Woensdag 18 augustus 2021

50e jaargang week 33

3

5

LEERLINGEN-

VORMEN EN

VERVOER

KLEUREN

5
FAMILIE SIX

11
UNIEK EVENT

11
BIJ LOOSDRECHT

90 jaar Ons Doel Is Sport
Beweegfeest voor jong en oud
Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF
Op zaterdag 28 augustus
viert ODIS (Ons Doel Is
Sport) eindelijk het 90-jarig
bestaan van de gymclub
die in 1930 is opgericht.
Het wordt een Beweegfeest voor jong en oud,
met de blik vooruit. Tussen
10 en 16 uur is iedereen
welkom in en om sporthal
De Fuik aan de Zuidsingel.
Een gymclub anno 2021 is
allang niet meer het strakke
turnen op marsmuziek, met
strenge discipline en vaste
patronen. Het is ontspannen
bewegen, ieder op z’n eigen
manier, met of zonder muziek.
Hoewel de meisjes/ jongens/
mannen en vrouwen vroeger ook met plezier een salto
maakten of zwaaiden aan de
ringen. De foto’s van de Historische Kring getuigen van een
lange historie met blije gezichten in diverse sportzalen en in
de frisse buitenlucht, een echte dorpsvereniging. Nu heb je
rope skippen, touwtje springen
met trucjes, pilates, om je houding, stabiliteit en ademhaling
te verbeteren of kleutergym
vanaf 4 jaar.
Gevarieerd programma
Er is veel te doen. De hoofdattractie vormt een stormbaan
van maar liefst 85 meter! Je
kunt lekker rollen, klimmen,
glijden, kruipen, koppeltje
duiken over, langs en door
diverse hindernissen op een
kleurrijke opblaasbare baan.
Of je kunt meedansen met
Zumba of mee trommelen met

FOTO: ODIS in 1941 (Historische Kring ‘In de Gloriosa’)

de djembé trommels. Er zijn
zes bewegingspleinen, een
kleuterparcours, een trampoline en een opblaaskussen.
Ook kun je met blazepods je
reactiesnelheid testen en verbeteren, een uitdagend spel.
Natuurlijk ontbreken de rope
skippers niet. Onder leiding
van de altijd actieve Pascal
Kempers demonstreren ze
het touwtje springen in sportvorm. Goed voor je snelheid
en conditie, vooral ‘freestyle’
is spectaculair. De andere tak
van ODIS laat vanaf 14.00 uur
zien dat volleybal een aantrekkelijke en sociale teamsport is.
Buro Sport
Buro Sport dat gevestigd is
boven de sporthal levert ook

een bijdrage aan dit Beweegfeest. Met o.a. 55+ In Beweging, Bootcamp, Looptraining
en Basisconditie. De moeite
waard om aan te sluiten, want
lekker bewegen is goed voor
iedereen.
Ons Doel Is Sport
Niet iedereen hoeft een Sanne Wever of Epke Zonderland
te worden, maar lid zijn van
een gymclub anno 2021 is
niet verkeerd. Bij het 90-jarige
ODIS kun je terecht voor Turnen (vanaf 4 jr.); Keep Moving
(bewegen op muziek); Pilates
(voor een soepel lichaam) en
Rope Skippen (touwtje springen). Meer info: www.odisgym.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
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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

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

H. Antonius

Vr. 20 augustus: 15.00 uur:

W. Balk

Za. 21 augustus: 19.00 uur:

Wo. 25 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


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
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

Willibrordkerk

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.

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

Weer elke week Markt in Ankeveen

Zo. 22 augustus: 10.00 uur:

zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met:
groenten en fruit, brood en gebak,
kaas, noten, olijven, bloemen,
bonbons, siroop en koffie to go

Ds. Jan Esveldt
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

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

Zo. 22 augustus: 9.30 uur:
J. Dresmé
OLV Hemelvaart
Do. 19 augustus: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 22 augustus: 9.30 uur:
Liturgiegroep
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via
tel. 0294 - 251315)

R. Simileer.

Maatschappelijk

Scholen

St. Martinus



(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

Versa Welzijn, gewoon
goed bereikbaar

Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 22 augustus: 10.00 uur:

Ds. G.J. van Meijeren
Aanmelden verplicht, info:
www.hervormdegemeen
tesgraveland.nl/aanmelden


Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 22 augustus: 9.30 uur:

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

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

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



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

Ds. Sytze de Vries
Aanmelden verplicht:

Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

14-10-19 12:48

Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 23 augustus tot vrijdag 10 september 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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Verse groenten gevraagd

Vacatures Energiecoöperatie Wijdemeren

WEEKBLADWIJDEMEREN

WIJDEMEREN
De uitdagingen zijn groot,
de ontwikkelingen gaan
hard en de Energiecoöperatie groeit mee. Daarom
zijn wij dringend op zoek
naar een aantal nieuwe
mensen (vrijwillig en betaald). Het gaat om de volgende vacatures: manager
energieopwekking Wijdemeren en programmaleider
duurzame dorpen.

Bij een tuin aan de Kwakel in groenten willen helpen.
Kortenhoef hing dit verzoek
NIEUWS
VOOR85-jarige.
ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND
NEDERHORST
DEN BERG | DE NIEUWSSTER
van
een
Er zullen| KORTENHOEF
J. Pijl; |Bosdrift
139;
vast wel tuinliefhebbers zijn 1214 SV Hilversum;
die deze mijnheer aan verse tel: 6833879.
In samenwerking met

Woon je in Wijdemeren, heb je
affiniteit met de lokale energietransitie, wil je actief meebouwen aan een bewonerscoöperatie, daadwerkelijk praktijk
maken van het verduurzamen
van de dorpen, werken tegen
een maatschappelijk tarief en
deel uitmaken van ons platform
van lokale deskundigheid. Dan
zien we je reactie heel graag
tegemoet.

öperatieve zonne-installaties,
bouwt aan de energievoorziening van de buurt en investeert
in nieuwe ontwikkelingen zoals
opslag. Je werkt samen met
een deskundig team opwekking, een netwerk van (grote)
dakeigenaren en partners in de
energieopwekking.

energiestaat van de buurt, ondersteunen het verduurzamen
van woningen met alle middelen en mogelijkheden die
we hebben, bereiden de buurt
voor op de warmtetransitie en
stimuleren de CO2reductie.
Hiervoor is een speciaal buurtenergieprogramma ontwikkeld.

Programmaleider duurzame
dorpen
De programmaleiders duurzame dorpen onderzoeken
samen met bewoners en een
team van energiecoaches de

Heb je interesse of wil je meer
weten? Mail naar
info@ecwijdemeren.nl of bel
naar Anne-Marie Poorthuis
06-12395394 en kijk op de
website www.ecwijdemeren.nl

Manager energieopwekking
De manager energieopwekking Wijdemeren geeft leiding
aan de energieopwekking,
maakt businesscases, realiseert projecten, beheert de co-

Duurzaam leerlingenvervoer Gooi en			
Vechtstreek
REGIO
Met de ingebruikname van
maar liefst 70 elektrische
Opel Vivaro’s maakt Vervoer Gooi en Vechtstreek
het
leerlingenvervoer
vanaf deze week een stuk
duurzamer. Vanaf 23 augustus, wanneer het nieuwe schooljaar start, zullen
de nieuwe auto’s worden
ingezet om ruim 600 kinderen in de hele regio te vervoeren van en naar school.
De chauffeurs krijgen bij hun
nieuwe auto uitleg over het
elektrisch rijden, zodat ze veilig
en efficiënt de weg op kunnen.
De Opel Vivaro’s worden geleverd door Janssen Van Kouwen Automotive, die eerder
als beste uit de aanbesteding
kwam. Onder andere omdat
Janssen Van Kouwen een lokale leverancier is voor zowel
de aanschaf en het onderhoud
en criteria zoals prijs/kwaliteit
en actieradius. Naast Vivaro’s
rijden de chauffeurs van Ver-

voer Gooi en Vechtstreek ook
met Hyundai Kona’s en VW
Crafters (rolstoelbus, niet elektrisch).
Persoonlijke aanpak
Vanaf 23 augustus gaan de
bussen voor het leerlingenvervoer alle schooldagen de weg
op. De chauffeurs bezoeken in
de week daaraan voorafgaand
‘hun’ leerlingen en ouders/
verzorgers om kennis te maken en bijzonderheden door te
nemen. Structuur is voor veel
kinderen belangrijk en daarom
krijgen de leerlingen krijgen
zoveel als mogelijk een vaste
chauffeur. Ook het rijden van
een vaste route biedt zekerheid voor de leerlingen en hun
ouders/verzorgers. Daarnaast
heeft iedere ouder of verzorger bij Vervoer Gooi en Vechtstreek een vast aanspreekpunt, waar zij terecht kunnen
met vragen, en investeert de
vervoersorganisatie in een
goed contact met de diverse
scholen.

Eerste gemeentelijke
vervoerder
Vervoer Gooi en Vechtstreek
is de eerste gemeentelijke
organisatie in Nederland die

het vervoer van kwetsbare
groepen zelf organiseert én
uitvoert. Daarmee willen de
zeven regiogemeenten dit
vervoer efficiënter, duurzamer
en weer persoonlijk maken.

Naast Leerlingenvervoer per
1 augustus verzorgt Vervoer
Gooi en Vechtstreek sinds 1
januari ook het WMO-vervoer
in de regio.
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Geweldig! Je krijgt een baby
REGIO
Het is een van de grootste
veranderingen in je leven:
vader of moeder worden.
Hoe bereid je je voor op
het ouderschap? En hoe
maak je tijdens de zwangerschap al contact met je
baby?

• 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

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965
Nieuwe wasm. vanaf €. 210,- 2 jaar fabr. garantie
Ook voor alle andere witgoed app. en inbouw.

schap. En uiteraard zijn zowel
aanstaande moeders als aanstaande vaders van harte welkom.

Speciaal voor aanstaande
ouders biedt Jeugd en Gezin
Gooi en Vechtstreek een gratis praktische cursus van twee
bijeenkomsten in Bussum,
Huizen en Hilversum.
Een prachtige tijd is aangebroken: de zwangerschap!
Over een tijdje is er een baby
in huis. Alle reden om je goed
voor te bereiden. De cursus
van Jeugd en Gezin kan jou
en je partner daarbij goed helpen. Het advies is om deze
cursus te volgen tussen de 5e
en 9e maand van de zwanger-

Tijdens de zwangerschap kun
je al heel goed contact maken
met je kindje. Hoe doe je dat?
Hoe herken je het gedrag van
je baby in de buik en hoe bouw
je een band op? Hoe maakt de
baby direct na de geboorte
contact met jou? Onder andere deze onderwerpen en meer
komen aan bod tijdens de eer-

WEE

ste bijeenkomst van de cursus
‘Aanstaande ouders’.

NIEUWS VOOR AN

Je leven verandert na de geboorte van je baby. Hoe bewaak je straks de balans tussen de zorg voor je kind, je
privéleven, je werk en andere
activiteiten? Wat voor invloed
heeft een kind eigenlijk op je
relatie? Hoe ga je je kind opvoeden? Tijdens de tweede
bijeenkomst van deze cursus
komen deze onderwerpen en
meer aan bod.
Belangstelling? Meer informatie over deze cursus ‘Aanstaande ouders’ vind je op de
website van Jeugd en Gezin:
www.jggv.nl/cursussen/ Ook
kun je informatie ontvangen
via je verloskundige of je kunt
je direct aanmelden door een
mail te sturen naar
cursussen@jggv.nl

Nog plekken voor cursus EHBO
KORTENHOEF
De
EHBO
vereniging
’s-Graveland e.o. start na
deze zomer wederom met
een nieuwe EHBO- cursus.
De cursus wordt gegeven
op de volgende data: 7
oktober, 14 oktober, 21 oktober, 28 oktober en 4 november. Het examen vindt

plaats op 11 november.
De avonden starten om 19.30
uur en eindigen om 22.00 uur.
Locatie: Eslaan 2, te Kortenhoef (de brandweerkazerne).
Ook voor alleen een reanimatiecursus kunt u bij ons terecht.
Op 22 november van dit jaar

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

en op 14 februari 2022 vinden
cursussen reanimatie en AED
gebruik plaats. Locatie: Eslaan
2, te Kortenhoef (de brandweerkazerne). Opgeven hiervoor kan via de website www.
ehbo-sgraveland.nl, of direct
bij het secretariaat, via ehbosgraveland@gmail.com Er zijn
nog plekken beschikbaar!!

d b HOME.NL

V
V
V
V
V

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

25%

zomerkorting
gebruik code

zomer/zz
V
V
V
V
V

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 ;

geldig t/m
31-08-2021

We vullen de collecties regelmatig aan!

Kijk op www.dbhome.nl

NIEUWSSTER
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Vormen en kleuren
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Sijmen Brandsma (LandIn samenwerking met
NIEUWS
VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
en
Boschzigt)

Vrolijk hè, deze dansende
bloemstengels. Een en al elegantie. Zet eens een andere
bril op en denk niet aan groenten op je bord maar aan vormen en kleuren en dan ontdek
je dit. Wij gaan drie weken niet
aan groenten denken maar
fietsen en mooie streken en
dorpjes ontdekken. In het land
van stokbrood, wijn, Astérix en
Obélix, mosselen en knoflook.
Dat is trouwens wat je ziet op
de foto, knoflook bijna in bloei.
Augustus is altijd een draaipunt in het jaar. Het laatste
plantgoed, andijvie, winterpostelein en veldsla kan worden
geplant, nog wat raapsteeltjes
gezaaid en dan is het voorbij.
De leegkomende bedden worden met groenbemester ingezaaid zodat de bodem in de
winter bedekt blijft, verder is
het oogsten en verzorgen wat
de komende maanden nog
brengt. Dat is nog veel, volop
wortels, pompoenen, courgettes, bonen, pastinaken, sla

enz. enz., in de koelcel ligt nog
volop rode kool en biet. In de
kas drogen nu de uien, mega-groot. Het wordt een stuk

rustiger, daarom kunnen we
om de beurt de tijd nemen om
op vakantie te gaan. Sis en ik
mogen het eerst..

Fietsen langs de kust, rivieren
en kanalen van Bretagne en
Normandië met de rust te weten dat op de tuin alles door-

gaat. Ik hoop op mooi weer
voor iedereen, een mooie nazomer zou fijn zijn.

Ontdek de historie van de familie
Six op Jagtlust
‘S- GRAVELAND
Ga mee met deze twee uur
durende wandeling voor
volwassenen over buitenplaats Jagtlust aan de
Leeuwenlaan in ‘s-Graveland. Ontdek de geschiedenis van de bewoners
van de buitenplaatsen en
in het bijzonder de familie
Six. Op vrijdag 27 augustus tussen 14.30 en 16.30
uur.
Het wandelpad over de buitenplaats is vernoemd naar
de familie Six, eeuwenlang
eigenaar van Jagtlust. Het pad
volgt de voetsporen van de
bewoners van weleer én leidt
je langs hoogtepunten uit de
cultuurgeschiedenis van deze
bijzondere buitenplaats. Heb
je het boek ‘De levens van Jan
Six’ van schrijver Geert Mak
gelezen? Tijdens deze wandeling krijg je een bijzonder kijkje
in de levendige geschiedenis
van de familie Six en ontdek

je de mooiste plekjes van deze
buitenplaats.
Geschiedenis Jagtlust
In 1660 werd Cornelis Tromp
eigenaar van een strook land
buiten de ’s-Gravelandse polder, het Trompenveld. Op
dit terrein stond een kleine
hofstede met huis, genaamd
’Groot Jan’. In 1861 kwam de
buitenplaats in handen van de
familie Six, die meer buitenplaatsen bezat. In 1899, onder
Willem Six, verbouwden de architecten Schill en Haverkamp
het monument tot wat het nu
is. Tot 1992, toen de laatste
freule Nine Six overleed, is de
familie Six eigenaar van deze
buitenplaats geweest.
Moestuin
Jagtlust heeft een enorme
moestuin. Bij de entree staan
grote kweekbakken en druivenkassen. De historische
houten tuinschutting begrenst
vrijwel de hele moestuin. Aan

Foto: © Natuurmonumenten – Martin Stevens

de beschutte binnenzijde liet
men leifruit groeien. Zo verschenen de heerlijkste soorten
fruit en groente op de eettafel van Jagtlust. In 2013 is de
moestuin en de veldschuur
opgeknapt en wordt er weer
actief getuinierd.

Handig om te weten:
Bij Jagtlust is geen parkeergelegenheid; kom daarom zoveel
mogelijk met de fiets. Eventueel kun je gebruik maken van
de parkeergelegenheid bij
buitenplaats Hilverbeek, Leeuwenlaan 5 in ‘s-Graveland. Het

is dan ongeveer 10 minuten lopen naar Jagtlust.
Verkoop tickets uitsluitend online; Honden kunnen niet mee;
Zorg dat je een kwartier van
tevoren aanwezig bent.

NIE
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Likkebaardend
lekker!

Kwarkbolletjes
€ 0,64 per stuk
3 + 1 gratis € 1,92

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wijnands

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

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LINNERIEANNELIES.NL

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl,
inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning.
Het tarief is € 2,73 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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

Angèle Babeliowsky Coach
Ervaar jij en of je kind
veel stress a.g.v. jullie
scheiding?
Neem dan contact op!
www.angelebabeliowsky.nl

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

WEE

NIEUWS VOOR AN
Mindfulness Training
bij stress-klachten en
emotionele disbalans www.
bodyandmind-centrum.nl

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035-656 0235
PLUKTUINDERIJ AARDBEI& ZO
kom nu ook bonen, prei
bieten,palmkool,koolrabi
en aardbeien oogsten.
Ook (smul) paprika\’s en
pepers, Franse knoflook
los en in strengen,veel
soorten sla en diverse
kleuren courgettes. Top
aardbeienjam. Alles vers
en onbespoten. Open
woe: 12-5, vrij 9 - 5
za 9 -1/2 5 Middenweg 13
Nederhorst den Berg

57.772 peuken van de stranden gehaald
NEDERLAND
Stichting De Noordzee
maakte met 2.873 vrijwilligers de Noordzeekust
schoon tijdens de achtste
editie van de Boskalis Beach Cleanup Tour.
Afgelopen zondag waren de
laatste strandopruimacties van
Stichting De Noordzee, waarbij
van 1 tot en met 15 augustus
in 30 etappes langs de hele
Noordzeekust werd opgeruimd. 2.873 vrijwilligers ruimden in 15 dagen 4.641 kilo afval op van de stranden. Dit jaar
was er speciale aandacht voor
sigarettenpeuken, waarvan de
filters grotendeels uit plastic
bestaan en schadelijk voor de
natuur zijn. In totaal werden
er 57.772 sigarettenpeuken
opgeraapt. De meeste peuken werden gevonden op het
strand van Zandvoort: 8.039
stuks. Opvallend was ook dat
er op verschillende stranden
verpakkingen werden gevonden van wel dertig of veertig
jaar oud.
Op elke dag van de Boskalis
Beach Cleanup Tour zijn de
van het strand geraapte peuken apart verzameld en geteld.
Vooral in Zandvoort, Noordwijk en Scheveningen was het
strand een echte asbak: daar
lagen respectievelijk 8.039,
6.666 en 6.152 peuken. Stichting De Noordzee vraagt aandacht voor de vervuiling door

peuken omdat ze schadelijk
zijn voor de natuur. Ewout van
Galen van Stichting De Noordzee legt uit: “Niet veel mensen
weten dat er plastic en giftige
stoffen zoals arseen en pesticiden in de filter van een sigaret zitten. Peuken die op het
strand worden achtergelaten
dragen bij aan de plasticsoep,
en dieren kunnen ze aanzien
voor voedsel. Eén peuk kan
bovendien wel acht liter water
vervuilen. Voor een schone en
gezonde Noordzee zijn dus
peukenvrije stranden nodig.
Het strand is namelijk geen asbak.”
Behalve veel peuken zijn er de
afgelopen twee weken op verschillende stranden decennia
oude plastic verpakkingen gevonden. De merken en houdbaarheidsdata laten zien dat
deze uit de jaren 70, 80 of 90
afkomstig zijn. Er zijn onder
meer een Duitse margarineverpakking uit 1980, een Griekse
gistverpakking uit 1992, Ne-

derlandse chipsverpakkingen
uit 1990 en 1994 en een margarineverpakking uit de jaren
70 gevonden. Deze vondsten
maken duidelijk dat plastic niet
vergaat en dat plastic in de natuur een hardnekkig én internationaal probleem is.
Over Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee is een
onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie en is dé organisatie als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van
de Noordzee. De stichting richt
zich op vier doelen: Ruimte
voor natuur, Schone zee, Duurzaam voedsel en Natuurvriendelijke energie. Samen met
anderen werkt de organisatie
aan een schone en gezonde
Noordzee. De jaarlijkse landelijke strandschoonmaakactie,
de Boskalis Beach Cleanup
Tour, is mogelijk dankzij de
steun van de hoofdsponsor
Boskalis en vele andere partners.
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informeren

18 augustus 2021

Officiële
bekendmakingen

Nieuwe sociaal makelaar De scholen gaan weer
in dorpenteam
beginnen!
Maandag 22 augustus gaan de scholen weer van
start. Let u ook een beetje extra op alle fietsende
en lopende jongeren die weer onderweg zijn?
Bedankt!

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

#mooiWijdemeren
@miranda_mpe

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Corona zelftest bij terugkomst

Om te voorkomen dat u het coronavirus vanaf
uw vakantieadres mee naar huis neemt, heeft
u bij terugkeer naar Nederland een coronabewijs nodig als u uit een EU-land komt met een
geel reisadvies. Bent u volledig gevaccineerd of
hersteld van corona? Dan kunt u dit aantonen
in de CoronaCheck-app. Het dringende advies
is om, ondanks een vaccin, een zelftest te doen
voor u weer in contact komt met anderen.
Andere reizigers moeten zich voor vertrek naar
Nederland laten testen in het land van verblijf.
Meer informatie: www.nederlandwereldwijd.nl.
>

Verhuizen of verbouwen?
De gemeente heeft verschillende
woonsubsidies en leningen. Deze
kunnen u misschien op weg helpen
met de aankoop van uw eerste huis,
met verhuizen naar een kleinere woning of met aanpassingen waardoor
u langer thuis kunt blijven wonen.

Woonsubsidie
De woonsubsidie is als pilot gestart in 2019
en was een succes! De subsidie is voor
65-plussers die binnen de gemeente verhuizen
van een (eengezins)huurwoning naar een
kleinere huurwoning. Per huis is 1000 euro
beschikbaar.
Zie: www.wijdemeren.nl/woonsubsidie.

Starterslening

Wooncoach

Voor starters tot 36 jaar die een huis willen
kopen tot 325.000 euro (grens Nationale
Hypotheekgarantie) is er de starterslening.
Deze lening overbrugt het verschil tussen de
prijs van het huis en de hypotheek die u bij de
bank kunt krijgen.
Zie: www.wijdemeren.nl/starterslening.

De gemeente en woningcorporaties werken
ook samen door middel van wooncoaches.
Zij adviseren oudere huurders over een
passende woning. Kunt u bijvoorbeeld
aanpassingen doen in uw woning of is een
verhuizing naar een andere huurwoning de
beste oplossing?

Verzilverlening

Bovenstaande regelingen zijn ingesteld om
de woningmarkt meer in beweging te krijgen.
Meer lezen over onze ideeën? Bekijk dan de
lokale Woonvisie Wijdemeren via
www.wijdemeren.nl/beleidsnotas.

De verzilverlening is er voor oudere woningeigenaren -vanaf 10 jaar voor de pensioenleeftijd die aanpassingen in huis willen doen om langer
thuis te blijven wonen. Energiebesparende
maatregelen kunnen meegefinancierd worden.
Zie: www.wijdemeren.nl/verzilverlening.

Snoeibeurt voor Vrijheidslinde Noordereinde
Op donderdag 26 augustus krijgt de
monumentale Vrijheidslinde op het
Noordereinde in ’s-Graveland een
snoeibeurt. Hierdoor is een deel van de
rijbaan, ter hoogte van Noordereinde
173, afgezet en kan het fietspad tijdelijk
gestremd zijn. Er zijn verkeersregelaars
aanwezig.

monumenten en groeit erg naar het licht
toe. In de kroon zitten enkele dode takken.
Hierdoor is er een risico dat er takken af gaan
breken. Ook zitten er in de stam zwammen.
Voor de veiligheid is het daarom belangrijk
om de kroon van de Zilverlinde in omvang
terug te brengen.

Het gaat om een bijzonder boom. De Zilverlinde werd in 1914 gepland ter herinnering
aan de komst van Koning Willem I 100 jaar
daarvoor. We willen de boom dan ook graag
in zo goed mogelijke conditie houden.

Een team van gespecialiseerde boomverzorgers voert de snoeibeurt uit. Omdat een
gedeelte van de weg afgesloten is, adviseren
we om op 26 augustus een alternatieve route
te gebruiken en het Noordereinde te mijden.
Zo voorkomen we filevorming. Parkeer op
die datum ook geen voertuigen nabij
Noordereinde 173.

Zwammen
De boom staat tussen de beuken van Natuur-

Alternatieve route

Mantelzorgwaardering aanvragen

Zorgt u ook langdurig voor familie, vrienden,
buren of kennissen? De gemeente ziet en
waardeert deze zorg met een kleine attentie:
een VVV-cadeaubon. U heeft nog twee weken
de tijd om een mantelzorgwaardering aan te
vragen via www.wijdemeren.nl/mantelzorg.
Op woensdag 1 september sluit de aanvraagprocedure. Heeft u vragen of hulp nodig bij
het aanvragen? Neem dan contact op met de
gemeente via telefoonnummer 14 035 en vraag
naar de consulenten van het sociaal domein.
>

Vrijwilligerswerk De Appelboom

Is vrijwilligerswerk iets voor u? Kijk dan eens op
vrijwilligerssite www.deappelboom.nl onder
vacatures. De Vrienden van Sypesteyn zoeken
bijvoorbeeld iemand die een paar uur per
maand kan helpen met de administratie. Of
word elektricien, rondleider of tuinman op het
Kasteel-Museum in Loosdrecht! Verder kunt u
in de buitenlucht aan de slag als begeleidend
fietser voor de duofiets of kunt u op bezoek bij
mensen met geheugenproblemen die behoefte
hebben aan een praatje, spelletje of wandeling.
>

Gratis fietslessen senioren

Doet u mee met de gratis fietslessen van Veilig
Verkeer Wijdemeren en Team Sportservice?
Als u ouder wordt kan het spannend zijn om
aan het verkeer deel te nemen. De fietslessen
kunnen ervoor zorgen dat u weer zelfvertrouwen krijgt. Iedereen met een fiets (e-bike,
driewieler, lage instapfiets) kan meedoen. De
locatie wordt nader bepaald. Aanmelden kan
bij Robin van der Vliet via
rvandervliet@teamsportservice.nl of via
telefoonnummer 06 30 63 97 54.

Wijdemeren
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Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte
De komende periode wordt er in
Wijdemeren seismisch onderzoek uitgevoerd. Deze werkzaamheden maken
onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de gehele Nederlandse
ondergrond in beeld te brengen. Doel
van het onderzoek is om nauwkeuriger
in te kunnen schatten waar de inzet
van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning.
Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van
warm water dat dieper in de grond zit (vaak
op een diepte van 1,5 tot 4 km). Dit water kan
gebruikt worden om onder andere woningen
en bedrijven mee te verwarmen. Het is een

energiebron die je steeds opnieuw kunt
benutten. Aardwarmte kan daarmee dienen
als alternatief voor aardgas en een belangrijke
bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland.

Wat is seismisch onderzoek?
Tijdens het onderzoek worden geluidsgolven
de ondergrond in gestuurd om zo de dikte
en ligging van de onderliggende aardlagen in
kaart te brengen.
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer
informatie of mail uw vraag naar
info@scanaardwarmte.nl. Op de website
vindt u ook de precieze locaties waar onderzoek gedaan wordt en de laatste updates
over de werkzaamheden. Bewoners en

eventuele bedrijven in de directe omgeving
van de werkzaamheden ontvangen een brief.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO
en EBN (Energie Beheer Nederland).

Nieuwe sociaal makelaar in dorpenteam
Het dorpenteam van Wijdemeren heeft
een nieuwe sociaal makelaar: Simone
van der Sluijs. Zij neemt het stokje over
van Hetty Kastelein. Waarvoor kunt u
haar inschakelen?
“In het dorpenteam ben ik de verbindende
factor tussen inwoners, maatschappelijke
organisaties, welzijnsorganisaties en de
gemeente. Ik breng iedereen samen en help
inwoners met het opstarten van initiatieven
die buurten socialer maken en waarbij mensen
elkaar kunnen ontmoeten.”

Waar gaat u als eerste mee aan de
slag?
“Kennismaken met iedereen! Met inwoners,
vrijwilligers, organisaties, collega’s bij de
gemeente. Mezelf kenbaar maken, zodat ik
beter kan matchen. Ik ben benieuwd naar alle
gezichten en verhalen in Wijdemeren.”

Waar kunnen inwoners u voor
benaderen?
“Heeft u een leuk idee voor uw buurt, maar
weet u niet hoe u dit moet aanpakken? Of
wilt u iets organiseren in de sociale culturele

centra? Dan kunt u mij bereiken via
s.vandersluijs@wijdemeren.nl of via
telefoonnummer 06 25 21 32 24.”

Wat doet het dorpenteam ook
alweer?
Het dorpenteam pakt vragen op van inwoners
en werkt aan initiatieven om de dorpen
krachtiger te maken. Het team bestaat uit de
sociaal makelaar, twee dorpscoördinatoren
- zij houden zich bezig met de openbare ruimte en een administratief ondersteuner.
Zie ook www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 1: bouwen 15 appartementen
(05.08.21)

Loosdrecht

’s-Graveland

- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden
werkplaats, verplaatsen opslag en vervangen
loods (29.07.21)

- tussen Ankeveensepad 5 en 6: bouwen woning
(29.07.21)

Nederhorst den Berg

Kortenhoef

- Middenweg 33: bouwen opslagloods inclusief
geluidsscherm (29.07.21)

- Moleneind 46: bouwen woning (06.08.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 08: realiseren
dakterras (10.08.21)

Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning

Nederhorst den Berg

Loosdrecht

- Dammerweg 103i: vergroten ingang bedrijfshal
(28.07.21)
- Middenweg 147d: verbouwen woning (31.07.21)

- Industrieweg 16: oprichten onbemand
tankstation (11.08.21)

>

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Breukeleveen
- Kalverstraat 3: vernieuwen bestaande slipway en
kanosteiger (09.08.21)

>
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Overig
> Woonvisie Wijdemeren
2021-2024

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken, gelet op de Woningwet en de Gemeentewet, bekend dat de gemeenteraad op 8 juli 2021 de
Woonvisie 2021-2024 heeft vastgesteld.
Met een woonvisie stelt de gemeenteraad haar
belangrijkste doelen voor de woningvoorraad in
Wijdemeren vast. In deze woonvisie is opgenomen
dat de focus ligt op het toevoegen van nieuwe
woningen. Daarnaast wil men ervoor zorgen dat
ouderen kunnen doorstromen naar passendere
woningen, zodat ruimte ontstaat voor starters en
jonge stellen.
De woonvisie is te vinden op
www.wijdemeren.nl/beleidsnotas.

Rectificatie

Op 21 juli 2021 publiceerden wij een aangevraagde
omgevingsvergunning voor het verbouwen van
een woning en het plaatsen van een bijgebouw
op de Nieuw-Loosdrechtsedijk 242 in Loosdrecht.
De juiste omschrijving moet echter zijn het
verbouwen van het hoofdgebouw en plaatsen
bijgebouw.

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.

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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S.V. ’s-Graveland nieuws
WEEKBLADWIJDEMEREN
was dat de ploeg uit IJssel‘S- GRAVELAND
| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
NIEUWS
VOOR ANKEVEEN
BERG | DE NIEUWSSTER
stein al| NEDERHORST
bijna tweeDEN
maanden
in
De
eerste
oefenwedstrijden
zijn gespeeld. ZAT2 stond training is en de JO19-1 drie
in Amersfoort bij Cobu Boys trainingen heeft afgewerkt. Het
met de rust 1-0 achter. Vooral resultaat was daarom niet onomdat het een handvol kan- verwacht: 7-2 verlies. De twee
doelpunten
sen niet wist te benutten. Na ’s-Gravelandse
rust was dat echter anders kwamen op naam van Ruben
en scoorde vijf keer: Jessy de Verhoeven.
Birk (2), Nick Schouten, Jeroen Mortel en Gean Heijnen ZAT1 startte de oefencampagne tegen tweedeklasser
waren de makers.
Loosdrecht en speelde het
VR1 speelde uit bij ASV Dron- eerste uur prima en kwam tot
ten en kwam moeizaam in de twee keer toe op voorsprong.
wedstrijd. Eenmaal op stoom Rowan Kloosterman opende
liep het tot de rust uit naar een de score met een kopbal uit
0-3 voorsprong die na rust een vrije trap van Nick Mostert
uitgebouwd werd tot een 1-6 en na de gelijkmaker schoot
Sam Torsing zijn ploeg weer
overwinning.
op voorsprong. Hij was de
Het verschil met IJFC JO19-1 laatste schakel in een mesIn samenwerking met

scherpe counter met Ramon
Bouwman die aan de basis
stond en waarbij Daan Verdam het tussenstation was. Na
rust kwam het na de 2-2 bijna
weer op voorsprong, maar
de inzet van Twan Roorda op
aangeven van Wilco de Birk
werd gesmoord in het vijfmetergebied) en Loosdrecht kort
daarna wel wist te scoren werd
de tegenstand minder en liep
Loosdrecht uit naar een 7-2
overwinning.
Komende zaterdag weer een
serie oefenwedstrijden, maar
dan op het eigen complex.
Vanaf 10.00 uur komen JO191, VR1, ZAT2 en ZAT2 weer in
actie. En het mooie is: u mag
komen kijken!

KWF collecteert in Wijdemeren op
1,5 meter
WIJDEMEREN
Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding (6 september
tot en met 11 september)
wordt ook in Wijdemeren
weer huis-aan-huis gecollecteerd. Vanwege het
coronavirus gebeurt dat
in aangepaste vorm, op
anderhalve meter afstand
van de voordeur.
Dat KWF op een veilige manier kan collecteren is goed
nieuws, want nog steeds krijgt
1 op de 3 mensen in Nederland kanker. Bovendien zijn
tientallen miljoenen euro’s
minder beschikbaar voor kankeronderzoek, doordat evenementen als Alpe d’HuZes en
de Elfstedenzwemtocht zijn
afgelast. Geld voor levensreddend onderzoek is daarom
hard nodig.
Contactloos via je mobiel
Behalve een donatie met contant geld kun je ook contactloos via een QR-code doneren. De gever kan deze code
scannen met zijn mobiele telefoon en zo een gift overmaken. Op de donatiekaart, die
de collectanten huis-aan-huis
in de brievenbus doen, staat
een QR-code afgebeeld. De
gever kan deze code scannen
met zijn mobiele telefoon en

zo contactloos een gift overmaken.

zijn nog op zoek naar collectanten.

Collectanten gezocht
Wil je ook helpen om zoveel
mogelijk geld op te halen, aan
de deur of via je mobiel? Wij

Meld je aan via Joyce Hemink:
06-10 277 273

Locatieboeker gezocht
Parttime - Flexibele uren
(Bonus bij goede prestaties)

Spreekt u (Basis) Engels, en bent u in het bezit
van een eigen pc met internetaansluiting?

Neem dan contact met ons op door te
bellen met 06-26097948
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?
C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

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.

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

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.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland
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NTDEK DE 3 WERELDEN
LEEFTIJDS
INRUILKORTING
XL
VAN EASYSIT€ 5,8,8

per levensjaar

KORTING!

korting!*

Actie verlengd t/m 25 augustus!
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donderdag

vrijdag

zaterdag

maandag

dinsdag

Easysit B80

Adviseur

Roel Brouwer

woensdag

Ontvang tot € 650,- terug Kom deze dagen
voor advies naar
voor uw oude stoel of bank!* de showroom!
december

december

december

december

december

december

Bespaar
t/m 9 januari
veel
geld:
Bij aankoop
van
een
Easysit
Easysit betaalt
voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze
stoelen
showroomen
en proﬁ
teer!
Easysit stoelen
banken:

Ontdek de drie werelden van Easy Sit
Relaxstoelen

het mooiste design!

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 allesEasysit D71
Comfortbanken
van en geven u graag een
Easysit A90
passend
advies!

Kom naar de ruime showroom
en profiteer van onze actie!
Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieperio
de:

High Tea Delu
xe
voor twee

Easysit D62

Relaxstoelen
Easysit D112

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten
aanwezig
Easysit D72

Comfortbanken

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

Gratis het beste zitadvies

Thuisdemonstratie?
Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

Snelle of directe levering

laxed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit A160

Maatwerk uit eigen fabriek

Eamateriaalprijzen
sysit
per levensjaar
De
gaanvan
stijgen!
Profiteer
Primeur! zes dagen lang
5,-

B80

deel komt
n waardoor
en de wand
rden.

veld

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

leeftijdskorting!

in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
in de showrooms
Barneveld en Hilversum
Easysit DS703
Hilversum

ERKEND DEALER

Stressless James

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

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Bel voor een gratis

Wilt u uitgebreidEasysit
en persoonlijk
zitadvies?
Barneveld
Easysit A600
Anthonie
Fokkerstraat 43
Ook thuis buiten
openingstijden
mogelijk!
3772 MP Barneveld

1216 BX Hilversum
Havenkwartier

Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

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

De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie
Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar
Easysit D65

Easysit D200

Easysit Napels

Easysit S50

Ruime showrooms, dus voldoende afstand

Meer
informatie
u opuitwww.easysit.nl
of directe
levering ●vindt
Maatwerk
eigen fabriek

● Snelle

Showroom Barneveld

thuisdemonstratie

Showroom Hilversum
088 - 6220220
Verlengde Zuiderloswal
8a Brouwer
Jordy
Easysit
Hilversum
Easysit
D110

De Briellaerd

asysit D64

ies

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

€
*
Koop en bestel nu nog
korting!
voor de huidige prijzen!

leder mogelijk

an te plaatsen

Geen aanbetaling nodig

Easysit D69

easysit06-20147467
DAN ZIT JE GOED!

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!
*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.

Een Easysit sta-opstoel
op maat, al vanaf € 795,• 5 jaar complete
garantie
Easysit D200

Easysit DS701

• veel maten en kleuren direct leverbaar

• de hoogste
kwaliteit
Bezoek onze showroom
of bel:

088-6220220

• rechtstreeks van de fabriek
• altijd de scherpste prijzen!

Showroom
Hilversum
Anthonie Fokkerstraat
43, 3772 MP
Verlengde
Zuiderloswal
8a, 1216 BX Hilversum
barneveld@easysit.nl
hilversum@easysit.nl

Showroom Hilversum

Showroom Hilversum

Openingstĳden Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur
hilversum@easysit.nl

ooms Barneveld en Hilversum: maandag t/m vrĳdag 10.00 – 17.30 uur - zaterdag 10.00 – 17.00 uur
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Woensdag 18 augustus 2021

Kindermarkt in Ankeveen
WEEKBLADWIJDEMEREN
dan ook van alles te doen en
ANKEVEEN
| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOORorganiseert
ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND
DEN BERG
te beleven;
zo hoog
mogelijk
Dit
jaar
Brui- | KORTENHOEF
springen in een luchtkussen,
send Ankeveen op zaterOud Hollandse spelletjes, uit
dag 4 september weer een
je dak op de dansvloer, je mooi
gezellige Kindermarkt. Kinmaken in de schminkhoek en
deren staan deze ochtend
nog meer. Daarnaast is er van
centraal en kunnen hun
alles lekkers te eten…Voor de
verkooptalenten als marktouders een goed moment om
ondernemer ontwikkelen
vakantieverhalen uit te wissetijdens ’de kleedjesmarkt’.
len onder het genot van goede
Hét moment om je te ontkoffie of thee bij de lokale badoen van speelgoed waar
rista. Dus ook als je geen spulal tijden niet meer mee
len komt verkopen of ruilen is
wordt gespeeld, spullen te
het een gezellige ochtend op
ruilen of om zelfgemaakte
de markt en ben je van harte
spullen te presenteren en
welkom.
of te verkopen. Deelname
is gratis.
Wil je ervaren hoe het is om
De kindermarkt staat in het te- samen met je kind(eren) een
ken van onze kinderen. Er is dag marktondernemer te zijn?
In samenwerking met

Aanmelden kan vanaf nu
door een mail te sturen naar
bruisendankeveen@gmail.
com. Graag naam, het aantal
kinderen en aantal kleedjes
doorgeven. Niet verkochte
spullen kunnen worden achtergelaten en worden door de
organisatie afgegeven bij een
Kringloopwinkel of goed doel.
De kindermarkt is een onderdeel van de zaterdagmarkt. De
kindermarkt is tussen 10.00 en
12.30.

Uniek event op kasteelmuseum Sypesteyn

Voor informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen
met Stichting Bruisend Ankeveen via bruisendankeveen@
gmail.com of 06-41104667.

Het Alzheimer Café start 8 september
HILVERSUM
Het Alzheimer Café Hilversum / Wijdemeren start
weer op woensdag 8 september met een toneelvoorstelling van Ervarea:
de Klosdochter. Omdat wij
zoveel mogelijk mensen de
mogelijkheid willen bieden
dit bij te wonen, houden we
deze avond in:
De Emmauskerk, Kerkelandenlaan 5; 1216 RN Hilversum. De inloop is om 19 uur.
De voorstelling begint om
19.30 uur. Deze avond is gratis. U bent van harte welkom,
zowel de mensen met demen-

tie als de mantelzorger en familie. Ook de professionals en
vrijwilligers zijn welkom. Wij
stellen het op prijs als u zich
van tevoren aanmeldt: alzheimercafe.hilversum@alzheimervrijwilligers.nl.
De klos
Elke dag bezoekt Els de Gast
haar moeder die lijdt aan dementie in de kleinschalige
woning. En elke dag gaat het
vooral over haar zus Tineke
die 125 km verder woont en
maar 1 keer per maand haar
moeder bezoekt. Els doet
niets goed en Tineke is het
helemaal. Dochters als Els

noemen wij de klosdochter,
je klost altijd maar je doet het
nooit goed. Hoe moeilijk ook
probeer als klosdochter te zien
dat het een eretitel is!
Ook in Weesp en Huizen
Bent u verhinderd, dan kunt
u ook in het Alzheimer Café
Weesp terecht op 2 september
met De Verrassing in het Hart
van Weesp. Of 16 september
in Huizen met Ervarea De
Klosdochter.
Kijkt U voor meer informatie op
gooi@alzheimer-nederland.nl.
Of www.alzheimer-nederland.
nl/gooi

Jaarmarkt Loosdrecht 25 augustus
LOOSDRECHT
Op de laatste woensdag
van augustus is er weer
‘gewoon’ de Jaarmarkt
in Loosdrecht. Al jaren
wordt traditiegetrouw de
Jaarmarkt in Loosdrecht
gehouden op de laatste
woensdag van augustus.
Helaas werd deze traditie
vorig jaar gebroken. Maar
dit jaar zal de Jaarmarkt
als vanouds plaatsvinden
rondom de Nootweg en het
Lindeplein. De gemeente Wijdemeren, Stichting
SLOEP en Kroko’s evenementen zijn al druk bezig
met de voorbereidingen
om ervoor te zorgen dat de
braderie volgens de laatste

Covid-19 protocollen kan
worden georganiseerd.
Dit jaar wederom een mooie
braderie, dit jaar wederom de
Loosdrechtse verengingen die
zich presenteren en nog veel
belangrijker dit jaar wederom
een hoop gezelligheid! Om alle
richtlijnen te kunnen opvolgen
zal de braderie er wel iets anders uitzien dan dat u normaal
gewend bent. De braderie
start op de Nootweg bij de Luitgardeweg, vanaf daar geldt
een (loop)eenrichtingsverkeer.
Via de Nootweg en de Eikenlaan zal de braderie eindigen
op het Lindeplein. De kramen
zullen aan 1 kant van de weg
staan waardoor we de 1,5 me-

ter richtlijn kunnen waarborgen. Helaas zal het horecaplein dit jaar niet aanwezig zijn
op het parkeerterrein voor de
winkels aan de Nootweg. Maar
wij vertrouwen erop dat dit de
pret absoluut niet zal drukken.
Tot ziens op woensdag 25
augustus vanaf 13.00 uur op
de jaarmarkt Loosdrecht. Tot
21.00 uur kunt u genieten van
al het moois wat de braderie u
te bieden heeft.
Wilt u nog een kraam bemachtigen dan kunt u zich aanmelden via www.krokos-evenementen.nl. Heeft u nog vragen,
dan kunt u contact opnemen
via info@stichtingsloep.nl

LOOSDRECHT
Vanuit de historische tuin
van kasteel- museum Sypesteyn organiseert Liberty Concerts op 10 september a.s. een spectaculair
concert rondom de Nederlandse topformatie Sonny’s Inc. Het stijlvolle feest
barst los rond 18.30 uur en
duurt tot 23.30 uur.
U waant zich in een sprookjesachtige omgeving, waarbij
aan alles wordt gedacht om
het u naar de zin te maken. Bij
ontvangst wordt u getrakteerd
op een heerlijk glas bubbels,
waarna u gaat genieten van

een drie-gangen menu, waarbij ook aan de vegetariër is
gedacht.
Als klap op de vuurpijl en last
but nog least kunt u een spectaculaire show van de Bigband
Sonny’s Inc. verwachten, die
muzikaal het feest der herkenning brengt. Zing mee, swing
mee, droom weg en geniet van
smaakmakende
gerechten,
exclusieve wijnen en een feel
good live concert in een onvergetelijke ambiance. Het event
is veilig te bezoeken volgens
de RIVM maatregelen. Tickets
zijn te bestellen via de website: www.libertyconcerts.nl

Bij Loosdrecht
Vorige week overleed de
schrijver / dichter K. Schippers
(1936-2021). Zijn werk is veelgeprezen. Hij ontving de P.C.
Hooft-prijs voor beschouwend
proza in 1996. In 1983 werd
zijn roman Beweegredenen
bekroond met de Multatuliprijs
en in 2006 ontving hij de Libris
Literatuur Prijs voor Waar was
je nou, de roman die al snel uitgroeide tot een bestseller. Hij

heeft een uniek oeuvre op zijn
naam staan, in totaal schreef
hij ruim veertig romans, poëziebundels en bundels verhalen & beschouwingen. Ook de
dichtbundel ‘Bij Loosdrecht’.
Onderstaand het titelgedicht.
Bij Loosdrecht
Als dit Ierland was,
zou ik beter kijken.

NÚ de eerste

4x GRATIS
bezorgd

Ook hiero bezorgt
En ja, ook bij jou op 5 hoog, in de polder of op de woonboot. Want hier in Noord-Holland
kan je alle boodschappen ook bij je thuis laten bezorgen. En heb je zakelijke boodschappen
nodig, dan bezorgen we die gewoon bij jou op het werk. Dat is tijd besparen, je eigen
bezorgmoment bepalen en nú de eerste vier keer gratis bezorgd. Uitproberen? Dat doe je
via Jumbo.com/hiero.

Deze actie geldt alleen in gebieden waar Jumbo bezorgt. Kijk voor de volledige voorwaarden op Jumbo.com/hiero

