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BOLLIE BLOOPER AT YOUR SERVICE KINDEREN NAAR 
BUITEN

FLORALIA WIJDEGAT

Knutselende kids in de 
Bergplaats
Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Vorige week woensdag 
was alweer de laatste ac-
tiviteitenochtend voor 
kinderen in De Bergplaats 
deze zomer. Elke zomer 
biedt de kerk activiteiten 
aan voor de kinderen uit 
het dorp waar ze elkaar 
kunnen ontmoeten. Lisette 
Brandsma is jeugdwerker 
van de Protestantse Kerk 
in Nederhorst den Berg. 
Onder de noemer Klieder-
kerk organiseerde zij deze 
zomer de woensdagoch-
tendactiviteiten waarbij tel-
kens een beroep centraal 
stond. Waar het eerder om 
‘Restaurant’, ‘Laboratori-
um’ en ‘Sport’ ging, was dit 
keer het thema ‘Uitvinden’.

Uitvindles
Lisette had knutselkoningin en 
uitvindles-specialist Henske 

Engbers van de Werkplaats 
der Ideeën (jekunthet.com) 
ingehuurd om deze dag te 
begeleiden. Dertig jonge kin-
deren hadden de opdracht ge-
kregen een vaar- of voertuig 
te bouwen. Er was ook een 
opblaaszwembad geplaatst 
waarin de bootjes te water 
konden worden gelaten. De 
uitvindertjes in spé waren druk 
in de weer met de spullen die 
Henske had meegenomen: al-
lerlei schuimplastic, vinyl LP’s 
en ander knutselwaar. Daarbij 
kreeg elk deelnemertje een 
motortje met propeller en een 
batterij om hun boot of auto 
mee aan te drijven. Onder de 
professionele en inspireren-
de begeleiding van Henske, 
Lisette maar ook bijvoorbeeld 
de dominee en nog een aantal 
vrijwilligers was de concen-
tratiespanne opvallend groot. 
Zo kwamen er amfibieën tot 
stand, een heuse Titanic (die 
ook toepasselijk zonk tijdens 

de testvaarten) en ook allerlei 
eenpersoons constructies.

Titanic
Chanelle en Emma waren ver-
antwoordelijk voor de ‘Titanic’. 
“We hebben er een uitkijktoren 
op gemaakt en achter hangt 
een vlot” zei Chanelle. “We 
hebben ook twee propellers 
achterop en we gaan hem nu 
uittesten.” Als boegbeeld had-
den ze heel leuk een paard uit 
een schaakspel gebruikt. Hun 
boot dreef goed. Eén propel-
ler was iets teveel zijwaarts 
gericht waardoor de boot in 

een rondje voer en later ook 
kapseisde. Het leven van een 
uitvinder in een notendop. 
Werk aan de winkel dus maar 
het was niettemin een zeer 
geslaagde en hoopgevende 
vuurdoop.

Knutselplaten
Even verderop stond dominee 
Evert-Jan van Katwijk licht ver-
baasd te kijken naar de labels 
van de lp’s die in de bouwwer-
ken van de kinderen terecht 
kwamen. Pinkte hij een traan-
tje weg? “Nou, ja, Henske zei 
dat het allemaal platen van 

een rommelmarkt waren die 
mensen dus niet meer hoef-
den. Albert West zie ik hier. 
Die arme man heeft dat toch 
met veel inzet dertig jaar ge-
leden opgenomen en nu wordt 
er mee geknutseld.” Maar Al-
bert was in goed gezelschap. 
Ook grammofoonplaten van 
bijvoorbeeld Nana Mouskouri 
en Udo Jürgens vonden een 
zelfde lot. Meest toepasselijk 
in deze was misschien wel 
een plaat van Kinderen voor 
Kinderen.

Observatie
De jonge Simon was net als ie-
dereen ook druk bezig met zijn 
opdracht. Hij had een mooie 
observatie over uitvindingen. 
Hij dacht dat de grond (aarde) 
de allereerste uitvinding was. 
Niet water? “Nee, want daar 
kun je niet op staan.” Wie de 
uitvinder dan was, wist hij niet. 
Er waren inmiddels ook be-
langrijkere zaken aan de orde, 
want de broodjes knakworst 
en limonade arriveerden.

- Lees verder op pagina 2

  

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

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

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   
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Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

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

Wij staan voor u klaar!
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Lef
“Kinderen zijn gewend te doen 
wat de juf zegt,” vertelt Hens-
ke Engbers. “Maar ik merk dat 
dekinderen goed het lef heb-
ben om van alles aan ideeën 
uit te proberen.” Zij voedt dat 
ook door aan te geven dat ze 
vrij zijn en dat zij zelf bepalen 
wat ze maken. Een cijfer of 
andersoortige goedkeuring is 
niet aan de orde en dat biedt 
ruimte aan de jonge breinen. 
“De een begint met de mate-
rialen, de ander met het mo-
tortje. Je ziet heel duidelijk de 
uniekheid van elk kind.”

Leerrijk
Het einde van de ochtend na-

derde maar bijna alle kinderen 
hadden nog genoeg energie 
om door te gaan. De Titanic 
was inmiddels voorzien van 
drijvers aan de zijkant en de 
propeller was recht gezet. 
Mogelijk dat thuis nog door-
gegaan werd met testen en 
afbouwen. Het team onder 

aanvoering van Henske had 
in samenwerking met Lisette 
de vrijwilligers, de dominee en 
niet te vergeten Albert, Nana 
en Udo een hele leerrijke och-
tend verzorgd. Uitkijken naar 
de volgende activiteit dus!

   

Historische Kring
Nederhorst den Berg
Extra ledenvergadering + lezing Stadsherstel

NEDERHORST DEN BERG
Extra ledenvergadering 
met aansluitend lezing 
over: het werk van Stads-
herstel Amsterdam en de 
plannen rond kasteel Ne-
derhorst. De Historische 
Kring heeft een extra le-
denvergadering op het 
programma staan. Dit om-
dat voor het verkrijgen van 
de status Algemeen Nut 
Beogende Instelling (AN-
BI-status), de hiervoor be-
nodigde nieuwe statuten, 
door de leden in een fysie-
ke ledenvergadering moe-
ten worden goedgekeurd.

De eind 2020 via email aan 
de leden gevraagde goedkeu-
ring van de nieuwe statuten 
was niet voldoende. De extra 
ledenvergadering zal worden 
gehouden op donderdag 9 

september, aanvang 19.30 uur 
in de Hornhal op het terrein 
van kasteel Nederhorst (in-
gang JB-plein).

Lezing
Aansluitend om 20.00 uur 
is het woord aan Ruth van 
der Puijl projectleider Plan-
ontwikkeling en Restauratie 
Stadsherstel Amsterdam, voor 
een lezing over het werk van 
Stadsherstel Amsterdam en 
de plannen rond kasteel Ne-
derhorst. Stadsherstel heeft 
sinds haar oprichting in 1956 
ruim 750 monumenten en 
beeldbepalende panden gered 
in en binnen een straal van 45 
kilometer rondom Amsterdam, 
waaronder kerken, grachten-
panden, molens en binnenkort 
kan het prachtige kasteel Ne-
derhorst aan dit rijtje worden 
toegevoegd. Stadsherstel doet 

dit door de panden zorgvuldig 
te restaureren, een passende 
bestemming te geven en te 
verhuren. De panden worden 
in bezit gehouden, waarmee 
een goede staat van onder-
houd blijft gegarandeerd. Zo 
levert de organisatie een be-
langrijke bijdrage aan onder 
meer het behoud van gebouwd 
erfgoed voor volgende gene-
raties, de toegankelijkheid van 
monumenten en het behoud 
van het restauratieambacht.

Voor kasteel Nederhorst zijn 
de plannen voor het realiseren 
van betaalbare huurwoningen 
in kasteel en bijgebouwen in 
een vergevorderd stadium. In 
deze plannen is ook ruimte 
voor openbare functies. De 
tuin blijft publiekstoegankelijk. 
Ruth van der Puijl, projectlei-
der Planontwikkeling en Res-
tauratie bij Stadsherstel Am-
sterdam, licht de plannen toe 
in een lezing met gelegenheid 
tot het stellen van vragen.

Reserveren
Vanwege de thans geldende 
corona maatregelen gaan we 
uit van 50 zitplaatsen. Er zijn 
nog plaatsen beschikbaar! 
Ook niet leden zijn van harte 
welkom! Inschrijving vooraf is 
echter noodzakelijk. Dit kan 
via: ansbaar@gmail.com. De 
volgorde van aanmelding is 
hierbij geldend.

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

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

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

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

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

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

www.versawelzijn.nl

Koken voor buren? Een creatieve of sportieve workshop 
geven, speurtocht of wandeling organiseren? 

Alles kan tijdens de Week tegen Eenzaamheid,  
30 sept - 7 okt! Meld jouw activiteit aan op  
teamwijdemeren@versawelzijn.nl en kijk op  

www.versawelzijn.nl/week-tegen-eenzaamheid 
voor de spelregels en hoe wij jouw activiteit 

kunnen ondersteunen.

Versa Welzijn, gewoon  
goed bereikbaar

zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met: 

Elke week Markt in Ankeveen

groenten en fruit, brood en gebak, 
kaas, noten, olijven, bloemen, 

bonbons, siroop en koffie to go
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)  

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor uw 
eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl
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Winkelcentrum de Meenthof wordt vernieuwd
Op 1 september informatiebijeenkomst

KORTENHOEF
In Kortenhoef kunt u om 
te winkelen terecht in win-
kelcentrum de Meenthof. 
Dit winkelcentrum wordt 
in verschillende fasen ver-
nieuwd. In fase 1 wordt 
voormalig dorpshuis De 
Dobber gesloopt en wor-
den er woningen en win-
kels toegevoegd. Daarbij 
verbetert de uitstraling van 
het winkelcentrum, de ver-
keerssituatie en het open-
baar gebied. De nieuw-
bouw van fase 1 start naar 
verwachting in 2022.

De Meenthof staat onder druk: 
het winkelcentrum is naar bin-
nen gekeerd, waardoor het 
buitenaanzicht weinig aantrek-
kelijk is. De openbare ruimte 
is deels verouderd en de par-
keer- en verkeersituatie is niet 
optimaal. Tijd voor vernieu-
wing. Samen met de gemeen-
te Wijdemeren zijn er kaders 
vastgesteld voor de nieuw-
bouw en de inrichting van de 

buitenruimte.

De sloop van voormalig 
Dorpshuis de Dobber maakt 
uitbreiding van de Albert Heijn 
mogelijk met onder andere 
een intern laad- en losdok. 
Ook worden er twee win-
kels toegevoegd aan de kant 
van de Kerklaan. Daarboven 
worden 23 appartementen 
gebouwd. Deze nieuwbouw 
biedt een mooie kans voor een 
kwaliteitsverbetering van het 
winkelcentrum en de ruimte 
er omheen. En er wordt bij-
gedragen aan de ambitie van 
de gemeente Wijdemeren om 
leefbare kleine kernen met 
een duurzame woonkwaliteit 
te bouwen. De gemeenteraad 
heeft in februari unaniem inge-
stemd met de kaders voor de 
plannen. Na uitwerking wordt 
dit najaar het bestemmings-
plan voor de nieuwbouw ter 
inzage gelegd. Het streven is 
om in 2022 te starten met de 
vernieuwingen.
Op 1 september organiseren 

initiatiefnemers DID Vastgoed-
ontwikkeling BV en Aalberts 
Ontwikkeling BV een digitale 
informatiebijeenkomst voor 

omwonenden en winkeliers. U 
kunt zich hiervoor aanmelden 
via de website www.demeen-
thof.nl. Hier vindt u ook de 

laatste ontwikkelingen in de 
plannen.

Maurice Weber helemaal ‘zen’ met Bollie Blooper
Door: Herman Stuijver

‘S- GRAVELAND
Op de Klapbrug waar ‘s- 
Graveland, Kortenhoef en 
Ankeveen samenkomen, is 
Maurice Weber sinds een 
kleine maand de uitbater 
van Bollie Blooper. “Een 
goede keus, ik voel me 
hier helemaal ‘zen’”, ver-
telt Maurice die kan bogen 
op horeca-ervaring vanaf 
z’n 18e.

Vanaf 1 januari 2019 was het 
bekende café gesloten, na 33 
jaar was het voor Hans van der 
Meer tijd om te stoppen. Voor-
bijgangers zagen na maanden 
van leegstand dat het pand 
ingrijpend werd verbouwd. Het 
gerucht ging dat het een soort 
casino zou worden, omdat het 
historische gebouw eigendom 
werd van Horecagroothandel 
CoAm Gaming van de voor-
malige ‘gokkoningin’ Corry van 
Amstel uit Amersfoort. Zij zette 
de speelautomatenfirma Krijco 
op de kaart. Daarnaast bezit 
de vastgoedafdeling van haar 
bedrijf talloze horecapanden. 

“Ik deed het deels uit respect 
voor Corry, zij was de eerste 
die het ethisch handelen bij 
het gokken introduceerde. Bo-
vendien heeft ze zakelijk ge-
zien een goed oog voor kans-
rijke horecabedrijven, het liefst 
in een mooi oud pand”, vertelt 
Maurice. Die best een tijdje 
aarzelde voordat hij toehapte. 
Tenslotte is hij ook eigenaar 
van een goedlopend restau-
rant op Gran Canaria (Span-
je), samen met z’n moeder 
Marianne, bij velen bekend als 
zangeres van het levenslied.

Tof pand
“Weet je, ik heb een lange 
wandeling gemaakt over de 
buitenplaatsen hier vlakbij. 
En ik realiseerde me dat ik 
hier de rust kan vinden. Ik 
heb toen spontaan de knoop 
doorgehakt”, vervolgt Mauri-
ce. Zijn Webers Restaurant 
aan de Playa Amadores wil hij 
verkopen. Bovendien is Mau-
rice uitermate te spreken over 
Bollie Blooper zelf. Het pand 
is van top tot teen opgeknapt, 
in frisse geel/bruine tinten, 
een nieuwe keuken, een groot 

overdekt terras met nieuwe 
luifel en tal van stijldetails 
zoals de oude landkaart aan 
het plafond. “Ik wil de sfeer 
van ouderwets Nederlandse 
gezelligheid handhaven, met 
een mix van jong en oud. Ik 
heb inmiddels gemerkt dat 
Bollie Blooper enorm leeft bij 
de bevolking.”

Overdag stromen de fietspas-
santen langs en ’s avonds is 

het gezellig druk in het bruine 
café waar Amstel en drie spe-
ciaalbieren uit de tap vloeien.

Passanten
Op een vroege maandag-
ochtend waarin regenbuien 
worden voorspeld, is het des-
alniettemin druk op het terras 
aan de Klapbrug. Het ene na 
het andere fietskoppel zoekt 
een plekje voor koffie met 
appeltaart, cheesecake en 

red velvet cake. Met speels 
gemak laveert Maurice in z’n 
eentje van tafeltje naar tafeltje. 
“Ach, dit stelt niks voor. Ik ben 
het gewend, ik zit hier goed 
in m’n vel, lekker los.” Het is 
duidelijk dat Bollie Blooper zijn 
plek in de Wijdemeerse hore-
ca aan het heroveren is.

Zes dagen per week geopend 
van 11-24 uur (behalve dins-
dag).
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Woningbouw bij IKC
Ingezonden brief

Woningbouw moet leidend 
zijn bij keuze locatie nieuwe 
basisschool Loosdrecht. Ge-
let op de ideale afstand tot 
huisartsenpraktijk, tandarts 
en woonzorgcentrum is het 
christelijke integraal kindcen-
trum Wereldwijs een miskleun 
van jewelste. Geen woonlaag 
er bovenop voor honderden 
50+’ers die levensloopbesten-
dig gelijkvloers kleiner willen 
gaan wonen om doorstroming 
te bevorderen. Met dank aan 

de conservatieve opstelling 
van m.n. het CDA, die zich nu 
ook al bemoeien met de open-
bare school.

Ons idee? Aansluiten bij het 
uitgewerkte plan van D66 om 
het 2e IKC aan de Tjalk te 
bouwen. Sloop/nieuwbouw 
voor deze groep woningzoe-
kenden op locatie Sterren-
wachter. Idem dito voor locatie 
Lindeschool. Aan de Tjalk op 
gemeentegrond het tweede 

IKC met inbegrip van zoveel 
mogelijk sociaal-maatschap-
pelijke voorzieningen plus 
scootmobiel toegankelijke 
bovenwoningen. Kunnen de 
overburen toch geen bezwaar 
tegen hebben na goed overleg 
én een akkoord vooraf?

Wim van Oudheusden
(Nieuwe Democratie
Wijdemeren)

   

Duurzaam door uitbuiting
Ingezonden brief

Gisteren las ik in mijn ‘lijfblad’ 
dat het leerlingenvervoer bin-
nen onze regio wordt uitge-
voerd op een duurzame wijze. 
Voor mij had de kop van dit ar-
tikel er anders uit mogen zien. 
Een kop: Vervoer van leerlin-
gen in Gooi en Vechtstreek als 
eerste duurzaam door gebruik 
van uitbuiting. Ik trek de con-
clusie dat het bestuur getroffen 
moet zijn door het virus ‘Tim-
mermans/Samsom/Nijpels’ en 
dan de E-variant.

Vele mensenrechtenorgani-
saties waarschuwen voor de 
werkomstandigheden van de 
Oeigoeren en de mijnwerkers 
in o.a. Afrika. Dit bedoelde 
duurzame vervoer bevat on-
derdelen die gemaakt zijn door 
slavenarbeid en kinderarbeid. 
Is het niet wrang dat onze 
kinderen worden vervoerd in 
voertuigen die onderdelen be-
vatten waarvan de producten 
zijn verkregen door kinderar-
beid in de mijnen? Duurzaam-

heid is een goed doel, maar 
heiligt het doel alle middelen?

Onze netbeheerders waar-
schuwen voor een overbelas-
ting van het netwerk. Zou dat 
netwerk niet eerst op orde 
moeten zijn voordat we alles 
elektrisch gaan maken?

Vr. gr. Jan Pieneman

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Toppunt!
Slagroompunt

€ 2,23 per stuk

3+1 gratis € 6,69

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Samenwerkingsverband Unita 
voor passend onderwijs in de 

Gooi en Vechtstreek 
(standplaats ’s-Graveland) 

is op zoek naar een

Medewerker ICT, 
processen en monitoring 

(0,8 fte)

Unita is een lerende organisatie en 
biedt jou de ruimte te groeien in deze 
functie. Ook voor schoolverlaters een 

mooie kans!

Interesse? 
Informatie over deze 

veelzijdige en uitdagende functie en 
wijze van reageren vind je op 

www.swvunita.nl 

#samenvoordieren

WORD
DONATEUR

OF KOM 
IN ACTIE!

HOME.NLdb
Nieuw!Nieuw!

Anton van Beek collectieAnton van Beek collectie

Benieuwd?Benieuwd?

Kijk op DBHOME.NLKijk op DBHOME.NL

Trots op een mooie samenwerking metTrots op een mooie samenwerking met

natuurfotograaf Anton van Beek.natuurfotograaf Anton van Beek.

Prachtige posters en muurstickers.Prachtige posters en muurstickers.

Nu 25% korting!Nu 25% korting!

Gebruik je persoonlijkeGebruik je persoonlijke

kortingscode: AvB25/zzkortingscode: AvB25/zz

(geldig t/m 31 oktober 2021)(geldig t/m 31 oktober 2021)

WWW.DBHOME.NLWWW.DBHOME.NL

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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At Your Service
WIJDEMEREN
Hebt u iets te vieren? Dan 
is At Your Service wellicht 
iets voor u. At Your Service 
verzorgt de complete be-
diening voor uw feest/par-
tij of evenement en helpt 
u graag met het adviseren 
van inkopen, het in con-
tact brengen met cateraars 
en zij assisteren u bij de 
opbouw en de aankleding 
van uw evenement.

Oprichtster Fabiënne van 
Kolck (22 jaar) is een van de 
jongste ondernemers van Wij-
demeren. “Als kind vond ik het 
al leuk om tijdens verjaarda-
gen iedereen te voorzien van 
een hapje en een drankje. Je 
zou misschien wel kunnen 
zeggen dat dit werk altijd al in 
mij heeft gezeten.” Wat begon 
als een vriendendienst is nu 
uitgegroeid tot een succesvol 
bedrijf met tien professionele 
serveersters.

Voorafgaand aan uw evene-
ment helpt het team van At 
Your Service u met het advi-
seren van inkopen zoals de 

dranken, ingrediënten en an-
dere benodigdheden om uw 
feest compleet te maken en 
te doen slagen. Ook helpen 
zijn met het in contact brengen 
met diverse cateraars. Tijdens 
uw evenement zullen de gast-
vrouwen u en uw gasten ver-
welkomen met een welkomst-
drankje, waarna zij ervoor 
zullen zorgen dat de glazen de 
rest van de dag en/of avond 
gevuld blijven. Doordat de 
hapjes worden rondgebracht, 
de cocktails uitgeserveerd 
worden en er tussentijds voor 
gezorgd wordt dat uw evene-
mentlocatie er spic en span 
blijft uitzien, kunt u optimaal 
genieten van uw evenement. 
Ook het opruimen en schoon-
maken neemt At Your Service 
na afloop voor u uit handen.

Fabiënne is ook vaste gast-
vrouw op The Antonia Lounge 
boat te Loosdrecht. Hier ont-
vangt zij alle gasten die een 
dagje mee varen en genieten 
van de prachtige Loosdrecht-
se plassen. Deze jonge onder-
neemster is overal inzetbaar 
en weet echt van aanpakken.

Organiseert u een verjaardag, 
bruiloft, housewarming, be-
drijfsfeest of een ander evene-

ment waar u bediening bij kunt 
gebruiken? 

Kijk dan voor meer informa-
tie op: https://www.atyourser-
vice-gastvrouw.nl

  

Overdracht directie 
Meester Kremerschool
NEDERHORST DEN BERG
Met ingang van het school-
jaar 2021-2022 neemt San-
dra Saher de directiefunc-
tie (locatiedirecteur) over 
van Sonja Goote op de 
Meester Kremerschool.

Sandra Saher werkt al 3 jaar 
samen met Sonja; zij is loca-
tiedirecteur op de Curteven-
neschool in Kortenhoef. Beide 
scholen van Stichting Talent 
Primair vallen onder de lei-
ding van Derek Laout, meer-
scholendirecteur. Sandra zal 
voornamelijk op de woensdag 
en donderdag aanwezig zijn 
op de Meester Kremerschool. 
Sonja Goote zal op school 
werkzaam blijven als intern 
begeleider. Zij zal, naast de 
zorg voor de leerlingen en het 
coachen van leerkrachten, de 
trajecten rondom de subsidie-
gelden vanuit het NPO (Natio-
naal Plan Onderwijs) begelei-
den.

Dit traject bestaat uit extra on-

dersteuning aan kleine groep-
jes leerlingen, die extra aan-
dacht nodig hebben; inzet op 
een verbeteringstraject rond-
om het leesonderwijs; inzet op 
extra ondersteuning voor leer-
krachten en inzet op verster-
ken van saamhorigheid van 
leerlingen. Voor dat laatste 
zijn judoschool Van der Hoek 
uit Bussum en dansstudio Van 

Harten uit Weesp benaderd. 
De judoschool zal vanaf be-
gin september 13 lessen gaan 
verzorgen voor alle kinderen. 
Dansstudio van Harten zal 13 
lessen verzorgen vanaf janua-
ri. De lessen zullen op school 
zijn onder schooltijd.

FOTO: Sonja Goote en Sandra 
Saher (rechts)

Speeltuin geen 
feestlocatie
KORTENHOEF
Op zaterdag 14 augustus 
is speeltuin De Eekhoorn 
aan de Elbert Mooylaan 
gedurende de nacht be-
zocht door onuitgenodigde 
jeugd. De jeugd dacht dat 
de speeltuin een geschikte 
plaats was voor een ont-
spannen feestje. De jeugd 
is door omwonenden aan-
gezet de speeltuin te verla-
ten. Dat lukte na te dreigen 
met politiecontact.

Op maandag werden er drugs 
in de speeltuin gevonden. Na 

een eerder ongewenst be-
zoek lag er ook al eens glas. 
Het kan niet de bedoeling zijn 
dat de oudere jeugd de jonge 
jeugd veilig spelen ontneemt. 
Het bestuur van speeltuin De 
Eekhoorn wil alle inwoners van 
Kortenhoef vragen feestjes 
voortaan op normale plaatsen 
te organiseren. De speeltuin 
is geen feestlocatie en zeker 
geen locatie voor het achter-
laten van drugs of gebroken 
glaswerk. Ziet u mensen in de 
speeltuin die daar niet horen, 
waarschuwt u dan alstublieft 
de politie.
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’t KOOR! gaat uit de startblokken
HILVERSUM
Zingen zonder 1,5 meter 
afstand in acht te nemen, 
kan misschien weer vanaf 
20 september. Het kabinet 
hoopt dat er op die dag 
voor de hele samenleving 
een streep kan door de 
afstandsregel. Premier 
Rutte en minister De Jon-
ge maakten dat bekend 
tijdens de persconferentie 
van 13 augustus jl.

Dat zou geweldig nieuws zijn, 
maar in afwachting hiervan 
gaat ’t KOOR! op donderdag 
2 september vast uit de start-
blokken met de eerste repetitie 
na de zomervakantie. Dit uiter-
aard met inachtneming van 
het coronaprotocol voor de 
koorsector, waarbij met name 
de 1,5 onderlinge afstand en 
een goede ventilatie essen-

tieel zijn. Wij hebben geluk, 
want onze repetitielocatie in 
het MCO (Muziekcentrum van 
de Omroep) in Hilversum is 
daar helemaal op ingericht en 
heeft bovendien een van de 
beste ventilatiesystemen van 
Nederland.

De zangers en zangeressen 
staan te trappelen om onder 
leiding van dirigent Vladimir 
Pairel en pianiste Ludmila 
de Klerk aan de slag te gaan 
met het repertoire voor het 
kerstconcert op zaterdag 18 
december in de Grote Kerk in 
Hilversum en ons uitgestelde 
jubileumconcert op zaterdag 
21 mei in het MCO. Na ruim 
anderhalf jaar alleen maar te 
hebben mogen ‘fluisteren’, 
kunnen ze niet wachten om 
weer luidkeels hun geliefde 
hobby te beoefenen.

Voor het kerstconcert gaan we 
onder meer aan de slag met 
Joyful, Joyful en O Holy Night 
en voor het jubileumconcert 
staan o.a. Gabriëlla’s Song, 
Oceaan, Perfect, Viva la Vida, 
You Say en What a wonderful 
world op het programma.

Proeven
Klinkt je dit als muziek in de 
oren? Kom dan donderdag 2 
september langs om te ‘proe-
ven’ van ’t KOOR! Iedereen 
is van harte welkom; gewoon 
aanschuiven en kijken, luiste-
ren of meezingen. Als het je 
wat lijkt, mag je daarna nog 4x 
meedoen voordat je besluit om 
al dan niet lid te worden. Als je 
langs wilt komen, stuur dan 
even een mailtje naar secre-
taris@tkoor.nl, want dan ligt er 
een gastenmap voor je klaar 
en krijg je een buddy toegewe-
zen die je wegwijs maakt. We 
repeteren van 19.45-22.00 uur 
in het Muziekcentrum van de 
Omroep, Heuvellaan 33 in Hil-
versum. ’t KOOR! heeft onwijs 
veel zin in het nieuwe seizoen 
en hoopt dat er nog meer da-
mes en vooral heren enthousi-
ast zijn geworden. Voor verde-
re informatie en om een indruk 
van onze gezellige vereniging 
te krijgen: www.tkoor.nl

         Herinner mij, maar niet in sombere dagen.
         Herinner mij op de boot in de stralende zon,
         hoe ik was toen ik alles nog kon.

Verdrietig, maar ook wetend dat het zo goed is, nemen
wij afscheid van mijn bijzondere Anton, onze vader,
schoonvader, broer, zwager en mijn lieve baasje

Antonie van Wieringen
Anton

Hilversum            Hilversum
26 januari 1947             5 augustus 2021

          Erica
          Alex en Letty
          Raymond
          Martin
          Rina en Peter
          Mattie

Correspondentieadres:
Erica Spaargaren
Herenweg 2
1244 PT Ankeveen

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen van Anton.

Wij willen in het bijzonder het verzorgend
personeel van zorginstelling Zonnehoeve, afdeling

Ambachtsplein, bedanken voor de liefdevolle
verzorging van Anton

Het leven is beschreven en geleefd 

zo hij het wou

hij heeft ons alles kunnen geven, 

voor hem zeker geen berouw

met veel liefde en vol trots hebben we 

pa laten gaan

je bent voor ons de mooiste rots die in 

de branding zal blijven bestaan…

Kees Snel
 *30 juni 1939 †11 augustus 2021

Kievitslaan 14
1394 CR  Nederhorst den Berg

Pa is thuis, 
er is gelegenheid tot condoleren op 

maandag 16 augustus van 19.00 tot 20.30 uur.

De crematie vindt in besloten kring plaats op 
dinsdag 17 augustus om 12.30 uur in Crematorium Laren,

Weg over Anna’s Hoeve 1 te Laren.

Joke 
Boy
Sharon †

Conny & Bea
Stephan & Melanie

Kees & Ada
Danique & Stan

  ♥ ...

Ruud & Eva
Rowdy

 Jesse

Livestream: 
www.liveuitzendingen.nl

Toegangscode: DAA4338F

Rouwkaart_Kees_Snel.indd   2 12-08-21   13:58

FAMILIEBERICHTEN

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand 
houdend, is rustig ingeslapen onze broer en zwager

Johannes Cornelis Hagen
Jan

Kortenhoef,  Hilversum, 
20 december 1930  16 augustus 2021

Broers, zussen, schoonzussen en zwager

Correspondentieadres:
Bertus Hagen
Pieter van der Leelaan 23
1241 CG  Kortenhoef

Jan is overgebracht naar uitvaartcentrum Den Hull, 
Utrechtseweg 11 te Hilversum.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Grote dankbaarheid gaat uit naar de medewerkers 
van zorgcentrum Gooizicht voor de liefdevolle verzorging.

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

035-6566623

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

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 941

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

Aangeboden Huishoudelijke
Hulp - Tel: 06 30235649

Goede referenties

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl

0294-253444

Scheiden los je samen op 
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Angèle Babeliowsky Coach
Ervaar jij en of je kind
veel stress a.g.v. jullie

scheiding?
Neem dan contact op!

www.angelebabeliowsky.nl

Mindfulness Training
bij stress-klachten en 

emotionele disbalans www.
bodyandmind-centrum.nl

Ontspannen zwanger &
bevallen door YogaMine

Zwangerschapsyoga
hermine@yogamine.nl

06-21873904

Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel.
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GooiTV bij Indië- herdenking
REGIO
Zondag 15 augustus jl. 
werd op de Noorderbe-
graafplaats in Hilversum de 
regionale Indië- herdenking 
gehouden, die werd bij-
gewoond door alle burge-
meesters uit de regio en of-
ficiële vertegenwoordigers 

van politie en brandweer.

En uiteraard door een groot 
aantal andere belangstellen-
den. GooiTV heeft daar een vi-
deoverslag van gemaakt. Dit is 
de link naar dit programma. htt-
ps://youtu.be/mGREBrUDcnE.

   

Senioren aan de koffie in 
’s-Graveland
‘S- GRAVELAND
Senver, de seniorenver-
eniging voor Hilversum 
en omgeving, is ontmoe-
tingsochtenden gestart in 
’s-Graveland.

Senver heeft veel leden in 
de kernen ’s-Graveland, Kor-

tenhoef en Ankeveen. Leden 
en niet-leden zijn welkom op 
maandagmorgen 30 augustus 
in café-restaurant Bramber-
gen, op het terrein van Natuur-
monumenten. Als het gezellig 
is gaan we het vaker doen. 
Aanvang 10.30 uur.

   

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 25 augustus: In TV 
Magazine deze week o.a. aan-
dacht voor de limeroute op de 
Bussumerheide, kunst bij Ben-
sdorp, een kleurrijke lunch in 

Muiderberg, de verenigingen-
markt in Muiden, brug Oud Bla-
ricumerweg in Naarden gaat 4 
maanden dicht en het fotofes-
tival in Naarden. Zie: gooitv.nl

Kinderen naar buiten!
Weer aan het werk, na vier 
heerlijke weken vakantie. Ik ga 
meteen verder met de organi-
satie van de OERRR-expedi-
tie op Fort bij Nigtevecht op 29 
augustus. Deze activiteit voor 
kinderen is dubbel zo leuk, 
omdat de expeditie uit hele 
avontuurlijke opdrachten be-
staat zoals een blote voeten-
pad, boomstam zagen, een fo-
tobingo en een boswachter die 
héle interessante weetjes ver-
telt over de natuur. Maar óók 
omdat ze dit allemaal op een 
fort mogen doen. Dat maakt 
de expeditie extra bijzonder.

OERRR is het jeugdprogram-
ma van Natuurmonumenten 
en inspireert kinderen om op 
avontuur te gaan in de natuur. 
Al meer dan 202.000 kinderen 
horen erbij! We laten kinde-
ren graag ontdekken hoe ze 
de natuur en dieren kunnen 
helpen. Ze krijgen daarvoor 
elk seizoen een set kaarten 
met superleuke doe-dingen 
om in de natuur te doen. Maar 
ze kunnen ook gratis naar 
één van de vele speelnatuur-
plaatsen van NM zoals bij het 
bezoekerscentrum in ’s-Gra-

veland. Of gave avonturen be-
leven bij de OERRR-expeditie 
in de Vechtplassen. Kijk op 
nm.nl/agenda voor meer info.

Buiten spelen
Voor de 30-plussers onder ons 
was buiten spelen als kind heel 
gewoon, maar tegenwoordig 
niet meer. Uit onderzoek van 
Jantje Beton blijkt dat drie 
op de tien kinderen nooit of 
slechts één keer per week bui-
ten speelt. Dat vind ik schrik-
barend veel. Natuur maakt kin-
deren sterk en gezond. Rollen 
in het gras, bloemen plukken, 
hutten bouwen en visjes van-
gen. Eindeloos ontdekken, ge-
nieten en spelen tot je moe en 
rozig bent. Kinderen die veel 
in de natuur spelen, bewegen 
zich soepeler, presteren beter 
op school, zitten lekkerder in 
hun vel, slapen beter en zijn 
minder vaak ziek. Bovendien 
zijn OERRR-kinderen de na-
tuurbeschermers van de toe-
komst. Om de natuur veilig te 
stellen voor volgende genera-
ties, is het belangrijk dat kin-
deren zich verbonden voelen 
met de natuur en de natuur 
de moeite van het bescher-

men waard vinden. Zij zijn 
tenslotte de toekomstige be-
leidsmakers, boeren, burgers 
en bouwers. Wij hopen hier, 
samen met andere groene or-
ganisaties, een bijdrage aan te 
kunnen leveren.

Fort bij Nigtevecht is daar-
bij een ideale plek om een 
OERRR-expeditie te houden. 
Het fort, dat gebouwd is in 
1892, maakt onderdeel uit van 
de Stelling van Amsterdam 
(UNESCO werelderfgoed). 
Het is een prachtige groene 
oase met imposante gebou-
wen zoals een langgerekte 
kazerne, twee hefkoepels, 
fortwachterswoning en een 
genieloods. En bovendien be-
schikt het over nuttige functies 
als een toilet en horeca. Kort-
om, alle ingrediënten voor een 
supergaaf uitje! Nu alleen nog 
hopen op mooi weer!

Foto: Fort bij Nigtevecht.

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek

WWW.KIKAEXTREME.NL

IRONMAN 70.3

JUNI 2021
LUXEMBURG

JUNI 2021
WESTFRIESLAND

SEPTEMBER 2021
NICE

GO EXTREME
FOR KIKA!GO EXTREME
FOR HA

LV

E TRIATLON

V O O R K I K A
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Hardlopen... nog 20!

Door : Cor Winkel

Zag tijdens de aanloop 
naar een oefenwedstrijd 
van het Nederlands elftal 
een klein stukje van een 
10.000 m loop. Op kop 
liep een meisje, een jon-
ge vrouw met luciferbe-
nen. Ruim een ronde voor 
de finish liep zij al op kop 
en die stond zij niet meer 
af. Een wereldrecord!. 
Als ik terugdenk aan mijn 
schooltijd en de 800 m die 
ik toen wel eens liep, dan 
zonk mij de moed al in de 
schoenen bij de gedachte, 
dat ik na de helft van de af-
stand nog zo ver moest…

Ik kreeg het warm en koud te-
gelijk, mijn maag protesteerde 
met de finish zo oneindig ver 
weg… Maar dan deze Sifan 
Hassan. Schijnbaar zwevend 
en moeiteloos snelt zij naar 
de overwinning en neemt de 
bloemen in ontvangst…

Wat een contrast met hoe ik 
me tegenwoordig in het bos 
voortbeweeg. Hardlopen kun 
je het niet noemen. Het is 
eerder een continue voorover 
vallen, waarbij je het toch voor 
elkaar krijgt, je voet iets naar 
voren te plaatsen; een snelle 
druppel later gevolgd door de 
andere voet… Inmiddels kan 

ik dat een tijdje volhouden….

Op een van mijn laatste rond-
jes in het bos, waar ik vlakbij 
woon, kreeg ik twee oude 
mannen in het vizier. De één 
met, de ander zonder stok. 
Met een, tijdens corona, aan-
geleerd automatisme, maak 
ik aanstalten met een ruime 
boog beide heren te passeren. 
Net toen ik al zo’n 5 m verwij-
derd was, na mijn gebruikelij-
ke ochtendgroet, hoorde ik de 
stokoude man achter mijn rug: 
“nog 20!”.

Ik was al weer een stuk ver-
der en de tijd voor uitleg vra-
gen was voorbij. “Ach, laat 

ook maar”, dacht ik. Een lek-
ker ritme wil je tenslotte niet 
graag onderbreken. Maar wat 
bedoelde hij nou. Minuten, 
meters, kilometers, jaren…Al 
dagen pijnig ik mijn hersens 
en ik kom er niet achter. Ik 
kan geen plausibele verkla-
ring verzinnen… De man was 
gebogen, half kaal en droeg 
een stok. Heb ik nog 20 jaar 
te gaan, voordat ik er aan toe 
ben zoals hij. Dacht ik een mo-
ment van jaloezie in zijn ogen 
te bespeuren, toen ik hem 
passeerde. Maar dat is onzin. 
Bovendien is 20 jaar veel te 
vrijgevig...

Minuten zou kunnen. Het was 

redelijk aan het begin van het 
bos. De meeste mensen lopen 
misschien een half uurtje. De 
man dacht dat ik er waarschijn-
lijk net 10 minuten op had zit-
ten… Of toch 20 kilometer en 
dacht hij dat ik trainde voor de 
halve marathon. Ja, dat zal het 
wel zijn. Afgaande op mijn ou-
tfit en snelle schoenen kom je 
vanzelf op dat idee. Met mijn 
hipsterbaardje en afgetraind 
lijf erbij is er eigenlijk geen an-
dere conclusie mogelijk. Ja, 
dat moet het zijn… Die man 
moet beschikken over een 
feilloos psychologisch inzicht, 
wijs geworden door al die le-
venservaring en een scherp 
oog voor detail. Neen, geen 
twijfel meer mogelijk!

Of toch niet. Het was wel heel 
warm. Als ik heel eerlijk ben, 
kwam de stoom al wel een 
beetje uit mijn oren en vlogen 
de zweetdruppels in het rond. 
Rood aangelopen en met be-
slagen brillenglazen, zal het 
er niet florissant hebben uit-
gezien. Die strompelende en 
half vallende manier van lopen 
maakt het er ook niet beter 
op. Sterker nog, het maakt het 
beeld compleet van iemand, 
die echt totaal aan het eind 
van zijn latijn is. “Nog 20 me-
ter”… en dan stort ie ter plek-
ke neer zal hij cynisch gedacht 
hebben...

Wijdemeren
informeren

Beeldvormende sessie Kansen benutten 
mobilieteitsopgaven

Datum: dinsdag 31 augustus 2021

Aanvang: 20:00 uur

Presentatie kansen benutten mobiliteitsopgaven

a. Presentatie over de (regionale) opgaven mobiliteit door

    Jordy van Slooten (programmacoördinator mobiliteit) en 

    Rowena Kuijper (strategisch adviseur fysiek domein) Regio 

    Gooi en Vechtstreek.

b. Stellen van vragen over de presentatie

Beeldvormende sessie Economische agenda 
Wijdemeren

Datum: dinsdag 31 augustus 2021

Aanvang: 21:00 uur

Presentaties economische agenda

a. Welkomstwoord door Jos Kea, Wethouder financiën, 

    economische zaken en onderwijs.

b. Presentatie Regionale trends/ontwikkelingen door

    Robert Tieman, VNO NCW.

c. Presentatie over de kansen & uitdagingen voor het lokale 

    bedrijfsleven door Dik van Enk, Ondernemend Wijdemeren.

d. Presentatie focuspunten economische agenda door

    Natasja Zak en Pascal Spijkerman, Ondernemersmanagers.

Beeldvormende sessie Toekomstig
gemeentehuis Wijdemeren 

Datum: donderdag 2 september 2021 

Aanvang: 20:00 uur

Presentatie toekomstige gemeentehuis Wijdemeren

a. Inleiding door Jos Kea, wethouder financiën,

    economische zaken en onderwijs.

b. Presentatie toekomstige gemeentehuis Wijdemeren door 

    Peter Buijs, projectleider en wethouder Jos Kea.

c. Stellen van vragen over de presentatie.

d. Afsluiting.

Agenda’s beeldvormende sessies  

De beeldvormende sessies worden digitaal uitgezonden en kunt u volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).
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S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Voor JO19-1 stond er meer 
dan een oefenwedstrijd op 
het programma afgelopen 
weekend. Het team be-
legde een trainingskamp 
op het eigen complex. Op 
vrijdagavond startte het 
team met een training en 
bespreking. De zaterdag 
begon vroeg met om 7.30 
uur ontbijt voor de oefen-
wedstrijd tegen Zeewolde 
JO19-1 (1-2 verlies). Het 

middag- en avondpro-
gramma bestond verder 
uit zwemmen en quizen. 
Na het zondagse ontbijt en 
een boswandeling zat het 
weekend erop en is de ba-
sis gelegd voor het nieuwe 
seizoen.

De ruime VR selectie speelde 
afgelopen zaterdag twee keer. 
‘s Ochtends uit in IJsselstein 
waar met 1-7 werd gewonnen 
van IJFC VR2. ‘s Middags 

kwam ASV Dronten (de tegen-
stander van vorige week) op 
bezoek. Nu wonnen de gasten 
met 0-4.

ZAT2 speelde tegen derde-
klasser DVSU en wist in de 
slotminuten met 2-0 te winnen. 
Doelpunten kwamen op naam 
van Melle van Dijk en Twan 
Roorda en hiermee boekte 
ZAT2 de tweede opeenvolgen-
de oefenzege.

ZAT1 kende eveneens DVSU 
als tegenstander. ‘s-Grave-
land verkleinde tot drie keer 
toe de bij rust 0-2 opgelopen 
achterstand om die in de slot-
minuut hellemaal opgedaan te 
maken. Wilco de Birk, Daan 
Verdam en twee keer Sam 
Torsing zetten de vier treffers 
op het scorebord.

Komend weekend oefent de 
mannenselectie weer, maar 
dan op de Wageningse Berg, 

de omgeving van de voorma-
lige profclub FC Wageningen 
is het passende decor van het 
trainingskamp.

Deze week zijn alle teams 
weer in training. Vele zullen 
of zaterdag of zondag in ac-
tie komen op het eigen Arie 
Janmaattoernooi (zaterdag) of 
Leeuwinnentoernooi (zondag).

   

Badminton Update
NEDERHORST DEN BERG
Het kan weer, het mag weer 
en een nieuw seizoen gaat 
weer van start: Badminton 

spelen in sporthal De Blijk.

Al 40 jaren! Dit jubileum viel 
op een wat verkeerd moment 

maar daar is wat aan te doen. 
Nog even vakantie en per 1 
september begint een nieuw 
seizoen. Belangstelling voor 

deze sport? Doe maar eens 
mee: woensdag 20.00 – 22.00 
uur en zondag 19.30-21.30 
uur.

Jeugd en volwassenen zijn 
van harte welkom.

   

ASV Petanque’71 met gasten die winnen
Door: Ric Degekamp

ANKEVEEN 
Zaterdag 21 augustus 
hebben we ons tweede 
toernooi gespeeld op het 
mooie Piet Koster boule-
plein, gelegen naast het 
voetbalveld van ASV ‘65.

Zoals vaak, was deze zaterdag 
weer een geweldig mooie dag 
om onze boulevrienden weer 
te ontmoeten voor de tweede 
wedstrijd om het Open Anke-

veens Club Kampioenschap. 
Het werden, zoals gewoonlijk, 
weer drie heerlijke partijen, 
met onderling veel plezier ge-
speeld.

Tussen de partijen door wer-
den er weer door onze onvol-
prezen Barbara hapjes geser-
veerd. O, wat zag dat er weer 
lekker uit!

We konden ook twee nieuwe 
gastspelers verwelkomen, nl. 
de heren Callenbach en Van 

Dijk. Deze mannen kunnen 
echt wel een balletje gooien, 
wat later uit de uitslag bleek. 
Van de 21 deelnemers wa-
ren er slechts vier die de vol-
le winst wisten te behalen. Er 
waren er ook vier die tot geen 
enkele partij wisten te winnen.

De winnaars van de tweede 
wedstrijd:
1e Etienne Callenbach, drie 
winstpartijen met een plus 
van 30; 2e Wim van Dijk, drie 
winstpartijen met een plus van 

29; 3e Cor van Schaik, drie 
winstpartijen met een plus van 
28. Helaas voor Piet van Ley-
en die 4e werd met een plus 
van 27. U ziet hoe spannend 
het kan zijn!

Zonder caravan
Nelly v/d Linden bleef het maar 
proberen maar het lukte niet, 
zij werd laatste met niet een 
gewonnen partij en een min 
van 36, wat echt heel minne-
tjes is. Maar Nelly mocht wel 
de Pechprijs mee naar huis 

nemen. Hebt u weleens het 
TV- programma ‘We Zijn Er 
Bijna’ gezien. Zodra de cara-
van of de camper geparkeerd 
staat roepen ze al: eerst even 
jeu de boule spelen. U kunt in 
Ankeveen, zonder caravan of 
camper jeu de boule spelen 
en kunt u misschien ook eens 
zeggen: ‘Hij ligt bijna’, dus 
wees welkom op ons complex. 
(ook op de maandagmiddag). 
Tot de volgende wedstrijd: 18 
september.

   

Jan Neijssentoernooi BV ’t Centrum
Door: Richard Spoor

ANKEVEEN
Elk jaar, traditiegetrouw, 
wordt er een biljarttoer-
nooi gespeeld door alle 
leden van biljartvereniging 
’t Centrum. Na eerst de 
jaarvergadering te hebben 
gehad werd het wat serieu-
zer. We begonnen met een 
tafelindeling door middel 
van het trekken van een 
speelkaart. Er werd ge-
speeld in een pentathlon 
vorm, 5 verschillende 
spelsoorten: driebanden, 
bandstoten, libre, 10 over 
rood en losbanders.

Dan komt toch de ware bil-
jarter naar voren met deze 
spelsoorten. Iedereen was ge-
brand om de fel begeerde wis-
selbeker te winnen. Ieder jaar 
is het toch een echte competi-

tie. Begin september gaat het 
biljartseizoen weer beginnen 
en dus is een toernooi altijd 
welkom om de scherpte weer 
terug te kijken. We spelen al-
leen om plaats 1 dus ‘vechten’ 
is een must. Na een uur of 4 
gespeeld te hebben liep de 
middag tot een eind en kon het 
eindklassement opgemaakt 
worden. De winnaar van 2021 
is geworden Gijs van Rijn, hij 
heeft in het verleden les gehad 
van Jan Neijssen en ook heeft 
hij jaren lang competitie met 
hem gedraaid. Dus het was 
een goede winnaar van een 
zeer geslaagd toernooi.

Na het biljarten werd er een 
fantastische maaltijd geser-
veerd, alles werd in diverse 
gangen gepresenteerd, het 
was bijzonder lekker. Ook de 
hapjes door de middag heen 
waren top. Alle leden waren 

zeer tevreden over de entou-
rage. ’t Wapen van Ankeveen 
heeft deze dag gezorgd voor 
de algehele verzorging, eten 
en drinken, het was allemaal 
top en een zekere aanra-
der voor de toekomst. Vanaf 
maandag 6 september gaat de 
competitie weer beginnen dus 
als u eens wilt komen kijken, 
dan kan dat in Ankeveen, op 
dinsdag- en woensdagavond 
wordt er competitie gespeeld, 
ook spelen we dan vrije partij-
en.

Foto: Richard Spoor en Gijs van 
Rijn (r)
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Loop mee met de   
Bergse Runners
NEDERHORST DEN BERG
Beginnen met hardlopen 
of wandelen. Dat kan bij 
de Bergse Runners (BRC). 
Onder begeleiding van 
deskundige hardloop- en 
wandeltrainers wordt er 
stap voor stap gewerkt aan 
het verbeteren van de con-
ditie.

Loop je al een tijdje hard en 
lijkt je het leuk om mee te 
doen aan een groepstraining, 
sluit je dan een keer aan bij 
de BRC. Doe een keer vrijblij-
vend mee en bepaal later of 
je lid wordt van de vereniging. 
De hardlooptrainingen starten 

elke woensdag om 20.00 uur 
bij Sporthal de Blijk. Naast het 
hardlopen en wandelen gaat 
de core stability training ook 
weer van start. Core stability 
staat voor rompstabiliteit. De 
training is gericht op het ver-
beteren van de spierbalans 
en de spierkracht. Meedoen 
is mogelijk voor zowel be-
ginners als gevorderden. De 
core stability training start op 
maandagavond om 19.00 uur 
in Sporthal De Blijk. De wan-
delaars van de BRC lopen op 
woensdagavond (19.30) en 
zaterdagochtend (08.30) van-
af Sporthal De Blijk. Info: 
www.bergserunnersclub.nl/

Floralia nieuws
ANKEVEEN
Het is weer tijd om de 
Floralia-plantjes in te leve-
ren en wel op donderdag 2 
september van 19:00-20:30 
uur bij De Drie Dorpen in 
Ankeveen. Vrijdag 3 sep-
tember worden de planten 
door een deskundige jury 
bekeken en u kunt v.a. 
19:00 uur kijken of u een 

prijs hebt gewonnen, dan 
is er ook de prijsuitreiking 
voor de kinderen.

Aansluitend om ongeveer 
20:00 uur is er een Rad van 
Avontuur met mooie prijzen, 
hierna is de prijsuitreiking voor 
de volwassenen.
Ook als u geen lid bent van 
onze vereniging bent u van 

harte welkom om 3 september 
een keertje te komen kijken en 
te beleven hoe gezellig het is. 
We houden natuurlijk de huidi-
ge coronaregels in acht.

Anita Loogman
(bestuur Floralia)

Foto:
Floralia 2019 prijsuitreiking

Ik wilde niet alleen afvallen, maar ook van leefstijl 
veranderen. Daarom ben ik gestart met PowerSlim, 
omdat ik zo zeker wist dat ik goede begeleiding zou 
krijgen. En dat die niet zou stoppen na het behalen 
van mijn doel. Het programma is duidelijk; je weet 
precies wat je mag eten om op een gezonde manier 
af te vallen. Ik ben ruim 15 kg kwijt. En dat ging eigen-
lijk makkelijk. Vooral de recepten waren handig; 
ik maakte de lekkerste gerechten in korte tijd. En ik 
heb veel steun van mijn coach ontvangen. Het klikte 
vanaf het begin; ze luistert goed en geeft veel tips. 

Vroeger bleef ik dooreten 
Als ik nu iets eet, waarvan ik weet dat het niet de 
beste keuze is, kan ik daarna mijn ritme terugvinden 
en mijn nieuwe leefstijl weer oppakken. Nog elke 
maand ben ik bij mijn coach om te wegen, dit helpt 
me om op gewicht te blijven. De kleding die ik kocht 
toen ik mijn streefgewicht bereikte, pas ik nog steeds. 
Ja, het gaat me echt lukken om deze levensstijl vol 
te houden! Ik wil niet meer de oude Sandra worden, 
want nu voel ik me energiek en ik straal!

Mijn missie is om de steun & toeverlaat 
te zijn van iedereen die kampt met 
gewichtsproblemen. Bij Slank met Lot 
gaan we voor blijvend gewichtsverlies. 
Wat je niet voor mogelijk had gehouden 
gaat eraf. Je ziet jezelf weer staan!

Weg met die 
(vakantie-)kilo’s
Terug van vakantie paste ik mijn 
kleding niet meer. Ik had me in die 
drie weken te veel laten gaan en was 
6 kg aangekomen. Ik woog 92 kg voelde 
me futloos en zat niet lekker in mijn vel.

Benieuwd naar wat ik voor jou kan betekenen? 
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek, ik kijk uit naar je komst!

www.slankmetlot.nl / info@slankmetlot.nl

Zo zag Sandra 
  er vroeger uit.

06 247 505 75

En dit is 
Sandra nu!

Ik wilde niet alleen afvallen, maar ook van leefstijl 
veranderen. Daarom ben ik gestart met PowerSlim, 
omdat ik zo zeker wist dat ik goede begeleiding zou 
krijgen. En dat die niet zou stoppen na het behalen 
van mijn doel. Het programma is duidelijk; je weet 
precies wat je mag eten om op een gezonde manier 
af te vallen. Ik ben ruim 15 kg kwijt. En dat ging eigen-
lijk makkelijk. Vooral de recepten waren handig; 
ik maakte de lekkerste gerechten in korte tijd. En ik 
heb veel steun van mijn coach ontvangen. Het klikte 
vanaf het begin; ze luistert goed en geeft veel tips. 

Als ik nu iets eet, waarvan ik weet dat het niet de 
beste keuze is, kan ik daarna mijn ritme terugvinden 
en mijn nieuwe leefstijl weer oppakken. Nog elke 
maand ben ik bij mijn coach om te wegen, dit helpt 
me om op gewicht te blijven. De kleding die ik kocht 
toen ik mijn streefgewicht bereikte, pas ik nog steeds. 
Ja, het gaat me echt lukken om deze levensstijl vol 
te houden! Ik wil niet meer de oude Sandra worden, 

Benieuwd naar wat ik voor jou kan betekenen? 

kennismakingsgesprek, ik kijk uit naar je komst!

Zo zag Sandra Zo zag Sandra 
  er vroeger uit.  er vroeger uit.

En dit is 
Sandra nu!
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Wijde Gat concert
KORTENHOEF
Binnenkort is het weer zo 
ver. Op zaterdag 11 sep-
tember zal de editie 2021 
van het Wijde Gat Concert 
plaatsvinden.

Vanaf 17.30 uur zullen de eer-
ste klanken te horen zijn op 
de schitterende locatie van 
het Wijde Gat. Het concert is 
gratis toegankelijk, al zal wel 
een vrijwillige bijdrage wor-
den gevraagd om deze traditie 
de komende jaren te kunnen 
voortzetten. U bent van harte 
welkom met een boot zonder 
motor. Bij de ingang van het 
Wijde Gat aan de zijde van 
het Hilversums Kanaal zal het 
mogelijk zijn om gesleept te 
worden. Hou deze datum vrij 
in uw agenda. Nadere mede-
delingen volgen.

   

Training Mindfulness van start bij 
Viore
REGIO
Tijdens en na de behan-
deling van kanker kan het 
moeilijk zijn om het leven 
weer op te pakken. Dat kan 
ook gelden voor naasten 
van kankerpatiënten, en 
ook voor nabestaanden. 
Voor hen start er op maan-
dag 20 september weer 
een training mindfulness 
bij Viore.

Mindfulness helpt als je moeite 
hebt om tijdens en na de be-
handeling het leven weer op 
te pakken. Je kunt geconfron-
teerd worden met klachten van 

allerlei aard, zoals vermoeid-
heid, angst, sombere gedach-
ten, piekeren, slapeloosheid of 
concentratieverlies. Mindful-
ness is één van de mogelijk-
heden die in deze situatie kan 
helpen om zowel mentaal als 
fysiek fitter en evenwichtiger 
te worden en daarmee meer 
balans (terug) te vinden in het 
dagelijkse leven.

De trainingen worden bege-
leid door een ervaren gids van 
Viore. Kosten voor deelname: 
€40,- voor 8 bijeenkomsten, 
om de week op maandag, van-
af 13.30 uur. Voor informatie 

en aanmelden: aanmelden@
viore.org, bel 035 685 35 32 of 
kijk op viore.org/agenda.

Viore open
Bij Viore staan de deuren aan 
de Oosterengweg 44 open op 
alle werkdagen tussen 10.00 
en 16.00 uur. Zonder afspraak 
of verwijzing kunnen bezoe-
kers dan terecht voor een luis-
terend oor en voor informatie 
over het uitgebreide aanbod 
aan activiteiten en lezingen. 
Bezoekers kunnen ook een 
(telefonische) afspraak maken 
voor individuele gesprekken 
over bijvoorbeeld levensvra-

gen, omgaan met verlies, kan-
ker en werk en financiële en 
erfrechtelijke zaken. Zie voor 
meer informatie ook de web-

site: www.viore.org.

   

De Spotjes in het nieuwe seizoen
NEDERHORST DEN BERG
Het Spotjesteam is enorm 
blij te kunnen medede-
len dat we weer kunnen 
gaan starten. In overleg 
met Kidswereld kunnen 
de maandelijkse creatie-
ve ochtenden voor de ba-
sisschooljeugd daar weer 

plaats vinden.

Voor wie ons nog niet kent: 
De Spotjes is een activiteiten-
programma onder de organi-
satie van De Spotfabriek. Het 
Spotjesteam is een ervaren, 
enthousiast team leidsters 
dat creatieve en educatieve 

activiteiten aanbiedt en be-
geleidt aan kinderen van 4 
tot en met 12 jaar. Deze acti-
viteiten vinden plaats op za-
terdagochtend, een keer per 
maand. Meestal vind je ons 
op de bovenverdieping van 
Kidswereld. Ook zijn wij een 
aantal keren per seizoen ‘op 

locatie’. Er is weer druk ge-
werkt aan een super leuk pro-
gramma en we hebben heel 
veel zin om jullie weer terug 
te zien. Via de basisscholen 
en het Weekblad Wijdemeren 
worden in de maand septem-
ber de flyers van het seizoen 
‘21-‘22 verspreid. De eerste 

Spotjes vinden plaats op 9 ok-
tober, zet maar alvast in jullie 
agenda. Meer informatie volgt 
begin oktober via de plaatselij-
ke krant en via de posters. Tot 
ziens bij de Spotjes.
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Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Easysit Napels Easysit S50 Easysit D69 Easysit DS701 Easysit D200

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

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

Showroom Barneveld Showroom Hilversum

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

EasysitPrimeur!

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

Easysit betaalt 
voor u de 21% BTW!*

Kom dus nu proefzitten in onze 
showroom en profi teer!

ONTDEK DE 3 WERELDEN 
VAN EASYSIT

!

 WERELDEN  WERELDEN 
VAN EASYSITVAN EASYSIT

Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Sta-op stoelen

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Easysit A600 Easysit D110

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

Relaxbank B80

Easysit D64 Easysit D65 Easysit D200Easysit D105

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

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

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

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

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Adviseur
Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

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

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

ERKEND DEALER

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

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

Easysit DS17

LEEFTIJDS
KORTING!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

LEEFTIJDS per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

donderdag vrijdag zaterdag maandag dinsdag woensdag

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

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

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

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

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

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee
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● Gratis zitadvies  ● Snelle of directe levering  ● Maatwerk uit eigen fabriek

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

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

Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

Ruime showrooms, dus voldoende afstand

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

•  veel maten en kleuren direct leverbaar

• de hoogste kwaliteit

•  rechtstreeks van de fabriek

• altijd de scherpste prijzen!

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!

Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 
Ook thuis buiten openingstijden mogelijk! 06-20147467   Showroom Hilversum

Jordy Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

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

Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 

De materiaalprijzen gaan stijgen!

Koop en bestel nu nog
voor de huidige prijzen!

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

Bij aankoop van een Easysit

INRUILKORTING XL
Profi teer t/m 1 september!

INRUILKORTING XL
Easysit B80

Meer informatie vindt u op www.easysit.nl

Easysit stoelen en banken:
het mooiste design!

Op maat gemaakt, van S tot XXL

Kom naar de ruime showroom
en pro� teer van onze actie!

Ultiem zitcomfort!

Easysit D65Easysit DS695Easysit Madrid

Easysit A90

Ultiem zitcomfort!

Easysit D72


