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 STOERE TRUT    KUNSTROUTE 2021    BERGSE AKKER
WEER OPEN   

 Bultpop met Alamanda & Band
    Weer live muziek in De Dillewijn

    ANKEVEEN
    Al 5 jaar op rij organiseert 
Theater De Dillewijn Bult-
pop. Bultpop is een serie 
popconcerten opgedra-
gen aan popstimulator en 

vriend van vele Ankeveners 
Henk (Bult) Bezemer.

    Op zondag 13 juni is er Bultpop 
met Alamanda & Band! Met In-
die- rock/funk/pop. Als 8- jarige 

schreef Alamanda haar eerste 
lied. Jaren later heeft ze haar 
composities verzameld, waar-
bij ze de pakkende nummers 
verwerkt heeft in een varië-
rend repertoire, van droevige 
ballads, rockige gitaarriffs, tot 
swingende funk. Ze ontwikkel-
de op geheel natuurlijke wijze 
een eigen, verrassende en 
prikkelendestijl. Ze verzamelde 
een talentvolle band om zich 
heen die al deze nummers nog 
meer kracht en nog meer kleur 
geven. Alamanda is zo’n na-
tuurtalent die, zo gauw ze voor 
het voetlicht treedt, haar ziel en 

zaligheid vol energie in de strijd 
werpt. Deze middag brengen 
zij covers én eigen werk! Met 
speciale gasten Yvonne van 
Riet (zang) en Edwin Hilhorst 
(zang). KaartverkoopZondag 
13 juni; 15.00 – 16.00 uur én 
17.00 – 18.00 uur; 2 shows van 
één uur voor 2 x 30 mensen 
(zitplaatsen). Als deze 2 con-
certen uitverkocht zijn, komt er 
een extra concert van 19.00 tot 
20.00 uur. Kaarten á € 12.- via 
de website www.dedillewijn.nl 
Theater De Dillewijn / Stichts 
End 57 / Ankeveen /
info@dedillewijn.nl   

 Zeekoe
    Vrijdagavond was een overijve-
rige koe na wat liters water te 
hebben gedronken in de sloot 
aan de Kortenhoefsedijk geval-
len. Gelukkig zagen wij het ge-
beuren en kon overbuurvrouw 
Jacomine de boer bellen toen 
de koe er niet meer uit kwam. 
Het was even werk maar de 
koe kwam uiteindelijk met een 
nat pak in zijn weiland terug.

Foto: Boudewijn Kooij

     

    Vijf reekalfjes 
in veiligheid
    Bij boerderij Pelsma aan het 
Zuidereind, naast landgoed 
Gooilust (Bos van Blauw) con-
troleren ze sinds jaar en dag 
de weilanden voordat ze gaan 
maaien. Op zoek naar dieren 
die verstopt zijn in het hoge 
gras. Met de hulp van vrijwilli-
gers van Natuurmonumenten 
en Johan Brouwer werden dit 
jaar maar liefst vijf reekalfjes in 
veiligheid gebracht. Nadat het 
gras was gemaaid werden de 
jongen weer teruggezet op de 
velden. Een hele mooie actie.   

Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 14 juni tot vrijdag 18 juni 2021

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s 

ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer.

      

Wijdemeren
informeren

2 juni 2021

>  Ontwerp Omgevingsvisie 
Wijdemeren 2040 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het 
ontwerp van de Omgevingsvisie Wijdemeren 2040 met 
ingang van donderdag 3 juni 2021, zes weken ter inzage 
ligt.

Deze Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet 
die naar verwachting in 2022 in werking treedt.

Waar gaat de Omgevingvisie over?
De Omgevingsvisie  Wijdemeren 2040 is het nieuwe, 
integrale strategische beleidsdocument voor de fysieke 
leefomgeving van Wijdemeren.

De leefomgeving is van ons allemaal en maken we 
samen. Daarom hebben we bij het opstellen van deze 
omgevingsvisie inwoners, ondernemers, belangen
organisaties en raadsleden uitgenodigd om samen
invulling te geven aan het toekomstbeeld. Het gaat 
immers niet alleen over de inrichting van onze gemeente, 
maar ook over hoe we de ruimte met z’n allen gebruiken. 
Hoe we wonen, werken, studeren, sporten, spelen, 
recreëren, winkelen etc. in Wijdemeren.

De Wijdemeerse omgevingsvisie is de komende jaren 
onze gids voor ruimtelijke maatschappelijke vraagstukken 

en geeft ruimte aan initiatieven uit de samenleving of 
markt. 

De uitkomst is dat we inzetten op drie kernopgaven: het 
creëren van een ge¬zonde en vitale leefomgeving in de 
kernen, het bieden van ruimte voor ondernemerschap, 
versterken van de bereikbaarheid en niet in de laatste 
plaats het vormgeven van een waardevol natuur- en 
buitengebied. Deze lijnen zijn in onze omgevingsvisie 
verder uitgewerkt en vertaald in strategische keuzes en 
gebiedsopgaven. 

We werken daarbij continu aan nieuwe vormen van 
democratie, lokale beleidsontwikkeling en
samenwerking tussen overheden, samenleving, 
maatschappelijke organisaties en markt. Zoals gezegd: 
samen maken we de omgeving en als gemeente zien we 
het als onze taak daarin zowel te faciliteren, regisseren, 
investeren als te initiëren.

Inzage
De ontwerp Omgevingsvisie ligt vanaf donderdag
3 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage. De visie 
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl 
(IMRO.1696.OVO100wijdm2021-on01.gml) of via
www.wijdemeren.nl/terinzage. Ook zijn de stukken 
digitaal op te vragen via info@wijdemeren.nl. 

Reactie hierop geven?
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan 
een ieder schriftelijk of mondeling een reactie over de 
ontwerp Omgevingsvisie naar voren brengen. Schriftelijke 
zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de 

gemeente Wijdemeren, postbus 190,
1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren 
brengen van een zienswijze of het inwinnen van
informatie kan contact op worden genomen met de 
administratie van het Fysiek Domein, 
telefoonnummer 14 035.

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.

Extra officiële bekendmaking

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
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Vrijdagavond was een overijve-
rige koe na wat liters water te 
hebben gedronken in de sloot 
aan de Kortenhoefsedijk geval-
len. Gelukkig zagen wij het ge-
beuren en kon overbuurvrouw 
Jacomine de boer bellen toen 
de koe er niet meer uit kwam. 
Het was even werk maar de 
koe kwam uiteindelijk met een 
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Vijf reekalfjes 
in veiligheid
Bij boerderij Pelsma aan het 
Zuidereind, naast landgoed 
Gooilust (Bos van Blauw) con-
troleren ze sinds jaar en dag 
de weilanden voordat ze gaan 
maaien. Op zoek naar dieren 
die verstopt zijn in het hoge 
gras. Met de hulp van vrijwilli-
gers van Natuurmonumenten 
en Johan Brouwer werden dit 
jaar maar liefst vijf reekalfjes in 
veiligheid gebracht. Nadat het 
gras was gemaaid werden de 
jongen weer teruggezet op de 
velden. Een hele mooie actie.

Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 14 juni tot vrijdag 18 juni 2021

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s 

ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer.
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

 Administratie / financiën
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr

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

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Markt in Ankeveen

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

olijven en bloemen en koffie to go
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)  

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.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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 Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27
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.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg/Ankeveen annemarie.van.gent@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 29 28
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Zo. 5 juni: 19.00 uur:
 W. Balk.
 OLV Hemelvaart
 Do. 3 juni: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 6 juni: 9.30 uur:
 J. Dresmé.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 6 juni: 9.30 uur:
 W. Balk.
 Zo. 9 juni: 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. 6 juni: 10.00 uur:

Ds. E.J. van Katwijk.
 Kerkdienst met max.
 30 aanwezigen. Aan-
 melden vooraf verplicht  

(scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654). De  
 kerkdiensten zijn ook 
 online te volgen; meer 
 informatie op
 www.kerkopdeberg.nl
 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 6 juni: 10.00 uur:

Ds. G.J. Meijeren.

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 6 juni: 9.30 uur:

Ds. W.M. Schinkelshoek.
      Vooraf melden verplicht, via:

       06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496
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Jan Klink mogelijk naar Tweede Kamer
LOOSDRECHT
Ex- wethouder Jan Klink 
kan wellicht op korte ter-
mijn zijn felbegeerde VVD- 
Kamerzetel bezetten. Nu 
demissionair minister van 
economische zaken Bas 
van ’t Wout (en VVD-Ka-
merlid) door burn-out zes-
tien weken thuisblijft, is er 
een goede kans voor de 
Loosdrechter.

Klink stond als 35e op de 
Tweede Kamerlijst, zijn plaats 

in het parlement leek verze-
kerd op de avond van de ver-
kiezingen. Bij de einduitslag 
moest de VVD echter één 
zetel inleveren (34). Waar-
door Klink buitenboord viel. 
Om zijn opvolger Jos Kea 
als wethouder ruim baan te 
geven, stapte de 35-jarige 
op. Hij ging terug naar het 
ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, waar hij 
voordien ook al werkte. Nog 
altijd in afwachting van het 
Kamerlidmaatschap gezien 

het feit dat een regering zon-
der VVD vrijwel onmogelijk 
lijkt. Een kabinet Rutte-IV lijkt 
ondanks de moeizame forma-
tieperikelen op komst. Dan 
zullen ongetwijfeld een aantal 
VVD- Kamerleden toetreden 
tot de nieuwe regering. Nu 
is de situatie tijdelijk anders. 
Kamerlid Dilan Yesilgöz is de 
nieuwe staatssecretaris voor 
Economische Zaken en Van ’t 
Wout is vier maanden uit de 
roulatie. Twee vrije plaatsen, 
zou je denken. Toch is het 

niet zo simpel. In de Gooi- 
en Eemlander zegt Jan Klink 
hierover: “Dilan Yesilgöz is 
de nieuwe staatssecretaris 
voor EZ, maar ook zij blijft Ka-
merlid. De reden dat ik nu de 
Tweede Kamer in kan, is de 
ziekte van Bas van ’t Wout. 
Hoewel hij nog wel officieel bij 
de Kamervoorzitter moet mel-
den dat hij er zestien weken 
niet bij zal zijn. En dan nog is 
het afwachten.”

   

Aardgasvrij op een laag pitje
Inwonerspanel spreekt zich uit

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Ruim vier op de tien Wij-
demeerders (45%) wil he-
lemaal niet aardgasvrij 
wonen. Dat is een van de 
antwoorden uit het onder-
zoek   van   het   Inwoners-
panel. Aan deze peiling 
van bureau Research 
2Evolve namen 717 dorps-
genoten deel, hetgeen een 
betrouwbaarheid geeft 
van 95%.

Nederland heeft afgesproken 
om in 2050 klimaatneutraal te 

zijn. Om dat doel te bereiken 
is er een Klimaatakkoord dat 
we het gebruik van fossiele 
brandstoffen, zoals aardgas 
langzaam afbouwen.

De Wijdemeerders konden 
reageren op 13 vragen rond 
‘aardgasvrij’. Overigens vindt 
een derde dat de gemeente 
wel moet starten, maar voor-
zichtig en op kleine schaal. 
Er zijn veel zorgen over aard-
gasvrij wonen. Vooral de be-
taalbaarheid (60%) wordt als 
belangrijkste aandachtspunt 
genoemd. ‘Hoe wordt er ge-
zorgd dat je mee kunt beta-

len, ook als je het niet kan 
betalen?’ Als de gemeente 
een plan maakt voor een be-
paalde wijk, dan laat 39% zich 
graag informeren, maar een 
derde blijft het een slecht idee 
vinden. Ook gelooft een grote 
groep niet dat een wijk binnen 
10 jaar van het aardgas af zou 
zijn (33%). ‘Dat is te vroeg, 
volgens mij is de techniek nog 
niet zover en oplossingen zijn 
nog te duur’. Wijdemeerders 
hechten aan individuele vrij-
heid, althans vier op de tien. 
Ze willen graag zelf een keu-
ze maken voor een warmte-
oplossing, liever dan een in-

stallatie voor de hele wijk.

Nog wat cijfers
Twee op de tien inwoners vin-
den aardgasvrije technieken 
waarvan de kosten voor de 
samenleving als geheel het 
laagste zijn het belangrijkst. 
Aardgasvrij is acceptabel als 
de kosten niet te hoog zijn, 
vindt 44% of als er een goede 
regeling komt om de kosten 
te betalen (38%). En het is 
alleen acceptabel als het echt 
duurzaam is (37%). Tot slot 
vinden de deelnemers de Ge-
meentepagina in de huis-aan- 
huisbladen het belangrijkste 

kanaal om de bevolking te 
informeren (61%).

De uitkomsten van de peiling 
gebruikt de gemeenteraad bij 
het opstellen van een visie 
over de toekomst van onze 
warmtevoorziening. Deze 
Transitievisie Warmte wordt 
eind 2021 door de gemeente-
raad vastgesteld. Het volledi-
ge onderzoeksrapport kunt u 
nalezen op: www.wijdemeren.
nl/inwonerspanel.

   

Eindelijk weer goed coronanieuws
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Tegelijk met de start van 
het zonnige zomerweer 
kwam ook het goede co-
ronanieuws: vanaf 5 juni 
gaat stap drie van het 
openingsplan in werking 
en komt er een einde aan 
de harde lockdown. Het 
thuisbezoek gaat van 
twee naar vier personen, 
musea, bioscopen en the-
aters gaan onder voor-
waarden weer open en er 
komen verruimingen voor 
sport.

De nieuwe versoepelingen la-
ten zien dat het de goede kant 
op gaat met de bestrijding van 
het coronavirus. Steeds meer 
mensen zijn (gedeeltelijk) ge-
vaccineerd en het aantal be-

smettingen, ziekenhuis- en 
IC-opnames daalt fors. In de 
regio Gooi en Vechtstreek 
is het risiconiveau intussen 
afgeschaald naar ‘ernstig’. 
Samen met Zaanstreek-Wa-
terland is het nu de enige re-
gio in Nederland die niet het 
hoogste niveau ‘zeer ernstig’ 
heeft. Dat niveau had Gooi 
en Vechtstreek ook sinds 
oktober 2020. Het risiconi-
veau ‘ernstig’ geldt als er per 
100.000 inwoners tussen de 
100 en 250 positieve tests 
per week worden afgenomen. 
Ook moeten er wekelijks per 
1 miljoen inwoners tussen de 
16 en 27 ziekenhuis- en/of 
IC-opnames worden gemeld. 
Uit de laatste cijfers (week 
17 t/m 23 mei) bleek dat in 
de regio Gooi en Vechtstreek 
wekelijks 111 mensen per 
100.000 inwoners een posi-

tieve testuitslag kregen. Daar-
naast werden er 11,7 zieken-
huisopnames gemeld.

IN WIJDEMEREN 
HEEFT RUIM 26% VAN 

DE BEVOLKING
MINIMAAL 1 PRIK

GEKREGEN

Coronavaccinaties
Op 21 mei zette GGD Gooi 
en Vechtstreek in het vacci-
natiepaviljoen Hilversum de 
100.000ste coronavaccina-
tie. In totaal heeft de GGD in 
de regio 75.037 mensen de 
eerste vaccinatie gegeven. 
Daarnaast hebben 32.851 
mensen inmiddels twee prik-
ken gehad en de vaccinaties 
afgerond. Met drie vaccina-
tielocaties in de regio, in Hil-
versum, Huizen en Naarden, 
heeft onze GGD een vacci-

natiecapaciteit voor 3.600 
prikken per dag. In Wijdeme-
ren had eind mei ruim 26% 
van de bevolking minimaal 1 
prik bij de GGD gehaald. De 
schatting is dat landelijk elke 
minuut 185 mensen een co-
ronaprik krijgen. In totaal zijn 
er in Nederland ruim 9 miljoen 
doses vaccin toegediend. De 
GGD’en hebben 6,3 miljoen 
prikken gezet, de huisartsen 
1,5 miljoen en de instellingen 
(inclusief ziekenhuizen) ruim 
1,2 miljoen.

Afspraak maken
Door de beschikbaarheid van 
meer vaccin is het vaccinatie-
tempo de laatste weken opge-
schroefd. Op de website van 
de Rijksoverheid wordt da-
gelijks gemeld welke geboor-
tejaren een afspraak kunnen 
maken. Inplannen kan dan 

online via www.coronavac-
cinatie-afspraak.nl, met een 
DigiD inlogcode. De officiële 
uitnodiging per post volgt la-
ter, maar het is niet nodig op 
deze brief te wachten. Met uit-
zondering van bepaalde groe-
pen zoals zorgmedewerkers, 
mensen met een medisch risi-
co of verpleeghuisbewoners, 
bepaalt het geboortejaar niet 
alleen wanneer je de corona-
prik kunt halen, maar ook welk 
vaccin je krijgt. Het gros van 
de vaccins komt van Pfizer/
BioNTech. AstraZeneca staat 
op de tweede plaats, gevolgd 
door Moderna en sinds kort 
Janssen. Op de website van 
de GGD staat welke groepen 
de GGD vaccineert en met 
welk vaccin: www.ggdgv.nl/
coronavaccinatie.
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Iets meegeven voor de volgende  
generatie
Door: Anne-Marie Poorthuis 
(ECW)

WIJDEMEREN
Het eerste straatgesprek 
in de Van Ostadelaan te 
Loosdrecht was al in okto-
ber 2019. De helft van alle 
bewoners was aanwezig, 
een mooie opkomst en 
heel wat acties in de straat.

Pieter, samen met Louk initi-
atiefnemer van het straatge-
sprek, was al eerder begonnen 
met spouwmuurisolatie, de 
zonnepanelen waarmee ook 
de auto wordt geladen en wat 
kleine maatregelen zoals LED-
lampen en een douchetimer. 
“Voor de kids. Om iets mee te 
geven voor de volgende ge-
neratie.” Inmiddels is hij bijna 
klaar. De lekkende ramen zijn 
nog vervangen door HR++, op 
de schuur en de aanbouw ligt 
een sedumdak en afgelopen 
jaar de bodemisolatie. Pieter 
had last van vocht onder de 
vloer. Daarom geen vloerisola-
tie, maar bodemisolatie. Losse 
korrels op de bodem die iso-
leren en vocht opnemen. Het 
werkt fantastisch, de bodem 
is droog. Heel blij dus met het 
bedrijf en het advies.

Sedumdak
Annette, een andere bewoner 
uit de straat heeft inmiddels 
een sedumdak, een nieuwe 
voordeur en vloerisolatie. De 

oude voordeur uit 1970 tochtte 
vreselijk. Nu sluit de voordeur 
hermetisch af. Er kan geen 
zuchtje wind meer doorheen. 
Een enorme verbetering. 
Claudia en haar man hebben 
ook een sedumdak. “Op de 
uitbouw en de garage. Goed 
voor de wateropslag. Het ziet 
er mooi uit en de vogels en 
insecten vinden het ook leuk. 
We hopen op wat verkoeling 
in de zomer. We hebben ook 
alle stenen uit de tuin gehaald 
en alles weer groen gemaakt.” 
Eric heeft toevallig afgelopen 
week op zijn sedumdak alle 
onkruid ertussenuit gehaald. 
Ziet er toch iets mooier uit zo. 
Je krijgt een subsidie van de 
gemeente en een van de voor-
waarden is dat je je dak goed 
onderhoudt. Dat betekent een-

maal per jaar bemesten en on-
kruid wieden. Overigens is niet 
elk dak geschikt en je hebt een 
lichtere en zwaardere variant 
sedumdak, afhankelijk van 
wat jouw dak aankan. Claudia 
en haar man zijn eind 2019 
in de Van Ostadelaan komen 
wonen. Ze woonden er nog 
net niet, maar hoorden van 
het straatgesprek en waren 
meteen enthousiast. “Op die 
manier hebben we een start 
gemaakt in de buurt. Leuk om 
de toekomstige buren te leren 
kennen en heel informatief. 
Gevelisolatie, een zonneboiler 
en bodemisolatie hadden de 
vorige bewoners al gedaan.” 
De collectieve inkoopactie 
zonnepanelen sprak hen aan. 
Zelfs in de wintermaanden le-
veren zonnepanelen wat op. 
Je moet wel eerst investeren, 
maar het draagt bij aan het mi-
lieu.”

Schoolproject
De oude dakisolatie wil Pieter 
nog een keer wat beter laten 
doen. Vooral voor Timo want 
die slaapt op zolder. Timo is 
bezig om junior energiecoach 
te worden en helpt regelmatig, 
bijvoorbeeld met flyers rond-
brengen of koffie bij een over-
leg. Hij ruimt ook plastic soep 
op. Laatst zo’n 6 kilo bij een 
actie op het strand. Timo wil 
graag een project op school. 
Liefst dit jaar nog voor groep 
acht. Leuke initiatieven beden-
ken zoals je ouders overha-
len om zonnepanelen aan te 
schaffen, in plaats van op va-
kantie gaan. Je kunt volgend 
jaar wel weer op vakantie. In-
teresse in collectieve inkoop? 
Zie www.ecwijdemeren.nl

* 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

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556
info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.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
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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.

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

eroen
Boerenwitje Aardbeien 

briochebroodje

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 20 mei t/m zondag 6 juni.

Aardbeienslof
normaal € 11,50

AardbeienAardbeien
Ze zĳ n er weerZe zĳ n er weer

briochebroodje
Aardbeienslof
normaal € 11,50

Boerenwitje

€ 9,95
met 10 spaarpunten

€ 1,25
nu voor

€ 2,25
nu voor
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Geen gemeentehuis aan de Kwakel
Ingezonden brief

Uit berichtgeving in het Week-
blad van vorige week lees ik 
dat het huidige gemeentehuis 
verouderd is en niet meer vol-
doet aan de eisen van deze tijd 
blablabla... Allerlei drogrede-
nen om geld uit te geven aan 
een nieuw, circulair gemeente-
huis. En daarvoor zijn, na rijp 
beraad, twee locaties uitgeko-
zen. De huidige locatie aan de 
Rading in Loosdrecht en een 
bij de gemeentewerf aan De 

Kwakel in Kortenhoef.
Ik ben bewoner van de Heren-
weg in Ankeveen en maak re-
gelmatig gebruik van de fiets-
straat De Kwakel, tussen de 
Herenweg in Ankeveen en De 
Kwakel in Kortenhoef, zonder 
gemeentehuis word ik nog net 
niet van mijn sokken gereden 
door weggebruikers die de 
bewegwijzering niet zo nauw 
nemen; 60 km per uur op het 
dijkje is geen uitzondering.

U begrijpt waar ik heen wil: een 
gemeentehuis bouwen aan een 
doodlopende weg met als toe-
gangsweg (onder andere) een 
fietsstraat lijkt mij geen ideale 
situatie. Maar het kan zijn dat 
ik niet genoeg boerenverstand 
heb. Dat is punt een waarom 
het m.i. onverstandig is daar 
een gemeentehuis te bouwen, 
met alle verkeersdrukte die dat 
met zich meebrengt. Of komt 
er een ontsluiting over het wei-

land en worden wat grondeige-
naren onteigend?
Punt twee is dat volgens mij (al-
thans wat ik zo links en rechts 
lees) de begroting van de Ge-
meente Wijdemeren op zijn 
zachtst gezegd weinig floris-
sant is... Maar potjes met geld 
voor een egodocument zijn 
uiteraard overal te vinden. Mijn 
derde punt is dat ik persoonlijk 
gebaat ben met het renoveren 
van het huidige gemeentehuis. 

Ik ben sinds 27 jaar werkzaam 
in het ecologisch bouwen (cir-
culair heet dat tegenwoordig) 
en kan onze gemeente uitste-
kend vertellen (adviseren) hoe 
zij het huidige gemeentehuis 
verantwoord kunnen renove-
ren, geheel groen, duurzaam, 
nul op de meter en gezond 
voor gebruiker en onze aarde.

Erik Vermue, Ankeveen

   

Nog veel meer Tiny Houses
Ingezonden brief

Het begin is er. Complimenten 
voor dit initiatief. Op 17 mei 
was het startschot voor jonge 
startende inwoners of eco-
nomisch gebonden jongeren 
in Wijdemeren om zich in te 
schrijven voor één van de nieu-
we woningen. 8 woningen voor 
jonge starters onder de 28 jaar 
en 8 woningen voor jonge star-
ters tot 35 jaar op de Rading in 
Loosdrecht.
Al binnen een week registreer-

den meer dan 500 jongeren 
zich en hopen zij in aanmer-
king te komen voor een woning 
om een zelfstandig leven te 
kunnen beginnen. Nog een be-
wijs dat de woningnood hoog 
is. Gelukkig beschikken we 
binnen onze gemeentegren-
zen over nog eens 1600 Tiny 
Houses, waar jonge starters, 
maar ook senioren zich prima 
zouden kunnen huisvesten. Nu 
noemen we dat Tiny Houses, 

maar ze staan ook bekend als 
recreatiewoningen. Ze zijn ge-
middeld even groot of vaak nog 
iets ruimer. Je mag er het gehe-
le jaar in recreëren. Sommigen 
gebruiken het al als tijdelijke 
woning gezien familieomstan-
digheden of voor een periode 
voor ‘in between places’.
Het probleem is dat onze ge-
meentelijke bestuurders ‘wo-
nen’ op een recreatiepark niet 
toe staan. Het zou zeker hel-

pen bij het terugdringen van 
de woningnood. Gemeenten, 
zoals Stichtse Vecht ( Breuke-
len, Maarssen ), Ronde Venen 
(Vinkeveen, etc.) en Harderwijk 
staan permanent wonen op 
een recreatiepark al wel toe. 
Ook voor ons zal het een goe-
de oplossing zijn.
De woningen staan er al. Geen 
problemen met natuurgebie-
den. Geen problemen met 
bouwmaterialen en stikstof. 

Geen problemen met ‘NIMBY’- 
inwoners. Overleg goed met 
parkeigenaren en leg ook vast 
wat zij willen. Werk met ze sa-
men en bepaal de regels waar 
onder kan worden gewoond. 
Betere mogelijkheden voor 
handhaving. Meer inkomsten 
in het recreatiefonds voor initi-
atieven waar nu geen geld voor 
is. Win, win, win voor iedereen.

Ton Koster, Loosdrecht

WIJDEMEREN
Uit het archief van ‘In de Gloriosa’ dit 
keer een bijzondere foto van een zeer 
bekend pand. Iedereen kent dit pand wel 
als café Bollie Blooper aan de Klapbrug 
in ‘s-Graveland maar weinigen zullen de 
historie kennen.

Dit pand is omstreeks 1905/06 gebouwd als 
bakkerij en heeft een bijzondere geschiede-
nis. Op de ramen staat moeilijk leesbaar ‘Fili-
aal der N.V. Dr. van Eeden’s Elektrische Bak-
kerij ‘WALDEN’ Bussum’ . Het was namelijk 
onderdeel van de beroemde commune van 
Frederik Willem van Eeden bekend als psy-
chiater, schrijver van o.a. literaire klassiekers 
als ‘De kleine Johannes’ en ‘Van de koele 
meren des doods’ èn vooraanstaand weten-
schapper en internationaal bekend socialist. 
F. W. van Eeden was destijds de bekendste 
Nederlander en de bekendste Nederlander in 
het buitenland. Een echte BN’er dus zouden 
we nu zeggen. Hij reisde over de hele wereld 
om zijn idealen te verspreiden en bezocht 
o.a. Freud in Wenen. Van Eeden speelde een 
vooraanstaande rol in de grote spoorwegsta-
king van 1903. De bakkerij heeft het veel lan-

ger uitgehouden dan de commune in Bussum 
(op het huidige Gammaterrein). Die hield al 
op te bestaan in 1907. Leuk weetje: het pand 

dat het laatste jaar leeg stond is geheel opge-
knapt en gaat een dezer weken weer open!

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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Verkeersonveiligheid 
Smidsbrug ’s-Graveland
Opinie door: Bert Dorland 
 (Veilig Verkeer Nederland, 
 afd. Wijdemeren)

‘S-GRAVELAND
Naar aanleiding van het 
rapport van Goudappel 
Coffeng om de verkeerssi-
tuatie op en om de Smids-
brug in ’s-Graveland te 
wijzigen, heeft de afd. Wij-
demeren van Veilig Ver-
keer Nederland een aantal 
opmerkingen over de ver-
keersonveiligheid die dan 
zal ontstaan.

De omleiding (bypass) van 
het autoverkeer, komende 
uit het zuiden op het Zuider-
einde, over het bestaande 
fietspad, maakt het voor de 
fietsers veel gevaarlijker. 
Want fietsers op het Zuider-
einde moeten dan rechtdoor 
en zullen de auto’s moeten 
kruisen, die rechts afslaan 
richting de bypass. Komen 
diezelfde auto’s bij de Leeu-
wenlaan, dan kruisen ze de 

fietsers die op de Leeuwen-
laan richting Hilversum fiet-
sen. Moeten diezelfde auto’s 
vervolgens naar het Noorder-
einde, dan kruisen ze voor de 
3e keer fietsers die naar het 
Noordereinde moeten of er 
vandaan komen. Fietsers en 
auto’s kruisen elkaar dus va-
ker waardoor de kans op een 
ongeval toeneemt.

Niet veilig
Vrachtwagens die via die om-
leiding naar de Leeuwenlaan 
gaan richting Hilversum of 
richting Kerklaan zorgen daar 
voor opstoppingen. Evenals 
de vrachtwagens die vanaf de 
Kerklaan richting het Noorder-
einde moeten of andersom.
Voor verkeer vanaf de Emma-
weg en Koninginneweg levert 
de voorrangssituatie op de 
Kerklaan ook geen voordeel 
op. Ze moeten toch wachten 
tot de weg vrij is en dat is nu 
ook al zo. Nu, met de ver-
keerslichten, kunnen fietsers 
en voetgangers in ieder geval 
veilig in alle richtingen over-
steken en de fietsers die nu 
via de bypass moeten fietsen, 
kunnen op de Leeuwenlaan 
ook relatief veilig oversteken. 
Want als er een verkeerslicht 
op rood springt, is er altijd wel 
ruimte om over te steken en 
er is daar ook in het midden 
een opstelstrook.

Gevaarlijker
De smalle Emmaweg is nu al 
behoorlijk druk. Als daar ver-
keer van 250 woningen van 
de Zuidsingel fase 8 bij komt, 
loopt het verkeer daar vast. 
Een mogelijkheid is evt. de 
vaart smaller maken en een 
apart fietspad en voetpad 
aanleggen. Vooruitlopend 
daarop zouden ook een of 
meer alternatieven voor de 
ontsluiting van de Emmaweg 
nader moeten worden uitge-
werkt. Als de verkeerslichten 
toch weg moeten, dan is ons 
inziens de enige mogelijkheid 
om op de Smidsbrug een gro-
te rotonde te maken die de 
Emmaweg, Koninginneweg, 
Noorder- en Zuidereinde om-
vat en waar het verkeer op de 
rotonde dan voorrang heeft. 
Dan zou de Smidsbrug ook 
beduidend breder moeten 
worden. Onze conclusie is 

dan ook dat de voorgestelde 
wijziging van de verkeerssitu-
atie op en om de Smidsbrug 
en de verwijdering van de ver-
keerslichten geen bijdrage le-
vert aan de verkeersveiligheid 
op en om de Smidsbrug, maar 
het veel onoverzichtelijker en 
gevaarlijker maakt.

Rotonde
De verkeerskundig consulent 
van Veilig Verkeer Nederland 
stelt ook in zijn commentaar 
op het rapport van Goudappel 
Coffeng dat de voorrangsre-
geling Kerklaan- Leeuwen-
laan leidt tot hogere pas-
seersnelheden en het op en 
afslaande verkeer zorgt voor 
opstoppingen op de brug. Hij 
stelt voor om op de Smidsbrug 
een verkeersplein te maken 
met voorrang voor alle toelei-
dende wegen, dat geeft bewe-
zen verkeersveiligheidsvoor-
delen volgens hem. Het nu 
voorgestelde voorrangsplein 
heeft al veel ‘trekjes’ van zo’n 
‘minirotonde’, dus ook binnen 
de huidige beperkte ruimte 
is naar verwachting toch ook 
al een ontwerp mogelijk met 
de verkeersveiligheidspoten-
tie van een rotonde. Hij stelt 
ook dat de omleiding (bypass) 
op het Zuidereinde naar de 
Leeuwenlaan weinig zinvol 
is en meer lijkt op een nood-
greep. De haalbaarheid (o.a. 
draagvlak, technisch/finan-
cieel, bereikbaarheid aanlig-
gende woningen/bedrijven 
Zuidereinde) is niet of nauwe-
lijks onderzocht. Hij adviseert 
om deze uitbreiding voorlopig 
nog even ‘in de achterzak’ te 
houden.

Plan wijzigen
VVN Wijdemeren verzoekt 
de gemeente Wijdemeren 
de plannen tot wijzigen van 
de verkeerssituatie rond de 
Smidsbrug te heroverwegen 
en met nieuwe plannen te 
komen. De afdeling is graag 
bereid om hun reactie nader 
toe te lichten en een bijdra-
ge te leveren aan de nadere 
uitwerking van de oplossings-
richtingen.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

NIEUW:
Pindakaas van De 

Ontbijttafel
Naturel (gluten-, lactosevrij, zoutarm, 

geen toegevoegde suikers) € 4,95

Diverse smaken € 5,25

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Gooi en meer

word nu lid 
tot 31-12-2021
voor maar
Meld je aan op
bibliotheekgooienmeer.nl
via onderstaande qr code

€ 15,-

* Comfort-abonnement.
 Deze actie duurt tot 30 juni 2021.

*

Openingsaanbieding
De bieb is weer open, wat een feest!
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Toffe Peren in Wijdemeren
Aan tafel is iedereen gelijk

Door: Kim Tomei

KORTENHOEF
Iedere woensdag wordt er 
druk gekookt in ‘t Achter-
om. Achter de katholieke 
kerk in Kortenhoef komen 
de ‘Toffe Peren’ iedere 
week samen om maaltij-
den te koken voor men-
sen die een steuntje nodig 
hebben in deze tijd.

Voorheen waren de toffe pe-
ren, gebakken peren: een 
groep mensen die, om wat 
voor reden dan ook, wel een 
steuntje in de rug kunnen ge-
bruiken. Deze groep kwam ie-
dere week samen. Ze deden 
boodschappen, kookten en 
nuttigden de maaltijd. Door 
corona kon de groep niet 
meer samenkomen. De men-
sen raakten in de vergetel-
heid. Daarom is ‘Toffe Peren’ 
bedacht. Een groep vrijwilli-
gers in Bussum die samen-
komt, kookt en de maaltijden 
bezorgt bij de mensen. Zo is 
er toch even een contactmo-
ment, heeft de persoon een 
gezonde maaltijd en wordt er 
een vinger aan de pols ge-
houden. Dit werd zo’n enorm 
succes, dat er contact opge-

nomen is met onder andere 
stichting de Zonnebloem, 
Versa Welzijn en Veenstaete 
om te bekijken of in Wijdeme-
ren ook behoefte is aan een 
groep ‘Toffe Peren’. Dat bleek 
zeker het geval, ook in Wij-
demeren wonen mensen die 
eigenlijk tussen wal en schip 
vallen. Denk aan eenzame 
mensen, ouderen en mensen 
met een GGZ achtergrond. 
Er zijn vier coördinatoren die 
elke week wisselen, te weten 
Jitske, Ilse, Jan en Bas.

Aanmelden
Er zijn nu ongeveer 30 men-
sen die wekelijks een maaltijd 
ontvangen. Kent of bent u ie-
mand die behoefte heeft aan 
sociaal contact, en wekelijks 
een verse, gezonde maaltijd? 
U kunt dan contact op nemen 
met Ahmet Turkmen: ah-
met@herstelnetwerk.nl of 06-
30102992 of met Jan Nijnuis: 
jan.nijnuis@gmail.com of 06-
15292153. Belangrijk om te 
weten, is dat ook mensen met 
een speciaal dieet aangemeld 
kunnen worden. Overal wordt 
rekening mee gehouden.

Wilt u graag een handje hel-
pen? Op dit moment zijn er 

voldoende vrijwilligers, maar 
er is wel behoefte aan een 
reservelijst. Zeker in deze tijd 
kan iemand zomaar uitvallen 
en dan is het prettig dat er een 
achterwacht is. Ook dan kunt 
u contact opnemen met Ahmet 
Turkmen of Jan Nijnuis. Op dit 
moment is Toffe Peren vooral 
actief in Kortenhoef en naas-
te omgeving. Hopelijk volgt 
Loosdrecht ook snel. Subsi-
die en sponsor. De gemeen-
te Wijdemeren heeft voor dit 
project een subsidie gegeven 
voor een jaar. “We hopen dat 
het een groot succes wordt, 
zodat we ook daarna verder 

kunnen.” Ook supermarkt 
Jumbo is een belangrijke 
sponsor. Elke week worden 
daar de boodschappen voor 
het project gehaald en een 
gedeelte is gesponsord. Eten 
discrimineert niet. Toffe Peren 
is geen cateringbedrijf of res-
taurant. Dit is een project om 
mensen te verbinden, men-
sen te zien die nu buiten de 
boot vallen in deze rare tijd. 
Als alles straks weer normaal 
is, is het de bedoeling dat er 
ook andere activiteiten voor 
deze mensen georganiseerd 
worden. Denk aan sport, of 
samen boodschappen doen, 

waar op dat moment behoefte 
aan is. Als mensen maar met 
elkaar in verbinding komen en 
blijven. Natuurlijk is het de be-
doeling dat er dan ook weer 
samen gekookt kan worden. 
Want, zo zegt Ahmet: “Voed-
sel verbroedert. Eten discrimi-
neert niet. Aan tafel is ieder-
een gelijk.”

Foto: (v.l.n.r.) Ilse, Jitske en 
Jan

   

Wat kan de apotheker voor u   
betekenen?
WIJDEMEREN
Dit keer een stuk in het 
kader van de landelijke 
zichtbaarheidscampagne 
van de apotheek, welke 
op 31 mei aanstaande van 
start gaat. Graag lichten 
we toe waarom deze cam-
pagne wordt gehouden en 
wat het doel erachter is. 
Ook nodigen we u graag 
uit om ons te benaderen 
voor persoonlijk advies 
over uw medicatie.

We weten allemaal wat medi-
cijnen zijn en soms weten we 
ook wat ze kunnen doen met 
onze gezondheid, maar wat 
gaat er allemaal aan vooraf? 
Wie is die persoon die ein-
de van de dag alle recepten 
controleert? Wat doet de apo-
theker en wat kan de apothe-
ker voor u doen, is voor veel 

mensen onbekend. Onze me-
ning is dat wij als apotheek in 
Wijdemeren veel meer kun-
nen bieden als bekend. Om 
die reden zet de Vereniging 
van Jonge Apothekers (VJA) 
zich landelijk in voor de zicht-
baarheid van de apotheker, 
en hier doen wij als apotheek 
enthousiast aan mee.

Wist u bijvoorbeeld dat de 
werking van medicijnen beïn-
vloed kan worden door warm 
weer? Wat doet u als u de an-
ticonceptiepil vergeten bent? 
Vraag ons om advies! Maar 
ook indien u géén medicatie 
gebruikt kunt voor advies bij 
ons terecht. Bent u bekend 
met de natte-kam methode 
bij de behandeling van lui-
zen? En wist u dat het bij een 
neusverkoudheid beter is om 
de xylometazoline neusspray 

niet langer dan één week te 
gebruiken? In de apotheek 
geven wij u hier graag méér 
advies over.

Digitale informatiebronnen
Daarnaast is er digitaal ook 
steeds meer informatie te vin-
den over uw medicatie. Via 
www.apotheek.nl kunt u be-
trouwbare informatie vinden 
over uw geneesmiddelen. 
Daarnaast maakt Stichting 
Kijksluiter (www.kijksluiter.
nl) video’s met daarin infor-
matie over diverse genees-
middelen. Een soort bijsluiter 
in de vorm van een video. 
Op de website van de apo-
theek (gravelandseapotheek.
nl, meentapotheek.nl of apo-
theeknederhorst.nl) zijn ook 
nuttige links te vinden zoals 
‘kunnen voedingssupplemen-
ten en geneesmiddelen sa-

men gebruikt worden’ of ‘kan 
ik met mijn medicatie aan het 
verkeer deelnemen?’.

Inloopspreekuur
Kennismaken met onze apo-
thekers? Kijk op de website 
van de apotheek om kennis te 
maken met ons team. Wist u 
dat wij ook een inloopspreek-
uur hebben? Tijdens het in-
loopspreekuur kunt u terecht 
voor uiteenlopende vragen 
over de genees- en hulpmid-
delen die u gebruikt. Het ge-
sprek zal plaatsvinden in een 
aparte spreekkamer van de 
apotheek en is elke maan-
dag van 16:00u – 17:00u in 

de ’s-Gravelandse Apotheek. 
Uiteraard is het ook altijd mo-
gelijk een afspraak te maken.

Persoonlijk consult
Tevens is het mogelijk een 
medicatiegesprek met uw 
apotheker te hebben, bij-
voorbeeld voor een medica-
tiecheck. Vraag naar de mo-
gelijkheden in de apotheek. 
Indien u ouder bent dan 70 en 
vijf of meer geneesmiddelen 
gebruikt, is de kans groot dat 
u door uw huisarts of apothe-
ker wordt uitgenodigd voor dit 
gesprek.
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Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Easysit Napels Easysit S50 Easysit D69 Easysit DS701 Easysit D200

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  
hilversum@easysit.nl

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

Showroom Barneveld Showroom Hilversum

Het uitschuifbare deel komt 
geheel naar voren waardoor 
de bank strak tegen de wand 
geplaatst kan worden.
• 50 kleuren stof en rundleder mogelijk
• Compact design
• Strak tegen de muur aan te plaatsen
• Relaxfunctie per zitting
• Ook als vaste bank
• Op maat gemaakt

EasysitPrimeur!

BTW ACTIE!
Bespaar t/m 9 januari veel geld: 

Easysit betaalt 
voor u de 21% BTW!*

Kom dus nu proefzitten in onze 
showroom en profi teer!

ONTDEK DE 3 WERELDEN 
VAN EASYSIT

!

 WERELDEN  WERELDEN 
VAN EASYSITVAN EASYSIT

Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Sta-op stoelen

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Easysit A600 Easysit D110

Openingstĳ den showrooms Barneveld en Hilversum: maandag t/m vrĳ dag 10.00 – 17.30 uur -  zaterdag 10.00 – 17.00 uur 

Relaxbank B80

Easysit D64 Easysit D65 Easysit D200Easysit D105

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!
Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Adviseur
Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

ERKEND DEALER

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Easysit DS17

LEEFTIJDS
KORTING!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur

LEEFTIJDS per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

donderdag vrijdag zaterdag maandag dinsdag woensdag

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

Ontdek de drie werelden van Easy SitOntdek de drie werelden van Easy Sit

Comfortabel zitten begint 
bĳ  de juiste stoel. Een stoel 
op maat met de juiste balans 
tussen ergonomie, comfort 
en vormgeving. Onze ervaren 
adviseurs weten hier alles 
van en geven u graag een 
passend advies! 

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

*A
ct

ie
 n

ie
t g

el
d

ig
 v

oo
r S

tr
es

sl
es

s

● Gratis zitadvies  ● Snelle of directe levering  ● Maatwerk uit eigen fabriek

Showroom Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl

Openingstĳ den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

Ruime showrooms, dus voldoende afstand

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM

Een Easysit sta-opstoel 
op maat, al vanaf € 795,-
• 5 jaar complete garantie

•  veel maten en kleuren direct leverbaar

• de hoogste kwaliteit

•  rechtstreeks van de fabriek

• altijd de scherpste prijzen!

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!

Meer informatie

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Voorzorgsmaatregelen in onze winkel

Houd 1,5 meter afstand van ons 

winkelpersoneel en anderen.  

Ook vóór de winkel.

1,5 M.

Kom zoveel mogelijk alleen 

naar de winkel. 

Doe uw boodschappen zoals 

u altijd doet. Dan is er genoeg

voor iedereen!

Betaal met pin  

of contactloos. 

Volg altijd de aanwijzingen op 

van ons personeel.

Raak alleen het product aan 

dat u nodig hee�.

Blijf thuis als u verkouden bent of 

griep hee�. Vraag familie of buren 

om uw boodschappen te doen.  

Of bestel deze online.  

 In deze winkel zijn maximaal  mensen tegelijkertijd welkom.
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Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 
Ook thuis buiten openingstijden mogelijk! 06-53420733   Showroom Hilversum

Roel Brouwer

DE MOOISTE
STOELEN EN BANKEN

Ontvang tot € 650,- terug
voor uw oude stoel of bank!*

Bij aankoop van een Easysit

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Easysit D62 Easysit D72

*Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

Easysit A160Easysit A160

Easysit DS703Easysit D62

Easysit D65

Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 

De materiaalprijzen gaan stijgen!

Koop en bestel nu nog
voor de huidige prijzen!
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Stoere trut Reisverhaal van Sacha Molenkamp
Door: Saskia Luijer

MELBOURNE
In 2001 maakt Sacha Mo-
lenkamp als 27-jarige in 
Zuidelijk Afrika de reis 
van haar leven. Op basis 
van dagboeken zette ze 
haar ervaringen op papier 
en bracht recent het boek 
‘Stoere trut’ uit.

“Kijk, ik durfde vroeger geen-
eens langs de deuren te gaan 
om kinderpostzegels te ver-
kopen” schrijft Sacha in haar 
boek. Al opgroeiend wordt de 
jonge Kortenhoefse echter 
steeds avontuurlijker. Ze is al 
vaker in haar eentje op reis 
geweest als ze in 2001 haar 
baan opzegt om een aantal 
maanden door Zuidelijk Afrika 
te trekken. Sacha is enorm en-
thousiast en kan niet wachten. 
De eerste weken reist ze sa-
men met een gezelschap door 
Kenia, Tanzania, Zanzibar, 
Malawi, Zambia en Zimbabwe. 
Al rijdend in een truck spot ze 
wilde dieren zoals giraffen, nijl-
paarden, leeuwen en krokodil-
len. De omgeving is overweldi-
gend, met eindeloze uitzichten 

en een prachtige sterrenhemel 
‘s nachts. De overnachtingen 
zelf zijn zonder enige luxe, in 
hutjes of op campsites. Vaak 
zonder stromend water, toilet 
en elektriciteit. Laat staan in-
ternet.

Alleen verder
Het contact met het thuisfront 
verloopt sporadisch. Haar 
ouders in Kortenhoef krijgen 
af en toe een telefoontje of 
mail. Zij maken zich toch wel 
zorgen om hun avontuurlijke 
dochter. Sacha geniet ech-
ter van de vrijheid. Reizen is 
haar passie en als ervaren 
backpacker trekt ze alleen 
verder naar Botswana, Nami-
bië, Swaziland en uiteindelijk 
Mozambique. “Vroeger was 
ik niet zo goed in topografie, 
nu reis ik toch de hele wereld 
over” meldt ze trots. Want het 
is best wel stoer om elke dag 
weer uit te zoeken waar je eet, 
slaapt en hoe je bij je volgende 
bestemming komt. Onderweg 
ontmoet Sacha veel andere 
backpackers, met wie ze af en 
toe verder optrekt. Ze maakt 
vrienden voor het leven en 
beleeft een echte vakantier-

omance. De liefde haalt haar 
over om langer te blijven dan 
gepland. Gaandeweg raakt 
Sacha ook steeds meer ver-
trouwd met het ‘no hurry in 
Afrika-gevoel’ en de eenvoud 
van het leven. Ze is in haar 
element, met ingevlochten ha-
ren, een sarong aan en lopend 
op blote voeten.

Rode draad
“Negen maanden geen stress, 
iedere dag frisse buitenlucht en 
met je hoofd de zee in. Ik kan 
het iedereen aanraden” stelt 
Sacha tenslotte. Haar reisver-
haal door Zuidelijk Afrika klinkt 
ook aantrekkelijk en leest in 
ieder geval makkelijk weg. Ze 
schrijft vlot, eerlijk, met humor 
en zelfspot. De rode draad in 
het verhaal is hoe goed we het 
in Nederland eigenlijk hebben 
en dat je met weinig ook heel 
tevreden en gelukkig kunt zijn. 
Gegrepen door het reisvirus 
gaat Sacha later aan de slag 
als stewardess. Zo ziet ze nog 
meer van de wereld. In 2006 
besluit ze naar Australië te ver-
huizen. Daar ontmoet ze haar 
‘Aussie’ met wie ze intussen 
is getrouwd en twee kinderen 

heeft. Vanuit Melbourne bracht 
ze haar Kortenhoefse roots op 
de hoogte van haar geschre-
ven boek. Ja dorpsgenoten, 
ook overzees wordt het Week-
blad Wijdemeren gelezen.

Stoere trut – Backpack-avon-
turen door Zuidelijk Afrika | 
Sacha Molenkamp | € 19,95 | 
www.boekenbestellen.nl/boek/
stoere-trut/39791

   

Picknicktafels op de Meenthof
Komen en gaan van publiek

Door: Kim Tomei

KORTENHOEF
Begin 2020 werd winkel-
centrum ‘De Meenthof’ 
verrijkt met ‘Khoeffie & 
Baxels’, een gezellige ho-
recagelegenheid waar je 
even binnen kan lopen 
voor een kopje koffie en 
wat lekkers. De zaak is op-
gericht door Annemieke en 
Ellen. De behoefte voor een 
dergelijke ontmoetings-
plek was groot, zo bleek 
uit het enorme succes wat 
‘Khoeffie’ direct ervoer. De 
zaak zat vanaf dag 1 vol en 
de zogenaamde ‘Baxels’ 
(unieke, bijzondere huis-
gemaakte gebakjes) waren 
niet aan te slepen.

Corona
Helaas gooide Corona roet in 
het eten en werd ‘Khoeffie & 
Baxels’ omgetoverd tot ‘Zhoef-
fie & baxels’ waar je wat te 
drinken en lekkers kon halen 

om mee te nemen. Binnen de 
kortste keren zaten er op de 
Meenthof in Kortenhoef men-
sen op de bankjes, onhandig 
met in de ene hand wat te drin-
ken en in de andere hand een 
gebakje of wat anders te eten. 
Zo ontstond bij Ellen het plan 
om picknicktafels te plaatsen 
op de Meenthof. Niet zozeer 
om zelf meer omzet te halen, 
al zou dat natuurlijk heel mooi 
meegenomen zijn. Het idee 
was, dat mensen in deze tijd 
toch even kunnen bijkletsen, 
veilig in de buitenlucht, ge-
nietend van een broodje van 
de bakker, een patatje van de 
snackbar, iets wat zelf meege-
nomen is, of natuurlijk wat lek-
kers van ‘Khoeffie & Baxels’. 
Ontmoeten en bijkletsen, even 
een gezellig moment. Dat was 
het doel van Ellen toen ze de 
tafels wilde plaatsen.

Steun
Het idee kreeg al snel bijval 
van De Meenthof. De Win-

keliersvereniging heeft geza-
menlijk een ‘Appelboom Pro-
ject’, waar de bloembakken en 
het onderhoud ook onder val-
len. De picknicktafels maken 
daar nu deel van uit. Zo staan 
vanaf Hemelvaartsdag 2021 
een aantal picknicktafels op 
de Meenthof. Leuk feitje: toen 
Ellen de eerste twee picknick-
tafels had neergezet, terugliep 
om de derde te halen, waren 
de eersten al bezet! Winkeliers 
zijn er blij mee. Zo is er toch 
een ontmoetingsplek, centraal 

gelegen in Kortenhoef.

Als alles voorspoedig verloopt, 
dat wil zeggen, dat er geen 
overlast ontstaat door aanwe-
zigheid van de picknicktafels, 
gaat de gemeente kijken of dit 
een blijvertje is.

De picknicktafels staan er nu 
in ieder geval tot 1 oktober. ‘s 
Morgens zie je vaak ouderen 
even pauzeren voor ze weer 
huiswaarts gaan, rond school-
tijd treffen ouders elkaar en na 

schooltijd zie je vooral kinde-
ren, die alleen naar huis mo-
gen gaan, even plaatsnemen 
aan een tafel. Het is een ko-
men en gaan van een gemê-
leerd publiek. Van overlast is 
vooralsnog geen sprake, ge-
lukkig!

Het belooft komende weken 
zonnig weer te worden. Wees 
allemaal welkom om even 
plaats te nemen aan een tafel 
en geniet van al het moois (en 
lekkers!) om je heen!
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IJS van de Willem van Diermen Stichting
Gratis ijsje

NEDERHORST DEN BERG
Iedereen kent ondertus-
sen het heerlijke ijs van 
de 7 Heerlijkheden, of mis-
schien toch niet?

Een uitgelezen kans om in het 
laatste geval kennis te maken, 
of, in het eerste geval, de ken-
nismaking met het overheerlij-
ke ijs te vernieuwen.

De Willem van Diermen Stich-
ting biedt elke inwoner van Ne-
derhorst den Berg deze zomer 

een heerlijk vers geschept ijsje 
aan. U moet echter wel 75 jaar 
of ouder zijn en u moet zich 
van tevoren opgeven. U ont-
vangt dan een tegoedbon in 
de bus. Tegen inlevering van 
deze bon kunt u het ijsje in de 

winkel halen.

Graag aanmelden voor 1 
juli bij Henny Pos, telefoon 
254515 of per e-mail henny-
pos@xs4all.nl

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 2 juni:

Redacteur Saskia Luijer is 
dan ‘In Gesprek Met’ Rosalie 
van Rijn, wethouder woning-
bouw. Een boeiende porte-
feuille met o.a. de nieuwe 
Woonvisie, de tiny houses, de 
grote bouwprojecten die op 
de plank liggen.

In het politiek-maatschap-
pelijke discussieprogramma 
In Derde Termijn praat Ruud 

Bochardt met Joyce Sylves-
ter over haar publicatie ‘Bent 
u de burgemeester?’ Sylves-
ter is oud-senator, oud- bur-
gemeester in Naarden en nu 
vervangend ombudsman bij 
de Nationale Ombudsman.

In het programma wordt stil-
gestaan bij de thema’s dis-
criminatie, rechtsstaat en de 
Partij van de Arbeid. In TV 
Magazine wordt stilgestaan 
bij de activiteiten rond NL 
Doet. Zie ook: www.gooitv.nl
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1 op de 3 vrouwen 
krijgt dementie
op de 3 vrouwen 

stopdementie.nu

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

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

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

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken! 

Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:

www.tatakh.nl 
06-24683096.

Werkruimte te huur.
0640298774. C-Nederhorst.

Verloren: bril met mee-
kleurende glazen. 30 mei 

omg. Kerklaan. 06-21262221

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
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 941

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

YogaMine
Yoga & Zwangerschapsyoga

info: 06 - 21873904

Nieuw: www.ecosloepen.nl 
Verhuur van diverse 

elektrische sloepen op 
de Vecht of Spiegelplas. 

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nl

We vullen de collecties regelmatig aan!We vullen de collecties regelmatig aan!

VV

V V 

VV

V V 

VV

V V 

VV

VV

V V 

VV

HOME.NLdb
Dunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters enDunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters en

muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig en smaakvol te ‘stylen’ is.muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig en smaakvol te ‘stylen’ is.‘‘

25%25%
zomerkortingzomerkorting

gebruik code gebruik code 

zomer/zzzomer/zz
geldig t/mgeldig t/m

31 juli 202131 juli 2021

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via weekbladwijdemeren.nl,
inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning.

Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel 
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Tennisvereniging Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
Onze klas had het geluk om 
een leuke tennisles mee te 
maken! De Meester Kre-
merschool mocht meedoen 
aan een proefles van Ten-
nisvereniging Nederhorst.

Met enthousiasme kwamen 
we naar school, want de dag 
ervoor werd ons gemeld dat 
we gingen tennissen in plaats 
van een gymles. We vertrok-
ken om 09:00 naar de baan 
toe. Het fietsen was gezellig en 
leuk, maar sommige kinderen 
vonden het ook eng. Toen we 
aankwamen maakten we een 
rechte lijn en gaf een meneer 
genaamd Jeffrey Loa ons in-
structies over hoe tennis werk-
te. Hij vertelde eerst wie hij was 

en basisstof over tennis. Daar-
na begonnen we met een paar 
simpele, maar leuke opdrach-
ten. Tot verbazing van sommi-
gen, maakten we snel vooruit-
gang. We kregen steeds wat 
moeilijkere opdrachten, daarbij 
werd het ook steeds leuker! Op 
een gegeven moment moesten 
we tennisballen naar de ande-

re kant van het veld serveren. 
Wanneer dat klaar was, kregen 
we de opdracht om over te spe-
len. Daarna was het alweer tijd 
om te gaan, maar je weet het, 
time flies when you’re having 
fun. We hebben het heel leuk 
gehad en zijn dankbaar voor 
deze les, dus: Bedankt TV Ne-
derhorst

   

Twee Wijdemeerse clubs scoren hoog in Club 
van het Jaar
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De sportvereniging ’s-Gra-
veland en stichting Buro 
Sport eindigen beide in 
de top-10 ‘Club van het 
Jaar’ van de provincie 
Noord-Holland.

In totaal werden er voor 2165 
sport- en cultuurverenigingen 
maar liefst 152.000 stemmen 
uitgebracht (landelijk). Daar-
mee deed 92% van de Ne-
derlandse gemeenten mee. In 
Wijdemeren was in de cate-
gorie ‘sport’ S.V. ’s-Graveland 

overduidelijk winnaar met 396 
stemmen, gevolgd door ASV 
’65 (Ankeveen) en tennisver-
eniging De Rading uit Loos-
drecht. De ‘s- Gravelanders 
stonden provinciaal nipt op een 
10e plek. Bij de afdeling ‘cul-
tuurclubs’ was Buro Sport uit 
Kortenhoef met 198 stemmers 
met kop en schouder de eerste, 
met muziekverenigingen Ami-
citia uit Kortenhoef en Nieuw 
Leven uit Loosdrecht op de 
posities 2 en 3. Hoewel sport 
ook het hoofddoel is van Buro 
Sport past deze bewegings-
club in de categorie ‘cultuur’, 
omdat men niet is aangesloten 

bij een sportbond. Provinciaal 
eindigde Buro Sport op een 6e 
plek. Voetbalvoorzitter Marc 
Degekamp: “Voor sport- en cul-
tuurclubs is het een uitdagend 
jaar geweest en verenigingen 
hebben zich van hun creatieve 
kant laten zien om activiteiten te 
blijven organiseren. Rabo Club 
Support gaf, samen met onder 
andere NOC/NSF de clubs een 
podium met de verkiezing Club 
van het Jaar.” Beide clubs heb-
ben de titel ‘Gemeentewinnaar 
Club van het Jaar 2021’ en mo-
gen een jaar lang deze titel in 
hun communicatie gebruiken.

   

Ride & Play voor Mentelity Foundation
LOOSDRECHT
Op woensdag 9 juni zal de 
Gooise Golfclub meedoen 
aan de Ride & Play-actie 
voor de foundation van 
Bibian Mentel. Rond 19.30 
uur zullen Jaco Hofman en 
Per Verzaal samen met de 
leden van de foundation de 
holes 4 en 5 meespelen.

Voorzitter Jos van Gangelen: 
“De Mentelity foundation zet 
zich in om sporten voor men-
sen met beperkingen te stimu-
leren en mogelijk te maken. 
Omdat wij bij onze club altijd al 
veel aandacht hebben voor gol-
fers met een fysieke beperking, 
hoefden wij geen moment na te 
denken toen de organisatie ons 

benaderde. Ja, natuurlijk doen 
we mee! Daarnaast was Bibian 
een dorpsgenoot waarvoor we 
groot respect hadden, hebben 
en houden. We gaan er een 
echte happening van maken, 
coronaproof.” In samenwerking 
met de organisatie van de Men-
telity foundation bezoekt een 
aantal golfers/fietsers op 9 juni 
18 verschillende golfclubs om 
daar één hole te spelen. Dit jaar 
sluiten ex-paralympisch snow-
boarder Merijn Koek en Neder-
lands Kampioene Daphne van 
Houten ook aan. De route van 
2021 gaat over de Utrechtse 
Heuvelrug. Er worden in totaal 
133 kilometers per fiets afge-
legd. Naast de Gooise Golfclub 
gaat de route ook langs De 

Lage Vuursche; De Biltse Dui-
nen; De Pan; Schaerweijde; 
Kromme Rijn; Amelisweerd; 
The Mondial; HC Hoenderdaal; 
De Doornse; GC Anderstein; 
De Hoge Kleij; Soestduinen; 
GV Hoogland; de Goyer; Span-
dersbosch; ‘t Jagerspaadje en 
de Hilversumsche. Van 7 tot 
en met 13 juni organiseert de 
Mentelity Foundation de Moti-
vation to Move week. Tijdens 
deze week worden mensen 
met en zonder beperking ge-
stimuleerd om samen te gaan 
sporten en bewegen. Ook wor-
den er tijdens deze week acties 
georganiseerd om geld op te 
halen om de Mentelity Founda-
tion te steunen. Daar hoort ook 
de Ride & Play actie bij.

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Met de mededeling tijdens 
de persconferentie van 
het kabinet is het duidelijk 
geworden dat er weer ge-
voetbald mag worden. In 
ieder geval door de jeugd. 
De KNVB heeft eerder deze 
week het programma van 
de Regio Cup bekend ge-
maakt en vanaf komende 
zaterdag zullen de jeugd-
teams vier weekenden nog 
wedstrijden kunnen spe-
len.

Voor de senioren geldt dit niet, 
maar met ingang van komend 
weekend zijn er geen beper-
kingen meer voor wat betreft 
de trainingen. De eerste on-
derlinge oefenwedstrijd tussen 
de 35+ teams staan voor zon-
dag aanstaande direct op het 
programma.

De eerste SVS Cup35+ On 
the Beach editie is afgelo-
pen zaterdag gewonnen door 
Beachelona. Niet toevallig 
meervoudig winnaar van Wij-
demeren Beach. Onder prach-

tige omstandigheden bleek het 
team van Niels Steenvoorden 
het meest bekwaam op het 
’s-Gravelandse zand.

Volgende week organiseren 
we op de Kortenhoefse basis-
scholen een aantal voetbalcli-
nics. Ons idee om dat te doen 
is met veel enthousiasme 
door de scholen ontvangen. 
Iedereen die enthousiast is 
geworden en een keer mee 
wil trainen op het veld, kan 
zich daarvoor opgeven via 
trainmee@svsgraveland.nl of 
meedoen tijdens de Nationa-
le Voetbaldag op zaterdag 12 
juni.

Onder het mom ‘beter een 
goede buur dan een verre 
vriend’ hebben we onze direc-
te buren van het Zuidereinde, 
Beresteinseweg, J.H. Burger-
laan en Tromplaan uitgeno-
digd voor koffie met gebak ter 
ere van onze 100e verjaardag. 
De eerste aanmeldingen via 
burendag@svsgraveland.nl 
zijn inmiddels ontvangen.

   

Scouting Klaas Toxopeus
KORTENHOEF
Wat dacht je van lekker 
(wedstrijd)zeilen, vuur 
maken, torens bouwen en 
buiten de gekste en vetste 
spellen te doen samen met 
een leuke groep vrienden?

Dit is je kans!! Kom gezellig 
langs op de meeloopdag van 
de zeeverkenners van Klaas 
Toxopeus in Kortenhoef. We 
gaan met jou lekker het water 
op om te zeilen en zeilspellen 
te spelen!

Val je in de leeftijdsgroep 11-
15 jaar en heb je zin om nieu-
we vrienden te ontmoeten, 
lekker buiten te zijn en een 
gezellige middag te beleven, 
kom dan langs op 5 juni aan 
de Kwakel 52 te Kortenhoef. 
(Nog geen 11, of boven de 15? 
Geen zorgen! Je bent ook wel-
kom bij onze andere groepen)

We beginnen de opkomst om 
12.30 uur en zullen rond 15.30 
uur weer terug zijn op het zee-



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

Solidus schoenen 
De nieuw collectie Solidus schoenen en
sandalen staat voor je klaar. Schoenen met een 
stevig voetbed, maar ook geschikt voor je eigen 
inlay. Deze zomer in leuke kleuren voor heren en 
dames. Leverbaar van maat 36-43 en 39-50.

Voorkom drukte en wachttijden in de winkel en 
boek bij voorkeur je bezoek vooraf op 
www.beterlopenwinkel.nl en boek bij George In 
der Maur Beterlopenwinkel je minimale tijd van
30 minuten. 

George In der Maur BETERLOPENWINKEL
Koningin Wilheminaweg 497
Groenekan Utrecht
030 - 2040612

Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag 08.30 - 17.00 uur

WWW.BETERLOPENWINKEL.NL
WWW.BETERLOPENWEBWINKEL.NL

Private shoppen
bij de Beterlopenwinkel!

Wij helpen u via 
preventieschermen,

veilig via 
voorschriften

rivm!

NIEUW
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Muziektheater Spotlight
WIJDEMEREN 
Van 28 mei tot en met 5 juni 
doet Muziektheater Spot-
light mee aan de jaarlijkse 
actie van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds. In totaal 
collecteren 1182 organisa-
tie in het hele land om geld 
op te halen voor lokale cul-
tuur en natuur.

De collecte is dit jaar voor de 

tweede keer mobiel, via ap-
pjes, mailtjes en social media. 
De opbrengst van de actie is 
voor de organisaties die actie-
voeren. Muziektheater Spot-
light voert actie om de (eind)
presentaties in juni van onze 
jeugdgroepen mogelijk te ma-
ken. Wij gebruiken uw bijdrage 
voor grime, decor, kostuums en 
een mooie locatie.

Muziektheater Spotlight werkt 
met jong en oud aan musical-
producties. Muziektheater is 
een vorm van theater maken 
waarbij de disciplines, zingen 
en acteren, niet zonder elkaar 
kunnen. Vaak nog aangevuld 
met dans of beweging. Wij heb-
ben een locatie in Loosdrecht 
en Kortenhoef. Kom vanaf 
september eens langs op één 
van onze repetities. Wij werken 

altijd toe naar een mooie eind-
productie. Bezoek onze web-
site www.muziektheaterspot-
light.nl en geef je op voor een 
gratis proefles. Het Prins Bern-
hard Cultuurfonds organiseert 
al sinds 1946 de Anjeractie. 
Het is de oudste collecte van 
Nederland. Ieder jaar collec-
teren honderden organisaties 
voor hun vereniging én voor het 
Cultuurfonds. De collecte loopt 

tot en met zaterdag 5 juni. Na-
mens Muziektheater Spotlight 
alvast heel hartelijk dank voor 
uw donatie via de QR code.

   

Unieke online lezing over insecten op Buitenplaatsen
WIJDEMEREN
Ga mee naar de wondere 
wereld van de insecten. Er 
is een online lezing die on-
geveer anderhalf uur duurt. 
Laat je door Luc Hoogen-
stein, bioloog en boswach-
ter ecologie bij Natuurmo-
numenten meenemen en 
verrassen.

Op 10 juni ben je van harte uit-

genodigd deel te nemen aan 
de lezing, we starten om 19:30 
uur. Kijk mee naar jagende 
hoornaars in de bloemenwei-
de, bezoek bijenhotels, vlieg 
mee met libellen en juffers 
en verwonder je over de vele 
mooie dag- en nachtvlinders.
En zo is er nog veel meer te 
zien. Boswachter Luc zal je 
meenemen in de insectenrijk-
dom van de Buitenplaatsen. 

Luc kennende kun je mooie 
foto’s verwachten. Hij is, naast 
boswachter, ook succesvol 
natuurfotograaf. In 2019 was 
hij de winnaar van de Groene 
Camera, de prijs voor de beste 
natuurfotograaf van Nederland 
en België. Boek een ticket voor 
deze interessante online lezing 
op 10 juni via onze website. De 
kosten voor deze lezing zijn 
€ 5,- voor leden van Natuur-

monumenten en € 7,50 voor 
niet-leden. Aanmelden kan via: 
www.natuurmonumenten.nl/in-
secten-buitenplaatsen

Nog meer
Ongeveer een uur voor aan-
vang (18:30) ontvang je op 
het opgegeven mailadres een 
link waarmee je via Microsoft 
Teams kunt deelnemen aan 
de online lezing. Een account 

of speciale software zijn niet 
nodig. Zodra je op de link klikt, 
opent hij automatisch in je in-
ternetbrowser en kun je als 
gast de presentatie bijwonen. 
Vind je het leuk om meer online 
lezingen bij te wonen en zo nog 
meer te weten te komen? Be-
kijk dan onze agenda voor de 
mogelijkheden: www.natuur-
monumenten.nl/agenda

   

Voedselbankactie bij AH
KORTENHOEF
Op zaterdag 19 juni a.s. 
houdt de Voedselbank een 
winkelactie van 8.30 tot 
17.00 uur bij de AH in Kor-
tenhoef.

Vrijwilligers van de Hervormde 
Kerk, de R.K. Antoniusparo-
chie en Oecumenische Streek 
Gemeente uit Kortenhoef hou-
den de inzameling samen met 
vrijwilligers van de Hervormde 

Kerk en PKN de Graankorrel uit 
’s-Graveland.

Regelmatig organiseert de 
voedselbank winkelacties om 
houdbare producten in te za-
melen voor de voedselpakket-
ten. Om de klanten van een 
gebalanceerd voedselpakket te 
voorzien met eten voor drie da-
gen per week zijn deze produc-
ten hard nodig. Tijdens de win-
kelacties wordt aan de klanten 

van de supermarkt gevraagd 
om een of meer producten die 
nodig zijn te kopen en deze af 
te geven bij het in de winkel 
aanwezige inzamelpunt. Zo 
worden de voorraden van deze 
producten op peil gehouden. 
Zeker nu er een forse stijging is 
van het aantal uitgegeven pak-
ketten is deze hulp hard nodig.

Genoeg te eten
De voedselbank staat klaar 

voor mensen die (door de co-
ronacrisis) in de financiële 
problemen zijn geraakt. Uit-
giftecoördinator in Hilversum, 
Henske Jakobs, geeft aan: 
“Wat nog steeds veel mensen 
niet weten is dat wij niet naar 
bezittingen kijken, alleen naar 
de inkomsten en uitgaven. Het 
gaat er om dat mensen genoeg 
te eten hebben. Je kunt dus 
in een mooi huis wonen, maar 
als er niet voldoende overblijft 

voor de boodschappen helpen 
wij met een wekelijks voedsel-
pakket.” Op de website www.
voedselbankgooi.nl staat een 
rekenvoorbeeld, waarmee men 
zelf kan kijken of men in aan-
merking komt voor een voed-
selpakket. Uiteraard is het ook 
mogelijk contact op te nemen 
met de Afdeling Intake.

   

Met havenkantoor meer zichtbaarheid
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op maandagochtend 17 
mei openden burgemeester 
Crys Larson en wethouder 
Jan-Jaap de Kloet een ha-
venkantoor in de Porse-
leinhaven. Een multifunc-
tionele ruimte van waaruit 
Wijdemeren meer zichtbaar 
is voor haar inwoners. Zo-
wel met het oog op de vei-
ligheid als informatiepunt 
over recreatie en toerisme.

De 9 herenhuizen aan het 
water kennen ook beneden-
ruimtes, de zgn. Plint. In korte 
tijd slaagde de gemeente erin 
om een ruimte te huren tot 15 

september. Op nr. 19 naast 
De Boeg Food & Drinks. Op 
het Veiligheidsoverleg kwam 
burgemeester Larson, na sa-
menspraak met collega’s, op 
het idee om de zichtbaarheid 
van de gemeente groter te ma-
ken. Directe aanleiding zijn de 
klachten over overlast van gro-
te groepen jongeren, vooral in 
de weekends. Daarvoor werd 
al een alcoholverbod ingesteld. 
Nu kan het havenkantoor voor 
de BOA’s (handhavers) van 
gemeente en Plassenschap en 
de politie als uitvalsbasis die-
nen om op te treden. Uiteraard 
zijn de roosters van de hand-
havers ingesteld op de tijden 
dat het druk kan worden. Het 
geheel past in een uitgebrei-

de handhavingsaanpak die de 
burgemeester inmiddels heeft 
vastgesteld.
Doordeweeks, op woensdag- 
en vrijdagmiddag, is het Ha-
venkantoor voor het publiek. 
Waar je informatie kunt opha-
len over de vele toeristische 
uitstapjes op en rond de plas-
sen. Een klein VVV waarmee 
Visit Gooi en Vecht ook mee is 
verbonden.

Havenmeester
Het Havenkantoor is nog niet 
geheel klaar, maar de aankle-
ding vordert stap voor stap. In 
ieder geval is er koffie en wifi, 
twee levensvoorwaarden. En 
GooiTV had er al een uitzen-
ding van In Gesprek Met de 

burgemeester en redacteur 
Saskia Luijer. Het moet nog 
groeien. Wel is er een vacature 
voor een Havenmeester. Wie 

zich aangetrokken voelt tot 
deze representatieve functie 
kan zich aanmelden bij de ge-
meente.
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Kunstroute 2021

Max Waitz
Kunstschilder Max Waitz werd 
in 1938 geboren in Neder-
lands- Indië. Na de oorlog ver-
huisde het gezin Waitz naar 
Holland. Van jongs af aan was 
Max Waitz al bezig met teke-
nen. Op de middelbare school 
kreeg hij inspirerend tekenon-
derwijs van Anton Pieck. Max 
verbleef 10 jaar lang met zijn 
gezin in kleurig West- Afrika. 
Omdat hij de Afrikaanse war-
me en zonnige kleurenpracht 
wilde weergeven, ruilde hij het 
tekenen in voor de schilder-

kunst. Eenmaal terug in Ne-
derland nam hij schilderles. Na 
zijn pensioen kon hij zich met 
volle passie op de kunst en het 
schilderen storten: Hij trans-
formeerde een droogschuur 
van witwasserij ‘Aan het Vlot’ 
tot kunstgalerie. Tegenwoordig 
schildert Max in een stijl die 
romantisch/expressionistisch 
genoemd kan worden. Vooral 
vlotte kleurrijke expressionisti-
sche schilderijen genieten zijn 
voorkeur. Momenteel hangt 
een van zijn schilderijen bij 
Briljant Optiek in de Meenthof.

José Walinga
Afgelopen jaar ben ik op de 
Oranjeweg komen wonen en 
heb ik een atelier aan huis. Ik 
maak vanaf mijn academietijd 
ruimtelijk werk en portretten 
in opdracht. Mijn cursussen 
beeldhouwen/boetseren die ik 
o.a. op mijn eigen atelier geef 
konden dit jaar vanwege coro-
na niet doorgaan. Er was alle 
tijd voor eigen werk en een da-
gelijkse wandeling in de bos-
sen bij Kortenhoef. De obser-
vaties in het bos hebben geleid 
tot een serie lino-snedes van 
bomen. Vooral in de winterpe-
riode geven de bomen aanlei-
ding voor een grafische weer-
gave. Het gaat daarbij o.a. 
om het ritme van de takken 
en stammen en de verdeling 

van licht en donker. De mo-
nochrome kleur van de afdruk 
(dit kunnen zijn verschillende 
bruinen, rood, blauw) bepaalt 
de sfeer. Ondanks dat het fijn 
is je helemaal op je eigen werk 
te kunnen concentreren ben ik 
blij dat ik binnenkort weer cur-
sisten kan ontvangen op mijn 
atelier.

Jose Walinga, Oranjeweg 79 
1241XP Kortenhoef; Email: 
j.walinga37@upcmail.nl; www.
josewalinga.nl

Emma van der Meulen
Het begon 40 jaar geleden met 
zomercursussen bij potten-
bakkers in Engeland en Wales 
en met glazuurlessen in Lon-
den. Van de vele leermeesters 
was David Frith het meest 
inspirerend. In zijn ruime ate-
lier op een prachtige plek in 
Noord-Wales ontstond bij mij 
de liefde voor het vak van de 
pottenbakker. Daarna was de 
keus voor het maken van ge-
bruiksgoed een logische stap. 
De leerschool in Wales heeft 

me meegenomen in de traditie 
van gereduceerd steengoed 
met een link naar de Oosterse 
keramiek. Dit laatste is zicht-
baar in de toegepaste glazu-
ren en in de losse toets van de 
penseelstreken. Corona heeft 
veel veranderd: geen lessen, 
geen markten, geen exposi-
ties, weinig verkoop. Wel is 
er nu meer tijd voor het expe-
rimenteren met nieuwe tech-
nieken. Onveranderd blijft het 
plezier in het werk, met name 
het draaien brengt rust, bevrij-
ding van je denkende hoofd. 
Met lichte hand vasthouden en 
loslaten, zo moet je blijkbaar 
leven.

Tekenwedstrijd
voor	kinderen	uit	Wijdemeren	
Georganiseerd	door	de	kunstenaars	van	Kunstroute	’s-Graveland,

die	van	26	mei	tot	26 juni	exposeren	in	de	etalages
van	Oogzorg	Briljant in	winkelcentrum	de	Meenthof	in	Kortenhoef

(Zelf-)Portret	met	bril
Maak	een	 tekening	van	 je	 zelf	met	een	 fantasie bril,	 of	 van iemand	
anders	met	een	bril.	
Alles	mag:	verf,	kleurpotloden,	stiften,	krijt,	collage e.d.
Papierformaat:	A4.		

Zet	 achterop je	 voor- en	 achternaam,	 leeftijd en telefoonnummer.	
Stop	 je	 tekening vóór	 maandag	 21 juni in	 de	 doos	 bij	 Oogzorg	
Briljant.

Kom	zaterdag	26	juni	om	13.30	uur naar	de	Meenthof	waar	we	jullie	
tekeningen	presenteren.	Voor	alle	kinderen	wacht	er	een	verrassing!	

Maak	iets	wat	jij leuk	vindt.		Veel	plezier!

We	zijn	erg benieuwd en	zien	jullie	graag bij	de	presentatie!

Ps.	Vragen?		Bel	dan	Gea	Lamme (06	18393540)	of	Emma van	der	Meulen (06	12606586)	

Kunst	in	de	etalage
26 mei	– 26 juni	2021

In	de	etalages	van	Oogzorg	Briljant, in	winkelcentrum	De	Meenthof	in	
Kortenhoef, zijn	werken	 te	 zien	 van	 zeven	 kunstenaars.	 Zij behoren	
tot	 de	 groep	 van	 20 kunstenaars	 die	 jaarlijks	 met	 Pinksteren	 de	
Kunstroute	’s-Graveland	organiseren.	
Omdat	 vanwege	 corona	 ook	 dit	 jaar	 de	 Kunstroute	 niet	 door	 kon	
gaan,	zijn	we	heel	blij	met	de	mogelijkheid	van	Kunst	in	de	etalage

Yvonne	de	Boer	– stoel																									 				 www.brokaat.nl																											
Johanna	Kessler	- beeld	en	fotografie						ejnkessler@gmail.com
Gea	Lamme	– schilderijen																									 www.ateliergeertje.nl
Emma	van	der	Meulen	– keramiek											www.emmavandermeulen.nl
Max	Waitz	– schilderijen								 																				maxwaitz38@gmail.com
Hanke	Wiegand	– beeld																														www.hankewiegand.nl
Joost	Zwagerman	– beeld																									 www.beeldenvanstaal.nl

Op	 zaterdag	 26	 juni	 om	 13.30 uur is	 de	 afsluiting	 van	Kunst	 in	 de	
etalage,	 op	 het	 plein	 van	 de	 Meenthof.	 We	 presenteren	 dan	 de	
tekeningen	 van	 de	 kinderen	 die	 hebben	 meegedaan	 aan	 de	
tekenwedstrijd: (Zelf-)Portret	met	bril.	Voor	alle	kinderen	 is	er	een	
leuke	verrassing.	 Zie	de	poster bij	de	winkeliers	van	de	Meenthof	en	
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Zondag 6 juni Open Dag 
Naturisme

ANKEVEEN
Roei tussen de waterlelies 
door naar een verborgen 
paradijs en kom kennisma-
ken met ons naturistenter-
rein in Ankeveen. De ALB 
(Amsterdamse Lichtbond) 
is een van de oudste na-
turistenverenigingen in 
Nederland (opgericht in 
1953).

Ons terrein/eiland in de An-
keveense Plassen is een 
waar naturistisch paradijs met 
uitstekende faciliteiten voor 
dagrecreatie, zoals een groot 
natuurzwembad en tal van 
andere (recreatieve) voorzie-
ningen. We beschikken op 
het terrein over een aparte 
kleedruimte, twee toiletten, 
koudwaterdouches en een 
gemeenschappelijke ruimte 

(keuken). Naast de molen aan 
de Loodijk (N236 tussen Bus-
sum en Weesp) ligt de par-
keerplaats en de aanlegplaats 
van de boten waarmee je van 
en naar ons eiland kunt roeien. 
Bij de molen is tegenwoordig 
een gezellig café/restaurant 
gehuisvest. Wat is er heerlij-
ker dan op een mooie zonnige 
dag naar dit naturistenpara-
dijsje te roeien. Je hoeft alleen 
je broodtrommeltje mee te 
nemen en een handdoek. Er 
zijn stoelen en parasols voor 
gasten. Geniet van de rust, de 
ruimte en de natuur. Kinderen 
zijn van harte welkom. Wil je 
meer weten, kijk dan op www.
alb-naturisme.nl, op de Face-
book-pagina’s of het filmpje op 
YouTube. Of beter nog, kom 
naar de Open Dag.

Waterlinie Wandeltocht aan de  
Zuiderzee
REGIO
In 2019 ging de eerste 
Waterlinie Wandeltocht 
van start met 2.000 wan-
delaars die genoten van 
de Hollandse Waterlinie 
en onderweg getrakteerd 
werden op lokale lekker-
nijen, muziek en spekta-
kel. Dit jaar gaan er twee 
Waterlinie Wandeltochten 
van start: op 3 juli langs de 
Zuiderzee en op 9 oktober 
rondom Utrecht. Inschrij-
ven voor deze tochten kan 
via: www.waterliniewan-
deltocht.nl.

De afgelopen maanden heb-
ben we meer dan ooit gewan-
deld. Inmiddels is iedereen toe 
aan iets anders dan het rondje 
rondom het huis. De Water-
linie Wandeltochten zorgen 
voor een bijzondere belevenis. 
Niet alleen lopen deelnemers 
langs stoere forten, sluizen en 
vestingen van de Hollandse 
Waterlinie. Onderweg is er van 
alles te zien, horen en te proe-
ven. Langs de route is er eten 
en drinken te koop van lokale 
horeca en bij de stempelpos-
ten is er live muziek en theater. 
De ene keer op een strandje, 
de andere keer in een muse-
um en dan weer op een fort.

Aan de Zuiderzee
Op 3 juli hebben wandelaars 
met de Waterlinie Wandel-
tocht aan de Zuiderzee keuze 
uit drie afstanden. De Vestin-
groute is de langste met 28,5 
km. De kortste afstand (12,5 
km) is de Naardermeerroute. 
Deze routes starten in Weesp. 
De Zuiderzeeroute (17,5 km) 
begint in Naarden Vesting. 
De vestingen zijn al prachtig, 
maar dat is niet alles. De route 
gaat ook langs het Naarder-
meer, het Markermeer en het 
IJmeer. En natuurlijk voert de 
route langs het Muiderslot en 
de Vecht.

Ode aan het landschap
Dit jaar brengt Nederland een 
Ode aan het landschap met 
verhalen, activiteiten en bele-
venissen. Visit Gooi & Vecht 
neemt deel aan de program-

mering van Ode aan het land-
schap Noord-Holland. Een van 
die bijzondere landschappen 
in Gooi & Vecht is die van de 
Hollandse Waterlinies. Met 
de Waterlinie Wandeltochten 
wordt een ode gebracht aan 
het prachtige, gevarieerde 
landschap van de Hollandse 
Waterlinies. Kijk op visitgooi-
vecht.nl/ode voor meer infor-
matie over de programmering 
in het Gooi en de Vechtstreek.

Coronaproof
De organisatie neemt de ge-
zondheid van de deelnemers 
heel serieus. Om de 1,5 meter 
afstand te kunnen waarbor-
gen, worden de deelnemers 
in verschillende startgroepen 
ingedeeld. Mocht de Wandel-
tocht onverhoopt niet door-
gaan, dan krijgen deelnemers 
hun geld terug (exclusief ser-
vicekosten á €3,50).

   

De Bergse Akker is vanaf 29 mei 
weer open
NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen weken is er 
weer flink geklust op de 
akker. Met een grote groep 
vrijwilligers is het strand 
en de accommodatie weer 
helemaal zomerklaar ge-
maakt. Kom je deze zomer 
spelen, zwemmen en ijsjes 
eten?

Vind je het leuk om op zonni-
ge dagen naar het afgesloten 
en schone zwemstrandje te 
komen? Word dan nu lid! In 
eerste instantie zijn we vanaf 
29 mei bij mooi weer alleen 
voor de leden open. Geniet 
de hele zomer! Wil je graag lid 
worden? Op de website staat 
alle informatie over lidmaat-

schap en hoe je lid kunt wor-
den. De Bergse Akker kan al-
leen bestaan door een actieve 
bijdrage van haar leden. Als lid 
rooster je jezelf minimaal twee 
keer per seizoen voor een 
dagdeel in, om onder andere 
de toegangscontrole voor je 

rekening te nemen en ijsjes te 
verkopen. Om alles te kunnen 
realiseren zijn we ook op zoek 
naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om mee te draaien in 
het strandrooster.

Zie: www.debergseakker.nl
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VOOR DE BASIS NAAR LOOSDRECHT
RADING 146

Karvan 
Cévitam 
siroop
alle varianten
bus 750 ml

DÉ GOEDKOOPSTE
VAN LOOSDRECHT!

SPAAR VOOR
GRATIS
BOWLS
& MORE& MORE

Bij elke €5,- een spaarzegel!

Kipfilet
pak ca. 
800 gram

KIP

 6.39 

4.99
800 GRAM

Uniekaas
alle varianten
stuk 400/500 gram, OP=OP!

Entrecote
pak ca. 300 gram

RUNDVLEES

 5.99 

3.99
300 GRAM

VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers

KORTING!
TOT 41%

 5.19  5.95 

3.49
PER STUK

 5.38  5.58 

4.49
2 STUKS


