen 

bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 

bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek
De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek heeft op 29 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.

Bouwen en wonen

Afgelopen zomer stonden er we-
kelijks twee anderhalvemeterhosts 
op strandje De Zuwe in Kortenhoef. 
Met een vriendelijke glimlach en 
een gezellig praatje wezen zij be-
zoekers op de coronamaatregelen. 
Dit najaar zijn ze te vinden in de 
winkelcentra.

De ervaringen met de anderhalvemeterhosts 

waren afgelopen zomer erg positief. Ook 

door de badgasten bij De Zuwe werd hun 

aanwezigheid gewaardeerd. We hopen deze 

lijn door te kunnen zetten in de winkelge-

bieden.

Kom alleen
Tijdens het winkelen blijft het belangrijk om 

de coronamaatregelen na te leven. Kom dus 

zo veel mogelijk alleen, maak gebruik van 

een winkelwagen of –mandje, draag in de 

winkels een mondkapje en volg eventuele 

looproutes in de winkels. 

Waar zijn de hosts te vinden? 
De hosts zijn de komende weekenden 

afwisselend aanwezig bij de winkels aan de 

Nootweg in Loosdrecht, in winkelcentrum 

de Meenthof in Kortenhoef en op de markt 

in Ankeveen. Mondkapje vergeten? De hosts 

hebben mondkapjes bij zich en helpen u 

graag op weg om veilig te winkelen. 

Hosts aanwezig in winkelgebieden

Wijdemeren
informeren

7 oktober 2020

Maandelijks bezoekt 60+ beweeg-
coach Beppie van de Bunt een 
activiteit om te laten zien wat er 
allemaal mogelijk is in Wijdemeren. 
Deze keer: de GALM Beweeggroep 
in sporthal De Fuik in Kortenhoef.

Tijdens deze les van Gymnastiekvereniging 

Sportivo komen diverse vormen van sport, 

bewegen en spel aan bod. Er wordt gewerkt 

aan coördinatie, stabiliteit, lenigheid, kracht 

en uithoudingsvermogen. De lessen zijn 

uitdagend en afwisselend.

Plezier staat voorop
“Plezier staat voorop. Gezelligheid, ruimte 

voor een praatje en ondertussen lekker 

bewegen”, vertelt Olinda die die lessen geeft 

op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur. “Na 

afloop voel ik me voldaan en is mijn lichaam 

lekker los”, vertelt een deelnemer. “De af-

wisseling maakt het ook erg leuk. Het is elke 

keer een verrassing wat we gaan doen!”

Proefles
Komt u uit Nederhorst den Berg? Met elkaar 

meerijden is een optie, uiteraard moet 

hierbij rekening gehouden worden met de 

geldende coronamaatregelen.

Interesse in een proefles? Op woensdag 21 

oktober kunt u gratis meedoen.

Meer informatie? Neem contact op met 

Beppie van de Bunt via telefoonnummer

06 31 59 58 47 of b.vandebunt@inovum.nl. 

60+ Beweegactiviteiten: GALM Beweeggroep 
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Het Raedthuys
NEDERHORST DEN BERG
Op de plek van het voor-
malige gemeentehuis van 
Nederhorst den Berg is 
een mooi woningcomplex 
verrezen. Het nieuwbouw-
complex van woningcorpo-
ratie Het Gooi en Omstre-
ken aan de Voorstraat in 
Nederhorst den Berg heet 
voortaan Het Raedthuys. 
Samen met wethouder 
Rosalie van Rijn, Het Gooi 
en Omstreken en architect 
Dirk Vroegindeweij onthul-
de prijsvraagwinnares Ezra 
Noordermeer op woensdag 
30 september de naam op 
de entreedeur van het voor-
malig gemeentehuis.
 
Prijsvraag
Het Gooi en Omstreken 
schreef vorig jaar een prijs-
vraag uit waarbij inwoners 
uit Nederhorst den Berg een 
naam voor het wooncomplex 
konden insturen. Ze hadden tot 
februari dit jaar de tijd. Uit bij-

na honderd inzendingen kozen 
wethouder Rosalie van Rijn, 
architect Dirk Vroegindeweij en 
ontwikkelingsmanager Martijn 
Ketelaar (Het Gooi en Omstre-
ken) unaniem de winnende 
naam Het Raedthuys.
 
Historisch besef
Een bijzonder moment voor 
winnares Ezra Noordermeer. 
Ze koos de naam omdat ze 
niet beter weet dan dat het 
gemeentehuis op deze plek 
stond. ‘Ik kies voor de oude 
spelling vanwege het historisch 
besef dat niet zomaar uitgewist 
moet worden. Maar ik had 
nooit verwacht dat de naam 
ook echt zou winnen. Ik ben 
heel blij dat het complex nu de 
naam krijgt die ik heb bedacht’, 
vertelt Ezra.

Aanwinst
Vorig jaar maart startte de 
bouwwerkzaamheden van de 
vijf aardgasloze eengezinswo-
ningen en twaalf appartemen-

ten. Met als doel de doorstro-
ming op de woningmarkt van 
Wijdemeren te bevorderen. 
Ontwikkelingsmanager Martijn 
Ketelaar en wethouder Rosa-
lie van Rijn zijn het erover 
eens dat de nieuwbouw een 
impuls geeft aan Nederhorst 
den Berg. ‘Een aanwinst voor 
onze Bergers’, vertelt Rosa-
lie. ‘En een geruststelling voor 
woningzoekenden in Wijdeme-
ren’, vult Martijn aan.
 
Passende naam
Architect Dirk Vroegindeweij 
is ook zeer te spreken over de 
nieuwe naam. ‘Een passende 
naam voor een complex waar 
ik trots op ben’, zegt hij. In het 
ontwerp van Studio V Archi-
tecten waar Dirk werkt werd 
al rekening gehouden met de 
omliggende bebouwing zodat 
het complex in het straatbeeld 
zou passen. ‘De nieuwe naam 
is de finishing touch.’

   

Lotgenotengroep rouwverwerking   
Humanitas ‘t Gooi
Humanitas ’t Gooi start vanaf 3 
oktober met intakegesprekken 
voor een lotgenotengroep voor 
mensen die hun partner heb-
ben verloren. Vanaf november 
zijn er dan groepsgesprekken 
voor mensen die met elkaar 
willen praten over het verlies 
van hun partner door overlij-
den. De ervaring leert dat je 
eigen verhaal vertellen in een 
lotgenotengroep, ervaringen 
uitwisselen en herkenning 
vinden in de verhalen van an-

deren kan helpen bij het ver-
werken van verlies. De groep 
is toegankelijk voor iedereen: 
man, vrouw, jong, oud, onge-
acht levensovertuiging. Men 
heeft het meeste profijt van 
deelname aan de groep als het 
overlijden zes maanden of lan-
ger geleden is geweest.

De groep komt 8 keer bij elkaar, 
onder deskundige begeleiding. 
De bijeenkomsten worden op 
vrijdagochtend gehouden van 

10-12 uur in het kantoor van 
Humanitas, Willem Barents-
zweg 17-A, 1212 BK Hilver-
sum. Na aanmelding volgt een 
kennismakingsgesprek.

Voor nadere inlichtingen of 
aanmelding voor de lotgeno-
tengroep kunt u contact op-
nemen met het kantoor van 
Humanitas, tel. 035-6286093 
(evt. inspreken), 06-50505831 
of per e-mail: tgooi@humani-
tas.nl.

   

Geschoffeerd
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In de lokale politiek is het 
de laatste weken onge-
meen druk. Het valt bijna 
niet bij te houden.

Zo zijn er ook schermutse-
lingen in de zijlijn die voor de 
een peanuts zijn, maar voor 
de ander belangrijk. De Loka-
le Partij voelde zich bij monde 
van raadslid Alette Zandber-
gen geschoffeerd door onder-
staand gedicht. Wethouder De 
Kloet stuurde een rapport naar 
de raad, waarin de participatie 

van de inwoners bij ruimtelijke 
processen wordt geëvalueerd. 
Dit wordt later besproken. Het 
rapport begint met een gedicht-
je van Stijn de Paepe, waar De 
Lokale Partij de humor niet van 
inziet. Ze vinden dat ‘het alle 
fatsoensnormen te buiten gaat 
om inwoners neer te zetten als 
dilettant en querulant’. Hieron-
der het gedicht, oordeelt u zelf.

Wetenschappelijk bewezen

Het is breedvoerig onderzocht.

In studies, kritisch en door-
wrocht,

Gewikt, gewogen en gecheckt

En door de strafste profs ont-
dekt:

De dilettant, de querulant,

Met zonneklaar het minste ver-
stand

Van wat dan ook, voert onge-
stoord

En zonder schroom het hoog-
ste woord

Stijn De Paepe

Het Diabetes Fonds zoekt  
collectanten
In Kortenhoef en/of ‘s-Graveland

Het Diabetes Fonds zoekt 
collectanten om de jaarlijkse 
collecte in Kortenhoef en of 
‘s-Graveland tot een succes 
te maken. Één op de veertien 
Nederlanders heeft diabetes. 
Collecteren voor het Diabetes 
Fonds is belangrijk om on-
derzoek naar oplossingen en 
betere behandelingen voor al 
deze mensen te financieren. 
Met twee uurtjes collecteren 
kom je al heel ver en meer 
mag natuurlijk ook!

De collecte vindt plaats van 
26 tot en met 31 oktober. Met 
de opbrengst van de collecte 
kan belangrijk wetenschappe-
lijk onderzoek naar diabetes 
worden uitgevoerd. En dat is 

nodig! Want in Nederland heb-
ben ruim 1,2 miljoen mensen 
diabetes. Bij diabetes heeft het 
lichaam moeite om de bloeds-
uiker normaal te houden. Als 
de bloedsuiker jarenlang te 
hoog is, lijdt het lichaam daar-
onder. En dat heeft ernstige 
gevolgen: hartaandoeningen, 
slechter zien of blind worden, 
beschadiging van nieren en 
zenuwstelsel. Door met een 
groot aantal vrijwilligers een 
aantal uur te collecteren, kan 
samen een groot bedrag wor-
den opgehaald. Aanmelden 
kan via www.diabetesfonds.nl/
collecte. Meer informatie: col-
lecte@diabetesfonds.nl of 033 
– 462 2055.

   

Collecteweek Brandwonden-
stichting: 4 t/m 10 oktober
Dit jaar anders dan anders!

Normaal gesproken gaan de 
collectanten van de Brand-
wondenstichting in Kortenhoef 
met de collectebus langs de 
deuren. In verband met de 
toename van het aantal co-
rona besmettingen willen we 
geen risico lopen, maar wel 
proberen om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor dit goede 
doel.

De collectanten zullen daarom 
in plaats van met de collecte-
bus aan te bellen, een kaartje 
met QR code bij zoveel mo-
gelijk mensen in de brieven-
bussen deponeren. Op deze 
manier kunt u op een veilige 
manier uw financiële steentje 
bijdragen.

En dat is hard nodig, want 
jaarlijks worden duizenden 
mensen in het ziekenhuis op-
genomen met tweede- en der-
degraads brandwonden. Ze 
bezorgen hen talloze opera-
ties, pijnlijke verbandwisselin-
gen en littekens. En eenmaal 
weer thuis, moeten ze zich 
driedubbel in de maatschappij 
bewijzen. De Brandwonden 
Stichting helpt mensen met 
brandwonden. Kort na het 
ongeval, maar ook later in de 
dagelijkse strijd tegen de litte-
kens. Een voorbeeld hiervan is 
Vera. Kijk voor haar verhaal op 
www.brandwondenstichting.nl 
Hier kunt u eventueel ook een 
donatie doen.
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Bezige handen, nu gevouwen en stil.
Een leven lang gegeven, dat was zijn wil.

Je strijd is gestreden,
vol zorg en moed.

Verbazingwekkend krachtig.
’t Is op. Zo is het goed.

Intens verdrietig, maar vol bewondering voor zijn 
optimisme en wilskracht tijdens een kansloze en oneerlijke 
ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn 
lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Ton Meester
Antonius Johannes Joseph

Ankeveen, 9 juni 1948                Ankeveen, 1 oktober 2020

Margriet

     Natascha en John
          Sanne, Max, Tess

     Dennis en Harriët 
          Ben, Lennert, Winston

     Chantal en Tirian
          Mandy, Danny, Romy

Correspondentieadres:
Coöperatie DELA
t.a.v. familie Meester
Proostwetering 8
3543 AE Utrecht

De afscheidsviering zal in besloten kring plaatsvinden. 

U kunt een online condoleance achterlaten en uw 
persoonlijke herinneringen delen met de familie 

via https://herinnering.dela.nl/tonmeester

Een speciale dank gaat uit naar 
huisartsenpraktijk Siebeling en Suijker en 

naar dokter H.P. van den Berg en zijn team.

FAMILIEBERICHTEN

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

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 OPSLAGAls het leven voltooid is en de mens dood wil
strijdt hij niet meer voor het leven,

maar zoekt de dood die hij nu omarmd heeft.

Gert van Weeghel

2 februari 1945      28 september 2020

Echtgenoot van Lida van Weeghel-Koren

      
Nederhorst den Berg     Lida van Weeghel-Koren

   Leersum                  Esther en Sander
    Jasmijn en Amber
Uiterdijksehof 29
1394 JL Nederhorst den Berg

De crematieplechtigheid heeft zaterdag 3 oktober 2020
in verband met de huidige corona maatregelen

in besloten kring plaatsgevonden.

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

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

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.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235

Inkoop Goud & Zilver
Sieraden Reparatie

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

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

Woonruimte gevraagd in 
Nederhorst den Berg, voor

2 senioren (gelijkvloers 
zou mooi zijn)06 29024159

Humanitas ‘t Gooi
organiseert lotgenoten-

groep ‘ROUW’ voor
mensen waarvan de 
partner is overleden.

Bijeenkomst op vrijdag
ochtend vanaf 20 november

info/ aanmelding: 
035-6286093 of 

tgooi@humanitas.nl

Patrick 
nierpatiënt sinds zijn 17e

Hij houdt vol Net als wij

Help mee. 
Doneer op

nierstichting.nl

AANLEVERING KOPIJ 
EN ADVERTENTIES:

vrijdag
voor 12.00 uur

#samenvoordieren
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Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Een wedstrijd gespeeld in 
een surrealistisch decor. 
Geen supporters van beide 
verenigingen en een geslo-
ten kantine gaven niet het 
gevoel dat er een regioder-
by gespeeld ging worden.

Na een aftastend begin was 
het in de 8e minuut raak, Felix 
Yorks kopte van dichtbij bin-
nen. Het net achter de doellat 
ging omhoog, maar tot ieders 
verbazing, ook van de tegen-
stander, gaf de scheidsrechter 
geen goal. Het spel bleef lang 
rommelig en gescoord werd 
er voor rust niet. De tweede 
helft was nog maar 30 secon-
den onderweg of de bal werd 
uit een vrije trap snoeihard 
door Philip Halfhide tegen de 
touwen geschoten. De op dat 

moment verdiende 1-0 voor-
sprong was een feit. Op het 
uur een tweede geel dus rood 
voor een speler van Wasmeer. 
De gasten schuwden het fy-
sieke spel niet, maar wisten 
toch maar weinig uitgespeelde 
kansen te creëren. Doordat 
ook Nederhorst verzuimde de 
tweede goal te maken, bleef 
het tot het eind spannend en 
dus 1-0.

Nederhorst- 2 had weinig pro-
blemen met ‘t Gooi 2. Door 2 
treffers van Cristian Lam voor 
de pauze en treffers van Ri-
chard Dijkstra en Tijmen Blok 
werd het uiteindelijk 4-0

Kampioenen
De MO11 moest deze zaterdag 
haar laatste poulewedstrijd te-
gen de meiden van ‘s-Grave-

land spelen. De meiden had-
den alle vier poulewedstrijden 
met ruime cijfers gewonnen, 
zodat het kampioenschap hen 
niet kon ontgaan. Hoewel het 
wel vreemd was dat er geen 
ouders op het complex waren 
om de meiden aan te moedi-
gen, gingen zij toch voortva-
rend van start. Nederhorst was 
op stoom en uiteindelijk werd 
het 12-0. Meiden, coaches en 
trainers werden door Joyce en 
Bernadette met een bloemetje 
in de clubkleuren in het zonne-
tje gezet. Blije gezichten alom. 
En die platte kar: dat komt la-
ter dit seizoen nog wel. Wat 
een team!

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

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
ZON1 behield de ongesla-
gen status. De uitwedstrijd 
tegen Zwaluwen Utrecht 
eindigde in 1-1. Gezien het 
wedstrijdbeeld een uitslag 
waar beide partijen tevre-
den mee waren. De 0-1 
ruststand kwam tot stand 
uit een voorzet van Twan 
Roorda op Daan Verdam 
die fraai binnenkopte. Aan-
staande zondag speelt 
ZON1 thuis en dinsdag 14 
oktober probeert het ten 
koste van zaterdag twee-
deklasser Renswoude de 
volgende bekerronde te 
bereiken.

ZON2 speelde ook gelijk te-
gen Zwaluwen Utrecht. De 
pech van voor rust werd met 
geloof in eigen kunnen na rust 
teniet gedaan. Doelpunten van 
Melle van Dijk en Nick Schou-

ten maakten de 2-0 ruststand 
goed.

ZON3 en de 35+ teams won-
nen hun thuiswedstrijden.

ZAT4 trof in Victoria-4 een te 
sterke koploper, 1-8 verlies.

VR1 blijft door de overwinning 
op Cobu Boys ongeslagen. 
De doelpunten kwam van de 
voet of het hoofd van Kaylee 
Stoops, Anke Andriessen en 
Julia Blankenberg. VR2 zag 
tegenstander ASV/Arsenal 
VR1 een keer meer scoren 
dan zij zelf deed: 3-4 verlies.

JO13-1 speelde thuis tegen 
SDO JO13-1 en na een 7-0 
overwinning in de openings-
wedstrijd van het seizoen op 
TOV JO13-1 verloor het nu 
met 0-3. Drie gespeeld, drie 
overwinningen; mooie cijfers 

voor JO13-2. Zaterdag werd 
met 0-8 gewonnen van Zuid-
vogels JO13-3. MO13-2 ver-
loor wel van Zuidvogels, maar 
het scheelde niet veel: 0-1.

Ook in deze lastige coronatij-
den blijft Rabobank de vereni-
gingen ondersteunen met hun 
actie Rabo Club Support. Van 
5 tot 25 oktober kunnen alle 
Rabobank rekeninghouders 
hun stem uitbrengen op hun 3 
favoriete verenigingen. Heb je 
dus een Raborekening, breng 
dan sowieso je stemmen uit 
en bij voorkeur ook op S.V. 
’s-Graveland, zodat we weer 
een mooie bijdrage kunnen 
realiseren aan onze LED- lich-
tinstallaties.

Kijk voor meer informatie op: 
https://www.rabobank.nl/parti-
culieren/leden/clubsupport/

   

Odis Gym
KORTENHOEF
Herfstvakantie: beweeg mee 
op 12 oktober
 
Verschillende originele sport- 
en bewegingsactiviteiten voor 
€ 2,00 per persoon in sporthal 
De Fuik in Kortenhoef.

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. 
Vanaf 13 uur zijn we weer 
open en we starten om 13.15 
uur.

We zorgen met veel vrijwilli-
gers dat je een leuke ochtend 
of middag hebt. Zorg dat je 
kleren draagt waar je lekker in 
kan bewegen en dat je alleen 
je schoenen hoeft te wisselen 
in de sporthal.

Vooraf inschrijven is verplicht 
en kan via www.odisgym.nl. 
Daar vind je het inschrijffor-
mulier en de COVID-19-regels 
van de sporthal. Inschrijven 
kan tot en met zaterdag 10 ok-
tober.

Wil je eerst meer informatie? 
Mail dan naar ropeskippingo-
disgym@gmail.com of secre-
tarisodisgym@gmail.com.

ASV ’65 nieuws
ANKEVEEN
Tijdens de eerste wedstrijd 
had Handhaving gecon-
stateerd dat de strenge 
coronamaatregelen prima 
nageleefd werden in An-
keveen. Hek en kantine 
op slot, publiek buiten de 
hekken. Omstandigheden 
die we allemaal niet willen, 
maar gelukkig kon er ge-
voetbald worden.

ASV JO9-1 heeft thuis een 
monsterzege behaald op 
AS’80. Al na 10 minuten spe-
len stond ASV met 5-0 voor 
door doelpunten van Evelien, 
Tygo en een zuivere hattrick 
van Duuk. Ruststand 5-1. Ook 
na rust gaf ASV maar weinig 
weg en liep de stand onder 
andere door twee doelpunten 
van Niels en mooi samenspel 
gecontroleerd verder uit naar 
een eindstand van 13-5. Man 
van de wedstrijd wordt Tygo 
met 6 doelpunten.

ASV JO11 speelde thuis te-
gen Zuidvolgels. De wedstrijd 
startte matig, ASV kwam al 
snel op 0-1 achterstand. Na 
een kwartier werd ASV wakker 
en begon beter te voetballen. 

Friso van Vijfeyken schiet een 
vrije trap prachtig laag in de 
hoek 1-1. Na rust komt ASV 
op 2-1 voorsprong. In het laat-
ste kwartier kwam Zuidvogels 
terug en zette de stand op 2-2. 
Met nog 5 minuten te spelen 
sleepte ASV de winst binnen 
en won met 3-2. Door de in-
zet van trainers Patrick van 
Voorst en Puck Loggen stijgt 
de kwaliteit van het jeugdvoet-
bal enorm.

In Ankeveen ging ASV2 inter-
nationaal tegen Zuid-Oost Uni-
ted. Met weer goed verzorgd 
spel werd het 4-0 na een 1-0 
ruststand. Na 3 winstpartijen 
op rij staat ASV2 top.

ASV 1- SEC 1: Een belang-
rijke wedstrijd om de kop van 
het linkerrijtje. De eerste helft 
had ASV de betere kansen en 
veel balbezit, terwijl SEC niet 
verder kwam dan de lange 
bal. Direct na rust kon SEC na 
een slecht weggewerkte hoek-
schop door ASV, de 0-1 sco-
ren. ASV bleef kansen creëren 
tot einde wedstrijd en veelvul-
dig in balbezit, maar beloonde 
zichzelf niet. Uitslag 0-1 SEC.

   

ASV Handbal
ANKEVEEN
In het hartje van Anke-
veen bevindt zich de An-
keveense Sportvereniging, 
met als oudste vereniging 
(1952), de handbalclub.

Tijdens het veldseizoen wordt 
hier onder leiding van fanatie-
ke trainers hard getraind om 
de spelers voor te bereiden op 
de aankomende wedstrijden.

Wanneer de koudere tijden 
aanbreken wordt er getraind 
en gespeeld in sporthal de 
Fuik in Kortenhoef.

De spelers komen niet alleen 
uit Ankeveen, maar ook uit 
andere dorpen. Er wordt geko-
zen voor ASV Handbal omdat 
gezelligheid en prestatie een 
uitstekende combinatie is. Zie 
jij jezelf ook binnenkort hand-
ballen? ASV is namelijk altijd 
op zoek naar leden, jong of 
oud, jongen of meisje, alles is 
mogelijk! Neem dan contact 
op via lisatorsing@hotmail.
com , hopelijk tot gauw!

Sinds kort zijn de Handbal Da-
mes 1 voorzien van prachtige 
nieuwe shirts. Het is daarom 
ook tijd om onze sponsors in 
het zonnetje te zetten. Bij deze 
bedanken wij Audio-Technica 
Benelux en aannemingsbedrijf 
BTZ en zullen wij schitteren 
als nooit tevoren!

Wedstrijduitslagen
Afgelopen week zijn er 5 hand-
balwedstrijden gespeeld. Voor 
de meeste teams was het de 
laatste buitenwedstrijd van 
2020. Na de herfstvakantie 
begint de zaalcompetitie.
Woensdag 30 september SDS 
’99 DMW1 – ASV DMW1 7 – 
11
Zaterdag 3 oktober ASV D1 – 
Lelystad D1 11 – 4
Zondag 4 oktober ASV HC1 – 
Lotus HC1 14 – 9. ASV DB1 – 
Vriendschap/TOB DB1 7 – 10 
. LHV DA1 – ASV DA1 12 – 18
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30 Mannen en hun 
werkplaats

KORTENHOEF
Het afgelopen jaar heeft 
redacteur Anja Lodder niet 
alleen zo nu en dan artike-
len geschreven voor onze 
kranten, maar is zij ook in 
de pen gedoken voor een 
boek. Samen met fotograaf 
Otto Kalkhoven en uitge-
verij Splint Media B.V. uit 
Kortenhoef maakte ze het 
boek Man & Werkplaats – 
30 mannen over hun werk-
plaats, gereedschap en 
vakmanschap dat vanaf 
aanstaande vrijdag 9 okto-
ber in de boekhandel ligt.

Fotograaf Otto Kalkhoven uit 
Eppenhuizen (Groningen) is 
met zijn busje het hele land 
doorgereden en op zoek ge-
gaan naar mannen met een 
werkplaats. Van een garage 
vol keurig gesorteerd gereed-
schap, een verstopte schuur 
met een gepoetste Oldtimer 
tot een zelfgebouwd vliegtuig 
in een loods. Al jaren hebben 
werkplaatsen en het verhaal er-
achter Otto in zijn greep. Het is 
hem gelukt 30 unieke mannen 
van jong tot oud te portretteren. 
Het boek bevat ruim 400 foto’s 
en Anja Lodder interviewde alle 
mannen voor de bijpassende 
tekst.

“Het is ongelofelijk hoeveel cre-
atieve en handige mannen in 
Nederland in hun werkplaatsen 
hun hobby of vak uitoefenen. 
Voor dit boek heb ik aan de 

hand van de mooie foto’s van 
Otto de mannen aan de tand 
mogen voelen over hun passie. 
Zelf heb ik twee linkerhanden 
en ben al trots als ik een schil-
derijtje heb opgehangen, dus 
het viel niet altijd mee om in de-
tail hun technieken in begrijpe-
lijke taal uit de doeken te doen. 
Ik heb er veel van opgestoken 
en weet nu hoe een bronsgieter 
te werk gaat of hoe een hout-
draaier een prachtig hoofdje 
snijdt van zijn kleindochter. Wat 
mij vooral opviel was de preci-
sie en aandacht waarmee ie-
dereen werkt en vooral dat ene 
wat hen bindt: de liefde voor 
hun ambacht. Natuurlijk heeft 
iedereen een geschiedenis en 
een verhaal. In een klein portret 
in woord en beeld komen deze 
30 heel verschillende mannen 
tot leven. Ik denk een interes-
sant boek voor een brede doel-
groep. Niet alleen voor mannen 
die in techniek geïnteresseerd 
zijn, maar zeker ook voor vrou-
wen zoals ik die wat meer wil-
len weten over de manier waar-
op bijvoorbeeld een orgel, op 
maat gemaakte motorzadels 
en glasobjecten worden ge-
maakt en oude Engelse moto-
ren, panden uit de voorgaande 
eeuwen en antieke marmeren 
schouwen worden gerestau-
reerd.”
Man & Werkplaats – 30 mannen 
over hun werkplaats, gereed-
schap en vakmanschap
ISBN 978-94-93042-06-3, 168 
pagina’s, 23,50 euro

Odis Volleybal
Club Borrel en HS1 voor 
het eerst in actie

‘S GRAVELAND
Maandagavond is de vaste 
trainingsavond van Odis 
Volleybal. Er wordt ge-
traind in sporthal De Fuik 
in Kortenhoef. De heren 
vormen een uitzondering. 
Zij trainen beurtelings een 
aantal weken in Neder-
horst en Kortenhoef. 

28 september was de eer-
ste training dat de heren van 
Nederhorst bij Odis trainden. 
Daarom had de feestcommis-
sie namens het nieuwe be-
stuur juist op die datum een 
borrel georganiseerd voor zo-
wel de jeugd als de volwasse-
nen. Echt waar! De jeugdleden 
waren druk in de weer met de 

door de feestcommissie gere-
gelde verlichte eenhoornhaar-
banden, kerstbrillen en bitter-
ballen. Er werden volop selfies 
gemaakt. De volwassenen de-
den in teams van 4 personen 
COVID-proof verschillende 
spelletjes. Drankjes en bitter-
ballen waren ook daar aan-
wezig. En het bleef nog lang 
gezellig in Kortenhoef.

De Heren 1 Nederhorst/
Odis-combinatie speelde vrij-
dagavond hun eerste wed-
strijd. Graag hadden we hen 
in Amersfoort in actie gezien. 
Prettige bijkomstigheid is dat 
ons het verpozen op de steile 
en hoge tribune nu bespaard 
gebleven. HS1 moest naar ei-
gen zeggen vooral in het begin 
aan elkaar wennen. Moesten 
soms zoeken waar ze moes-

ten staan en dat ging niet al-
tijd even lekker. Dat is in ieder 
geval iets om op te trainen. 
Verder gaf HS1 door de goed 
scorende servicedruk zich niet 
makkelijk gewonnen. De span-
nende vijfsetter eindigde in 3-2 
verlies.

Kent u die mop van Dames 1 
dat op zaterdagavond uit zou 
spelen tegen Gemini. Nou, die 
speelden niet. De wedstrijd 
werd op verzoek van de tegen-
stander verplaatst. Datum nog 
onbekend.

Komende week: vrijdag 9 
oktober MB1 uit tegen Ne-
derhorst, 10 oktober DS1 om 
13.30 uur en HS1 om 15.30 
uur thuis in sporthal De Fuik in 
Kortenhoef.

   

Eerste plaats voor Cas en Mieke
WIJDEMEREN
Het is al weer even geleden 
dat de KNSB schaatsproeven 
van de jeugd van Schaats- 
en hardrijdersvereniging De 
5 Dorpen afgelegd werden. 
Door de coronacrisis kon de 
diploma-uitreiking helaas niet 
doorgaan. En daarmee kon-
den de bekers aan de snelste 
jongen en het snelste meisje 
van het seizoen 2019/2020 
ook nog niet uitgereikt worden.

Aan het begin van het nieu-
we schaatsseizoen heeft het 
bestuur Cas Steenvoorden 
uit Nederhorst den Berg en 
Mieke Driessen uit Vreeland 
opgezocht en hun felbegeerde 
beker alsnog feestelijk over-
handigd.

3 oktober was de aftrap van 
het schaatsseizoen op de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam. Door 
middel van speciale loopbrug-
gen over de ijsbaan waren er 
coronaveilige looproutes ge-
creëerd. De regen stroomde 
uit de lucht maar dit kon de 
pret niet drukken. Alle kinde-
ren waren blij dat ze na de 
zomerstop eindelijk weer de 

ijzers konden onderbinden.

Tijdens de eerste les waren er 
veel nieuwe gezichten maar 
er is nog ruimte genoeg voor 
kinderen die ook graag willen 
leren schaatsen. Een gratis 
proefles is aan te vragen door 
een mailtje te sturen naar: 
jeugdcommissie@de5dorpen.
nl

   

CLUB 4711
Uitslag + stand herfsttoer-
nooi Biljartclub 4711
Maandag 28 sept.: B. Worp – 
R. van Huisstede 3-0, M. Ver-
laan – J. van Greuningen 2-0, 
W. Clements – Mw. D. Giavar-
ra 0-3

Stand aan kop: B. Worp 2-9, 
Mw. D. Giavarra 2-7, Mw. T. 
Bos 2-6

Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 1 okt.: M. Verlaan 

– W.Clements 3-1, P. van ’t 
Klooster – T. Otten 0-2, Mw. D. 
Giavarra – H. Stalenhoef 0-3

Stand aan kop: H. Stalenhoef 
4-14, T. Otten 4-10, M. Verlaan 
4-10

Programma + contact
Donderdag 8 okt. 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV 
Overmeer, vrijdag 9 okt. 14.30 
– 20.30 uur: vrij biljarten (ook 
voor niet-leden), maandag 12 
okt. 19.30 uur: herfsttoernooi 

Biljartclub 4711

Contact: 06.20.40.80.58
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Inspirerend concert met Bach 
in Oude Kerkje
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
De opening van het seizoen 
van Kunst aan de Dijk vo-
rige week donderdag was 
inspirerend. Na ruim een 
uur briljant pianospel van 
Marcel Worms had je inder-
daad het gevoel dat je een 
spirituele opknapbeurt had 
gehad, want dat had Johan 
Sebastian Bach beloofd. In 
het Oude Kerkje speelde de 
begenadigd pianist voor 30 
personen Das Wohltempe-
rierte Klavier Boek II. Het 
waren twee verschillende 
concerten, om 17 en 20 uur.

Bachs Wohltemperierte Klavier 
(1722-42) wordt door velen 
beschouwd als de Bijbel van 
de toetsinstrumenten. Nie-
mand had voordien een serie 
stukken geschreven in alle 24 
toonsoorten (in majeur en mi-
neur). De grootmeester wist 
in dit boek 24 paren preludes 
en fuga’s te verklanken. Voor-
af vertelde Worms uitgebreid 
over de achtergronden van dit 
meesterwerk. Een prelude was 
oorspronkelijk wat gepingel 
vooraf, in een vrije vorm. Bij 
de fuga heb je wel een vaste 
vorm, waarin de diverse stem-
men elkaar tegenspreken als in 
een gesprek, echter op gelijk-
waardig niveau. Bij Bach is die 

meerstemmigheid tot in de per-
fectie uitgekristalliseerd. Ook 
interessant is het instrument 
waarop Johan Sebastian deze 
compositie gespeeld zou kun-
nen hebben. Dat was in ieder 
geval geen piano, die bestond 
toen nog niet. Het kan een cla-
vecimbel, orgel, fortepiano of 
clavichord zijn geweest.
Marcel Worms speelt ogen-
schijnlijk gemakkelijk de ene na 
de andere fuga of prelude, met 
een slechts enkele seconden 
rust tussen de delen. Je hoeft 
geen kenner te zijn om het 
onderscheid tussen de delen 
te herkennen, van jeugd naar 
ouderdom, van ochtend naar 
avond, van lente naar herfst. 
Of welke invulling je hier zelf 
aan geeft. Hier is de muziek 
een uitdrukking van ideeën en 
emoties. Bach sleept je mee 
naar het goede leven. Wat hij 
noemt Gemüthsergötzung, vrij 
vertaald de ‘verrukking van de 
geest’. Al ziet de componist de 
bundel in eerste instantie als 
studiemateriaal voor de leer-
gierige muzikale jeugd. Echter 
alles slechts vooral in dienst 
van God: Solo Deo Gloria (ter 
meerdere glorie van God).

Hoe dan ook een aanstekelijk 
begin van een hopelijk fraai 
cultureel seizoen in een ver-
vreemdende tijd.
  

   

Ankeveense kermis
ANKEVEEN
In lijn met de adviezen van 
het RIVM en het overheids-
beleid betreffende de Co-
ronamaatregelen, heeft het 
bestuur van de Stichting 
Cultuur en Vermaak Anke-
veen helaas moeten beslui-
ten de kermis van 2020 te 
annuleren.

Wij kunnen als organiserende 
stichting de verplichte 1,5 m 
onderlinge afstand, als gevolg 
van de COVID-19 maatregelen 
niet garanderen. Tevens was 
het niet mogelijk een feesttent 
te plaatsen op het terrein. Wel 
hebben wij de oliebollenkraam 
van Ben Leek bereid gevonden 
Ankeveen te bezoeken tijdens 
het kermisweekend. Hij heeft 
een actie van olie- en krenten-
bollen 7 stuks voor € 5.-- De 

kraam zal zaterdag 10 en zon-
dag 11 oktober vanaf 10.00 
uur haar deuren openen. Wat 
volgend jaar gaat brengen we-
ten wij op dit moment nog niet. 
Maar het bestuur hoopt dat er 
dan weer een fantastische ker-
mis georganiseerd kan worden, 
een kermis die zeker op de 
zondagmiddag bekend staat 
als de jaarlijkse dorpsreünie.

In gedachten op Terschelling

Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Doe je ogen dicht. Ga op 
dat duin zitten. Hoor je het 
ruisen van de zee? Hoor je 
de zeemeeuwen? Voel je 
de wind die over het eiland 
waait? De wind die door 
je haren waait, zodat het 
altijd in de war zit. En het 
zand dat overal tussen zit, 
ook op je boterhammen 
voor de lunch. Ruik je de 
zee?

In september kwam het boek 
‘In gedachten op Terschelling 
uit’ van Marion Smit-de Wit. 
Een boek met verhalen vol 
eilandgevoel, voor als je even 
op Terschelling wilt zijn. De 
in Kortenhoef woonachtige 
schrijfster bezoekt sinds haar 
18e minimaal één keer per 
jaar het Waddeneiland. Haar 
herinneringen van 40 jaar Ter-
schelling bundelde ze in een 
boek. Een spannend debuut 
waar ze bevlogen over vertelt: 
“Het is echt mijn kindje. Ik heb 
nooit gedacht dat het zover 
zou komen. Dat het gelukt is 
en dat het boek hier nu ligt, is 

zo bijzonder.”

Eilandgevoel vastleggen
Tijdens haar vakanties heeft 
Marion altijd een klein noti-
tieboekje in haar tas. Daarin 
schrijft ze af en toe iets op. 
Korte notities van haar erva-
ringen. Spontane gedachten 
die opkomen en die ze wil be-
waren. In de zomer van 2018 
begon ze met het uitschrij-
ven van deze belevenissen. 
In principe voor haarzelf, om 
het eilandgevoel vast te leg-
gen. Dit voorjaar typte ze de 
verhalen uit en liet het voor 
eigen gebruik afdrukken. Toen 
mensen in haar omgeving 
enthousiast op de schrijfsels 
reageerden, dacht ze: ‘Ik wil 
echt een boekje!’. Dus stuur-
de de Kortenhoefse haar 
manuscript naar uitgeverij 
Boekscout. Na een positieve 
ontvangst volgde een maan-
denlang proces met allerlei 
correcties en continu sparren 
over de juiste indeling, de op-
maak en het lettertype.

Feest van herkenning
Voor iedereen die een lief-
hebber van Terschelling is, is 

het boekje een feest van her-
kenning. “De stilte, de rust, 
de langzame tijd” verduidelijkt 
Marion. “Gewoon op het ei-
land zijn. Je pakt je fiets of je 
gaat lopen. Lekker uitwaaien, 
ontspannen, doen wat je zelf 
wilt. Je hoeft niets, je bent er 
al. Dat eilandgevoel zijn we 
hier in het dagelijks leven snel 
weer kwijt. Het boekje helpt 
om dit vast te houden. Ga 
even het boekje in als je wilt 
ontsnappen aan de dagelijkse 
druk. Waar je bent, wat er ook 
gebeurt, houd het vast.

“IK HOOP DAT
MENSEN ‘T LEZEN EN 

ER BLIJ VAN
WORDEN.”

In de genen
De aantrekkingskracht van 
de zee en het eiland blijkt in 
de genen van de schrijfster te 
zitten. Haar overgrootmoeder 
is geboren op Texel en bij het 
verder zoeken in de familielijn 
ontdekte ze dat haar oeropa 
van Terschelling komt. Ma-
rion: “Het is heel leuk dat er 
een familieband is. Veel din-
gen vallen zo op z’n plek.” Met 
het uitgeven van haar boekje 
probeert ze hier nog een extra 
boost aan te geven. “Ik vind 
het een fijne gedachte om iets 
moois achter te laten. Verha-
len die je voor je kunt zien, 
alsof je er zelf bent. Ik hoop 
dat mensen ‘t lezen en er blij 
van worden.”

In gedachten op Terschelling | 
Verhalen vol eilandgevoel, voor 
als je even op Terschelling wilt 
zijn | ISBN: 978-94-640-3583-4 
| 72 pagina’s | € 15,99 | Uitge-
verij Boekscout
Te koop bij Boekscout.nl, bol.
com en uiteraard boekhandel 
CW’76

   

Ga je weer mee op reis?
Kinderactiviteit in de herfstvakantie.

Na het grote succes van de 
kinderactiviteiten in de zo-
mervakantie gaan we door. 
De herfstvakantie staat voor 
de deur dus gaan we weer op 
reis in de Bergplaats.
In de zomervakantie gingen 
we 6 weken achter elkaar op 
reis naar China, Amerika, Ita-
lië en in eigen land. We bak-

ten pizza’s en hamburgers en 
maakten sushi en glamourfo-
to’s. Dit keer gaan we op reis 
met Ruth. Ruth is een vrouw 
uit de bijbel en zij vertelt ons 
haar verhaal over haar reis. 
Naast dat we gaan luisteren 
naar Ruth gaan we ook weer 
knutselen, iets lekkers maken 
en spelletjes doen.

De activiteit is op 14 oktober 
van 10 tot 12 uur in de Berg-
plaats. Kinderen van 6 tot 12 
jaar kunnen zich opgeven bij 
Lisette Brandsma via jeugd-
werker@kerkopdeberg.nl .
We hebben plaats voor 25 kin-
deren en vol=vol dus geef je 
snel op. Er wordt een bijdrage 
van €1,- gevraagd per kind.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen
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NIEUWSSTER

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

 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

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68
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