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1000e rit met AutoMaatje
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Een stralende Emmy Koster uit Kortenhoef had de
eer om de 1000e rit met
AutoMaatje te maken,
samen met haar vaste
chauffeur Marina Hagen
uit Ankeveen. AutoMaatje,
de vervoerservice waarbij
vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten in hun
eigen auto meenemen,
blijkt een succes in de vijf
dorpen.
Emmy Koster bezoekt één
keer per week de Ont-Moetgroep in zorgcentrum de
Emtinckhof in Loosdrecht.
Aan een lange tafel zitten de
deelnemers om met elkaar te
praten, spelletjes te spelen of
andere activiteiten te doen.
Deze woensdag is het extra
feestelijk met een 1000e-AutoMaatje- gebakje. Emmy vertelt dat ze een speciale band
heeft met haar chauffeuse

Foto: Marina en Emmy (rechts)

Marina: “Het is zo gezellig in
de auto, we zijn echt vriendin-

nen geworden.” Op haar beurt
vindt Marina het dankbaar
werk en ze vindt het prettig dat
het maatwerk is. “Je kunt over
je eigen tijd beschikken en je
bouwt soms een band op met
degene met wie je rijdt.”

‘INWONERS VOOR
INWONERS’
In Wijdemeren zijn er 31 vrijwillige chauffeurs beschikbaar
en staan er 223 deelnemers
op de deelnemerslijst. Aan
vrijwilligers Irma Kubbenga
en Heleen van Noort de taak
om aanvrager en chauffeur
te matchen. Dat doen ze met
volle overtuiging, ze gaan
zelfs op huisbezoek bij cliënten en chauffeurs om vraag
en aanbod zo goed mogelijk
op elkaar af te stemmen. “Er

zit vaak een belangrijk sociaal
aspect aan AutoMaatje, dan
zie je dat chauffeurs ook hun
klanten begeleiden of bij hen
thuis langsgaan”, vertelt Irma.
“Daarom is het ook belangrijk
dat we bij de vaste groep een
gezicht zoeken bij diegene die
vervoerd wil worden, zonder
uiteraard iemands privacy te
schenden”, voegt Heleen eraan toe.

gebracht worden. Iris Klarenbeek, algemeen coördinator
vanuit Versa Welzijn, vertelt
het verhaal van een oma die
vanuit Nederhorst den Berg
naar de bruiloft van kleindochter in Geldrop werd vervoerd.
“Het is echt een mooi initiatief,
met veel mogelijkheden om
anderen te helpen. Het is zoiets als ‘inwoners voor inwoners’.”

Meer chauffeurs welkom
Voor Heleen en Irma is het
soms puzzelen om een chauffeur te vinden die op dat moment tijd heeft. Vooral in deze
vakantieperiode. Daarom zijn
nieuwe aanmeldingen van
harte welkom! Hoewel verreweg de meeste ritten in de
regio plaatsvinden, kun je in
principe overal gehaald en

Met AutoMaatje kom je weer
onder de mensen: winkelen,
huisarts, familiebezoek of
naar de kapper.
Bel: 035- 694 74 55 // maandag t/m vrijdag 10-12 uur //
€ 0.30 ct. per km. // 2 dagen
van tevoren aanvragen //
mail: automaatjewijdemeren@versawelzijn.nl
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

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

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

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

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hoflaan
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Spoeddienst
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

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

WEE

035 - 656 18 66

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

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

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
St. Martinus
Zo. 8 augustus: 9.30 uur:
Liturgiegroep.
 OLV Hemelvaart
Do. 5 augustus: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Za. 7 augustus: 19.00 uur:
W. Balk.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via
tel. 0294 - 251315)
 H. Antonius
Zo. 8 augustus: 9.30 uur:
Liturgiegroep.
Wo. 11 augustus: 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


Maatschappelijk

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

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



035 - 656 00 66
0294 - 25 29 28
06 - 112 387 77

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

Géén markt in Ankeveen
op 24 en 31 juli en
7 augustus 2021

Versa Welzijn, gewoon
goed bereikbaar

Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 8 augustus: 10.00 uur:

Ds. Y.H.M. Hsu
Aanmelden verplicht, info:
www.hervormdegemeen
tesgraveland.nl/aanmelden


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

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Willibrordkerk
Ds. Evert-Jan van Katwijk
Kerkdienst met max.
30 aanwezigen. Aanmelden vooraf verplicht
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654). De
kerkdiensten zijn ook
online te volgen; meer
informatie op
www.kerkopdeberg.nl

Kinderopvang

Scholen

Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.

Zo. 8 augustus: 10.00 uur:

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
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

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.

Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 8 augustus: 9.30 uur:

Dhr. S. Both
Vooraf melden verplicht, via:
06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496


Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 22 augustus: 11.15 uur:

Ds. Sytze de Vries
Aanmelden verplicht:

Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

Koken voor buren? Een creatieve of sportieve workshop
geven, speurtocht of wandeling organiseren?
Alles kan Samen
tijdens de Week
tegenwe
Eenzaamheid,
komen
er wel
30 sept - 7 okt! Meld jouw activiteit aan op
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
teamwijdemeren@versawelzijn.nl
en kijk op
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
www.versawelzijn.nl/week-tegen-eenzaamheid
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
voor deMeer
spelregels
en hoe wij jouw activiteit
informatie of meedoen?
ondersteunen.
Bel 035kunnen
694 74 55, elke werkdag
tussen 10 en 12 uur
Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

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

IKC Loosdrecht

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

WIJDEMEREN
Eind maart kwam het voorstel aan de orde voor de
bouw van een nieuw IKC
in Loosdrecht. Door deze
nieuwbouw wordt een samenvoeging gerealiseerd
van twee scholen, de Lindeschool en de Sterrenwachter. Er was verschil
van inzicht wat de beste
locatie is. In de raad van
april is hier geen besluit
over genomen. De CDAfractie wil graag weten wat
de stand van zaken is.

In samenwerking met

In 2017 is besloten dat er
twee nieuwe IKC’s komen in
Nieuw Loosdrecht. IKC staat
voor Integraal Kind Centrum
en is eigenlijk een verzamelgebouw voor kind gerelateerde activiteiten. Na vertraging
is begin dit jaar de nieuwe
IKC WereldWijs aan de Laan
van Eikenrode in gebruik genomen. Dit is een samenvoeging van de Rehoboth,- en
Terpstraschool en kinderopvang Eigen&Wijzer. In maart
kwam na een moeizame onderhandeling met Talent Primair over de samenvoeging

van de scholen De Linde, de
Sterrenwachter en de Pinkenstal een voorstel het IKC
te bouwen op de locatie van
de Sterrenwachter. Er werd
een extra krediet gevraagd
van € 1,7 miljoen. Al snel trok
de medezeggenschapsraad
aan de bel dat ze twijfelden
of dit wel de beste locatie is.
Ook het schoolbestuur ging
daar uiteindelijk in mee. Vele
opties in Nieuw Loosdrecht
passeerden de revue, maar
uiteindelijk bleken de twee locaties van de huidige scholen
het meest logisch.

Doelstelling is dat ook het
consultatiebureau een onderkomen krijgt in het nieuwe
IKC. Daarna is geroepen dat
meer voorzieningen in het
nieuwe gebouw moet komen.
Dit ging de CDA fractie te ver.
Daarom werd een motie ingediend (met VVD en PvdA/
GroenLinks) om het college
en het schoolbestuur uit te
laten zoeken wat de beste locatie is. Tegelijkertijd te kijken
naar het verschil in kosten en
mogelijkheden voor woningbouw op de huidige locaties.
Eind juni, zo werd gevraagd

aan het college, moet er duidelijkheid zijn om dit niet op
de lange baan te schuiven.
CDA- raadslid Barry Rooimans: “We hebben tot nu toe
niets gehoord, dus stellen
we nu de vraag aan het college hoe het er mee staat?”
Zij vervolgt, “er is al geruime
tijd geen onderhoud meer gepleegd aan de schoolgebouwen, dus het is noodzaak dat
er binnenkort een beslissing
genomen wordt.”

VVD zoekt versterking
‘Een raadslid kan echt het verschil maken’
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Na twee termijnen van 4
jaar in de gemeenteraad
stopt VVD- fractievoorzitter Sieta Vermeulen als
raadslid. De VVD zoekt
versterking en is op zoek
naar
nieuwe
liberale
krachten voor de lokale
politiek in de vijf dorpen.
“Het is prachtig werk”, vertelt
Sieta Vermeulen “Je staat
dicht naast de mensen, je
kunt als raadslid echt het verschil maken, op tal van terreinen kan een raadslid invloed
uitoefenen en zelf initiatieven
nemen. Samen met anderen,
maar soms alleen en ook
voor individuele kwesties kun
je iets betekenen voor de inwoners, je bent als het ware
een ingang naar de plaatse-

lijke politiek.” Weliswaar beschouwt Sieta de introductie
van de twee dorpscoördinatoren – Saskia Hille en Bas Immerzeel- als een enorme stap
voorwaarts in het dichterbij
brengen van dorpsonderwerpen naar de gemeente, ook
een raadslid kan volgens haar
veel betekenen.
Zoals het er nu uitziet, zullen
de VVD- raads- en commissieleden verkiesbaar zijn voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, maar Sieta is
hoogstens beschikbaar als
lijstduwer op de kieslijst die
in november wordt samengesteld. “Bij de VVD is het een
regel dat je na twee termijnen
stopt, daarnaast speelt mijn
leeftijd ook een rol. Ik wil nog
wel op de achtergrond mijn inzet tonen voor de VVD, daarvoor is die partij mij te dier-

baar. Maar actief meedoen wil
ik afsluiten.” Sieta Vermeulen
was ook al 7 jaar VVD-raadslid in Nederhorst den Berg,
halverwege de jaren ’90 kon
ze het niet meer combineren
met haar drukke werkzaamheden.
Veel te doen
Voor mensen die zich aan willen melden bij de plaatselijke
VVD is er veel te doen. “Het
is ook mooi dat je in een kleine gemeente als Wijdemeren
je bezig kunt houden met een
scala aan onderwerpen, van
woningbouw,
verenigingen
tot recreatie en natuur, noem
maar op. Het is heel breed en
bijzonder interessant om dat
van dichtbij mee te maken en
er ook over mee te beslissen.”
Naast het feit dat je achter de
liberale beginselen staat is
het uiteraard noodzakelijk dat

je tijd kunt vrij maken om je te
verdiepen in de onderwerpen.
Ook is het handig als je enig
analytisch vermogen hebt om
de documenten te doorzien.
“Maar het allerbelangrijkste
is natuurlijk dat je plezier hebt
om iets voor je dorp te doen.
Soms iets algemener, vaak
heel concreet”, sluit Sieta
Vermeulen de profielschets
af. Na een gesprek met afdelingsvoorzitter Eric Kroese
en de fractievoorzitter kun je
meelopen met fractie en commissie.
Ambities
Sieta Vermeulen noemt een
aantal onderwerpen die de
ambities van de VVD in de afgelopen periode weergeven:
dorpenbeleid, ondernemersmanager, een professioneler
financieel systeem, de Omgevingswet, de IKC’s. Allemaal

gerealiseerd door de huidige
coalitie, waaraan de VVD een
flinke liberale bijdrage leverde. “Er is nog veel meer, het
geeft aan dat wij mensen zoeken die daar aan mee willen
werken. Die graag de belangen van de inwoners willen
behartigen. Lokaal belang
komt op de eerste plaats.”
Wilt u er graag aan meewerken? Neem dan contact op
met: bestuur@vvdwijdemeren.nl

Asfalt roken op de Dijk
Het rookt op de Kortenhoefsedijk. Nee hoor, nog geen
paling te bekennen maar wel
veel heet, nieuw asfalt. Door
weer en wind gaan de asfalteerders door. Vorige week
is het asfalteren van de fietsstroken begonnen. Als er dan
een stortbui komt dan krijg je
hele filmische effecten (door
B. Kooij).

GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

MOLENS
molenfonds.nl
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In de bloemetjes gezet
Lieve buren, goede vrienden

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

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

NEDERHORST DEN BERG
In tijden als deze, waar
eenieder goed voor zichzelf moet zorgen, is het een
weelde wanneer iemand
ook naar zijn medemens
omkijkt! Ik was eventjes
in het ziekenhuis voor een
noodzakelijke
operatie.
Naar huis gekomen werd
ik zo liefdevol opgenomen,
in de kring van mijn buitengewoon hartelijke buren
en vrienden.
‘Fijn, dat je er weer bent, wat,
je loop al zo goed zonder krukken, wanneer ik wat voor je

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water?
Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?
Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30
en op zaterdag van 7:00 tot 12:30
Al 70 jaar gevestigd op de
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

www.bakkerjeroen.nl

Jeroen’s Desem
stokbrood

nu voor

€ 2,50

KORTENHOEF
Ik ben Solaire, 21 jaar, en ik
woon in Kortenhoef. Mijn
hele leven heb ik al Cystic
Fibrosis (taaislijmziekte).
De afgelopen 21 jaar kon
ik gelukkig nog veel zelf.
Helaas gaat op dit moment
mijn gezondheid steeds
harder achteruit en ben ik
sinds begin vorig jaar gezakt van een longfunctie
van 65% naar 41%.

CF beheerst mijn hele leven,
ik heb altijd al weinig energie,
moet 30 pillen op een dag en
veel ademoefeningen doen.
Nu heb ik zo’n 2 jaar een mycobacterie die mij op dit moment sloopt, deze bacterie is
niet meer te behandelen en
ik ben dan ook ‘uitbehandeld’.
Op dit moment kan ik nog
geen 5 minuten lopen, niet onder de douche staan, (ik heb
een douchestoel) en leef ik op
3 nutridrankjes per dag. Daarbij krijg ik volgende week ook
zuurstof, in de hoop dat ik iets
minder benauwd ben en minder moe. Mijn hele leven is het
al strijd maar altijd ben ik weer
opgekrabbeld, nu sta ik op instorten. Dan is er ‘het’ medicijn
Trikafta, veelbelovend, hoopgevend, alles wat een cf- pa-

Buiten genieten

eroen

BBQ brood

met spekjes, kaas en uien

nu voor

€ 3,55

WEE
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moed en het gevoel een deel
van dit fijne gezelschap te mogen zijn. En nu, bij deze, wil
ik met dit stukje in ons goede
weekblad eenieder van jullie
van harte dankjewel zeggen!
Het gaat mij goed, dank …en
met jullie ook.
Doris & Fiora Schmidt

Help mij ademen

Bent u op zoek naar diverse soorten zand,
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?
Wilt u uw groenafval, puin, hout of grond storten?

kan doen – zeg
het maar!’ Niet
alleen de deuren
gingen voor mij
open, ook bijzonder de harten. Ik
mag in deze goede omgeving al
langer dan 40 jaar wonen en
leven. Met mijn lieve hondje
Fiora ben ik een iets bekend
figuur in de wijk, heb altijd om
mij heen gekeken, gegroet,
gezwaaid en een praatje gemaakt. Nu mocht ik weer eens
voelen wat een goed contact
onderhouden waard is. Kracht
hebben jullie mij gegeven,

Appelcrumble
een heerlijk dessert
voor op de BBQ

2 stuks

€ 3,95

Geldig van donderdag 5 t/m zondag 22 augustus.

SERVEERTIP
lekker m
e
een boll t
etj
vanille-ijs e
en
slagroom

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

tiënt zou willen en meer! Hiermee kunnen wij oud worden,
maar in Nederland vergoeden
ze dit medicijn niet en ik zal
moeten wachten tot december
(dan wordt het verwacht). Heb
ik die tijd? We denken van niet,
ik ga extreem snel achteruit.
Dit medicijn kost 24 duizend
per maand dus ik wil jullie vragen nee, smeken of jullie mij
zouden willen helpen? Doneer
en deel dit bericht alsjeblieft
zoveel mogelijk zodat ik de
hoop op goede komst niet kwijt
raak. Ik wil jullie ontzettend bedanken alvast voor jullie inzet.
Doneren
Zie Facebook: Solaire Raven
Of deze link:
https://www.doneeractie.nl/
help-mij-ademen/-54977?fbclid=IwAR2Cdtyd46Z3VU1QPV8zc3N9-yXploqtTR9cYu52AvQaqdTsRo794jFQHG4.

GooiTV
De
programmering
van
GooiTV vanaf woensdag 4 augustus: GooiTV besteedt aandacht aan de Hollandse Waterlinie. Deze staat inmiddels
op de werelderfgoedlijst van
Unesco. De Hollandse Waterlinie was een oorspronkelijk
militaire verdedigingslinie in
de 19e eeuw. De week erop
staat GooiTV ook stil bij de
eraan gelieerde Stelling van
Amsterdam. Daarnaast is er
TV Magazine met een aantal
onderwerpen die in deze regio
spelen.

NIEUWSSTER
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Dit is geen bezuiniging, dit is diefstal

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

Het algemeen bestuur van
Regio Gooi en Vechtstreek
heeft
de
Regiobegroting
2022-2025 in de vergadering
van 8 juli vastgesteld. Namens muziekvereniging De
Vriendschapskring wil ik onze
grote zorgen uiten over deze
begroting en dan vooral over
het voornemen van de GAD
om de oud papier inzameling
zelf te gaan doen. Weliswaar
staat in die begroting dat dit
de komende drie jaar geen
gevolgen zal hebben voor de
inkomsten van de verenigingen, clubs en scholen, maar
wat gebeurt er daarna? Bovendien wordt er gesproken
over een overgangsregeling,
die zou inhouden dat de clubs
en verenigingen en scholen
tijdens die ‘overgangsregeling’ in plaats van oud papier ophalen ingezet kunnen
worden op andere fronten
zoals zwerfafval opruimen,
schoonmaakwerkzaamheden
bij inzamelpunten, etc. Dit is
natuurlijk een idée fixe. Want
zoiets is totaal niet sexy en
heeft ook een compleet an-

der imago. Mijn verwachting
is dan ook dat vrijwilligers dan
massaal gaan afhaken. Op
een grote high-tech vrachtwagen door het dorp rijden
en papierbakken legen is wél
sexy en vandaar dat het alle
verenigingen al vele decennia
lukt om daarvoor voldoende
vrijwilligers in te zetten. Bovendien is het erg zuur en beslist geen toeval dat nu de papierprijs eindelijk weer eens
behoorlijk is gestegen, de
GAD die inkomsten opeens
naar zich toe wil trekken. Als
dit inderdaad doorgaat, dan
zullen alle verenigingen, clubs
en scholen in onze regio aankloppen bij de gemeentes om
de gemiste inkomsten gecompenseerd te krijgen. Wie dan
de uiteindelijke betaler wordt
is dan uiteraard de vraag. De
argumenten waarom de GAD
de oud papierinzameling volgens hen beter weer zelf kan
gaan doen slaan bovendien
nergens op. Men stelt dat
het vanwege Arbowetgeving
en veiligheidsregels steeds
lastiger is om vrijwilligers als

belader in te zetten. Hoezo?
Iedere vrijwilliger die oud papier ophaalt heeft daarvoor
een speciale training gevolgd,
terwijl er klip en klare richtlijnen zijn opgesteld over het
veilig werken tijdens het legen
van de papiercontainers. Voor
onze vrijwilligers is bovendien een extra ongevallen- en
rechtsbijstandsverzekering
afgesloten zodat we niets aan
het toeval overlaten. Ik denk
niet dat de GAD dit zelf beter
kan. Zij zijn er dus gewoon op
uit om die 250.000 euro van
onze verenigingen, clubs en
scholen in de regio naar zich
toe te harken. Dat is geen bezuiniging, dat is gewoon ordinaire diefstal. Ik begrijp niet
waarom de regionale politiek
dit toelaat. Tenzij het ze niets
uitmaakt om jaarlijks 250.000
euro extra subsidie aan clubs,
verenigingen en scholen te
verstrekken.
Frank Senteur, voorzitter
muziekvereniging de Vriendschapskring, Ankeveen

Veel steun om het ontwerp
Omgevingsvisie aan te passen
Ingezonden brief
Afgelopen week sloot de termijn om een zienswijze in
te dienen over de concept
Omgevingsvisie Wijdemeren
2040. In het ontwerp is o.a.
Nederhorst Noord genoemd
als
complementair-onderscheidend te ontwikkelen
gebied. In een ingebrachte zienswijze steunt Landschapsbehoud
Nederhorst
de visie om voor woningbouw
juist te kiezen voor inbreien
binnen de bestaande kernen
in plaats van bouwen in landbouw- en natuurgebieden. De
zienswijze draagt de raad op
om de ‘complementair-onderscheidend te ontwikkelen
locatie Nederhorst Noord’ uit
de definitieve versie van de
Omgevingsvisie te halen.
Landschapsbehoud Nederhorst heeft in een korte tijd
een kleine 200 handtekeningen van mede-indieners verzameld. Daarnaast ontvingen

we steun van belangrijke organisaties waaronder Waarneming.nl, het Agrarische Collectief en de Vogelwerkgroep
Gooi en Omstreken (onderdeel van Vogelbescherming
NL). Ook Natuurmonumenten
is gekant tegen het voornemen om in de Horn en Kuijer
te bouwen en heeft dit in een
eigen zienswijze naar voren
gebracht.
Complementair en onderscheidend?
In een planschets/verbeelding van Nederhorst Noord
zijn bijvoorbeeld ook twee
18 meter hoge appartementen complexen midden in
de Horn- en Kuijerpolder
voorzien. Kennelijk vinden
Dorpsbelangen, CDA, VVD
en D66 dit complementair
en onderscheidend. Het plan
is daarmee niet alleen een
directe bedreiging voor het
open landschap maar is ook

een aanslag op een “dorpse”
schaal. Landschapsbehoud
Nederhorst pleit daarentegen
al langer voor het bouwen op
een schaal die past bij ‘de
kern’, lees iedere kern, en
heeft meerdere locaties aangedragen in de z.g. Kansenkaart en Wijdemeren Verrijkt.
Uiteraard hopen we dat deze
200 zienswijzen voor de huidige coalitie aanleiding zijn
om de complementair te ontwikkelen locatie Nederhorst
Noord uit de Omgevingsvisie
2040 te halen. Mocht men niet
over de eigen schaduw kunnen stappen………..In maart
mogen we weer stemmen.
Op de hoogte blijven: Via
www.landschapsbehoudNederhorst.nl kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrieven.
Landschapsbehoud Nederhorst

Passiflora na half jaar
weer open

Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Een uitglijder ’s ochtends
vroeg bij haar leverancier
zorgde voor een half jaar
sluiting. Nog steeds onder
behandeling maar weer in
staat om iets te tillen, kan
Anita Hageman van bloembinderij Passiflora sinds
vorige week donderdag
weer aan de slag. Klanten,
bekenden en haar straat
vierden dat mee.
Val
Het was in de vorstperiode op
11 februari dit jaar dat Anita
zoals gewoonlijk haar bloemen
ging ophalen. Vier uur op, dan
een autorit, vervolgens inladen
om daarna na terugkeer de
winkel om 9 uur te kunnen openen. Alleen was er dit keer veel
gladheid. Een misstap letterlijk
voor de deur van de leverancier
en daar ging ze; hard onderuit
met een val op haar schouder
als gevolg. Resultaat: schouder uit de kom en een breuk in
het gewricht. Later volgde door
de breuk ook nog een frozen
shoulder waar ze nu nog mee
kampt. Ze kon niet meer werken, de bloemen werden weggegeven onder andere aan de
kerk en De Kuijer, waarna de
winkeldeur dicht ging.
Revalidatie
Was het moeilijk? “Ik ben daar
heel makkelijk in. Je kan wel
gaan lopen miepen en tutten
maar dat werkt niet.” Financieel was ze gedeeltelijk gedekt

door de verzekering. Dat was
geen vetpot maar het ging net.
Valentijn, Pasen, Moederdag
en de examentijd moest ze
zakelijk gezien allemaal aan
haar voorbij laten gaan. Fysiek
gezien was het revalideren,
revalideren en revalideren.
Bijna een half jaar lang. “Nog
steeds oefen ik maar het is nu
draaglijk.” Een frozen shoulder
is een zeer vervelende pijnlijke
aandoening die heel langzaam
wegtrekt, in een periode van
een half tot wel drie jaar. “Het
is nu de eerste dag dat ik weer
gedraaid heb en ik ben nu kapot.” Het vroege opstaan, de
hele dag staan en in de weer
zijn was weer flink wennen geweest.

“[…] MIEPEN EN
TUTTEN […]
WERKT NIET”
Verwend
Ze had zo links en rechts in
haar netwerk aangekondigd
dat ze weer open zou gaan.
Ook had ze een briefje met
die boodschap op haar deur
gehangen. Veel klanten waren
langs gekomen om te zeggen
dat het fijn was om haar weer
te zien. “Mensen kwamen cadeautjes brengen, heel lief.
Ook tijdens mijn ziek zijn was
ik al heel erg verwend met veel
kaarten, gebak, koekjes, drankjes, van alles. Echt fantastisch.”
Ook van de bewoners uit de
straat (Vaartweg, red.) kwam
veel aandacht, zoals met lieve
mailtjes. Anita had daardoor
veel betrokkenheid gevoeld.
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Wij gaan voor goud,

Marathonbrood
van € 4,03

voor € 2,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

Marco Boon
Schilderwerken

06 - 51 28 20 68

marcoboonschilderwerken@gmail.com

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

De Wandeling

Prachtige natuur nabij Kortenhoefse Plassen

WEE

NIEUWS VOOR AN

Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Het was op Facebook via
de groep ‘Je bent pas een
echte Berger als…’ dat ik
de route tegenkwam. Iemand vroeg of je over de
dijk kon lopen die achter
het haakse deel van de
Middenweg start, vlakbij
waar deze een punt met de
Herenweg vormt. Als je op
Google Maps inzoomt heet
het Vreelandseweg. De
besproken route liep helemaal naar Sluis ’t Hemeltje.
Mijn interesse was gewekt
en vorige week maandag
trok ik mijn stevigste en
stoute
wandelstappers
aan.
Mijn plan was om met het OV
heen te gaan en dan terug
naar huis (Overmeer) te lopen. De nieuwe route van bus
106 kent de halte Wipbrug, die
vlakbij eerder genoemde punt
ligt. Teruglopend het hoekje
om en Nederhorst weer in zie
je al snel aan de linkerkant een
hek en bord met het bekende
donkerblauw en lichtgroen van
Natuurmonumenten. Het was
meteen mooi en wat erg leuk
was, was dat er overal schapen en lammetjes liepen. Sommige kleintjes wierpen zich fanatiek onder hun moeder voor
melk, wat een lieflijk schouwspel opleverde. Schapen zijn
vrij schichtig. Van de tientallen
die ik tegenkwam, begon een
redelijk aantal terstond te plassen. Of het nou was om via de
stank mij weg te krijgen of iets
territoriaals, het deed mij beseffen dat ik op bezoek was en
ze rustig moest passeren. Een
enkel beest durfde op me af te
komen; eentje kon ik zelfs wat
gras voeren.

‘LATEN WE LIEF ZIJN
VOOR MOEDER NATUUR’
De route was eigenlijk een lange grote bocht waarbij je op de
kaart de Kortenhoefse Plassen passeert maar niet ziet. Of
dat door het riet of de bomenrij
kwam kon ik niet achterhalen
maar later volgde niettemin de
afwisseling met water alsnog
door een mooie kreek. Vanaf
de start hield ik Nederhorst
telkens aan mijn rechterhand.
Op een gegeven moment passeer je ook de radiomast. Helaas kon ik even daarna – na
ruim de helft richting de sluis
gelopen te hebben – mijn weg
niet vervolgen. Ik besloot terug
te gaan en was ondanks deze
wijziging blij met de mooie
wandeling. Heen en terug was
zeer de moeite geweest en
had ongeveer anderhalf uur
geduurd. Omdat ik niet bij het
Hemeltje was uitgekomen en
de bus terug nog niet kwam,
besloot ik naar huis te liften.
De vierde wagen was de bestelbus van automonteur Ricardo van T&O uit Nederhorst
die mij een slinger gaf, waarvoor dank!

Op Facebook zeiden een paar
Bergers dat dijken altijd vrij
waren voor wandelaars of iets
van die strekking. Een bewoner, die ik kort sprak toen ik
de Middenweg weer opliep,
herhaalde dit. Nieuwsgierig
geworden ging ik de vrijdag
erop naar de boerderij die het
dichtst bij ‘t Hemeltje ligt. Boer
Voorn heeft daar zijn agrarisch
bedrijf. Eigenlijk op weg naar
het dorp, had hij toch even de
tijd om samen met zijn vrouw
een en ander toe te lichten op
mijn vraag of de route openbaar moest zijn. Het laatste
stuk was simpelweg zijn grond,
dus nee. Ook noemde hij een
zaak hierover van de provincie
en een wandelaarsvereniging
tegen hem die hij gewonnen
had. Ondanks dat het geen
route is, ziet hij geregeld mensen of vuil van bezoekers. “Ik
vind het niet zo erg als mensen hier komen maar gedraag
je dan wel en vraag of het
mag!”. Resten van blikjes frisdank komen in grasmaaiers en
de metalen snippers hebben
via maag- of darmperforaties
al enkele keren slachtoffers
gemaakt onder de schapen
en koeien. Ook is er wel eens
een schaap doodgebeten door
een hond. De dieren kunnen
sowieso ziek worden van hondenuitwerpselen als ze die
binnen krijgen.
Al met al kan er vanaf de genoemde ingang prima heen
en weer gewandeld worden.
Stevige schoenen zijn daarbij
prettig en wees rustig voor de
schapen en het groen dus ga
er niet met grote groepen (of
een hond) heen. Laten we lief
zijn voor moeder natuur, want
we moeten het wel van haar
hebben!

Wijdemeren
informeren

4 augustus 2021

#mooiWijdemeren
@dutch_flora_and_fauna

Vaccineren zonder afspraak
In augustus kunt u zonder afspraak een eerste
coronavaccinatie halen. Dit kan dagelijks van
8.30 tot 16.30 uur op de vaccinatielocatie in
Hilversum (verlengde Zuiderloswal ter hoogte
van nummer 5). Neem een identiteitsbewijs en
mondkapje mee. Zie ook www.ggdgv.nl.

Volg ons ook op:

Phishing WoningNet
Sinds een aantal maanden versturen internetcriminelen nepberichten (e-mail en sms) waarin ze ten
onrechte de naam van WoningNet gebruiken.
Krijgt u een email en twijfelt u of het om phishing
gaat? WoningNet geeft uitleg over phishing via het
gratis informatienummer (0800) 02 02 562.
Lees ook de overige tips op www.woningnet.nl.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Declaratiefonds kindertoeslag: extra’s voor gezinnen
Kent u het declaratiefonds kindertoeslag al? Van het fonds kunt u
misschien geld krijgen voor sociale,
culturele, educatieve of sportieve
activiteiten waar uw kind aan
meedoet.
Het geld is bijvoorbeeld voor een lidmaatschap van een sport- of speeltuinvereniging.
Een museum, concert of voorstelling. Of

sportkleding, een cursus of de telefoon- en
internetkosten van uw kind(eren).

Hoe hoog is de bijdrage?
U kunt 200 euro per jaar per kind op de
basisschool krijgen. Of 400 euro per jaar per
kind op de middelbare school tot 18 jaar. Let
op: voor deze bijdrage mag uw inkomen niet
hoger zijn dan 120 procent van het voor uw
gezin geldende sociaal minimum.

Waar kan ik het aanvragen?
U kunt een bijdrage aanvragen via het
formulier op
www.wijdemeren.nl/ondersteuning.
Heeft u vragen over uw inkomen en het
sociaal minimum? Of hulp nodig bij het
aanvragen? Dan kunt u terecht bij de
consulenten van het sociaal domein via
telefoonnummer 14 035.

Officiële bekendmakingen
foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of
bezwaar maken tegen een aanvraag.

Ankeveen

> Aangevraagde omgevingsvergunningen

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef

Breukeleveen

Ankeveen

Loosdrecht

- Herenweg 47: vernieuwen steiger (13.07.21)
- Herenweg 59: verbouwen woning (26.07.21)
- Nieuweweg 36: vervangen beschoeiing (20.07.21)

- Cannenburgerweg 67e: plaatsen tijdelijke opslagruimte voor de periode van vijftien jaar (21.07.21)

- De Kreek 8: uitbreiden woning (16.07.21)

’s-Graveland

> Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)

Bouwen en wonen

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: uitbreiden kantoor (23.07.21)
- Leeuwenlaan 36a: wijzigen kozijn en plaatsen
veranda (27.07.21)

- Beresteinseweg 29: vervangen beschoeiing en
plaatsen twee meerpalen (22.07.21)
- Noordereinde 13: vervangen dakkapel en
dakraam (28.07.21)

Kortenhoef

Loosdrecht

- A.W. van Voordenlaan 2: uitbreiden woning (19.07.21)
- Zuwe 21a: bouwen woning (18.07.21)

- Golfslag 7: plaatsen dakkapel (28.07.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 89a: bouwen woning
(28.07.21)

Loosdrecht
- Acacialaan 24: plaatsen twee dakkapellen (16.07.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211c 001: realiseren
twee bijgebouwen aan de achterzijde (21.07.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 274: verbouwen
woning (26.07.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b en c: wijzigen
constructie, gevels en indeling (15.07.21)
- Rembrandtlaan 21: plaatsen schuur (15.07.21)
- Trekpad 31: vervangen woonboot (21.07.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 100a: uitbreiden bedrijfswoning
(15.07.21)
- Dobbelaan 20: plaatsen dakkapel (28.07.21)
- Lange Wetering 63: bouwen erkerconstructie
t.p.v. voorgevel (21.07.21)
- Machineweg 46a 1: plaatsen tijdelijke huisvesting kantoor (3 jaar) (26.07.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Nederhorst den Berg
- Nieuw Walden 8, 24, 26, 56, 62 en 66: intern
verbouwen en uitbreiden bedrijfsgebouw (21.07.21)
- Rivièrahof 14: plaatsen dakkapel (23.07.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

>

Verlenging beslistermijn

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

- Frans Fennishof 26: plaatsen en vernieuwen
dakkapellen (16.07.21)

- Oranjeweg 37: plaatsen dakkapel (16.07.21)

- Bloklaan 5 te Loosdrecht: uitbreiden noodstroomvoorziening
- Rading 146 te Loosdrecht: oprichten supermarkt

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden
gemaakt. Informatie kan worden verkregen bij de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer (088) 63 33 000.

> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

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

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.

Het betreft de volgende persoon:
- J.A. den Oude, geboren 13-04-1967 uit te
schrijven naar Land Onbekend per 19-07-2021
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op met de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

Disclaimer

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van
kracht. Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal
gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen
blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze
vorm is niet meer rechtsgeldig.

Ter inzage

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

Bezwaar indienen

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

Beroep indienen

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

Luister jij?
WEE

LIEVERD

Johanna van Melsen-Vlug
~ Hannie ~
c Nederhorst den Berg
30 juli 2021

weduwe van

Johannes van Melsen
Nederhorst den Berg:
Weesp:
Hilversum:
Nederhorst den Berg:
Hilversum:
Hilversum:

Huib en Linda
Felicia en Barry
Lexie en Brody
Tiffany
Paul en Petra
Nick
Jill

Huizen: René
Naomi
Huizen:
Amsterdam Z.O.:
Hilversum:
Weesp:

Els c en Kees
Natasja
Kayleigh, Elisa, Nuri

Jaap Vernooij
Weduwnaar van Nel Vernooij Lamme
16-3-1931

Nederhorst den Berg

29-7-2021

NIEUWS VOOR AN
Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

Word iger!
vrijwill
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Namens kinderen en kleinkinderen
Correspondentieadres:
Esdoornlaan 25
1394 BS Nederhorst den Berg
De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Monique en Willem
Dobby

U kunt afscheid nemen van Hannie in het
uitvaartcentrum Myosotis, Utrechtseweg 110b te
Weesp, op donderdag 5 augustus van 19.00 tot
19.45 uur. In verband met de huidige coronarichtlijnen
zal er een walk-through-condoleance plaatsvinden.
Daarom willen wij u vragen om met maximaal
2 personen naar de walk-through-condoleance te
komen en na het condoleren weer huiswaarts te
keren.
De begrafenis vindt plaats op Algemene
Begraafplaats De Hornhof, Slotlaan 4a te
Nederhorst den Berg op vrijdag 6 augustus om
10.30 uur.
Met dank aan personeel de Kuijer afdeling de uitkijk.
Correspondentieadres: Dinkel 35, 1273 PP Huizen

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 € 2,73 per gedrukte regel
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
0626252434
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,
@:info@harrit.eu
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Zelfstandige HULP in de
huishouding gezocht voor
1 middag per week in
Kortenhoef.
Marianne 06-23 65 61 32

*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.
Huishoudelijke hulp gevr
1x per 14 dagen 3 uur
06-18156054

Dunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters en
muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig ‘en smaakvol te ‘stylen’ is.

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035-656 0235

d b HOME.NL

V
V
V
V
V

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

25%

zomerkorting
gebruik code

zomer/zz
V
V
V
V
V

5 Nederhost den Berg
18 december 1938

Vol vertrouwen op een nieuw leven is heengegaan onze lieve pa,
opa en ouwe opa

geldig t/m
31-08-2021

We vullen de collecties regelmatig aan!

Kijk op www.dbhome.nl
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Kortenhoefse Down Under

Natuurmomenten
van de boswachter

WEEKBLADWIJDEMEREN

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

Werelderfgoed in de jungle
Ik ga op stand werken! Als ik
weer een keer op ons kantoor
op Fort Kijkuit kom, dan heb
ik opeens een werkomgeving
van wereldformaat. Hoe dat
komt? Vorige week heeft het
Werelderfgoedcomité besloten om de Nieuwe Hollandse
Waterlinie de werelderfgoedstatus te verlenen. Samen met
de Stelling van Amsterdam,
die al sinds 1996 op de lijst
van UNESCO Werelderfgoed
staat, vormen ze dan de Hollandse Waterlinies. Voor Natuurmonumenten betekent de
toekenning van UNESCO dat
twee van onze forten in de
Nieuwe Hollandse Waterlinie
opeens wereldwijde erkenning
krijgen: Fort Nieuwersluis en
Fort Kijkuit.
Het is voor ons natuurlijk een
enorme eer en een voorrecht
om een aantal pareltjes van de
Hollandse Waterlinies te mogen beheren en te behouden
voor de verre toekomst. De forten in ons eigendom zijn stuk
voor stuk imposante bouwwerken met een boeiende geschiedenis, maar ik heb toch één lieveling. Eentje met een dubbele
werelderfgoedstatus! Die lieveling ligt op een klein eilandje,
verborgen tussen bomen en
struiken en is ontoegankelijk
voor het publiek. Het ligt op
een plek waar klimplanten tot
hoog in de kruin van de bomen
groeien en hun lianen naar beneden laten bungelen. Het is er
tropisch vochtig en broeierig,
de talloze vogels zingen er om
’t hardst en ontelbare insecten
scharrelen rond op de grond en
op klamme boomstammen. Als
het gaat om de locatie van mijn
favoriete fort zou je eerder aan
de tropische oerwouden van
Mexico denken, dan aan onze
eigen rivier de Vecht.
Ik heb het over Fort Hinderdam.
Vanaf dit fort kon men vroeger
de kade en de beide oevers
van de Vecht afsluiten en verdedigen. Vanwege de strategische ligging in de Vecht heeft
Fort Hinderdam zowel bij de
Nieuwe Hollandse Waterlinie
als de Stelling van Amsterdam
behoord. Mijn liefde voor Fort
Hinderdam laaide weer flink op

tijdens een bezoekje ter voorbereiding van onze fortensafari. Bij wijze van hoge uitzondering had ik het plan opgevat om
hier een exclusieve rondleiding
te organiseren in het kader
van toeristisch themajaar ‘Ode
aan het Landschap’. Deel van
de charme van het fort is dat
hier nooit iemand mag komen,
maar als we dan wél een keer
bezoekers gaan ontvangen, is
er werk aan de winkel. Terwijl
de beheervrijwilligers zich in
het zweet werken om een pad
te maken door de woestenij,
zijn fortengidsen Maarten en
Corné een ontdekkingstocht
gestart. Omdat alles op het
forteiland overwoekerd is, is
het een enorme opgave om de
oorspronkelijke gebouwen op
het fort te vinden. Als een soort
Indiana Jones zoeken ze driftig naar groepsschuilplaatsen
en een kazemat. Ondertussen
loop ik met een zaklamp rond
in het bomvrij wachthuis. Het is
er koud, klam en het is duidelijk dat hier al tijden niemand is
geweest. Hoewel: de verstopte
eieren in alle hoeken en gaten
van het fort wijzen op de aanwezigheid van een boommarter.
Het is bijna een wonder dat
je in ons land, waar elke vierkante meter een planologische
bestemming heeft, nog ergens
kan zoeken naar bouwwerken
en andere overblijfselen uit het
verleden. En dat er een plek is,
die -binnen bepaalde grenzenwordt overgelaten aan de tand
des tijds. Dat levert prachtig
werelderfgoed op, dat zijn dubbele werelderfgoedstatus méér
dan waard is.
Foto: Martin Stevens

MELBOURNE
In 2006 verhuist Sacha
Molenkamp naar Australië. Daar ontmoet ze haar
‘Aussie’ met wie ze trouwt
en twee kinderen krijgt.
Vanuit Melbourne deelt de
Kortenhoefse haar ervaringen van overzee.
Toen ik voor het eerst in
Australië schoolkinderen in
uniform zag vond ik dat zo
vreemd! ‘Zo ouderwets’ voegde mijn moeder er aan toe.
Keurige kraagjes aan de geruite jurkjes die vooral niet
te kort mogen zijn, met Mary
Jane schoentjes uit de tijd van
Holly Hobbie. Voor de jongens een blazer, (soms) een
stropdas en verplichte zwarte
schoenen. Nu mijn kinderen
zelf op de lagere school zitten, vind ik het ideaal. Geen
gezeur wat je aantrekt. Zelfs
op de hogere school. Toen
ik naar het Comenius College ging was dat wel anders.
Ik vond merkjes toch wel belangrijk en wilde vooral niet
dat mijn moeder bij de Zeeman winkelde. Inmiddels kan
me dat niets meer schelen en
dat hoop ik mijn kinderen mee
te geven. ‘Opp shoppen’, winkelen bij de kringloop is hier
heel gebruikelijk.
Het zijn overigens niet alleen
de kinderen in uniform. Toen

mijn Gooise vriendinnen hier
waren keken ze hun ogen uit
naar al die vrouwen in ‘active
wear’ die in hun strakke lycra
de kinderen op school afzetten met hun fourwheeldrive
om vervolgens boodschappen te doen. Moeders in
sportschoenen en dure legging achter de kinderwagen
met een takeaway coffee in
hun hand. Sporten? Soms.
Alsof het de Nederlandse bodywarmer betreft. Niemand
kijkt ervan op. Iedereen past
in een legging. Mijn vader
had vooral commentaar op de
schoenmode. ‘De slipper is
toch wel de nationale klederdracht hier’. Dat klopt, ik loop
bijna zes maanden per jaar
op teenslippers. Soms zelfs
op blote voeten. Heerlijk. Met
mooie gelakte nageltjes – van
de nagelstudio. Liefst in oranje.
Een veelgestelde vraag is
hier of je je kinderen naar de
reguliere school stuurt of de
privéschool die op kan lopen
tot zo’n €25.000 per kind per
jaar. Ik woon hier in ’t Gooi
van Melbourne en er is ruime
keuze aan die dure scholen.
Of het onderwijs echt beter is
weet ik niet, maar de faciliteiten zoals zwembaden, art- en
muzieklokalen zijn fenomenaal. Privéschool of niet; alles
zit bij elkaar in de klas. Er is

Foto: Sacha’s gezin
met de kinderen in
schooluniform

geen verschil in leerniveau en
‘blijven zitten’ kennen ze ook
niet.
Voorlopig zit een bezoekje
aan mijn familie in Kortenhoef en natuurlijk de Zeeman
in ’t Gooi er helaas niet in.
Ik wil vooral een leuk ‘stukkie’ schrijven, maar Australië
verbiedt al maanden zijn inwoners het land te verlaten.
Zelfs als je een Nederlands
paspoort hebt, kun je alleen
onder zeer nadrukkelijke toestemming het land verlaten.
Terug naar Australië is ook
een enorm probleem en bij
aankomst in Australië moet
iedereen verplicht twee weken in hotel quarantaine. Ik
kom net uit mijn vijfde lockdown, een van de strengste
in de wereld. Het contrast tussen Australië en Nederland
is enorm tijdens deze pandemie! Ondertussen blijf ik ook
ik dus maar – en soms zelfs
in active wear – mijn kids afzetten in mijn stoere Toyota
fourwheeldrive, maar met
diezelfde auto hebben we wel
dwars door Australië gereden.
Avontuur!
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Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

S.V. ’s-Graveland nieuws
• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

‘S- GRAVELAND
Nadat de competitie-indeling voor ZAT1 en VR1 een
aantal weken geleden bekend werd gemaakt, weten
beide teams nu ook waar
ze aan toe zijn met de bekercompetitie.
De mannen treffen met DWSM
(Maarssen), APWC (Amersfoort) en HDS (Leersum) helaas geen (regionale) aansprekende teams. Datzelfde geldt

voor de vrouwen die het mogen opnemen tegen Aalsmeer,
het Culemborgse Focus ’07 en
het Amsterdamse GeuzenMiddenmeer. De bekerwedstrijden
worden op 4, 11 en 18 september gespeeld.
De voorbereiding op de (beker)
competitie is dinsdag 3 augustus door de vrouwen gestart.
De mannenselectie begint
aanstaande zaterdag met het
seizoen 2021-2022 als de eer-

WEE

ste training op het programma
staat. De jeugdteams beginVOOR AN
nen iets later en voor deNIEUWS
teams
uitkomende in de A-categorie
zijn de bekerindelingen ook bekend gemaakt. Dat geldt voor
de JO19-1, JO17-1 en JO15-1.
Opvallend: alle teams treffen
o.a. de leeftijdsgenoten van
Victoria.
We gaan weer beginnen!

NL Doet bij scouting
KORTENHOEF
Zaterdag aanstaande gaan
we op de loods klussen
voor NL Doet. Ben je nog
niet op vakantie en heb je
tijd om een handje te helpen doe dan mee!

Graag deelname even bevestigen via een mail aan info@
klaastoxopeus.nl. Laat daarbij
ook weten of je meedoet met
de lunch. We kunnen dan voldoende inkopen. We zijn op

zaterdag 7 augustus bezig van
9 tot 16 uur. Er zijn verschillende klussen, voor elk wat
wils. Hopelijk tot zaterdag! (namens het bestuur van de Klaas
Toxopeusgroep, Diederik &
Wouter)

Zomerse kinderactiviteiten deel 3: sport

* 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

NEDERHORST DEN BERG
De Protestantse Gemeente
van Nederhorst den Berg
organiseert deze zomer
vier leuke ochtenden voor
kinderen van 6 tot en met
12 jaar. Het thema is ‘beroepen’ en er was al een ochtend met een pop-uprestaurant en een met een
laboratorium vol proefjes.
Woensdag 11 augustus gaan

we sporten. Tussen 10.00 en
12.00 uur is Adam onze sportleraar en we kunnen verklappen dat het heel leuk wordt.
Want waar Adam is, is het
feest! En bedenk: het gaat om
het meedoen en het gezellig
hebben met elkaar. Dus trek
kleding aan die gemakkelijk zit
en doe mee. Omdat de locatie
op dit moment nog niet bekend
is verzamelen we in de Bergplaats in de Kerkstraat. Dit wil

je niet missen dus geef je vóór
9 augustus op via jeugdwerker@kerkopdeberg.nl. De kosten zijn 2 euro per kind en er
kunnen 30 kinderen meedoen.
We respecteren de geldende
coronamaatregelen. De laatste
ochtend, vol uitvindingen, zal
zijn op 18 augustus. Vanwege
het speciale karakter is het dan
van 10.00 tot 13.00 uur. Schrijf
het vast op de kalender. We
zien elkaar!
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50 jaar vliegbrevet voor John Mijnhout
WEEKBLADWIJDEMEREN
‘Vliegen
is mijn wereld, een oneindige vrijheid’
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op 2 september 1971 ontving John Mijnhout zijn
vliegbrevet, een klein formuliertje dat hij zorgvuldig
bewaart. “Vliegen, dit is wat
ik wilde, dat gevoel zal ik
nooit meer vergeten”, vertelt de 80- jarige inwoner
van Loosdrecht die de afgelopen 50 jaar duizenden
uren heeft doorgebracht in
de vrije lucht, Vliegveld Hilversum is z’n tweede thuis.
Bij de buren hing een propeller in de garage, dat vliegwiel
fascineerde de kleine John
die vliegen als z’n droom zag,
terwijl in de oorlog Messerschmidts en Dakota’s in groten
getale overvlogen. Het liet ‘m
nooit meer los. Hij ging op les
in Rotterdam, omdat het daar
goedkoper was, slechts 2.000
gulden. “Nou ja, goedkoop,
daar moest ik wel een vakantie
voor overslaan.” Tegenwoordig
ben je al gauw € 13.000 kwijt
voor vlieglessen. Het was snel
duidelijk dat Mijnhout een ‘bij-

zonder vlieghandje’ had, want
na 7 uur lessen mocht hij al
zelfstandig ‘touch and go’s maken’. Na 24 lesuren was John
klaar voor het examen, maar je
had nu eenmaal minimaal 30
uur nodig. Dus vloog de examenkandidaat even op en neer
naar Hilversum om aan z’n resterende vlieguren te komen.
Tien jaar later haalde hij zijn
Commercieel Brevet, waarmee
hij reclames mocht slepen en
rondvluchten mocht vliegen.
John Mijnhout heeft nooit overwogen om professioneel piloot
op een Boeing 747 te worden.
Te saai, meent hij met al die
techniek en automatische piloot. Bovendien had hij als chemisch technoloog interessante
jobs in de voedingsindustrie.
Daarnaast was hij tussendoor
6 jaar beroepsmilitair als hoofd
logistiek op de Korporaal Van
Oudheusden Kazerne aan de
Noodweg.
Instructeur
Per 1 november 1993 mocht
de hobbypiloot ook leerlingen
opleiden. “Dat is machtig werk,

met heel verschillende mensen. Ik heb het niet bijgehouden, maar ik heb er zeker 250
opgeleid”, zegt hij met enige
trots. Snelle leerlingen mogen
al na 13 à 14 uur zelfstandig
vliegen, de meesten doen er
langer over. Je hebt er bij die
50 tot 60 uur nodig hebben.
“De eerste keer zonder instructeur de lucht ingaan, dat is een
rare toestand. Dat loslaten blijf
ik spannend vinden, maar ik
heb maar één keer meegemaakt dat het mis ging.” Het is
altijd een feest als iemand z’n
brevet haalt, bij de vliegschool
maken ze er een speciale ceremonie van met het afknippen
van de stropdas.
Horizon
Je kunt uren met deze gepassioneerde vlieger praten, hij
heeft een schat aan verhalen.
Zoals die keer in 1975 toen de
motor van z’n Cessna vastliep
op 150 voet. Met enig geluk
en met zijn vermaarde ‘vlieghandje’ slaagde hij erin slechts
één boom te raken en netjes
tot stilstand te komen naast
een tweede. Of die 5 uur ‘blind

vliegen’ in een simulator, alleen
afhankelijk van de apparatuur,
zonder zicht en toch ontspannen uit de cockpit stappen. “Je
stinkt niet eens van het angstzweet”, zei een verbouwereerde instructeur.
Toch: “mijn horizon nadert,
ik zie het einde komen”, zegt
de ervaren vlieger. “Ik word
nauwelijks meer gevraagd. Ik
maak alleen nog privévluchten of herhalingsvluchten met
ex-leerlingen.” Maakte Mijn-

hout gemiddeld zo’n 400 uur
vlieguren jaarlijks, in 2021 staat
de teller op 75.
Plots, het mobieltje rinkelt, of
John direct naar het vliegveld
wil komen, iemand wil crosswind landingen oefenen. Een
snelle groet en weg is de man
wiens leven in het teken staat
van het vrije vliegen. Weg, de
lucht in, weg van de aarde,
weg van het ‘Klein Menselijk
Gepruts’.

Ontdek de historie van Frans Blaauw en Louise Six op Gooilust
‘S- GRAVELAND
Ga op zondag 15 augustus van 10.30 uur tot 12.30
uur en van 14.00 uur tot
16.00 uur mee met de boswachter door het Bos van
Blaauw en ontdek de historie van Frans Blaauw en
Louise Six op buitenplaats
Gooilust aan het Zuidereind te ‘s-Graveland. Deze
twee uur durende wandeling, inclusief een bezoek
aan de uit 1823 daterende
Siertuin, is voor volwassenen.
De aanduiding ‘Bos van
Blaauw’ doet vermoeden dat
Frans Blaauw eigenaar was
van buitenplaats Gooilust.
Hoewel hij zeker zijn stempel
heeft gedrukt op deze prachtige buitenplaats, was Frans niet
de rechtmatige eigenaar van
Gooilust. Dat was zijn echtgenote Louise Six. Zij erft in 1895
buitenplaats Gooilust van haar
tante Margaretha Cover. Zo
kreeg Frans Blaauw buiten-

plaats Gooilust in zijn schoot
geworpen.
180 jaar oude Ginkgo’s
Frans Blaauw verzamelde dieren, planten en bomen. Die
haalde hij uit verre en nabije
streken. De sporen hiervan zijn
nog steeds zichtbaar. Bewonder de Aha, waarmee de gnoes
op afstand werden gehouden.
Tijdens deze excursie breng
je ook een bezoek aan de ommuurde Siertuin. Het is niet
alleen een Arboretum, maar
tevens een tuin met fraaie waterpartijen en bijzondere flora.
Je kunt er o.a. 180 jaar oude
Ginkgo’s bekijken. Het huwelijk tussen Frans Blaauw en
Louise Six was geen gelukkig
huwelijk. Frans probeert meerdere malen zijn vrouw met een
krankzinnigverklaring
onder
curatele te stellen. Zo hoopte
hij de erfenis veilig te stellen
en uiteindelijk toch rechtmatig
eigenaar te worden van buitenplaats Gooilust. Daar stak
Louise een stokje voor. Hoe

Foto: Landgoed Gooilust

dit afloopt en welke rol Natuurmonumenten gespeeld heeft in
deze kwestie, ontdek je tijdens
de excursie.

slagboom Gooilust, oprijlaan
Gooilust; Verkoop van tickets
uitsluitend online; Honden kunnen niet mee;

Handig om te weten
Deze excursie start bij de witte

Zorg dat je een kwartier van tevoren aanwezig bent.

Kosten: niet- leden: € 10.00;
leden: 7.00; www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek.
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De twee JJ’s

OERRR Vleermuissafari in
WEE
’s-Graveland

Door: Sijmen Brandsma (Landen Boschzigt)

Courgettes is vooral veel. Veel
en groot blad met veel akelige
stekeltjes aan de onderzijde,
veel ruimte, als je niet oplet
veel ondergroeiend onkruid,
bij nat weer veel schimmels
en heel veel courgettes. Gelukkig hebben wij de twee
JJ`s. Joost en Jan. Zij temmen
de onstuimige groei van de
courgetteplanten en leiden ze
iedere dinsdag omhoog aan
stokken. Zo lijken die een bee
tje op boompjes. De courgettes zijn makkelijker te vinden,
de onderste bladeren kunnen
afgesneden worden waardoor
er makkelijker geschoffeld of
gewied kan worden, er gaat
meer wind doorheen waardoor
er minder schimmels zijn en
daardoor gaat de plant langer
mee. Bovendien oogsten we
meer kleine courgettes, die
zijn veel lekkerder dan die grote gigantische courgette-bommen die we in andere jaren wel
eens vonden. Ooit gezien bij

NIEUWS VOOR AN

Foto: © Natuurmonumenten –
Jos Marcelissen

‘S- GRAVELAND
Kom vrijdag 13 augustus
tussen 20 en 21.30 uur
vleermuizen spotten in het
donker! Dit doe je samen
met de boswachter en een
heuse batdetector. Voor gezinnen met kinderen vanaf
8 jaar.

Villa Augustus in Dordrecht en
naar hier meegenomen; een
goed idee moet je gelijk kopiëren. Collega tuinen bezoeken
schiet er meestal bij in in de
drukke zomerweken maar zijn
belangrijk om ideeën op te blijven doen. Maandag ben ik na
het plantjes ophalen bij Jon-

gerius, bij de Kraaybekerhof
geweest, landgoed, zelfoogst
tuin en kenniscentrum in Driebergen. Ik ging kijken naar
een nieuw type schoffel maar
kwam met veel meer thuis. Alvast voor volgend jaar. Maar
nu vooral dank aan Joost en
Jan!

Vleermuizen zijn mysterieuze
dieren. Door hun verborgen levenswijze wisten mensen nauwelijks iets van de vleermuis af
en dan volgt snel de kreet: ‘het
zijn enge beesten’. Inmiddels
weten we dat dit vooral fabels
zijn en dat de vleermuis absoluut niet eng is. Onze boswachter zal enthousiast vertellen
over het leven van vleermuizen. Onder meer het sonarsysteem waar ze hun eten mee opsporen komt ter sprake. Maar
ook wat ze eten, hoe groot ze
zijn en waar ze wonen. Samen

met de boswachter ga je op
zoek naar vleermuizen in het
donkere bos. Daar leren we
hoe we deze dieren kunnen
vinden. De vleermuisdetector
helpt ons daarbij. Op de buitenplaatsen leven dwergvleermuizen, grootoorvleermuizen,
watervleermuizen en rosse
vleermuizen.
Handig om te weten
Dit is een gezinsexcursie, zowel volwassenen als kinderen
melden zich aan als deelnemer; Koop van tevoren je tickets online;
Honden kunnen niet mee;
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek, Noordereinde 54b, 1243 JJ ‘s-Graveland. www.
natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

ZONNEPANELEN
VAN HOMAN SOLAR
Investeringen,
besparingen
en rendement
direct inzichtelijk

Serieuze besparing op energiekosten
Waarde vermeerdering van uw woning
Klaar voor de toekomst
Rendement af te lezen via een app
Betrouwbare partner
Snel een offerte, snel geinstalleerd

WAAROM HOMAN SOLAR?
Lokaal bedrijf
Hoge kwaliteit
Eigen personeel
Erkend installateur
Duurzaamste installateur
Een goed bereikbaar contactpersoon
info
Kom naar ons kantoor voor extra informatie

Nu al zonnepanelen v.a. €2.500,Wilt u een vrijblijvende offerte of informatie van
ons ontvangen? Neem dan contact met ons op.

solar@homan.nl

0297-282121

