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Evelien Mur wint 
Floralia’s tante 
Hannie bokaal
Door: Saskia Luijer

ANKEVEEN
Vrijdagavond 3 september 
was in De Drie Dorpen de 
jaarlijkse plantententoon-
stelling van Floralia. Met 
uiteraard de prijsuitrei-
king voor de mooist opge-
kweekte exemplaren.

Roze, geel, wit, paars en na-
tuurlijk groen. Alle planten die 
meedongen naar de prijzen 
vormden een kleurrijk geheel 
in de partyzaal. Tussen de 
uitbundige bloeiers wachtten 
de leden vol spanning op de 
uitreiking. Jong en oud was 
aanwezig. Sommige volwas-
senen zijn als kind al begon-
nen bij de vereniging, die da-
teert uit 1907. Floralia is de 
oudste club uit de voormalige 

gemeente ’s-Graveland.

Drie planten verzorgen
Vanaf maart was Ben Pot, de 
deskundige adviseur binnen 
de vereniging, al in de weer 
met het opkweken van de jon-
ge plantjes. Vanaf mei kwa-
men ze onder de hoede van 
de deelnemende leden. Zowel 
de kinderen als volwassenen 
kregen elk drie planten om te 
verzorgen. Voor de kids was er 
een nemesia, leeuwenbek en 
verbena. De volwassenen kre-
gen een begonia, rudbeckia 
en coleus. Ter ondersteuning 
werd er ook een vel met tips 
toegevoegd. Want waar de 
ene plant in de felle zon kan 
staan, houdt de ander juist wat 
meer van schaduw. En ook de 
behoefte aan vocht verschilt 
per soort. Het opkweken is 

dus maatwerk en vraagt om 
precisie en aandacht. Met de 
typisch Hollandse zomer was 
het best lastig om dat voor 
elkaar te krijgen. Het aantal 
zonne-uren had wat meer 
gemogen, maar de grootste 
spelbreker was de vele wind. 
Geen enkele plant floreerde 
daarbij. Daarnaast was het de 
kunst om begin september de 
planten vol in bloei te hebben. 
Om dat te bevorderen was de 
instructie om tot een week of 
vier voor de wedstrijddag de 
bloemknoppen te verwijderen. 
Daarna werden de planten 
nog verwend met een extra 
mestbeurtje en een persoon-
lijk gesprek. Want volgens Ben 
Pot zit het geheim van succes 
toch echt in het praten tegen 
de planten.

De prijswinnaars
Na het deskundige oordeel 
van de jury bestaande uit Ma-

rion Levasier, Liesbeth Lam-
me, Leo Kostelijk en Karin v.d. 
Eshof volgde 3 september de 
feestelijke prijsuitreiking. Alle 
kinderen werden één voor één 
onder applaus naar voren ge-
roepen waar ze een diploma 
kregen uit handen van voorzit-
ter Astrid van de Bovenkamp. 
In de categorie één plant won 
Daan Brouwer met zijn leeu-
wenbek de eerste prijs. Luuk 
Brouwer eindigde als derde bij 
het onderdeel drie ingelever-
de planten. Nienke Leurs was 
daarbij tweede en Evelien Mur 
bezette de eerste plek. Eve-
lien deed dit jaar voor het eerst 
mee en Ben Pot was onder de 
indruk van haar dieproze ver-
bena. Het leek wel een kunst-
plant, zo mooi. Daar kon menig 
volwassen lid iets van leren! 
Uit zijn handen ontving Eve-
lien de tante Hannie bokaal. 
Een ereprijs vernoemd naar 
oud-voorzitter Hannie van de 

Bovenkamp. Waarschijnlijk 
heeft Evelien de kneepjes van 
het vak afgekeken van haar 
tante Mirjam Klaver. Die werd 
bij de volwassenen eerste in 
de topklasse – de prijswin-
naars van de afgelopen drie 
jaar. Jacq Lindenberg werd 
hier tweede en Ben Pot derde. 
In het ‘gewone’ klassement 
voor volwassenen bestond de 
top drie uit familie van Noord 
(1), Winny van Vuure (2) en 
Anita Loogman (3). Ineke 
Hagen verdiende met haar 
begonia de Arie Nagelprijs. 
Iedereen die qua plant niet in 
de prijzen viel, kon een gokje 
wagen bij het Rad van Avon-
tuur. Ook daarbij viel genoeg 
leuks te winnen, met dank aan 
de sponsors: Partycentrum De 
Drie Dorpen, Albert Heijn Kor-
tenhoef, Dunnebier Print en 
Bloemenhandel Hoveling.
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Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00

Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren 06 - 454 06 022
Verloskunde Praktijk kortenhoef 06 - 238 08 670

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27 
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14 
Tandartscentrale 0900 -15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland 035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 656 30 01
Sensoor  035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef          www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

Kinderopvang
KMN Kind & Co Klimboom                                      planning  030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef 035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 656 97 85
In de Heksenketel 035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)  06 - 156 52 692

Scholen
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer   emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland   merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg/Ankeveen annemarie.van.gent@politie.nl

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 11 september: 19.00 uur: 
 E. Kaak
 OLV Hemelvaart
 Do. 9 september: 9.30 uur: 
 J. Dresmé
 Vr. 10 september: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 12 september: 9.30 uur: 
 L. Wenneker en W. Balk
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via
     tel. 0294 - 251315)

 H. Antonius
 Zo. 12 september: 9.30 uur: 
 E. Kaak
  (Aanmelden: op di. en do. 
      ochtend 9.00-12.00 via tel. 
      035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 12 september: 10.00 uur:
     Ds. E.J. van Katwijk
 Kerkdienst met max.
 30 aanwezigen. Aan-
 melden vooraf verplicht  
 (scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654). De  
 kerkdiensten zijn ook 
 online te volgen; meer 
 informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 12 september: 10.00 uur:
 D.s. G.J. van Meijeren
 Aanmelden verplicht, info:
 www.hervormdegemeen
 tesgraveland.nl/aanmelden

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 12 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:
 Geen opgave ontvangen
      Aanmelden verplicht:

       Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 12 september: 10.00 uur:
 Dr. M. van Veen

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.

#samenvoordieren

WORD
DONATEUR

OF KOM 
IN ACTIE!
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Geen nieuw gemeentehuis
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Van het ambitieuze plan 
om een nieuw, modern 
gemeentehuis te bouwen, 
blijft voorlopig weinig over. 
Nadat eerder het scenario 
van een gemeentehuis 
plus woningbouw aan de 
Kwakel te Kortenhoef werd 
afgeserveerd, blijkt nieuw-
bouw aan de Rading in 
Loosdrecht ook niet haal-
baar. Alleen renovatie van 
het ex-Knorrpand blijkt 
mogelijk. De kosten voor 
sloop en bouwen zijn te 
hoog.

Op 2 september jl. is de ge-
meenteraad geïnformeerd 
over mogelijke locaties voor 
het toekomstige gemeente-
huis. In februari 2020 gaf de 
raad opdracht gegeven voor 
een verkenning naar de toe-
komst van de gemeentelijke 
huisvesting. Er was behoefte 
aan een nieuw gebouw, dat de 
toets der duurzaamheid anno 
2030 zou kunnen doorstaan. 

Anders, flexibeler qua inrich-
ting, ook met het oog op meer 
thuiswerken. Plus dat de raad 
wilde dat op beide locaties 
ruimte was voor woningen. 
Vooral de behoefte aan ap-
partementen voor starters en 
ouderen is groot in de vijf dor-
pen. Nieuwbouw op / naast de 
gemeentewerf aan de Kwakel 
kon niet doorgaan vanwege 
meerdere redenen. Het terrein 
grenst aan Natura-2000-ge-
bied. Ook is er in de omgeving 
vervuilde grond van een voor-
malige vuilnisbelt. Waarbij het 
meest gênant is, dat het plan 
niet was aangemeld bij de 
provincie Noord-Holland voor 
de strengere Omgevingsver-
gunning. Doorgaan bleek dus 
onmogelijk.

Te duur
Nu blijkt dat slopen en nieuw-
bouw aan de Rading 1 veel te 
duur is. Het zou Wijdemeren 
in diverse scenario’s jaarlijks 
1 miljoen kosten tegenover 
de 630.000 euro aan kosten 
nu. Ook zou er sprake zijn van 
kapitaalvernietiging voor een 

gebouw dat bijna 4 miljoen 
waard is. Het uiteindelijke re-
sultaat is dat financieel gezien 
renovatie de enige oplossing 
blijkt, vooral door de nog hoge 
boekwaarde van het bestaan-
de gebouw. Er kan dus een 
streep door de ambities van 
de gemeenteraad. “Niets doen 
is geen optie”, zei wethouder 
Jos Kea. “Dit gebouw is niet 
duurzaam en toekomstbesten-
dig. Daarnaast zijn aanpassin-

gen voor het hybride werken 
nodig. We moeten dus verder 
gaan met het uitwerken van de 
renovatieplannen.”

Schaamte
“Ik schaam me kapot”, zei 
CDA ‘er Eric Torsing die na 7 
jaar raadslidmaatschap zag 
dat ‘niets gelukt’ is als het gaat 
om bouwen voor jongeren. Hij 
wees op de tegenstrijdigheid 
van de provincie die enerzijds 

de gemeente ‘op slot’ zet wat 
bouwplannen betreft, maar 
wel vraagt om meer woningen 
voor statushouders. “Kunnen 
we het gebouw niet verkopen 
aan een projectontwikkelaar 
en dan huren?”, vroeg Barry 
Rooimans (CDA). Hetzelfde 
perspectief leek Gert Zagt van 
De Lokale Partij ook een goed 
alternatief. In ieder geval gaat 
wethouder Kea in gesprek met 
de provinciaal gedeputeerde 

Alysha in haar nopjes met
Tiny house
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Na 6 jaar wachten op Wo-
ningNet was de 26-jarige 
Alysha van der Klis een 
van de 16 gelukkigen die 
uit 885 aanvragen een tiny 
house aan de Rading in 
Loosdrecht kreeg toege-
wezen. “De spanning was 
enorm, ik keek wel 5 à 6 
keer per dag of er al nieuws 
was. Toen het verlossen-
de mailtje eenmaal kwam, 
hebben we een flesje wijn 
open getrokken.”

WoningNet verzorgt de in-
schrijving van woningzoeken-
den, publiceert het actuele 
huizenaanbod van woningcor-
poraties en regelt de verdeling 
van huurwoningen in o.a. de 
regio Gooi en Vechtstreek. De 
gemeente Wijdemeren mocht 
bij dit project een aantal eigen 
criteria opstellen. Volgens Mie-
ke Wester, woordvoerder van 
woningcorporatie Het Gooi en 

Omstreken, variëren de leeftij-
den van de toekomstige bewo-
ners tussen de 22 en 35 jaar. 
Dat was een harde eis, verder 
waren er tal van voorrangs-
regels zoals inwoner zijn van 
Wijdemeren, economische 
gebondenheid, enz. Dan kon 
je dalen of stijgen op de lijst. 
En alle 16 woningen worden 
inderdaad bewoond door in-
woners uit de vijf dorpen van 
Wijdemeren, met lokale bin-
ding aan de gemeente. Alysha 
komt uit Loosdrecht en werkt 
in Hilversum. “Ik had er eerlijk 
gezegd weinig vertrouwen in. 
Als ik me inschreef voor an-
dere woningen eindigde ik zo 
rond de 24e plaats. Nu zal die 
lokale binding wel een belang-
rijke rol hebben gespeeld”, 
vervolgt Alysha. Die op 1 sep-
tember de sleutels kreeg van 
haar woninkje op de eerste 
verdieping. Dat helemaal niet 
zo ‘tiny’ lijkt als het woord zegt: 
een woonkamer van ruim 25 
m2, een tweepersoons slaap-
kamer, een smalle open keu-

ken en een ruime douche- en 
toiletruimte, beneden een ber-
ging. Alysha heeft een prachtig 
uitzicht op het naaldwoud van 
de kwekerij aan de overkant 
van de Rading. De woning is 
geheel energieneutraal, dank-
zij de vijf zonnepanelen en 
een individuele luchtwarmte-
pomp, plus dat alles goed is 
geïsoleerd. “Ik ben wel blij met 
deze bovenwoning, want dat 
geeft, hoop ik, meer rust voor 
de hond”, vertelt Alysha die al 
kennis heeft gemaakt met de 
bovenburen.

In de week van 8/9 september 
staat de verhuizing op het pro-
gramma, waarbij Alysha wordt 
geholpen door bonusvader 
Ton, moeder, broer en schoon-
zus. Ze heeft de inrichting al 
helemaal in het hoofd zitten.

Tijdelijk
Het oorspronkelijke plan om 
24 tiny houses tussen Rading 
en Dennenlaan neer te zetten, 
werd terug gedraaid naar 16, 

om de exploitatie sluitend te 
maken. M.a.w. om het bouw-
plan te kunnen betalen komen 
er op deze voormalige ge-
meentewerf ook woningen in 
de sector middelduur en duur. 
Jongeren zoals Alysha beta-
len € 525,57 huur en voor de 
anderen is dat 545,57. Daar-
naast moet iedereen 25 euro 
per maand aan servicekosten 
betalen. Degenen t/m 27 jaar 

krijgen een contract voor 5 
jaar, maar behouden hun plek-
je op WoningNet, de overigen 
mogen blijven wonen tot dit 
tijdelijke bouwproject wordt af-
gesloten. Over andere eventu-
ele tiny house projecten zoals 
aan de Loodijk en het Hollands 
End (Ankeveen) is op dit mo-
ment geen concreet nieuws.
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Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Speltember!
Grof spelt € 3,00

Luchtig spelt € 2,25
Spelt met noten/

rozijnen € 3,25
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

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

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7
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9
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15

16

17
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten
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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!

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690
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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)
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den en een fi nanciële bij-
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Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
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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.

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

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

Te koop:
Canadese Kano
035-6562448

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.

 Raadsvergadering 16 september

Op 16 september vergadert de gemeenteraad digitaal. De agenda wordt 

samengesteld naar aanleiding van de agendapunten die de commissies 

op 8 en 9 september behandelen.

De  officiële raadsagenda wordt volgende week, na de commissie-

vergaderingen, gepubliceerd op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl en 

later ook in deze krant.
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Met energie weer aan de slag
WIJDEMEREN
De energiecoaches van 
ECWijdemeren, de bewo-
nerscoöperatie voor ener-
gievraagstukken, gaan 
enthousiast het najaar in. 
In elk dorp is een team be-
schikbaar voor de energie-
coachgesprekken en (in 
de wintermaanden) warm-
tescans bij u thuis. Vragen 
over isolatie, tocht, ventila-
tie, energiegebruik, stel ze 
gerust. We denken graag 
met u mee.

Dit najaar gaan we extra in-
vesteren in de straatgesprek-
ken. Uitwisseling met buren 
die dezelfde woning hebben. 
Samen onderzoeken wat de 
beste aanpak is bij vocht onder 
de vloer, een lastige gevel om 
te isoleren, een tochtig balkon. 
Of kijken naar een gezamenlijk 
legplan voor zonnepanelen. 
Daarnaast hebben we onze 
acties, zoals op dit moment 
de 1000huurdersactie, waar-
bij we huis aan huis huurders 
inspireren en stimuleren tot 
kleine bespaarmaatregelen. 
Bent u huurder en hebt u nog 
geen account voor gratis € 60 
aan bespaarproducten? Ga 
dan naar de website 1000huur-
ders.ecwijdemeren.nl en meldt 

u aan voor het gratis account. 
Uiteraard richten we ons ook 
op de toekomst. Aansluitend 
bij de transitievisie warmte 
van de gemeente gaan we in 
alle dorpen samen met bewo-
ners de alternatieven voor het 
verwarmen van de huizen on-
derzoeken. Wat past het beste 
bij uw buurt? Een gezamenlijk 
warmtenet of individuele warm-
tepompen en dan volledig 
elektrisch of met warmte uit 
de bodem of het water. Uitein-
delijk zoeken we per huis en 
per buurt naar een alternatief 
voor gas. Uitdaging is om de 
warmtebronnen uit de eigen 
omgeving te gebruiken, zoals 
warmte van de rioolwaterzui-
vering Horstermeer, warmte 
uit de ’s-Gravelandse Vaart en 
warmte uit de plassen.

Kompas op Groen
Nieuw is Kompas op Groen, 
een onderwijsprogramma over 
energie voor op de basisscho-
len met een prachtige ten-
toonstelling die ook openstaat 
voor alle bewoners van Wij-
demeren. De energiecoaches 
worden getraind in het geven 
van tentoonstellingslessen 
en juniorenergiecoachlessen. 
Daarnaast werken de leerlin-
gen samen met gastdocenten 

aan een creatief ontwerp van 
het dorp van de toekomst. U 
kunt het allemaal zien komend 
schooljaar.

Kijk voor de actuele agenda op 
onze website www.ecwijdeme-
ren.nl. Via de website kunt u 
zich ook aanmelden voor een 
energiecoachgesprek, een 
warmtescan of een straatge-
sprek.

Gezocht
ECWijdemeren werkt als coö-
peratie door, voor en met be-
woners. Iedereen die vragen 
heeft, helpen we graag. Ieder-
een die mee wil werken, is van 
harte welkom. Wil je (vrijwillige) 
energiecoach worden dan krijg 
je een basistraining over isola-
tie en installatie en word je lid 
van een leuk team per dorp. 
Wil je liever wat vrijwilligers-
werk doen achter de schermen 
van de organisatie, dan ben je 
ook van harte welkom. En ten-
slotte zoeken we regelmatig 
betaalde projectleiders voor 
onze tijdelijke projecten. Heb je 
interesse neem dan contact op 
via contact@ECWijdemeren.nl 
of bel naar Anne-Marie Poort-
huis (06-12395394).

   

Tijd voor verandering?
WIJDEMEREN
Sta je stil in jouw ontwikke-
ling? Wil je meer plezier en 
energie uit je werk halen? 
Ben je toe aan een volgen-
de stap in jouw loopbaan of 
zoek je ander werk? Wil je 
weten waar jouw kwalitei-
ten liggen? Meld je dan aan 
voor de Week van de Loop-
baan van 13 tot 17 septem-

ber.
In Wijdemeren doet Elly Smits 
coaching & consultancy, met 
haar coachpraktijk mee aan de’ 
Week van de Loopbaan’. De 
Noloc (branchevereniging voor 
loopbaanprofessionals), orga-
niseert jaarlijks de week van de 
Loopbaan. Een initiatief voor 
werkzoekenden en werkgevers 
om aandacht te geven aan het 

belang van inzetbaarheid op de 
veranderende arbeidsmarkt.
Meld je aan
Ben jij zoekende in je werk en 
heb je behoefte om eens van 
gedachten te wisselen met een 
coach bij jou in de buurt? Meld 
je dan nu aan via: www.ellys-
mitscoaching.nl/week-van-de-
loopbaan-2021 of mail naar 
elly@ellysmitscoaching.nl

   

Sluijters Prijs 2020 voor Kamile Cesnaviciute
KORTENHOEF
Kamile Cesnaviciute (1996) 
heeft de Sluijters Prijs ge-
wonnen. Dit is een prijs 
voor jong talent in de schil-
derkunst. De prijs bestaat 
uit een geldbedrag van 
5.000 euro en een solo-ex-
positie op de Amsterdamse 
KunstRai van 8 tot en met 
12 september.

Kamile Cesnaviciute, afkom-
stig uit Litouwen, studeerde af 
aan de Academie Minerva in 

Groningen in 2019. Haar werk 
kenmerkt zich door mensach-
tige cartooneske figuren, ge-
schilderd in heldere, contras-
terende kleuren. De meeste 
schilderingen hebben een 
groot maatschappelijk engage-
ment. De aanmoedigingsprijs 
wordt eens in de twee jaar toe-
gekend aan een jonge schilder 
door de Stichting Kunst aan 
de Dijk te Kortenhoef. De prijs 
wordt voor de vierde keer uit-
gereikt. Een legaat, afkomstig 
van de erven Sluijters, stelt de 

Stichting daartoe in staat. Het 
geldbedrag is bedoeld voor het 
huren van een atelierruimte, 
het aanschaffen van materia-
len of voor een extra opleiding 
of specialisatie. De Stichting 
heeft alle Nederlandse kunst-
academies uitgenodigd om 
voordrachten te doen van in 
2019 afgestudeerde bachelor- 
en masterstudenten. De jury 
bestond uit Johan van Oord, 
Niek Hendrix, Pia van Wijnber-
gen en Cato Cramer.

Visarend op bezoek
Begin september is een 
perfecte tijd om in de 
Kortenhoefse Plassen de 
Freek Vonk uit te hangen. 
Kano huren, verrekijker om 
en óp naar het Wijde gat of 
de Kleine Weide, want dáár 
kun je iets bijzonders bele-
ven.

Aan het eind van de zomer 
worden de Vechtplassen na-
melijk vereerd met een be-
zoek van een majestueuze 
roofvogel. De visarend! Elke 
nazomer zijn er wel een paar 
(nieuwe) boswachters die en-
thousiast het kantoor binnen-
hollen met verhalen over hun 
ontmoeting met deze vogel. 
Het is dus niet vreemd dat 
de visarend een terugkerend 
onderwerp op onze Face-
book-pagina is.

De eerste keer dat ik onze 
jaarlijkse gast spotte, was in 
een dode boom aan het Wijde 
Gat. Zonder verrekijker en op-
lettende collega zou ik ‘m voor 
meeuw hebben uitgemaakt 
en verder zijn gevaren. Qua 
grootte is de visarend, zeker 
vergeleken met de zeearend, 
niet erg indrukwekkend. Zijn 
spanwijdte is hooguit 30-40 
cm groter dan die van een zil-
vermeeuw. Maar als je de kans 
krijgt om dit dier van dichterbij 
te bekijken, piep je wel anders.

Als hij over vliegt, zie je een 
prachtig wit-zwart patroon. 
Niet zo rommelig en veran-
derlijk als het patroon van 
een buizerd, maar een strak-
ke tekening. Gele oogjes met 
zwarte streep en een snavel 
met een flinke punt naar bene-

den gebogen. Met zijn lange 
zwarte nagels plukt hij vissen 
uit het water. Het verhaal gaat 
dat zijn nagels op slot gaan als 
hij een prooi te pakken heeft 
en pas weer kan loslaten als 
hij op het nest is. Niet altijd 
handig: er schijnen snoeken 
aangetroffen te zijn, waar nog 
een dode visarend aanhing. In 
zo’n geval was de prooi toch 
iets te zwaar, maar hij kan 
vissen vangen van zijn eigen 
lichaamsgewicht. Ook best bij-
zonder is dat een visarend al-
leen maar vis eet en niet, zoals 
de zeearend, ook wat watervo-
gels meepikt.

Afgezien van enkele paartjes 
in de Biesbosch, broeden 
de visarenden, die we in de 
Vechtplassen tegenkomen, 
in Scandinavië. Overwinteren 
doen ze ten zuiden van de Sa-
hara. Pendelend tussen deze 
twee bestemmingen maakt 
een aantal visarenden een 
tussenstop van een aantal 
weken in de waterrijke gebie-
den van Nederland. Gelukkig 
kiezen sommigen ervoor om 
hun welverdiende rust in de 
Vechtplassen te pakken. Hoe 
lang het verblijf in onze natuur-
gebieden duurt, hangt deels 
af van de wind. Mocht de vis-
arend binnenkort de wind in 
de rug hebben, dan is hij ge-
vlogen en moet je weer maan-
den wachten op de volgende 
kans om hem te spotten. Dus 
hupsakee, naar buiten!

Wil je ook peddelend op zoek 
naar de visarend? Download 
de kanoroute in Kortenhoefse 
Plassen op de website van 
Natuurmonumenten.

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp
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Hier werkt een vrijwilliger van de brandweer
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
PSH (Pos Service Holland 
B.V.) aan de Stichtse Kade 
in Ankeveen was het eerste 
bedrijf in Gooi en Vecht-
streek waar het bord ‘Hier 
werkt een vrijwilliger van 
de brandweer’ op de muur 
werd geschroefd. Onthuld 
door burgemeester Crys 
Larson en brandweerman 
Aalt Jansen, in het bijzijn 
van directeur Hans Pos jr. 
en brandweercommandant 
Johan Landwaart.

Aalt Jansen, woonachtig in 
Harderwijk, is al bijna 25 jaar 
brandweerman bij de post 
’s-Graveland, de laatste 12 jaar 
als werknemer bij PSH. Aalt 
heeft zijn pieper altijd op zak. 
Zodra het alarm gaat, racet hij 
binnen 4 minuten naar de ka-
zerne om met 4 of 6 man uit te 
rukken voor een brand of een 
andere calamiteit. “Ik wil altijd 
klaar staan voor wat ik ‘mijn 
klanten’ noem, je wilt je me-

demensen toch helpen” vertelt 
Aalt. “Het kan erg verschillen, 
de ene keer is het een bin-
nenbrandje, maar we maken 
ook wel vreselijke dingen mee. 
Daar wil je niet over praten.” Er 
is uiteraard geen regelmaat in 
de uitrukken van de brandweer, 
maar gemiddeld is hij zo’n drie 
à vier keer per maand op pad. 
Het bijzondere is, is dat Aalt 
alleen overdag senior-brand-
weerman is, na werktijd ver-
toeft hij aan de boorden van 
het IJsselmeer. Wel doet hij 
elke dinsdagavond mee aan de 
oefeningen.

Hans Pos heeft er geen enke-
le moeite mee dat een van z’n 
werknemers op stel en sprong 
zijn werk laat vallen en er van-
door gaat: “Nee, het bedrijf 
staat er open voor, wij willen 
graag een bijdrage leveren 
aan onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid.” Namens 
brandweer Gooi en Vecht-
streek zegt teamleider Erik 
Dangermond dat hij hoopt dat 
hierdoor het tekort aan vrijwil-

ligers kan worden aangevuld. 
Hij ziet het als een signaal naar 
meer bedrijven om brandweer-
vrijwilligers aan te melden. Ook 
ziet hij het bordje als een blijk 
van waardering voor het bedrijf. 
“We vinden het maar gewoon, 
dat een bedrijf een personeels-
lid vrij geeft, maar het is bijzon-
der. Iemand kan levensred-

dend optreden.” Burgemeester 
Larson vult aan dat dit een stap 
is om de keten van veiligheid 
uit te breiden. Zij wijst er ook op 
dat een bedrijf wordt versterkt 
met iemand die in staat is als 
BHV’ er (hulpverlener bij onge-
lukken) op te treden.
Aalt blijft er nuchter onder: “Je 
maakt soms een bak ellen-

de mee, je gaat gewoon en je 
helpt. Dat is het! Geen discus-
sies, gewoon aan de slag.” Hij 
is met z’n collega-brandweer-
lieden van onschatbare waarde 
voor ieders veiligheid.

Foto: (v.l.n.r.) Hans Pos, Aalt 
Jansen, Crys Larson en Johan 
Landwaart

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN
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Triotransport Kinderen in Nood
REGIO
Zes chauffeurs van drie 
grote vrachtwagens met 
giga opleggers, waarvan 
2 Amerikaanse Macks, 
gaan 16 september a.s. in 
de vroege ochtend op weg 
naar Hongarije. De opleg-
gers zijn gevuld met aller-
hande goederen die door 
vrijwilligers van de stich-
ting Kinderen in Nood zijn 
verzameld, nagekeken en 
– indien nodig – hersteld.

Alle goederen komen van in-
stellingen en privépersonen uit 
het Gooi en omstreken en zul-
len in tehuizen, ziekenhuizen, 
revalidatiecentra, maar ook in 

kansarme gezinnen in Honga-
rije en Oekraïne een tweede 
leven krijgen.

Na een uitzwaaimoment met 
de burgemeester van Gooise 
Meren de avond ervoor, zullen 
de chauffeurs vanuit Anke-
veen in colonne vertrekken om 
zaterdag 18 september de 300 
kubieke meter aan hulpgoede-
ren in Hongarije te lossen. Drie 
chauffeurs zijn in Wijdemeren 
woonachtig. Autobedrijf Tj-
eerd van Rijn levert een groot 
aandeel aan dit transport. De 
mannen zijn al maandenlang 
met de voorbereidingen bezig. 
Ze zoeken hun eigen sponso-
ren. Hun dames zorgen voor 

de belettering van de vracht-
wagen. De laatste weken voor 
het transport zijn de mannen 
o.l.v. Hendrik-Jan van Loo 
druk aan het werk in de ga-
rage van Autobedrijf Van Rijn 
aan de Cannenburgerweg/
Herenweg. De mannen doen 
dit belangeloos en zij worden 
gesponsord door bedrijven uit 
het Gooi.

Trip
Eenmaal in Hongarije worden 
de goederen door een voor de 
stichting bekende en betrouw-
bare contactpersoon – Gusz-
táv Fodor- gedistribueerd. 
Door corona zijn landen als 
Hongarije, Roemenië, Servië 

en Oekraïne extra getroffen. 
Alle magazijnen in die landen 
zijn leeg. Stichting Kinde-
ren in Nood brengt kleding, 
schoenen, dekens, rolstoelen, 
schoolmeubelen en medische 
apparatuur waardoor men be-
ter voorbereid is op de komen-
de winter, die daar meestal 
streng is. Gusztáv Fodor en 
zijn groep vrijwilligers zorgen 

ervoor dat de goederen op 
de juiste plekken komen. Het 
motto: ‘Geen kind zou in ar-
moede moeten leven’, staat bij 
de stichting Kinderen in Nood 
hoog in het vaandel.

Foto: Archieffoto 2020,
ontvangst in Hongarije

   

Veel dank, Suksma
Door: Fendi ten Hoeve

NEDERHORST DEN BERG
Een maand geleden 
schreef ik hier een stukje 
om geld in te zamelen voor 
mijn Balinese vrienden Ana 
en Made. Al snel kon ik een 
bedrag overmaken voor de 
aanschaf van de mobie-
le keuken, opstartkosten 
en een maand schoolgeld 
voor de kinderen.

Zij wilde 26 juli beginnen maar 
helaas kwam er toen wat te-
genslag: Made’s pleegvader 
stierf en dat betekent een aan-
tal dagen met veel werkzaam-
heden voor de verschillende 
ceremonies m.b.t. de crema-

tie. Daarna werden eerst de 
kinderen één voor één en 
vervolgens Made ziek. Zij her-
stelden snel maar kosten voor 
dagelijks eten, dokter en me-
dicijnen snoepten het geld be-
stemd voor opstart op.

Gelukkig hadden we meer op-
gehaald dan de beoogde 300 
Euro. Tot nu toe is er namelijk 
een totaalbedrag van 522 euro 
opgehaald, supertof!

Ana is op 10 augustus voor 
het eerst op pad gegaan, haar 
man had uitgerekend dat dat 
een gunstige dag is om te be-
ginnen. Haar lekkernijen ble-
ken inderdaad goed te worden 
ontvangen. Zij kan nog niet de 

hele dag weg, omdat de kinde-
ren ook nog thuisschool heb-
ben, maar er begint regelmaat 
in te komen. Haar kraam heet 
Mama Igo. Voor wie nog iets 
in het potje wil storten om hen 
nog even te ondersteunen, 
dat kan op rekening nummer 
NL04ASNB0932 669670 t.n.v. 
F. ten Hoeve o.v.v. Ana.

Voor degenen die een teke-
ning van Made besteld heb-
ben: Hij begint er binnenkort 
aan. Ook daarvoor moet de 
juiste datum gekozen worden. 
Zodra er 8 klaar zijn, worden 
ze opgestuurd. Dat kan nog 
even duren maar ze komen 
zeker, voor het einde van het 
jaar.

Om af te sluiten, een bericht 
van Ana: “Bedank iedereen 
alsjeblieft, want hun hulp heeft 
alles veranderd hier. Ik heb nu 
genoeg eten voor de kinderen 

en hoop dat ik geld kan gaan 
sparen voor hun schoolgeld.”

   

Ketting kleding ruilen: duurzaam, sociaal en modebewust

WIJDEMEREN
Waar de ketting kleding-
ruil in Amsterdam-Noord 
tijdens de eerste lockdown 
begon als lokaal corona-
proof alternatief voor live 
kleding ruilen, is deze in-

middels uitgegroeid tot een 
landelijk succes. Er zijn nu 
meer dan 315 kledingruil 
kettingen en ruim 10.000 
deelnemers verspreid over 
het hele land. Een nieuwe 
trend lijkt geboren.

Het idee is simpel: met kleding 
gevulde (grote) tassen leggen 
een route af langs alle deelne-
mers in een gemeente of wijk. 
Krijg je de tas thuis? Dan mag 
je eruit halen wat je mooi vindt, 
en iets terug stoppen dat nog 
in goede staat is, maar klaar 
is voor een nieuwe eigenaar. 
Als je wilt, deel je een foto met 
je nieuwe aanwinst in de bij-
behorende WhatsApp-groep. 
Daarna breng je de tas naar 
de volgende buurtgenoot op 
de lijst. Deelnemers kennen 
elkaar lang niet allemaal, dus 
het draagt enorm bij aan een 
groepsgevoel in de buurt ten 
tijde van een lockdown. Voor 
vrijwel alle deelnemers is 
duurzaamheid een belangrij-

ke reden om mee te doen. Ze 
houden van kleding, maar niet 
van de impact die de mode-in-
dustrie op de planeet heeft. 
Door gemiddeld 1 kledingstuk 
per maand te ruilen i.p.v. nieu-
we kleding te kopen wordt er 
naar schatting 40 miljoen liter 
water bespaard. Daarnaast 
scheelt het CO2 uitstoot, che-
micaliën en pesticiden. Dus: 
hoe meer kledingruil kettingen, 
hoe meer positieve impact.

Meedoen?
Wil jij ook meedoen aan een 
ketting kledingruil, of er zelf 
eentje opzetten? Dat kan. Vul 
je gegevens in en er wordt 
contact met je opgenomen: 
www.kettingkledingruil.nl. Voor 

Kortenhoef, Ankeveen en ’s- 
Graveland is Joke Goudriaan 
bezig om het op te zetten. U 
kunt ook met haar contact op-
nemen: Joke Goudriaan; Egi-
dius Blocklaan 24; 1241BV 
Kortenhoef; 06-31355370
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Alsnog feestje voor 60- en 65-jarige  
huwelijksparen
WIJDEMEREN 
Door corona waren ruim 
anderhalf jaar lang de o zo 
bekende en gewaardeerde 
huisbezoeken op de huwe-
lijksdag niet mogelijk. Maar 
nu zijn de bruidsparen als-
nog in het zonnetje gezet. 
Op woensdag 1 september 
werden ze – coronaproof 
– ontvangen door burge-
meester Crys Larson op 
het gemeentehuis van Wij-
demeren.

Deze zomer werden alle huwe-
lijksparen die het afgelopen jaar 
60, 65 of 70 jaar getrouwd wa-
ren uitgenodigd voor deze ge-
zellige bijeenkomst. Van iedere 
huwelijksdag van de aanwezi-
ge echtparen was een aantal 
nieuwsfeiten en wetenswaar-
digheden over bijvoorbeeld 
de hitlijsten en het weer ver-
zameld. Aan de hand daarvan 
ging burgemeester Larson met 
ieder bruidspaar terug naar hun 
trouwdag. Ze vroeg naar herin-
neringen aan de huwelijksdag 
en ging desgevraagd met de 
echtparen op de foto. Het was 
een middag vol verhalen van 
vroeger. En iedereen ging met 
een nieuwe mooie herinnering 
en het nieuwsoverzicht van alle 
trouwdagen naar huis.

Dit waren de aanwezige echt-
paren:
De heer en mevrouw Gelder-
blom ‘s-Graveland 14 januari 
1956.
De heer en mevrouw Schram 
Loosdrecht 23 juni 1956.
De heer en mevrouw Hoolwerf 
Kortenhoef 8 augustus 1956.
De heer en mevrouw Rozema 
Loosdrecht 23 maart 1960.
De heer en mevrouw Stekelen-
burg Kortenhoef 6 april 1960.
De heer en mevrouw Gons Ne-
derhorst den Berg 20 mei 1960.
De heer en mevrouw Smit An-
keveen 27 mei 1960.
De heer en mevrouw Olff Kor-
tenhoef 16 juli 1960.
De heer en mevrouw Storm 
Loosdrecht 18 oktober 1960.

De heer en mevrouw Kok Kor-
tenhoef 26 oktober 1960.
De heer en mevrouw Kersting 
Kortenhoef 2 november 1960.
De heer en mevrouw van Dijk 
Nederhorst den Berg 21 de-
cember 1960.
De heer en mevrouw de Ruiter 
Nederhorst den Berg 21 de-
cember 1960.
De heer en mevrouw Bergman 
Nederhorst den Berg 11 april 
1961.
De heer en mevrouw Ambagts-
heer Kortenhoef 21 april 1961.
De heer en mevrouw Snel 
Nederhorst den Berg 21 april 
1961.
De heer en mevrouw Schop-
mann Loosdrecht 29 april 
1961.

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger
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S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
De eerste bekerronde zit 
erop en voor de jongste 
leeftijdscategorieën de 
eerste competitieronde. En 
ook de smurfen en onze 
eigen groep F onderling 
zijn weer begonnen. Het 
jongste grut (geboren 2015 
t/m 2018) had het zicht- en 
hoorbaar naar de zin. Voor 
wie wil kennis komen ma-
ken, bericht ons via info@

svsgraveland.nl.
ZAT1 speelde uit bij het 
Maarssense DWSM en stond 
na luttele seconden met 1-0 
achter. De jacht op de gelijk-
maker kende in de 37e minuut 
succes toen Jorn Kerkhof 1-1 
maakte. Het krachtsverschil 
werd nog voor rust door Sam 
Torsing met een zuivere hat-
trick tot uitdrukking gebracht. 
Dat herhaalde hij na rust; wel 
met een treffer van DWSM 

tussendoor, dat dus nog een 
keer scoorde. De 2-7 overwin-
ning is een goede start van 
de bekercompetitie. Zaterdag 
aanstaande het vervolg om 
15.15 uur thuis tegen APWC.

VR1 hield wat dat betreft ge-
lijke tred want Aalsmeer VR1 
werd met 14-1 verslagen. De 
5-1 voorsprong bij rust, ver-
kregen door Mikki Sluyter (2x), 
Kaylee Stoops (2x) en Anna 

Scholten, werd na rust gestaag 
uitgebouwd. VR2 was met een 
2-1 winst bescheidener. Ra-
chel Verbruggen maakte voor 
rust gelijk en na rust scoorde 
Britt Bake de winnende tegen 
Voorwaarts VR1. Ondanks de 
nederlaag tegen SEC VR1 (2-
0) speelde VR3 zeer verdien-
stelijk.

In de O19 categorie wisten de 
JO19-1 en MO19-1 te winnen. 

Wasmeer MO19-1 was met 
3-8 te sterk. JO19-1 knokte 
zich na een 4-0 achterstand 
heel knap terug tot 4-3, maar 
PVC JO19-1 liet het niet ver-
der komen en maakte zelfs 
nog 5-3. Het gecombineerde 
HSV/Zevenhoven JO19-1 was 
een maat te groot voor JO19-3 
(10-0). JO19-2 was vrij.
Op onze website alle uitslagen 
en het programma voor ko-
mende week.

   

v.v. Nederhorst in het nieuw gestoken
NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen vrijdag was het 
zover, de presentatie van 
de nieuwe kledinglijn van 
voetbalvereniging Neder-
horst.

Vanwege de geldende coro-
namaatregelen konden we 
helaas geen live presentatie 
met feestavond organiseren 
op Meerzicht. In plaats daar-
van hebben we een prachtige 
film gemaakt om dit heugelijke 

feit niet zomaar voorbij te laten 
gaan. Zie voor de film de Fa-
cebookpagina van Voetbalver-
eniging Nederhorst

In samenwerking met Patri-
ni, het kledingmerk van onze 
nieuwe hoofdsponsor jeugd 
123inkt.nl, zijn alle speler van 
hagelnieuwe shirts, broekjes, 
sokken, trainingspakken en 
tassen voorzien. En met de 
terugkeer van Cito als hoofd-
sponsor van de senioren ver-

welkomen we een oude beken-
de terug bij onze vereniging. 
Naast deze hoofdsponsors 
bood deze nieuwe kleding ook 
ruimte voor mouwsponsoren. 
Het is onze sponsorcommissie 
gelukt om alle teams van een 
mouwsponsor te voorzien. 
Een woord van dank aan onze 
fantastische sponsoren voor 
steun aan onze vereniging. U 
kunt de film via onze website 
en sociale media kanalen te-
rugvinden, maar nog beter is 

het om langs te 
komen op Meer-
zicht en onze 
talenten in hun 
nieuwe tenues 
live te komen 
bekijken. We ho-
pen u dan ook 
snel weer op het 
mooiste complex 
van Wijdemeren 
te mogen verwel-
komen.

   

Walking Football voor heel Wijdemeren

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Op vrijdagavond was het 
eerste samenkomen van 

oudere heren om het Wal-
king Football te introduce-
ren. Cees Oudshoorn en 
Lex Bakker van SV Loos-
drecht willen uitdrukkelijk 

het ‘wandelvoetbal’ voor 
heel Wijdemeren en omge-
ving mogelijk maken.

“Als andere clubs in de dorpen 
dit ook zouden doen, dan heb 
je al gauw versnippering”, zegt 
Lex Bakker “liever samenwer-
ken met meer clubs.” Het was 
Cees Oudshoorn die op het 
idee kwam om deze voetbal-
tak in opkomst een kick off 
te geven. Walking Football is 
voor spelers vanaf 55 jaar, het 
past in het streven om men-
sen in beweging te brengen 
en daarnaast is het ook een 
fijne ontspanning. De hoofd-

regel is dat je beslist niet mag 
rennen. En dat blijkt nog een 
behoorlijke hindernis voor de 
aanwezige heren. Want zelfs 
als 55-plusser wil je bij een 
dieptepass de vrije ruimte in 
rennen, maar nee, dat mag 
niet. Het is vooral een tactisch 
spelletje met constant wisse-
lende driehoekjes. Lichamelijk 
contact is uitgesloten en harde 
knallen vanaf de eigen helft is 
ook niet volgens de regels. Je 
speelt 6 tegen 6 op een veld 
van 25 bij 40 meter.

Er waren 26 belangstellenden 
bij SVL, die niet allemaal kwa-

men opdagen op de eerste 
bijeenkomst. Maar dat moet 
groeien, menen Cees en Lex. 
Huisartsen, fysiotherapeuten 
en de gemeente Wijdeme-
ren ondersteunen dit initiatief. 
Voorlopig op de vrijdagavond 
alleen maar trainen. SV Loos-
drecht ziet het als een ver-
kenning om meer senioren te 
betrekken bij Walking Football. 
Een nadere invulling volgt nog. 
Er ligt een fraaie flyer klaar 
voor de promotie. Meer we-
ten? walkingfootball@svloos-
drecht.nl

   

ASV HC1 speelt samen met WeHaVe HC1
ANKEVEEN
Zowel handbalvereniging 
ASV uit Ankeveen als We-
HaVe uit Weesp kwamen 
jongens tekort om een 
HC1- team te vormen voor 
het seizoen 2021-2022. Ze 
hebben de krachten ge-
bundeld door een samen-
werking aan te gaan.

ASV HC1 met Casper, Jes-
se, Thom, Diederik, Owen en 
met coach Robert. WeHaVe 

HC1 met Milan, Florian, Ilay, 
Thomas, Thijs, Ewout en met 
coach Remco. Eerst was het 
wennen aan elkaar, maar 
dankzij de inspanningen van 
trainer Johannes weten ze 
elkaar goed te vinden en is in 
deze korte tijd al een echt en 
hecht team gevormd. Hiervoor 
dank namens de clubs en de 
coaches! Zondag 29 augustus 
speelden ze hun 1e wedstrijd 
samen tegen Shot ’73 HC1 uit 
IJsselstein. Dat ze al een echt 

en hecht team zijn, konden we 
meteen zien: gewonnen met 9 
– 28. Eerste succes is geboekt 
en dat er nog vele mogen vol-
gen!

Op de zaterdagen 18 septem-
ber en 2 oktober spelen de 
jongens om 9.00 uur thuiswed-
strijden op het sportcomplex te 
Ankeveen.
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Kleine boekenmarkt
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 11 september 
van 10:00 uur tot 16:00 uur 
is de OLV Hemelvaartkerk 
aan de Dammerweg in Ne-
derhorst den Berg open 

en is er een kleine boe-
kenmarkt. Deze bestaat uit 
drie kramen: romans, thril-
lers en kinderboeken.

Tevens is er een klein bui-

tenterras waar wij poffertjes, 
koffie/thee en cake verkopen. 
Maar dit kan alleen als we 
droog weer hebben.

   

‘Besloten’ Golfkampioenschap Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Wie verslaat de kampioen 
van 2019? In 2020 was 
door de coronabeperkin-
gen geen wedstrijd moge-
lijk, maar in 2021 gaan we 
weer strijden om de felbe-
geerde titel van ‘Kampioen 
van Nederhorst’.

Zaterdagmiddag 2 oktober 
op Old Course Loenen. Af-
slag 14.00 uur en verzamelen 
vanaf 13.00 uur. Iedereen met 
postcode 1394 mag meespe-
len, dus geef je snel op. Na-

tuurlijk nemen we de geldende 
covid-19 maatregelen in acht. 
Er kunnen maar een beperkt 
aantal mensen deelnemen 
dus schrijf je snel in. vol = vol 
en de volgorde van aanmel-
ding is bepalend.

Uitgangspunten
Onderstaand nog even de uit-
gangspunten m.b.t. de wed-
strijd: 9 holes wedstrijd, start 
om 14.00 uur en aansluitend 
borrelen en prijsuitreiking; 
Kosten 45 euro voor niet-le-
den en 20 euro voor leden 

OCL; Betaald is ingeschreven, 
uiterlijk 18 september a.s. op 
rek.nr. NL68 SNSB 0969 3088 
76 t.n.v. W.T. van Stam, onder 
vermelding van NDB Golf + 
Handicap; Geen diner inbe-
grepen, wel mogelijk maar op 
eigen initiatief; Prijzen voor 
beste dame en heer, longest 
en neary. Met Handicap verre-
kening
Wij hopen weer veel Neder-
horst- golfers te zien op 2 
oktober. (namens de toernooi-
commissie.; Nanny van Stam; 
nannyvanstam@gmail.com

   

Kinderkleedjesmarkt 2021 in Ankeveen
ANKEVEEN
Om 10.00 uur lagen de 
meer dan 26 kleedjes, groot 
en klein, als een mooie 
aparte kleurrijke lappen-
deken in het midden van 
het marktterrein. Heel veel 
kinderen (waarvan verras-
send ook veel van buiten 
Ankeveen) begonnen met 
het ‘afscheid nemen’ van 
veel van hun speelgoed en 
andere spulletjes.

Erg leuk om te zien hoe het 
loven en bieden dan gaat. En 
blije gezichten als dan met 
veel trots de aankoop aan 
papa en/of mama getoond 
kon worden. Al hoewel papa/
mama, met ietwat gefronste 
gezichten, toch juist het idee 
hadden om meer te verkopen 
dan te kopen. Ach ja.

De kinderen hadden een fan-
tastische dag. Naast de kleed-

jesmarkt waren er nog zoveel 
activiteiten te doen: springkus-
sen luchtkasteel, oud- Holland-
se spelletjes, Thomas de trein 
& Troy, je leukste- en lekkerste 
cupcake maken workshop bij 
Marjolein van Heavenly Cho-
colate, idem sleutelhanger 
maken workshop bij Joke de 
schoenmaakster, pizza’s en 

heerlijke koffies van Symon, 
ijs van de ijscoman, en nog zo 
veel meer! En dan kun je al-
leen maar tot de conclusie ko-
men dat het een hele gezellige 
zaterdagmarkt in Ankeveen 
was, en dat Bruisend Anke-
veen volgend jaar ongetwijfeld 
weer een kinderkleedjesmarkt 
zal organiseren.

   

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 8 september:
in TV Magazine besteedt 
GooiTV onder andere aan-
dacht aan de volgende onder-
werpen: magische magneten, 

de opening van Bij Bosshardt/
Het Trefpunt in de Wilhelmina-
kerk in Bussum. Het wordt de 
nieuwe huiskamer van Bus-
sum. Ook is er aandacht voor 
atletiek bij AV Tempo en zijn 

er prachtige beelden van de 
bloeiende heide.

Op 31 augustus 2021 is mijn man, onze vader,
schoonvader en lieve opa overleden.

 

Cornelis Snel
Cees

 
Geboren te Nederhorst den Berg op 10 november 1935

 
We zijn verdrietig, maar hebben heel veel prachtige

herinneringen en zijn dankbaar dat hij zolang in
ons midden is geweest.

 
Corrie Snel-de Leeuw

Wilma en Frans
Ronald en Desiré

Bram
 

Kievitslaan 12
1394 CR Nederhorst den Berg

 
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

FAMILIEBERICHTEN

Vechten hoeft niet meer,
rust nu maar uit.

Verdrietig, maar dankbaar voor de tijd die we nog met 
elkaar hebben doorgebracht, hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze moeder, schoonmoeder en 
oma

Johanna 
van Dijk - Ockhuysen

- Hannie -
* Hilversum,  † Kortenhoef, 
2 april 1951  2 september 2021

weduwe van Cornelis van Dijk

 Hilversum  Michael en Rose
  Milan en Laura

Correspondentieadres:
Ireneweg 29
1241 XX  Kortenhoef

Hannie is overgebracht naar Afscheidscentrum Van Vuure, 
Noordereinde 55 te ’s-Graveland, alwaar gelegenheid tot 
condoleren en afscheid nemen op donderdag 9 september 
van 19.00 tot 20.00 uur.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaatsvinden.

anoniem
dag en nacht

Help door 
te luisterenLuister jij?

Als iemand zijn  
verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

      Word 
vrijwi�iger!

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Zaterdag Wijde Gat Concert
KORTENHOEF
Als de weergoden geen 
roet in het eten gooien, zal 
a.s. zaterdag om 17.30 uur 
de 7e editie van Het Wijde 
Gat Concert plaatsvinden. 
Vanaf 12 uur kunt u zater-
dag op www.wijdegatcon-
cert.nl zien of het concert 
doorgaat. Hou deze na-
middag vrij!

Lekker dobberen in een boo

tje om te genieten van swino
gende muziek. 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 aano
vullen. Dat trio bestaat naast 
Derk de Kloet uit Wilco Koso
ter en Boris Oostendorp. Zij 
vormen de basis voor het opo
treden op 11 september en zij 

hebben aangegeven dat zij 
zich bijzonder verheugen op 
een optreden voor u op deze 
unieke locatie op het water.

Gratis
Het concert is gratis toegano
kelijk voor eenieder die met 
een boot of ander vaartuig 
zonder motor naar het Wijde 
Gat komt. Boten met motor 
kunnen bij de ingang van het 
Wijde Gat aan de kant van het 

Hilversums Kanaal een sleep 
krijgen. Die sleep vertrekt om 
17.15 uur naar het podium, 
dus zorg dat u op tijd bent. Bij 
het vertrekpunt zal live muo
ziek ten gehore worden geo
bracht, waardoor u tijdens het 
wachten wordt opgewarmd 
voor het concert. Neem uw 
hapje en drankje mee. Het 
concert zal zoals gebruikelijk 
duren tot 19.30 uur. Indien 
u niet zelf over een boot(je) 

beschikt kunt u terecht bij de 
plaatselijke verhuurbedrijven, 
die ook dit jaar hun medewero
king hebben toegezegd:

Jachthaven Kortenhoef, Moo
leneind 2A, Kortenhoef, 035 
– 656 1871; Watersportbedrijf 
Moby Dick, Kortenhoefsedijk 
124a, Kortenhoef, 035o 656 
0032 en Ottenhome, Zuwe 
20, Kortenhoef, 035 – 582 
3331.

   

Monumentendag ook op kasteel
NEDERHORST DEN BERG

Kasteel Nederhorst doet 
a.s. zaterdag, 11 septem-
ber, mee met de Open 
Monumentendag. Er zijn 
presentaties (over de ge-
schiedenis, de restauratie 
en herbestemmingsplan-
nen) in het kasteel zelf en 
de kasteeltuin is open.

Het in oorsprong middeleeuwo
se kasteel Nederhorst den 
Berg werd gesticht in de peo
riode rond 1300 als een eeno
voudige, omgrachte woontoo
ren en zou tot in het begin van 
de zeventiende eeuw uitgeo
breid worden tot een onregelo
matig complex. In ca. 1630o
35 herbouwde Gerard van 
Reede van Nederhorst het 
kasteel en voorzag het van 

vier zeshoekige hoektorens. 
In de achttiende eeuw kreeg 
het terrein zijn huidige opzet. 
In 1971 brandde het kasteel 
gedeeltelijk af maar werd 
weer opgebouwd. Stadshero
stel Amsterdam is samen met 
de Harmine Wolters Stichting 
een herbestemmingsplan 
aan het maken om de woono
functie terug te brengen in 
het kasteel. De projectleider 

van Stadsherstel Amsterdam 
(Ruth van der Puijl) en de proo
jecteider van de architect Vero
laan en Bouwstra (Stef Gero
rits) vertellen de bezoekers 
graag over de plannen.

Open
Open: zaterdag 11 sept van 
11.00 tot 16.00 uur; Presentao
tie: 12.00 en 14.30 uur (zaalo
tje voor 20 pers.) Inschrijven 

via r.vd.puijl@stadshersteo
lamsterdam.nl . Wees er snel 
bij, want er zijn maar een paar 
stoeltjes. Mochten er plaato
sen over zijn dat kennen we 
die toe in volgorde van aano
komst op de dag zelf; Adres: 
Slotlaan 4, Nederhorst Den 
Berg; Meer informatie: www.
stadsherstel.nl

   

Villa Festival organiseert eerste evenement
‘S- GRAVELAND
Vrijdag 10 september is 
het zover, Stichting Villa 
Festival organiseert zijn 
eerste evenement op het 
parkeerterrein van voet-
balvereniging s.v. ‘s-Gra-
veland. Dit event zal een 
drive-in bioscoop zijn, 
waarover hieronder meer.

Nu eerst meer over deze ono
langs door jonge enthousiaso
te Wijdemeerders opgerichte 
stichting. De oprichters, Julio
en Janmaat, Bob Kroegman, 
Bart van Enk, Jochem van 
den Brand, Tom van Rijn en 
Menno Kempers, fantaseero
den als vrienden onder elkaar 
al lange tijd over het organio
seren van lokale evenemeno
ten. Waar het eerder enkel bij 
fantaseren bleef is er begin dit 
jaar besloten dat het tijd voor 
actie was. Vervolgens ging 
het snel, in maart voerden 
zij de eerste gesprekken met 
Saskia Hille, dorpscoördinao
tor bij de gemeente Wijdemeo
ren. Dit resulteerde in een fijn 
contact met Bas Kreugel van 
Notariaat Wijdemeren alwaar 
in juni de stichting formeel 
werd opgericht.

Het doel van Villa Festival 

(Latijns voor dorpsfeest) is: 
‘Het versterken van het dorpso 
en gemeenschapsgevoel, 
alsmede al hetgeen met het 
vorenstaande in de ruimste 
zin verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn’, aldus 
opgetekend op 23 juni 2021 
in Loosdrecht. Dit doel willen 
de mannen bereiken door 
zowel jaarlijks terugkerende 
als eenmalige evenementen 
te organiseren binnen Ankeo
veen, ‘soGraveland en Koro
tenhoef.

Wees altijd als eerst op de 
hoogte van hun plannen en 
volg hen op:
Instagram (https://www.instao
gram.com/villa.festival/)
Facebook (https://www.faceo
book.com/StichtingVillaFestio
val/)
Of via de website www.vilo
laofestival.nl

Drive- in bioscoop
Afijn, de formaliteiten zijn afo
gerond, over tot de orde van 
de dag. Aanstaande vrijdag 
10 september wordt er een 
driveoin bioscoop georganio
seerd op het parkeerterrein 
van s.v. ‘soGraveland. Kaaro
ten hiervoor zijn te reserveren 
via de website en de kosten 

bedragen € 20,o per auto. 
Voor aanvang wordt elke auto 
voorzien van een menukaart 
waarop wordt aangegeven 
wat en hoe er besteld kan 
worden. Dit wordt vervolgens 
bij de auto afgeleverd alwaar 
het verschuldigde bedrag per 
pin voldaan kan worden. De 
film die gedraaid gaat worden 
is The Lion King (versie ‘19), 

het klassieke Disneyo verhaal 
met daarin levensecht lijkeno
de dieren. Dit alles zou niet 
mogelijk zijn zonder de spono
soren; Gizmo Retail, Intersell, 
FEoplus staal en design, Pero
fect Object en BTZ. Enorm 
bedankt voor jullie steun en 
vertrouwen tijdens ons eerste 
evenement.

Hopelijk mag Villa Festival julo
lie snel begroeten bij een van 
hun evenementen. Spoiler: 
het beoogde volgende eveneo
ment is een levendige kersto
markt, hierover later meer!

Foto: Bob, Bart, Jochem, Tom 
en Menno (Juliën staat helaas 
niet op de foto)
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Wijdemeren lustoord voor kanoërs

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Met de aanleg van een nieu-
we kanosteiger aan de Kwa-
kel te Kortenhoef wordt het 
netwerk van opstapplekken 
in Wijdemeren op een pret-
tige wijze verruimd. Vanaf 
deze plek nabij scouting 
Toxopeus kun je makkelijk 
aansluiten op bestaande 
routes. Wethouder Joost 
Boermans mocht namens 
zijn collega-wethouder Re-
creatie Jan-Jaap de Kloet 
de eerste slagen peddelen.

Bijkomend voordeel van deze 
locatie is dat er ruime par-
keergelegenheid is voor hen 
die hier willen opstappen. Met 
een paar slagen vaar je via de 
Dwarsvaart naar de Korten-

hoefse Plassenroute van Na-
tuurmonumenten die je langs 
rustige en fraaie plekken voert 
als het Wijde Gat naar o.a. de 
Zuwe. Een tocht van ± 10 km 
langs de blauwe palen met gele 
nummers die je in 3 uur kunt af-
leggen. Er zijn meerdere kano- 
en supsteigers bij de water-
sportbedrijven en ook aan de 
Vreelandseweg. De aanleg van 
deze steiger, die ook bij ijswin-
ters kan worden gebruikt om 
de schaatsen onder te binden, 
kostte 2.000 euro, uit het potje 
Impuls Recreatie en Toerisme.

Dorpscoördinator Saskia Hil-
le, stuwende kracht achter de 
schermen, vertelde dat er nog 
meer steigers in de pijplijn zit-
ten, allemaal om de stille re-
creatie, zonder motorboten, 
te stimuleren. Volgens Martin 

Wolters van de Toeristische 
Kanobond Nederland zijn de 
kanoroutes op de wateren van 
Wijdemeren populair in heel 
Nederland. Zo heb je ook nog 
de Oud Loosdrechtroute, de 
Vuntus- vaarroute, het Rond-
je Stille Plas en de Muyveldse 
Wetering. Met overstapplaat-
sen kun je alle routes met el-
kaar verbinden, soms met een 
stukje ‘klunen’. Een pittige tocht 
voor de meer ervaren kanoërs 
die gemiddeld tussen 4 en 7 
km per uur peddelen. “Er is nog 
wel behoefte aan meer pauze-
plekken”, zei Wolters. Op de 
site: tkbn.nl vindt u de flyer ‘Ka-
noën in Gooi en Vechtstreek’ 
met meer informatie.

Foto: Wethouder Boermans in 
de kano, gesecondeerd door 
liefhebbers

   

Op pad met zintuigen en beestjes
NEDERHORST DEN BERG
Voor de zomervakantie 
hebben de ‘Oude Meesters’ 
Herman van der Molen en 
Cees Stalenhoef de drie 
basisscholen in Nederhorst 
den Berg bezocht voor een 
voorbereidingsles rond 
het project ‘Op pad met 
je zintuigen’ voor groep 5 
en ‘Overal beestjes’ voor 
groep 6. De leerlingen kon-
den alvast oefenen met 
opdrachten die ze in de 
buitenles op het landgoed 
moesten maken.

Het weer op de dag van de 
buitenles was de leerlingen 
van de Meester Kremer- en 

Warinschool goed gezind. De 
kinderen hebben ervan geno-
ten. Voor de leerlingen van de 
Jozefschool gooide regen roet 
in het eten. Daarom gingen zij, 
inmiddels groep 6 en 7 op vrij-
dagmorgen 3 september naar 
het kasteel voor de buitenles. 
Groep 6 ging aan het werk op 
het grasveld naast het kasteel 
om te kijken hoe het landschap 
eruit zag, het meten van de 
hoogte van bomen, het ruiken 
van planten en struiken, het 
noteren van geluiden en het 
voelen van bomen en planten. 
Groep 7 zocht in het bos naar 
allerlei kleine beestjes en be-
studeerde een beestje aan de 
hand van opdrachten.

Na afloop lieten ze aan elkaar 
hun vondsten zien en dronk 
iedereen limonade, waarna ze 
weer terug liepen naar school 
met hun begeleiders. De ‘Oude 
Meesters’ danken drukkerij 
Dunnebier voor de gratis pos-
ter van de plattegrond van het 
landgoed en 123 inkt.nl voor 
de gratis pennen, de mede-
werkers van het kasteel voor 
het beschikbaar stellen van het 
landgoed, de directie, teamle-
den en begeleidende ouders 
voor de fijne samenwerking. 
Het was een geslaagd project 
voor de drie basisscholen in 
Nederhorst den Berg.

Start Open Atelier
NEDERHORST DEN BERG
Op 7 oktober gaat het Open 
Atelier van de Spotfabriek 
weer van start. Eens in de 
twee weken creëren we 
een plek waar we samen-
komen en een ieder met 
zijn/haar eigen kunstvorm 
aan de slag gaat.

Hier kun je lekker bezig zijn 
met b.v schilderen, tekenen, 
keramiek, werken met stof-
fen of speksteen etc. alles is 
mogelijk. Verder wisselen we 
ideeën uit en kun je van elkaar 
leren. Het kan ook een stimu-
lans zijn om thuis weer meer 

aan de slag te gaan. Ook gaan 
we weleens met elkaar naar 
een museum of een bijzonde-
re expositie. We hebben nog 
ruimte voor een aantal nieuwe 
deelnemers, dus ben je crea-
tief en spreekt dit jou wel aan, 
kom dan eens langs om een 
kijkje te nemen.
Twee donderdagochtenden 
per maand komen we bij el-
kaar in de Bergplaats in Ne-
derhorst den Berg. We starten 
op 7 oktober. Heb je belang-
stelling of vragen neem dan 
contact op met Trudy Rook: 
0649424564 of met Leny 
Vuurmans: 0643164258.

   

Veiligheid Ronde van   
Kortenhoef
KORTENHOEF
Nog 10 nachtjes slapen en 
dan hebben we op zondag 
19 september de Ronde 
van Kortenhoef. Dit is be-
langrijke informatie. Op 
het kaartje treft u de routes 
aan.

Blauw staat voor de kinderrou-
tes op het parcours: Kerklaan, 
Parklaan, Elbert Mooylaan, 
Egidius Blocklaan en Ker-
klaan. Langs de rode route 
(Kerklaan, Kwakel, Heren-
weg, Koninginneweg, Elbert 
Mooylaan, Egidius Blocklaan 
en Kerklaan) rijden de ama-
teurs, beloften, masters en 
elite.

Bereikbaarheid
Aangezien deze wedstrijden 
plaatsvinden op de openba-

re weg, zullen enkele straten 
gedurende het evenement 
afgesloten zijn. Deze wegen 
moeten autovrij zijn. Dit bete-
kent ook dat u in een aantal 
gevallen niet bij uw huis kunt 
komen of vertrekken met de 
auto. 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 Scha-
dijcklaan/Egidius Bloklaan/ 
Pieter van der Leelaan. In ge-
val van calamiteiten worden 
de wedstrijden altijd stilgelegd 
om de hulpdiensten vrije door-
gang te geven.
Met vragen over bereikbaar-
heid of anderszins betreffende 
de Wielerronde van Korten-
hoef kunt u mailen naar:
evenementen@gwcdeadelaar.nl


