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DAAR BEN JE FIETSBOOT RIJKE KNOLLEN

Het roerige leven van Riet en Ben Kok
Liefde houdt 60 jaar stand

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Op 26 oktober waren Riet 
Uithol en Ben Kok 60 jaar 
getrouwd. In hun gezellige 
woning aan de Emmaweg 
vertelt het jonge diaman-
ten paar over een leven 
vol hoogte- en dieptepun-
ten.

Zoals heel veel jongeren 
toentertijd ontmoetten Riet en 
Ben elkaar op de dansschool 
van Ad de Klerk op de Maurit-
slaan te Hilversum. “Het was 
liefde op het eerste gezicht”, 
vertelt Ben “ik viel op haar 
mooie rode haar.” Riet was 
nog maar 18 toen ze trouwde, 
haar levensgezel een jaartje 
ouder. Het was niet eenvou-
dig de eerste jaren om betaal-
bare huisvesting te vinden, 
zo woonden ze een tijdje in 
bij Riets ouders. Ook een va-

kantiehuisje op de Egelshoek 
nabij het vliegveld Hilversum 
vormde een tijdelijk verblijf, 
totdat de ratten en muizen 
Riet teveel werden. Uiteinde-
lijk gaan ze in 1962 wonen 
op het Zuidereind in ’s-Gra-
veland. Ze worden overvallen 
door tegenslagen als hun bei-
de dochters op jonge leeftijd 
getroffen worden door ziekte. 
Wilma heeft hersenvliesont-
steking en Tine krijgt polio. 
“Ik heb echt gevreesd voor 
hun leven”, vertelt Riet. Begin 
1970 emigreert het echtpaar 
naar Zuid-Afrika, vanwege 
het klimaat en kansen op be-
ter werk. Ze gaan wonen in 
Wit Poortjie, nabij Johannes-
burg. Over dat deel van hun 
leven zou vooral Ben een 
boek kunnen schrijven. Tij-
dens zijn emotionele verhaal 
komt het ene na het andere 
Suid-Afrikaanse woord terug. 
“Waaraggies, het was een 

mooie maar zware tijd.” Als 
mevrouw Kok te maken krijgt 
met baarmoederkanker staat 
het jonge paar voor een finan-
ciële dreun, geen eten, geen 
huis. Ze wonen zelfs een tijd-
je in een tent. De dochters 
gaan naar kostschool, door 
hulp van een goede kennis. 
Ben werkt als loodgieter en 
Riet krijgt een baan in een 
bazaar. Waar ze een vlotte 
handelsgeest tentoonspreidt. 
Ze opent een succesvolle 
eethoek met Hollands eten 
en werkt zich op tot assis-
tent-makelaar. Waarna ze 
Ben verrast met een spiksplin-
ternieuwe auto na een goede 
huizendeal. Tussen 1981 en 
1983 zijn Riet en Ben terug in 
ons kikkerlandje, te wijten aan 
Bens sterke heimwee. Toch 
blijft Zuid-Afrika trekken, na 
18 maanden keren ze terug. 
Ben heeft een goede baan 
bij een aircobedrijf, maar is 

vaak ver van huis. Zo werkt hij 
maanden achtereen in Wind-
hoek, Namibië. Riet wil abso-
luut niet meeverhuizen naar 
deze desolate locatie.

Op 28 juli 1990 landen ze weer 
op Schiphol. Dochter Tine 
blijft in Zuid- Afrika. Na een 
korte omzwerving belandt het 
echtpaar op de Emmaweg, 
een lotje uit de loterij, weet 
Ben zeker. Riet: “We hebben 
het heel goed samen. Ik hou 
zoveel van deze man. Samen 
veel meegemaakt, veel zorg. 
Maar ik heb altijd achter ‘m 
gestaan.” Dat beaamt ook 
Ben. “Ik heb altijd waar ik ook 
was sterk naar huis verlangd. 
Ik kon niet lang zonder haar, ik 
heb waaraggies nooit gezocht 
naar een ander.” Samen met 
hun dochters, schoonzoons, 
twee kleinkinderen en zeven 
achterkleinkinderen kijken 
Ben en Riet nog jaren vooruit.

 Foto: Riet en Ben Kok

10 november: 
Dag van de 
Mantelzorg
Attentie voor alle 

mantelzorgers uit 

Wijdemeren

WIJDEMEREN
Zoals ieder jaar is 10 no-
vember de landelijke ‘Dag 
van de mantelzorg’.

Een dag waarop mensen die 
voor een ander zorgen in het 
zonnetje worden gezet. Deze 
mantelzorgers zetten zich be-
langeloos in voor hun partner, 
kind, vader/moeder, broertje of 
zusje, vriend of buur. Vanwe-
ge de coronamaatregelen is 
deze dag dit jaar helaas geen 
dag van ontmoeting en ont-
spanning zoals in voorgaande 
jaren. Als blijk van waardering 
wordt u als mantelzorger dit 
jaar uitgenodigd om op 10 no-
vember naar het Versa Welzijn 
kantoor in Loosdrecht te ko-
men om een tasje in ontvangst 
te nemen met daarin informa-
tie die van belang kan zijn en 
een kleinigheidje. Kent u een 
mantelzorger dan bent u ook 
welkom om voor hem/haar dit 
op te komen halen. Belt u ons 
even van tevoren via tel: 06-
82334406 zodat wij weten hoe 
laat u komt dan zorgen wij er-
voor dat het niet te druk wordt 
in de locatie. Kantoor Versa 
Welzijn: Lindelaan 98, Loos-
drecht. Wij kijken naar u uit.

SMS DIER NAAR 4333
(€3 per bericht)
SMS DIER NAAR

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

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Dinsdag 10 november
Dag van de Mantelzorg  

 
Bent u/kent u een mantelzorger in Wijdemeren?

Dan nodigen wij u graag uit om op dinsdag
10 november een attentie op te komen halen bij
Versa Welzijn, Lindelaan 98, 1231CN Loosdrecht.

Meld u aan via tel: 06-82334406 zodat wij een
tijd kunnen afspreken i.v.m.

de coronamaatregelen.

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.

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

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

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

brood, bonbons en schoenmaker. 
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)  

Helaas nog zonder koffietent

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Zo. 8 november: 9.30 uur:
 W. Balk.
 OLV Hemelvaart
 Do. 5 november: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Za. 7 november: 19.00 uur: 
 W. Balk.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 8 november: 9.30 uur: 
 J. Dresmé.
 Wo. 11 november: 9.30 uur: 
 J. Dresmé.
 (Aanmelden: op di. en do. 
      ochtend 9.00-12.00 via tel. 
      035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
       Zo. 8 november: 10.00 uur: 
       Ds. E.J. van Katwijk.

 Hervormde gemeente
  ‘s-Graveland 

       Zo. 8 november: 10.00 uur: 
       Ds. K. 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
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Gemeente zoekt naar bouwplekken
Oude Molenmeent geschikt

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Jan- Jaap de 
Kloet en de zijnen zijn 
vol energie op zoek naar 
bouwplekken. De Oude Mo-
lenmeent in Nieuw Loos-
drecht lijkt een geschikte 
ruimte om er pakweg 14 à 
15 appartementen neer te 

zetten. De aanvraag voor 
de omgevingsvergunning 
is gedaan vóór 22 oktober, 
zodat het zal vallen buiten 
de regels van het nieuwe 
Bijzonder Landschap. Een 
voor velen onwenselijke 
regelgeving die het aantal 
bouwplannen zou inper-
ken.
Jan- Jaap de Kloet: “Dit was 

een van de suggesties op de 
Kansenkaart, waarop burgers 
locaties konden aanwijzen 
waar gebouwd kan worden. 
Het lijkt gemakkelijk, het is bin-
nenstedelijk, de grond is van 
de gemeente en er zit geen 
streng regime op.” Het gaat 
om circa 4300 m2 grond langs 
de Oude Molenmeent, tussen 
de Loosdrechtse brandweer-

kazerne en de rotonde bij het 
gemeentehuis. Het sluit aan 
op de golfbanen aan de Ra-
ding.

De wethouder wijst erop dat 
het hier gaat om het veilig 
stellen van een bouwlocatie. 
Veel is nog onzeker, er wordt 
gezocht naar een projectont-
wikkelaar die heil ziet in dit 

project. “Het is een groot are-
aal, maar we kunnen niet zo-
maar overal bouwen. Momen-
teel wordt de grond verhuurd. 
En uiteraard moet er nog veel 
onderzocht worden, zoals de 
bodem en het verkeer. Boven-
dien moeten we in overleg met 
de omwonenden.”

   

Liever geen Sint-Maarten viering !
Ook kerstmarkten vinden geen doorgang

REGIO
Op 11 november wordt in 
een aantal gemeenten in de 
regio Gooi en Vechtstreek 
Sint-Maarten gevierd.

De veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek raadt met klem de 
inwoners van de betreffende 
gemeenten aan om de viering 

van Sint-Maarten op een alter-
natieve manier in te vullen, dit 
om nieuwe besmettingen met 
het coronavirus te voorkomen. 
De dringende oproep vanuit 
de veiligheidsregio is om niet 
langs de deuren te gaan dit 
jaar en het feest thuis in kleine 
en huiselijke kring te vieren.

Op advies van de Veiligheids-
regio Gooi en Vechtstreek zul-
len ook kerstmarkten dit jaar 
helaas geen doorgang vinden. 
Deze zullen door de gemeen-
ten in de regio niet worden 
vergund. Wat de gevolgen 
zijn voor de viering van Oud 
en Nieuw is nog niet bekend. 
Hierover wordt naar verwach-

ting na 9 november 2020 door 
de Veiligheidsregio een besluit 
genomen.

Eerder was al door de Vei-
ligheidsregio Gooi en Vecht-
streek besloten om de Sin-
terklaasintochten en andere 
Sinterklaasoptredens niet door 
te laten gaan. Digitale alterna-

tieven zijn ruim voorhanden en 
de veiligheidsregio adviseert 
hiervan gebruik te maken. Op 
basisscholen en sportvereni-
gingen worden wel mogelijk-
heden gezien om toch aan-
dacht te kunnen besteden aan 
het kinderfeest.

   

Lucille Werner verrassend 10e op CDA- lijst
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Lucille Werner uit Neder-
horst den Berg staat op 
een verrassende 10e plek 
op de CDA- kieslijst voor 
de Tweede Kamerverkie-
zingen van maart volgend 
jaar. Ze is de eerste nieuw-
komer na kandidaten die 
al veel politieke ervaring 
hebben.

Wie kent Lucille Werner niet 
als presentator van Lingo. 
Ze is het gezicht van het pro-
gramma, tot het in oktober 
2014 stopt. Op 1 januari 2019 
tekent ze een contract bij 
KRO-NCRV. Haar eerste pro-
gramma is de Minister van Ge-
handicaptenzaken. Zo wordt 
Rick Brink in een liveshow als 
de eerste minister op die post 
gekozen.

In 2006 richt ze de Lucille Wer-
ner Foundation op, een stich-
ting die zich inzet om de beeld-
vorming van mensen met een 
handicap op een positieve ma-
nier te beïnvloeden. In 2010 
ontvangt ze van burgemeester 
Martijn Smit de onderschei-

ding van Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau, in 2011 
wint ze de Martin Luther King 
Award en in 2012 de Majoor 
Bosshardt Prijs. Tegenover het 
AD zegt Werner over haar car-
rièreswitch: “De ervaring die ik 

de afgelopen jaren heb opge-
daan, neem ik mee naar Den 
Haag om directer invloed te 
kunnen uitoefenen op beleid. 
Zo’n Kamerlidmaatschap, daar 
krijg ik enorm veel energie 
van. Om eerlijk te zijn voel ik 

me al Kamerlid. Ik ga het hele 
land door, ik word gevraagd op 
scholen en het bedrijfsleven 
om te praten over inclusie voor 
mensen met een beperking.” 
Vorig jaar verklaarde Lucille 
tegenover uw verslaggever 

dat ze nog steeds met veel 
plezier in Nederhorst den Berg 
woont. Hoe lang dat nog zal 
duren, staat niet vast. Het huis 
staat al geruime tijd te koop.

Foto: lwfoundation 
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Hulp en steun bij thuisquarantaine 
door Versa Welzijn
REGIO
U gaat in (thuis)quaran-
taine. Dit betekent dat u 
binnen blijft en geen be-
zoek ontvangt. Hiermee 
voorkomt u verspreiding 
van het coronavirus. We 
begrijpen dat het voor u 
lastig kan zijn om zo lang 
binnen te moeten blijven. 
Versa Welzijn, de regiona-
le welzijnsorganisatie in 
de Gooi en Vechtstreek, 
kan u in deze periode 
steun en hulp bieden.

Voor wie?
Voor alle inwoners van de 
gemeenten Blaricum, Eem-
nes, Laren, Hilversum, Hui-
zen, Gooise Meren (Bussum, 
Naarden, Muiden, Muider-

berg), Weesp en Wijdemeren.

Welke hulp?
Onze sociaal werkers en vrij-
willigers kunnen u helpen met 
praktische zaken. Maar zij 
kunnen u ook emotioneel on-
dersteunen, via de telefoon of 
online.
U hoeft niet te betalen voor de 
hulp en ondersteuning.
Wij kunnen u bijvoorbeeld on-
dersteunen bij:
-Boodschappen doen
-Medicijnen halen
-Kinderen naar school bren-
gen
-De hond uitlaten
-Een luisterend oor
-Eenzaamheid
-Stress en angst
-Spanningen in de thuissitua-

tie met kinderen of partner
-Problemen met inkomen en 
werk
-Mantelzorg

Maar ook met andere vragen 
en voor andere problemen 
kunt u contact met ons opne-
men. Samen met u zoeken 
we naar oplossingen om de 
quarantaine vol te kunnen 
houden.
U staat er niet alleen voor. 
Aarzel niet om ons te bena-
deren!

Contact en meer informatie
Versa Welzijn is op werkda-
gen bereikbaar van 8.30 tot 
17.00 uur op telefoonnummer
(035) 623 11 00 en via
info@versawelzijn.nl
Zie ook onze website:
www.versawelzijn.nl/corona
Over het omgaan met gevoe-
lens en zorgen rondom het 
coronavirus kunt u ook infor-
matie vinden op:
aandachtvoorelkaar.nl en
steunpuntcoronazorgen.nl

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

Sinterklaas gaat door!
Sint en roetveeg piet

mondkapjes
bestellen via

www.sintenpietmondkapje.nl
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Start participatie bouw Zuidsingel Fase8
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Volgens gespreksleider 
Theo Dohle stroomden 
er meer dan 50 personen 
binnen op de startbijeen-
komst over het bouwplan 
Zuidsingel Fase8. Via het 
beeldscherm kon je vori-
ge week woensdagavond 
kijken naar een presentatie 
over hoe men die 250 wo-
ningen wil neerzetten. Ie-
dereen kon vragen stellen 
via de chat.

Dohle van bureau De Wijde 
Blik vertelde dat projectont-
wikkelaar VOF Jacobswoud 
(Timpaan en Slokker) zo goed 
mogelijk omwonenden en an-
deren wil laten participeren. 
Dat gaat in diverse fases, dit 
was de eerste stap. Al snel 
kwam naar voren dat er ook 
op deze bijeenkomst een kloof 
was tussen wat de bouwer 
wilde vertellen en wat veel 
toehoorders wilden horen. Er 
waren veel vragen over het 
verkeer over de Emmaweg, 
maar daarop waren nog geen 

antwoorden. Wel zei Martin 
Verzijde namens de ontwikke-
laar dat een goede oplossing 
voor het verkeer ‘een harde 
randvoorwaarde’ is. Het haal-
baarheidsonderzoek naar een 
ontsluiting richting Smidsbrug 
moet meer duidelijkheid ver-
schaffen. Doordat de mode-
rator alle vragen bekeek en 
doorspeelde naar anderen 
was het onduidelijk wat de 
inhoud hiervan was. Wel leek 
het dat nogal wat participanten 
helemaal geen woningbouw 
willen, dat kon je afleiden uit 
vragen over andere locaties, 
vervuilde grond, het aantal 
woningzoekenden. Martin Ver-
zijde zei dat de achtergrond 
van dit bouwplan was dat er 
een woningtekort is, dat de 
leefbaarheid van Kortenhoef 
in het geding is (verenigingen 
en voorzieningen) en dat Wij-
demeren samen met de Regio 
kiest voor meer woningbouw.

Drie modellen
Landschapsarchitect Gerrit 
van Oosterom was bijna niet 
te stuiten in zijn enthousiasme 
over drie modellen waarin je 

een wijk zou kunnen bouwen. 
Tussen de Kalkakker en Em-
maweg wil hij huizen bouwen 
die goed passen in de groene 
omgeving. Natuur inclusief, 
met slootjes, bruggen en wei-
landen. Er komen maximaal 
250 woningen, het merendeel 
met twee lagen, grondgebon-
den. Ook gestapelde apparte-
menten van 3 tot 5 woonlagen 
(± 16 m.) De voornaamste 
doelgroepen zijn starters en 
senioren, maar ook het mid-
densegment en duurdere wo-
ningen staan op de planning. 
Wijdemeren verplicht dat 1/3 

sociaal is. Dat betekent voor 
koopwoningen tussen 200 en 
220.000 euro. In het model 
‘dorp’ ligt de Kalkakker op ± 15 
meter afstand, in ‘legakkers’ is 
die afstand groter: ± 40 m. en 
bij het 3e model ‘buitenplaats’ 
worden de woningen min of 
meer rondom het groen ge-
groepeerd. Uiteindelijk moet 
uit de participatie blijken wat 
de voorkeur heeft en wijzigin-
gen zijn mogelijk.

Veel vragen
In twee uur tijd kun je erg 
veel chatten. Er komt een uit-

gebreid verslag en ook is de 
bijeenkomst op video vastge-
legd, voor wie nog eens wil kij-
ken. Een greep uit de vragen: 
waar zijn die 1000 woningzoe-
kenden op gebaseerd, hoe 
gaat de samenwerking met 
de plannen Groenewoud en 
VLEK. Wat doe je als de pro-
vincie Noord-Holland tegen is? 
Zijn die hoge appartementen 
echt noodzakelijk en voldoet 
het plan aan de stikstofnorm?
Zie:
www.participatiezuidsingel.nl

Provincie Noord-Holland en de ivoren toren
Ingezonden brief

Met de invoering van het Bij-
zonder Provinciaal Landschap 
geeft de Provincie nogmaals 
aan hoever ze afstaan van 
de normale burger en de di-
verse gemeentes. Door deze 
invoering wordt 95% van de 
Gemeente Wijdemeren op slot 
gezet. Er mag niets meer en er 
kan niets meer. Geen levendi-
ge kernen meer. Geen nieuwe 
woningen. Geen florerend be-
drijfsleven en winkelbestand. 
Scholen die sluiten. Een terug-
lopend ledenbestand bij de ver-
enigingen. En waarom? Omdat 
de Provincie vindt dat we groen 
moeten worden. Vinden we 
dat niet allemaal? Iedereen is 
begaan met de prachtige Ge-

meente. De mooie plassen, 
de prachtige vergezichten. Dat 
moet behouden blijven. Voor 
nu en in de toekomst. Maar 
waarom moet dan 95% van 
de Gemeente op slot? Geen 
idee. Niemand weet het. Wat 
we wel weten is bijvoorbeeld 
de Oud-en Nieuw Loosdrecht-
sedijk onder het BPL vallen. Er 
mag daar dus niets meer. Voor 
alles moeten we toestemming 
aan de ivoren toren. En wat 
doet onze Gemeente? Onze 
Gemeente steekt haar nek uit 
voor initiatieven die er spelen. 
En al speelden voor de invoe-
ring van de BPL. Goed dat de 
Gemeente dit doet. Wijdeme-
ren kent veel woningzoeken-

den. Jong en oud wil graag in 
onze Gemeente wonen, en te-
recht. Gaat dit dan alles zonder 
inspraak van ons als burger? 
Nee natuurlijk niet. Elk plan zal 
keurig via de Gemeenteraad 
moeten worden goedgekeurd 
en daar is de mening van de 
burgers ook van belang. En 
volkomen democratisch pro-
ces dus! Laat u dus niets op de 
mouw spelden door lokale po-
litici die de BPL omarmen. Die 
willen niets. Geen vooruitgang, 
geen nieuwe woningen, geen 
levendig bedrijfsleven. Die wil-
len een reservaat. Net zoals de 
Provincie ons nu ziet. Vanuit de 
ivoren toren………….  
  Piet van Dijk

   

GooiTV
WIJDEMEREN
Vanaf woensdag 4 novem-
ber zendt GooiTV het vol-
gende programma uit:

Gesprek met burgemees-
ter Han ter Heegde. Andreas 

van der Schaaf komt met een 
nieuwe aflevering van De Dag 
van Andreas. Ruud Bochardt 
praat in In Derde Termijn over 
ondernemen in Coronatijd. De 
insteek is niet wat er allemaal 
mis kan gaan, maar twee on-

dernemers willen juist een po-
sitief geluid laten horen. In TV 
Magazine is er aandacht voor 
regionale gebeurtenissen zo-
als de te vernieuwen vesting-
wallen in Muiderberg en een 
pop-up kippentent in L’drecht.

Springwedstrijden Rijvereni-
ging Nederhorst den Berg
Door: Cees Stalenhoef

NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen zondag 1 no-
vember zijn er weer spring-
wedstrijden gereden op 
manege Laanhoeve aan 
de Meerlaan. Uiteraard met 
inachtname van de strikte 
coronaregels. Dus zonder 
publiek.

Allereerst gingen 5 deelne-
mers van start in de klasse 
A. Dit kan gezien worden als 
een soort oefenklasse. Je kunt 
alleen deelnemen als je in de 
dressuurklasse N minimaal 1 
winstpunt hebt behaald. De 5 
hindernissen in de klasse- A 
staan op 35 centimeter hoog-
te. Bij een barrage op 45. Alle 
deelnemers hebben hun uiter-
ste best gedaan en mogen de 
volgende keer kiezen of ze nog 
in de A willen starten, of dat ze 
in de klasse-I. Vervolgens star-
ten de ruiters in de klasse-I. Al-
lereerst 17 deelnemers op een 
pony en daarna 2 deelnemers 
op een paard.

Veel deelnemers plaatsten zich 
voor de barrage. Ze reden ook 
foutloos in de barrage, zodat 
de tijd de plaatsing bepaalde.

Uiteindelijk werd de uitslag: 1. 
Sophie de Lange op Tom; 2. 
Manon van de Berg op Amy; 
3. Jente Bruinsma op Polly; 
4. Lois Flemming op Silver. 
Vervolgens gingen 2 ruiters 
van start in de klasse-II. De 
strijd werd hier gewonnen door 
Demy Simons op Trigger.
Zoals de vorige keer bij de 
dressuurwedstrijden werden 
ook deze maal de prijzen on-
line bekend gemaakt en uitge-
reikt. De jury bestond als van-
ouds uit Marco Grotendorst en 
Gerrit Bergman. De ringmees-
ters deze dag waren Monique 
Bruinsma en Anne Marie van 
Rijn.
Uiteraard was de organisatie 
vaan de inschrijvingen gere-
geld door Marti Bergman en 
regelde Astrid Hagen weer alle 
administratieve zaken rond de 
wedstrijd.
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‘Wit Voetje’ voor Wijdemeerse ondernemers
End Plastic Soup

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In 2021 kunnen Wijdemeer-
se ondernemers een ‘Wit 
Voetje’ halen. De Rotary 
Wijdemeren, Ondernemend 
Wijdemeren en de gemeen-
te hebben de handen ineen 
geslagen. Ze willen een 
positieve bijdrage leveren 
aan het terugbrengen van 
de hoeveelheid plastic . 
Bedrijven die kunnen aan-
tonen dat ze minder plastic 
gebruiken, krijgen een ‘Wit 
Voetje’.

In 2019 nam Rotary wereld-
wijd het initiatief voor de actie 
‘End Plastic Soup’ , de Wij-
demeerse afdeling vond het 
een goed idee om tijdens het 
15-jarig bestaan hierbij aan 
te sluiten. Martin Vuijk van de 
Rotary: “Plastic hoort bij onze 
maatschappij, het is nuttig 
en vaak onmisbaar. Maar de 
plastic soep moet echt worden 
teruggedrongen. Dus bedach-
ten we het ‘witte voetje’. Het is 
een aansporing, een bewust-

wording om minder plastic te 
gebruiken. Zoals de bloemist 
op het Willie Dasplein in Ne-
derhorst die zijn boeketten 
voortaan weer in gewoon pa-
pier verpakt.” Dik van Enk, de 
ondernemersvoorzitter, sluit 
erop aan: “Wie een stap hierin 
neemt, groot of klein, op allerlei 
manieren, krijgt een (niet plas-
tic) sticker met het ‘witte voet-
je’ plus een certificaat waarin 
staat dat men daadwerkelijk 
een bijdrage heeft geleverd. 
Wij willen twee keer per maand 
een ‘wit voetje’ uitreiken.” Ook 
wethouder Joost Boermans is 
enthousiast: “Dit past natuurlijk 
in het duurzaamheidsbeleid. 
Waar mogelijk wil de gemeen-
te dit initiatief ondersteunen.” 
Maureen Yntema (Rotary) wijst 
erop dat zo’n wit voetje ook kan 
leiden tot een gesprek over het 
onderwerp plastic. “Zo’n stic-
keractie kan het vliegwiel zijn 
om de bewustwording in gang 
te zetten.” De dame en heren 
onderstrepen dat het geen 
wedstrijd is met harde criteria 
en/of meetbare resultaten. Het 
gaat om de bereidheid om te 

veranderen, om elkaar aan te 
steken, om hergebruik te sti-
muleren.

Vanaf 1 januari
De komende weken nemen de 
initiatiefnemers de tijd om een 
en ander goed voor te berei-
den. Hierin spelen de lokale 
huis aan huis bladen Weekblad 
Wijdemeren en de Nieuwsster 
een vooraanstaande rol. De 
ontvangers van het ‘Witte Voet-
je’ worden geportretteerd op 
de veelgelezen pagina’s. Wel-
ke ondernemer wil er nu geen 
wit voetje halen bij de klanten? 
Een mooi en nuttig project: het 
stimuleren van onze Wijde-
meerse ondernemers om na 
te denken hoe ze in hun be-
drijfsvoering het plastic gebruik 
kunnen verminderen. We zijn 
benieuwd wie de eerste sticker 
krijgt

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

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lang lekker!

Marathonbrood
€ 3,25

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



Wijdemeren
informeren

Sint-Maarten

Op woensdag 11 november vieren veel kinderen 

Sint-Maarten. De veiligheidsregio Gooi en Vecht-

streek roept inwoners op om, in verband met de 

coronacrisis, dit jaar niet langs de deuren te gaan 

om snoep op te halen. Vier het feest in kleine en 

huiselijke kring.

>   Aangepaste openingstijden
In verband met het toenemende aantal

coronabesmettingen zijn de openingstijden 

van het gemeentehuis vanaf maandag 2 

november aangepast. Voorlopig is het

gemeentehuis van maandag tot en met vrijdag 

geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Telefonisch 

zijn wij bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur.

U kunt ons uitsluitend bezoeken op afspraak.

Maak een afspraak op

www.wijdemeren.nl/afspraak of telefonisch 

via 14 035. Ook de avondopenstelling vervalt 

tijdelijk.

>   Pleegouders gezocht
In de Gooi en Vechtstreek is onvoldoende 

opvang voor kinderen die tijdelijk niet bij hun

eigen ouders kunnen wonen. Daarom worden

er pleegouders gezocht. Heeft u interesse? 

Op donderdagavond 12 november is er van 

20.00 tot 21.00 uur een online informatiebij-

eenkomst over pleegzorg via Zoom. Tijdens 

deze avond vertellen een pleegouder, -kind 

en -zorgaanbieders meer over hun ervaringen.

Ook is er ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden kan voor dinsdag 10 november 

via www.pleegoudergv.nl. 

>   Vogelgriep
In het Vogelhospitaal Naarden zijn de afge-

lopen week vogels binnengebracht met

symptomen die lijken op vogelgriep. De vogels 

zijn gevonden in Wijdemeren en Hilversum. 

Het Vogelhospitaal roept alle inwoners van de 

Gooi en Vechtstreek op om zelf geen

gewonde of zieke vogels op te pakken en 

altijd de dierenambulance te bellen.

Het Vogelhospitaal onderzoekt nog of het 

ook echt vogelgriep betreft.

>   Maatjes gezocht!
Vrijwilligersorganisaties in Wijdemeren 

hebben dringend behoefte aan vrijwilligers. In 

deze bijzondere tijden is de nood extra hoog. 

Zo is Humanitas op zoek naar vrijwilligers 

voor wekelijkse wandelingetjes met ouderen 

en jongeren. Ook zoekt het Maatjesproject 

bel-, wandel- en bezoekmaatjes en wordt er 

hulp gevraagd voor mensen met geheugen-

problemen. Maakt u graag iemand blij? Bekijk 

deze vacatures op www.deappelboom.nl 

(overzicht vacatures). Wilt u meer informatie 

of zoekt u ander vrijwilligerswerk?

Neem dan contact op met sociaal makelaar 

Hetty Kastelein via telefoonnummer 14 035 of 

h.kastelein@wijdemeren.nl. 

O�  ciële
bekendmakingen

Mensen kunnen om diverse redenen 
de grip op hun leven verliezen. Dit 
kan zich uiten in verward of zorg-
wekkend gedrag. Juist in deze co-
ronatijd, met angst, stress en minder 
contact, is aandacht voor mensen die 
hulp nodig hebben belangrijk. 

Elke situatie met verward gedrag ziet er 

anders uit. Verschillende oorzaken kunnen 

een rol spelen, zoals dementie, een ver-

standelijke beperking, verslaving, schulden, 

verlies van een dierbare, een huis of baan, 

maar ook de huidige coronacrisis kan een 

rol spelen. Door zorgzaam naar elkaar om 

te kijken kan de juiste hulp en ondersteuning 

worden ingeschakeld.

Bespreekbaar maken
Misschien schrikt u van iemand op straat die 

in de war lijkt, of maakt u zich zorgen om 

een familielid die niet meer voor zichzelf 

zorgt. Probeer de situatie bespreekbaar te 

maken of neem bijvoorbeeld contact op 

met de familie. Belangrijk is altijd te letten 

op de eigen veiligheid en natuurlijk op de 

coronamaatregelen. Als er sprake is van een 

acute levensbedreigende situatie belt u 112.

Landelijk en lokaal meldpunt
Lukt het niet om contact te maken met deze 

persoon of de familie? Dan kunt u bij de 

gemeente terecht voor hulp en advies via 

www.wijdemeren.nl/meldpuntpsychische-

hulp of telefoonnummer 14 035. Ook kunt u 

landelijk terecht bij www.meldpuntzorgwek-

kendgedrag.nl, telefoonnummer 0800 1205.

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

  Kijkt u om?

  Meldpunt zorgwekkend gedrag 

#mooiWijdemeren
@rutgerdenhertog

De coronacrisis zet de wereld op zijn 
kop. Zo kan het vervolg op de dor-
penavonden uit 2019 vanwege de 
huidige maatregelen niet doorgaan. 
Maar dat betekent echter niet dat het 
dorpenteam stil zit. 

“Juist in deze tijd waarin niets gaat zoals 

normaal, is maatwerk belangrijk. En dat is 

precies waar het dorpenteam voor staat. Ze 

zijn voortvarend aan de slag gegaan met 

de opgehaalde ideeën en initiatieven uit 

2019. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan 

projecten als een jongerenontmoetings-

plek, bijenschans, bel-initiatief (telefoon) en 

bloembakken op het Vuntusplein“, vertelt 

wethouder Rosalie van Rijn.

Coronahulp
Eén van de dorpscoördinatoren versterkt 

verder het team van de gemeente dat (sport)

verenigingen, stichtingen, ondernemers en

inwoners helpt met vragen over de maatre-

gelen en coronaprotocollen. Verder bundelde 

het dorpenteam alle sociale inwonersinitiatie-

ven op www.deappelboom.nl/coronahulp. 

Voor de groene De Appelboom-initiatieven 

wordt per project bekeken hoe ze samen 

met inwoners coronaproof uitgevoerd 

kunnen worden. 

Dorpenavonden
De dorpenavonden worden opgepakt zodra 

de coronamaatregelen dit weer toelaten. Het 

doel is met inwoners een ‘dorpsontwikkelplan’ 

te maken om zo samen de toekomst van het 

dorp vorm te geven. Zie voor meer informatie: 

www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid.

Dorpenteam: hoe gaat het nu? 

Mantelzorgwaardering 
op de mat



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 3: afwijken bestemmings-

   plan bouwen 38 woningen (20.10.20)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 38: bouwen ijskelder (21.10.20)

- Loodijk 9: bouwen 37 tiny houses voor periode 

   tien jaar (20.10.20)

- Noordereinde 47: bouwen twee-onder-één 

   kapwoning (20.10.20)

- Noordereinde 54c: afwijken bestemmingsplan 

   voor opvang van mensen met een beperking 

   (21.10.20)

- voor Zuidereinde 25: afwijken bestemmings-

   plan bouwen woning (22.10.20)

- Zuidereinde 157: uitbreiden woning (24.10.20)

Kortenhoef
- Kromme Rade 8: afwijken bestemmingsplan 

   vestiging transsportbedrijf (21.10.20)

- Moleneind 2a: bouwen appartementencom-

   plex inclusief kantoor en opslag (19.10.20)

- Moleneind 2a: plaatsen opslagloods periode 

   vijf jaar (23.10.20)

- Zuwe 20: afwijken bestemmingsplan heront-

   wikkeling van Ottenhome (21.10.20)

Loosdrecht
- De Kreek 6: vervangen beschoeiing (14.10.20)

- De Kreek 25: vervangen beschoeiing (14.10.20)

- Horndijk 2a: afwijken bestemmingsplan

   recreatiewoning naar wonen (23.10.20)

- Horndijk 34: bouwen botenhuis en aanleg 

   steiger en trailerhelling (14.10.20)

- Horndijk 34 en 34a: bouwen botenhuis (16.10.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105: afwijken be-

   stemmingsplan vergroten bouwvlak (21.10.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 200a: wijzigen oever-

   lijn en plaatsen steiger en beschoeiing (23.10.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212: afwijken bestem-

   mingsplan herinrichten recreatiepark (21.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: realiseren kam-

   peerterrein met bijgebouw (21.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 93a ws01: afwijken 

   bestemmingsplan recreatiewoonschip naar 

   wonen (23.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c Q7: vervangen 

   beschoeiing (15.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 117c: afwijken bestem-

   mingsplan voor loods en acht appartementen 

   (27.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 237: afwijken bestem-

   mingsplan herinrichten jachthaven (21.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 247-249: afwijken 

   bestemmingsplan bouwen zes hotelapparte-

   menten (16.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 272c: bouwen blokhut 

   voor opslag materialen (22.10.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 290: verbouwen

   bedrijfswoning naar woning (21.10.20)

- Rading 10: plaatsen kapschuur (27.10.20)

- Ruysdaellaan 4: plaatsen dakkapel (22.10.20)

- Ruysdaellaan 33: plaatsen dakkapel en door-

   breken woning (27.10.20)

- ’s-Gravelandsevaartweg 2: verbouwen

   bedrijfswoning naar woning (21.10.20)

- achter ’t Jagerspaadje 29: afwijken bestem-

   mingsplan bouwen veertien woningen (21.10.20)

- nabij ’t BreukeleveenseMeentje 8f: plaatsen 

   oeverbeschoeiing (21.10.20)

- Veendijk 21: afwijken bestemmingsplan o.a.

    verplaatsen bunkerstation (21.10.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 11 en 12: bouwen energie-

   neutrale woningen (21.10.20)

- achter Dammerweg 62: uitbreiden clubhuis 

   (20.10.20)

- Eilandseweg 32: afwijken bestemmingsplan 

   uitbreiden recreatieterrein (21.10.20)

- Machineweg 52 en 54: uitbreiden bedrijfs-

   hallen (16.10.20)

- Radioweg 3: afwijken bestemmingsplan voor 

   hotel en wellnesscentrum (20.10.20)

- Slotlaan 21: afwijken bestemmingsplan

   wijzigen gebruik naar wonen (28.10.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, 

el. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 26a: bouwen woning (22.10.20)

- Herenweg 67: bouwen poortwoning met 

   botenhuis (22.10.20)

Kortenhoef
- Kerklaan 73: uitbreiden woning (19.10.20)

- Kortenhoefsedijk 97 t/m 176: vervangen 

   beschoeiing (27.10.20)

Loosdrecht
- Drie Kampjes 13: plaatsen dakkapel (23.10.20)

- Nootweg 41: plaatsen opbouw op de

   bestaande bouw (23.10.20)

- Van der Helstlaan 24: wijzigen voorgevel en 

   bouwen veranda (19.10.20)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 7a: plaatsen dakkapel (19.10.20)

- Vreelandseweg 68a: vervangen woonark 

   (23.10.20)

>  Verleende omgevingsvergunnin-
gen (uitgebreide procedure)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: herstellen slangenmuur 

   (27.10.20)

- Zuidereinde 43: vrijleggen schilderingen 

   plafonds en lambrisering t.p.v. Corps de Logis 

   (27.10.20)

- Zuidereinde 43: aanbrengen vloerisolatie t.p.v. 

   zolder en vloerenonderhuis Corps de Logis 

   (27.10.20)

Voor het indienen van beroep: zie kader

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de be-

slistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: intern verbouwen 

   villa voor groepswoning ouderen (22.10.20)

>  Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- Horndijkt.h.v. huisnr. 7: aanleggen gereserveer-

   de gehandicaptenparkeerplaats in verband 

   met handicap belanghebbende (21.10.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Drank- en horecavergunning

De burgemeester van de gemeente Wijdemeren 

maakt bekend dat zij het voornemen heeft om 

een drank- en horecavergunning te verlenen als 

bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet 

aan de Vereniging Gooische Golfclub welke 

gevestigd is in het pand ‘t Jagerspaadje 24, 1231 

KJ Loosdrecht, voor een kantine.

Gedurende zes weken na datum van deze 

publicatie zijn belanghebbenden op grond 

van artikel 6 van de Drank- en Horecawet en 

artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

in de gelegenheid om hun zienswijze op dit 

voornemen te geven. Dit kan zowel mondeling 

als schriftelijk gebeuren.

Dit voorgenomen besluit ligt vanaf vandaag voor 

iedereen ter inzage en is digitaal op te vragen 

via info@wijdemeren.nl. Voor een mondelinge 

zienswijze kunt u een afspraak maken met de 

heer M. Bergen (Team Vergunningen, Toezicht 

en Handhaving), via telefoonnummer 14 035.

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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

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

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-
ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

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

Bouwen en wonen

Overig

Heeft u dit jaar een mantelzorgwaar-
dering bij de gemeente aangevraagd? 
Dan vindt u dit extraatje in de week 
van 10 november, de Dag van de 
Mantelzorg, bij u in de brievenbus.

Op de landelijke Dag van de Mantelzorg 

worden mensen die zorgen voor een ander 

in de watten gelegd. Vanwege de corona-

maatregelen ziet de dag er anders uit dan 

anders. “Met dit kleine gebaar willen we 

iedereen die langdurig zorgt voor familie, 

vrienden of kennissen laten weten dat we 

op die dag aan hen denken. Het lijkt zo 

gewoon, maar mantelzorg is echt niet zo 

vanzelfsprekend”, aldus wethouder Rosalie 

van Rijn. 

Wie gaat u verrassen?
Kent u iemand die voor een ander zorgt? 

En wilt u hem of haar met een klein gebaar 

laten weten dat u graag eens iets voor hem 

of haar zou willen doen? Bijvoorbeeld door 

het koken van een maaltijd, een boodschap 

te doen of  om te laten weten dat u ook 

altijd voor hem of haar klaar staat?

Stuur dan een online Boomerang-kaartje

via www.dagvandemantelzorg.nl.

Hulp en ondersteuning
Zorgt u zelf voor een ander en heeft u behoefte 

aan advies of praktische en emotionele onder-

steuning? Dan kunt u terecht bij Versa Welzijn 

via www.versawelzijn.nl/mantelzorgers of de 

landelijke vereniging MantelzorgNL via

www.mantelzorg.nl. 

Mantelzorgwaardering op de mat 

Wijdemeren
informeren
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Massale bebouwing op 
het Ankeveensepad
Ingezonden brief

Op 21 oktober jl. is er een di-
gitale bijeenkomst gehouden 
over de bouwplannen aan het 
Ankeveensepad. Dit in tegen-
steling tot de verwarrende om-
schrijving Dammerweg 3 en 4.

Aan de Dammerweg wordt niet 
gebouwd maar direct langs het 
smalle Ankeveensepad, eigen-
lijk alleen bestemd voor be-
stemmingsverkeer. Tegenover 
het vaak besproken Schapen-
weitje.

Bij de bijeenkomst waren 
slechts 20 deelnemers aan-
wezig. Niet alle direct betrok-
kenen hadden een uitnodiging 
ontvangen en ook een aan-
kondiging in het Weekblad had 
men niet nodig geacht ondanks 
dat er bijna 2500 Bergers des-
tijds hun handtekening hadden 
gezet tegen de bebouwing van 
het Ankeveensepad.

De weerstand hiertegen is ook 
zeer begrijpelijk. Het Anke-
veensepad is een uniek stuk 
van de dorpskern van Neder-
horst den Berg. Dit pad is smal. 
Er is nauwelijks verkeer en 
wordt intensief gebruikt door 
wandelaars, watersporters en 
dorpsgenoten die de hond uit-
laten.

Toch wil de projectontwikkelaar 
er zeer massale huizen bou-
wen met een nokhoogte van 
11,5 meter, inclusief 15 par-
keerplaatsen. Aangezien het 
Ankeveensepad niet wordt ver-
breed en er ook geen trottoir is, 
betekent dit het einde van een 
veilige, rustige weg voor alle 
gebruikers. Voor de beeldbe-
palende sloot is er geen plek 
meer omdat de huizen zeer 
dicht langs de straatrand ge-
bouwd moeten worden. Waar-
om de huizen zo massaal zijn 
en zo dicht aan het pad staan 
antwoordde de projectontwik-
kelaar dat er op een ‘postzegel’ 
gebouwd moet worden. Dit is 
misschien de kern van het ver-
haal! Ofschoon het project er in 
beginsel niet lelijk uitziet, leent 
de situatie er zich niet voor om 
bebouwing op deze kleine op-
pervlakte uit te voeren.

Ook meer dan de helft van de 
politieke partijen heeft zich hier 
kritisch in opgesteld. Waarom 
dan toch na zoveel weerstand 
het plan in procedure nemen? 
Laat het niet zover komen en 
het Ankeveensepad in zijn oor-
spronkelijke vorm behouden.

Erik Neuteboom

   

Pleegouders gevraagd
Online informatieavond op 12 november

REGIO
In Gooi en Vechtstreek is 
onvoldoende opvang voor 
kinderen die tijdelijk niet 
hun bij eigen ouders kun-
nen wonen. Daarom wor-
den pleegouders gezocht, 
voor kinderen en jeugdi-
gen die (tijdelijk) niet meer 
thuis kunnen wonen.

Wilt u meer weten over pleeg-
zorg? Interesse om pleegou-
der te worden? Op donder-
dagavond 12 november kunt 
u deelnemen aan een online 
informatiebijeenkomst over 
pleegzorg. Tijdens deze avond 
vertellen een pleegouder en 
een pleegkind, en de pleeg-
zorgaanbieders, meer over 
hun ervaringen. Er is eveneens 

ruimte om vragen te stellen.
Datum: do. 12 november. Tijd: 
20.00 tot 21.00 uur (inloggen 
kan vanaf 19.45 uur). Locatie: 
Online, via Zoom. Aanmelden: 
www.pleegoudergv.nl (voor 10 
november). 

Na aanmelding ontvangt u een 
bevestiging en de Zoomlink om 
deel te nemen aan de bijeen-
komst. Structuur, warmte en 
veiligheid

Pleegouders geven een kind 
weer structuur, warmte en vei-
ligheid. De minimale leeftijd 
voor een pleegouder is 21 jaar. 
De werving en selectie van 
pleegouders wordt gedaan 
door de pleegzorgaanbieders 
in de regio.

Bouwplan Dammerweg ter inzage
NEDERHORST DEN BERG
Het ontwerpbestemmings-
plan Dammerweg 3 en 4 ligt 
vanaf 23 september ter in-
zage. Projectontwikkelaar 
KondorWessels Projecten 
hield op 21 oktober een di-
gitale bijeenkomst waaraan 
ongeveer 20 deelnemers 
gehoor gaven.

Het plan dat grotendeels ge-
situeerd is op het Ankeveen-
sepad bestaat uit twee keer 
2-onder- één- kapwoningen 
en 2 vrijstaande woningen. 
Bovenop de zaal van Spieghel-
huys komen 3 appartementen. 
Diverse impressies gaven een 
indruk van het bouwplan. Op 
het bovenaanzicht is te zien is 
dat de eerste twee woningen 
naar achteren zijn geplaatst 
om meer afstand te krijgen tot 
de tegenoverliggende bebou-
wing.

Niels Nijenhuis van Kondor-
Wessels Projecten vertelde dat 
de allereerste plannen al da-
teren uit 1993. Toen heeft het 
toenmalige kerkbestuur van 
de r.k.-kerk de locatie verkocht 
aan een lokale ontwikkelaar 
om er 13 woningen te realise-
ren. Daarna kenmerkt het pro-
ces zich als zeer moeizaam. 
De heren Cirkel en Scholts, 
die flink hadden geïnvesteerd 

in het Spiegelhuys, namen na 
2006 de positie van de ontwik-
kelaar over. Tijdens de verdere 
planvorming heeft afstemming 
plaatsgevonden met verschil-
lende instanties waaronder de 
provincie Noord-Holland, de 
Vechtplassencommissie, de 
Monumentencommissie, het 
Waterschap, het kerkbestuur 
en de direct en indirect omwo-
nenden. Met het formeel ter 
inzage leggen van de plannen 
is voor de ontwikkelaar een be-
langrijke mijlpaal bereikt en kan 
een periode van 27 jaar plan-
vorming worden afgesloten.

Vragen
Bij de beantwoording van de 
vragen werd onder andere 
door de ontwikkelaar aangege-
ven dat de woningen aan het 
Ankeveensepad bereikbaar 
blijven. Hoe dit vorm gegeven 
zal worden, zal in een later 
stadium worden uitgezocht bij 
het opstellen van het Bereik-

baarheid, Leefbaarheid, Vei-
ligheid en Communicatieplan. 
Ook werd duidelijk dat met de 
gemeente is afgesproken dat 
de 6 woningen aan het Anke-
veensepad alleen bewoond 
mogen worden als de drie so-
ciale appartementen zijn gere-
aliseerd. Benadrukt werd dat 
het nu gaat om de benodigde 
bestemmingswijziging en tech-
nische aspecten nader worden 
uitgewerkt bij de Omgevings-
vergunning.

Voor degene die niet aan de 
digitale bijeenkomst konden 
deelnemen: het ontwerpbe-
stemmingsplan met bijbeho-
rende stukken is in te zien 
op www.ruimtelijkeplannen.
nl (NL.IMRO. BP5300Ank-
pad2018-on00). U kunt de 
stukken ook digitaal opvragen 
via info@wijdemeren.nl.

Foto: Artist impression vanaf 
paardenweitje Ankeveensepad

   

Nee tegen bouw Ankeveensepad
Ingezonden brief

Het Ankeveensepad is voor 
bijna elke inwoner van Ne-
derhorst den Berg een zeer 
belangrijk en mooi wandelpad 
naar de plas. Dat is ook de 
reden waarom er zo massaal 
getekend is tegen de bouw 
aan het Ankeveensepad (2500 
handtekeningen, dat is de helft 
van de inwoners). Het is daar-
om onbegrijpelijk dat de ge-
meenteraad heeft besloten om 
de volgende fase in te gaan om 
een bouwvergunning te verle-
nen. Daarmee gaan ze voorbij 
aan de uitdrukkelijke wensen 
van de meeste inwoners van 
Nederhorst den Berg.

Het plan is ingediend voor de 
Dammerweg, maar de hoge 
villa’s komen eigenlijk direct 
aan het Ankeveensepad te lig-
gen. Omdat het huidige stukje 

grond zelf veel te smal is voor 
de bebouwing, zal ook de bre-
de sloot gedempt moeten wor-
den. Dit is nu de afscheiding 
tussen natuur en bebouwing 
en beeldbepalend voor dit 
mooie stukje natuur. Diverse 
diersoorten moeten zich nood-
zakelijkerwijs verplaatsen.

Daarnaast gaat de vergun-
ningsaanvraag uit van een 
bouwhoogte van maar liefst 
11,5 meter, vergelijkbaar met 
een appartementengebouw 
van ruim 4 verdiepingen en di-
rect aan het pad. Ook komen 
er 15 parkeerplaatsen bij, dus 
de verkeersbewegingen wor-
den aanzienlijk en gevaarlijk. 
Het pad is erg smal en wordt 
zeer veel gebruikt door wan-
delaars, vaak met honden, kin-
derwagens en rollators. Auto’s 

laten passeren is niet mogelijk. 
Uitwijkplekken en stoepen zijn 
er niet. En dan hebben we het 
nog niet eens over alle bezoe-
kers, bestelauto’s, verhuisau-
to’s en verder dienstverlenend 
verkeer dat hier bij komt kijken. 
Hoe wordt het dan? Voor ons 
gevoel het begin van het einde, 
want worden straks de volk-
stuintjes opgeofferd voor het 
volgende plan?

Het is nog niet te laat. Daarom 
een oproep aan de inwoners 
van Nederhorst den Berg: 
stuur uw zienswijze in naar de 
gemeente, het kan nog tot 4 
november…

Namens Vrienden van het Anke-
veensepad, Maya Neuteboom



Woensdag 4 november 2020
10

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

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

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING

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

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

ZOEK JIJ 
RUIMTE?

SCAN QR
BOEK ONLINE
OKSTORAGE.nl

Pampuslaan 139

1382 JN Weesp

SELFSTORAGE - MINI OPSLAG

     De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen 
     van nu tot in eeuwigheid.

              Psalm 121 : 8

Intens dankbaar voor de onvoorwaardelijke liefde die zij 
ons heeft geschonken, delen wij u verdrietig mede dat, na 

een afnemende gezondheid is overleden
mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Geertruida van der Linden – Mijnhout
Truus

* Hilversum, 1 december 1939
† Nederhorst den Berg, 25 oktober 2020

               Wim van der Linden
               
               Kees en Esther
               Lucas, Joost

               Bea en Peter
               Tessa, Miriam

               Dianne †  

Middenweg 127
1394 AG  Nederhorst den Berg

De uitvaart heeft inmiddels in 
besloten kring plaatsgevonden.

Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/20201029

Wij zijn het personeel van de Horstwaarde 
te Nederhorst den Berg

zeer dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

  

FAMILIEBERICHTEN

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Verdrietig zijn wij nu we afscheid
moeten nemen van 

Wim Voeten

Wim was raadslid en bestuurlid namens
het CDA in de gemeente ‘s-Graveland en
de gemeente Wijdemeren. Een constante,

waardevolle en integere bestuurder. 
We gaan hem missen!

Wij wensen zijn steun en toeverlaat Gelske,
zijn kinderen, kleinkinderen en iedereen die
hem lief was, heel veel sterkte en liefde toe.

Bestuur, fractie en leden CDA Wijdemeren

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

035-6566623

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

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

Gemalen veengrond, menggranu-
laat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

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

www.huart.nl

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

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

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

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,

reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen

en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,

@:info@harrit.eu

Te koop: openhaardhout
06-23188138

Enquête Wij Willen Wonen!
Ik wil in ter Sype wonen
en wil daar 70 woningen
of 160 of 600. Stem naar

wimvanoudheusden@ziggo.nl
Word lid actiecomité: J/N

Bezorg-service: Zijn er 
mensen die door corona de

deur niet uit kunnen of 
willen? Slagerij Janmaat heeft

bezorg-service.  Voor vrijdag 4 uur 
besteld, zaterdag thuisbezorgd. In
 ‘s-Graveland, Kortenhoef, Ankeveen
 en Ned. den Berg. Tel: 035-6918697 

Tevens gevraagd:  Part-time
werknemers voor worstmakerij
Nieuw Walden Ned.den Berg

Contact gezocht met erven
P. van der Neut 3-8-1911
b.steenbergen1@chello.nl

Voorkom energie verlies
van uw woonhuis 

of bedrijfspand
www.building-research.nl

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
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Gij geleuft da
Een analyse

Door: Jaap van Waveren

Op 12 maart vond de eer-
ste Corona persconferentie 
plaats. Premier Rutte kon-
digde niet alleen vergaande 
maatregelen aan om het vi-
rus te bestrijden maar tevens 
steunpakketten om de eco-
nomie zoveel mogelijk over-
eind te houden. Deze eerste 
pakketten waren met name 
gericht op baanbehoud. Het 
inmiddels bekende NOW 1 
pakket bevatte steun voor be-
drijven waarbij de omzet meer 
dan 20% was gedaald. Hoe 
groter de omzetdaling des te 

groter het steunbedrag, tot wel 
90%. Voorwaarde was wel dat 
er geen personeel ontslagen 
mocht worden. De controle 
over de rechtmatigheid van 
de gevraagde en gekregen 
steun vindt onvoorwaardelijk 
achteraf plaats. Daar het om 
belastinggeld gaat zouden de 
steunbedragen openbaar zijn. 
Tot zover was het voor het 
merendeel van de bedrijven 
duidelijk, aanvragen stroom-
den binnen en steunbedragen 
over de eerste drie maanden 
werden uitgekeerd. Geïnte-
resseerden kunnen op www.
now-inzichtelijk.nl opzoeken 

welke bedrijven, ook in de 
eigen gemeente, wat hebben 
gehad. Wat opvalt in deze lijs-
ten is dat er ook bedrijven niet 
op staan. De oorzaak is niet 
dat het zo goed gaat met deze 
bedrijven maar dat zij binnen 
hun personeelsbeleid gebruik 
maken van Payrollbedrijven. 
Dit houdt in dat zo’n bedrijf 
het personeel overneemt en 
uitbetaalt nadat de klant het 
bedrag aan hen heeft over-
gemaakt. De klant blijft wel 
verantwoordelijk voor het per-
soneel. In het klantenbestand 
van een Payrollbedrijf zijn er 
die zwaar hebben te lijden 

onder de crisis maar ook die 
geen problemen hebben. De 
totale omzet, dus gecombi-
neerd van alle klanten, is bij 
de meeste Payrollbedrijven 
nauwelijks gedaald. Zij heb-
ben volgens de overheid geen 
recht op steun. En dus krijgen 
noodlijdende bedrijven niets 
en rest hen het advies van 
de Payrollbedrijven, name-
lijk om het personeel te ont-
slaan. Welke ondernemer wil 
zijn personeel ontslaan, laat 
staan dat zij na zoveel maan-
den bijna geen omzet ook nog 
een transitievergoeding kun-
nen betalen. Rutte beloofde 

dat met de steunpakketten 
alle bedrijven die daar recht 
op hadden geholpen zouden 
worden. Of hebben sommige 
mensen gelijk die stellen dat 
dit kabinet steeds maar ach-
ter de feiten aanloopt. Desge-
vraagd deelde Dik van Enk, 
voorzitter van Ondernemend 
Wijdemeren, mee dat hij deze 
kwestie zeer binnenkort regi-
onaal zal agenderen. Hopelijk 
heeft dit resultaat anders lijkt 
het voor een aantal bedrijven 
en hun personeel einde oefe-
ning.

   

Daar ben je
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Luiers, krampjes, knuffels, 
maar vooral verwondering 
en liefde. Alles wat je voelt 
en ervaart in het eerste 
jaar van een baby’tje komt 
voorbij in de nieuwe dicht-
bundel ‘Daar ben je’ van 
Hans & Monique Hagen. 
Twaalf gedichten voor de 
eerste twaalf maanden, 
met twaalf prachtige illus-
traties van Charlotte De-
matons.

Het titelgedicht ‘Daar ben je’ 
schreven Hans en Monique 
Hagen ruim 2,5 jaar geleden. 
Het was de tekst voor op het 
geboortekaartje van hun oud-
ste kleindochter. “Dat was 
zo’n moeilijke opdracht, daar 
zaten we best mee in onze 
maag,” memoreert Monique. 
Bij de geboorte van hun twee-
de kleindochter volgde het 
‘Fluisterlied’ dat als laatste in 
de dichtbundel staat. Voor het 
schrijven van de andere tien 
gedichten nam het echtpaar 
alle tijd. “We zijn niet zo snel,” 
verduidelijkt Hans met een 
lach. “Het zijn maar twaalf 
gedichtjes, maar die zijn niet 
zomaar af. Het moet heel lang 
rijpen.”

Poëzie-prentenboek
Het tweetal maakte met Char-
lotte Dematons de afspraak 
om er een bundel van te ma-
ken. Dematons koos de illus-
traties zo dat met elk gedicht 

het kind een maandje ouder 
wordt en de seizoenen volgt. 
Daarbij tekende zij allerlei 
verschillende baby’s zodat 
iedereen zich in de prenten 
kan herkennen. De illustra-
ties zijn kleurrijk, speels, met 
grappige details en af en toe 
een kwinkslag naar de kunst. 
De sfeervolle tekeningen ver-
tellen een verhaal op zich en 
vullen Hagens poëzie prach-
tig aan.

“WIJ PROBEREN PO-
EZIE TOEGANKELIJK 

TE MAKEN.” 

Elke dag een gedicht
De Kortenhoefse schrijvers 
willen poëzie in het zonnetje 
te zetten. “We proberen po-
ezie toegankelijk te maken,” 

motiveert Hans. “Je hebt al-
tijd wel een minuutje over. 
Dan kun je in ieder geval 
een gedicht lezen. Als je dat 
elke dag doet, dan kom je 
een heel eind.” Om kinderen 
meer vertrouwd te maken met 
poëzie bezoekt het echtpaar 
basisscholen in het hele land. 
Zij verzorgen gastlessen in 
de klas en voorzien de leer-
krachten van tips en ideeën. 
Daarnaast geven zij lezingen 
aan pabo-studenten en op 
onderwijsstudiedagen. “Dan 
bereik je in één keer veel 
leerkrachten die er allemaal 
in de klas mee aan de slag 
kunnen,” vertelt Monique en-
thousiast. Waarna Hans nog 
even wijst op de subsidie van 
De Schrijverscentrale om in 
de poëzieweek (jan/feb 2021) 

een schrijver uit te nodigen op 
school, digitaal of in levende 
lijve.

Jij bent de liefste
Mensen grijpen vaak naar po-
ezie als ze iets moois meema-
ken, iets ergs of iets heftigs. 
Voor verschillende gebeurte-
nissen zijn er verschillende 
gedichten, maar soms past 
een tekst ook heel goed bij 
verschillende omstandighe-
den. Zo staat ‘Liefste’ – het 
eerste gedicht van hun bundel 
‘Jij bent de liefste’ – op trouw-
kaarten, geboortekaartjes, 
maar ook in rouwadvertenties 
en op grafstenen. Het gedicht 
verscheen twintig jaar gele-

den, de dichtbundel is intus-
sen vertaald in het Chinees, 
Japans, Russisch, Zweeds 
en Duits. “En even om op te 
scheppen…” meldt Hans: 
“Volgend jaar wordt de En-
gelstalige versie in Amerika 
uitgebracht, en er verschijnt 
ook een vertaling in het Farsi 
in Iran.” Nou, dat lijkt mij te-
recht iets om enorm trots op 
te zijn!

Daar ben je | Hans & Mo-
nique Hagen | Querido | 
9789045124803 | oktober 
2020 | € 17,99

In gesigneerde versie te koop 
bij boekhandel CW’76

                                                      Foto: © foto Amber Beckers
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Sint- en roetveeg piet mondkapjes
Unieke kapjes van stof zodat je ze kan wassen

Set van 4 mondkapjes
3 piet en 1 sint

Leuk voor kinderen, en voor ouders!
En natuurlijk alle hulpsinterklazen en hulppieten!

U bent als sint of pietje gelijk
onherkenbaar voor de kinderen.

Bestel nu
Set van 4 mondkapjes

voor € 24,95
(exclusief verzendkosten à € 2,75)

Sinterklaas 
gaat door!

Bestellen via

www.sintenpietmondkapje.nl

Andere wensen of speciale aanvragen?

Mail dan naar
info@sintenpietmondkapje.nl

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
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Zuidsingel Fase 8, De Romeinse Lusthof
Ingezonden brief

Waarschijnlijk kent u ‘m wel; 
het stripboek ‘Asterix en de 
Romeinse Lusthof’, waarin 
een hooghartige Julius Cae-
sar met zijn legioenen het 
kleine Gallische dorpje pro-
beert te vernielen. Zie hier de 
gelijkenis met Kortenhoef. De 
rol van Julius Caesar wordt 
in dit geval glorieus gespeeld 
door wethouder JJ de Kloet, 
die zijn uiterste best doet om 
met zijn partij DorpsBelangen 
het dorpje Kortenhoef te ver-
nielen. Niet alleen het dorpse 
aanzicht, het democratische 
proces, de burgerlijke rechten, 
maar ook de fatsoensnormen 

worden hierbij om zeep ge-
bracht. Op 28 oktober heeft 
de gemeente een startbijeen-
komst participatie Zuidsingel-
fase 8 georganiseerd. Tijdens 
deze online-monoloog werden 
de bouwplannen gepresen-
teerd met vijf etage hoge flats, 
met als projectwerknaam ‘de 
Kortenhoefse Lusthof’ (of een 
vergelijkbare marketinglarie-
koeknaam).

Het ontwerpbestemmingsplan 
van project Zuidsingelfase 8 
is onlangs gepubliceerd. De 
uitwerking van de bouwplan-
nen wordt dus parallel uitge-

voerd met het wijzigen van 
het bestemmingsplan. Het 
ontwerpbestemmingsplan en 
de bouwplannen stellen beide 
een voorwaarde, namelijk de 
verkeersproblematiek moet 
worden opgelost. Tijdens de 
participatiebijeenkomst stelde 
de gemeente dat deze hoe 
dan ook opgelost gaat wor-
den en dat dit de start van 
het bouwproject niet in de 
weg zal staan. Kortom, Julius 
Caesar gaat alle drie trajec-
ten parallel uitvoeren die in 
een normaal democratisch 
proces achter elkaar worden 
uitgevoerd. Hierbij wordt geen 

tegenspraak geduld en wordt 
inspraak ontmoedigd door het 
achterhouden van informatie, 
het geven van desinformatie 
en het doordrukken van plan-
nen. Door deze werkwijze 
wordt het democratische pro-
ces geschonden waarin bur-
gers op normale wijze gehoord 
worden.

Heeft u al gelezen wat Julius 
Caesar in het ontwerpbestem-
mingsplan heeft geschreven? 
Hier vindt u een slecht onder-
bouwd plan dat aan elkaar 
hangt van halve waarheden, 
tunnelvisies en doelredena-

ties. U kunt hier bijvoorbeeld 
lezen: flats van vijf etages, 
eenrichtingsverkeer op Em-
maweg en Zuidereinde, kap-
pen van de knotwilgen aan de 
Emmaweg, versmallen ‘s-Gra-
velandse Vaart, parkeerver-
bod Emmaweg. Impact voor 
alle inwoners: enorm!

Ik roep u op: laat Julius Caesar 
Kortenhoef niet vernielen, lees 
het ontwerpbestemmingsplan 
op www.ruimtelijkeplannen.nl 
en maak ertegen bezwaar!

Edwin Wolfrat, Kortenhoef

   

Fietsboot II kan nog jaren mee
Door: Herman Stuijver

BREUKELEVEEN
Onder toeziend oog van 
een groep vrijwilligers 
werd de Fietsboot II vori-
ge week grondig gekeurd 
door Koen Coers van het 
gelijknamige Expertise-
buro. En het zag ernaar uit 
dat de Fietsboot nog jaren 
op de Loosdrechtse plas-
sen zal kunnen varen. Het 
bijna 70 -jarige schip ver-
keert in puike conditie.
“Eerst doe ik een visuele con-
trole, dan kijk ik naar roest. 
Ik klop her en der met een 
hamer, dan kan ik eventueel 
zwakke plekken detecteren. 
Vervolgens onderzoek ik met 
een apparaat ultrasoon wat 
de dikte van de buitenkant is. 
Want hij moet wel blijven drij-
ven”, vertelt Koen Coers. En 
dat ziet er goed uit, met krijt 
zie je vooral getallen tussen 4 
en 5 mm. op de romp, hetgeen 
betekent dat er nauwelijks slij-
tage is op het metaal. Beert 
Hennephof, een van de vrijwil-
lige schippers, voegt eraan toe 
dat men ook uitgebreid onder-
zocht heeft dat de veiligheids- 
en brandvoorschriften in orde 
zijn. In het voorjaar wordt het 
schip nog eens getest met 
draaiende motor.

Bernard van de Weert is 
voorzitter van de stichting die 
twee fietsboten bestiert, op de 
Vecht en op de Loosdrechtse 
plassen. “Afgelopen seizoen 
was succesvol. Het aantal 

passagiers is verdubbeld, 
mede doordat we nu ook De 
Strook aandoen. Ook zijn we 
tevreden over het aantal vrij-
willigers, zowel schippers als 
gastvrouwen- en heren. We 
hebben zelfs een wachtlijst. “ 
Normaal kan de Fietsboot 12 
personen en fietsen meene-
men, dat was dit jaar beperkt 
tot acht vanwege de noodza-
kelijke corona-afstand. Het ko-

mend seizoen wordt een span-
nend jaar voor de Fietsboot II, 
want het bestuur wil de voor-
malige veerboot aankopen. 
“Dat wordt een forse investe-
ring, we willen ook investeren 
in verduurzaming, hybride of 
misschien wel elektrisch”, ver-
volgt de voorzitter. Het moge 
duidelijk zijn dat de stichting 
altijd sponsors kan gebruiken. 
Over een gebrek aan mede-

werking valt tot nu toe niet te 
klagen. Als je alleen al denkt 
aan Jachtwerf Lieverst die het 
dok gratis ter beschikking stel-
de of Jachthaven Scherpel die 
een plek voor de winterstalling 
regelde. En natuurlijk keur-
meester Coers die z’n uurtjes 
niet factureerde.

Dat de Fietsboot een serieus 
initiatief is, blijkt onder andere 

uit een fraai geïllustreerde gids 
met een checklist voor de vrij-
willigers, een calamiteitenplan 
bij brand, averij en man over-
boord. En zelfs een instructie 
over de mastworp. Op 15 mei 
2021 is de eerste afvaart vanaf 
de Porseleinhaven.
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Rijke knollen voor armeluizen
Door: Wietse Bakker, Landin-
zicht

De vergeten groente van deze 
week is de koolraap. Vroeger 
werd de koolraap in Neder-
land door grote groepen men-
sen veel gegeten. In blokjes 
gesneden, kapot gekookt en 
in een papje opgediend. Niet 
echt om te watertanden dus. 
Een grote knol, niet duur, voor 
iedereen bereikbaar en door 
zijn hoge voedingswaarde 
(weinig calorieën maar bomvol 
vitamines en mineralen) een 
hele goeie om in de winter-
maanden te eten. De tijd van 
die eeuwige saaie recepten is 
nu wel voorbij. Tegenwoordig 
hoef je internet maar te ope-
nen en daar vind je legio be-
reidingswijzen. Want: je kan 
ze rauw eten, koken, bakken, 
roosteren, samen met aardap-
pels in de stamppot doen of in 
een curry verwerken. Enorm 
veelzijdig en zeker smakelijk. 
Waarom eigenlijk in onbruik 
geraakt? Misschien wel om-
dat ze te makkelijk groeien in 
eigen land en de prijs te laag 
was. En die sticker ‘armeluis-

voedsel’ erop, dat helpt ook al 
niet. Wie wil daar nu mee ge-
associeerd worden? Maar dat 
gaat vanaf nu anders worden.

Het is de hoogste tijd om toch 
eens rond te kijken in de we-
reld van de groente en zo’n 
mooie dikke knol te bemach-
tigen. Voor ons is het seizoen 
voor de koolraap over, maar 

volgend jaar gaan we aan dit 
soort groenten nog meer aan-
dacht schenken. Omdat het 
onze groenten zijn die hier op 
onze Hollandse akkers prima 
te telen zijn. Ik denk dat het 
steeds belangrijker wordt dat 
de lijn van akker naar bord 
korter en korter gaat worden. 
En je hoeft natuurlijk geen 
hogeschool gehad te hebben 
om te begrijpen dat ‘vers uit 
de tuin… zo op je bord’ een 
kwaliteit apart is. Ze zeggen 
dan altijd: over smaak valt niet 
te twisten, maar ik verzeker je 
dat dit een groente is waar ik 
het voor opneem! Eet smake-
lijk.

Op de foto: Tuinder Julien 
(rechts) en vrijwilliger Maria 
oogsten de koolrapen.

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

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

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

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

eroen
Speculaasjes

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

www.bakkerjeroen.nl

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

Tiramisutaartje
6-persoons met of zonder amandelen, 

250 gram. 

Dikke 
speculaasbrokken
per stuk

Speculaasweken
met of zonder amandelen, 

per stuk

KORTING
50%
2e pakje met

6-persoons

€12,95
nu voor

€ 3,25
met

amandelen

€ 2,95
zonder

amandelen

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 te komen afhalen. 
U kunt contant aan de deur of online middels iDeal betalen. 

Dit doe je gemakkelijk via de site
www.https://dynastyonline.nl/afhaal/

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

Meenthof 8
1241CP, Kortenhoef
035-6561156

SPECIALE AANBIEDING
AZIATISCH RESTAURANT DYNASTY KORTENHOEF

MENU A voor 2 personen
Mini loempia
Babi pangang

Kip in chili saus
Tjap tjoy kip
2 stokjes sate

(ex nasi bami of rijst) vanaf: 20,-

Nieuw 
assortiment 

boeken
van 

Bestsellers 
tot 

unieke 
pareltjes

U vindt ons elke 1e zaterdag 
van de maand op de markt in 

Ankeveen, en elke 3e zaterdag 
van de maand op het 

Willie Das-plein in 
Nederhorst den Berg.

www.deboektique.nl

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

Co Adriaanse en De Golden Boys
ANKEVEEN
Op 4 november zal Anke-
vener Co Adriaanse het 
eerste exemplaar uitreiken 
van ‘De Golden Boys, het 
verloren team van Ajax’.

Ex- topvoetbalcoach Adriaan-
se zal het boek overhandigen 
aan Pascal Heije, één van de 
boys van indertijd, in het sei-
zoen ’97-’98. Hij werd toen 
verkoren tot ‘Het talent van 
Ajax’.

Waar Adriaanse na zijn pe-
riode als hoofd jeugdoplei-
ding bij Ajax een topcarrière 

kende – zo was hij later o.a. 
hoofdtrainer van Ajax, AZ, 
Porto en Red Bull Salzburg 
– ging het met de loopbaan 
van Heije bergafwaarts. De 
beoogd opvolger van Danny 
Blind in Ajax-1 pleegde uitein-
delijk nog net geen zelfmoord. 
Zijn bijzondere verhaal, maar 
ook dat van alle andere Gol-
den Boys is opgetekend door 
Maarten Bax en collega René 
van Dam in het boek dat van-
af vrijdag 6 november in de 
boekwinkels ligt. Bax was eer-
der auteur van de bestsellers 
over Frank & Ronald de Boer, 
Badr Hari en Wesley Sneijder.

   

De Spotjes maken sfeerlichtjes
NEDERHORST DEN BERG
Op 7 november gaan de 
Spotjes mooie lichtjes ma-
ken om langs de deuren te 
gaan op 11 november, St 
Maarten of om de tuin en 
balkon gezellig te maken.

Hoe dan ook, we gaan weer 
heerlijk knutselen met elkaar 

in Kidswereld. Vorige maand 
is alles geweldig goed verlo-
pen. Mede dank zij jullie kids 
en ouders!

Wij houden ons aan de huidi-
ge Corona regels en hebben 
besloten het maximale aan-
tal kinderen terug te brengen 
naar 20. Uiteraard moet je 

thuis blijven als je niet lekker 
bent

Het team staat zaterdag weer 
klaar en kijkt naar jullie uit.

Je kunt via de voetbaltribune 
boven komen. De ochtend 
is van 9.30 tot 11.30 uur. De 
kosten zijn € 3,-

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

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

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

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

Wilt u thuis geknipt worden
door een professionele 
kapster met een flexibele 
instelling bel/app met
Heleen 06-37445476

Uw kapster aan huis
HELEEN’S HAIRSTYLING

Hele kleuring € 35,00
Toeslag lang
haar per 10 cc €   4,00
Kam coupe soleil € 35,00
Highlights vanaf € 17,50

www.heleenbehnken.wixsite.com/website

Prijslijst 2020 
Knippen € 20,00
Watergolf € 26,50
Föhnen € 26,50

Deelpermanent incl. € 65,00
Permanent incl. € 75,00
Toeslag lang haar v.a. € 12,50

Gastvrouw/-heer gezocht voor het 
gaafste pand van Bussum.

Ben jij klantvriendelijk, energiek en gezellig, 
meld je dan snel aan als oproepkracht bij 

House of Dialogue.

Interesse? Stuur een mail met je CV naar
Melissa Voogd via mvoogd@dialoguebv.nl.

Nieuwe Spiegelstraat 11, 1406 SG Bussum
Tel 035 541 18 44  www.dialoguebv.nl

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur



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

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

MIDDENWEG 115-B
NEDERHORST DEN BERG
194 m² - € 659.000,- k.k.

VENENBURG 3
NEDERHORST DEN BERG
126 m² - € 450.000,- k.k.

VREELANDSEWEG 20-A
NEDERHORST DEN BERG
132 m² - € 560.000,- k.k.

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

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

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

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

MIDDENWEG 123-A
NEDERHORST DEN BERG
334 m² - € 1.250.000,- k.k.

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

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

ONDER BODVERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG | T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL


