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De helletocht van Mark Hilberts
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Op 4 oktober schaatste de 
Bergse atleet Mark Hilberts 
op skeelers van het Vecht-
dorp naar Leeuwarden. 
‘Een helletocht’ van 152 
km. naar de Willemskade 
12 waar vroeger Mindert 
Hepkema ‘de koning van 
Leeuwarden’ woonde.

Vorig jaar schreef Hilberts een 
interessant boek over Mindert 
Hepkema, de oprichter van de 
Vereniging De Friesche Elfste-
den. Onder zijn leiding groeide 
de Elfstedentocht uit tot een 
groot nationaal evenement. 
Hepkema was niet alleen een 
fervent schaatser, hij speelde 
decennia lang in het eerste 
elftal van de Leeuwarder voet-
balclub Frisia, nam daarnaast 
in zijn jeugd geregeld deel aan 
wielerwedstrijden in de omge-
ving van Heerenveen. Tennis, 
zeilen, zwemmen, kanoën en 
hockey waren sporten die Min-
dert tot aan zijn vijftigste actief 
zou beoefenen. De advocaat 
Hepkema stond midden in de 
samenleving, hij kwam vaak 
op de rechtbank maar was ook 

een gefortuneerd zakenman 
die een groot krantenbedrijf 
leidde. Na de oorlog kwam 
hij in opspraak omdat tegen-
standers zijn Nieuwsblad van 
Friesland beschuldigden van 
collaboratie tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. In 1947 over-
leed Mindert op 65-jarige leef-
tijd.

Helletocht
Mark Hilberts had goed ge-
traind voor deze sportieve 
uitdaging. “Conditioneel ging 
het prima, maar het weg-
dek was bij tijd en wijle zeer 
slecht. Ruim een week eer-
der ben ik bij Almere gevallen 
op een wildrooster. Het was 
dus steeds goed opletten. Nu 
moest ik ook regelmatig klu-
nen door de berm.” Tijdens 
de 9 uur naar Leeuwarden 
skeelerde Mark achter de fiets 
van broer André, maar ook 
verzorger Gert van der Vliet 
was present met de auto. “Het 
weer viel wel mee, in het begin 
een paar buien en af en toe 
stevige windvlagen.” Natuur-
lijk was de schrijver Hilberts 
al eerder op de Willemskade 
geweest voor research voor 
zijn boek. “Maar het was toch 

een bijzondere ervaring om nu 
op skeelers aan te komen. Be-
schouw het als een eerbetoon 
aan Mindert Hepkema.” ‘De 
koning van Leeuwarden’ heeft 
een lange periode het leven 
van de auteur Mark Hilberts 
beheerst. Hij maakte er zelfs 

een podcast van 14 uur van. 
Op www.markhilberts.nl kunt u 
hem beluisteren en downloa-
den. Plus dat u nog veel meer 
te weten kunt komen over dit 
boek en zijn vijf andere sport-
boeken.

“Ja, op de terugweg, in een 
comfortabele auto voelde ik 
vooral m’n voeten van het on-
eindig trillen onderweg. Maar 
bovenal had ik een voldaan 
gevoel, als afsluiting van mijn 
ervaringen met Mindert Hep-
kema.”

  

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

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

bezorger
gezocht!! !

Let op!
Eerder is vermeld dat Siebeling & Suijker Huisartsen

de griepvaccinatie dit jaar in de brasserie van 
Veenstaete zou geven.

 
Helaas kan het daar niet doorgaan. 

Nieuwe lokatie: Brandweerkazerne Kortenhoef, 
Eslaan 2a, Kortenhoef. 

Daar worden dit jaar op 30 oktober de griepvaccinaties
en de pneumokokkenvaccinaties gegeven.
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Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

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

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze website 
met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Weer terug in Ankeveen!

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

bloemen en siroop.

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

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

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

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

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

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

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

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag. 

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,-
Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517  www.opslagVL.nl

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Wijdemeren ziet geen heil in baggerdepot 
Egelshoek
Alle opties nu goed onderzoeken

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Jan-Jaap de 
Kloet meldt dat Wijdeme-
ren nu anders kijkt naar 
het baggerdepot de Egels- 
hoek aan de Rading in 
Loosdrecht. Hij wil alle 
opties onderzoeken.

Bagger uit de Loosdrecht-
se Plassen halen is een be-
langrijk onderdeel van het 
gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen. Het gaat om 
betere doorvaarbaarheid, 
schoner water, de natuur te 
verbeteren en nieuwe natuur 
te maken met de bagger. 
Toen de hoeveelheid bagger 
in beeld werd gebracht, bleek 
het veel minder te zijn dan 
aanvankelijk gedacht. Er zou 
slechts 125.000 m3 bagger 
beschikbaar komen. De eer-
der beoogde natuureilanden 

konden daardoor niet wor-
den aangelegd en er moest 
worden gezocht naar andere 
mogelijkheden om de natuur-
doelstellingen voor moerasvo-
gels te halen. Intussen heeft 
de provincie ook de Nieuwe 
Polderplas aangekocht. Een 
strategische aankoop om 
eventueel ook schone bagger 
in te kunnen verwerken voor 
nieuwe natuur.

Er moest een tijdelijk depot 
komen om vlot met het bag-
geren te kunnen beginnen. 
Toen de Egelshoek als ‘voor-
keurslocatie’ naar buiten werd 
gebracht, groeide daarover 
maatschappelijke weerstand. 
Ook kwamen er knelpunten 
naar voren: de hoge natuur-
waarde van de Egelshoek 
vanwege de daar opkomen-
de kwel. Bovendien was de 
bewoners van het project 
Weersloot min of meer de 

indruk gegeven dat zij Egels-
hoek mochten meenemen in 
het natuurplan dat zij zouden 
maken. Daarom snapte de 
Weersloot niet dat zij grond 
moesten inleveren, omdat er 
nog niet genoeg ‘natuur’ was, 
terwijl in de aangrenzende na-
tuur kennelijk wel een ‘indus-
triegebied’ voor bagger kon 
worden aangelegd. Tot slot is 
er vrees voor stank, ongedier-
te, verkeersoverlast.

Wat vindt de gemeente?
Wethouder De Kloet: “Wij 

hebben vooraf via ambtelij-
ke contacten ervoor gewaar-
schuwd dat een baggerdepot 
op die locatie moeilijk uit te 
leggen is.” Inmiddels is het 
voor de wethouder duidelijk 
dat snel baggeren door uit te 
gaan van depots, niet meer 
realistisch is. Ze zullen ernstig 
verzet en dus tijdverlies ople-
veren. Daarom pleit De Kloet 
ervoor om alternatieven te 
onderzoeken voor het storten 
van de bagger. Daarbij gaat 
de voorkeur uit naar eilanden 
in de Nieuwe Polderplas, ont-

wikkeling van recreatieve ei-
landen, herstel van legakkers 
en realisatie van moerasna-
tuur.

“Afrondend”, zegt Jan-Jaap 
de Kloet “We ontkomen er 
niet aan dat de bagger zal 
moeten worden afgevoerd 
of hergebruikt. De provincie 
wil dit zo zorgvuldig mogelijk 
doen. Ik zet me er graag voor 
in samen te komen tot oplos-
singen.”

Meerderheid akkoord met hoofdlijnen   
omgeving
Digitale gemeenteraad

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Nadat de gemeenteraads-
leden burgemeester Lar-
son hadden gefeliciteerd 
met haar zojuist aange-
kochte woning in Loos-
drecht, ging de raad rap 
over tot de orde van de 
dag. Hoewel het agenda-
punt over de omgevingsvi-
sie juist ging over de verre 
toekomst tot 2040.

Een nieuwe ontwikkeling is de 
Omgevingsvisie die bepaalt 
hoe de fysieke leefomgeving 
eruit gaat zien. Waar blijft er 
natuur, waar is woningbouw 
toegestaan, hoe gaat het met 
de wegen en welke ruimte is 
voor bedrijven. Daaraan voor-
afgaand besprak de raad de 
zgn. Hoofdlijnennotitie die de 
grote lijnen uitzet welke rich-
ting men op wil. Dat is het 
vertrekpunt voor inwoners, 

ondernemers, ambtenaren, 
raadsleden en bestuurders om 
het vervolg in te vullen. ‘Het 
is niet in beton gegoten, er is 
nog volop tijd om de boer op 
te gaan om met inwoners te 
kijken of de gekozen richting 
klopt’, schrijft wethouder Jan 
Klink, verantwoordelijk voor de 
Omgevingsvisie die voortaan 
alle bestemmingsplannen e.d. 
zal vervangen

Wijdemeren heeft drie kern-
opgaven: Verder bouwen aan 
een vitale en gezonde leef-
omgeving. Ruimte voor on-
dernemerschap en versterken 
bereikbaarheid. Ontwikkelen 
natuur- en vrijetijdslandschap 
van de 21e eeuw.

Vóór de hoofdlijnen
De coalitiepartijen Dorpsbe-
langen, CDA, VVD en D66 
stemden vóór de Hoofdlij-
nennotitie (13), zes oppositie-
leden van De Lokale Partij (4) 

en PvdA/GroenLinks (2) wa-
ren tegen. Zij vonden ‘de ba-
sis onvoldoende’, zoals Stan 
Poels (PvdA/GrL.) het uitdruk-
te. De inhoud is strijdig met 
het nieuwe plan van de pro-
vincie Noord-Holland om de 
omgeving van de vijf dorpen 
grotendeels te beschermen. 
Bovendien zag Poels niets 
dat aansloot op een regionale 
aanpak. Terwijl de Regio Gooi 
& Vecht ook een Koersdocu-
ment heeft dat hier op ingaat. 
Namens De Lokale Partij vond 
Renée Wijnen dat een aantal 

onderdelen ontbrak zoals het 
natuurbehoud, het wonen in 
recreatieparken, de voorzie-
ningen voor jongeren en ou-
deren, de lokale, regionale en 
bovenregionale woningmarkt 
en de actualiteit van de co-
ronacrisis. Die toevoegingen 
vonden de meeste raadsleden 
te vergaand en nogal onover-
zichtelijk. Ook wethouder Klink 
zei dat alles later zou kunnen 
terugkomen in de omgevings-
visie. Bijna alle moties hier-
over werden dan ook verwor-
pen. Alleen het verzoek om als 

4e kernwaarde toe te voegen 
‘natuurbehoud en biodiversi-
teit’ werd met 1 stem verschil 
aangenomen.

Wel was er volgens de in-
middels bekende verhoudin-
gen een ruime meerderheid 
voor het amendement om het 
bouwplan Nederhorst- Noord 
op te nemen in de toekomst-
visie. Voor De Lokale Partij en 
PvdA/GroenLinks hoefde dat 
niet (13-6).

 Foto: Loosdrechtse plassen (gem. Wijdemeren) 
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Consultatiebureau Kortenhoef 
gesloten
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Esther Kaper- Hartenberg, 
duo commissielid van de 
Christen Unie in de pro-
vincie Noord-Holland, was 
met anderen onaange-
naam verrast door het be-
richt dat op 15 oktober het 
consultatiebureau Korten-
hoef aan de Dodaarslaan 
wordt gesloten.

In een brief aan alle Korten-
hoefse ouders/verzorgers 
wordt gemeld dat het gebouw 
niet meer voldoet aan de vei-
ligheidseisen van deze tijd. 
Door een gebrek aan goede 
ventilatie en de huidige co-
ronaontwikkelingen wordt 

het pand gesloten, vóórdat 
er een nieuwe locatie gevon-
den is. Verder staat er dat de 
gemeente al enige tijd zoekt 
naar een nieuwe locatie, maar 
deze is nog niet gevonden. 
Waar (openbaar) vervoer voor 
ouders een probleem is, kan 
de gemeente bemiddelen bij 
de vrijwillige taxiservice van 
ANWB AutoMaatje. In de brief 
aan de gemeenteraad staat 
dat hiervoor nog geen contact 
met ondernemers is gezocht.

Het gevolg van deze snelle 
sluiting is dat ouders naar het 
gemeentehuis in Loosdrecht 
moeten voor hun afspraak. 
Daar heeft Esther moeite mee, 
ze kreeg bezorgde berichten 
van andere ouders. Een be-

zoek aan het consultatiebu-
reau, met je baby of jonge kin-
deren, hoort zo laagdrempelig 
mogelijk te zijn, meent ze. Ze 
vroeg zich onder andere af 
waarom ouders zo laat zijn ge-
informeerd (5 okt.-red.). Of de 
gemeente gedaan heeft wat 
in haar vermogen ligt om een 
alternatieve locatie in Korten-
hoef te vinden? Denk aan een 
huisartsenpraktijk, kinderdag-
verblijf of school? Veenstae-
te? De pastorie van een kerk? 
Waarom zijn ondernemers nog 
niet benaderd? Inmiddels heb-
ben CDA en De Lokale Partij 
ook vragen ingediend bij de 
wethouder die dezelfde strek-
king hebben als die van Esther 
Kaper.

   

 Autopuzzeltocht
WEESP
Massaal ontdekten we deze 
zomer hoe mooi ons eigen 
landje eigenlijk is. Niet zo 
gek dus dat autopuzzel-
tochten als gezinsuitje aan 
populariteit flink toene-
men. Een beetje terug naar 
vroeger, toen we op avon-
tuur gingen met het hele 
gezin in het kleine autootje 
van papa. En op de achter-
bank puzzels oplossen! Op 
autopuzzeltocht.nl vinden 
gezinnen met kinderen de 
meest mooie autopuzzel-
routes voor een gezellig 
dagje uit. Ideaal voor een 
regenachtige dag én als tip 
voor de aankomende herf-
stvakantie.

Middenin de corona-tijd bracht 
Fort Evenementen de eerste 
Fort Family Rally online. Deze 
unieke autopuzzeltocht door 
de Gooi en Vechtstreek zorg-
de direct voor veel enthousi-
aste reacties en is inmiddels al 
meer dan 400x gedownload. 
Want met dit coronaproof ge-
zinsuitje kan men toch even 
de deur uit en op een veilige 
manier een leuke dag beleven. 
Dit succes zet Fort Evenemen-
ten nu voort met nieuwe auto-
puzzelritten zoals de kastelen 
route en de Van Dam tot Dam 
route. Een leuke en leerzame 
manier om samen met kin-
deren de mooiste plekjes in 

eigen land te ontdekken. On-
derweg los je grappige puz-
zels op, beantwoord je vragen 
over de omgeving en vanaf de 
achterbank speelt men een 
auto-bingo.

Een rally coureur hoef je echt 
niet te zijn, al zorgt het bol-
letje-pijltje-systeem voor de 
navigatie (uit de rallysport) 
misschien wel eens voor een 
verkeerde afslag. No worries, 
een handig instructiefilmpje 
op de site zorgt dat iedereen 
goed voorbereid op weg kan 
en het roadbook staat gelukkig 
vol aanwijzingen om de weg 
naar de finish weer gauw te 
vinden. De verschillende au-
topuzzeltochten duren circa 3 
uur en kunnen gestart worden 
op elke dag/tijd van de week. 
Een ideaal en actief dagje uit 
voor jong en oud. En dit alles 
voor slechts € 19,50!

Fort Evenementen – de initia-
tiefnemer van deze site – heeft 
bij Fort Uitermeer in Weesp 
een vaste evenementen-loca-
tie waar o.a. teambuilding acti-
viteiten worden georganiseerd 
en bedrijven kunnen vergade-
ren. Omdat deze activiteiten 
helaas zijn weggevallen door 
de huidige corona crisis, is het 
evenementenbureau op meer-
dere gebieden aan het innove-
ren.
www.autopuzzeltocht.nl

Brede schouwsloten 
Optie 2: onderhoud vanaf 1 kant

1x per jaar  
2,5 meter planten 
weghalen

Brede schouwsloten 
Optie 1: in het midden

1x per jaar  
2 meter planten 

weghalen

Schouwsloten smaller dan 2,5 meter

1 x per jaar
90% planten

weghalen

  De jaarlijkse schouw 
van sloten wordt 
gedaan van 2 tot 
13 november.

  We controleren dan of 
de sloten voldoende 
zijn onderhouden,  
zodat het water goed 
kan doorstromen.  
Als u geen brief van 
ons ontvangt dan is 
alles in orde.

Meer weten?

De regels voor het onder-
houd van sloten en dijken 
staan beschreven in de 
Keur van Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. 
Meer informatie over 
 onderhoud en regelgeving 
(Keur) vindt u op  
 www.waternet.nl/schouw. 
U kunt ook bellen met 
Waternet; tel: 0900-9394 
(lokaal tarief).

De najaarsschouw 2020
Minder doen voor meer groen

Amsterdam, 15 oktober 2020Amsterdam, 14 oktober 2020

Tandheelkundig Centrum Weesp is per direct op 
zoek naar een:

Tandartsassistent(e)/
Preventieassistent(e)  

3 à 4 dagen per week

Wij bieden je een plezierige werkomgeving 
waar je kan groeien en ontwikkelen.

Onze werktijden zijn van 08:15 tot 17:30 uur.

Geïnteresseerd?! stuur dan je CV met motivatie 
waarom je denkt dat jij de juiste persoon bent naar: 

backoffice@mondzorgweesp.nl



>  Bestemmingsplan Moleneind 
23-25 te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat 

het ontwerpbestemmingsplan inzake het 

perceel Moleneind 23-25 te Kortenhoef ter 

inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plangebied ziet toe om de gebruiksmo-

gelijkheden voor de jachthaven te uitbrei-

den, waarbij recreatiewoningen worden 

toegevoegd, zichtlijnen worden verbeterd, 

duurzaamheidsmaatregelen worden getrof-

fen, gebouwen worden vernieuwd en de 

indeling van de jachthaven enigszins wordt 

gewijzigd zodat er een betere en logischere 

indeling ontstaat. Het plan is in strijd met het 

ter plaatse geldende bestemmingsplan “Het 

Wijde Blik 2004”.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho-

rende stukken liggen ingaande 15 oktober 

2020 gedurende een termijn van zes weken 

voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.

IMRO.1696.BP9300Mlnnd232020-on00). U 

kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van 

zes weken kan een ieder schriftelijk of 

mondeling een zienswijze over het ont-

werpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan de raad van de gemeente Wij-

demeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

Voor het mondeling naar voren brengen 

van een zienswijze of het inwinnen van 

informatie kan eveneens contact op worden 

genomen met de administratie van het 

Fysiek Domein, telefoonnr. 14 035. Om te 

zijner tijd beroep in te kunnen stellen bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State moet over het ontwerp-bestem-

mingsplan een zienswijze zijn ingediend bij 

de gemeenteraad.

>  Bestemmingsplan Kortenhoef-
sedijk 198 te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp-

bestemmingsplan Kortenhoefsedijk 198 te 

Kortenhoef inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plan voorziet in de wijziging van een 

jachthaven naar een woonschepenhaven en 

de realisatie van 2 woningen. 

Op het voorterrein, aan de wegzijde, wordt 

één 2 onder één kapwoning gerealiseerd. 

In de voormalige jachthaven worden 6 

woonschepen afgemeerd. Eén van deze 

6 woonschepen zal ruimte bieden aan 3 

kleine zelfstandige woningen. Het parkeren 

gaat geheel op eigen terrein plaatsvinden.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho-

rende stukken liggen ingaande 15 oktober 

2020 gedurende een termijn van zes weken 

voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.

IMRO.1696.BP8200Krthsdk2020-on00). U 

kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mon-

deling een zienswijze over het ontwerpbe-

stemmingsplan naar voren brengen. Schrif-

telijke zienswijzen dienen te worden gericht 

aan de raad van de gemeente Wijdemeren, 

postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor 

het mondeling naar voren brengen van een 

zienswijze of het inwinnen van informatie 

kan eveneens contact op worden genomen 

met de administratie van het Fysiek Domein, 

telefoonnr. 14 035. Om te zijner tijd beroep 

in te kunnen stellen bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State moet met 

betrekking tot het ontwerp-bestemmings-

plan een zienswijze zijn ingediend bij de 

gemeenteraad.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
14b te Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat 

het ontwerpbestemmingsplan inzake het 

perceel Eilandseweg 14b te Nederhorst den 

Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het bestaande woonschip met bijgebouw 

worden verwijderd. Op het perceel wordt 

de bouw van een woning met bijgebouw 

mogelijk gemaakt. Het plan is in strijd met 

het ter plaatse geldende bestemmingsplan 

Buitengebied Nederhorst den Berg.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho-

rende stukken liggen ingaande 15 oktober 

2020 gedurende een termijn van zes weken 

voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.

IMRO.1696.BP8900Eilwg14b2020-on00). 

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestem-

mingsplan naar voren brengen. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het monde-

ling naar voren brengen van een zienswijze 

of het inwinnen van informatie kan eveneens 

contact op worden genomen met de admi-

nistratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 

14 035. Om te zijner tijd beroep in te kunnen 

stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State moet over het ont-

werp-bestemmingsplan een zienswijze zijn 

ingediend bij de gemeenteraad.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Zuidsingel fase 8 

Burgemeester en wethouders maken 

bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 

“Zuidsingel fase 8” ter inzage wordt gelegd. 

Het plan
Het plangebied betreft het terrein dat als 

volgt wordt begrensd: de locatie is gelegen 

in de polder Kortenhoef, sectie B perceel-

nummers 3782, 6340, 6291, 6293, 6874, 

1847 en 6776. Het ligt aan de zuidzijde van 

de kern Kortenhoef en grenzend aan de 

Emmaweg te Kortenhoef. De locatie is na-

der aangeduid op de bij het bestemmings-

plan behorende plankaart.

Doel van het bestemmingsplan is het bieden 

van een actueel planologisch kader voor 

het realiseren van maximaal 250 woningen 

met bijbehorende tuinen, verkeersruimte, 

groenvoorzieningen, natuur en water.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho-

rende stukken liggen ingaande 15 oktober 

2020 gedurende een termijn van zes weken 

voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken 

inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.

IMRO.1696.BPZuidsingelfase8-on01). U kunt 

de stukken ook digitaal opvragen via info@

wijdemeren.nl. 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan 

een ieder schriftelijk of mondeling een 

zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke ziens-

wijzen dienen te worden gericht aan de raad 

van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling 

naar voren brengen van een zienswijze of 

het inwinnen van informatie kan eveneens 

contact op worden genomen met de admi-

nistratie van het Fysiek Domein, telefoonnr. 

14 035. Om te zijner tijd beroep in te kunnen 

stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State moet over het ont-

werpbestemmingsplan een zienswijze zijn 

ingediend bij de gemeenteraad.

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

extra editie

Wijdemeren
informeren

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

14 oktober 2020

De provincie Noord-Holland beslist 
op donderdag 22 oktober over de 
nieuwe provinciale omgevings-
verordening. In deze verorde-
ning is het ’Bijzonder Provinciaal 
Landschap’ (BPL) als beschermen-
de maatregel opgenomen. Het 
gevolg? Wijdemeren komt klem te 
zitten als het gaat om woningbouw 
en andere ontwikkelingen die no-
dig zijn om onze dorpen levendig 
te houden.

Als gemeente maken we ons zorgen over 

deze ontwikkeling. Uiteraard hechten wij 

veel waarde aan de natuur en het land-

schap om ons heen, maar daarnaast moet 

er ook ruimte zijn om te wonen, te recreë-

ren en te werken. Met de nieuwe omge-

vingsverordening doorkruist de provincie 

eenzijdig deze verschillende belangen.

Veel aanvragen
Net als in andere gemeenten, zijn we in 

Wijdemeren altijd in gesprek met verschil-

lende partijen, ontwikkelaars, (jachtha-

ven)ondernemers over bouwplannen of 

plannen voor uitbreiding en modernisering. 

Veel van deze plannen zouden op korte 

termijn onder de nieuwe ruimtelijke spelre-

gels van de provincie gaan vallen. Of deze 

plannen dan nog door kunnen gaan, is zeer 

de vraag. Daarom dienen veel plannen-

makers nu nog een aanvraag in voor een 

omgevingsvergunning of een bestem-

mingsplanwijziging. U zult de komende 

tijd daarom meer omgevingsvergunningen 

en bestemmingsplannen bij de officiële 

bekendmakingen zien staan.

 Meepraten over plannen
Uiteraard doorlopen deze plannen de 

gangbare ruimtelijke procedure. U krijgt dus 

nog gelegenheid om mee te praten over 

deze plannen. De input uit deze gesprek-

ken kan leiden tot een herziening van het 

ontwerp. Ook houdt u als belanghebbende 

uiteraard het recht om bezwaar te maken. 

Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om 

het besluit te nemen over het al dan niet 

vaststellen van het bestemmingsplan of de 

omgevingsvergunning.

Meer ruimtelijke plannen in procedure

14 oktober 2020
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Oproep aan patiënten: ‘Blijf komen’
WIJDEMEREN
De gezamenlijke huisart-
sen en zorginstellingen 
roepen patiënten op te blij-
ven komen. De zorgverle-
ners en -organisaties doen 
er alles aan om de regulie-
re zorg veilig door te laten 
gaan. Het op tijd vast stel-
len of behandelen van een 
ziekte of kwaal, kan erger 
voorkomen. Wel vragen ze 
patiënten om een mond-
kapje te dragen.

Veel zorgverleners zagen af-
gelopen voorjaar dat mensen 
met klachten, waarmee ze 
normaal gesproken naar de 
huisarts, de specialist of een 
andere zorgverlener zouden 
gaan, niet kwamen. Een veel 
gehoorde reden was dat men-

sen de zorg, die toch al zo 
druk was, niet wilden belasten 
of dat men bang was voor co-
ronabesmetting. Om te voor-
komen dat mensen onnodig 
lang met lichamelijke of gees-
telijke klachten rond blijven 
rondlopen, roepen alle organi-
saties uit Gooi en Vechtstreek 
iedereen op om bij klachten of 
zorgen contact op te nemen 
en wél te komen.

Alle huisartsen en zorgorga-
nisaties gebruiken bescher-
mingsmiddelen en hebben de 
praktijken dusdanig ingericht, 
dat het veilig is om voor een 
consult, bezoek of behande-
ling langs te komen. Bezoe-
kers aan ouderenzorginstel-
lingen wordt gevraagd een 
mondkapje te dragen. Ook in 

de hospices is de zorg voor 
mensen in de laatste levens-
fase en hun naasten goed en 
veilig geregeld.

Heeft u een afspraak, maar 
krijgt u bij corona passende 
klachten als hoesten, verkoud-
heid, koorts en/of benauwd-
heid? Bel dan eerst met de 
huisarts of andere zorgver-
lener om te overleggen of de 
afspraak wel of niet door moet 
gaan of verplaatst kan worden. 
Meer informatie over bij coro-
na passende klachten, vindt 
u op de website van de GGD: 
www.ggdgv.nl/corona. Ook 
kunt u van 08:00 tot 17:00 uur 
contact opnemen met het co-
rona-callcenter 035-692 64 00.

   

15 appartementen op plek garage

Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF
Jan Zwagerman jr. van 
Vakgarage Richtlijn zal in 
z’n handen knijpen van 
blijdschap. De gemeente-
raad was unaniem akkoord 
met het plan om 15 appar-
tementen te bouwen op de 
Elbert Mooylaan 1 te Kor-
tenhoef, de plek waar nu 
nog een garage en benzi-
nepomp staan.

De gemeenteraad keurde het 
bestemmingsplan goed. Gert 
Zagt van De Lokale Partij 
roemde het overleg dat de pro-
jectontwikkelaar met de omwo-
nenden had gevoerd. Hij sprak 
van ‘topparticipatie’. Uit het ge-

heel blijkt dat Zwagerman c.s. 
het een en ander goed hebben 
voorbereid. Als je alleen al kijkt 
naar een bijlagenboek van 413 
pagina’s waarin de bezonning, 
stikstof, bodem, vleermuizen 
en archeologie uitgebreid zijn 
onderzocht. Met duidelijke 
schetsen en foto’s, naast de 
correcte beantwoording van 
diverse zienswijzen. Het plan 
voorziet in de bouw van 15 
appartementen met bijbeho-
rende infrastructuur. Vijf van 
de 15 appartementen zijn be-
stemd voor de sociale sector. 
Deze appartementen worden 
in beginsel verhuurd. Er was 
nog enig gesteggel over de 
parkeerruimte. Op het laatste 
moment is een fout hersteld. 

Er komen nu vier langspar-
keerplekken aan de Koningin-
neweg en twee aan de over-
zijde van de Elbert Mooylaan. 
Hoewel Zagt instemde met het 
inbreiplan wees hij op de afwij-
king van de parkeernorm, het-
geen kan leiden tot bezwaren 
bij de rechtbank.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Proef de herfst

Speltbrood
met noten en rozijnen

€ 3,00
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

29 oktober a.s.
Aanvang 12.30 uur.
Reserveren is gewenst: 
info@restaurant1244.nl of op 
telefoonnummer 035-533 9155.

SENIORENLUNCH
Even gezellig op afstand bijpraten met (Wijdemeerse) 
dorpsgenoten? Kom dan naar de seniorenlunch 
op 29 oktober a.s.! Wij serveren een heerlijke lunch 
voor € 12,44.

 SENIOREN-
LUNCH

€ 12,44

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

Nieuw assortiment boeken van 
Bestsellers tot unieke pareltjes

 U vindt ons elke 1e zaterdag van de maand op de markt in Ankeveen, en elke
3e zaterdag van de maand op het Willie Das-plein in Nederhorst den Berg.

                            www.deboektique.nlDe BOEKTIQUE
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Bijzondere gevelsteen op nieuw bouwproject
Door: Herman Stuijver

‘S- GRAVELAND
Nu eens een persoonlijk 
verhaal. Vorige week kreeg 
ik een bijzondere gevel-
steen overhandigd uit han-
den van Michel Ebbelaar, 
projectleider van Bouwmij 
P.W. Schipper. Op de ge-
velsteen staat dat mijn opa 
Hermanus Stuijver op 16 
juli 1886 op 4-jarige leeftijd 
de eerste steen had gelegd 
van een nieuwe wasserij 
op de hoek Burgerlaan- 
Zuidereind te ‘s- Grave-
land.

Mijn overgrootvader Hendrik 
Stuijver had een moderne 
blekerij laten bouwen. Hij was 
een gezien man in het dorp. 
Op zondag reed hij met een 
koets, voortgetrokken door 
vier paarden, naar de r.k. An-
toniuskerk. Op 14 mei 1898 
werd de familie getroffen door 
een groot drama, de wasserij 
stond in brand. Daarbij verloor 
de dienstbode Trijntje Veld-
meijer het leven. Grote tragiek 
in het dorp, allemaal goed be-
schreven in het boek ’s-Grave-
land in Vuur en Vlam (2006) 
door Wim Fecken.

Het had ook financiële gevol-
gen voor de familie, die later 

een nieuwe blekerij startte 
op de Emmaweg. Grootva-
der Hermanus Stuijver (1882) 
stierf op 59- jarige leeftijd in 
1942. Ik ben blij met deze 
mooie herinnering.

Vier droomwoningen
Jarenlang was het een ver-
pauperde plek aan het Zuider-
einde. Nu worden er vier vrij-
staande woningen gebouwd in 
het hogere segment. Het pro-
ject heet Le Reve, een droom 
om aan de rand van de wei-
landen en in een cultuur-his-
torisch rijk gebied te mogen 
wonen. De vier luxe woningen 
met 5 kamers op een woon-
oppervlak van 149/150 m2 
zijn alle verkocht. Ook is er 
veel ruimte rond de woningen 
(van 273 tot 364 m2). Vol-
gens bouwprojectleider Michel 
Ebbelaar liep de verkoop bij 
makelaar Veerman plotseling 
als een vuurtje, nadat bekend 
werd dat de ernaast gelegen 
vroegere wasserij De Lelie ook 
zal verdwijnen. Het wordt dus 
een mooi wijkje met nog vier 
extra woningen. Ook de be-
woners van de Burgerlaan en 
Tromplaan zullen blij zijn met 
deze upgrade van de buurt.

Schipper Bouwmij
Of aannemer Schipper de vier 
andere woningen ook zal bou-

wen, is nog ongewis. Inmid-
dels is men bezig met voor-
bereidende werkzaamheden 
voor de fundering. Volgens uit-
voerder Jan Franssen hoeft er 
niet geheid te worden. Naast 
de controle op de uitvoering 
en het timmerwerk wordt er 
veel uitbesteed aan onder-

aannemers. Het worden riante 
woningen van hoogstaande 
kwaliteit, met veel opties tegen 
een meerprijs. Als de planning 
goed wordt aangehouden, zul-
len de vier woningen voor de 
bouwvakantie 2021 gereed 
zijn.

Bij Schipper staat nog een 
groot Wijdemeers bouwproject 
op stapel. Op de hoek van de 
Rading en de Tjalk in Loos-
drecht worden 24 woningen 
gebouwd. Naast nieuwbouw 
zijn de 14 medewerkers ook 
actief in de renovatie van wo-
ningen en winkelpanden.

   

Rouwstoet met bakfiets voor Ton Meester
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Familieleden, vrienden en 
bekenden namen vorige 
week dinsdag afscheid van 
Ton Meester. Het stoffelijk 
overschot van de gewaar-
deerde aannemer werd op 
een bakfiets van broer Har-
ry in een rouwstoet naar de 
St.-Martinuskerk vervoerd. 
De baar werd ondersteund 
door kleinzoons Max en 
Danny.

Ton Meester komt uit een grote 
Ankeveense familie. Ton zette 
als timmerman/aannemer het 
bedrijf van zijn vader voort. Ve-
len uit Ankeveen en omgeving 
hebben Ton leren kennen als 
een vakman die talloze ver-
bouwingen verrichtte. Daar-
naast was Ton zeer betrokken 
bij het Ankeveense sociale le-

ven. Onder meer als koster in 
de Martinuskerk, scheidsrech-
ter bij ASV ‘65 en soms bij sv. 
’s-Graveland en natuurlijk bij 
de Ankeveense IJsclub. Ook 
was hij lid van de Ankeveense 

Sociëteit. Een sportieve man 
die als fietsliefhebber z’n ki-
lometers maakte naar Rome 
en Santiago de Compostela. 
Nog niet zo lang geleden kon 
hij met z’n kinderen en klein-

kinderen het 50-jarig huwelijk 
met echtgenote Margriet vie-
ren. Na een slopende ziek-
te overleed Ton (72) veel te 
jong. Hij laat Margriet, zijn drie 
kinderen, schoondochter en 

schoonzoons en negen klein-
kinderen in leegte achter.

Foto: met dank aan Tiny Beem-
sterboer 

                Foto: Jan Franssen
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Limburger vindt Louis Hagen snel

ANKEVEEN
De zoektocht van de 80-ja-
rige Sjraar van Hoven naar 
Ankevener Louis Hagen 
leverde binnen enkele 
uren al een antwoord op. 

Toen het artikel op maandag-
avond op de website stond 
stroomden de reacties binnen. 
Velen kenden de gezochte 
Louis. De heren werden met 

elkaar in contact gebracht. 
Op dinsdagavond hebben ze 
elkaar telefonisch gesproken. 
Louis Hagen woont tegen-
woordig in Finsterwolde. Het 
verhaal was dat de 15-jarige 
Sjraar in 1955 met een vriend 
vanuit het Limburgse Beringe 
naar de Herenweg in Anke-
veen fietste naar zijn vakan-
tievriend Louis. 65 jaar later 
fietste hij nog eens 500 km. 

heen en weer, maar trof Louis 
niet aan. Nu blijkt dat Sjraar 
eigenlijk de broer van Louis 
bedoelde, dat is Frans. Maar 
die woont in Spanje. In ieder 
geval zal Louis hem in con-
tact brengen met de Limbur-
ger. Sjraar van Hoven wil alle 
lezers die per telefoon of mail 
zo snel gereageerd hebben, 
hartelijk danken.

                                                       Foto: Sjraar van Hoven; uit De Limburger (foto: Stefan Koopmans)

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

Doe mee aan de Gezondheidsmonitor 2020!

Hoe
gaat het 
met u?

en
met u?

en
met u?

Doe 
mee!

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Online Bestellen via www.happyfood.nl
Sushi

Tel: 0294 25 35 87
Overmeerseweg 5, 1394 BC Nederhorst den Berg

Geldig van 14 Okt. t/m 16 Nov.  Niet i.c.m. andere acties

Nederhorst

BEZORGEN (vanaf €20,-) 17.00 - 20.00 uur. Bezorgkosten €2,-

40% Korting

37. Truffel beef roll ( 8 stuks )
van € 11,80  voor € 7,10

40. Mango zalm roll ( 8 stuks )
van € 11,50  voor € 6,90

71. Poké Bowl Kip rĳ st
kip, sojabonen, mais, tomaat, 

wortels, zeewier en tereyakisaus
van € 8,95  voor € 5,40

76. Kun bao chicken met groente
van € 8,50  voor € 5,10

81. Teppanyaki zalm ( 3 stuks )
van € 12,95  voor € 7,80

Nieuwe Kaart
Nederlandse Tapas om te delen

L O O D I J K  3 0 B  A N K E V E E N
0 3 5 - 6 5 6 1 4 5 9
W W W . R E S T A U R A N T - D E - M O L E N . N L
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 D I N E R  Nieuwe Kaart
Nederlandse Tapas om te delen
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Meerdere bouwplannen in versnelde procedure
De Kloet: ‘niet doorduwen’

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Jan-Jaap de 
Kloet wil vóór 22 oktober 
diverse bestemmingsplan-
nen en omgevingsvergun-
ningen openbaar maken, 
zodat ze niet zullen vallen 
onder de nieuwe rege-
ling Bijzonder Provinciaal 
Landschap. Ook de 250 
woningen van Zuidsingel 
Fase 8 in Kortenhoef ko-
men vanaf 15 oktober ter 
inzage.

Als Provinciale Staten van 
Noord-Holland op 22 oktober 
instemt met de Provinciale Om-
gevingsverordening waarin het 
landschap en de natuur wor-
den beschermd, dan schuiven 
de grenzen op. Dan vallen veel 
plannen onder strengere ruim-
telijke regels. Dan kan er veel 
minder gebouwd worden en 
is uitbreiding van bijvoorbeeld 
jachthavens niet meer aan de 
orde. Volgens wethouder De 

Kloet is het noodzaak om het 
buitengebied te versterken. 
Voor de leefbaarheid in de dor-
pen moeten er bouwplannen 
worden gerealiseerd. Ook ge-
zien de ruim 1000 woningzoe-
kenden. Dus wil hij een serie 
aanvragen nog opnemen vol-
gens de huidige regels. Zonder 
eventuele belemmeringen van 
het bijzonder landschap. Naast 
het Kortenhoefse plan staat 
ook de herontwikkeling van 
recreatiepark Mijnden in Loos-
drecht op de lijst, evenals de 
woonwijk Nederhorst Noord in 
de Horn- en Kuijerpolder (180 
woningen). In de laatste twee 
gevallen gaat het om een om-
gevingsvergunning. In totaal 
gaat het om vier bestemmings-
plannen en 10 omgevingsver-
gunningen, tot nu toe. De Kloet 
geeft aan dat hij een wekelijkse 
update zal geven, de lijst kan 
nog langer worden.

Normale procedure
De wethouder benadrukt dat 
volgens hem de normale pro-

cedure wordt gevolgd. Dus 
met inspraak, bespreking en 
bezwaarschriften. “De enige 
stap die wordt overgeslagen is 
het advies vooraf van de com-
missie, die er later wel over 
kan spreken. Het scheelt één 
maand in de procedure, ik vind 
dat beslist niet overhaast.”

De afgelopen weken was er 
veel commotie over dit voor-
nemen. De Kloet spreekt tegen 
dat het gaat om ‘het doordu-
wen van plannen’. “Dat is be-
slist onwaar, ook de suggestie 
dat de raad en omwonenden 
buitenspel worden gezet, klopt 
niet.” In de gemeenteraad van 
8 oktober dienden De Lokale 
Partij en PvdA/GroenLinks een 
motie van treurnis in. Ze waren 
teleurgesteld over Zuidsingel 
Fase 8, ze vonden het niet 
juist is om bij een groot plan 
met zoveel implicaties in zo’n 
kort tijdsbestek de commissie 
over te slaan. Coalitiepartijen 
Dorpsbelangen, CDA. VVD en 
D66 treurden niet mee, 13 te-

gen en 6 vóór.

Zuidsingel Fase 8
In lijn met het voorgaande heb-
ben B&W besloten dat ze in 
principe staan achter het ont-
werpbestemmingplan van pro-
jectontwikkelaars Timpaan en 
Slokker om 250 woningen te 
bouwen in Zuidsingel Fase 8. 
Het plan voorziet in de behoef-
te aan sociale huurwoningen, 
maar ook middeldure en vrije 
sector woningen. Eerst moe-
ten er echter maatregelen ko-
men om de doorstroming van 

het verkeer te verbeteren. Op 
dit moment laat de gemeente 
een haalbaarheidsonderzoek 
doen naar de verkeersoplos-
sing rondom Emmaweg en 
Smidsbrug in Kortenhoef. De 
ontwikkelaar zal omwonenden 
en andere belanghebbenden 
betrekken bij de inrichting van 
Zuidsingel fase 8. Wethouder 
De Kloet gaat binnenkort in 
gesprek met de belangen-
groep MinderHinder over hun 
bezwaren.
Zie ook:
www.ruimtelijkeplannen.nl

Willem Roosendaal 50 jaar lid
Uniek jubileum bij BMOL

Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
In clubgebouw ’t Akkoord 
organiseerde BMOL op 
donderdag 8 oktober ‘een 
avondje voor Willem’. Voor 
het eerst in de historie van 
de vereniging was er name-
lijk een 50-jarig jubileum te 
vieren. Met in achtneming 
van alle coronamaatrege-
len werd trompettist Willem 
Roosendaal in het zonnetje 
gezet.

Willem is totaal overdonderd 
door de verrassing die zijn 
clubgenoten op touw hebben 
gezet. “Hij is bij de repetitie 
nooit op tijd, maar nu wel” grapt 
voorzitter Joost Haselager. 
Waarschijnlijk heeft Willems 
vrouw Tineke daar een handje 
in gehad, want die zat uiteraard 
ook in het complot. Even later 
verschijnt zij samen met de 
kinderen als eregasten van de 
avond.

Jongste lid
In 1970 ging Willem als 7-jarige 
aan het handje van zijn vader 
mee naar de ’s-Gravelandse 
harmonie. Zijn vader speel-
de klarinet, maar Willem koos 
voor de trompet. Dát was het 
instrument dat hij altijd al wilde 
spelen. Boven de brandweer-
kazerne op het Zuidereinde 
kreeg hij les van ‘vader Grift’. 
Die was indertijd het oudste 
lid van de vereniging en Wil-
lem de jongste. Al snel werd hij 
voor de leeuwen gegooid in het 
orkest. “Ga maar zitten en spe-
len” was het credo. Als jongetje 
van negen was hij de enige en 
gelijk ook de eerste trompettist 
van de club. “Ik heb niemand 
anders, hij moet maar oefe-
nen” verzuchtte dirigent Joop 
de Winter menigmaal. En met 
resultaat, want Willem zorgde 
ervoor dat hij zijn partijen onder 
de knie had en klaar was voor 
de concerten en optredens.

Familielijn
Willems zus speelde klarinet 
en zijn broer zat op het slag-

werk. “Dat waren nog eens 
tijden, dat hele families lid wa-
ren” memoreert Joost. Zij heb-
ben ’t lidmaatschap niet zo lang 
volgehouden als Willem, maar 
de familielijn is wel doorgezet. 
Want dochter Ariël speelt nu in 
BMOL’s jeugdband Madjet. “De 
gezelligheid van een dorpsver-
eniging, het samen muziek ma-
ken en een lolletje op zijn tijd, 
daar gaat het om” motiveert 
Willem zijn bijzondere jubile-
um. Als getalenteerde blazer 
bleef hij altijd dé eerste trompet 
van de vereniging. Hij speelde 
in het orkest veel solopartijen 
en bij de dodenherdenking The 
Last Post, het Signaal Taptoe.

“HET SAMEN MUZIEK 
MAKEN EN EEN LOL-
LETJE OP ZIJN TIJD, 

DAAR GAAT HET OM.”

De trompetsectie
In zijn muzikale carrière zag 
Roosendaal veel trompettisten 
gaan en komen. Acht van hen 
zouden tijdens het voorjaars-
concert van BMOL Willem ver-

rassen met het uitvoeren van 
The Wilhelm Tell Overture. Het 
feestelijke jubileum was name-
lijk in maart al gepland, maar 
kon door de uitbraak van het 
coronavirus niet doorgaan. Als 
alternatief hadden zij nu een 
filmpje gemaakt met mooie en 
hilarische herinneringen van de 
trompetsectie. Willem geniet 
ervan, maar verbijt zich een 
beetje als het muziekstuk ter 
plekke wordt uitgevoerd door 
het orkest, onder leiding van 
Yvonne de Winter. Het is niets 

voor hem om zo aan de zijlijn 
te zitten. Hij speelt liever mee.

Langstzittend lid
Uit handen van de voorzitter 
ontvangt de jubilaris even later 
een officiële oorkonde van de 
KNMO en een verguld insigne 
met 1 zirkonia. Er zijn bloemen 
voor Tineke, de slagroom-
taart wordt aangesneden en 
de champagne ontkurkt. Het 
langstzittende lid van de ver-
eniging jubileert en dat mag 
gevierd worden!

 Foto: Zuidsingel Fase 8 

 Foto: Willem Roosendaal (links) en Joost Haselager 
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Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

FAMILIEBERICHTEN

Proost op het leven
En treur niet om mij! 

Totaal onverwacht hebben wij afscheid 
moeten nemen van de liefde van mijn leven en 

mijn grote vriend/vader

Henk Boot
* Utrecht,  † Hilversum,
25 maart 1956  7 oktober 2020

Lea
Yorick

Op vrijdag 16 oktober om 13.30 uur zal Henk voor 
de laatste keer uit ons huis in Nederhorst den Berg 
vertrekken. Voel je vrij om hierbij aanwezig te zijn.

In verband met de Covid maatregelen zal de 
herdenkingsbijeenkomst in besloten kring 
plaatsvinden.

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van Vuure
T.a.v. familie Boot
Melkpad 21a, 1217 KA  Hilversum

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisteren

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisterenLuister jij?

Als iemand zijn  
verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word  vrijwi�iger!

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus 
0626252434

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

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

0294-251451.

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 94

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

Inkoop Goud & Zilver
Sieraden Reparatie

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

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

Te huur: appartement in
Nederhorst den Berg.

06-53543826.

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235

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

ATLAS-LUMBAAL MASSAGE
Snel en effectief bij

Nek, Schouders of Rug
All Round Masseur 
www.donnalife.nl

WIE SLAAPT IN EEN DEMOCRA
TIE WORDT WAKKER IN EEN 
DICTATUUR! Ontwaak!!!!!!!
www.prismacoaching.com

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met 
een scherp tarief!

www.huart.nl

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

035-6566623
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Duofiets voor de bewoners van     
Amaris De Kuijer
NEDERHORST DEN BERG
Mede dankzij de Rabobank 
Gooi en Vechtstreek heeft 
Amaris De Kuijer onlangs 
een cheque overhandigd 
gekregen voor de aanschaf 
van een duofiets. Een fees-
telijk moment voor alle be-
woners en medewerkers.

Met deze driewieltandem ma-
ken medewerkers, familiele-
den en vrijwilligers samen met 
een bewoner een ritje door 
Wijdemeren. Ritjes die met 
een rollator te inspannend 
of met de rolstoel te ver zijn, 
kunnen nu gemaakt worden 
door samen te fietsen. De be-
weging is heel goed voor lijf en 
geest, daarnaast heeft de bui-
tenlucht een positief effect op 
het korte termijn geheugen en 
stressvermindering.

Bewoners van De Kuijer kun-
nen zo weer op voor hun be-
kende plekken komen, zoals 
het ouderlijk huis, de plaatse-
lijke kerk en de voetbalclub.

Het gevoel van vrijheid, de 
wind door de haren en het ge-
luid van de vogels zorgt voor 
ontspanning of zoals sommi-
ge bewoners het omschrijven: 
‘een vakantiegevoel’.

De fiets zal niet alleen gebruikt 
worden voor en door bewo-
ners van de Kuijer, maar ook 
voor cliënten in de wijk, die 
wijkverpleging van Amaris ont-
vangen. Ook bewoners van 
Amaris Horstwaarde zullen 
gebruik maken van de fiets. De 
financiering van de fiets is niet 
alleen mogelijk gemaakt door 
de Rabobank, maar ook door 
de lokale Willem van Diermen 
Stichting. Een mooi voorbeeld 
van lokale cofinanciering.

Wilt u ook een keer als vrijwilli-
ger een ritje maken met de be-
woners? Amaris De Kuijer kan 
uw hulp hard gebruiken. Meldt 
u aan door een mail te sturen 
naar c.brouwer@amaris.nl en 
vergroot de wereld van de be-
woner!

   

Presenteren zonder angst bij Maja Roodveldt
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Maja Roodveldt van Studio 
Klankbord in Loosdrecht 
heeft een nieuwe weg in-
geslagen. Zij wil zich rich-
ten op cursussen ‘spreken 
en presenteren’. Volgens 
Maja is daarbij het menta-
le aspect het belangrijkst: 
spreek vanuit jezelf, zoek 
de verbinding met wat je 
oprecht wilt vertellen.

Herkenbare gevoelens? Als je 
een publiek moet toespreken 
breekt het zweet je uit! Je geeft 
een presentatie voor een gro-
te zaal. Zelfs met versterking 
voel je je een roepende in de 
woestijn. Het is voor velen een 
probleem om de juiste toon 
vinden voor wat je wilt zeggen. 
Hoe breng je je boodschap het 
beste over? Je wordt er knap 
onzeker van.

Uit onderzoek blijkt dat onge-
veer de helft van de mensheid 
het lastig vindt om in het open-

baar te spreken. Ook uit eigen 
ervaring weet Maja Roodveldt 
hoe de omstandigheden van 
invloed kunnen zijn op stemge-
bruik en spreken. Als sopraan 
bij het Groot Omroepkoor is ze 
dagelijks bezig met de stem. 
Ze somt een aantal technische 
aspecten op zoals de hoogte, 
de melodie, de ademhaling, 
het tempo en de intensiteit van 
de stem. Die bepalen voor een 
groot deel je spreekvaardig-
heid, die kun je door een goe-
de training verbeteren. Waarbij 
ook de non-verbale houding 
een grote rol speelt.

Verbinding
Maar doorslaggevend voor 
een goede presentatie is dat 
je ‘de weg naar binnen’ zoekt. 
“Je moet vooral bij jezelf blij-
ven. Bedenk welke boodschap 
je wilt overbrengen, wat is de 
kern van je verhaal. Blijf op-
recht in wat je wilt vertellen.” 
Maja noemt dat ‘spreken van-
uit authenticiteit’. “Daar draait 
het om, technisch kun je van 
alles verbeteren. Maar het 

gaat erom dat er een verbin-
ding is tussen wat je denkt en 
wat je zegt.”

Twee trajecten
Maja Roodveldt biedt twee tra-
jecten aan: ‘Sprekend Jij’ en 
het vervolg ‘Uitgesproken Jij’, 
bestaande uit 4, 6 of 8 ses-
sies van een uur. Daarnaast 
is er een technische training 
‘Gezond en Effectief Stemge-
bruik’ (4 lessen). Speciaal voor 
mensen die vaak hun stem ge-
bruiken en daar last door krij-
gen. Denk aan leerkrachten, 
receptionistes e.d. Alle ses-
sies zijn in principe 1 op 1 en 
uiteraard kunnen tijden flexibel 
geregeld worden. Daarnaast is 
het mogelijk dat je in de slotfa-
se wordt begeleid tijdens een 
spreekopdracht, ook online 
met de camera of mobiel zijn 
opties. Ook voor groepstrai-
ningen en webinars is Studio 
Klankbord beschikbaar.

“Het is een zoektocht. Uitein-
delijk bereik je een bepaalde 
vrijheid van spreken. Dan voel 

je de balans. Dat is een heer-
lijk gevoel.”

Studio Klankbord; Beukenlaan 

69; 1231BW Loosdrecht; Tel: 
06-29362921; Email: 

maja@studioklankbord.nl6
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Woningbouw ‘t Laantje
Ingezonden brief

‘Woningnood ‘wint’ van 
buurt’, een schreeuwende 
kop in de Gooi- en Eem-
lander die ook ‘Woning-
nood’ belangrijker dan 
meebeslissen’ had kun-
nen zijn. Goed nieuws, als 
er bij had gestaan in welke 
categorieën die nood dan 
zo hoog is. Om hoeveel 
Loosdrechters gaat dit? 
Hoeveel uit Wijdemeren? 
Hoeveel uit het Gooi? Hoe 
lang zoeken zij al? Heeft 
de projectontwikkelaar dit 
alleen onderzocht?

200 nieuwsgierigen eind 
vorig jaar tellen als belang-

stellenden én toekomstige 
bewoners? Wij waren niet 
uitgenodigd. Er zijn twee ver-
schillende brieven met me-
dedelingen gestuurd aan de 
‘omwonenden’. Wij hebben 
niets ontvangen. Na de vorige 
vergadering ‘contact gehad 
met de buurt’ . Wij waren niet 
uitgenodigd, terwijl we thuis 
online de commissie nauwge-
zet volgden.

Wonen jullie dan in Neder-
horst of zo? Nee, in de Go-
delindehof op 25 meter af-
stand. En we kwamen daar 
met enkele anderen uit het 
Gooi te wonen toen bleek dat 

Wijdemeren te weinig wo-
ningzoekenden had. Hoezo 
‘Woningnood’? Geen plenaire 
vergadering vanwege coro-
na gehouden. Maar (voor-
al?) omdat de meningen te 
verdeeld waren. Verdeel en 
heers? Ja. Inspraak? Nee. 
Participatie? Nee. Pappen 
en nathouden, doordrukken? 
Ja. De GGD organiseerde on-
danks corona prima inspraak 
in dezelfde buurt over het 
plaatsen van ondergrondse 
afvalbakken. Neem daar eens 
een voorbeeld aan, JeeGee 
en gemeenteraad.

Wim van Oudheusden
   

GooiTV
Vanaf woensdag 14 okto-
ber zendt GooiTV het vol-
gende programma uit:

Ruud Bochardt staat in In 
Derde Termijn stil bij het be-
strijden van het Coronavirus 
door scholen voor voortgezet 
onderwijs met onder andere 

Geert-Jan Hendriks, wethou-
der in Gooise Meren

In TV Magazine is er aan-
dacht voor diverse regionale 
gebeurtenissen als de expo-
sitie Kompas op Groen, het 
jubileum van de wereldwinkel 
en de hemelbestormers in de 

Grote Kerk van Naarden.

Op zondag 18 oktober zendt 
GooiTV vanaf 11.30 een can-
tatedienst uit met muziek van 
Johan Sebastian Bach en An-
dries Knevel als voorganger, 
vanuit de Wilhelminakerk in 
Bussum.

035-6562624 www.bouhuisen.nl

www.devlindertuyn.nl

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

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

VLINDERTUYN

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

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

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

De Vlindertuyn gaat Nederhorst den 
Berg verrijken met 6 fantastische villa’s. 

Gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp. 
Nabij de Spiegel- en de Blijkpolderplas. Direct 
aan het water.

L A ATST E  K A N S !  N O G S L E C H TS  1  V I L L A  T E  KO O P !BEL DE MAKELAAR VOOR EEN  VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK: 035-6562624

ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING

Geef de tuin weer kleur met 
onze winterharde violen!
Hangviolen, wandhangers, schalen en
perkplanten

Zorgwekerij Kostelijk, Ma t/m za 9u-18u 
Middenweg 13, Ned. den Berg 
www.kwekerijkostelijk.com

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Dressuurwedstrijden bij  
Rijvereniging Nederhorst 
den Berg
NEDERHORST DEN BERG
Rare wedstrijden waren 
het. Zonder publiek en dus 
ook een lege kantine bij de 
manege Laanhoeve. Opa’s 
en oma’s en zelfs papa’s 
en mama’s mochten hun 
zonen en dochters of ma-
ma’s en opa niet aanmoe-
digen. Zij mochten zelfs 
niet aanwezig zijn.

Toch gingen 26 deelnemers 
van start. Zij werden gejureerd 
door Juryvoorzitter Gertrude 
Bourgeois en haar schrijfster 
Jill Looman en in het tweede 
deel Marti Bergman. Allereerst 
de ruiters in de klasse B; 5 
deelnemers in totaal. Na een 
spannende strijd was de uit-
slag bij de deelnemers op een 
manegepaard/pony: 1: Sara 
de Jong op Resi met 207 pnt.; 
2: Angela Baerts op Vitalis met 
202,5 pnt; 3: Bernou Overweel 
op Kivado met 201,5 pnt.

Bij de deelnemers met een 
eigen paard/pony was dit: 1: 
Willem Schouten op Jimmy 

met 204,5 pnt; 2: Manon van 
de Berg op Lucky met 204 pnt; 
3: Monique Bruinsma op Jim-
my met 202 pnt.

Daarna gingen de deelnemers 
van start in de L1- , L2- en M2 
klasse van start. In de groep 
L1 en L2 op een manege 
paard/pony was de uitslag: 1: 
Monique van Rijn op Resi met 
202 pnt; 2: Bibi Griffioen op 
Teddy met 201,5 pnt.

Bij L1-, L2- en M2 eigen paard/
pony was dit: 1: Monique 
Bruinsma op Eblesse met 208 
pnt; 2: Rosalie de Mol op Ami-
go met 204 pnt.

Uiteraard was het wedstrijdse-
cretariaat weer in de vertrouw-
de handen van Astrid Hagen. 
De controle bij de buitenbak 
was in handen van Anne-Ma-
rie van Rijn en de ringmeester 
bij de binnenbak was Barbara 
de Jong en later Laurien van 
Rijn. De volgende wedstrijden 
zijn op 1 november. Dan wordt 
er weer gesprongen.

   

CLUB 4711
NEDERHORST DEN BERG
Uitslag + stand herfsttoer-
nooi Biljartclub 4711
Maandag 5 okt.: W. Clements 
– R. van Huisstede 0-3, A. de 
Bruin – Mw. T. Bos 3-0, Mw. D. 
Giavarra – M. Zieleman 3-0

Stand aan kop: B. Worp 3-14, 
Mw. D. Giavarra 3-11, Mw. T. 
Bos 3-8, R. van Huisstede 3-8

Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 8 okt.: M. Verlaan 
– M. v.d. Velden 0-2, W. Cle-
ments – P. van ’t Klooster 2-0, 
T. Otten – H. Stalenhoef 0-2

Stand aan kop: H. Stalenhoef 
5-17, M. v.d. Velden 5-13, M. 
Verlaan 5-12, T. Otten 5-11

Programma + contact
Donderdag 15 okt. 18.30 uur: 

BV Overmeer tegen BV De 
Tram (4-kamp De Buuren), 
vrijdag 16 okt. 14.30 – 20.30 
uur: vrij biljarten + bar open 
(ook voor niet-leden), maan-
dag 19 okt. 18.30 uur: Biljart-
club 4711 tegen BV Geinbur-
gia (4-kamp De Buuren)

Contact: 06.20.40.80.58

Voetballen met coronaregels
Door: Herman Stuijver

’S- GRAVELAND
Het is de vraag hoe het 
komend sportweekend zal 
verlopen. Mag er gevoet-
bald worden of komt er een 
complete lockdown? In ie-
der geval was het afgelo-
pen zondag een sfeerloze 
bedoening op sportpark 
Berestein. Door de stort-
buien tussendoor werd het 
nog ongezelliger langs de 
lijn.

Op het veld stonden de eer-
ste elftallen van SV ‘s- Gra-
veland en Roda ’46 uit Leus-
den aangetreden. Langs de 
lijn anderhalve man en een 
paardenkop. Geen supporters, 
geen vijfde colonne die altijd 
commentaar geeft op het spel, 
geen meelevende ouders, 
vriendinnen of buren en geen 
jeugdspelers die op de bijvel-
den een balletje trappen. Een 
enkele official van de 99-jarige 
club is wel aanwezig zoals de 
scorebordmanager, de ma-
teriaalman, een bestuurslid, 
een gastheer en iemand die 
de koffie en thee verzorgt. De 
kantine is gesloten, maar op 
afstand is er in de rust een be-
kertje troost.

Assistent-trainer Patrick van 
Huisstede baalt van de om-
standigheden: “Kijk, die jon-

gens zijn tot op het bot gemo-
tiveerd, daar niet van. Maar de 
entourage met publiek langs 
de lijn mis je wel degelijk. Het 
geeft een extra kick. Je speelt 
tenslotte voor de mensen, daar 
doe je het voor.” “Ja, sport zou 
je pas als allerlaatste moeten 
afsluiten”, voegt trainer Leon 
Roorda eraan toe. “Dit wil je 
niet, zo’n kale boel. Je mist de 
beleving die bij sport hoort. Al 
blijft de gezondheid natuurlijk 
nummer één.”

Wie ook op het sportcom-
plex mogen blijven, zijn de 
spelers van de elftallen die al 
gevoetbald hebben. In dit ge-
val zijn dat toevallig de twee-
de elftallen van ’s-Graveland 

en Roda’46. De blauw-witten 
mokken, ze zijn met 4-1 van 
de mat geveegd. De Leusde-
naren genieten van hun (mee-
genomen) biertjes. Penning-
meester Koen Janmaat ziet de 
bodem van de kas langzaam 
maar zeker naderen. “Nu heb-
ben we in de begroting de 
omzet van de kantine al gehal-
veerd. Maar we missen veel 
inkomsten. We hebben het 
hard nodig, gezien de inves-
teringen in het tweede kunst-
grasveld en de verlichting.”

Het werd een troosteloze co-
ronamiddag, met als positief 
lichtpuntje voor de ‘s- Grave-
landers dat ze met 2-1 won-
nen.

   

Odis Volleybal
bloed, zweet en tranen

KORTENHOEF
Nou ja, eigenlijk alleen 
maar zweet. Bloed en tra-
nen bleven gelukkig ach-
terwege.

Onze Meisjes B heeft deze 
seizoenshelft veel uitwedstrij-
den op vrijdagavond. Laten die 
lieve pubers dan meestal niet 
op hun best zijn. Afgelopen 
vrijdagavond speelde MB1 uit 
tegen Nederhorst. De trainster 
kon coachen (en rijden), dus 
er waren maar twee ouders 
nodig als chauffeur. De mei-
den speelden een spannende 
wedstrijd en gaven zich, on-
danks het vrijdagavondgevoel, 
niet makkelijk gewonnen. Set-
standen 25-16, 25-24, 25-24, 
25-17. Helaas 4-0 verlies. Well 

done ladies!

Zo jammer dat er tijdelijk (ho-
pelijk) geen publiek bij wed-
strijden mag zijn. Zaterdag 10 
oktober speelden Dames 1 en 
Heren 1 thuis in sporthal De 
Fuik in Kortenhoef.

DS1 speelde vol enthousias-
me en met het besef dat het 
wel eens de laatste wedstrijd 
van het seizoen kon zijn. De 
eerste set ging super goed. 
De meiden zaten er lekker in 
en hadden lol. Daarna werd 
het lastiger. De tegenstander 
voerde wissels door en kwam 
meer in hun spel. Ze pakten 
de tweede en derde set. DS1 
liet zich niet kennen en won de 
vierde set. De beslissende vijf-

de set ging met 17-19 naar de 
tegenstander. Uitslag 2-3.

HS1, de combinatie Odis/Ne-
derhorst moest het opnemen 
tegen Utrecht. De tegenstan-
der bleek een maatje te groot 
voor onze nieuwe combi. De 
mannen zitten nog in het pro-
ces om aan elkaar gewend te 
raken. HS1 traint immers nog 
maar een paar weken samen. 
Ze zijn soms nog zoekend 
waar ze moeten staan in het 
veld en weten elkaar nog niet 
blindelings te vinden. Helaas 
0-4 verlies.

Komende week spelen drie 
teams uit: vrijdag 16 oktober 
komen MB1, DS1 en HS in ac-
tie. DS2 heeft vakantie.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Twee voetballende ploegen 
hebben onder barre weers-
omstandigheden een leuk 
duel gespeeld. Zowel gast-
heer SVM als Nederhorst 
hadden na 3 wedstrijden 
nog geen wedstrijd verlo-
ren.

Voor rust waren de Bergers 
de betere en na de pauze de 
gastheren uit Maartensdijk. Het 
duel eindigde na ruim 95 minu-
ten in een 2-3 overwinning voor 
de in het nieuwe, witte, uitshirt 
spelende gasten. Nederhorst 
nam via een door Thomas 
Grolleman benutte strafschop 
de leiding en speelde vanaf 
dat moment een prima eerste 
helft. Doelpunten van Marco 
Terlien uit een werkelijk fantas-

tisch uitgespeelde aanval en 
van Job van Wijk zorgden voor 
een ruime 0-3 voorsprong. Nog 
voor rust maakte SVM de 1-3 
en na de pauze kwam Neder-
horst meer en meer onder druk 
te staan. De aansluittreffer viel 
snel en het bleef daarna span-
nend tot aan het eindsignaal. 
Een zwaar bevochten over-
winning in dit aantrekkelijke en 
sportieve duel.

Nederhorst- 2 behaalde alweer 
zijn vierde overwinning op een 
rij. In Blaricum werd BVV met 
0-2 aan de zegekar gebonden. 
Een eigen doelpunt hielp en 
ook Tijmen Blok was trefzeker. 
Een prima resultaat van de trot-
se koploper. Zondag- 2 verloor 
nipt met 3-2 in Zeist van Sae-
stum- 2. Nederhorst zondag -3 

was kansloos en verloor met 
grote cijfers bij Laren- 2.

Vrijdagavond speelden de 
vrouwen een wedstrijd bij Nita. 
In dit doelpuntrijke duel namen 
de dames met een 2-7 overwin-
ning de punten mee naar huis.

Het beperkte programma lever-
de bij de jeugd nog wel enkele 
mooie resultaten op. Zo won de 
JO16-1 met 4-2 van Argon en 
hiel de JO14-1 met 1-1 gelijke 
tred met BFC.

Bij de onder 13 won de JO13-1 
met 2-5 bij NVC en verloor de 
JO13-2 met 3-0 bij ’s- Grave-
land. De meiden O13 gingen 
met 5-0 onderuit bij CJVV. Voor 
meer info www.vvnederhorst.
org of Facebook

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S -GRAVELAND
ZON1 en ZON2 bestreden 
op eigen veld Roda ’46 uit 
Leusden. ZON2 deed dat 
minder (1-4 verlies) dan 
ZON1, dat won met 2-1. In 
de eerste helft scoorde de 
ingevallen (Daan Verdam 
viel geblesseerd uit) JO19-1 
speler Sam Torsing met zijn 
eerste balcontact 1-0 (as-
sist Jorn Kerkhof). Na rust 
was Roda’46 sterker, dat na 
70 minuten met tien man 
verder moest, maar toch 
op 1-1 kwam. Jorn Kerkhof 
zorgde toch voor de over-
winning door een corner 
van Sam Torsing binnen te 
koppen.

ZON3 speelde uit bij SO Soest 
met 2-2 gelijk. 35+1 en 35+2 

speelden gebroederlijk naast 
elkaar bij PVC waar 35+1 ruim 
won (0-6) en 35+2 met 4-2 ver-
loor. 35+3 reisde af naar Koc-
kengen en won met 1-6. ZAT2, 
3 én 4 boekten alle drie een 
overwinning. ZAT3 en ZAT4 
deden dat op vreemde bodem 
bij respectievelijk Voorwaars 
(2-4) en Baarn (5-11). ZAT2 
won thuis van DVVA (3-2). VR1 
en VR2 speelden beide gelijk 
met 3-3. Voor VR1 het eerste 
puntverlies tegen TOV en voor 
VR2 het eerste punt. En dat 
was knap, omdat het bij Geu-
zenMiddenmeer bij rust nog 
met 3-1 achterstond.

Bij de jeugd was er door de 
herfstvakantie een beperkter 
programma dan normaal. Dat 
geldt ook voor komend week-

end met slechts een paar in-
haalwedstrijden en een beker-
wedstrijd.

Ook in deze lastige coronatij-
den blijft Rabobank de vereni-
gingen ondersteunen met hun 
actie Rabo Club Support. Van 
5 tot 25 oktober kunnen Ra-
bobank rekeninghouders hun 
stem uitbrengen op hun 3 favo-
riete verenigingen. Heb je een 
Rabo rekening, breng je stem 
uit op S.V. ’s-Graveland. Meer 
informatie op: https://www.ra-
bobank.nl/particulieren/leden/
clubsupport/

De aanleg van het tweede 
kunstgrasveld is bijna afge-
rond. Sinds afgelopen maan-
dag wordt er op getraind.

   

Rabo ClubSupport: Stem op Volleybal   
Vereniging Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Ook dit jaar heeft Volleybal 
Verenging Nederhorst zich 
ingeschreven voor Rabo 
ClubSupprt (voorheen 
bekend als de Rabobank 
Clubkascampagne) een 
fantastisch initiatief van de 
Rabobank waarbij je door 
middel van het uitbrengen 
van je stem geld kunt ver-
dienen voor de vereniging.

Het geld zal goed besteed wor-

den. Doel is namelijk onze Vol-
leybalspeeltuin:

Van spel naar teamsport
Spelenderwijs kennis maken 
met volleybal. De Nederlandse 
Volleybal Bond (NeVoBo) start 
op de leeftijd van 7 jaar en wij 
willen juist jeugd van 3 t/m 6 
jaar enthousiast maken.
Voor deze kids hebben we 
hulpmaterialen nodig die pas-
send zijn bij hun leeftijd en 
lengte.

Een teamsport is goed voor je 
motoriek en je sociale ontwik-
keling én bewegen is gezond 
voor lichaam en geest!
Heb jij een rekening bij de Ra-
bobank en ben je lid? Steun 
onze club en stem vanaf 5 ok-
tober voor Volleybal Vereniging 
Nederhorst.
Nog geen lid? Via de Rabo app 
kun je eenvoudig lid worden.
Voor meer informatie kun je 
terecht op onze website: vvne-
derhorst.nl

ASV ’65 nieuws
ANKEVEEN
Gelukkig mocht er nog ge-
voetbald worden, de vraag 
is natuurlijk wel voor hoe-
lang nog. Al onze teams 
konden gelukkig zonder 
coronagevallen spelen.

Zaterdagochtend om 9 uur be-
gon ASV JO11 uit tegen SDO. 
Na een moeizaam kwartier 
kwam ASV op 1-0 achterstand. 
ASV bleek nog niet wakker op 
deze vroege morgen. Na een 
peptalk werd ASV wel wakker 
en begon beter te voetballen. 
Hierdoor draaide de score om 
naar 1-3. SDO wist het ASV 
nog even moeilijk te maken 
maar ASV bleef de betere 
ploeg en zette de einduitslag 
op 3-5.

BZC ‘13 – ASV’65: Na 5 minu-
ten diende de eerste kans voor 
ASV zich al aan, deze werd 
gemist. In de 14e minuut wist 
Nanto na een strakke voorzet 
0-1 te maken. ASV bepaalde 
de wedstrijd. Ook na de rust 
kreeg BZC niet veel meer dan 
1 of 2 hoekschoppen. In de 

71e minuut kreeg ASV een pe-
nalty, helaas werd deze door 
hun keeper goed gestopt. Met 
nog 15 minuten op de klok 
staakte de scheidsrechter de 
wedstrijd voor 10 minuten van-
wege veelvuldig commentaar 
vanuit de dug-out van BZC op 
de leiding. Na deze korte pau-
ze was het BZC dat de laatste 
15 minuten gingen stormen en 
was ASV het even kwijt. Zo 
wist BZC zichzelf te belonen 
met een 1-1 gelijkspel.
ASV2 moest uit naar Altius, 
altijd lastig en dat bleek inder-
daad het geval. De einduitslag 
was zeer geflatteerd met 3-0, 
waarbij het tegen het einde 
wat onvriendelijk werd, waarbij 
de scheidsrechter geen sterke 
indruk maakte. Vol spanning 
wachten we de persconferen-
tie af of we volgende week nog 
het veld op mogen. Uiteraard 
staat ieders gezondheid voor-
op en zullen we de keuzes 
accepteren. Wel een moment 
om te denken aan al die vrijwil-
ligers die de club ook in deze 
tijden draaiende houden. Pas 
goed op elkaar.

   

ASV handbal
uitslagen en eindstanden

ANKEVEEN
Afgelopen week zijn de 
laatste 2 veld handbalwed-
strijden van 2020 gespeeld.

Uitslagen:
Dinsdag 6 oktober: ASV 
DMW1 – Legmeervogels 
DMW1 8 – 6
Zondag 11 oktober: Nieuwe-

gein DA2# – ASV DA1 11 – 10

Eindstand veld competitie:
ASV DS1 (Dames) 5e plaats, 
ASV DA1 (A jeugd) 3e plaats, 
ASV DB1 (B jeugd) 5e plaats, 
ASV HC1 (Heren C) 4e plaats
ASV D1 (D jeugd) 3e plaats, 
ASV DMW1 (Recreanten) 1e 
plaats

   

OdisGym en Rabobank Club 
Support Stemt u ook op ons?
KORTENHOEF
Gymnastiekvereniging 
Odis doet dit jaar weder-
om mee aan de Rabobank 
ClubSupport. Kunnen wij 
ook op uw stem rekenen? 
Stem nu direct in de Rabo 
App of online op rabobank.
nl/clubsupport.

Odis biedt niet alleen turnen 
aan, maar ook Rope Skippen 
(modern touwtje springen) en 
voor volwassenen Keep Mo-
ving (conditie en spierverster-
king) en Pilates (balans en 
spieren). Kijk voor meer infor-

matie op www.odisgym.nl.
Als coöperatie geeft Rabobank 
jaarlijks een deel van de winst 
terug aan de maatschappij. 
Door lid te worden, beslis je 
mee welke maatschappelijke 
initiatieven we ondersteunen.

Het bedrag per vereniging/
stichting dat wordt uitgekeerd 
uit het beschikbare coöpera-
tief dividend is afhankelijk van 
het aantal stemmen dat op 
die vereniging/stichting wordt 
uitgebracht. Bij voorbaat dank 
namens Turn- en Gymnas-
tiekvereniging Odis.
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Stichting MEE en 
dienstverlening
Met welke vragen kun je terecht bij

Stichting MEE?

LOOSDRECHT
Themaochtend met Stich-
ting MEE over de dienstver-
lening die zij bieden

Woensdag 21 oktober van 
10.00-12.00 uur in Bibliotheek 
Gooi en meer, vestiging Loos-
drecht
Deze ochtend geven mede-
werkers van de Stichting MEE 
antwoord op je vragen zoals 
bijvoorbeeld:
- Ik wil graag zelfstandig (blij-
ven) wonen, wat is er mogelijk 
en hoe pak ik dit aan?
- Wie kan mij bijstaan bij een 
gesprek met de gemeente over 
de aanvraag van zorg?
- Is er een persoonsgebonden 
budget mogelijk voor mij en 
hoe vul ik dit in?
- Ik wil graag andere mensen 
ontmoeten en iets doen, maar 
hoe?
- Waar kan ik terecht met klach-
ten over de dienstverlening of 
zorg

Vooraf aanmelden
In verband met covid-19 en de 
1,5 meter afstand die we tot el-
kaar moeten bewaren, is er een 

maximum aantal bezoekers 
dat we kunnen ontvangen per 
themaochtend. Daarom is het 
aanmelden voor de themaoch-
tend verplicht. Aanmelden kan 
online via onze website www.
bibliotheekgooienmeer.nl, aan 
de balie van de vestiging of 
telefonisch via nummer 085 – 
2085 418.

De medewerkers van de bi-
bliotheek noteren je naam, 
e-mailadres en telefoonnum-
mer, zodat zij je per mail een 
bevestiging van aanmelden 
kunnen sturen. Deze bevesti-
ging is je entreebewijs voor de 
themaochtend.

Afmelden bij afwezigheid
Heb je je aangemeld voor een 
themaochtend, maar ben je niet 
in de gelegenheid om aanwe-
zig te zijn? Meld je dan af bij de 
vestiging waar de themaoch-
tend plaatsvindt. Zo komt jouw 
plaats weer vrij voor een an-
der. Op een themaochtend in 
Loosdrecht is altijd iemand van 
SeniorWeb aanwezig om je te 
helpen bij vragen over de PC, 
tablet, e-reader of smartphone.

   

Breukeleveense vlag

BREUKELEVEEN
Sinds 2015 wappert de vlag 
van het “buurtschap” Breu-
keleveen en het Breuke-
leveense Meentje fier aan 
sloepen en vlaggenmasten 
van vele bewoners hier.

Weer en wind eisen vaak hun 
tol dus er zijn nieuwe, sterke-
re, besteld, aangekomen en af 
te halen tegen kostprijs in de 

maten 100x150 cm (22E) en 
150x225 cm (36E). We hopen 
nog steeds dat de andere buurt-
schappen van Wijdemeren ons 
voorbeeld volgen en hun eigen 
buurtvlag gaan ontwerpen en 
voeren. Daar zou wellicht jaar-
lijks een evenement in Wijde-
meren kunnen ontstaan bv een 
vlootschouw langs de diverse 
buurtschappen.

Frits Reijsenbach de Haan

Herfst op de tuinderij
Tuinderij LandinZicht, Loosdrecht

Door: Wietse Bakker

LOOSDRECHT
Afgelopen week zijn we 
weer op onze plek gezet: 
dalende temperaturen, 
veel regen en bij tijd en 
wijle ook nog een lekker 
windje erbij. Gecombi-
neerd met vallende bla-
deren en kortende dagen 
voor veel mensen een 
moment om even diep te 
zuchten. Maar: de periode 
achter ons is wel een heel 
goede geweest.

Nu zie je dat er op het land nog 
best veel groente staat die ook 
nog net voor de kou tot was-
dom gaat komen. ‘Wasdom’ 
is een prachtig oud woord na-
tuurlijk, maar voor ons is het 
belangrijkste daaraan dat we 
die groente ook nog op kun-
nen eten. Dat is wat wij doen 
op onze tuinderij. Werken aan 
mooi eetbaar spul zolang het 
seizoen het toelaat. De con-

sumptie is de kers op de taart. 
Met de zomers van de afgelo-
pen drie jaar kunnen we dus 
zeker wel wat. Waren de eer-
ste twee lange, hete en droge 
zomers een schot voor onze 
boeg? Zeker. Dit jaar waren 
we al beter voorbereid. Tot aan 
eind november gaan we nog 
mooie groente uit de tuin oog-
sten. De hoge temperaturen 
en de droge periodes in sep-
tember maken het een topjaar 
voor ons. We praten alweer 
over de teelten voor volgend 
jaar: Zoete bataat, Yácon, 
Gember, Pinda en Citroengras. 
Allemaal warmteminnaars. La-
ten we van de nood een deugd 
maken, toch? Waarschijnlijk 
zitten er wel weer een paar 
’Superfoods’ tussen, dus altijd 
goed om eens uit te proberen. 
De nieuwkomers zullen zich 
nog moeten bewijzen en een 
basisplaats zien te bemachti-
gen tussen onze traditionele 
groenten. Die we natuurlijk niet 
uit het oog verliezen. Neem 

nou de kolen. Witte-, savooie-, 
rode-, boeren-, palm- en chine-
se kool zijn prachtig! Vroeger 
was er niets anders dus waren 
ze een vast vers onderdeel 
van het wintermenu. Omdat 
ze zo goed bewaard kunnen 
worden en ze ook verwerkt 
kunnen worden als zuurkool 
kan je er de winter prima mee 
doorkomen. Een bron van vi-
tamine C. Over superfoods ge-
sproken (daar hoeven we dus 
geen sinaasappels en kiwi’s 
voor laten invliegen). Het lijkt 
erop dat meer mensen nu be-
wuster met voedsel omgaan. 
Wij merken in ieder geval op 
de tuin dat er meer vragen 
komen over het inmaken van 
groente. Lekker en leuk om 
te doen. Kost teveel tijd? Dat 
noemen ze nou ‘quality-time. 
Stekker van de tv eruit en hup, 
aan de slag!

Foto: (v.l.n.r.) Savooiekool, Tos-
caanse palmkool en Boerenkool

   

Schuimlikkers nieuws
ANKEVEEN
Helaas hebben wij als be-
stuur van de Schuimlik-
kers moeten besluiten dit 
jaar 2020/2021 geen carna-
val te vieren.

Gezien de situatie waarin wij 
nu zitten door het coronavirus 

en met inachtneming van de 
maatregelen is het onmogelijk 
om carnaval te vieren, zoals 
wij dat graag doen. We vinden 
dit erg jammer, maar staan 
achter ons besluit. Het is ge-
woon niet verstandig.

Mocht er verandering komen in 

de situatie en komt er toch een 
mogelijkheid om onze festivi-
teiten door te laten gaan, dan 
laten we u dat zeker weten. 
We wensen u veel gezondheid 
toe en zien u graag weer op 
een later moment. Stay safe!

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur



Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

Leuke baan
bij Amaris De Kuijer!
Een gezellig kleinschalig woon-zorgcentrum
in het hart van Nederhorst den Berg

werkenbij.amaris.nl

#welkombijamarisWERKEN IN DE OUDERENZORG

Kom op de koffi e... en ga in gesprek over jouw
toekomst bij Amaris!

085 - 021 31 20


