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Cani Allegri zoekt hondenuitlaatplek
Hondenspeeltuin uniek voor Wijdemeren

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Mireille
MazzavillaniKoopman van hondenuitlaatservice Cani Allegri is
naarstig op zoek naar een
plek om haar honden uit te
laten. Per 15 juli 2021 wil
het Goois Natuurreservaat
het aantal honden beperken tot drie. Aangezien het
Spanderswoud (eigenaar

GNR) waar Mireille haar
roedel vijf dagen per week
uitlaat, bijna wordt overspoeld door hondenuitlaatclubs, begrijpt ze de maatregel wel. Maar wat nu?
“Ik doe dit al bijna 15 jaar met
veel plezier”, vertelt Mireille
terwijl ze Coach, een slanke Greyhound, tot de orde
roept. “Het is heerlijk om met
maximaal 10 honden lekker

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.

te dollen in het bos, maar de
laatste jaren is het aantal uitlaatservices explosief toegenomen, zoals GNR zegt. Dat
zie ik zelf ook.” Volgens de
eigenaresse van Cani Allegri
(vrolijke honden) komen er de
laatste jaren veel busjes met
meer dan 10 honden uit Amsterdam en Almere, waar ze
niet meer terecht kunnen vanwege een vergunning die ze
niet hebben. “Hadden we hier

ook maar een vergunning nodig gehad, dan had ik me zeker gevoeld”, verzucht ze. Ze
werkt alleen met stabiele roedels met maximaal 10 viervoeters. Dat het voor een hond als
roedeldier belangrijk is samen
op pad te gaan, wordt direct
duidelijk. Bordeaux Dog Merel
stoeit vrolijk met de Labradoedel en de Stabij, wie houdt de
losse boomtak het langst vast.
“Wanneer je een hond voorziet
in z’n dagelijkse behoefte van
buiten rennen en spelen, is
dat enorm belangrijk voor z’n
welzijn. De kans op gedragsproblemen is daardoor veel
kleiner’, voegt Mireille eraan
toe die recent het diploma ‘gedragsdeskundige’ met glans
behaalde. Nu is ze bezig met
een studie hondenpsychologie. “Allemaal leuk en aardig,
maar ik kan niet zonder mijn
uitlaatgroepen.” Ook de eigenaren die al jarenlang hun
huisdier anderhalf uur per dag
afstaan aan Cani Allegri zullen
zich onthand voelen vanaf juli
volgend jaar.

reille graag een stuk weiland
of bos of grasveld wil kopen of
huren waar ze in de nabije toekomst haar honden wil uitlaten.
Ze looft zelfs 100 euro uit voor
de gouden tip. Maar eigenlijk
wil ze een stapje verder gaan.
Een Hondenspeeltuin is haar
ideaal, een afgezet stuk grond
waar de honden vrolijk kunnen
spelen. Met wat klim-kruip- en
graafspeeltuigen. Een toilet
voor bezoekers en eventueel
een hokje waar je een kopje
koffie/ thee kunt nuttigen. Ooit
zag Mireille zo’n hondenspeeltuin in Beilen (Drente). “Dat
zou heel mooi zijn. Leuk voor
de honden, maar ook voor bezoekers. Ik denk dat het echt
een meerwaarde voor de dorpen zou zijn. Ik heb nog geen
uitgewerkt plan, maar ik wil
er serieus werk van maken.”
Wellicht is de burgemeester
geïnteresseerd. In ieder geval
zouden Mireille en haar honden het van harte willen aanbevelen.
Meer info: www.can-allegri.nl
of: 06- 28 14 16 67.

Hondenspeeltuin
Het moge duidelijk zijn dat Mi-

bezorger
gezocht!!!
Weekblad Wĳdemeren 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
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum

035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53

Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl)
088 - 130 96 00

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

WEE

035 - 656 18 66

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

Maatschappelijk

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau)
035 - 692 63 50
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland
035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 656 30 01
Sensoor
035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef
www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
St. Martinus
Zo. 25 oktober: 10.00 uur:
J. Dresmé.
 OLV Hemelvaart
Do. 22 oktober: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 25 oktober: 10.00 uur:
W. Balk.
 H. Antonius
Do. 22 oktober: 10.30 uur:
Uitstelling van het
allerheiligst sacrament.
Za. 24 oktober: 19.00 uur:
R. Simileer.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
251315)


Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor
uw eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende invulling
van de uitvaart. Heeft u vragen over
uitvaartverzorging-verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een
inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze website
met de uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

za. Markt in Ankeveen weer zonder koffietent!!
van 8.00-12.30 uur met groenten,
brood, kaas, noten, olijven, siroop,
bloemen, brood, vis (vooraf te

PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Zo. 25 oktober: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.

bestellen op 035-694 8197)

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

 Hervormde

gemeente
‘s-Graveland
Zo. 25 oktober: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.

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

Kinderopvang

KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef
035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 656 97 85
In de Heksenketel
035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)
06 - 156 52 692

Scholen

Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
035 - 656 10 67

Gemeente

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer
emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland
merel.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent NdB/Ankeveen (waarnemend)
tamara.pompies@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Samen 06
komen
wemaer
Iris Klarenbeek:
516 412 59,
t/mwel
do
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Wonen- / welzijn/ mantelzorgondersteuning en een praatje
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Meer informatie of meedoen?

Colofon

Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

Uitgave/administratie

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

14-10-19 12:48

Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 26 oktober t/m vrijdag 30 oktober

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

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854
Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s
ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer.

Eindredactie
035 - 656 00 66
0294 - 25 75 07
06 - 112 387 77

Dunnebier Print
Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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De Rading en bagger
WEEKBLADWIJDEMEREN
Ingezonden
brief
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Reactie op Nieuwsster 30 september ‘Bedrijven en woningen op Ter Sype” en 7 oktober
‘Bagger en hoe nu verder?’ Bij
en na realisatie van deze plannen neemt het aantal verkeersbewegingen op de Rading toe.
Vooraf dient dan wel door de
gemeente kritisch berekend en
bekeken te worden, volgens
de CROW- richtlijnen, wat het
effect is op wegen en paden

en de verkeersveiligheid. De
hoge rijsnelheden en uitzichtbelemmeringen zijn knelpunten. Met name de oversteken
op de Rading zijn risicopunten,
het overzicht en uitzicht wordt
belemmerd door de aanwezige
forse en omvangrijke bomen.
De voetpaden zijn op meerdere plaatsen bij de bomen
te smal in de doorgang; voetgangers met hulpmiddelen die

even via de weg lopen en/of
rijden zijn levensgevaarlijk. Het
twee richtingen fietspad is te
smal. Het baggerdepot en de
bouwlocatie Ter Sype maken
het voor de gemeente financieel aantrekkelijk om de smalle
weg tussen de sportvelden en
het bestaand bedrijventerrein
te gaan verbreden. Echter daar
hoort ook het wegracen tot aan
de rotonde bij het gemeente-

huis bij.
Enkele partners uit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen hebben er belang bij
de baggerspecie niet op te
slaan en te verwerken bij de
plassen. Baggeren met de
kraan en bak levert een te laag
rendement. Beter is de waterige veenbagger op te zuigen
en te deponeren achter bag-

gerbuffers direct bij de plassen. Zoals uitgevoerd bij het
veengebied Jisperveld bij Wormer. Dit geeft geen gedoe en
gedonder en is financieel aantrekkelijk. Door de oplossingen nu te verplaatsen naar de
Egelshoek en de Rading levert
dat meer problemen, gedoe en
gedonder op.
Jacco Groeneveld

Participeren is kloven overbruggen
Evaluatie komt terug in raadsessie
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Sinds 2016 is participatie bij ruimtelijke processen verplicht. Participatie
houdt in dat betrokkenen
actief meedenken, meepraten en soms meebeslissen.
Het vooraf betrekken van
bewoners bij woningbouwprojecten zou de besluitvorming verbeteren. Dat
blijkt in de praktijk vaak
niet te werken zoals gehoopt. De gemeenteraad
heeft gevraagd om een
evaluatie van de participatie. Drie ambtenaren hebben een uitgebreid rapport
opgesteld. Er komt een
beeldvormende sessie om
hun bevindingen te bespreken. Dat zal hard nodig zijn,
want het is taaie kost.
Uit de evaluatie blijkt een groot
verschil tussen de verwachtingen van de Wijdemeerders en
hoe het in de praktijk verloopt.

Daarom moet je een duidelijk
doel stellen. Het hele proces
van meedoen moet stap voor
stap zichtbaar worden gemaakt. Tot slot zou je aan het
slot mediation (bemiddeling)
moeten kunnen invoeren, als
je er samen niet uitkomt. Het
gemeentebestuur wil naar aanleiding van dit evaluatierapport
betere richtlijnen opstellen.
Echter, je kunt mensen laten
participeren, maar de beleving
kan blijven verschillen, schrijft
wethouder Jan-Jaap de Kloet.
“Het vernieuwde proces zal
ook niet leiden tot het gewenste resultaat voor alle betrokkenen, immers: ‘Meepraten is
niet hetzelfde als gelijk krijgen.”

‘MEEPRATEN IS NIET
HETZELFDE ALS GELIJK KRIJGEN’
Corona
De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners en andere
belanghebbenden ook ten tijde
van corona hun mening kun-

nen geven over tal van onderwerpen. De gemeente hanteert
twee online participatiemogelijkheden: in dialoog via MS
Teams of informatie ophalen
door middel van een online
enquête. Maar er zijn ook twee
fysieke varianten, mits deze
voldoen aan de RIVM-richtlijnen: in dialoog met maximaal
10 deelnemers of een inloopbijeenkomst met maximaal 25
bezoekers tegelijk. De voorkeur gaat zoveel mogelijk naar
online bijeenkomsten.
Onderzoek
Er is een onderzoek gedaan
naar de projecten ’t Achtererf, ’t Laantje, de Porseleinhaven (Loosdrecht) en een
woonboot in Nederhorst den
Berg. Hiervoor zijn 12 interviews gehouden met inwoners,
ambtenaren,
projectleiders
en wethouders. Het verschil
tussen wat men verwacht en
hoe men de participatie daadwerkelijk ervaart, wordt uitgedrukt in het GAP- model, gap

is de kloof. Dit zijn de 5 kloven:
Knowledge gap (kenniskloof);
Policy gap (kloof tussen beleid
en regels); Delivery gap (kloof
tussen beleid en uitvoering);
Communication gap (communicatiekloof) en de Customer
gap (kloof tussen verwachting
en ervaring). Uit de conclusies
blijkt dat er vooral beter moet

worden
gecommuniceerd.
Voorts is er geen helder beeld
van wat participatie per project
als doel heeft. En ten slotte
moet je er nooit van uitgaan
dat het vanzelfsprekend is dat
iedereen op de hoogte is. Hopelijk zullen de lokale politici in
staat zijn om de kloven te overbruggen.

een overzichtje aan de Adviesgroep Duurzaamheid waaruit
blijkt dat er op dat moment
48.000 euro was aangevraagd
en dat er voor € 44.000 was
goedgekeurd. Het subsidieplafond bedraagt 100.000 euro
per jaar. Je kunt een aanvraag
doen vanaf 6 m2, dan krijg je €
25 per m2, met een maximum
van 1000 euro.

tes onder het dak koeler; vangt
fijnstof op en zuivert de lucht;
isoleert de ruimte onder het
dak in de winter en beschermt
de dakconstructie. Voor de
gemeente heeft het ook voordelen: het houdt regenwater
vast en voert het vertraagd af
naar het riool; het vermindert
wateroverlast en hittestress en
stimuleert de biodiversiteit.

Voordelen
Een groen dak houdt de ruim-

Meer info: www.wijdemeren.nl/
groendak.

Groene daken lijken succesvol
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vanaf half juni verdeelt de
gemeente subsidies voor
groene daken. Er zijn veel
aanvragen
binnengekomen. In totaal 72, waarvan ongeveer de helft uit
Nieuw-Loosdrecht.
Uit Nederhorst den Berg: 19 en
Kortenhoef: 10. Begin oktober
stuurde wethouder Boermans

NIE

4

Woensdag 21 oktober 2020

Collectanten gezocht voor			
MS collecte
WIJDEMEREN
Collectanten gezocht in
Nederhorst den Berg, Kortenhoef, ‘s Graveland en
Ankeveen (WIJDEMEREN)!
Van 16 t/m 21 november
2020 vindt de landelijke
huis-aan-huiscollecte van het
Nationaal MS Fonds plaats.
We zijn hard op zoek naar collectanten in Nederhorst den
Berg, Kortenhoef, ‘s Graveland
en Ankeveen.

WEE
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Help jij ons in de strijd tegen
multiple sclerose (MS)?
Door het coronavirus ziet de
MS collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren mag van
de overheid, maar het is niet
vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal langs de
deur gaan. Daarom biedt het
Nationaal MS Fonds andere
manieren van collecteren aan
haar collectanten. Collectanten
kunnen een donatieflyer met
QR-code door brievenbussen

in hun omgeving doen. Ook
is het mogelijk om online te
collecteren met een digitale
collectebus. Meer informatie
hierover vindt u op www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/
collecteren-in-coronatijd/..
Helpt u mee? Word collectant.
Meer informatie of aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Wachttijden Corona uitslag			

Wijnands

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

lopen op
WIJDEMEREN
Het is inmiddels wel bekend dat het erg druk is bij
de Corona teststraten.
Iets langer dan 48 uur wachten
is in sommige regio’s bijna de
norm. Ik lees echter op geen

enkele nieuwssite/krant dat de
wachttijd op de uitslag extreem
lang is. Ik wacht inmiddels 5
dagen op de uitslag na een
test in Bussum. Na telefonisch
overleg met de landelijke coronatestlijn kreeg ik te horen
dat dit normaal is. Het falend

testbeleid van de overheid
wordt mijns inziens nog te mild
weergegeven in de media.
Zo houden we virus niet onder
controle.
Anouk Kemper

Bloedsuikercontroledag
AZIATISCH RESTAURANT DYNASTY KORTENHOEF

PERSONEEL GEZOCHT
Chinees Restaurant ‘’Dynasty’’ zoekt gemotiveerde,
representatieve medewerkers.
• Een bezorger voor in Kortenhoef, en die tijdens rustige
momenten mee kan helpen met de bediening of keuken.
• En personeel voor achter de balie.
Minimaal 6 uur per week. De werkdagen zijn voornamelijk
weekenden en feestdagen. Het liefst zoeken wij
studenten/scholieren ( tussen de 16 en 21 jaar) die naast hun
studie extra geld wil bijverdienen.

WIJDEMEREN
Kom naar de Apotheek
voor een gratis bloedsuikercontrole!
In 2019 waren er in Nederland
ruim 1 miljoen mensen met
diabetes. Per jaar komen hier
zo’n 71.000 mensen bij. Dat
zijn bijna 200 mensen per dag
en dat aantal stijgt nog steeds.
Daarnaast zijn er ongeveer
250.000 mensen die diabetes

hebben, maar dit zelf nog niet
weten. Om deze mensen op te
sporen en om diabetes meer
onder de aandacht te brengen,
organiseert uw apotheek de
bloedsuikertest.
De bloedsuikertest is bedoeld
voor mensen met een verhoogd risico op diabetes type
2. Om te kijken of u een verhoogd risico heeft wordt de risicotest van ‘Kijk op Diabetes’

Heb je interesse, bel 035-6561156 ( dhr Fu ) of kom
gewoon langs voor een sollicitatiegesprek.

ONLINE BESTELLEN
Heeft u trek in Chinese specialiteiten zoals Sushi – Poke bowl,
bami, nasi, babi-pangang, rijsttafel of saté etc.
Dit kun je nu simpel online bestellen bij Aziatisch Restaurant Dynasty. Via onze website kunt u online uw bestelling plaatsen voor
onze bezorgservice, of om af te komen halen.
U kunt contant aan de deur of online middels iDeal betalen.
Dit doe je gemakkelijk via de site

www.https://dynastyonline.nl/afhaal/
Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

Maandag gesloten
Dinsdag tot zondag
van 16:00 tot 20:00

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

voorafgaand aan de bloedsuikertest uitgevoerd. Dit kan in
de apotheek of thuis via www.
diabetesrisicotest.online
Heeft u een verhoogd risico,
dan kunt u door middel van een
klein vingerprikje de bloedsuikerwaarde laten testen op:
Dinsdag 3 november 9:00 –
17:00 uur in Apotheek Nederhorst den Berg
Woensdag 4 november 9:00 –
17:00 uur in de ’s-Gravelandse
apotheek Kortenhoef
U hoeft geen afspraak te maken voor het testen van uw
bloedsuikerwaarde. Het is ook
niet noodzakelijk dat u nuchter
bent voor de test. Wel verzoeken wij u gezien de huidige omstandigheden een mondkapje
te dragen in de apotheek!
Voor antwoorden op vragen
over medicijnen, medicijngebruik of bijwerkingen kunt u
altijd terecht bij een van onze
apothekers of assistenten.
Meer weten over diabetes?
Kijk dan ook eens op
www.apotheek.nl.
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Wijdemeren verliest een betrokken inwoner
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

bekend door zijn rol in de top-

| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
NEDERHORST
DEN BERGdiverse
sport. | Hij
bekleedde
In samenwerking met

LOOSDRECHT
Vorige week dinsdagavond,
13 oktober, werden de inwoners van Wijdemeren opgeschrikt door het overlijden van
Ab Krook (76). Hij stierf aan
de gevolgen van een tweede
herseninfarct. Kort voor de
jaarwisseling naar 2019 werd
Ab ook al getroffen door een
herseninfarct. Hij bleek binnen
een paar maanden omhoog te
klimmen uit het dal na een lange weg van therapieën en rust.
Hij sprak toen de gedenkwaardige woorden: “Ik moet me eigenlijk niet bezighouden met
de vraag waarom ik getroffen
ben door een infarct. Verhalen
over een sportman, gezond
en actief leven, niet roken,
het zal wel. Je kunt beter de
vraag omkeren: waarom zou
ik het niet krijgen.” De inwoners van de vijf dorpen kennen
Ab als een dorpeling die zich
betrokken voelde bij zijn geboortegrond Oud- Loosdrecht
en de andere dorpen in de gemeente. Landelijk is Ab Krook

functies in de schaatswereld
en had veel aanzien. In een
periode van in totaal ruim twintig jaar als onder meer bondscoach,
topsportcoördinator
van de KNSB en adviseur van
de verschillende teams en individuele schaatsers. Ab en
Ineke waren echte sportliefhebbers. Zo volgden ze meer
dan 45 keer de Tour de France vanuit de berm, met tent of
camper. Lokaal deed Ab Krook
ook van zich spreken. Bij twee
gemeenteraadsverkiezingen
kreeg hij veel voorkeurstemmen voor Dorpsbelangen. In
de periode 2010-2014 was hij
daadwerkelijk raadslid voor
deze partij. Iemand die zich
met hart en ziel inzette voor de
zes dorpen, waarbij zijn hartstocht voor de breedtesport
en het verenigingsleven vaak
naar boven kwam. Ab kon
door zijn grote netwerk als
schaatsicoon mensen en ideeën bij elkaar brengen. Hij was
de trekker van een actiegroep
tegen een fusie met Hilver-

Foto:

sum. In het voorjaar van 2018
was hij samen met Arjan Dros
formateur van een eventuele
coalitie met De Lokale Partij.

Ab Krook werd in 2006 benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje-Nassau, wat hij
zijn mooiste moment uit zijn
leven noemde. De redactie

wenst zijn vrouw Ineke veel
sterkte bij het verwerken van
dit verlies.

Bloemrijk ’s-Graveland gaat voor de herhaling
‘S GRAVELAND
Zaterdag 17 oktober zijn
alle bloembakken in ’s-Graveland van de lantaarnpalen gehaald. Met een team
van 7 bewoners is het
klusje geklaard. Kwekerij
Kostelijk heeft de stekken
voor volgend jaar al in de
kas staan, want bewoners
gaan in 2021 weer voor een
bloemrijk ’s-Graveland.
Dankzij de donaties van bewoners ziet ’s-Graveland er ook
volgend jaar weer fleurig uit
met nieuwe bloemen. 2020 is
een jaar dat we allemaal nooit
meer gaan vergeten vanwege
de impact van het coronavirus
op ons leven. Daarom zijn wij
heel erg blij en trots op wat we
dit jaar hebben bereikt met de
mooie bloembakken in ’s-Graveland. Toen wij op 9 mei
de bloembakken ophingen,
bracht het een positieve reactie bij de bewoners teweeg.
Sindsdien hebben we tijdens
het water geven applaus ontvangen, gingen duimpjes omhoog, toeterden auto’s, glimlachten bewoners en kregen

wij vele e-mails om ons allemaal te bedanken.
Als bedankje voor de donaties
en de vrijwilligers die water
gaven, heeft iedere bewoner
een potje met viooltjes en een
bedankkaart gekregen. De organisatoren waren per bloemenboot in de ’s-Gravelandse
Vaart langs de huizen van het
Noordereinde en Zuidereinde gevaren. De viooltjes zijn
beschikbaar gesteld door de
firma Kostelijk. De boottocht
was een alternatief voor een
bewonersfeest dat door de
maatregelen om het coronavirus tegen te gaan niet kon
doorgaan.
Nog even wat cijfers: 60
bloembakken, 22 weken met
43 keer en in 90 uur watergeven, 27.950 liter regenwater met voeding gebruikt, 45
vrijwilligers, 75 donateurs &
fans, 7 auto’s met trekhaak, 11
chauffeurs, 14 watergevers,
14 verkeersleiders, 2 BE-rijbewijzen gehaald en dat alles in
regen en zonneschijn.

Wil je als ’s-Gravelander ook
meedoen? Dat kan als vrijwil-

liger of donateur. Stuur dan
een bericht naar metha@pri-

mapost.com
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Ovenvers!

Amandelstaaf
Heel € 4,40
Half € 2,20
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

Amerikaanse verkiezingen in		
Theater De Dillewijn

WEE

NIEUWS VOOR AN

ANKEVEEN
Op vrijdag 23 oktober 2020
nemen Victor Vlam en
Maarten Kolsloot u mee
in de gekte van de Amerikaanse verkiezingen in
de voorstelling ‘Donald
Trump is niet gek’.
Wordt Donald Trump herkozen, of kiest Amerika voor Joe
Biden? In deze informatieve
en humoristische voorstelling
nemen Maarten en Victor hun
publiek mee in de wereld van
de Amerikaanse campagnes
van nu en vroeger. De spanning, de chaos, de intriges –
alles komt aan bod! Naast serieuze gesprekken is er ruimte
voor hilarische én ontroerende
beeldfragmenten uit de Amerikaanse verkiezingsstrijd.
Wat kun je nog meer verwachten? Noem je favoriete snoepgoed, en Maarten en Victor
vertellen je op wie je stemt;
Schrijf met zijn allen deze
avond de ideale campagnespeech! Yes, you can!; Hoe je

de winnaar van de spannende
verkiezingsstrijd kunt voorspellen in drie stappen; Speel
de Grote Trump Test om te bepalen wie het meest op Trump
lijkt.
Maarten en Victor analyseren
regelmatig de Amerikaanse media voor radio en tv en
schreven het boek ‘Donald
Trump is niet gek’.
Wij verwachten dat steeds
meer mensen in de maanden

voorafgaand aan de officiële
Amerikaanse verkiezingsdatum 3 november 2020 zich
met kennis van zaken, maar
ook met een knipoog, willen laten voorlichten over het Amerikaanse
verkiezingscircus.
Deze show biedt het publiek
die kans!
Aanvang 19.30 en 21.30 uur .
Toegang € 15,- inclusief consumptie
Kaarten via www.dedillewijn.nl

Wijdemeren
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Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Beste inwoners,
Vorige week stuurde ik u een dringende brief, omdat ik mij ernstige zorgen maak. Het aantal coronabesmettingen in het land, in de regio en ook in onze
gemeente stijgt enorm. Ik begrijp dat het lastig is om altijd 1,5 meter afstand te houden en fysiek contact te moeten missen met familie en vrienden.
Maar juist die contactmomenten met vrienden en familie buiten uw huishouden zijn een belangrijke oorzaak van de virusverspreiding. Blijf dus alert op de 1,5
meter, was vaker uw handen, gebruik een mondkapje in publieke binnenruimtes, laat u testen bij klachten en blijf zo veel mogelijk thuis! Een groot offer, maar
de vooruitzichten zijn groot: een leven waarin wij ons weer vrij voelen en dichter bij elkaar kunnen zijn. In deze editie van Wijdemeren Informeren leest u hoe
u kunt helpen om het virus verder in te dammen en hoe we samen door deze moeilijke periode komen.
Met vriendelijke groet,
Crys Larson
Burgemeester van Wijdemeren
P.s. Heeft u de brief niet ontvangen? Hij is terug te vinden op www.wijdemeren.nl.

Kort
>

Inloopspreekuren veiligheid

Vanwege de huidige coronamaatregelen
gaan de inloopspreekuren veiligheid vanaf
oktober tijdelijk digitaal verder. Dat betekent
dat u uw vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw dorp kunt mailen naar
dorpencoordinator@wijdemeren.nl. Via deze
weg wordt u gekoppeld aan de wijkagent,
wijkbrandweer, boa of dorpscoördinator.
Uiteraard kunt u de politie, de brandweer of
de gemeente ook direct bereiken via hun
eigen (sociale media)kanalen. Indien mogelijk
worden de spreekuren in december weer
fysiek opgepakt.

>

Mondkapje = restafval

We zien dat ze steeds meer gebruikt worden:
mondkapjes. Hartstikke goed natuurlijk!
Gebruikt u ook regelmatig een wegwerpmondkapje of latex handschoenen? Gooi
ze na gebruik bij het restafval; dus niet in
de PMD-container en zeker niet op straat.
Bedankt!

>

Heeft u de CoronaMelder-app al?
Met het toenemende aantal coronabesmettingen is het belangrijk om
juist nu alert te blijven. De Corona
Melder-app helpt daarbij. Heeft u
hem al gedownload?
De CoronaMelder-ap geeft een waarschuwing op het moment dat u in de buurt bent
geweest van iemand met corona. Zo komt
u er eerder achter dat u mogelijk een risico
loopt op besmetting. De app stuurt u een
melding als u minimaal vijftien minuten in de
buurt bent geweest van iemand die corona
blijkt te hebben. Uiteraard moet de andere
persoon de app ook gebruiken.

Een halt toeroepen
Burgemeester Crys Larson: “Het coronavirus
grijpt om zich heen. Alleen samen kunnen

we het virus een halt toeroepen. Naast
het opvolgen van de basisregels kan deze
CoronaMelder ook helpen. Maar het werkt
alleen als zo veel mogelijk mensen de app
downloaden. Ik heb hem daarom al op mijn
telefoon staan. Download u hem ook?”

Positief getest?
Bent u getest en blijkt u besmet te zijn met
het coronavirus? Ook dan helpt de CoronaMelder. Zoals bekend doet de GGD een
bron- en contactonderzoek. Maar waarschijnlijk kent u niet altijd iedereen bij wie u
in de buurt bent geweest. U heeft misschien
met het openbaar vervoer gereisd of in de
buurt van iemand gezeten in de bioscoop.
Samen met de GGD kunt u dan uw besmetting melden in de app. De CoronaMelder
waarschuwt vervolgens in één keer alle

mensen die langer dan vijftien minuten bij u
in de buurt zijn geweest. Bekenden en onbekenden. Uiteraard worden uw gegevens
hierbij niet bekend gemaakt.

Privacy
De app ziet via bluetooth of u dicht bij
iemand was. Hoe dichterbij, hoe sterker het
bluetoothsignaal. De app weet niet wie u
bent. Ook volgt de app nooit waar u bent en
gebruikt hij geen gps – en locatiegegevens.
Uw naam, emailadres of telefoonnummer
worden niet gebruikt of bewaard.
De app is gratis en vrijwillig te downloaden
via de appstore of playstore.

Blijf gezond!

Gezond blijven is belangrijk. Juist nu. Dat
is nog best lastig nu we weer vaker binnen
moeten blijven. Hoe doet u dat? Op maandag
9 november start de campagne ‘Blijf gezond!’
in de regio Gooi en Vechtstreek. Via de
website www.blijfgezondgv.nl vindt u vanaf
dat moment praktische tips en informatie om
juist in deze coronatijd aandacht te besteden
aan uw gezondheid. Kom dus in beweging,
eet gezond en blijf vooral ook contact houden
met anderen. Zo bent u beter bestand tegen
de (eventuele) lichamelijke en geestelijke gevolgen van het virus en deze bijzondere tijd.

>

Coronadashboard

Het coronadashboard van de GGD geeft u
een overzicht van actuele cijfers in de regio
Gooi en Vechtstreek. Bijvoorbeeld het aantal
bezoekers aan de teststraat, de bevestigde
besmettingen, ziekenhuisopnames en
gemelde overledenen. Het dashboard wordt
twee keer per dag ververst. Bekijk het dashboard op www.ggdgv.nl/coronadashboard.

Wijdemeren
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Aandacht voor elkaar in Wijdemeren
Sociaal contact is lastig nu we weer vaker binnen blijven. Heeft u behoefte aan een luisterend oor,
wilt u uw verhaal delen of zoekt u praktische hulp? De Appelboom biedt een overzicht van alle
initiatieven in Wijdemeren.
Wethouder Rosalie van Rijn: “Het vooruitzicht van donkere winterse dagen die we vooral binnen moeten doorbrengen stemt niet vrolijk.
Kijk wat vaker naar elkaar om. Bel de ander, schrijf een kaartje of doe een boodschap. Heb begrip voor elkaars situatie. Kunt u wel wat hulp
gebruiken? Kijk op www.deappelboom.nl/coronahulp. Twijfel niet om contact op te nemen. Dit kan zomaar het verschil maken!”

Coronahulp
Op www.deappelboom.nl/coronahulp vindt u per dorp alle initiatieven, u kunt zelf met de initiatiefnemers contact opnemen. Komt u er niet
uit? Sociaal makelaar Hetty Kastelein of dorpscoördinator Bas Immerzeel koppelen u graag aan een initiatief of helpen u op weg met een
nieuw idee. U kunt Hetty bereiken via 06 54 34 53 33 of h.kastelein@wijdemeren.nl en Bas via 06 52 58 09 22 of b.immerzeel@wijdemeren.nl.

Help de horeca!

Steunpakket ondernemers

Coronatesten

Kent u WijdemerenThuis al? Nu de deuren van de
horeca weer gesloten zijn, ziet u op dit platform in
één oogopslag bij welke Wijdemeerse restaurants u
een maaltijd kunt afhalen en welke restaurants
maaltijden bezorgen. Mooi initiatief toch? Zo helpen
we onze horecaondernemers door deze moeilijke tijd.
Bekijk het aanbod op www.wijdemerenthuis.nl
Bent u horecaondernemer in Wijdemeren en wilt u
graag toegevoegd worden aan WijdemerenThuis?
Meld u dan aan via bit.ly/restaurant-toevoegen.

Nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt,
gaan veel bedrijven een moeilijke tijd tegemoet. De
overheid heeft daarom het financiële steunpakket
voor ondernemers verlengd. Bent u ondernemer en
financieel getroffen door de coronamaatregelen?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor één of
meerdere steunmaatregelen. Voor het doorbetalen
van de vaste lasten (zoals huur en verzekeringen)
kunnen getroffen sectoren een Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL) aanvragen bij de Rijksdienst voor
Ondernemen: www.rvo.nl. Voor een tegemoetkoming in personeelskosten is de NOW regeling
verlengd: www.uwv.nl.

De teststraat van de GGD Gooi en Vechtstreek
aan de Zandzee in Bussum is uitgebreid van
550 naar 700 testen per dag. Ook is er een
fietslijn geopend, omdat veel inwoners op de
fiets naar de teststraat komen. De GGD kijkt uit
naar een tweede en mogelijk derde testlocatie.
De GGD’en zijn ook met het kabinet en het
RIVM in gesprek over de plaats die commerciële
sneltest(straten) in de huidige teststraten krijgt.
Heeft u (milde) klachten? Maak dan een afspraak
voor een test via telefoonnummer 0800 1202
of maak online een afspraak via www.coronatest.nl.
Heeft u vragen aan de GGD? Dan kunt het
callcenter dagelijks bellen via telefoonnummer
(035) 69 26 400 of mailen via corona@ggdgv.nl.

Quarantainegids
Nu er steeds meer mensen positief worden getest op het coronavirus, gaan ook
meer mensen in quarantaine. Het ministerie van volksgezondheid, welzijn en
sport heeft een handige ‘quarantainegids’
gemaakt. Hierin ziet u in één oogopslag
welke hulp en steun er beschikbaar is als u een positieve testuitslag hebt of
in thuisquarantaine gaat. Het gaat dan om praktische dingen als de hond
uitlaten, boodschappen doen en kinderen halen of brengen, maar ook hoe
u hierover met uw omgeving in gesprek gaat. De gids is te vinden op
www.rijksoverheid.nl.

Vermijd de huisarts niet

Bij de gemeente kunnen zelfstandigen een TOZOuitkering aanvragen om te voorzien in het levensonderhoud. Ondernemers uit Wijdemeren kunnen
hiervoor terecht in Hilversum: www.hilversum.nl.
Daarnaast zijn er gratis mogelijkheden voor
coaching en bedrijfsadvies via www.ondernemersklankbord.nl en www.economicboardutrecht.nl/
corona. Voor een actueel overzicht van de
steunmaatregelen kunt u ook kijken op
‘steunmaatregelen ondernemers’ via
www.wijdemeren.nl.

Steunpunt Coronazorgen

Veel zorgverleners zagen dit voorjaar
dat mensen met klachten, waarmee ze
normaal gesproken naar de huisarts of
specialist zouden gaan, thuisbleven.
Een veel gehoorde reden was dat
mensen de zorg, die toch al zo druk
was, niet wilden belasten of bang waren voor een coronabesmetting.
Dat is zeker niet nodig. Alle zorgverleners zorgen ervoor dat u veilig en
volgens de laatste richtlijnen langs kunt komen. Ook kunt u natuurlijk
telefonisch contact opnemen. Blijf niet rondlopen met lichamelijke en/of
geestelijke klachten.

De maatregelen om het coronavirus in te dammen kunnen grote
gevolgen hebben in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan het
verlies van een baan of langdurig herstel van de ziekte zelf. Maakt u
zich zorgen over of door de coronacrisis? Op www.steunpuntcoronazorgen.nl is informatie te vinden over hoe met gevoelens en
zorgen om te gaan. Ook zijn er tips te vinden voor zorgprofessionals
en crisisteams om mentaal gezond te blijven. Waar nodig krijgt u
een doorverwijzing voor hulp.
Maakt u zich zorgen om een naaste? Omdat hij of zij eenzaam is, last heeft van angst of depressie?
Dan kunt u ook bellen met telefoonnummer 0800 1205 of een melding doen op
www.meldpuntzorgwekkendgedrag.nl.

Coronavirus in begrijpelijke taal

Tips voor binnenblijvers

In Nederland zijn 2,5 miljoen volwassenen
die moeite hebben met lezen, schrijven
en/of rekenen. De informatie over het
coronavirus is voor hen vaak veel en
moeilijk. Er zijn daarom een aantal websites
waar de informatie over het coronavirus in
eenvoudige taal staat uitgelegd of wordt
voorgelezen. Kijk bijvoorbeeld eens op
www.lezenenschrijven.nl of op
www.steffie.nl/corona.

Mocht de verveling toeslaan, dan geven we u graag een
paar tips om u binnenshuis te vermaken:
- Organiseer een thuisbioscoop.
- Probeer nu alvast de recepten uit voor het kerstdiner.
- Hol een pompoen uit en maak de mooiste creaties.
- Schrijf een kaart aan iemand die een steuntje in de rug
kan gebruiken.
- Zoek een nieuwe hobby, of pak juist een oude op.

Wijdemeren

21 oktober 2020

informeren

Onderzoek sportaanbod kinderen: doet u mee?
Beweging is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Een behendig kind kan makkelijker meedoen met
spelletjes buiten. Ook helpt het uw kind
makkelijker te leren op school. Team
Sportservice hoort graag uw mening
over sport en beweging voor kinderen
van 4 tot 7 jaar.

Gelukkig kunnen kinderen op veel plekken
bewegen. Thuis, in de speeltuin, op straat, op
school of de sportclub. Maar wat kan er beter,
of anders? Waar heeft u als ouder/verzorger
behoefte aan?

helpt u Team Sportservice én de kinderen uit Wijdemeren het sport- en beweegaanbod te verbeteren.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een persoonlijk sport- of
beweegadvies voor uw kind? Neem contact op
Vragenlijst
met Robin van der Vliet via
Via surveymonkey.com/r/sportvoorkind kunt u een rvandervliet@teamsportservice.nl
vragenlijst invullen. Dit kost u maar 6 minuten. Hiermee of 06 30 63 97 54. Zij helpt u graag.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Wessel ten Damstraat 4: plaatsen dakkapel
(09.10.20)

- Overmeerseweg 74: het vervangen van de
toegangshek (12.10.20)
- Reeweg 16 en 18: uitbreiden bedrijfsgebouwen
(04.10.20)

vraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 9 holes golfbaan nabij Rading 10a
in Loosdrecht. Het juiste adres is echter nabij
Rading 2a in Loosdrecht.

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

Op 7 oktober 2020 publiceerden wij een aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen
van een recreatiesteiger achter Ankeveensepad
4 in ’s-Graveland. Het juiste adres is echter achter Ankeveensepad 4 in Nederhorst den Berg.

Breukeleveen

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

- Herenweg 22: afwijken bestemmingsplan
bouwen woning (06.10.20)

’s-Graveland

’s-Graveland
- Boomgaard 32: bouwen loods (09.10.20)
- Leeuwenlaan 28: realiseren veranda (06.10.20)

- Beresteinseweg 29: bouwen woonschip
(02.10.20)
- Leeuwenlaan 36b: realiseren kelder (13.10.20)

Kortenhoef
Kortenhoef
- achter Emmaweg 36a: afwijken bestemmingsplan realiseren woonwijk (05.10.20)

Loosdrecht
- Berkenlaan 10: plaatsen carport (04.10.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 151 recreatievilla’s
(02.10.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s
(02.10.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s
(02.10.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen één recreatievilla
(02.10.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen vijf appartementengebouwen en bedrijfsruimte (02.10.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen één recreatiewoning type A (02.10.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen één recreatiewoning type B (02.10.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen één recreatiewoning type C (02.10.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen zeven trekkershutten (02.10.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen restaurant
(02.10.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen entreegebouw,
receptie, kantoor en supermarkt (02.10.20)
- Bloklaan 22a BG04: bouwen havengebouw
(02.10.20)
- Horndijk 10: plaatsen dakkapel (09.10.20)
- Horndijk 17: bouwen garage (10.10.20)
- Laan van Eikenrode 1: plaatsen 2 dakkapellen
(12.10.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 131: afwijken bestemmingsplan voor herontwikkelen jachthaven
(09.10.20)
- Paulus Potterlaan 8: plaatsen dakkapel (05.10.20)

- Emmaweg 27: verplaatsen uitweg (12.10.20)
- Hoflaan 20: plaatsen dakkapel (07.10.20)
- Kerklaan 119: plaatsen dakkapel (12.10.20)
- Moleneind 2a: gedeeltelijk vergroten terras
d.m.v. een steiger (07.10.20)

Het betreft de volgende personen:

- achter Ankeveensepad 4: vervangen recreatiesteiger (12.10.20)
- Wilgenlaan 4: uitbreiden woning (12.10.20)

- A. van Ommen, geboren 19-06-1968, uit te
schrijven naar: Land Onbekend per 08-09-2020
- F. Sabri, geboren 26-02-1983, uit te schrijven
naar: Land Onbekend per 02-10-2020

- Laan van Eikenrode 3: verbreden uitweg (13.10.20)

>

COLOFON

Verlenging beslistermijn

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

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

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

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

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 7a: plaatsen dakkapel (13.10.20)

>

Rectificatie

Op 7 oktober 2020 publiceerden wij een aan-

> Noodverordening COVID-19
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek heeft op 14 oktober een nieuwe
noodverordening vastgesteld. De noodverordening is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

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

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

Aanvragen voorlopige voorziening

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Nederhorst den Berg
- Cederlaan 32: plaatsen dakkapel (11.10.20)
- Meerhoekweg 12: uitbreiden woning (08.10.20)
- Middenweg 100: realiseren woning (03.10.20)

> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Nederhorst den Berg

Loosdrecht

Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

Persoonsregistratie

- Acacialaan 17: maken uitweg (12.10.20)
- Horndijk 10: tijdelijke plaatsen mantelzorgwoning (12.10.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 98: vernieuwen
begane grond vloer (12.10.20)
- Rembrandtlaan 44: plaatsen dakkapel (02.10.20)

> Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)

- A. van Ommen, geboren 19-06-1968, uit te
schrijven naar: Land Onbekend per 08-09-2020

Overig

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van
de wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht hun verhuizing door te geven
en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e)
perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van
verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van
burgemeester en wethouders het voornemen
het adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Loosdrecht

Het betreft de volgende persoon:

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid
om het besluit tot ambtshalve uitschrijving uit
de Basisregistratie te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending
aan belanghebbende.

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.

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

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

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

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

Aalber t Krook
Ab
OFFICIER in de ORDE VAN ORANJE-NASSAU
* Loosdrecht,
18 juni 1944

† Laren,
13 oktober 2020

Ondanks zijn strijdkracht is onze Ab
op dinsdag 13 oktober rustig ingeslapen.
We zijn verdrietig, maar ook dankbaar
voor wat hij voor ons betekend heeft.

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den
Berg. 0294-251451.

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

Ineke Krook - Vermeer
Leni Honkoop - Krook

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235

Teun en Martina van Schaik - Treger
en verdere familie

Correspondentieadres:
Ineke Krook - Vermeer
Oud-Loosdrechtsedijk 88
1231 NC Loosdrecht
De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

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

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via
www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning.
Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel

SELFSTORAGE - MINI OPSLAG

Drenth

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

1382 JN Weesp

ZOEK JIJ
RUIMTE?
Opslagruimte van 2m3 - 36m3 | Beschikbaar vanaf € 5,-

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

Speculaasweken

eroen
Tiramisutaartje
6-persoons

Pampuslaan 139

Speculaasjes

met of zonder amandelen,
250 gram.

Dikke
speculaasbrokken
per stuk

2e pakje met

nu voor

€12,95

50%
KORTING

zonder
amandelen

€ 2,95
met
amandelen

€ 3,25

Geldig van donderdag 22 oktober t/m zondag 8 november.

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

www.bakkerjeroen.nl

WEE

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
NEK/RUG/SCHOUDERKLACHTEN
Atlas-/Lumbaalmassage
Snel en effectief
All Round Masseur
www.donnalife.nl
Sperwershof herfst/kerst
cursusprogramma vind je
op www.sperwershof.nl
Dit jaar kleine groepen,
sfeervol en gezellig

AANLEVERING KOPIJ
EN ADVERTENTIES:

vrijdag
voor 12.00 uur

GooiTV

U kunt online een herinnering of condoleance
plaatsen via: www.afscheid.eu/ab-krook/

SCAN QR
BOEK ONLINE
OKSTORAGE.nl

Inkoop Goud & Zilver
Sieraden Reparatie
Havenstraat 30a Hilversum
NIEUWS VOOR AN
di t/m za 10:00 tot 17:00
tel. 035-6221000
www.schorel-edelmetaal.nl

REGIO
Vanaf woensdag 21 oktober zendt GooiTV het
volgende programma uit:
Andreas van der Schaaf
komt weer met een nieuwe
aflevering van De Dag van
Andreas.
Ruud Bochardt staat in In Derde Termijn stil bij het toegankelijk maken van de samenleving
en van radio- en televisieprogramma’s voor mensen met
een beperking. In TV Magazine is er aandacht voor diverse regionale gebeurtenissen
als Gooise Meren Beweegt,
lege sportvelden als gevolg
van de nieuwe coronamaatregelen en de toekomst van het
gebouw De Vonk in Bussum.
WW/ NS- redacteur Herman
Stuijver is In Gesprek met
burgemeester Crys Larson en
wethouder Jan Klink van Wijdemeren.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen
op gooitv.nl.

NIEUWSSTER
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WijdemerenThuis app met 24 restaurants
WEEKBLADWIJDEMEREN
De
Molen komt naar je toe
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
‘Blijf zo veel mogelijk thuis’
is een van de stringente
adviezen nu we te maken
hebben met een tweede
golf van het covid19-virus.
De horeca is gesloten tot
nader order.
Daar hebben ook de vele Wijdemeerse restaurants mee te
maken. Net als bij de uitbraak
in maart van dit jaar heeft Arjen Hoek zich ingezet om een
Wijdemeren Thuis app te ontwerpen waarin 24 restaurants
uit de vijf dorpen hun bezorgen afhaalservice aanbieden.
Het geeft een gevarieerd beeld
van talloze menu’s op lokaal
niveau.

WWW.WIJDEMERENTHUIS.NL HELPT
LOKALE HORECA
“Ik woon nu drie jaar in Nederhorst den Berg en ik vind dat

de plaatselijke horeca een belangrijke rol vervult om mensen
samen te brengen”, opent Arjen Hoek “dus heb ik mijn vaardigheden gebruikt om deze
app te ontwikkelen.” Bij de eerste uitbraak hebben duizenden
Wijdemeerders hun restaurant
gezocht via deze app. “Nu heb
ik de app ten opzichte van de
vorige helemaal ververst. Dat
was een kwestie van bijwerken via de sociale media of
restaurants bellen.” Arjen Hoek
werkt als online marketeer bij
Microsoft. “Ik doe dit geheel op
vrijwillige basis, ik vind het belangrijk dat mensen elkaar blijven ontmoeten.” Op www.wijdemerenthuis.nl ziet u deze 24
restaurants: Het Spieghelhuys,
Steiger 1394, Lekr, 1244, De
Colonie, Docks, Rosas Cantina, Dynasty, Piramide, Pizzeria
Pronto, Charley’s Diner, Bistro
De Garde, Het Wapen van
Ankeveen, Anderz, AIM, De
Schakel, A-Fusion, Heineke,
Robberse Eiland, De Loodijk,
Geesje, Porto Loosdrecht, Het

Friethuys en De Molen.

mee-eten: €50,-. Kijk op: www.
restaurant-de-molen.nl of bel:

035- 656 1459.

De Molen
Sabine en Daniël van de Steen
exploiteren sinds april 2019
restaurant De Molen op de
Loodijk (Ankeveen) aan de
rand van de zes dorpen van
Wijdemeren. Bij hen kun je
boodschappen doen in de Molenwinkel vol huisgemaakte en
streekproducten. Ze hebben
zelfs vers brood van de bekende Matthijs Boon (dag van
tevoren bestellen). Maar ook
voor afhaalmaaltijden, speciaal bier, groente, eieren, kaas,
enz. kun je in de winkel terecht.
Nieuw is: Restaurant aan Huis.
Sabine en Daniël komen met
hun busje naar je toe, een
keuken op wielen, met een
oven op houtskool. Ze maken
ter plekke een coronaproof
superdiner. Tapas, koude en
warme gerechten, een proeverij dessert. Vanaf 2 personen:
€ 60 p.p. (incl. speciaalbieren,
mooie wijnen). Als je buren

Foto: Sabine en Daniel met Restaurant aan Huis

Intuïtief abstracte kunst van Gert Kok
3e op Annual Dutch Art Fair
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Beeldend kunstenaar Gert
Kok werd recent bekroond
met een 3e prijs ADAF Talent Award op een prestigieuze kunstbeurs in het
World Fashion Centre
in Amsterdam. Wat velen niet weten, is dat de
kunstschilder een fraai
atelier heeft in Nederhorst
den Berg. Het voormalige
Crescendo- clubgebouw
achter de Mr. Kremerschool is omgetoverd tot
een rustieke werkplek
voor deze autodidact.
“Nee, ik heb geen opleiding
gevolgd. Ik ben al van jongs
af aan bezig met tekenen en
schilderen. In allerlei stijlen.
Zo’n drie jaar geleden heb ik
het roer omgegooid en ben
ik fulltime kunstenaar”, opent
Gert Kok. Die aangeeft dat
hij z’n kunst betitelt als intuïtief abstract. “Ik ga volledig
af op het gevoel. Niet teveel

nadenken. Als ik eenmaal
bezig ben, ben ik niet meer
te stuiten.” Het resultaat zijn
talloze
kleurrijke
doeken
waarin naast grote kleurvlakken in een uitgebalanceerde
compositie de beweging met
ondersteunende houtskoollijnen is uitgezet. Met vijf doeken exposeerde Kok dus op
de Annual Dutch Art Fair. De
vakjury viel als een blok voor
z’n werk. Het grootste is zelfs
2 bij 3 meter. “Ze hebben
geen namen. Dat leidt alleen
maar af van de waarneming,
dan proberen mensen er iets
in te zien. Het is 100% non-figuratief. Het is een bepaalde
mindset, het beeld telt niet
mee. Ik ben op zoek naar het
kind in mij.”
Leven in de kunst
Het muziekgebouwtje is door
Gert geheel veranderd in een
sfeervolle plek, waarin hij
rustig kan werken. Fraai aangekleed met een zitplek, een
muziekmeubel, een keukentje
en een relaxbank is het een

ruimte waar Gert als het ware
leeft tussen zijn kunst. “Ik kan
hier uren doorbrengen. Met
goede muziek op de achtergrond. Momenteel ben ik
helemaal gek van Nightwish,
een symfonische Finse heavy
metalband, met leadsinger

Floor Jansen. Als ik dat hoor,
kom ik een bepaalde flow.
Heerlijk!”
De beeldend kunstenaar is blij
met ‘het schouderklopje’ dat
hij in Amsterdam kreeg. “Ik
doe het niet voor het geld. Ik

wil alleen maar waardering.”
Het is zijn droom om ooit nog
eens te exposeren in het Singer in Laren, z’n geboorteplaats.
Zie ook: www.gertkok.com

Besluit Provinciale milieuverordening
Noord-Holland
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
maakt namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland bekend dat zij een ontheffing ingevolge
de Provinciale milieuverordening Noord-Holland
(aardkundig monument) heeft verleend.
De ontheffing betreft het uitvoeren van seismisch
onderzoek, ten behoeve van de ontwikkeling van
aardwarmteprojecten.
Er zijn zienswijzen ingediend tegen het
ontwerpbesluit, het besluit is niet gewijzigd ten
opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.
Aanvrager: Energie Beheer Nederland B.V.
Locatie: diverse gebieden in Noord-Holland die
zijn aangewezen als aardkundig monument
Zaaknummer: 9300099 en 1452286/1452296
Inzage
De beschikking en de bijbehorende stukken
liggen met ingang van de dag na publicatie
gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl
onder bekendmakingen en (digitaal) bij:
- provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te
Haarlem (op afspraak, via info.div@noordholland.nl of telefonisch, 023-5144440);
- gemeente Hollands Kroon,
vergunningen@hollandskroon.nl of via
telefoonnummer 088-3215000;
- gemeente Zandvoort, centrale balie van het
gemeentehuis van Zandvoort, Swaluëstraat 2
te Zandvoort, op afspraak via telefoonnummer
14 075;
- gemeente Bloemendaal, Bloemendaalseweg 158
te Overveen, op afspraak via telefoonnummer
14 023;
- gemeente Haarlem, de publiekshal van de
gemeente Haarlem, in de Raakspoort,
Zijlvest 39 te Haarlem (hoek Zijlvest/Raaks),
alleen op afspraak, zie haarlem.nl.;
- gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein
1 te Hoofddorp, alleen op afspraak via
telefoonnummer 0900-1852;
- gemeente Ronde Venen, Croonstadlaan
111 te Mijdrecht, alleen op afspraak via
telefoonnummer 0297-291616;
- gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 te
Bussum, alleen op afspraak via telefoonnummer
035-2070000;
- gemeente Weesp, Nieuwstraat 70a te Weesp,
alleen op afspraak via telefoonnummer
0294-491391;
- gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1
te Maarssen, telefoonnummer 14 0346;

- gemeente Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht,
telefoonnummer 14 035;
- gemeente Huizen, Graaf Wichman 10 te Huizen,
telefoonnummer 14 035;
- gemeente Blaricum, Zuidersingel 5 te Eemnes,
telefoonnummer 14 035;
- gemeente Laren, Zuidersingel 5 te Eemnes of
via telefoonnummer 14 035;
- gemeente Hilversum, Dudokpark 1 te Hilversum
of via telefoonnummer 14 035.
In verband met sluiting van overheidsdiensten
als gevolg van de Corona-pandemie kan het
zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet
ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken
zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal
worden toegestuurd. U kunt contact opnemen
met gemeente of provincie over alternatieve
mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken
digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt
u gebruik maken van het contactformulier op
loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen
met telefoonnummer 088-5670200.
Heeft u een vraag over deze procedure, dan
kunt u gebruik maken van het contactformulier
op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u
opgenomen.
Beroep
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt
u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit
ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij
Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht,
postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw
beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres,
handtekening en de reden(en) waarom u beroep
instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en
vermeld het referentienummer/kenmerk van dit
besluit.
Het indienen van een beroepschrift schort de
werking van het besluit niet op. In spoedgevallen
kan tijdens de beroepsprocedure een
voorlopige voorziening worden gevraagd aan
de voorzieningenrechter van de genoemde
rechtbank. U kunt ook digitaal het beroepen verzoekschrift indienen bij de genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Voor het behandelen van het
verzoek en het beroep worden griffiekosten in
rekening gebracht. Voor meer informatie over het
instellen van beroep kunt u de brochure ‘Bezwaar
en beroep tegen een beslissing van de overheid’
downloaden van de website www.rijksoverheid.
nl. Voor algemene informatie over procedures
kunt u ook bellen met de rijksoverheid op
telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

Tasjesbibliotheek tijdelijk
gesloten
KORTENHOEF
De Tasjesbibliotheek is tot
nader orde gesloten omdat De Blinker dicht is. Er
wordt nog gezocht naar
een alternatieve locatie om
toch boeken uit te lenen,
voor te lezen en speel- en
leeractiviteiten met kinderen te doen.
De Tasjesbibliotheek is ook
een ontmoetingsplek voor bewoners die graag even een
praatje maken of hun Nederlands willen verbeteren. In de
tussentijd worden boeken aan
huis bezorgd en kan er online
huiswerkhulp worden gegeven. Ook kunnen boeken klaar
gemaakt worden voor de uitleen. Wil je helpen als vrijwilliger? Neem dan contact op met
Anja Verbruggen via tasjesbibliotheek@gmail.com

FF tellen
haakt door
KORTENHOEF
Begin september zijn we weer
van start gegaan aan een
nieuw seizoen van onze club
‘FF-tellen’. Elk jaar doen we
een gezamenlijk project. Dit
jaar voor stichting Kinderen in
Nood uit Bussum. Ze hebben
een grote vraag naar mutsen,
sjaals en wanten. Met onze
club hebben we al heel wat gemaakt en gaan we nog ijverig
verder.

NIEUWSSTER
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S.V. ’s-Graveland nieuws
WEEKBLADWIJDEMEREN

’S-GRAVELAND
perkingen. Er mag weliswaar
NIEUWS VOOR
ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND
DEN BERG | DE NIEUWSSTER
Vorige
weekeinde
is voor- | KORTENHOEF
niet in | NEDERHORST
competitieverband
gelopig het laatste weekend
speeld worden, maar onderlingeweest met competitiege wedstrijden zijn wel mogevoetbal. Met het stilleggen
lijk. Leiders en trainers hebben
van de competitie voor zovoor de komende weekenden
een wedstrijdprogramma opwel senioren als jeugd zijn
we voorlopig aangewezen
gesteld, zodat de jeugd toch
op het alleen mogen traiwedstrijdjes kan spelen.
nen.
Afgelopen week deden ruim
De selectie heeft dus afgelo- 100 jongens en meisjes dat
pen weekend niet gespeeld, ook tijdens het vier tegen vier
maar getraind conform de toernooi in de herfstvakantie.
nieuwe richtlijnen. In groepjes Verdeeld over de verschillenvan maximaal vier spelers én de leeftijdscategorieën streop 1,5 meter afstand werkten den zij niet alleen in teamverde spelers de door de techni- band, maar ook individueel om
sche staf aangepaste training de penaltybokalen.
af.
Deze week is het nog mogelijk
De jeugd kent iets minder be- om onze vereniging te onderIn samenwerking met

Boot zoekt bemanning!

steunen door uw stem uit te
brengen op S.V. ’s-Graveland
in de Rabobank actie, Rabo
Club Support. Bent u rekeninghouder van de Rabobank
ga dan voor meer informatie
naar https://www.rabobank.nl/
particulieren/leden/clubsupport/
Vorige week vonden de eerste
trainingen plaats op het nieuwe kunstgrasveld. Rondom
het veld zijn er afgelopen week
nog de nodige werkzaamheden uitgevoerd: het aanleggen van wandelpaden en opstelplaatsen voor de doeltjes.
Daarnaast is het trainingsveld
tussen de twee kunstgrasvelden gevlakt en dat zal binnenkort ingezaaid worden.

ASV’65 nieuws
ANKEVEEN
Nu de coronamaatregelen de sportcompetities
en trainingen grotendeels
plat hebben geslagen, is
ASV’65 niet bij de pakken
neer gaan zitten. Er is een
doordacht plan gemaakt
en voorgelegd aan de gemeente. Enerzijds kunnen
de spelers actief met hun
geliefde sport bezig blijven, anderzijds blijven de
spelers fit en wordt er alles
aan gedaan om sportblessures na het opheffen van
de lock-down te voorkomen.
Het Plan:
ASV’65, afdeling voetbal uit
Ankeveen, heeft zijn activiteiten drastisch gewijzigd. De
jeugd traint wel gewoon door,
maar ook hier mag er geen
gebruik gemaakt worden van
de douches en zijn ouders en
of andere familie en vrienden

niet welkom op het complex
tijdens de trainingen buiten de
elftal begeleiding. ASV- 1 traint
op dinsdag- en op donderdagavond in groepjes van vier, elk
in een afgebakend deel van
het veld en op 1,5 meter van
elkaar. De trainer verzorgt in
elk vak een andere trainingsvorm in het kader van pass/
trap en conditioneel (geen partij of contact vormen).
Na een bepaalde tijd schuift
elk viertal door naar een volgend vak, zodat er geen contactmomenten mogelijk zijn.
Voor en na de trainingen wordt
er geen gebruik gemaakt van
de douches en/of kleedkamers. Eenieder komt omgekleed op het complex en vertrekt weer per viertal elk op 1,5
meter. Trainers en elftalbegeleiding zullen bij de trainingen
aanwezig zijn op 1,5 meter om
een en ander in goede banen
te leiden. Het clubgebouw

is beperkt toegankelijk voor
trainers en elftalbegeleiding,
maar de kantine blijft gesloten.
Mogelijk gaat ASV- 2 aan het
eind van deze lock-down ook
weer aanvangen in aangepaste vorm en op andere tijden
dan ASV- 1 om te voorkomen
dat er gelijktijdig teveel mensen op het complex kunnen
zijn. Het complex blijft voor
overige mensen afgesloten tijdens deze trainingen’.
De gemeente is akkoord gegaan met bovenstaand plan.
Wij willen dit bericht graag met
u delen omdat wij blij zijn dat
wij actief bezig kunnen blijven
met onze favoriete sport. Ook
willen wij met iedereen, maar
bovenal met collega-verenigingen, delen dat er nog altijd
mogelijkheden zijn als je je op
positieve wijze inzet, met oog
voor je medemens en omgeving. Pas goed op elkaar!

Opsporing verzocht
NEDERHORST DEN BERG
Wil de eigenaar van de hond
die steeds zijn behoefte doet
op het terrein van de RK-kerk
in Nederhorst den Berg zich

melden voor een indringend
gesprek? Het wordt onderhand wel tijd dat hier een
eind aan komt. U kunt zich
melden bij Th. Stalenhoef: tel

0294251237. Dan komen we
er wel uit.
Th Stalenhoef, koster van
deze kerk

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

KORTENHOEF
Mag ik mij aan jullie voorstellen, ik ben de Stella
Matituna van de Scouting
Klaas Toxopeus in Kortenhoef. Ik ben één van de
10 zeilboten van de Klaas
Toxopeus en ik zoek voor
dit seizoen een bemanning. Al ruim 50 jaar heb
ik bij de Klaas Toxopeus
gevaren en gedurende die
jaren heb ik vele bemanningen leren kennen. De
afgelopen 4 jaar heb ik een
bemanning gehad die samen met mij veel avonturen heeft beleefd.

ligplek: Kwakel 52, Kortenhoef

Qua wedstrijden ben ik ook
niet onbekwaam, vanwege
mijn extra grote zeil heb ik al
een goed aantal zeilwedstrijden weten te winnen, maar ik
heb naar mijn mening nog niet
genoeg gewonnen.

Ben jij het meisje of die jongen
die het leuk vindt om allerlei
avonturen te beleven op zowel het water als land? Kom
dan op zaterdagmiddag vanaf 12:30 tot 15:30 eens langs
bij het Scouting terrein van de
Klaas Toxopeus op de Kwakel
52, Kortenhoef en zeil met ons
de horizon tegemoet.

Het komende seizoen zal ik
echter niet kunnen varen vanwege een net te kleine groep
leden. Om deze reden zoek ik
een bemanning die samen met
mij de wateren van Nederland
durft te trotseren, want ik ben
nog lang niet klaar met varen.
Wil jij met mij varen? Stuur dan
een bericht via klaastoxopeus.
nl of kom eens langs bij mijn

De Stella Matituna is een lelievlet zeilboot die al ruim 50 jaar
vaart bij de Klaas Toxopeus.
De vorige bemanning van
de Stella Matituna is naar de
groep van 16 tot en met 18
jaar doorgestroomd. Om deze
reden hebben wij het komende seizoen bij de groep van
11 tot en met 15 jaar niet genoeg leden om al onze boten
te vullen, daarom zoeken wij
nieuwe leden! Nog geen 11?
Geen zorgen! Je bent ook van
harte welkom bij onze jongere
groepen.

Voor vragen kunt u ons ook via
dit e-mail adres bereiken: vincent.nieboer@gmail.com
Met vriendelijke groet,
De Stella Matituna.

NIE
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Wordt “Eiland” Kortenhoef uitrenveld ?
Ingezonden artikel van buurtbewoners ‘het eiland’

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

De gemeente wil ‘het eiland’
tussen de Zoete Inval en de
Bruinjoost de bestemming
‘honden uitrenveld’ geven.
Een initiatief van een ‘aantal
enthousiaste hondeneigenaren’.

fecte harmonie gebruikt. Zo’n
grote groep bewoners deze
plek ontnemen ten bate van
een veel kleinere groep, valt
moeilijk uit te leggen. Honden willen vrij rennen, maar
wij hebben het geluk dat we
in een gemeente wonen met
veel groenstroken, heide en
bos, nog geen kilometer verwijderd van onze dorpskern en
daarmee zeer toegankelijk.

Buurtbewoners twijfelen aan
deze bestemming. Zij ervaren
als geen ander hoe intensief
dit park wordt gebruikt. Naast
de paddenpoel, waar het lekker klimmen is, is ‘het eiland’
de uitgelezen ‘uitren’ plek voor
kinderen om te rennen, te fietsen, te skaten en hutten te
bouwen. Eendjes voeren met
kinderen of kleinkinderen, vissen, wandelen, yoga, gym, de
hond uitlaten, het gebeurt er
op dit moment allemaal. Het
park wordt, van jong tot oud,
van hondenbezitter tot dorpsbewoner zonder hond, in per-

Het vooruitzicht van het plaatsen van hekken, het verwijderen van groen en het weghalen van wandelpaden doet het
park en het beschermd dorpsgezicht geen recht. Dan heb je
nog landelijke issues die spelen bij vergelijkbare uitrenplekken, zoals het vernielen van
het gras door graven, geluidshinder door blaffende en vechtende honden, schreeuwende
baasjes die hun hond tot de
orde roepen, het verstoren van
de rust van eenden en zwanen
die hier jaarlijks broeden, extra
verkeer en geparkeerde auto’s

‘Eiland’ Kortenhoef verliest brede maatschappelijk functie door nieuwe bestemming ‘uitrenveld’

Hier had uw
advertentie kunnen staan!
Neem contact op via

advertentie@dunnebier.nl

WEE

NIEUWS VOOR AN
op de route naar basisscholen.

Laten we alstublieft concluderen dat het ‘eiland’ niet de
plek binnen Wijdemeren is
om dit te realiseren. Het gaat
simpelweg ten koste van te
veel blije recreanten! Een uitrenveld is niet te combineren
met het gebruik als speel- en
recreatiegebied. Geen ouder
die zijn kind daar nog met een
gerust hart laat spelen, geen
volwassene zonder hond die
nog ontspannen door het park
zal wandelen. De huidige bestemming van het park biedt
een plek aan een ieder, zoals
de gemeente het destijds bij
de aanleg heeft bedacht. Laten we dat koesteren en er met
zijn allen van blijven genieten!
Namens de buurtbewoners van
het eiland, Birthe Steenvoorden

NATUUR IN
NEDERLAND

NIEUWSSTER
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Expositie nieuwste schilderijen van Breukeleveense vlag
WEEKBLADWIJDEMEREN
deel 2
Emilie Lindenbergh
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Helaas stonden in het artikel
vorige week over de Breukeleveense vlag geen contactgegevens. Mocht u een vlag wil-

len aanschaffen dan kan dat
bij Frits Reijsenbach de Haan,
0642 848 923, dehaanfrits@
gmail.com

Column

Ook binnen

KORTENHOEF
Op zaterdag en zondag 24
en 15 oktober zullen van
11.00 tot 17.00 uur Lindenberghs’ nieuwste schilderijen te zien zijn in De Oude
School, Kortenhoefsedijk
145, Kortenhoef.
Het werk, in dunne lagen acrylverf opgebouwd, heeft als on-

derwerp Ruimte, in de vorm
van interieurs en landschappen. Licht en kleur spelen een
belangrijke rol in de schilderijen, die sferisch zijn en de kijker uitnodigen deel te nemen.
Lindenbergh exposeert in binnen- en buitenland, maakt vrij
werk en in opdracht.

den tijdens de expositie zorgvuldig in acht genomen.Tijdens
contact met de rijksoverheid is
toestemming voor de expositie
verleend omdat het om een
doorlooplocatie gaat.
Mail: info@emilielindenbergh.
com, Telefoon: 06 30276087,
www.emilielindenbergh.com

De regels rond covid 19 wor-

Kunst aan de Dijk gaat door op		
5 november
Kamerconcert met
klarinet, piano,
viool en cello
KORTENHOEF
Op 5 november zal Laurens
de Man met zijn Chimaera
trio een kamerconcert verzorgen met Bach en Messiaen. Laurens is een oude
bekende in Kortenhoef.
Hij won in 2018 de Jong Talent
prijs en heeft sindsdien op vele
internationale podia gestaan.
Samen met celliste Irene Kok
en klarinettist Annemiek de
Bruin vormt hij sinds 2012 het
Chimaera Trio. Zij spelen de
trio’s van grote componisten
en bouwden ook een aanzienlijk repertoire van kleinere
werken op, vaak zelf gearrangeerd voor hun bezetting.
In het Oude Kerkje bij Kunst
aan de Dijk speelt het Chimaera Trio in een bijzondere bezetting met gastvioliste
Ruña ’t Hart. Ruña trad al op

jonge leeftijd op tijdens het Kamermuziek Festival in Utrecht
en het Grachtenfestival van
Amsterdam. Ze ontving de
Kersjesprijs in 2016 en werd
geroemd om haar ‘gloedvolle,
intense spel met een persoonlijk verhaal’. Op het programma staan werken van Bach en
Messiaens ‘Kwartet voor het
Einde van de Tijd’. Een unieke,
zelden uitgevoerde compositie
met een enorme impact. Te
midden van de verschrikkingen van de Tweede Wereld-

oorlog, in Duits krijgsgevangenschap, keek Messiaen
over de grenzen van tijd en
ruimte, en schreef een visionair stuk waarin vogels vredig
zingen, engelen op bazuinen
daveren en tot slot licht, vrede en liefde overwinnen. Als
‘voorgerecht’ klinkt Bach: Anfang und Ende aller Musik. Het
wordt een bijzondere avond
die, 75 jaar na de bevrijding,
en midden in een tweede corona-lockdown een onverwachte
actualiteit kan hebben.

‘S-GRAVELAND
Behalve buiten is er ook
een binnen. Een deel van
de kas is in gebruik als
kantine, het hart van het
bedrijf.
Daar komen we ‘s ochtends
bijeen, plannen de dag, zetten er koffie en schuilen er zo
nodig voor de regen. En zoals
er mensen zijn die het liefst
buiten bezig zijn, zijn er ook
mensen die helemaal opgaan
in een klus binnen. Zoals hier
Reinier. Met eindeloos geduld
schuurt, plamuurt, schuurt nog
eens en schildert hij uiteindelijk
onze oude keukenkast. Door
het formaat door niemand
gewild in de erfenis, maar in
onze kantine nu een stralend
middelpunt. Als de kast kon
blozen zou hij dat doen door
alle aandacht die hij krijgt,

maar groen staat hem veel beter. Straks bevat hij weer onze
kleine bibliotheek en het serviesgoed voor de feestelijke
dagen. Reinier heeft beloofd
voor de Kerst klaar te zijn en
we beginnen te geloven dat
het dat hem lukt. Klaar voor
een heel ander leven dan in
een Larense keuken. Buiten is
het een ander verhaal. Minder
concentratie maar meer fysieke kracht zorgt ervoor dat de
tuin steeds opgeruimder wordt.
Uitgebloeide zonnebloemen
verdwijnen naar de composthoop, net zoals het vele onkruid wat een explosieve groei
doormaakte in september en
de afgeoogste mais.
Binnen en buiten, beiden verzorgd.
Sijmen Brandsma, Land en
Boschzigt

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

#samenvoordieren

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

Kom op de koffie...

en ga in gesprek over jouw
toekomst bij Amaris!

085 - 021 31 20
Leuke baan
bij Amaris De Kuijer!
Een gezellig kleinschalig woon-zorgcentrum
in het hart van Nederhorst den Berg

werkenbij.amaris.nl
WERKEN IN DE OUDERENZORG

#welkombijamaris

