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BEDRIJVEN-
TERREINEN

WIJDEMERENFONDS ANTONIUS
CORONAPROOF

LELIJK SPANDOEK WIN 100 EURO!

Een etentje van Willem van Diermen
Stichting biedt gezelligheid in De Kuijer en Horstwaarde

Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen dinsdag 3 no-
vember (De Kuijer) en 
woensdag 4 november 
(Horstwaarde) werd de be-
woners van de twee verzor-
gingstehuizen een heerlijke 
maaltijd aangeboden door 
de Willem van Diermen 
Stichting. De ouderen en 
het personeel konden er 
zelfs twee dagen van genie-
ten, zo royaal bleek de gift.

Willem van Diermen
Willem van Diermen leefde 
van 1928 tot 1991. Zowel zijn 
ouders als hijzelf waren tuinder 

in de Horstermeer. Daar wer-
den groente en fruit geteeld en 
kweekten ze bloemen. In de 
aanloop naar de kerst kon je 
er terecht voor een kerstboom. 
Vanaf het moment dat het werk 
te zwaar werd voor zijn ouders, 
verzorgde zoon Willem hen en 
zette hij het bedrijf voort.

“IK VOND DAT ZO 
LEUK KLINKEN: 
SNOEPLUNCH”

Van Diermen was zeer betrok-
ken bij de ouderen en hij orga-
niseerde menig activiteit voor 
hen. Na zijn overlijden leidde 
een financiële gift tot wat nu de 
Willem van Diermen Stichting 

is. Deze organisatie verzorgt 
de jaarlijkse viering van zijn 
verjaardag op 3 november.

Aanpassingen
Door de coronacrisis golden 
er voor deze editie een aantal 
aanpassingen. Het jaarlijkse 
gebak bij de koffie, een drank-
je en een hapje in de middag 
waren onveranderd onderdeel 
van het gebeuren gebleven. 
Nieuw was het geheel verzorg-
de diner voor de bewoners van 
beide huizen. Behalve perso-
neel en bewoners mochten 
er geen andere bezoekers bij 
aanwezig zijn, dus de verzor-
ging lag in handen van het 
zorgpersoneel, dat uiteraard 

ook mocht aanschuiven.

Viering
Henny Pos van de Willem van 
Diermen Stichting had de coör-
dinatie in handen. De reacties 
die ze meekreeg waren zeer 
positief. “Ze hebben heerlijk 
gegeten en enorm genoten 
van onder anderen lekker 
zacht vlees en stoofpeertjes. 
Echt ouderwets Hollands eten. 
De sfeer was heel goed. Het 
personeel was ook enthousi-
ast. Het was allemaal zo royaal 
zeiden ze, dat er de volgende 
dag nog een snoeplunch was. 
Ik vond dat zo leuk klinken: 
snoeplunch”, aldus een vrolij-
ke Henny Pos.

 Foto: I.v.m. de coronamaatregelen een foto van de Bergplaats 1 jaar geleden 

Herinnering 
Willem van 
Diermen 
Stichting
Bent u 75 jaar of ouder en 
heeft u zich nog niet opgege-
ven voor het presentje dat de 
Willem van Diermen Stichting 
in samenwerking met Sinter-
klaas aanbiedt ?

U heeft nog tot 15 november 
om u aan te melden bij: Henny 
Pos, Voorstraat 25, tel. 254515 
of per e-mail hennypos@
xs4all.nl

Sinterklaas 
gaat door!

Sint en
roetveeg piet
mondkapjes

bestellen via

sintenpietmondkapje.nl

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS

molenfonds.nl
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za. Markt in Ankeveen weer zonder koffietent!!

bloemen, brood, vis (vooraf te 
bestellen op 035-694 8197)

van 8.00-12.30 uur met groenten,
brood, kaas, noten, olijven, siroop, 

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.

kindcentrum Klimboom
kinderopvang van 0 tot 13 jaar

 in Kortenhoef

Meer informatie: www.kmnkindenco.nl

Alle opvang in één gebouw biedt een 
vertrouwde omgeving voor kinderen.

Kinderdagverblijf

Peuteropvang

bso

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 14 november: 19.00 uur:
 J. Dresmé.
 OLV Hemelvaart
 Do. 12 november: 9.30 uur: 
 J. Dresmé.
 Do. 12 november: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Za. 14 november: 19.00 uur: 
 W. Balk.
 Zo. 15 november: 9.30 uur: 
 J. Dresmé en W. Balk.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 12 november: 10.30 uur: 
 Uitstelling van het aller-
   heiligste sacrament.
 Zo. 15 november: 9.30 uur: 
 B. v. Wilgenburg.
 (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. 15 november: 10.00 uur: 
       geen opgave ontvangen.

 Hervormde gemeente
  ‘s-Graveland 

       Zo. 15 november: 10.00 uur: 
       Ds. H.P.J. Schormans.

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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AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

Toekomst bedrijventerreinen pittige uitdaging

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Jan Klink 
vraagt aandacht voor de 
toekomst van de bedrij-
venterreinen in de dorpen. 
Hij baseert zich op een 
uitgebreid rapport van Bu-
reau Buiten.

Uit het rapport blijkt dat de 

Wijdemeerse bedrijventer-
reinen te maken hebben met 
een viertal vraagstukken. Met 
uitzondering van De Boom-
gaard aan de provinciale 
verbinding N201 is de ligging 
ongunstig, aan kleine wegen 
voor lokaal verkeer. Ook is 
uitbreiding beperkt, omdat de 
terreinen veelal zijn omgeven 
door de harde natuurgrenzen. 
Ten derde zien de terreinen 

er meestentijds rommelig uit, 
qua bestrating, uitstraling en 
parkeerruimte, ook de kwa-
liteit van de panden is niet 
bijzonder. Tot slot klagen de 
ondernemers over de slechte 
digitale bereikbaarheid.

Niets doen is volgens de wet-
houder geen optie. “Er is in 
de regio Gooi en Vecht een 
behoefte aan 80 ha. bedrij-

venterreinen. Weliswaar komt 
er mogelijk in Wijdemeren 
een uitbreiding van 10 ha. 
op Ter Sype naast woning-
bouw. Maar verbetering is 
echt nodig, omdat er diverse 
grote spelers zijn die econo-
misch van belang zijn.” In het 
rapport worden 123inkt op 
Nieuw-Walden, de Avonturen-
fabriek op de Rading en Zijt-
veld en Eurosort op De Boom-
gaard genoemd.

Weliswaar zijn de meeste Wij-
demeerse bedrijven buiten de 
terreinen gevestigd. En zijn er 
slechts 1300 banen gevestigd 
(15% van alle banen in Wijde-
meren), toch mag het belang 
niet onderschat worden. Blijk-
baar hebben de ondernemers 
het wel naar hun zin op die 
terreinen, want de bezettings-
graad is hoog, er is nauwelijks 
leegstand. Door de coronacri-
sis zal het moeilijker worden 
om het hoofd boven water te 
houden.

Allerrommeligst
Van De Boomgaard, 
Nieuw-Walden, de Rading, 

de Zodde, de Reeweg en De 
Slenk kan laatstgenoemde 
aan de Cannenburgerweg in 
Ankeveen zonder twijfel het 
allerrommeligst worden ge-
noemd. Gesitueerd aan een 
smal boerenweggetje waar 
her en der veel auto’s in de 
berm staan.

Dat is de wethouder ook op-
gevallen. Hij pleit voor een 
verbinding tussen De Boom-
gaard en De Slenk, waardoor 
een betere ontsluiting kan 
plaatsvinden. Het liefst zou 
Klink zien dat beide terreinen 
naar elkaar toegroeien. Daar-
voor is nog een lange weg te 
gaan. Ondernemers zullen 
het zelf moeten oppikken, het-
geen een forse financiële in-
jectie vereist. Bovendien heb 
je te maken met weilanden 
rondom die als natuurgebied 
staan ingetekend. “Het is niet 
statisch, kaartjes veranderen. 
Er is van alles mogelijk, in 
goed overleg”, sluit Jan Klink 
hoopvol af.

Ons landschap en de nieuwe   
ruimtelijke projecten
Ingezonden brief

Provincie Noord-Holland stel-
de onlangs een nieuwe om-
gevingsverordening vast. Het 
landschap van Wijdemeren 
krijgt nu meer bescherming. 
Dit was hard nodig, want ons 
college vindt die bescherming 
minder belangrijk. Commer-
ciële projectontwikkelaars-
plannen moeten volgens het 
college voorrang krijgen op 
schaarse natuur, verkeers-
veiligheid en de ruimtelijke 
kwaliteit. Bovendien neemt dit 
college de mening van vele in-
woners niet serieus. Zo werd 
voor het plan Zuidsingel fase 8 
een digitale participatiebijeen-
komst gehouden, georgani-
seerd door de projectontwik-
kelaar zelf, niet onafhankelijk 
dus. Tevoren werd gezegd dat 
het onderwerp ‘verkeer’ niet 

aan de orde mocht komen. 
Je vraagt je af hoe het zover 
heeft kunnen komen. Neder-
land stond bekend om zijn 
goed georganiseerde planolo-
gie die ons cultuurlandschap, 
onze waterrijkdom en onze 
langzaam gegroeide stedelij-
ke structuren prachtig voor het 
voetlicht bracht. Maar we zien 
hier in onze gemeente, ook 
elders helaas, een wethou-
der die de druk en listen van 
marktpartijen niet kan weer-
staan. De Lokale Partij vindt 
dat je als gemeente eerst zélf 
een plan moet hebben en dán 
pas om tafel moet gaan met 
wie dan ook.
Ik betitelde de aanpak van 
onze wethouder, tijdens de be-
handeling van deze verorde-
ning bij de provincie, als ‘cow-

boyacties’. Maar het is nog 
veel treuriger dan dat! Er is 
namelijk niet alleen sprake van 
overhaaste bouwprojecten in 
de polders, die de provincie 
zal tegenhouden en waarte-
gen nu al veel verzet bestaat, 
maar óók ons beeldbepalende 
groen en bomen zijn niet veilig! 
Ik maak me grote zorgen om 
ons karakteristieke landschap. 
Een evaluatie (van maart) van 
het bomenbeleid liet zien dat 
er veel is misgegaan. Maar 
de betreffende wethouder laat 
weten dat de discussie over 
die evaluatie nog eventjes zal 
worden uitgesteld. Dus gaan-
deweg gaat nu veel verloren. 
Gaat ons landschap zo niet 
naar de knoppen?
Renée Wijnen,
raadslid voor De Lokale Partij

Burgemeester Larson 
sluit bedrijfspand voor 
zes maanden
WIJDEMEREN
Burgemeester Crys Lars-
on van Wijdemeren heeft 
vrijdag 6 november een 
bedrijfspand aan de In-
dustrieweg in Loosdrecht 
gesloten voor de duur van 
zes maanden. Eerder is in 
dit pand handel in goede-
ren gesignaleerd, bestemd 
voor de drugshandel.

Woensdag 30 september is 
er in dit pand een grote inte-
grale doorzoeking geweest, 
op basis van verdenkingen 
van het faciliteren van de pro-
ductie en handel in drugs. De 
politie heeft samen met het 
Openbaar Ministerie, de ge-
meente Wijdemeren en het 
UWV onderzoek gedaan naar 
strafbare feiten binnen het be-
drijf. Er is een groot deel van 
de bedrijfsvoorraad in beslag 
genomen.

Damoclesbeleid
Uit van politie ontvangen infor-
matie en de aangetroffen situ-
atie in het bedrijfspand is voor 
burgemeester Larson zeer 
aannemelijk dat vanuit deze 
onderneming criminaliteit is 
gefaciliteerd, waardoor spra-
ke is van ernstige verstoring 
van de openbare orde. Met de 
sluiting heeft de burgemeester 
het Damoclesbeleid toege-
past. Deze bestuursrechte-
lijke maatregel kan naast de 
strafrechtelijke maatregel van 
de politie en het Openbaar Mi-
nisterie worden opgelegd om 
gevaarlijke situaties op te hef-
fen. De sluiting houdt in dat de 
toegang tot het perceel voor 
een periode van zes maanden 
is afgesloten en verzegeld. 
Het is gedurende deze peri-
ode verboden het perceel te 
betreden. Overtreding van dit 
verbod is een strafbaar feit.
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Secretariaatswissel      
Wijdemerenfonds

WIJDEMEREN
Sinds september is Kim 
van den Berg de nieuwe 
secretaris van het Wijde-
merenfonds. Zij neemt het 
stokje over van Saskia 
Luijer. De dames gaan in 
onderstaand dubbelinter-
view samen in gesprek.

Vijf vragen van Kim aan  
Saskia
1. Jij bent bij aanvang van het 
fonds niet zomaar gevraagd. 
Je bent heel actief binnen Wij-
demeren. Waar kunnen men-
sen jou van kennen? “Ik denk 
met name als redactielid van 
het Weekblad Wijdemeren en 
de Nieuwsster, co-presentator 
van het GooiTV programma 
‘In gesprek met’, vrijwilliger 
van de Hervormde Gemeen-
te Kortenhoef, saxofonist (en 
oud-bestuurslid) van muziek-
vereniging Amicitia en secre-
taris van de Avondvierdaagse 
Kortenhoef.”

2. Voor wie het Wijdemeren-
fonds niet kent, kun jij als 
voormalig bestuurslid vertel-
len waar het fonds voor staat? 
“Het doel van het fonds is om 
de saamhorigheid in Wijdeme-
ren te versterken. Om het con-
tact in de buurt te vergroten 
en om de omgeving meer te 
verbinden. Inwoners die daar 
initiatieven in willen nemen, 
kunnen een beroep doen op 
financiële ondersteuning.”

3. Wat is je grootste uitdaging 
geweest als secretaris van het 
Wijdemerenfonds? “Het creë-
ren van bekendheid. Dat was 
– en is nog steeds – een grote 
uitdaging.”

4. Welke bijdrageverzoek aan 
het Wijdemerenfonds heeft jou

het meest geraakt en waar-
om? “Na de uitbraak van het 
coronavirus hebben we een 
oproep gedaan om juist tijdens 
de lockdown initiatieven te ne-
men gericht op verbinding en 
saamhorigheid. Het idee om 
‘opvrolijktasjes’ uit te delen in 
de zorgcentra, vond ik toen 
een prachtige aanvraag.”

5. De kerstbomen die het Wij-
demerenfonds dit jaar weer in 
iedere dorpskern neerzet, zijn 
dit jaar ‘wensbomen’. Voor wie 
zou jij een wens ophangen? 
“Het klinkt misschien wat stich-
telijk, maar mijn wens voor ie-
dereen zou zijn ‘de kunst van 
dankbaarheid’. Om blij te zijn 
met alles wat je hebt en (nog 
wél) kunt. En om dit te delen 
met de mensen om je heen.”

Vijf vragen van Saskia aan 
Kim
1. Ook jij bent in Wijdemeren 
geen onbekend gezicht. Waar 
kunnen inwoners jou van ken-
nen? “Mensen kunnen mij 
kennen via de facebookpagi-
na De Wijdemeer en van de 
artikelen die ik als ZZP’er heb 
geschreven voor de Nieuws-
ster. Ik werk als marketing en 
communicatie medewerker 
voor de kinderopvangorgani-
satie Eigen&Wijzer en ik ben 
ook gewoon een moeder die 
actief is als MR-lid, als luizen-
moeder en als chauffeur naar 
sportclubs van mijn kids.”

2. Bij het zoeken naar een 
opvolger voor het secretari-
aat vonden we jou de ideale 
kandidaat. Welke kwaliteiten 
neem jij mee? “Ik denk dat 
het een pluspunt is dat ik een 
groot netwerk heb en dat ik be-
naderbaar ben. Netwerken,

Foto: Saskia (links) en Kim

content en het vergroten van 
de online zichtbaarheid zijn 
mijn expertises, dus toen mij 
werd verteld dat het Wijdeme-
renfonds nog weinig zichtbaar-
heid heeft, zag ik daarin zeker 
een rol voor mij.”

3. Wat spreekt je aan in het 
Wijdemerenfonds? Waarom 
zei je ‘ja’ toen je werd ge-
vraagd? “Als eerste vind ik het 
een eer dat ik ben gevraagd. 
Ten tweede is mij het geregeld 
opgevallen dat veel goede 
initiatieven er niet komen bij 
gebrek aan financiële midde-
len. Dat ik nu samen met het 
bestuur kan kijken of wij die 
financiële bijdrage kunnen le-
veren, vind ik ontzettend leuk.”

4. Welke ideeën heb je om 
meer bekendheid te geven 
aan het fonds? “Ik wil nog 
eens teruggaan naar de mooie 
projecten die reeds ondersteu-
ning hebben ontvangen, om te 
zien hoe het er nu voorstaat. 
Bij nieuwe projecten wil ik kij-
ken hoe we de betrokkenheid 
en zichtbaarheid kunnen ver-
groten.”

5. Het Wijdemerenfonds be-
staat nu vier jaar, hoe zou ‘t er 
over nog eens vier jaar moeten 
uitzien? “Ik zou graag zien dat 
wij een nog altijd financieel ge-
zond fonds zijn, dat mensen in 
de gemeente helpt en dat ook 
wordt gevonden door mensen 
die een bijdrage willen doen. 
Daarom nodig ik iedereen uit 
om een kijkje te nemen op 
www.wijdemerenfonds.nl.”

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

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

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

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

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

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

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Chalet Parc De Vechtoever verhuurt diverse recreati ewoningen. 

De chalets zijn fraai gelegen met parkeergelegenheid.

De chalets zijn goed geïsoleerd, volledig ingericht en zeer ge-
schikt als ti jdelijke woning voor overbrugging tussen 2 huizen 
of bij verbouwing. 

De minimale huurtermijn is 2 maanden en er wordt uitsluitend 
voor bepaalde ti jd verhuurd.

Huurprijs vanaf € 975,- per maand.

TIJDELIJKE OVERBRUGGING
WONEN

www.vechtoever.nl • 0294 25 16 92

Marjolein Ophoff

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Kanjer van de week:

Speculaascake
€ 4,65

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Kerstdiner voor jong en oud gaat door
Samen thuis dineren

WIJDEMEREN
Het motto van het kerstdi-
ner voor 2020 is hetzelfde 
als vorig jaar: “Kerst vie-
ren doe je samen”.

Door het coronavirus wordt 
het kerstdiner op 19 december 
aan huis bezorgd. Geen gro-
te groepen, maar je mag wel 
een, twee of drie familieleden 
(broer of zus, kinderen en/
of kleinkinderen), vrienden of 
buren uit Kortenhoef, ’s-Gra-
veland of Ankeveen bij je thuis 
uitnodigen (maximaal 4 kerst-
diners per aanvraag). Heb je 
geen tafelgenoot? Geen nood, 
dan gaan wij op zoek naar een 
match. Aan alles wordt ge-
dacht om er een fantastische 
avond van te maken.

Het kerstdiner is onder voor-
behoud. Met strengere maat-
regelen kan het kerstdiner niet 
doorgaan.
Opgeven kan vóór 1 decem-
ber bij Corrie Ockhuijsen (tel. 
06-54712857 of e-mail mijn-
naamiscorrie@hotmail.com).

 Foto: Timolina

Verdeel- en heerspolitiek
Ingezonden brief

Onlangs kreeg een deel van 
de bewoners van ’s-Graveland 
een brief van de gemeente 
over het haalbaarheidsonder-
zoek verkeersoplossing Kor-
tenhoef. Een vreemde zaak. 
In de brief wordt geen correcte 
voorstelling van zaken gege-
ven. Ik noem de belangrijkste.

Het onderwerp van de brief 
is ‘Verkeersoplossing Kor-
tenhoef’. De suggestie wordt 
gewekt dat er een verkeer-
sprobleem is, waaronder de 
Smidsbrug. Dat zit zo. De 
gemeente wil het bouwplan 
Zuidsingel fase 8 realiseren 
waarvoor de gemeenteraad 
als randvoorwaarde heeft ge-
steld dat er een oplossing moet 
komen voor het extra verkeer 
door de geplande 200-250 wo-
ningen. In het haalbaarheids-
onderzoek wordt toegewerkt 
naar een oplossing voor het 

extra verkeer. De gemeente 
verkoopt deze oplossing als 
zijnde een probleem dat er al 
was, notabene door bewoners 
zelf aangegeven. In het haal-
baarheidsonderzoek staat dat 
de locatie Smidsbrug in de on-
line inventarisatie ruim 50 van 
de ruim 1000 reacties werd 
genoemd (circa 2%). Bewo-
ners vinden de Smidsbrug dus 
geen knelpunt.

De gemeente schermt in de 
brief ook met het advies van 
Veilig Verkeer Nederland 
(VVN) die het verkeersplan 
heeft beoordeeld. VVN vindt 
een bypass op het Zuidereinde 
‘een zeer creatieve oplossing. 
Echter puur ingegeven door 
onderzoeksvraag plancapaci-
teit woningbouw. Zeker geen 
robuuste aanvulling (…) en 
kan/moet worden beschouwd 
als ‘noodgreep’.

De gemeente geeft aan dat in 
het haalbaarheidsonderzoek 
verschillende schetsen zijn 
gemaakt met mogelijke oplos-
singen. Dat blijkt niet te klop-
pen getuige het advies van 
VVN: ‘Verder ontbreekt een 
duidelijk inzicht in de onder-
zoeksresultaten van de in de 
rapportage genoemde kans-
arme oplossingen. Hierdoor is 
een afweging tussen de voor-
stellen en andere opties niet 
goed mogelijk. Ook inzicht in 
de kosten van alle voorgestel-
de opties ontbreekt nog.’
Kortom, de verkeersoplossing 
zal en moet er komen met een 
verkeerde voorstelling van za-
ken en verdeel- en heerspoli-
tiek. Voor geïnteresseerden: 
een overzicht van de gevolgen 
van de verkeersoplossing is te 
vinden op minderhinder.nu.

Amelya Domina

Kerstafette
Oproep deelnemers Kerstafette 18 december

‘S-GRAVELAND
Wil je optreden tijdens de 
Kerstafette? Maak je de lek-
kerste erwtensoep?

Op vrijdag 18 december zal er 
op het terrein van de Hervorm-
de Kerk, Noordereinde 14 in 
’s-Graveland een kerstmarkt 
zijn. Deze kleine kerstmarkt 
fungeert ook als de sfeervolle 
entree voor de Kerstafette in de 
kerk zelf.

De Kerstafette ? Diverse arties-
ten uit de regio kunnen er om 
beurten een kort optreden ver-
zorgen (maximaal 25 minuten). 
Het is een unieke mogelijkheid 
voor met name amateur-arties-
ten en -gezelschappen van zich 
te laten horen in een tijd dat dit 
vanwege het virus moeilijk is.

Hoewel het virus roet in het 
eten kan gooien, gaan we er 
op dit moment vanuit dat er 
een 1,5 meter-evenement kan 
plaatsvinden. Het betekent dat 
optredende groepen niet groter 
kunnen zijn dan 5 personen. 

Het repertoire mag klassiek of 
hedendaags zijn. Omdat er el-
ders al veel kerstrepertoire te 
horen is, geeft de organisatie 
de voorkeur aan andersoortig 
repertoire. Meld je aan!

Het evenement begint om 
17.00 uur en duurt tot uiter-
lijk 22.00 uur. In dit tijdvak zal 
ook de prijs worden uitgereikt 
voor de lekkerste erwtensoep. 
Dus geef je op als je met een 
grote pan erwtensoep wilt mee-
dingen naar de Wijdemeerse 
Snertprijs 2020.

Het evenement wordt georga-
niseerd door de Daniël Stal-
paert Stichting. Deze stichting 
heeft als doel geld in te zame-
len voor het onderhoud van de 
Hervormde kerk aan het Noor-
dereinde in ’s-Graveland, een 
kerk die ontworpen is door de 
17e eeuwse architect Daniël 
Stalpaert en een belangwek-
kend monument is.
Aanmeldingen via mailadres: 
ben.groenendijk@icloud.com
Informatie: 06 54674076

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Houd De Paddenpoel fietsvrij
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Begin dit jaar is De Pad-
denpoel in Kortenhoef 
ontwikkeld tot een leuk en 
uitdagend speel- en sport-
veld. Een mooie plek voor 
jong en oud. Om het terrein 
ook veilig te houden, is de 
oproep om er niet meer te 
fietsen.

In 2018 nam de St. Antoni-
usschool het initiatief om een 
Appelboomtraject te starten 
op het braakliggend openbaar 
groen tussen de school en 
sporthal De Fuik. Ondersteund 
door de gemeente werd de 
buurt erbij betrokken en kwam 
men samen tot een concreet 
plan. Zo kwam er een steiger, 
een prairietuin, een klimwand 
en een pannaveld. Na de ope-
ning bleek dat fietsers gewend 
waren het terrein te gebruiken 
als korte route naar de achter-
liggende woonwijk. Dat lever-
de vervelende en gevaarlijke 
situaties op in De Paddenpoel.

Over het gras
“In de praktijk kom je dingen 
tegen, waar je niet aan ge-
dacht hebt. Zoals het fietsen,” 
licht dorpscoördinator Saskia 
Hille toe. “Men mocht er voor-
heen ook niet fietsen, maar 
dat leverde nooit problemen 
op. Nu wel. De fietsers gaan 
bijvoorbeeld dwars over het 
kunstgrasveld en dat heeft 
daar veel van te lijden. Boven-
dien wordt er in De Padden-
poel door kinderen gespeeld. 
Het is gewoon niet veilig om er 
doorheen te fietsen.”

Langs De Fuik
Als pragmatische oplossing 
plaatste de gemeente een 
poortje bij de ingang van het 
kunstgrasveld. Maar dat had 
niet het gewenste resultaat. 
Fietsers kozen een alterna-
tieve route, nu over de stoep 
langs sporthal De Fuik. Dat 
leverde hachelijke situaties op 
en meerdere (bijna) ongeluk-
ken. Hille: “In overleg met Dirk 
van den Broek is er nu een 
hek geplaatst. Maar dat is niet 
de echte oplossing, want dat 

maakt het minder toegankelijk 
voor mensen in een rolstoel.”

Een blokje extra
Al met al leidt de situatie tot 
irritaties en frustraties en dat 
is heel vervelend, meent de 
dorpscoördinator. “We heb-
ben twee keer geprobeerd om 

het fietsverkeer te ontmoedi-
gen, maar dat heeft nog niet 
gewerkt. De communicatie 
hierover is ook niet optimaal 
geweest. Dat is lastig in deze 
coronatijd. Zodra het weer kan, 
ga ik heel graag met alle partij-
en om de tafel. Samen kunnen 
we creatiever zijn en iets be-

denken wat wel werkt. Tot die 
tijd vraag ik nog even geduld 
en een beetje verdraagzaam-
heid. En de fietsers roep ik op 
om die 100 meter even om te 
rijden. Ik snap dat het wennen 
is aan een nieuwe situatie, 
maar maak gewoon dat blokje 
extra. Zo ver is dat niet.”

FLATS IN POLDER VAN KORTENHOEF?
5 bouwlagen tot 16 meter hoog - maak uw bezwaar kenbaar!

Wethouders Boermans (D66) en De Kloet 
(Dorpsbelangen) manipuleren bewoners 
over de nieuwe verkeerssituatie Emmaweg/
Smidsbrug. Zij vertellen niet het hele verhaal 
en informatie wordt selectief verspreid.

Heeft u de brief van 29 oktober ontvangen? 
De meesten van ons niet. En verkeer is (nog) 
geen onderdeel van de participatie! Maar wel 
een randvoorwaarde voor de bouwplannen. 
Dat lijkt toch nergens op!

Wat is er werkelijk aan de hand? Wij zetten het voor u op een rij:
• Gemeente Wijdemeren wil flatgebouwen (met 5 bouwlagen tot 16 meter hoog!) in de 

polder Kortenhoef en heeft daarbij veel haast om provinciale plannen voor te blijven.
• Om 250 woningen te kunnen bouwen moet er een oplossing komen voor de extra 

verkeersbewegingen.
• Projectontwikkelaars hebben een verkeersplan laten schrijven dat naar de gewenste 

uitkomst toeschrijft. Conclusie: bouwen tot meer dan 250 woningen is mogelijk.
• De gemeente misbruikt eerder onderzoek om dit verkeersplan te legitimeren. 

Bewoners zouden de verkeerssituatie rondom de Smidsbrug als probleem ervaren.
• De gemeente schermt ten onrechte met goedkeuring van het verkeersplan door 

Veilig Verkeer Nederland. VVN is juist uiterst kritisch over het plan en de negatieve 
gevolgen voor de verkeersveiligheid!

• Uitvoering van het verkeersplan heeft grote gevolgen voor de verkeersstromen 
door onze dorpen. Feitelijk wordt een rondweg rond Hilversum gecreëerd die een 
aanzuigende werking op autoverkeer gaat hebben!

Uiteraard mag u ook kritisch zijn op wat MinderHinder.nu schrijft. Vorm uw eigen mening, maar baseert u zich op de feiten. 
Alle feiten en niet een selectie van de feiten. 

Ons advies: dien vóór 24 november een zienswijze in, tegen het ontwerpbestemmingsplan Zuidfase 8. 
Hoe u een zienswijze kunt indienen leest u op onze website www.minderhinder.nu

FLATS IN POLDER VAN KORTENHOEF?
5 bouwlagen tot 16 meter hoog - maak uw bezwaar kenbaar!
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Zandkasteel verhuist naar Natuur-      
monumenten
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het Zandkasteel, een zor-
ginstelling voor kinderen, 
jongeren en jongvolwasse-
nen met een verstandelijke 
beperking, gaat mogelijk 
verhuizen van de Kerklaan 
in Kortenhoef naar Villa La-
bora in ‘s- Graveland. Villa 
Labora is het kantoorpand 
van Natuurmonumenten, 
dat zoals bekend zal weg-
trekken uit het dorp.

Volgens Zandkasteel-directeur 
Karin van Zanden groeit haar 
instelling uit z’n jasje. Op dit 
moment wordt er gebruik ge-
maakt van lokalen binnen de 
ZML-school (Zeer Moeilijk Le-
rende kinderen) de Mozarthof 
in Hilversum en op de eigen lo-
catie op de Kerklaan in Korten-
hoef. “Wij bieden naschoolse, 
vakantie- en weekendopvang. 
Daarnaast bieden wij ook lo-

geren aan in het weekend 
en hebben wij een dagbeste-
dingsgroep voor schoolver-
laters van het ZML-onderwijs 
van 18 jaar en ouder. Logeren 
doen wij nu op locatie bij een 
bungalowpark. Nu gaat het 
mogelijk worden om alles on-
der één dak te huisvesten, een 
grote wens!” Villa Labora is 
een groot pand aan het Noor-
dereind, naast Boekesteyn en 
grenzend aan de buitenplaat-
sen van Natuurmonumenten. 
Op dit moment wordt er hard 
gewerkt om de financiering 
rond te krijgen. Daarna moe-
ten de ruimtes nog verbouwd 
worden zodat de cliënten daar 
goed kunnen functioneren. 
Met meer ruimte en meer dien-
sten. Van Zanden wil dan ook 
absoluut geen uitspraak doen 
over het mogelijke tijdstip van 
de verhuizing.

Uit het hele Gooi komen cli-
enten met een verstandelijke 
beperking voor begeleiding 

en zorg naar het Zandkasteel. 
Ook de gemeente Wijdemeren 
heeft een zorgcontract vanuit 
de jeugdwet met Het Zandkas-
teel. Karin van Zanden wijst 
op een nieuwe tak van haar 
bedrijf: de zorgontwikkelings-
groep. “Dat wordt een groep 
voor kinderen die niet passen 
in het ritme van een ZML-
school, maar zeker wel leer-

baar zijn. Die kinderen gaan 
we kindvolgend begeleiden. 
Op die manier kunnen zij ook 
stapjes maken in hun ontwik-
keling.”

Wethouder Rosalie van Rijn 
is blij met de verhuizing. “Het 
betekent voor Wijdemeren 
dat we kunnen voldoen aan 
een nieuw zorgaanbod op 

een prachtige locatie. Ik vind 
het echt een toegevoegde 
waarde.” De financiering is 
geheel voor de instelling, de 
gemeente zal medewerking 
verlenen aan een omgevings-
vergunning. De invulling zal 
veranderen van kantoor naar 
maatschappelijke functie.

Duurzaam dak op Nederhorst
200 zonnepanelen maatschappelijk signaal

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Dankzij de 200 zonnepa-
nelen op het dak van de 
accommodatie van VV 
Nederhorst is er 24.000 
kg CO2- uitstoot bespaard 
en zijn er al 712 bomen 
geplant. Dat is een goede 
maatschappelijke bijdra-
ge, vinden Rin van der 
Molen en Erik-Jan Hennis 
van de Stichting Voetbal-
complex Nederhorst.

Een stichting die al bijna 10 
jaar het beheer heeft over de 
accommodatie op sportpark 
Meerzicht, waar voetbalver-
eniging Nederhorst met ple-
zier voetbalt. Van der Molen 
en Hennis benadrukken dat 
voetbal- en stichtingsbestuur 
een twee- eenheid vormen. 
De zonnepanelen werden al 
in september 2019 geïnstal-
leerd door de firma Solention, 
die ook een belangrijke bijdra-
ge als sponsor leverde. “Het 
bijzondere is dat deze pane-

len in oost-west richting zijn 
geplaatst, waardoor je weinig 
ballast nodig hebt. En het ren-
dement is niet lager dan bij de 
gangbare zuidelijke richting, 
mede door de geknikte vorm 
waarin ze liggen”, vertelt pen-
ningmeester Hennis. Die 
eraan toevoegt dat de inves-
tering van 45.000 euro ‘een 
stevige afweging’ was. “We 
moesten het met eigen mid-
delen doen”, voegt voorzitter 
Van der Molen eraan toe. “De 
gemeente Wijdemeren kon 
ons op geen enkele manier 
ondersteunen. Geen rentelo-
ze lening, geen 1/3 regeling, 
het lukte allemaal niet. Dat 
vonden we best teleurstel-
lend. Terwijl het belang van 
een sportclub die duurzaam-
heid wil uitstralen toch best 
groot is.” Met een opbrengst 
van ± 5000 euro per jaar is 
de terugverdientijd zo’n 7 à 9 
jaar, dus ook financieel- eco-
nomisch zijn de zonnepane-
len best aantrekkelijk.

“De VV Nederhorst staat mid-

den in deze gemeenschap. 
Sport is een bindmiddel. Door 
dit initiatief doen we ook een 
stap in de energietransitie 
en werken we hopelijk mee 
aan de bewustwording dat 
het allemaal duurzamer kan”, 

meent Rin van der Molen. “In 
ieder geval is VVN nu een 
stuk toekomstbestendiger, zit-
ten we steviger in het zadel”, 
weet Erik-Jan Hennis.

De komen de tijd zijn de bestu-

ren flink bezig met het verlen-
gen van diverse sponsorcon-
tracten, naast het opstellen 
van nieuwe samenwerkings-
verbanden met bedrijven.

 Foto:
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Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mij 
zelf ooit ken (Ps. 139)

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt
Als veel je wordt ontnomen

Als het leven niet meer jouw leven is
Dan komt de tijd dat het einde goed is

Na een periode van langzaam afnemende 
gezondheid, heeft onze oom en oudoom 

zijn rust gevonden.

Jacobus Vlaanderen
Co

* Nederhorst den Berg, † Laren,
7 juli 1936 3 november 2020

We koesteren de mooie herinneringen aan ome Co 
met een glimlach.

Neven en nichten

De crematieplechtigheid heeft inmiddels 
in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Bert van Duijn
Vijverhofpad 6
2421 AW  Nieuwkoop

Na een lange, moedige strijd is rustig ingeslapen mijn 
lieve man, onze vader en schoonvader

Evert Oosterbroek
* 18 mei 1947   Nederhorst den Berg    1 november 2020 
                                   
 Gerda Oosterbroek-Ottenhoff

 John † en Paulien

 Jerry en Maryan

Jan Steenhof  44
1394 GB  Nederhorst den Berg

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van onze fijne en vrolijke collega 

Piet Zuidervaart

Piet was de laatste jaren een zonnetje in ons team.
Helaas mocht hij zijn strijd de afgelopen weken

niet winnen.

We zullen je missen Piet.

Ons medeleven gaat uit naar Marry, Jeroen & Jiska,
Mark & Brenda, familie en vrienden.

Ala’, Arnold, Bert, Carolien, Chantal, David, Gesiele,
Giel, Hans, Pim, Renando, Sebastiaan, Sjoerd,

Song - Team MASQUELIER’s

FAMILIEBERICHTEN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus 
0626252434

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

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

0294-251451.

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

035-6566623

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

www.huart.nl

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

Te koop: openhaardhout
06-23188138

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

 
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235

MASSAGE IS PUUR
Massage is zo nodig, 
vooral nu. Voor échte

ontspanning én klachten.
Maak nu een afspraak. 

www.donnalife.nl

Te koop aangeboden wegens
overlijden, Leopard L.E scoot-

mobiel 4 wielen, 2 jaar oud
voorzien van nieuwe accu’s.

Vraagprijs,  1.499.
telefoon 0294253811.

VOOR AL UW KLUSSEN
Verbouw/Renovatie/Ontwerp
06-11246795 / 06-15909873

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

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

Kijk op toegi� .nl en 
ontdek hoe uw idealen 
kunnen voortleven

‘Een eerbetoon 
aan mijn vrouw’

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!

Nieuw 
assortiment 

boeken
van 

Bestsellers 
tot 

unieke 
pareltjes

U vindt ons elke 3e zaterdag 
van de maand op 

het Willie Das-plein in 
Nederhorst den Berg of bestel 

uw boek via 035 206 29 56 

www.deboektique.nl
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Het Bordes, nieuwe plek van samenkomst
Herdenken in het centrum

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Hoewel Het Bordes alweer 
enige tijd gereed is, was 
er nog geen moment van 
een officiële opening ge-
pland. Vorige week waren 
gemeentelijk projectleider 
Ine Middag en wethouder 
Joost Boermans aanwe-
zig om kort stil te staan bij 
deze nieuwe plek van sa-
menkomst.

Jarenlang was er een Doden-
herdenking in de tuin van het 
voormalige gemeentehuis van 
’s-Graveland. Toen het histori-
sche buitenhuis werd verkocht 
aan een particulier vond de 
gemeente Wijdemeren in het 
Van Heumenhof te Kortenhoef 
een nieuwe stek voor het oor-
logsmonument. “Dat was geen 
ideale plek”, vertelt wethouder 
Boermans “te weinig ruim-
te. De fanfare was verstopt 
achter een heg.” Dus toen 
het project De Paddenpoel 

tussen sporthal De Fuik en 
de Antoniusschool ontstond, 
zag projectleider Ine Middag 
kans om aan de andere kant 
een bordes te creëren. Overi-
gens na een lange zoektocht 
langs diverse andere locaties, 
in samenwerking met Pieter 
Luijer en Karel Spoor van de 
Oranjecomités van Kortenhoef 
en Ankeveen. “Deze plek ligt 
meer in het centrum van het 
dorp. Bovendien is de ruimte 
toegankelijker voor iedereen. 
Daarnaast kan het multifuncti-
oneel worden ingezet, voor de 
Avondvierdaagse, Sinterklaas, 
de Driedorpenloop, noem 
maar op”, vervolgt de wethou-
der.

Waar eens een verrommeld 
bosje met jeu de boulebaan 
lag, zie je nu een halfrond 
pleintje met twee vlaggenmas-
ten, bereikbaar met een paar 
treden vanaf de parkeerplaats 
en omringd door (nu nog lage) 
boompjes en struiken. Op de 
achtergrond het herdenkings-

monument, op de vloer een 
fraai mozaïek met het wapen 
van Wijdemeren. Ine Middag 
prijst de bijna perfecte parti-

cipatie van dit plan, met het 
raadplegen van de omwonen-
den en de prettige samenwer-
king met de Oranjecomités. 

Met recht ‘herdenken in het 
centrum’, hopelijk weer op 4 
mei 2021.

Zonder jullie geen wij
Door: Sijmen Brandsma

‘S -GRAVELAND
Deze week staat in het te-
ken van afscheid. Afscheid 
van een grote groep men-
sen die hier wekelijks hun 
groenten komen oogsten. 
Dat betekent voor hen dat 
ze voor het laatst van het 
seizoen op het bord lezen 
wat het land brengt. 

Deze week Yacon, winterpos-
telein, peertjes, boerenkool en 
pastinaak. Dan de inmiddels 
verschoten blauwe vlaggetjes 
zoeken, vuile handen krijgen 
bij het pastinaken opgraven, 
worstelen met te kleine mesjes 
bij te grote stronken boeren-
kool en recepten uitwisselen 
met Henriette.

Afscheid maar geen vaarwel. 
Bijna iedereen geeft aan vol-
gend jaar weer van de partij 
te zijn. Dat wil zeggen dat we 
het vertrouwen krijgen dat we 
weer zoveel en zo mooi mo-
gelijke groenten voor ze telen. 
Daar zijn we inmiddels mee 
begonnen, de eerste knoflook 

is geplant en binnenkort gaan 
we met het teeltplan aan de 
gang, Dan worden zoveel mo-
gelijk wensen en ideeën van 
de oogsters meegenomen. 

Zoals onze tuin ontstaan er 
steeds meer initiatieven in ons 
land. Tuinen, gedragen door 
een vaste groep consumen-
ten. Hoewel consumenten 

hier een vreemd woord is. Zij 
oogsten groenten, beleving en 
nieuwe onbekende gewassen, 
wij oogsten heel veel dank-
baarheid.

Zonder jullie geen wij, groeten 
van Sijmen van tuinderij Land 
en Boschzigt. Meer info: info@
landenboschzigt.nl
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Blijf komen !
Huisartsen en zorginstellingen blijven 

patiënten oproepen zich te melden 

met klachten.

REGIO
De gezamenlijke huisart-
sen en zorginstellingen 
blijven patiënten oproepen 
om met klachten huisarts 
of medisch specialist te 
blijven raadplegen.

Het op tijd vast stellen of be-
handelen van een ziekte of 
kwaal, kan erger voorkomen. 
Bij klachten die wijzen op co-
rona (hoesten, verkoudheid, 
koorts, etc.) is telefonisch 
overleg vooraf altijd noodza-
kelijk. De zorgprofessionals 
en -organisaties doen er alles 
aan om de reguliere zorg veilig 
door te laten gaan. Wel vragen 
ze bezoekers om een mond-
kapje te dragen.

Veel zorgprofessionals zagen 
afgelopen voorjaar dat men-
sen met klachten, waarmee 
ze normaal gesproken naar de 
huisarts, de specialist of een 
andere zorgprofessional zou-
den gaan, niet kwamen. Een 
veel gehoorde reden was dat 
mensen de zorgprofessionals, 
die toch al zo druk waren met 
corona, niet wilden belasten 
of dat men bang was voor co-
ronabesmetting door bezoek 

aan een zorgprofessional of 
huisarts. Om te voorkomen 
dat mensen onnodig lang met 
klachten rond blijven rondlo-
pen, blijven alle organisaties 
uit Gooi en Vechtstreek men-
sen oproepen om bij klachten 
of zorgen contact op te nemen 
en wel te komen.

Alle huisartsen en zorgorga-
nisaties gebruiken bescher-
mingsmiddelen en hebben de 
praktijken dusdanig ingericht, 
dat het veilig is om voor een 
consult, bezoek of behan-
deling langs te komen. Wel 
vragen ze bezoekers om een 
mondkapje te dragen als ze 
naar de huisarts of een zorg-
professional komen. Op deze 
manier kunnen mensen veilig 
en op tijd de juiste zorg krijgen.

Meer informatie over het co-
ronavirus vindt u op de web-
site van de GGD: www.ggd-
gv.nl/corona. Ook kunt u van 
08:00 tot 17:00 uur contact 
opnemen met het corona-call-
center (035) 692 64 00. 

 
 
 
 
 

 
 

Administratief medewerk(st)er  
(4 ochtenden per week) 

 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een administratief medewerk(st)er voor 16 uur per week. 
 
Wij zijn een klein accountantskantoor in Kortenhoef. Ons kantoor kenmerkt zich door een 
nuchtere, open en informele sfeer.  
 
In de functie werk je direct onder de leiding van de onderneming en ondersteun je hen bij 
alle voorkomende werkzaamheden. 
 
Wat wij zoeken: 
 Opleidingsvereisten: Administratieve opleiding. Minimaal het diploma Computer  

Boekhouden of een succesvol afgeronde opleiding MBO Assistent Accountant. Fiscale   
kennis is een pré. 

 Ervaring in het verwerken van administraties, het voorbereiden van BTW aangiften en  
 secretariële werkzaamheden. 
 Een zelfstandige, initiatiefrijke instelling. Servicegerichtheid is erg belangrijk voor jou. 
 Goede beheersing van het Nederlands in woord en geschrift. Engels is een pré. 
 Vaardig met de computer alsmede Word & Excel, kennis van Exact Online is een pré. 
 
Wij bieden: 
 Mogelijkheid tot (bij)scholing 
 De beloning zal marktconform zijn. 
 
 
Indien je graag een keer bij ons op gesprek wilt komen, zend dan voor 20 november a.s. 
een brief met jouw sollicitatie & CV naar: 
 
Accountantskantoor Klaver-Stuyver VOF 
t.a.v. Dhr. P. Stuyver 
E. Blocklaan 33 
1241 BS Kortenhoef 
 
of 
 
info@klaverstuyver.nl 
 
 

Acquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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Een zonnige dag?
Ingezonden brief

Woensdag 4 november, een 
bijzondere dag, aan de buis 
gekluisterd om niets te missen 
van het spektakel in Ameri-
ka, dan...eind van de middag 
valt ons weekblad op de mat 
en tot mijn en volgens mij tot 
veler verrassing komt Piet van 
Dijk met een ingezonden brief 

waaruit blijkt hoe goed sommi-
ge inwoners op de hoogte zijn 
met de politieke moeilijkheden 
waar we vanuit Haarlem mee 
te maken hebben. Dan wordt 
mijn dag in ieder geval een 
stukje zonniger....
Bedankt Piet!
  Ria Hennis

   

Ervaringen van een vrijwilli-
ger in de hospice zorg
Column

Ingrid Bergstein werkt als 
vrijwilliger bij Inovum op 
palliatieve afdeling de Ster 
in verpleeghuis de Beu-
kenhof.

“De verhalen van mensen die 
op hun leven terugkijken, in-
spireren me. Het valt mij op 
dat mensen aan het eind van 
hun leven puur zijn, zonder 
opsmuk, in al hun kwetsbaar-
heid. Het geeft voldoening om 
wat leven aan de dagen te 
kunnen toevoegen van men-
sen in hun laatste levensfase. 
Nergens is meer leven dan 
vlak voor de dood.”

Ze hief haar beide armen 
omhoog met een gelukzalige 
glimlach op haar gezicht

Onlangs liep ik de kamer bin-
nen van een nieuwe cliënt. 
Aan haar bed zat een buur-
vrouw die haar hand vasthield. 
Mevrouw was in diepe slaap 
en ademde heel onregelmatig. 
Soms stokte die voor mijn ge-
voel wel een minuut. Ik bleef 
even praten met de buurvrouw 
die aangaf dat ze dit stervens-
proces wat eng vond. Daarom 
koos ik ervoor om bij haar te 
blijven en vroeg haar of ze me 
meer kon vertellen over haar 
buurvrouw. Ze bleek een zeer 
gelovige vrouw te zijn, geen 
kinderen of partner te hebben 
en tot voor kort nog geheel 
zelfstandig te wonen. Ik ver-
telde haar dat haar buurvrouw 
haar waarschijnlijk nog goed 
kon horen omdat het gehoor 
zintuig het langst blijft functi-
oneren. Ik vroeg haar of me-
vrouw van muziek hield en of 
ze het wellicht fijn zou vinden 
als ik muziek zou opzetten 
voor mevrouw. Dat leek haar 

een goed plan en meende dat 
religieuze muziek het meest 
passend was voor haar. We 
kozen voor een voor ons on-
bekende psalm die ik vond op 
Spotify, totaal verbaasd dat er 
een rijk aanbod in dit genre 
hierop te vinden was. Ik ben 
niet zo thuis in psalmen en 
was benieuwd wat er komen 
zou. Ik hield mijn vinger bij de 
knop om weg te drukken als 
het volledig misplaatst was. 
Uit de speaker klonken echter 
de klanken van een prachtige 
psalm. Zonder verwachting 
maar wel nieuwsgierig keken 
wij of we iets van een reactie 
bij mevrouw konden waarne-
men. Wat toen gebeurde was 
zo indrukwekkend en spiri-
tueel dat het zich lastig laat 
vatten in woorden. Mevrouw 
opende bij de eerste klanken 
haar ogen en keek verrassend 
helder om zich heen. Daarna 
kwam ze met haar bovenli-
chaam overeind en hief haar 
beide armen omhoog, daarbij 
een gelukzalige lach op haar 
gezicht. Volledig beheerst liet 
ze vervolgens haar lichaam 
langzaam zakken, legde haar 
handen gevouwen op haar 
buik en sprak haar allerlaat-
ste woorden bijna geluidloos 
uit: ‘God zorgt voor ons, God 
zorgt voor ons.’ Ze sloot haar 
ogen en is vlak daarna rustig 
ingeslapen.

Met een nieuwe missie (meer 
muziek aan het bed) en een 
onbeschrijflijke ervaring rijker 
verliet ik de hospice, de helde-
re avond in vol met prachtige 
sterren aan de hemel.

Gouden huwelijk    
 Annet en Jan Manten

Door: Loes Manten

BREUKELEVEEN
Op 19 november a.s. zijn 
Jan Manten, beter bekend 
als de Burgemeester van 
Breukeleveen, en zijn 
vrouw Annet 50 jaar ge-
trouwd.

Al vier jaar ligt er een draai-
boek klaar, voor wat hét feest 
van het jaar moest worden. 
Het coronavirus is echter zo 
dichtbij gekomen binnen de 
familie en vriendenkring dat 
ze één wens hebben uitge-
sproken: Kom Jan en Annet 
niet bezoeken. Ze zullen nooit 
iemand voor de deur laten 
staan, maar ze willen niet 
dat hun bruiloft een besmet-
tingsbron wordt. Annet heeft 
jarenlang in de Beukenhof ge-
werkt. Jan was actief bij veel 
verenigingen, hij heeft alles 
stopgezet, wat betekent dat 
ze nergens op bezoek gaan 
en geen bezoek ontvangen. 
Moest er iets georganiseerd 
worden? Vraag Jan Manten, 
die helpt wel. En als je zelf 
vaak bij grappen en grollen 
aanwezig was, kan je er op 
rekenen dat je ooit eens ‘te-

ruggepakt’ gaat worden, zeg-
gen familie en vrienden van 
het bruidspaar.

ZE NIET IN HET
ZONNETJE ZETTEN IS 

GEEN OPTIE

Links en rechts
Breukeleveen was een deel-
gemeente van Breukelen, 
wat hoorde bij de provincie 
Utrecht. Door een herindeling 
kwam Breukeleveen onder 
Noord- Holland te vallen bij 
Wijdemeren. Annet en Jan zijn 
beide altijd actief geweest, 
zowel links van Breukeleveen 
(Tienhoven en Maarssen) 
als rechts van Breukeleveen, 
Nieuw Loosdrecht. Zo was 
Jan lid van de brandweer in 
Tienhoven. Daar zat hij ook 
op de muziek, Soli Deo Glo-
ria. Hij bespeelde verschil-
lende instrumenten en heeft 
later de drumband een boost 
gegeven en eindigde als Tam-
bour-maître. Er is nog veel 
meer: lid van de visvereniging 
en betrokken bij Sinterklaas 
en de Oranje- optocht in Tien-
hoven. Voorzitter van de bil-
jartclub en deelnemer aan de 
5 mei optocht in Loosdrecht.

Vergeet niet, achter Jan staat 
zijn sterke vrouw Annet. Als 
trotse dochter wil ik het vol-
gende over het bruidspaar 
kwijt. Ik heb de laatste twintig 
jaar in Oostenrijk gewoond, 
dus we hebben een iets ande-
re band gehad dan de meeste 
doorsnee gezinnen. Wij, mijn 
broer(tje) en ik, zijn nooit iets 
tekort gekomen. Bij ons thuis 
was het een zoete inval. Altijd 
druk met van alles, ’s winters 
en zomers. Voor de feestda-
gen stond mijn vader voor de 
muziekvereniging 15000 olie-
bollen en 5000 appelbeignets 
te bakken. Het was nooit saai 
was bij ons op het erf. Mijn va-
der was opzichter bij Staats-
bosbeheer en ik merk dat hij 
steeds weer meer met de 
natuur bezig is. Hij houdt van 
Breukeleveen en de omge-
ving en de plassen. Mijn moe-
der is de stille kracht in de fa-
milie. Het liefst zorgt ze voor 
alle ouderen in Wijdemeren 
en Stichtse Vecht. Een heel 
groot hart, daarom staat ook 
ma echt voor iedereen klaar 
die haar hulp vraagt. Namens 
iedereen nog vele jaren sa-
men in goede gezondheid.
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Lelijk spandoek
Ingezonden brief

U heeft op hét kruispunt vast 
dat grote lelijke spandoek 
zien hangen. Daar heb ik de 
stichting MinderHinder.nu toe-
stemming voor gegeven om 
onwetende dorpsgenoten te 
waarschuwen voor de snode 
plannen van onze wethouders. 
In een brief aan de bewoners 
deze week ondertekend door 
wethouder Boermans werd het 
haalbaarheidsonderzoek voor 
de verkeersoplossing van Kor-
tenhoef beschreven en wordt 
met creatieve woordkeuzes de 
waarheid verdraaid.

Ik citeer: ‘het college heeft na 
toetsing van Veilig Verkeer Ne-
derland besloten om naar één 
voorkeursvariant het haalbaar-
heidsonderzoek uit te laten 
voeren’. Lezers zouden zon-
der achtergrondinformatie uit 
deze woorden kunnen opma-
ken dat deze ‘ByPass variant’ 
de voorkeursvariant van Veilig 
Verkeer Nederland (VVN) is.

In het rapport waarin VVN alle 
oplossingen heeft getoetst 
schrijven zij over de door de 
gemeente zo gewenste By-
pass oplossing juist ‘Zeer cre-
atieve oplossing. Echter puur 
ingegeven door onderzoeks-
vraag plancapaciteit woning-
bouw. Zeker geen robuuste 
aanvulling. Onduidelijk voor, 
met name niet ter plaatse be-
kende, weggebruikers. Daar-
door verhoogd verkeersvei-
ligheidsrisico. Haalbaarheid 
(o.a. draagvlak, technisch/
financieel, bereikbaarheid 
aanliggende woningen/bedrij-
ven Zuidereinde) niet onder-
zocht. Mogelijk negatief effect 
op verkeersveiligheid door 
extra aansluiting op Leeuwen-
laan zeer dicht op de kruising 
Smidsbrug, versterkt door 
het weglaten van de huidige 
rijstrook voor rechtsafslaand 
verkeer richting Noordeinde’.

Kortom, VVN stelt verhoogd 
verkeersveiligheidsrisico, en 

benoemt direct dat deze en-
kel ingegeven wordt aantal te 
bouwen huizen dat door deze 
de verkeersomleiding mogelijk 
wordt. Aan veiligheid, haal-
baarheid, kosten, toename 
van zwaar vrachtverkeer en 
bereikbaarheid van de rest 
van het dorp wordt volledig 
voorbijgegaan.

VVN heeft dit plan inderdaad 
getoetst, maar ook gelijk afge-
schoten! In de brief van onze 
gemeente wordt de toetsing 
van VVN gespind tot goedkeu-
ring.

Bewoners bij de plannen be-
trekken is ook één grote was-
sen neus, op slinkse wijze 
wordt misbruik van de coro-
nasituatie door het inspreken 
online te organiseren. Met 
dichte microfoons en alleen 
een chatoptie, zo wordt elke 
lastige vraag genegeerd en 
ontweken.
William Rutten, ‘s-Graveland

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
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Komt Sinterklaas naar Wijdemeren ?
WIJDEMEREN
Mendy van Dort van Stich-
ting SLOEP was erg onge-
rust: kan Sinterklaas wel 
naar Wijdemeren komen 
in verband met alle coro-
namaatregelen? Wat heeft 
Mendy gedaan? Natuurlijk, 
een brief geschreven naar 
Piet in Spanje en wat een 
verrassing, hij nodigde 
Mendy uit om met Sinter-
klaas te skypen. Sinter-
klaas komt hoor, dat heeft 
hij Mendy beloofd. De Pak-
jesboot is onderweg, vol 
met cadeautjes.

Bekijken!
Je kunt het gesprek tussen Sin-
terklaas en Mendy bekijken op 
Gooi TV, www.stichtingsloep.
nl en de facebook pagina van 
Sloepy Loosdrecht.

Ja …. hij komt!!
Sinterklaas heeft Mendy be-
loofd dat hij ’s avonds laat aan 
in één van de jachthavens van 
Wijdemeren aankomt en haar 
gevraagd om hem dan op te 
wachten zodat ze samen op 
bezoek kunnen bij de burge-
meester. De aankomst kun je 
bekijken op zondag 15 novem-
ber vanaf 15.00 uur op Gooi 
TV, www.stichtingsloep.nl en 

de facebook pagina van Sloe-
py Loosdrecht.

Filmpjes en mails voor Sin-
terklaas
Wil je Sinterklaas wat vragen, 

heb je een mooie tekening 
gemaakt, wil je voor Sint en 
Piet een liedje zingen of een 
dansje doen, stuur dit dan 
naar Sloepy Loosdrecht op 
facebook of naar info@stich-

tingsloep.nl ter attentie van 
Sinterklaas. Op zondag 28 no-
vember zal Mendy samen met 
Sinterklaas en zijn Pieten alle 
inzendingen bekijken, dit is 
ook weer te zien op Gooi TV, 

www.stichtingsloep.nl en de 
facebook pagina van Sloepy 
Loosdrecht.

   

8e- groepers Antonius coronaproof op bezoek
KORTENHOEF
Groep 8 leerlingen van de St. 
Antoniusschool in Kortenhoef 
bezoeken de lesochtenden 
van de middelbare scholen in 
de buurt coronaproof. Alle leer-
lingen hebben een mondkapje 
gekregen waarmee ze veilig 
een school kunnen bezoeken. 
Het Alberdingk Thijm College, 
het St. Aloysius College en het 
Roland Holst College staan 
op het programma de komen-
de weken. Carole van Zuilen, 
directeur St. Antoniusschool: 
“Om een goede keus te kun-
nen maken is het belangrijk 
dat je de sfeer proeft op een 
school, dat kan alleen als je in 
de school kunt rondlopen en 
even kennismaakt met docen-
ten. Je neemt een beslissing 
voor meerdere jaren, dus het 
is belangrijk om te weten waar 
jij je prettig voelt.’’

 Foto: Miransfotografie
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Petitie Omheinde Hondenspeeltuin 
in Wijdemeren

WEIDEMEREN
Mireille Mazzavillani start 
Petitie Omheinde Honden-
speeltuin in Wijdemeren.

Er is behoefte aan een plek 
waar honden veilig los kun-
nen lopen, spelen en rennen, 
op een gepaste afstand van 
woningen.

De petitie is online inmiddels 
ruim 200 keer ondertekend en 
ook op papier worden handte-
keningen verzameld.

Steunt u deze petitie? Onder-
teken dan alstublieft.

Hoe? Ga online naar petities.
com en typ bij “petities zoe-

ken” de naam in van de pe-
titie: Omheinde Hondenspeel-
tuin in Wijdemeren.

Bij Dierenwinkel Krans op 
winkelcentrum De Meenthof 
in Kortenhoef kunt u de papie-
ren versie ondertekenen

Tekening: Frian Lit
   

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S- GRAVELAND
De beperkingen die coro-
na met zich meebrengt, 
zijn vorige week nog iets 
groter geworden. Daar 
waar de seniorenselectie 
eerst nog door kon blijven 
trainen in groepjes van 
maximaal vier spelers, is 
dat nu terug gebracht tot 
een maximum van twee. 
Hierop is besloten om in 
ieder geval voor twee we-
ken geen trainingen te or-
ganiseren.

De jeugd traint wel gewoon 
door én speelde de afgelopen 
zaterdag de derde ronde van 
een onderling mixtoernooi. 
Daar gaat het ook mee door, 
hoewel de vorm waarop, mis-
schien iets aangepast wordt.

Afgelopen donderdag wer-
den we verblijd met een hele 
mooie opbrengst uit de Rabo 
ClubSupport actie. Wij be-
danken alle leden van de 

Rabobank die hun stem op 
onze vereniging hebben uit-
gebracht. En natuurlijk de 
Rabobank zelf. De opbrengst 
van ruim € 1.900,00 komt ten 
goede aan de realisatie van 
de LED-verlichting.

Vorige week werden we uit-
geroepen tot het goede doel 
van De Kippentent Het Wa-
pen van Amsterdam aan het 
Noordereinde. De donatie van 
€ 500,00 zal besteed worden 
aan een jeugdevenement als 
alternatief tijdens deze com-
petitieloze periode.

De KNVB presenteerde af-
gelopen week een aantal 
scenario’s hoe de competitie 

te hervatten als het weer toe-
gestaan is om wedstrijden te 
spelen. Laten we hopen dat 
dat het weekend van 16/17 
januari weer mogelijk is.

Op de voetbalvelden zijn de 
activiteiten minder, maar op 
het complex gaan de werk-
zaamheden door. Er is een 
begin gemaakt met het plaat-
sen van zitbanken langs het 
nieuwe kunstgrasveld en het 
eerste reclamedoek is opge-
hangen aan de lange zijde 
van het veld.

De primeur is voor Kwekerij 
Ome Joop. Informatie over 
deze vorm van sponsoring: 
sponsoring@svsgraveland.nl.

BMOL zoekt voorzitter 
en penningmeester

KORTENHOEF
BMOL is de muziekvereni-
ging uit ’s-Graveland en 
bestaat uit naast een orkest 
een slagwerkgroep (Wor-
ldpercussion), een zang-
groep (BlueZ) en jeugd-
band Madjet.

Gedurende het jaar vinden di-
verse optredens plaats, waar-
bij het voorjaarsconcert in 
maart er altijd uitspringt: alle 
onderdelen werken samen 
aan een mooie muziekavond 
met lovende kritieken. De sa-
menwerking tussen de drie 
onderdelen is van groot belang 
voor de toekomst van de ver-
eniging. Het bestuur, bestaan-
de uit 7 leden, werkt hier met 
veel enthousiasme aan. Op dit 
moment nog zonder voorzitter. 

Daarnaast heeft onze penning-
meester aangegeven haar ta-
ken als penningmeester neer 
te leggen en verder te gaan als 
algemeen bestuurslid. Daarom 
zijn wij op zoek naar een voor-
zitter en penningmeester.

Ben of ken jij een verenigings-
mens, een echte verbinder, het 
liefst met bestuurservaring, die 
nog wel een paar uurtjes over 
heeft? Dan maken we graag 
nader kennis. Voor meer infor-
matie over de vereniging kun je 
kijken op BMOL.nl. Voor meer 
informatie kun je ons altijd mai-
len: info@BMOL.nl, of loop 
eens binnen op een van onze 
repetitieavonden in ’t Akkoord, 
De Kwakel 41 in Kortenhoef. 
Wij zijn daar op maandag- en 
donderdagavond

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
Ga naar kwf.nl/doneer

Nieuw assortiment boeken van 
Bestsellers tot unieke pareltjes
U vindt ons elke 3e zaterdag van de maand op het Willie Das-plein

in Nederhorst den Berg of bestel uw boek via 035 206 29 56 

                            www.deboektique.nl
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GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 11 no-
vember zendt GooiTV het 
volgende programma uit:

Andreas van der Schaaf komt 
met een nieuwe aflevering van 
De Dag van Andreas, opnieuw 
in retrostijl.

Ruud Bochardt praat in In Der-
de Termijn over onder andere 
bouwen en wonen in het Gooi 

met Theo Fambach en Rolien 
Bekkema uit Gooise Meren.

In TV Magazine is er aandacht 
voor diverse regionale gebeur-
tenissen zoals een pop-up kip-
pentent in Loosdrecht.

Op zondag 14 november zendt 
GooiTV een cantatedienst uit 
die ditmaal in het teken staat 
van Mendelssohn.

   

Rectificatie woningbouw
Soms kan 1 foutief woord een 
groot verschil betekenen. De 
gemeente onderzoekt een 
bouwlocatie aan de Molen-

meent in Loosdrecht. Niet de 
Oude Molenmeent. Excuus 
voor de fout (H.S.).

   

Duofiets voor   
bewoners Veenstaete

WIJDEMEREN
De bewoners van de 
groepswoningen in Veen-
staete hebben een duofiets 
gekregen.

Met een duofiets kan iemand 
die er niet meer zelfstandig op-
uit kan, samen met een vrijwil-
liger gaan fietsen. Er zijn enke-
le bewoners die daar veel zin 
in hebben en haast niet kun-
nen wachten om fijn te gaan 
fietsen. Maar daarvoor is dus 
hulp nodig van enkele dorps-
bewoners, die graag fietsen 
en meteen een bewoner uit de 
groep van Veenstaete mee-
nemen. Wat een plezier kun 

je daar aan beleven! Wie wel 
samen met iemand een tochtje 
wil maken, kan zich voor een 
oriënterend gesprekje wenden 
tot de vrijwilligerscoördinator 
van Veenstaete.

Bibliotheek Gooi en meer 
blijft online open

REGIO
Hoewel onze vestigingen 
in verband met de lock-
down door covid-19 van 
donderdag 5 november t/m 
woensdag 18 november 
gesloten zijn en alle activi-
teiten in de bibliotheek ge-
annuleerd zijn, blijven we 
online open.

Dat betekent dat je gewoon 
boeken kunt blijven lezen. De 

boeken die je thuis hebt, mag 
je nog even houden. Je kunt 
ze online verlengen en na de 
lockdown, zonder boete, als-
nog inleveren.

Onze helpdesk staat voor je 
klaar; je kunt ons op werkda-
gen van 10:00 – 18:00 uur en 
op zaterdag van 10:00 – 14:00 
uur bellen op 085 – 2085418 
of mail naar
helpdesk@bibliotheekgooien

meer.nl

Kijk op onze website www.bi-
bliotheekgooienmeer.nl voor 
alle actuele informatie en de 
mogelijkheden voor online le-
zen; heerlijke e-boeken, de 
Luisterbieb met prachtige luis-
terboeken en de Thuis Bieb 
App; voor zover je ‘m nog niet 
had, download dan nu de on-
line Bibliotheek-app voor nog 
meer leesplezier.

   

Restaurant De Molen is  
gestopt
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Afgelopen zaterdag was de 
Molen voor het laatst open. 
Sabine en Daniël van de 
Steen meldden dat zij door 
de coronacrisis helaas ge-
noodzaakt waren te stop-
pen met het restaurant.

Sinds april 2019 exploiteren 
zij restaurant De Molen op de 
Loodijk aan de rand van de 
zes dorpen van Wijdemeren. 
Ze hebben het afgelopen jaar 
hard gewerkt om van de mo-
len een prachtige plek te ma-
ken. Maar tegen een maan-
denlange lockdown kun je de 
oneerlijke strijd als beginnend 
ondernemer niet winnen. Tij-
dens de coronatijd leek de Mo-

lenwinkel een fraai alternatief. 
Met streekproducten, kazen, 
brood, groenten, koffie, pom-
poenen, honing, jam, kruiden, 
enz. En uiteraard een bonte 
verzameling speciaalbieren. 
Een vaste klant slaat op deze 
laatste zaterdag een kratje 
met tientallen soorten bier in. 

De winkel is bijna leeg, voor de 
liefhebbers is er nog een sma-
kelijk ijsje. “Ja, we stoppen 
met pijn in het hart”, zegt Sa-
bine “we willen jullie allemaal 
hartstikke bedanken voor de 
steun de afgelopen tijd.”

Foto: Bijna lege Molenwinkel 

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen
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Doe mee met uw kerstkaart
Win 100 euro

Over twee weken verschijnt 
de Feestmaand Special van 
Weekblad Wijdemeren en de 
Nieuwsster. Het wordt een vol 
blad met veel verhalen, foto’s 
en advertenties. Natuurlijk 
kunnen de lezers ook actief 

meedoen. Als u iets kwijt wilt 
voor deze speciale editie (foto, 
verhaal, tip), stuur het op naar: 
redactie@dunnebier.nl

Kerstkaart
Maar er is meer! In samenwer-

king met Oogzorg Briljant is er 
een wedstrijd voor de mooiste 
kerstkaart. Stuur uw kleurrijk-
ste, dierbaarste, creatiefste, 
vertederendste, inspirerendste 
of gewoonste kerstkaart op. 
Het mag er een zijn van vroe-
ger, of juist een die u in 2020 
wilt sturen. Maakt niet uit. Alle 
kerstkaarten worden geplaatst 
in de special. De inzender van 
de mooiste kerstkaart krijgt 
een prijs van € 100, gespon-
sord door Oogzorg Briljant.

Hoe?
Opsturen (digitaal) naar: re-
dactie@dunnebier.nl; afgeven 
bij Oogzorg/ Oorzorg Briljant; 
Meenthof 40 te Kortenhoef; 
of per post: Dunnebier Print & 
Marketing, Nieuw Walden 6; 
1394 PB Nederhorst den Berg. 
Graag vóór 18 november a.s. 
( Yvar Steketee van Oogzorg 
Briljant hangt ze ook op in de 
etalage). Doe mee!!

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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN


