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Jos Werkhoven stopt
met Weerstation
De Arend
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
“Hé wat jammer. Maar
dank voor de mooie momenten en de heldere,
doorgaans te gek verpakte ijs-updates! Het gaat u
goed.” Zo klonk een van
de vele reacties op social
media nadat Jos Werkhoven op 18 augustus meldde dat hij Weerstation De
Arend ter overname aanbood.
Als het maar even schaatsweer dreigt te worden, weet
de media Weerstation De
Arend te vinden en volgen
honderden liefhebbers uit het
hele land de berichten op de
website, Twitter en Facebook.
Want als de winter strengt,
tijgt Jos Werkhoven steevast

naar het groeiend ijs. Altijd
herkenbaar aan zijn zwarte
hoed of dikke bontmuts. Dagelijks, soms meerdere malen
per dag, plaatst de weerman
verhalen en filmpjes over de
ijskwaliteit. Zodra er maar een
minieme kans op schaatsen
is, voedt hij de schaatskoorts
met gedetailleerde en betrouwbare weer- en ijsanalyses. Zijn passie en persoonlijke stijl ogen veel waardering
bij de bezoekers. Dat blijkt
maar weer bij zijn aangekondigde afscheid.
Zelf het weer volgen
Sinds de jaren tachtig is Werkhoven al bezig met het weer.
Hij las indertijd een klein berichtje in het NRC over de stijgende zeespiegel. Het feit dat
de aarde opwarmde en het
klimaat veranderde, was voor

hem een teken om het weerbeeld zelf in de gaten te gaan
houden. Hij kocht een weerstation en plaatste dat bij zijn
huis op de Koninginneweg.
Op het dak kwam een windmeter en in de tuin regen-,
temperatuur- en vochtigheidsmeters. Alle metingen werden
automatisch gedaan en (sinds
2002) ook op de website www.
dearend.nl gezet. Dat kostte
niet veel tijd, maar vroeg wel
continu om aandacht. Elke
dag even controleren of alles
nog werkt en soms kleine storingen oplossen. Jos ervoer
het jarenlang als ontspanning,
maar afgelopen vorstperiode sloeg het om naar druk:
“Oh jee, ik moet weer, mensen verwachten dat van mij.”
Hoe blij Werkhoven ook met
de vorst was, het voelde niet
langer goed. Hij besefte dat
er te veel op zijn bordje lag.
“Ik ben al langere tijd gepensioneerd, nog steeds jong en
actief, maar merk toch dat de
jaren gaan tellen. Dan moet je

gewoon keuzes maken.”
Andere dingen
Trots laat Jos foto’s zien van
zijn zes kleinkinderen: “Opa
zijn is een fantastische rol,
die wil ik goed vervullen.” Verder vraagt het ruim honderdjarige woonhuis met de tuin
van 2000 m2 de nodige tijd.
Daarnaast wil Werkhoven nog
mooie materialen maken voor
zijn uitgeverij De Arend. De
oud-schoolmeester werkte in
het Montessorionderwijs en is
nog steeds bevlogen over het
kosmische onderwijs – the big
history. Daarvoor schrijft hij
vier verhaallijnen; over bouwstenen, sterren, leven op aarde en de mens. Verhalen die
een leerkracht voor de klas
kan vertellen om de verwondering over te brengen op kinderen. Jos: “Je moet beginnen
met kinderen. Hen enthousiasmeren voor de schoonheid
van alles en laten zien dat
de wereld groter is. Dat alles
in de kosmos verband heeft
met elkaar. We zijn in het le-

ven aan het ingrijpen. Een
kind moet daarover nadenken
in de toekomst. Ik zie dat als
onze taak. Dat zijn de dingen
waar ik mij qua zingeving nog
mee bezig wil houden.”
Tevreden afscheid
Werkhoven verzorgde zijn
weerstation met plezier, maar
neemt er nu ook met tevredenheid afscheid van. Op 23 augustus was de overdacht van
alle apparatuur en software
aan Kortenhoever Marco van
der Roest, van Wijdemeren
van Boven. Deze gaf al het
materiaal een onderhoudsbeurtje zodat het weer vele
jaren kan draaien. De metingen zijn tijdelijk offline, maar
zijn straks weer helemaal te
volgen. Jos: “Ik denk dat Marco de beste vervanger is die
ik mij kan voorstellen. Hij is
iemand die iets heeft met het
weer en ook met de winter. Ik
kan alleen maar zeggen: lieve
mensen, het komt goed!”
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

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

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

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

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

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

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

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

WEE

035 - 656 18 66

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

0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00
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Zo. 5 september: 9.30 uur:





W. Balk

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

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



Sport

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

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

Zaterdag 4-9 markt in
Ankeveen met de vaste
ondernemers en vanaf
10.00 uur de
kindermarkt

Versa Welzijn, gewoon
goed bereikbaar

Zo. 5 september: 10.00 uur:

Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 5 september: 9.30 uur:

Geen opgave ontvangen
Vooraf melden verplicht, via:
06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496


Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 12 september: 11.15 uur:

Ds. Anne Marie Booij
Aanmelden verplicht:

Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61


Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 5 september: 10.00 uur:

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

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Hervormde gemeente
‘s-Graveland
S. Hovestad-de Jong
Aanmelden verplicht, info:
www.hervormdegemeen
tesgraveland.nl/aanmelden

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.

Zo. 5 september: 10.00 uur:



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

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.

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

Kinderopvang

Scholen

H. Antonius

Wo. 8 september: 9.30 uur:

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau)
035 - 692 63 50
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland
035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 656 30 01
Sensoor
035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef
www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93
KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef
035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 656 97 85
In de Heksenketel
035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)
06 - 156 52 692

R. Simileer
OLV Hemelvaart
Do. 2 september: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Do. 2 september: 8.45 uur:
Jozefschool, startviering
Za. 4 september: 19.00 uur:
J. Dresmé
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via
tel. 0294 - 251315)
Zo. 5 september: 9.30 uur:



Maatschappelijk

St. Martinus

Ds. S. Muns

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

Wijnands

14-10-19 12:48

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50
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‘Boodschappenaffaire’ afgesloten
WEEKBLADWIJDEMEREN
bij hoogste rechter
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Wethouder Van Rijn: “We kunnen ons vinden in deze uitspraak”
WIJDEMEREN
Een inwoonster van Wijdemeren hoeft slechts 2835
euro terug te betalen aan
de gemeente, omdat zij bijstand ontving en tegelijk
jarenlang boodschappen
van haar moeder kreeg.
En niet ruim 7000 euro zoals Wijdemeren vorderde.
Dat heeft de Centrale Raad
van Beroep vorige week
maandag geoordeeld. De
gemeente draait wel op
voor de proceskosten van
ruim 4000 euro en kreeg
bovendien een boete van
€200 vanwege onrechtmatig huisbezoek.
Volgens de rechter had de
vrouw niet voldaan aan de inlichtingenplicht waarbij ze had
moeten melden dat zij stelselmatig boodschappen via haar
moeder ontving. Het was dan
ook terecht dat de gemeen-

te haar bijstand verlaagde.
Maar Wijdemeren kon slechts
bewijs leveren voor een jaar
en 4 maanden onterechte uitkering en niet drie jaar zoals
de gemeente betoogde, zegt
de rechter. Daarom hoeft de
vrouw niet het volledige bedrag te betalen.
Auto en motor
De inwoonster kreeg vanaf
2015 een uitkering en had ook
recht op toeslagen, aldus de
gemeente. In 2018 bleek dat
zij sinds 2015 geen aantoonbare uitgaven voor levensonderhoud had gedaan, maar
wel in het bezit was van een
auto en een motor. “Uit het
duurdere segment”, volgens
de gemeente. Mensen die in
de bijstand zitten, zijn verplicht
om veranderingen in hun vermogen (het bezit van de auto)
en hun inkomen (de gratis

boodschappen) te melden. De
gemeente schatte de waarde van de geschonken boodschappen op basis van het Nibud, omdat de vrouw daarover
ondanks aandringen geen gegevens verstrekte. Dat bedrag
komt uit op 7039,96 euro. De
gemeente legde geen boete
op. De rechter gaf de gemeente in 2019 gelijk, maar de inwoonster ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.
Tweede Kamer
Eind vorig jaar kreeg de kwestie veel landelijke aandacht.
De Tweede Kamer steunde in
februari van dit jaar een voorstel van verschillende partijen
waarin werd gesteld dat mensen in de bijstand jaarlijks tot
1200 euro aan giften mogen
ontvangen zonder gekort te
worden op hun uitkering. Volgens de Kamer laat deze zaak

zien dat de regels soms erg
hard uitpakken.

Het is goed dat we de zaak nu
kunnen afsluiten. Het is voor
alle partijen een zaak met veel

Reactie wethouder Van Rijn
Wethouder Rosalie van Rijn
bracht een statement uit: De
gemeente heeft terecht een
deel van de bijstandsuitkering
teruggevorderd. De betreffende boodschappen worden
door de rechter gezien als een
kostenbesparing op de uitkering en niet als een gift. Wethouder Van Rijn: “We kunnen
ons vinden in deze uitspraak.

impact. De uitspraak is heel
helder, waardoor wij ons allemaal kunnen richten op de
toekomst”. De uitspraak geeft
duidelijkheid over de kaders
en de ruimte van de wet. Het
is daarmee van betekenis voor
álle gemeenten en mensen die
voor hun inkomen afhankelijk
zijn van de overheid.

VVD pleit voor aanstellen zorgcoördinator
WIJDEMEREN
In het verkiezingsprogramma voor de periode 20182022 had de VVD als een
van de speerpunten gezet,
dat zorg toegankelijk moet
zijn voor iedereen en dat
zorgtaken moesten worden uitgevoerd via laagdrempelige, goed toegeruste en bereikbare sociale
wijkteams.

met hoe de aangeboden hulp
aansluit bij de hulpvraag. Maar
ook duidelijk wordt dat men
niet goed weet hoe en waar
men terecht kan met de hulpvraag. Zo weet ruim 47% niet
dat een onafhankelijke cliëntondersteuner je hierbij kan
ondersteunen en helpen bij
het proces. Het is duidelijk dat
de toegankelijkheid van zorg
nog steeds aandacht vereist.

Hoewel er zeker stappen zijn
gemaakt op dit punt en de
VVD niets ten nadele van de
medewerkers van het sociaal
domein wil zeggen, is de VVD
van mening dat het nog beter
kan, sterker nog, dat het nog
beter moet. Dit wordt onderschreven door het recent gepubliceerde Monitor Sociaal
Domein: ruim 90% is tevreden

Persoonlijk
Vaak hebben mensen al lang
hulp nodig als ze aankloppen
bij de gemeente, maar dat ze
een zekere schroom hebben
om hulp te vragen. De ervaring leert ook dat er vaak al
wat leed vooraf gaat voordat
er hulp wordt gevraagd. De
procedure is nu zo dat je gevraagd wordt om een formulier

in te vullen en aan te geven,
met heel persoonlijke details,
wat er aan de hand is. Als ervaringsdeskundige weet ik als
geen ander dat er een zekere
schroom bij komt kijken om
je hele hebben en houden op
te sturen naar de gemeente,
niet wetend wie dit gaat lezen,
wat er gaat gebeuren. Ik weet
zeker dat als ik iemand direct
aan de lijn had kunnen krijgen,
dit persoonlijke contact mij had
geholpen bij het proces en de
emoties die hiermee gepaard
gaan.
Daarom zal de VVD in haar
verkiezingsprogramma voor
de periode 2022-2026 voorstellen om een zorgcoördinator
aan te stellen, dit in navolging
van de twee dorpscoördinatoren die in 2018 zijn aangesteld

en die met veel succes rechtstreeks contact hebben met
onze inwoners en ze helpen
hun weg te vinden wanneer ze
bepaalde vragen hebben. En
ditzelfde rechtstreekse contact en ondersteuning gunnen
wij ook onze inwoners die een
hulpvraag hebben.
Profiel
Wat kan een zorgcoördinator
voor onze inwoners betekenen: Allereerst moet de zorgcoördinator rechtstreeks via
een 06 nummer bereikbaar
zijn. Het moet iemand zijn die
goede kennis heeft van alle
benodigde vormen van zorg
en – net zo belangrijk – hoe
het proces verloopt. Diegene
kan jouw verhaal aanhoren en
je wegwijs maken, zodat je direct weet wat je kan verwach-

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf
woensdag 1 september:

ten, hoe lang het ongeveer
kan duren en jouw zorgvraag
helpen verduidelijken. En als
je het lastig vindt om dit proces alleen aan te gaan, kun
je worden verwezen naar een
externe cliëntondersteuner die
je hierbij begeleidt. De zorgcoördinator is niet alleen van
toegevoegde waarde voor diegenen die hulp vragen, maar
biedt ook ondersteuning aan
de verschillende teams binnen het sociaal domein zodat
zij ook klantgerichter kunnen
werken. Dit kan ernstige problemen voorkomen.
Sorrel Hidding-Davey;
VVD Wijdemeren,
tel. 0654377623

IK WIL OERRR
In TV Magazine deze week
aandacht voor o.a. een zeemansgraf in kerk Muiderberg,
dronebeelden restauratie van

de vestingwallen in Muiden,
virtuele toer met ‘de Gooise Moordenaar’, vooruitblik
op opening Alzheimercafé in

Gooise Meren en koopjesdag
in Bussum.
Zie ook: www.gooitv.nl

Meld je aan
op OERRR.nl
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HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

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

Marco Boon
Schilderwerken

06 - 51 28 20 68

marcoboonschilderwerken@gmail.com

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
* Fiscale aangifte
* Interim-management
* Controlling
* Adviezen
Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

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

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

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

WIJDEMEREN

Regelmatig zullen de bladen worden opgesierd met een Historische Foto
van de Week. Verzorgd door de drie historische kringen van Wijdemeren. De
opening van het seizoen 2021- 2022 is voor de Historische Kring Loosdrecht.
Een prentbriefkaart van een van de meest gefotografeerde plekjes van Loosdrecht:
de ophaalbrug over de ’s-Gravelandse vaart. In het pand links, waar nu Bar Bistro ‘t
Bruggetje is gevestigd, was in de 18e-eeuw een herberg met de naam ‘Het rad van
Avontuur’. Vanaf dit punt vertrok de trekschuit van schipper Dirk Stam via ’s-Graveland en de Looydijk naar de Uitermeer en dan via de Vecht naar Amsterdam.
De vaarroute naar Utrecht liep via de oostelijke Drecht naar de Vecht. Vandaar de
ophaalbrug (die overigens eigendom was van het ‘s-Gravelandse polderbestuur).
Tot lang in de vorige eeuw is het een plek van komen en gaan geweest. De beurtschippers Boelhouwer, Hennipman, Portengen en De Ronde brachten leven in de
brouwerij en eigenaar Piet Dolman van het later genoemde ‘Hotel Vaartzicht’ deed
goede zaken. Deze was tevens stalhouder en dreef een paardenbus op Hilversum.
Het hotel werd in 1911 door vuur verwoest. Vanaf 1921 was de heer J. Hoveling
eigenaar van het café. Hij ging met zijn tijd mee en herschiep het geheel in ‘Hotel-restaurant Vaartzicht’. Tevens verhoogde hij zijn klandizie door te starten met
een gemotoriseerde busdienst.
Na de aanleg van de vaste brug in de Oud-Loosdrechtsedijk, in 1937, werd de
naam van het restaurant herdoopt in ‘De Nieuwe Brug’. Tot aan het einde van de
20e-eeuw liep de rijweg nog direct langs de vaart.

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk
Ontdek hoe op hartstichting.nl

NIEUWSSTER
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Ontspanningstraining bij Viore

WEEKBLADWIJDEMEREN

REGIO
Bij Viore start op maanNIEUWS 27
VOORseptember
ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND
dag
2021 | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
een ontspanningstraining
voor iedereen die leeft met
kanker. De training bestaat uit zeven bijeenkomsten en is gebaseerd op
de Autogene Training, een
oude methode die bewezen effectief is. De training
is met name geschikt voor
mensen met slaapproblemen. Dit geldt zowel voor
problemen bij het inslapen
als met het doorslapen.
In samenwerking met

Iedereen krijgt oefeningen
mee naar huis, zodat je onafhankelijk bent van ingesproken bandjes, de methode is
altijd en overal toe te passen.
De cursus is laagdrempelig en
wordt als aangenaam ervaren. De training wordt begeleid door een ervaren gids van
Viore. Kosten voor deelname:
€35,- voor 7 bijeenkomsten,
eens in de twee weken. Voor
informatie en aanmelden:
aanmelden@viore.org, Bellen
kan ook: 035 685 35 32, of
kijk op www.viore.org/agenda.

Viore, centrum voor mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden.

Viore
Bij Viore staan de deuren aan
de Oosterengweg 44 open op
alle werkdagen tussen 10.00
en 16.00 uur (in september
tussen 10.00 en 14.00 uur).
Zonder afspraak of verwijzing

kunnen bezoekers dan terecht voor een luisterend oor
en voor informatie over het
uitgebreide aanbod aan activiteiten en lezingen. Bezoekers kunnen ook een (telefonische) afspraak maken voor

individuele gesprekken over
bijvoorbeeld
levensvragen,
werk en kanker, omgaan met
verlies, de impact op naasten
en financiële en erfrechtelijke
zaken.

Zie voor meer informatie ook
de website: www.viore.org.
Oosterengweg 44;
1212 CN Hilversum;
Tel. 035-6853532;
info@viore.org.

Werk aan de winkel voor Wijdemeren
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
Het lang verwachte rapport
van bureau Necker van
Naem over de organisatie
van de gemeente Wijdemeren werd vorige week vrijdag gepresenteerd door
burgemeester Larson en
gemeentesecretaris Heeg.
De avond ervoor was de
gemeenteraad tijdens een
besloten vergadering geïnformeerd. Het rapport van
39 pagina’s legt de vinger
op een aantal zwakke plekken en toont aan dat het
hard nodig is om aan de
slag te gaan met de aanbevelingen.
Veel goede voornemens vanaf 2017 om de ambtelijke en
financiële problemen te lijf te
gaan, zijn niet voldoende uitgewerkt. Er zijn geen harde
keuzes gemaakt over de rol
van de gemeente, word je een
uitvoeringsgemeente die samen met andere gemeenten
het beleid uitwerkt. Of houd
je de regie in eigen hand? Bij

de conclusies staat onder andere dat Wijdemeren teveel
teammanagers heeft (13) ten
opzichte van gelijkwaardige
gemeenten en dat de aansturing van het ambtelijk apparaat
niet effectief is. De financiële
controle kan ook beter. Verder
schiet de afstemming tussen
gemeenteraad, B&W en ambtenaren tekort.
Meespelende factoren
Het was ook niet makkelijk
voor de gemeente. Met een
structureel tekort aan personeel. In 2020 waren er 17
vacatures op 165 functies,
inmiddels gaat het beter in
2021, waar er nog 9 openstaande banen zijn. Terwijl het
werk zich maar ophoopte, met
een stroom aan bouwvergunningen, veel meldingen over
de openbare ruimte, handhavingsverzoeken, dossiers als
de Porseleinhaven, de coronaproblemen en een grote drukte door het ijs op de plassen.
Het personeelstekort plus een
hoog ziekteverzuim leidt ertoe
dat Wijdemeren ruim 2 miljoen
investeert in externe krachten

Foto: Burgemeester Larson ‘Werk aan de winkel’ (foto gem. Wijdemeren)

(= landelijk gemiddelde). Ook
niet onbelangrijk is het feit dat
de onderzoekers constateren
dat de medewerkers loyaal
zijn, niet klagen en elkaar
willen helpen. De keerzijde is
dat het lastig is om grenzen te
stellen.
Aan de slag
Burgemeester Larson is blij
dat het rapport er ligt. “Nu kunnen we op basis van de feiten
uit het onderzoek het gesprek

met elkaar voeren over hoe
het beter kan en wat daarvoor
nodig is. We zetten in op het
verbeteren van de bedrijfsvoering, de sturing en de kwaliteit
van de besluitvormingsprocessen. Wat minder sterk uit het
rapport naar voren komt en
wat wel aandacht nodig heeft,
is dat de werkvoorraden enorm
zijn toegenomen. Op sommige
afdelingen tot wel 40%. Om
vervolg te geven aan de aanbevelingen uit het rapport én

aan onze eigen conclusies
moeten we actie ondernemen.
Er zit gelukkig veel veerkracht
en daadkracht in de organisatie en we hebben stappen
in de goede richting gemaakt
maar de feiten zijn klip en
klaar. We moeten aan de slag.
Het uiteindelijke doel is dat de
samenleving de vruchten gaat
plukken van al deze maatregelen. Er is werk aan de winkel
en we kunnen dit met elkaar.”
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Lekker mee naar school!

Suikerbrood
€ 2,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

WEE

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
0626252434
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Angèle Babeliowsky Coach
Ervaar jij en of je kind
veel stress a.g.v. jullie
scheiding?
Neem dan contact op!
www.angelebabeliowsky.nl
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
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

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

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850
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

NIEUWS VOOR AN

Aangeboden Huishoudelijke
Hulp - Tel: 06 30235649
Goede referenties

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of
035-6566623
Ontspannen zwanger &
bevallen door YogaMine
Zwangerschapsyoga
hermine@yogamine.nl
06-21873904
Huishoudelijke Hulp
gevraagd, mag ook man!
06-16936779 (bgg SMS/WA)

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

Gezocht:
Onze zwart/ witte kat
naam beauty
ruim 2 weken weg
Woonachtig op eilandseweg
Fam Bergman 06-27092538

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken!
Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:
www.tatakh.nl
06-24683096.

Massagepraktijk DONNALIFE
Klachtgericht voor Rug-/
Nek-/Schouders of puur
een moment voor jezelf.
www.donnalife.nl

WORD
DONATEUR
O F KO M
IN ACTIE!

#samenvoordieren
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Inloopspreekuren
veiligheid weer van start

Let op: er gaan phishingberichten rond over het
ontvangen en aanvragen van financiële regelingen
uit het coronasteunpakket. Deze berichten zijn nep.
Kijk voor meer informatie over de steunmaatregelen
op www.rijksoverheid.nl.

Volg ons ook op:

Officiële
bekendmakingen

Phishingberichten
coronasteunpakket

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

#mooiWijdemeren
@be_me_photography55

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Enquête onderwijs

Gaat uw kind naar de basisschool of middelbare
school? Doe dan mee met de onderwijsenquête
van de Regio Gooi en Vechtstreek. Wat is uw
beeld van het onderwijs, welke zaken vindt u belangrijk? Wat is er op dit moment goed geregeld
en welke onderwerpen hebben extra aandacht
nodig? Deze informatie helpt scholen en
gemeenten om aan de juiste dingen te werken.
Meedoen kan tot 5 september.
Zie voor de enquête www.wijdemeren.nl.
Invullen kost ongeveer acht minuten.

>

Golfclinic voor mensen met
beperking

Op zondag 12 september is er een golfclinic
voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel
en beperkingen als Parkinson of MS. De clinic start
om 10.30 uur op de Gooische Golfvereniging in
Loosdrecht. Deelname is gratis. U kunt zich ook
inschrijven voor de golfwedstrijd om 11.30 uur.
Dit kan tot 4 september via
karin@stichtingrevalidatiegolf.com.
Kijk ook op www.unieksporten.nl.

>

11 en 12 september:

Open Monumentendag 2021
In het weekend van 11 en 12
september is het weer Open
Monumentendag. Het thema van
2021 is ‘Mijn monument is jouw
monument’. Wees welkom om
meer te leren over de historie van
Wijdemeren!
Een aantal historische kringen heeft een
mooi coronaproof programma samengesteld
om verhalen uit vervlogen tijden zichtbaar te
maken. Wat is er te doen?

‘s-Graveland
Op zaterdag 11 september tussen 13.00
en 16.30 uur kunt u zich even Louise Six of
Frans Blaauw wanen tijdens een bezoek aan
de siertuin en gnoestallen op Gooilust in

’s-Graveland. Historische foto’s nemen u mee
naar de tijd dat de buitenplaats zijn beroemde
verzameling dieren en planten herbergde.
Naast een kudde gnoes, liepen er ook bizons,
wisenten, zebra’s, lama’s en struisvogels
rond. Toen alleen te bezichtigen door de high
society, nu is iedereen welkom! De leden van
Historische Kring ‘In de Gloriosa’ vertellen u
alles over deze bijzondere tijd.
Locatie:
Zuidereinde 49 ’s-Graveland,
www.natuurmonumenten.nl (zoek op
Gooilust).

Nederhorst den Berg
Op zaterdag 11 september tussen 11.00 en
16.00 uur kunt u terecht bij de Historische

Kring Nederhorst den Berg in de muziektent
op het dorpsplein. De muziektent vormt het
hart van én de start voor diverse activiteiten.
Zo trapt wethouder Rosalie van Rijn om
11.00 uur de uitbreiding van de ‘Vroeger en
Nu’-wandeling af. Er komen achttien borden
bij die door middel van foto’s en verhalen de
historie van het dorp weer tot leven brengen. Ook is er een historische puzzeltocht
waarmee u een prijsje kunt winnen. Kleintjes
kunnen een kleurplaat ophalen bij de Albert
Heijn en deze op 11 september inleveren
voor een presentje.
Locatie:
Dorpsplein Nederhorst den Berg,
www.historischekring.nl.

Openingstijden vaccinatielocatie

Nu steeds meer inwoners gevaccineerd zijn,
is het vaccinatiepaviljoen in Huizen sinds deze
week gesloten. Vanaf september kunt u alleen
nog op de locatie in Hilversum (Verlengde
Zuiderloswal, ter hoogte van nummer 5) een
vaccin halen. Dit kan op maandag, woensdag en
zaterdag van 8.30 tot 16.30 uur en op dinsdag
en donderdag van 18.00-21.30 uur. Op vrijdag
en zondag is de vaccinatielocatie in Hilversum
gesloten. U hoeft voor het eerste vaccin geen
afspraak te maken. Meer info: www.ggdgv.nl

>

Subsidie voor sedumdak

Heeft u al eens nagedacht over een groen
sedumdak voor op uw garage, aanbouw of
tuinhuis? Nu het nog mooi weer is, is dat een
ideaal moment om hiermee aan de slag te gaan.
Het sedum kan in de herfst en winter groeien,
zodat het in de lente volop tot bloei komt.
De gemeente geeft een subsidie van maximaal
25 euro per vierkante meter tot een maximaal
bedrag van 1000 euro, inclusief BTW. De minimale afname is zes vierkante meter. De subsidie
wordt verstrekt op de aanlegkosten en/of het
materiaal van het groene dak. Meer weten?
Kijk op www.wijdemeren.nl/groendak.

Wijdemeren
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Inloopspreekuren veiligheid weer van start
Contact met inwoners is voor de
politie, brandweer, boa’s en dorpscoordinatoren van groot belang. Vanaf
september gaan de inloopspreekuren
veiligheid weer fysiek van start.
Heeft u vragen over (brand)veiligheid en
leefbaarheid in uw buurt? De wijkagent, wijkbrandweer, boa en dorpscoördinator beant-

woorden uw vragen graag. De inloopspreekuren worden coronaproof georganiseerd.

Locaties en tijdstippen
De inloopspreekuren zijn iedere laatste dinsdag, laatste woensdag of laatste donderdag
van de maand en toegankelijk voor alle
inwoners:

Kortenhoef en ’s-Graveland
Dinsdag 28 september van 14.00 tot
15.00 uur in de brandweerkazerne aan de
Eslaan 2A in ’s-Graveland.
Nederhorst den Berg en Ankeveen
Woensdag 29 september van 14.00 tot
15.00 uur in het sociaal cultureel centrum
aan de Blijklaan 1 in Nederhorst den Berg.

Loosdrecht
Donderdag 30 september van 14.00 tot
15.00 uur in de bibliotheek aan de Tjalk 41 in
Loosdrecht.

Agenda’s commissies september
Commissie Ruimte en Economie

Gecombineerde commissie Bestuur en Middelen en Maatschappelijke & Sociale Zaken

Datum: woensdag 8 september
Aanvang: 19:30 uur
Plaats: raadszaal

Datum: donderdag 9 september
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten*
Voorgestelde Hamerstukken
8. Wijziging inspraak verordening
9. Verklaring van geen bezwaar Hinderdam 1a
Bespreekstukken
10. Vaststellen omgevingsvisie
11. Aangepast voorstel verkoop Molenmeent
12. Behandelverzoek CDA alternatief brief inwoner
13. Kaders herontwikkeling Jachthaven De Otter
14. Behandelverzoek de Otter VVD
Overig
15. Vragenhalfuur
16. Sluiting

Vaste agendapunten*
Voorgestelde Hamerstukken
9. Normenkader accountant
10. Raadsvoorstel Vergaderschema 2022
11. Verordening blijverslening en aangepaste verordening
Verzilverlening
Bespreekstukken
12. Organisatie onderzoek Necker van Naem
13. Monitor sociaal domein
Overig
14. Vragenhalfuur
15. Sluiting

De commissievergaderingen vinden fysiek plaats. Hierbij is
er beperkt plek voor publiek. U kunt zich opgeven
via griffier@wijdemeren.nl.
De commissievergaderingen kunt u live meeluisteren via:
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).
Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk
op de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur aan
via griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer 14 035.
U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het
inspreken.
*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

Officiële bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Bouwen en wonen

’s-Graveland
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Leeuwenlaan 36a: wijzingen kozijn en plaatsen
veranda (13.08.21)

- Dopheigang 5 t/m 9: plaatsen opbouw op
bestaande uitbouw (17.08.21)
- Moleneind 12: verbouwen woning (20.08.21)

Loosdrecht
- Acacialaan 22: plaatsen dakkapel (14.08.21)
- Carl heinrich Knorrlaan 97: bouwen overkapping en fietsenberging (13.08.21)
- Luitgardeweg 1: plaatsen kozijn (23.08.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 114: kantoor omzetten
naar woonfunctie 50% (21.08.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: plaatsen steiger
(19.08.21)
- Veendijk 17a: plaatsen balkon (12.08.21)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 4a: vervangen woonboot (18.08.21)
- Overmeerseweg 85: aanbrengen buitenisolatie
aan de woning (16.08.21)
- Platanenlaan 44: plaatsen dakkapel (19.08.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

COLOFON

Verlenging beslistermijn

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

- Acacialaan 22: plaatsen dakkapel (23.08.21)
- Acacialaan 24: plaatsen twee dakkapellen (24.08.21)
- Industrieweg 14: wijzigen gevels (16.08.21)
- Industrieweg 32: vergroten bedrijfswoning (13.08.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211: bouwen twee
bijgebouwen (19.08.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 244: plaatsen tuinhuis
(13.08.21)
- ter hoogte van Oud-Loosdrechtsedijk 256f:
vervangen beschoeiing en steiger (23.08.21)

Nederhorst den Berg

- Trapgans 5: uitbreiden bedrijfsgebouw (23.08.21)

Breukeleveen:

Ter inzage

- Herenweg 70: bouwen brug (20.08.21)
- Herenweg 70: renoveren en uitbreiden woning
(24.08.21)

’s-Graveland
- Loodijk 15: plaatsen erker (25.08.21)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen reclame
(17.08.21)

- Platanenlaan 40: plaatsen dakkapel (23.08.21)

Weigering

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Kortenhoef

’s-Graveland

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.

Ankeveen
Loosdrecht

Kortenhoef

>

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmingsplan gebruik voormalige ijsclubkantine voor
wonen (24.08.21)

- Noordereinde 54c: brandveiliggebruik opvang
voor kinderen met een beperking (16.08.21)
Voor het indienen van beroep: zie kader.

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.

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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Nieuwe generatie Leurs neemt hoveniersbedrijf over
Leonie & Koen volgen Mariska & Gé op

WEEKBLADWIJDEMEREN

| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
| NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWSHerman
VOOR ANKEVEEN
Familiebedrijf
Door:
Stuijver
In samenwerking met

NEDERHORST DEN BERG
Per 1 september nemen Leonie en Koen Leurs het bedrijf van hun ouders Gé en
Mariska over. Na exact 35
jaar komt Hoveniersbedrijf
Gé Leurs B.V. in handen
van een volgende generatie.
“Kijk”, zegt Gé Leurs “het is
best een grote stap. Ik heb er
respect voor. Het is heel anders dan toen ik begon. Ik stapte als het ware in een pierenbadje. Maar Koen en Leonie
duiken in het diepe, met een
bedrijf van ruim 20 werknemers
en een map vol opdrachten.”
Precies op 1 september 1986
begon Gé voor zichzelf. Het
bedrijf maakte een forse groei
door. “Het werk is enorm veranderd, vooral grootschaliger
geworden. We leveren nu echt
een totaalaanbod. Complete
tuinaanleg met tuinkamers,
zwembaden, verlichting, beplanting alles.” Koen hoeft zich
geen zorgen te maken, want pa
blijft de komende jaren gewoon
meewerken. Koen: “Ik ben heel
blij met z’n inbreng, want hij is
zo vindingrijk, weet altijd iets
nieuws te creëren.”

Leurs is typisch een familiebedrijf, waar de echtgenotes een
gelijkwaardige rol spelen. Mariska, die decennia actief was
op de achtergrond, stopt deze
week. Dan zal haar schoondochter Leonie zorg dragen
voor de planning, financiën en
het personeelsbeleid. “Ik vind
het best spannend om deze
verantwoordelijkheid te dragen,
maar ik ben goed voorbereid
door Mariska. Ik heb al heel
wat dinsdagochtenden meegedraaid”, vertelt Leonie. “Dat
is het fijne, van man en vrouw,

je weet wat er speelt, je wordt
bij alles betrokken”, sluit Mariska aan. “Alleen moet je af en
toe eens afstand nemen, dat is
normaal.” “Ja, we zijn echt een
twee-eenheid”, meent Leonie.
Sociaal en klantgericht
Hoveniersbedrijf Leurs kun je
typeren als een doorsnee van
de samenleving. Waar mannen
en vrouwen, binnen en buiten,
mensen met een beperking
of met ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ op een prettige manier
samenwerken. “Daar gaat het
ons om dat het personeel en

klanten aan de eind van de
dag een stukje blijer zijn”, zegt
Koen, “dat geeft voldoening.”
Waarbij hij altijd zal blijven
streven naar een nog hoger niveau. “Dat houdt niet in dat we
alsmaar groter moeten worden.
We moeten nu al regelmatig
‘nee’ verkopen. Het gaat om
een balans tussen plezier in
het werk en de tevredenheid
van de klanten”, zeggen vader
en zoon gelijktijdig.
Het moge inmiddels duidelijk
zijn dat Gé Leurs c.s. ook vaste voet hebben in de dorpen

van Wijdemeren, onder andere
door diverse sponsorschappen bij verenigingen. Wie kent
ze niet. “Dat is ook een kracht
van het bedrijf”, vervolgt Koen
“sociaal en klantgericht.” Ochtendmens Gé heeft het stokje
overgedragen aan avondmens
Koen. Dat zal echter niet leiden tot grote veranderingen,
slechts enkele accenten. In ieder geval is het mooi dat een
familiebedrijf op deze wijze
wordt voortgezet.
Foto: (v.l.n.r.) Mariska, Gé,
Leonie en Koen Leurs

•
•
•
•
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Woonvisie Wijdemeren en Wonen in
de Horstermeer

WEE
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Ingezonden brief
• 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

HELP ONS
REDDEN
STEUN DE DIERENBESCHERMING

Na het lezen van de woonvisie Wijdemeren heb ik enkele
weken geleden de lezers om
reacties gevraagd op mijn idee
van grondruil, waardoor Wonen in de Hostermeer wellicht
mogelijk zou kunnen worden.
( Zie archief Nieuwsster d.d.
woensdag 14 juli 2021 pag.
4). Ik heb hierop tientallen reacties ontvangen. De meeste
positief, een enkeling met bezwaren.
Inmiddels heb ik spreektijd
aangevraagd tijdens de Ruim-

telijk Ordening en Economie
vergadering van de gemeenteraad op 8 september a.s.
Deze vergadering kunt u op
de website van de gemeente
meeluisteren.
In de woonvisie van de gemeente stonden 2 opmerkingen die mijn aandacht trokken
en waar ik een idee voor naar
de gemeenteraad heb gestuurd. In de woonvisie staat
dat de gemeente: 1-flexibiliteit
in wonen wil onderzoeken en
2-de omgevingsverordening

Durf jij het aan?
Jouw politieke talenten inzetten voor Wijdemeren?
Als commissie- of raadslid bij PvdA-GroenLinks kun je echt wat
betekenen!
Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De
voorbereidingen daarvoor zin in volle gang. De PvdA en GroenLinks
in Wijdemeren werken daarbij samen met één lijst en één
verkiezingsprogramma.

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

We maken graag kennis met mensen die in de gemeente politiek
iets concreets willen doen met hun talenten en idealen.
PvdA-GroenLinks zet zich in voor onder andere:
• Meer sociale en betaalbare woningen,
• Een groene en duurzame gemeente,
• Goede zorg,
• Zeggenschap voor inwoners.

Wilt u uw groenafval, puin, hout of grond storten?
Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water?
Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?
Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl - T. 0294 251451

Wil jij je net als Stan, Ram en Nelleke inzetten om sociale en
duurzame thema’s te vertegenwoordigen in de lokale politiek?
Om deze onderwerpen hoog op de agenda van de gemeente te
krijgen hebben we jouw hulp nodig.
Wij maken graag kennis!
Daarvoor kun je een email sturen naar Lia Moote,
liamoote@hetnet.nl

Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30
en op zaterdag van 7:00 tot 12:30

(zie ook www.pvda-groenlinks-wijdemeren.nl)

Al 70 jaar gevestigd op de
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

2022 wil herzien.
Voor punt 1 heb ik voorgesteld
om samen met de parkeigenaren te onderzoeken of wonen in een recreatiewoning
kan worden toegestaan. Voor
punt 2 heb ik voorgesteld om
via grondruil van gebieden
die ter discussie staan, zoals Ter Sype, Molenmeent in
Loosdrecht , Groenewoud,
Zuid fase 8 en de Smeerdijkgaarde in Kortenhoef, Nederhorst Noord, e.a. terug te
geven aan de natuur in ruil
voor een groot weiland gebied in de Horstermeer aan de
kant van het Hemeltje, waar
dan nieuwbouw van ca 2000
grondgebonden
woningen
voor starters, gezinnen en ouderen kunnen worden gerealiseerd. Natuurlijk met winkels,
zorgcentrum, zonnepark, veel
groen en duurzame goedkope
woningen voor onze inwoners.
Waarbij tevens aan het Hilversumse kanaal recreatiefaciliteiten kunnen worden benut
en er een directe ontsluiting
van verkeer naar de N201 mogelijk is.
Ik ben zeer benieuwd hoe de
verschillende politieke partijen hier een standpunt over in
willen nemen. Ik zal aan u mijn
bevindingen in een van de komende weekbladen kenbaar
maken.
Ton Koster

Hoera!

Oliebolldesntrijd
eetwe
e
Word jij d
ioen
p
m
nieuwe ka
n?
te
e
oliebollen

Voor de kids:
staat er een
springkussen in
Kortenhoef en er
is een leuke
kleurwedstrijd!
bij onze
*
er 2021 in
30 septemb in de bakkerij.
rplaat tot
r de kleu
en bakken
vens in, leve en pepernoten kom
Vul de gege
mog
winnaars
Leeftijd:
winkel, de

Wij verloten een aantal feestelijke
pakketten in al onze winkels.

Naam:
Telefoon:
s t/m
s en jongen
voor meisje
ijk. Geldig
presentje.
ars mogel
een klein
ere winna
t ontvangt
*Er zijn meerd kleurplaat inlever
een
Iedereen die

Mailadres:

Dit vieren wij op

ZATERDAG
11 SEPTEMBER!
U KOMT TOCH OOK?

Viore-bol
gezond, vol zaden,
pompoenpitten en vezels

per brood

€ 3,95

10 jaar oud.

Nieuw
assortiment
boeken
van
Bestsellers
tot
unieke
pareltjes
U vindt ons elke 3e zaterdag
van de maand op
het Willie Das-plein in
Nederhorst den Berg of bestel
uw boek via 035 206 29 56

€ 2,00 per brood gaat naar stichting Viore

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

www.deboektique.nl
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Spannende damweek UPDB 65+ Toernooi

WEEKBLADWIJDEMEREN

in het wit een fatale zet. Het
wordt alsnog remise, applaus
|
|
| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
DEN BERG
voor deze
spannende
apotheREGIO
ose van vijf dagen dammen
Bijna iedereen kijkt likbij het UPDB 65+ Toernooi,
kebaardend naar het slot
een damwedstrijd voor pensivan de laatste dampartij
onado’s uit het district Utrecht.
op vrijdagmiddag in buurthuis ’t Web in Loenen aan
En spannend was het, is de
de Vecht. Het is doodstil,
algemene opinie van de 18
Berger Ben van der Lin(mannelijke) deelnemers tusden lijkt met slechts één
sen 65 en 80 jaar. “Er werd
dam op een kansloze achhard gestreden, we hebben
terstand tegen opponent
veel mooie wedstrijden geRuud Klaarenbeek met een
zien”, vertelt Ben van der
overwicht aan witte damLinden. Die ook een ereprijs
stenen.
in de wacht sleepte. Namelijk
Het zweet parelt langs de voor- die van de mooiste combinahoofden, dan maakt de man tie. Op vijf damborden staan
Door: Herman Stuijver

In samenwerking met

speciale wedstrijdsituaties die
door wedstrijdleider Paul de
Heus in sneltreinvaart worden
uiteen gezet. De ervaren damheren kijken belangstellend en
geven deskundig commentaar.
Uiteindelijk wordt met overgrote meerderheid de stelling van
Ben tegen Lucien als ‘beste
combinatie’ beoordeeld.
De 80-jarige Herman van
Westerloo wint de 1e prijs in
de categorie 75+ en werd derde overall. Na Harry de Waard
(2e) en winnaar Paul de Heus.
Die uit handen van UPDBvoorzitter Harry Vredeveldt de
wisselbeker mocht ontvangen.
De spelers worden ingedeeld

met een rating die ze in de loop
der jaren hebben opgebouwd,
hier variërend tussen 700 en
1100. Winnaar Paul de Heus
staat op 1076 en speelt voor
het Utrechtse UDG-Vriendenkring. “Het ging zeker niet vanzelf, dit is een mooi spel met
tal van verrassende mogelijkheden. Het is creatief denken
in combinatie met ervaring in
spelsituaties, ik ben hier heel
blij mee”, zegt het jonkie van
69. Het toernooi bestond uit
acht dampartijen waarbij de tegenstanders door de computer
werden ingedeeld, volgens het
zgn. Zwitsers systeem.
Dat Cor Vonk de Troostprijs

ontving met slechts 4 punten,
2x remise en 1x winst, doet
‘m niks. “Ik doe het al jaren,
ik vind het een machtig spel
dat me blijft boeien. En dat ik
een van de minsten ben, vind
ik niet erg. Ik ga steeds meer
vooruit.”
“Dit zouden we vaker moeten
doen, onderlinge toernooien”,
zegt Harry de Waard, die ook
al eens won “dit is zo ontspannen en zinvol. Ik zie uit naar
de volgende ontmoeting.” Dat
wordt beaamd door eenieder,
ook met dank aan sponsor
Bouwbedrijf Bon uit Loenen
aan de Vecht.

Playoga voor nieuwsgierige peuters
Elke maandagmiddag vanaf 14:15 uur
ANKEVEEN
Met als kick-off de gratis
proefles op 13 september
a.s. wordt onder leiding
van Rina Wiggerts vanaf
deze datum elke maandagmiddag in de grote zaal
van Muziekvereniging de
Vriendschapskring in Ankeveen, Playoga gegeven.
Playoga is een combinatie van yoga, muziek, spel,
ademspel, dans, meditatie,
visualisatie, concentratie
en tekenen. Kinderen worden er leniger van, leren
hun grenzen kennen en

hebben vooral heel veel
plezier!
Elke maandagmiddag kunnen
kinderen in Ankeveen een
heerlijk Playoga uurtje beleven. De jongsten (2-4 jaar) komen gezellig samen met papa
of mama, waarbij in elke les
een prentenboek of ‘verhaalschaal’ centraal staat. Voor
de iets oudere kinderen (4-8
jaar) gaat Rina lekker met ze
op avontuur. Zoals op bezoek
bij de Indianen, we duiken diep
de zee in, of vliegen juist hoog
door de lucht. De deelnemer-

tjes doen dieren na, luisteren
naar mooie verhalen en gaan
ook samen tekenen. De oudste kinderen (8-12 jaar) gaan
spelenderwijs ook iets leren
over deugden en chakra’s.
Plezier staat natuurlijk altijd voorop en na de Playoga
hebben de kinderen altijd wel
weer iets geleerd over zichzelf
en hun lichaam. Ze leren hun
grenzen aan te geven en krijgen er fijne energie van.
Na een specialistische opleiding voor kinderyoga heeft
docente Rina Wiggerts ge-

noeg inspiratie en ervaring
om iedere week met een fris
nieuw verhaal de kinderen
uit te dagen tot bewegen en
spelen met leeftijdgenootjes.
De kosten voor deze activiteit
bedragen € 15,- per maand.
Meld je via e-mailadres secretaris@vriendschapskring.nl nu
aan voor de gratis proefles op
13 september a.s. vanaf 14:15
uur in het gebouw van Muziekvereniging de Vriendschapskring, Stichtse Kade 1A, Ankeveen. Kijk ook op:
www.vriendschapskring.nl

Info Ronde van Kortenhoef
KORTENHOEF
Op 19 september vindt na
een afwezigheid van bijna
2 jaar weer de Wielerronde
van Kortenhoef plaats. Dit
is belangrijke informatie
voor bewoners die aan of
binnen het parcours wonen. De organisatie is in
handen van GWC de Adelaar.
Programma
09.30
uur
Jeugdwedstrijden cat. 1 t/m 7. Parcours:
Kerklaan, Parklaan, Elbert
Mooylaan, Egidius Blocklaan
en Kerklaan. (blauw op kaart);
13.00 uur Decathlon Dikke
Banden Race. Dit is een ‘wedstrijd’ voor kinderen uit Kortenhoef en omgeving op hun gewone fiets. (blauw); 14.00 uur.
Masters 40+; 15.30 uur Elite
mannen, beloften en ama-

teurs. Parcours: omloop van
3.2 km: Kerklaan, Kwakel, Herenweg, Noordereinde, Elbert
Mooylaan, Egidius Blocklaan,
Kerklaan. (Zie de rode ronde
op de kaart)
Bereikbaarheid
Aangezien deze wedstrijden
plaatsvinden op de openbare weg, zullen enkele straten
gedurende het evenement
afgesloten zijn. Deze wegen
moeten autovrij zijn. Dit betekent ook dat u in een aantal
gevallen niet bij uw huis kunt
komen of vertrekken met de
auto. Daarom vragen we u
vriendelijk: uw auto op uw eigen terrein zetten of in de parkeervakken (de weg moet echt
vrij blijven); uw auto buiten het
parcours plaatsen, als u tijdens het evenement nog weg
moet of aankomt; zorgcentrum

Veenstaete is tijdens de omloop niet bereikbaar met de
auto. Geeft u dit tijdig door aan
uw familie; in noodgevallen
kunt u de wijk verlaten via een
doorgang Huijbert van Schadijcklaan/Egidius
Bloklaan/
Pieter van der Leelaan. Volgt u
hierbij de aanwijzingen van de
verkeersregelaars
Huisdieren
Wilt u uw kat tijdens de wedstrijden binnen houden. En als
u een hond heeft, deze aan de
lijn te houden. Dit voor de veiligheid van uw huisdier en de
renners.
Oversteken
Wilt u oversteken, kijkt u dan
altijd eerst in de richting van
waar de renners komen. En
steek alleen over als het echt
kan. Oversteken bij dranghek-

ken is niet toegestaan
Noodgevallen
In geval van calamiteiten worden de wedstrijden altijd stilgelegd om de hulpdiensten vrije
doorgang te geven. Mocht u
zich tijdens het evenement
toch met de auto moeten verplaatsen vanwege een noodgeval, bespreek dit dan met de
aanwezige parcourswacht of
verkeersregelaar. Samen vinden we dan altijd een goede
oplossing.
Covid 19
Wij vragen het publiek nadrukkelijk zich te houden aan de
geldende Covid 19 maatregelen. Zeer belangrijk is hierbij
de 1,5 meter afstand regel.
Mis het niet!
Hou nu reeds 19 september

vrij in uw agenda. Nodig uw
familie uit. Maak afspraken
met uw buren om samen een
feestje te bouwen rond dit wielerevenement. Bouw een eigen tribune, zoals we bij een
vorige editie zagen aan de
Kwakel. Geniet van de jeugdige wielrenners, die zich Mathieu vd Poel of Annemiek van
Vleuten voelen. Kom kijken
naar uw eigen kind, kleinkind
of buurmeisje of jongen bij de
dikke banden race. Zoek een
mooie plek uit en ga samen
met uw dorpsgenoten kijken
en zorg voor sfeer. De renners
waren vorig jaar zeer blij met
alle aanmoedigingen.
Met vragen over bereikbaarheid of anderzijds betreffende
de Wielerronde van Kortenhoef kunt u mailen naar: evenementen@gwcdeadelaar.nl

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland
zitspecialist
www.easysit.nl | www.easysit.nl
dé zitspecialist| dé
van
Nederlandvan Nederland

NTDEK DE 3 WERELDEN
LEEFTIJDS
INRUILKORTING
XL
VAN EASYSIT€ 5,8,8

per levensjaar

KORTING!

korting!*

Actie verlengd t/m 8 september!

!
E
I
T
C
A
W
BT14 15 17 18 19
13

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

C a d ea ub o n

het mooiste design!

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieperio
de:

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
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

High Tea Delu
xe
voor twee

Relaxstoelen
Easysit D112

Easysit D71

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

Comfortbanken

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

Gratis het beste zitadvies

Easysit DS703

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 Easysit D72
D62
in Easysit
de showrooms
Barneveld en Hilversum
Hilversum

ERKEND DEALER

Easysit D64

* 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

OP MAAT
GEMAAKT

HOLLANDS
PRODUCT

GRATIS THUISDEMONSTRATIE

GRATIS
PARKEREN

KOFFIE STAAT
VOOR U KLAAR

GRATIS
TAXISERVICE
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KOFFIE STAAT
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TAXISERVICE
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S.V. ’s-Graveland nieuws

WEEKBLADWIJDEMEREN

twee mooie voetbaldagen.
‘S- GRAVELAND
Afgelopen weekend draai| DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR
NEDERHORST DEN BERG
Mooie | voetbaldagen
beleefde
de
het
opANKEVEEN
eigen| ‘S-GRAVELAND
complex | KORTENHOEF
ook de mannenselectie. Zij
maar om een ding, of eistreken neer op een inmiddels
genlijk twee: het Arie Janvertrouwde omgeving, want
maattoernooi en het Leeude Wageningse Berg was
winnentoernooi. De edities
wederom het decor van het
van juni 2020 en 2021 kontrainingskamp. Een omgeving
den door covid niet doordie voetbal ademt. Naast de
gaan en dus werd er erg
trainingen was er voldoende
naar deze editie uitgeketijd voor ontspanning en verken. Het waren voor de
tier voor de spelersgroep en
honderden kinderen, maar
technische staf. Gevoetbald
zeker ook voor de organiwerd er ook. Het 2e kwam in
satie en al haar vrijwilligers
In samenwerking met

actie tegen de reserves van
hoofdklasser SV DUNO (11-0
winst) en het 1e speelde tegen
de Rotterdamse zondag derdeklasser Steeds Hoger. Een
prima eerste helft werd besloten met een 3-0 voorsprong.
Kort voor tijd maakten de Rotterdammers 3-1.
Met ingang van heden zal ons
sportcomplex rookvrij zijn. Dit
was al op zaterdagen het geval, maar vanaf nu geldt dus
dat het sportcomplex perma-

nent rookvrij zal zijn.
Tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap hebben
we kunnen zien hoe belangrijk het gebruik van een AED
kan zijn. Met enige regelmaat
organiseren we daarom AED
cursussen. Op maandag 6
september en bij grote belangstelling ook op donderdag 9
september is er weer een (opfris)cursus.

trainen en een beperkt aantal oefenwedstrijden, gaat
het aanstaande zaterdag om
het ‘echie’. Dan staat voor de
meeste teams de eerste bekerronde op het programma.
Voor ZAT1 staat er een uitwedstrijd tegen DWSM op het
programma en VR1 ontvangt
Aalsmeer VR1. Het volledige
bekerprogramma is te vinden
op onze site: www.svsgraveland.nl/430/programma.

Na een kleine maand van

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Zaterdag 28 augustus was
het dan zover. De nieuwe
kledinglijn werd officieel
gepresenteerd. Al vroeg
verzamelde zich van ieder
team een speler of speelster om het nieuwe tenue
te showen. Om 09.30 uur
stonden alle teamvertegenwoordigers op het veld
voor de presentatie. Daarnaast zijn er opnamen gemaakt op diverse locaties
in het dorp en bij sponsors

om nog meer aandacht te
geven aan dit heugelijke
feit. Kijk op de site voor
een beter beeld hiervan.
Nederhorst 1 trad in zijn tweede oefenwedstrijd aan tegen
de amateurs van Ajax- 3. Nederhorst speelde duidelijk beter dan de 1e wedstrijd van
vorige week. Tijdens het trainingsweekend werd er toen
met 4-1 verloren van hun Limburgse opponent. Nu was er
meer evenwicht in de wedstrijd

waarbij Nederhorst zelfs in verschillende fases de boventoon
voerde. In de 36e minuut leverde dit de voorsprong op na
een goede actie van Thomas
Grolleman die op tijd Bram
van de Wiel in scoringspositie
bracht. Bram rondde beheerst
af door laag bij de eerste paal
de keeper kansloos te laten.
In een counter stond het al
snel weer gelijk. Na een snelle
counter betekende een laag
schot vanaf rechts de gelijk-

maker. Na rust bracht trainer
Remco Sint 5 wissels in en
speelde Nederhorst een matige 20 minuten. Onwennig en
slordig in de passing ondanks
dat de tegenstander geen
hoog druk zette. De 1-2 na
11 minuten was dan ook niet
onverdiend op dat moment.
Nederhorst herpakte zich in de
laatste fase en kwam via Marco Terlien verdiend op 2-2. De
uit de A- junioren overgekomen Tom Wewer had nog de
beste kans op de overwinning.

Hij kon geen kracht meer zetten op een goed terug gelegde
voorzet van een andere junior
Luuk de Bruin. Het bleef bij
een 2-2 eindstand.

Om 15 uur trapte Heren- 1
af tegen DEVO -1 dat ook in
de 4de klasse op zaterdag
uitkomt. De selectie was niet
compleet i.v.m. een aantal
kleine blessures en een aantal spelers was nog even met
vakantie. De 1e helft was rommelig maar op basis van kwaliteit was ASV de betere partij.
Na 30 min. opende Epi de
score: 0-1. Na de rust waarin
trainer Yoeri Tol zijn team een

aantal aandachtspunten mee
gaf, werd ASV-1 sterker. In de
2e helft liep ASV-1 uit naar 0-6
waarmee deze oefenwedstrijd
een goede opmaat was voor
de 1ste bekerwedstrijd tegen
TOV uit Baarn aanstaande
zaterdag. Aankomende week
zien we dan ook het bekerprogramma met een goed gevoel
tegemoet.

Nederhorst 2 is nog zoekende
na het 2-3 verlies tegen ‘s Graveland 3. Het is duidelijk dat
er nog wat werk verricht dient
te worden door Raymond Moleveld en zijn mannen. Voor
meer info www.vvnederhorst.
org of facebook.

ASV’65 oefent tegen DEVO’58
ANKEVEEN
In aanloop naar het voetbalseizoen 21/22 heeft
ASV een mooie selectie bij
elkaar weten te brengen.
Onder inspirerende leiding
van Yoeri en Clearance
wordt er hard getraind om
fit aan het seizoen te beginnen. In het kader van het
trainingsprogramma stonden er afgelopen zaterdag
oefenwedstrijden op het

programma tegen het Amsterdamse DEVO. Zowel
het eerste als het tweede
speelden een prima oefenpot en beide wisten hun
wedstrijden te winnen.
Het tweede begon goed gegroepeerd aan de wedstrijd
met een klein veldoverwicht.
Toch kwamen we met 1-0 achter. Snel kwamen wij terug in
de wedstrijd en de 1-1 door

Joël bleef niet lang uit. Ons
overwicht op het veld werd
groter en na een fraaie aanval scoorde Jordi Blokker de
1-2. Na rust scoorde Jaïr de
1-3. Daarna werd het spel iets
minder verzorgd en kon DEVO
terugkomen. Na weer sterk
aanvallend voetbal scoorde
Romello de 2-4, de eindstand.
Al met al een nuttige voetbal
middag in Amsterdam.

Feestelijke start nieuwe seizoen Odis Volleybal
KORTENHOEF
Sinds half juli zijn de regels voor binnen sporten
versoepeld. In het veld
hoeft geen afstand meer
te worden gehouden. Daar
buiten wel.
Tot die tijd sportte Odis Volleybal buiten en in het zand.
Maandag 23 augustus: de
scholen zijn weer begonnen
en dus ook volleybal bij Odis.
Een goede reden om te vieren
dat alle leden van de vereniging elkaar na bijna 1,5 jaar

weer persoonlijk in de sporthal
konden treffen. Soms is het
een geluk dat je een kleine
vereniging bent.
Het feestelijk weerzien werd
vooraf gegaan door de eerste
training van de jeugd. Vanaf
20 uur waren alle leden uitgenodigd voor een Welkomsttoernooi. Het was leuk (en ook
een tikje onwennig) om weer
allemaal bij elkaar te zijn. De
feestcommissie had de vier
speelvelden in sporthal De
Fuik feestelijk versierd. Teams

werden gemaakt door de deelnemers te mixen: recreanten,
meisjes en senioren door elkaar. Ieder team kreeg een
groepsattribuut: feesthoedje,
broche of iets dergelijks. De
teams bleven tijdens het toernooi in dezelfde samenstelling. Zo gaaf om dit na lange
tijd weer te kunnen en mogen
doen. Na afloop werd genoten
van een drankje en was de
onwennigheid, die in eerste
instantie werd gevoeld, er snel
vanaf. Kortom: een topbegin
van het seizoen!

De komende wedstrijden (zij
het dat het nog een conceptschema is): maandag 6 sep-

tember 21.00 uur Heren 1
thuis in sporthal De Fuik, zaterdag 18 september MB uit.

#REN TEGEN
KANKER
Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl
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OdisGym geslaagd 90-jarig Beweegfeest
Door: Gerdi van Bijleveld

KORTENHOEF
Afgelopen zaterdag 28 augustus was het dan eindelijk zo ver. Na twee keer
eerder uitgesteld te zijn geweest, kon deze keer het jubileumfeest van OdisGym
wel door gaan.
De weergoden waren de vereniging goed gezind. De hele
dag is het prima weer geweest:
zonnetje en wat wolken, maar
geen regen. Naast de activiteiten van OdisGym waren ook
Buro Sport, Zumba, Odis Volleybal en de brandweer aanwezig.
Om 8 uur ’s morgens kon het
opbouwen beginnen. Peentjes
werden gezweet bij het opbouwen van de 85 meter lange opblaasbare stormbaan. De nodige calorieën werden eveneens

verbrand bij het inrichten van
de verschillende beweegpleinen op het parkeerterrein van
sporthal De Fuik. Trainers, bestuur en diverse vrijwilligers in
de vorm van een aantal jeugdleden en zelfs een vrijwilliger uit
Hoorn zijn de hele dag in touw
geweest.

rij belangstellenden gestaan
die – al dan niet onder begeleiding – salto’s, radslagen e.d.
konden maken. Rope skipping
– touwtjespringen, het (vooral
bij de iets oudere jeugd) populaire onderdeel van OdisGym
was uiteraard ook aanwezig en
trok de nodige belangstelling.

Van 10 tot 16 uur waren de
feestelijke beweegmogelijkheden toegankelijk voor publiek.
Op het grote kleuterbeweegplein konden de jongste bezoekers zich bezighouden met vele
klim- en klautertoestellen en
evenwichtsmaterialen. Er zijn
zoveel creatieve bewegingsmogelijkheden voor kleuters. Meer
informatie hierover is te vinden
via www.bewegenispassie.nl.
Verder waren diverse soorten
grote en kleine trampolines met
dikke matten opgesteld. Waaronder de reuzetrampoline. Hier
heeft de hele dag non stop een

Ook voor volwassenen was er
genoeg te doen. De trainster
van Keep Moving gaf om half
11 een training, waarbij op muziek de nodige spiergroepen in
beweging werden gezet. Daarna was het de beurt aan de
gastdocent van Zumba, waarbij
de nodige heupen werden losgeschud.
Bij Buro Sport werd door de
aanwezigen gesport door o.a.
lange touwen in beweging te
krijgen. De brandweer liet de
jeugdige aanwezigen met een
grote schaar fietsen door midden knippen en met de brandspuit oefenen. Odis Volleybal
kon buiten een net en geïmproviseerd veld opstellen. Zo kon
kennis worden gemaakt met dit

WEE
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mooie spelletje.
Stormbaan
De grootste trekker was wel
de 85 meter lange opblaasbare stormbaan die binnen
de sporthal stond opgesteld.
Ontelbare kinderen hebben de
baan bedwongen. Handen ontsmetten, schoenen uit en gaan!
Met rood bezwete hoofden bereikten zij het einde. Er waren
zelfs bezoekers die hun eigen
tijd timeden en deze bij iedere
ronde weer wilden verbeteren. Aan het einde van de dag
heeft een deel van het bestuur
(en een brandweerman in vol
ornaat) een poging gewaagd
de stormbaan te bedwingen.

Dat bedwingen is gelukt, maar
zij vroegen zich wel af of hoe
kinderen dat in ’s hemelsnaam
meerder keren achter elkaar
kunnen doen.
Dank
Dank ook aan de aanwezige
EHBO die gelukkig niet veel
in actie hoefde te komen. Bovenop de feestvreugde werd
OdisGym ook nog verrast door
cadeaus van S.V. ’s-Graveland en turnvereniging Keizer
Otto. OdisGym kijkt terug op
een mooie en gezellige jubileumdag! Dank aan een ieder,
bezoekers, beweegaanbieders
en vrijwilligers, die hier aan
hebben meegewerkt.

UITVAARTVERZORGING

Persoonlijke &
eigentijdse benadering
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

Danslessen
Hiphop Kids 5-7 jaar
Donderdag 15:15-16:00 uur
Locatie: Regenboogschool

Kortenhoef

Streetdance 8 jaar en ouder
Donderdag 16:30-17:30 uur
Locatie: Antoniusschool

Docent
Tristan

Streetdance 5-7 jaar
Maandag 15:30-16:15 uur
Hiphop 8-9 jaar
Maandag 16:15-17:15 uur

Danslessen

Nederhorst den Berg

Hiphop 10+
Maandag 17:15-18:15 uur
Locatie: Jozefschool

Op Monumentendag uitbreiding ‘Vroeger en
Nu’- wandeling
NEDERHORST DEN BERG
In 2019 is door de Historische Kring Nederhorst den
Berg een foto-borden-wandeling door een deel van
het dorp opgezet.
De praktijk leert dat de wandeling een welkome aanvulling
is in de informatievoorziening
over de historie van het dorp.
Reden om de wandeling uit te
breiden. Er komen 18 borden
bij, waardoor het totaal op 52
borden komt. De beschrijvingen en de foto’s op de borden brengt de historie van het
dorp weer tot leven. Ook zijn
de borden, voor meer gesproken achtergrondinformatie uit
het archief, voorzien van een
QR-code.
Programma 11 september
De muziektent vormt die dag,
van 11.00-16.00 uur, het hart
van de activiteiten. De dag start
om 11.00 uur met de officiële
start van de uitbreiding van de
‘Vroeger en Nu’’ wandeling en
de onthulling van de nieuwe
plattegrond op het Willie Das
Plein, door wethouder Rosalie

van Rijn. Daarna kan jong en
oud in de vorm van een puzzeltocht kennismaken met de historie van het dorp. Hiermee is,
zo lang de voorraad strekt, een
kleine prijs te verdienen. Voor
kinderen ligt er vanaf begin
september een kleurplaat klaar
bij Albert Heijn. Bij het inleveren
van de kleurplaat, op 11 september in de muziektent, ligt er
een presentje voor hun klaar.
Daarnaast verstrekken we,
vanuit een stand in de muziektent, informatie over onze acti-

viteiten, is historisch materiaal
te koop, zoals ansichtkaarten,
foto’s, dvd’s en (speciale) edities van ons tijdschrift Werinon.
Ook hopen we die dag nieuwe
leden welkom te kunnen heten.
Als welkomstgeschenk krijgen
nieuwe leden de recent verschenen prachtige editie van
Werinon over de geschiedenis
van kasteel Nederhorst. Meer
informatie over de activiteiten
van de Historische Kring is te
lezen op:
www.historischekring.nl
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Open dag Oecumenische Streek Gemeente
WEEKBLADWIJDEMEREN
Kortenhoef

Uniek event op Sypesteyn

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

KORTENHOEF
Kom zaterdag 9 oktober
een praatje maken of snuffel op de kunst-, curiosaen brocantekraam en de
boekenmarkt, of proef een
hapje uit diverse culturele keukens. Op de Open
Dag van de Oecumenische
Streek Gemeente. U vindt
de OSG bij het Oude Kerkje aan de Dijk, Kortenhoefsedijk 168, Kortenhoef.

u bent altijd welkom. We zijn
er tussen 10:00 en 16:00 uur,
zowel in de kerk, buiten, naast
de kerk als in de Blokhut achter de kerk. Op deze Open dag
is er voor bewoners van Kortenhoef e.o. gelegenheid om
nader kennis te maken met de
OSG. Ontdek dat de OSG aan

de diensten vormgeeft op het
raakvlak van religie en cultuur
en ruimte maakt voor mensen
om op hun eigen wijze het
geloof te beleven. Voor meer
info: www.osg-kortenhoef.nl
Foto: Interieur Oude Kerkje
(Annette Kempers)
Door: Herman Stuijver

Wie en wat is de Oecumenische Streek Gemeente (OSG)
en hoe verbindt zij zich met
het leven van alledag? Of u
nu komt voor de boeken- en
curiosamarkt, de hapjes of
meer wilt weten over de OSG,

Wijde Gat Concert met kwintet
Derk de Kloet
KORTENHOEF
Op zaterdag 11 september
om 17.30 uur zal de zevende editie van Het Wijde Gat
Concert plaatsvinden. Het
initiatief voor dit concert in
de natuur dateert uit 2011,
waarna in 2012 de eerste
editie kon plaatsvinden.
Soms gooiden de weergoden roet in het eten, maar
de meeste jaren kon het
concert doorgang vinden.
Ook dit jaar kunt u op zaterdag 11 september vanaf
12.00 uur op de website
van het Wijde Gat Concert
(www.wijdegatconcert.nl)
zien of het concert doorgaat. Hou deze middag vrij!

Swingend trio, aangevuld
tot kwintet
Dit jaar zal een swingend trio
voor u optreden met een grote lokale inbreng. Niet alleen
zanger Derk de Kloet komt uit
Kortenhoef, maar twee andere
dorpsgenoten, Lucas Jansen
op slagwerk en Ben Schouten
van der Velden op trombone
zullen het trio aanvullen. Dat
trio bestaat naast Derk de
Kloet uit Wilco Koster en Boris Oostendorp. Zij vormen de
basis voor het optreden op 11
september en zij hebben aangegeven dat zij zich bijzonder
verheugen op een optreden
voor u op deze unieke locatie
op het water.

Derk de Kloet zingt het swingende repertoire, afgewisseld
met ‘Saloon songs’ uit de tijd
van zinderende nachtclubs en
ballrooms. Zingen doet Derk
al sinds zijn 11e jaar, toen hij
bij Kinderen voor Kinderen
begon. Rock & Roll en het Big
Band repertoire hebben hem
op jonge leeftijd gegrepen en
daar is hij mee verder gegaan.
De presentatie van deze 7E
editie van het Wijde Gat Concert is in vertrouwde handen
van een andere dorpsgenoot,
te weten Co de Kloet, bekend
als musicus, componist, radiomaker, muziekdocent en muziekproducer.

LOOSDRECHT
Voor de liefhebbers van
muziek en culinair: op vrijdag 10 september vindt
hét event van het Gooi
plaats in Loosdrecht. Kasteel Sypesteyn gaat het
decor zijn van het feest
waar iedereen aan toe is:
Liberty Loosdrecht! Vanaf 18.30 uur wordt u welkom geheten met een glas
bubbels in de tuin van het
kasteel. Er zijn diverse arrangementen. Nu ook met
Only Party Tickets voor
de mensen die wel willen
dansen, maar de hapjes
en drankjes vooraf overslaan. Swingen met Sonny’s Inc. Live Band.
U kunt eten op hoogstaand
culinair niveau met een
drie-gangen- menu en ondertussen genieten, met een
goed glas in de hand, van
het Crooner Concert. Sonny’s
Inc. Live Band speelt muziek
van o.a. Frank Sinatra, Michael Bublé, Robbie Williams,
Lionel Richie, Kool and the
Gang, Earth Wind and Fire en
vele andere 70’s, 80s en 90s
hits.

Voorproefje
Op een mooie zaterdagavond
in augustus was er een aanlokkelijk voorproefje van wat
u muzikaal te wachten staat.
Loungeboat Antonia van kapitein Steven Voorn voer met
een deel van de band over de
Loosdrechtse plassen. Het
was overal feest. Van het Terras aan de Plas via Porto naar
de HavenClub bij de Porseleinhaven, mannen en vrouwen konden niet stil blijven
staan, de swingende klanken
van Sonny’s Inc. begeleidden
dansbewegingen in talloze
variaties. Sonny sprong op
de kade, gevolgd door z’n
drie achtergrondzangeressen
en het was een party! Van de
Loveboat Cruise Medley tot
de sexy Sex Bomb, de terrassen konden de verleiding niet
weerstaan, wie bewegen kon
bewoog. ‘Dreadlock Holiday’
of ‘Caballero’, ritmisch en melodieus, topklanken voor jong
en oud. Dat belooft wat voor
de 10e op Sypesteyn.
Meer informatie en alle tickets
vind je op https://libertyconcerts.eventgoose.com.
Foto: Captain Steven Voorn &
Crooner Sonny

Workshop ‘Ademwerk’
‘S- GRAVELAND
Grateful Living heeft een
leuk workshop voor 6 personen: ‘Introductie ademwerk’. Op 16 september
van 19.30-21.30
Ademwerk is een genezingmethode die kan helpen bij
het vrijmaken van lichamelijke
en mentale trauma’s. Het is
dé manier om zonder psychoactieve middelen heel dicht
bij jezelf te komen. Tijdens
verschillende ademhalingsoefeningen kom je in een hele
fijne staat van bewustzijn. De

voordelen van ademwerk zijn:
Hele diepe ontspanning van
binnenuit; Het loslaten van
stress en trauma; Veel meer
zuurstof in het lichaam, wat
ontzettend fijn is voor je immuunsysteem; Het ontvangen
van mooie/creatieve inzichten; Het ervaren van intense
dankbaarheid.
Noordereinde 68, ’s-Graveland; Kosten per persoon:
€20,00; Maximaal aantal
personen: 6; Gegeven door:
Sascha Zeldenrijk; Opgeven:
www.gratefulliving/agenda

WELKOM THUIS!

MIDDENWEG 27
NEDERHORST DEN BERG
365 M² - € 1.450.000,- K.K.

JOHANNES BOSBOOMLAAN 13
NEDERHORST DEN BERG
130 M² - € 645.000,- K.K.

MIDDENWEG 42
NEDERHORST DEN BERG
176 M² - € 750.000,- K.K.

EILANDSEWEG 32 - C 57 & 58
NEDERHORST DEN BERG
110 M² - € 625.000,- K.K.

LANGE WETERING 1
NEDERHORST DEN BERG
106 M² - € 645.000,- K.K.

EILANDSEWEG 32 - C 53 & 54
NEDERHORST DEN BERG
57 M² - € 285.000,- K.K.

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

VEENDERIJ 67
NEDERHORST DEN BERG
104 M² - € 415.000,- K.K.

MR.J.C.BUHRMANNLAAN 8
ANKEVEEN
103 M2 - € 375.000,- K.K.

FAZANTELAAN 14
NEDERHORST DEN BERG
118 M² - € 475.000,- K.K.

Arens Makelaars is een kundig en gedreven makelaarskantoor,
opgericht door Marco Arens en Michelle Onel.
Omdat we al jaren actief zĳn in de makelaardĳ zĳn we zeer
vertrouwd met de markt, een persoonlĳke aanpak is één
van onze belangrĳkste kenmerken.
Bel ons voor een afspraak!

MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG | T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL

