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Bijzondere onthulling grafmonument
Albert van Benschop

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
14 januari 1945 was een 
dramatische dag in de eeu-
wenoude geschiedenis van 
Nederhorst den Berg. Op 
die ijskoude dag in de hon-
gerwinter werden Geertrui-
da Vink, Frits van Zanten 

en Albertus van Benschop 
vermoord door Duitse sol-
daten. Het gemeentelijk 
monument ter ere van Ber-
ger Albert van Benschop 
op de r.k. begraafplaats 
werd afgelopen zondag 
opnieuw onthuld door z’n 
nicht Agnes.

Klokgelui vanaf de toren van 
OLV Hemelvaartkerk bracht 
een groep belangstellenden 
bijeen op het kerkhof naast de 
kerk. Het monument dat met 
giften uit dorpsgemeenschap 
werd betaald (fl. 2666.-) en 
exact een jaar na die zwar-
te zondag werd onthuld, was 
volgens Historische Kringvoor-
zitter Ton Kuijs in erbarmelijke 
staat, zwart, scheef en onher-
kenbaar. Nu staat het er stra-
lend bij met de data van Alber-
tus van Benschop en de leus 
Furore Teutonigo. Naast het 
graf staat een herdenkingsbord 
met het verhaal van 14 januari 
1945.

Furore Teutonigo
250 Duitse soldaten waren 
op de koudste dag van het 
jaar aanwezig om het dorp af 
te grendelen. Men zocht ver-
plichte krachten voor de Ar-
beitseinsatz voor het Derde 
Rijk. Overal lag ijs, vele jonge 
mannen vluchtten alle kanten 
op. Albert van Benschop (19) 
en zijn vriend Ben Stokkers 
zochten bescherming tussen 

de spruitkoolstronken van kwe-
kerij Kostelijk. Toen zij de dek-
king verlieten, liepen ze recht-
streeks in het geweervuur van 
de Duitsers. Albert werd dode-
lijk getroffen en Ben gaf zich 
over. Op diezelfde dag werd 
Geertruida Vink (22) uit Hil-
versum die in de Horstermeer 
was om papieren voor een on-
derduiker op te halen, neerge-
schoten. Frits van Zanten (22), 
een joodse onderduiker, werd 
na een kort vuurgevecht, ook 
vermoord door de bezetters. 
De razzia leverde de Duitsers 
25 arbeidskrachten op voor 
hun oorlogsindustrie. Zij wer-
den afgevoerd via Vreeland 
naar Utrecht en van daar naar 
Duitsland. Gelukkig kwamen 
allen na de oorlog, vaak na 
grote ontberingen, weer thuis.

Persoonlijke getuigenis
Pastor Leo Wenneker die de 
herdenking leidde, vertelde zijn 
persoonlijke herinnering aan 
die tragische dag. Vanaf het Ei-
land werd de 10-jarige op weg 
naar de kerk door de Duitsers 
teruggestuurd. ‘Mijn moeder 
en acht kinderen waren doods-
bang. Vader zat met twee an-
dere onderduikers verstopt in 
ons huis. Het hele huis, alle 
kamers, boven, beneden, de 
kelder, de stal, de hooiberg en 
de schuur werden doorzocht. 
Maar er werd niemand ont-
dekt en de Duitsers vertrokken 
onverrichter zake’. Wenneker 
gaf aan dat grote gebeurtenis-
sen uit de wereldgeschiedenis 
ook de ‘kleine wereld’ van het 
Vechtdorp ingrijpend kunnen 
veranderen. De Furore Teuto-
nigo, de Duitse Razernij, ver-
woestte vele levens. Goed dat 
we dat blijven herdenken.

Wandelen 
voor vrede
‘S- GRAVELAND
In de Vredesweek organi-
seert Pioniersgroep Wijde-
meren een wandeling.

Deze staat in het teken van 
ontmoeting, bezinning en na-
denken over wat vrede voor 
jou betekent. We sluiten aan 
bij het landelijk thema van 
Vredesweek 2021: ‘Inclusief 
samenleven’. Op zondag 19 
september om 12 uur start de 
wandeling bij de Graankorrel 
op Zuidereinde 15 in ‘s-Grave-
land en rond 13.30 uur zijn we 
weer terug. Dan staat er koffie 
en thee klaar. De wandeltocht 
is ongeveer 5 kilometer en we 
houden anderhalve meter af-
stand van elkaar. Meer infor-
matie op de website: 
pioniersgroep-wijdemeren.nl

   

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 15 september:

In het politiek-maatschappe-
lijke discussieprogramma van 
GooiTV, In Derde Termijn, 
praat Ruud Bochardt met Gert 
Zagt (De Lokale Partij) en 
Nanne Roosenschoon (D66) 
over de tekortkomingen in 
de ambtelijke organisatie van 
Wijdemeren. In TV Magazine 
komen diverse regionale on-
derwerpen aan bod, zoals het 
monumentenweekend en de 
Nacht van de Vluchteling. Re-
dacteur Saskia Luijer gaat in 
gesprek met de burgemeester 
Crys Larson van Wijdemeren. 
Zie ook: gooitv.nl
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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. 18 september: 19.00 uur: 
 J. Dresmé
 OLV Hemelvaart
 Do. 16 september: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 19 september: 9.30 uur: 
 W. Vlooswijk en
 Ds. E.J. van Katwijk
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via
     tel. 0294 - 251315)

 H. Antonius
 Zo. 19 september: 9.30 uur: 
 J. Dresmé
 Wo. 22 september: 9.30 uur: 
 J. Dresmé
  (Aanmelden: op di. en do. 
      ochtend 9.00-12.00 via tel. 
      035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk
 Oec. Vredesdienst in 
 OLV Hemelvaart 
 Zo. 19 september: 9.30 uur:
     Ds. E.J. van Katwijk en

      W. Vlooswijk
 Kerkdienst met max.
 57 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. 19 september: 10.00 uur:
 D.s. K. van Meijeren
 Aanmelden verplicht, info:
 www.hervormdegemeen
 tesgraveland.nl/aanmelden

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 19 september: 9.30 uur:
 Ds. A.P.D. zijlstra

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 19 september: 16.30 uur:
 Nescio lezing door
 Naud van der Ven
      Aanmelden verplicht:

       Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 19 september: 10.00 uur:
 Ds. I. Smedema

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

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met: 

Weer 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.
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‘Schokkend, herkenbaar en verdrietig’
Bespreking organisatierapport Necker van Naem

WIJDEMEREN
Vorige week besprak de 
commissie Bestuur en 
Middelen het onderzoek 
naar de gemeentelijke or-
ganisatie door het bureau 
Necker van Naem. Ter-
men als ‘schokkend en 
herkenbaar’ vielen bij alle 
partijen. Verantwoordelijk 
portefeuillehouder burge-
meester Crys Larson nam 
die kwalificaties over en 
voegde er ‘verdrietig’ aan 
toe.

VVD- fractievoorzitter Sieta 
Vermeulen ging terug in de tijd. 
Al in 2017 had een bureau ge-
constateerd dat de organisatie 
tekortschoot. Geen effectieve 
aansturing van het ambtelijk 
apparaat, te weinig controle op 
de financiën en een gebrekki-
ge dienstverlening. Er werd 8 
ton geïnvesteerd, het leek een 
voortvarende aanpak, maar 
sindsdien was de basis nog 
steeds niet op orde. Ze hekel-
de het feit dat het gemeente-
bestuur geen woord wijdde 
aan eigen tekortkomingen. 
Jan Verbruggen (CDA) had 
de indruk ‘dat de organisatie 

moe is’. Volgens hem was een 
cultuuromslag noodzakelijk en 
zitten er teveel mensen op de 
verkeerde plek. René Voigt 
(Dorpsbelangen) sloot aan 
bij een amendement van alle 
partijen gezamenlijk in de ko-
mende gemeenteraad waarin 
wordt gevraagd om nog voor 
2022 met een Plan van Aan-
pak te komen. Ook een in-
terne controller moet zo snel 
mogelijk worden aangesteld. 
Volgens Stan Poels (PvdA/
GrL) blijft er na ‘deze heldere 
analyse’ slechts één aanbe-
veling over, namelijk Wijde-
meren voorbereiden op een 
fusie. Eerder had de VVD ook 
al gezinspeeld op deze ver-
volgstap. Wat D66 ‘er Nanne 
Roosenschoon betreft, moet 
een organisatie altijd bezig zijn 
met verandering. “Nu lopen we 
teveel achter de feiten aan.” Bij 
Gert Zagt van De Lokale Partij 
had dit rapport een ‘forse deuk 
in het vertrouwen’ veroorzaakt. 
Hij vroeg zich af of B&W wel 
hadden geluisterd naar sig-
nalen vanuit de ambtenaren. 
Hij zag een patroon van pap-
pen en nathouden en vooruit-
schuiven. Ook zag zijn partij 

te weinig vasthoudendheid bij 
burgemeester en wethouders 
om zaken aan te pakken.

Verdrietig
Burgemeester Crys Larson 
maakte een aangeslagen in-
druk. Zij was geschokt door 
het harde rapport en ze vond 
de conclusies ook herkenbaar. 
Ze kwam op voor de mede-
werkers die geconfronteerd 
werden met felle kritiek, terwijl 
dat lang niet altijd terecht was. 
Misschien was de raad op het 
verkeerde been gezet door 
mededelingen dat de basis op 
orde was. Het verwijt dat B&W 
te weinig zelfreflectie hadden 
getoond, kon ze zich voor-
stellen. Het was niet bewust, 
hoog ziekteverzuim, veel va-
catures en de coronapande-
mie hadden het werken lastig 
gemaakt. Een discussie over 
fusie paste volgens mevrouw 
Larson niet in dit kader. Inder-
daad moet de focus liggen op 
betere bedrijfsvoering. Dat de 
raad meer urgentie wil met 
een nieuwe aanpak, daar zou 
ze alles aan doen. Half no-
vember komt er een voorstel 
op hoofdlijnen.

   

Onafhankelijk onderzoek
WIJDEMEREN
In de kantlijn van het de-
bat over het rapport van 
Necker van Naem kwam de 
naam Evert Jan Kruijswijk 
Jansen naar voren. Hij was 
een van de onderzoekers, 
maar is tevens CDA- raads-
lid in de gemeenteraad van 
Hilversum.

Er zou van belangenverstren-
geling sprake kunnen zijn, 
daar Hilversum in het verleden 
als fusiepartner van Wijdeme-
ren werd gepresenteerd. En 
wellicht in de toekomst weer. 
Hoe onafhankelijk was de 
heer Kruijswijk Jansen? Alle 
partijen vonden zijn inbreng 
niet acceptabel. Terugdraaien 
kan niet meer. De vraag was of 

de burgemeester op de hoogte 
was. Ze kende de naam, maar 
had geen link gelegd met zijn 
raadslidmaatschap bij de bu-
ren. Volgens René Voigt (DB) 
was in ieder geval nergens te 
lezen dat Kruijswijk Jansen 
bevooroordeeld had geoor-
deeld.

Onvrede over herin-
richting jachthaven
De Otter
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
‘De bulldozer gaat over 
’t terrein’ zei Jaap van 
Waveren die namens de 
Klankbordgroep De Otter 
insprak bij de commissie 
Ruimte en Economie om 
zijn zorgen te uiten over 
het plan van eigenaar Dut-
chen om de jachthaven om 
te vormen naar een vakan-
tiepark.

Uit gesprekken met bewoners 
was gebleken dat Dutchen 
verder wil gaan dan sommige 
commissieleden vermoedden. 
Die hadden ’s ochtends nog 
koffie gedronken bij de ontwik-
kelaar. Er liggen nu 12 woon-
arken en er staan 14 huisjes 
voor in totaal 43 personen. 
Volgens Van Waveren worden 
de particuliere woonarken ver-
plaatst (8), maar de huurarken 
moeten weg. De bewoners van 
de woningen kunnen terecht in 
een nieuw appartementenblok 
en de jachthaven wordt terug-
gebracht tot de helft. Ook de 
kraan om boten te takelen zal 
verdwijnen. Voor 70 boten is 
er geen plek meer in de win-
terstalling, terwijl de tarieven 
zijn verdriedubbeld.

De ex-wethouder pleitte voor 
behoud van deze karakteris-
tieke plek sinds 1933, zonder 
slagboom. Velen wonen er al 
jaren, waarbij hun woongenot 
essentieel is. Ook zijn er bij de 

bewoners grote zorgen over 
de waarde van het bezit. Van 
Waveren hoopte hartgrondig 
dat De Otter geen woonplek 
wordt voor de happy few.

Kaders
Het debat in de commissie 
ging over een raadsvoorstel 
waarin de kaders van de ge-
meente Wijdemeren voor het 
plan waren opgesteld. Daar-
over was de klankbordgroep 
tevreden, omdat die groten-
deels de belangen van de 
bewoners van de huidige De 
Otter ondersteunen. Wat Van 
Waveren betreft hoeft het be-
stemmingsplan niet te worden 
gewijzigd.

Nanne Roosenschoon (D66) 
constateerde dat de uitleg van 
Van Waveren ‘lijnrecht’ stond 
tegenover wat de directie van 
Dutchen eerder had gepresen-
teerd. De grote vraag is hoe 
het een ander zal uitpakken, 
daarbij is zicht op de afspra-
ken juridisch van belang. Jan 
Verbruggen (CDA) was blij 
dat Dutchen de ‘verrommeling 
aanpakt’. Namens Dorpsbe-
langen zei René Voigt dat de 
ontwikkelaar ‘met 10-0 achter 
staat’, omdat behoud van het 
karakter primair is. VVD en 
De Lokale Partij deelden de 
zorgen over het opofferen van 
de recreatie ten koste van de 
verdiensten van een project-
ontwikkelaar.
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10 jaar Bakker Jeroen
Door: Kim Tomei

KORTENHOEF
Op zaterdag 11 september 
was het feest bij bakker 
Jeroen. Bakker Jeroen is 
precies 10 jaar een begrip 
in Kortenhoef en omstre-
ken en dat moest gevierd 
worden. Jeroen en zijn 
vrouw Miranda lieten er 
geen gras over groeien: 
er stond een springkus-
sen voor de kinderen, ook 
konden zij een heuse ‘glit-
tertattoo’ laten zetten. Je-
roen liep, zichtbaar trots, 
rond en aanschouwde 
alles. Hij maakte een ont-
spannen indruk en maakte 
met iedereen een praatje.

Niet alleen ín de bakkerij was 
er lekkers te koop, maar ook 
buiten. Zo kon iedereen snel 
geholpen worden en ble-
ven de rijen kort. Er waren 2 
kraampjes buiten: achter de 
eerste kraam stonden 2 da-
mes van stichting Viore. Een 
stichting die zich inzet voor 
mensen die leven met kanker. 
Bakker Jeroen ontwikkelde 
een speciaal brood, de ‘Vio-
rebol’, een niet te versmaden 
broodje, dat je écht geproefd 
moet hebben. Een brood kost 
nog geen 4 euro, 2 euro daar-
van gaat naar stichting Viore. 
Het broodje is de hele maand 
september verkrijgbaar, dus 
zorg dat u hem geproefd heeft 
(en wellicht een paar op voor-
raad in de vriezer?).

Het andere kraampje werd be-
mand door ‘Molen de Hoop’. 

Niet veel mensen weten dat 
onze bakker dáár het biolo-
gische meel haalt voor het 
overheerlijke ‘4 mouten vol-
koren brood’. Bij dit kraampje 
kon je terecht voor oliebollen 
en overheerlijke pannenkoe-
kenmix, om thuis de lekkerste 
pannenkoeken te bakken.

Trakteren
Wie jarig is trakteert en ook 
daar heeft bakker Jeroen aan 
gedacht: bij álle winkels van 
Bakker Jeroen, en dat zijn er 
inmiddels wel 3, werden wil-
lekeurige klanten verrast met 
een heus verwenpakket, be-
staande uit alle toppers uit het 
assortiment. Je kon dus zo-
maar, bij het halen van je za-
terdagse croissantje, met een 
mand vol lekkers terugkomen.

Oliebollenwedstrijd
Het spektakel van deze dag 

was natuurlijk de aangekon-
digde oliebollenwedstrijd. 
Waarom oliebollen in septem-
ber? Omdat de oliebol toch 
wel hét paradepaardje van de 
bakker is. In de oliebollentest 
van het AD kwam de bakker 
zelfs in de top 10! Bij het 1-ja-
rig jubileum heeft Jeroen het 
record ‘de langste krenteweg-
ge’ verbroken, met een kren-
tewegge van wel 224 meter.

Dit jubileum moest de oliebol 
de hoofdrol spelen, en zo werd 
er een oliebollen-eet-wed-
strijd georganiseerd. Het lan-
delijk record staat op 13 olie-
bollen in 12 minuten. Op het 
laatste moment was er een 
klein beetje stress: 2 deelne-
mers konden toch niet mee-
doen. Jeroen en zijn team zijn 
niet voor één gat te vangen, 
zo hadden ze een willekeuri-
ge voorbijganger bereid ge-
vonden om met assistentie 
van zijn zoontje, mee te doen. 
De laatste plaats werd opge-
vuld door een medewerker 
van bakker Jeroen. Dapper, 
want hij had die ochtend al 
vier oliebollen op!

De deelnemers kregen ieder 
een plaat met 20 oliebollen. 
Na 12 minuten was de eind-
stand duidelijk, dit was de top 
3: Riley: 9 oliebollen; Leroy: 6 
oliebollen; Ron: 4 oliebollen. 
De winnaars gingen er met 
een prachtige zilveren schaal 
vandoor. We zijn benieuwd 
wat onze ondernemende bak-
ker weer gaat verzinnen. Je-
roen en zijn team stralen zo-
veel enthousiasme en energie 
uit, daar kunnen we nog veel 
van verwachten.

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

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

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Speculaasjes!
met of zonder

amandeltjes
250 gram € 4,60

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Viore-bol

€ 2,00 per brood gaat naar stichting Viore€ 2,00 per brood gaat naar stichting Viore

Feest bij Jeroen
Lekker kleuren!

Voor de kinderen hebben we een leuke
 kleurwedstrijd. Download de kleurpaat 
van onze website. Als je deze inlevert 
win je misschien wel een leuke prijs!

Speciaal voor ons jubileum hebben wij de Viore-bol 
ontwikkeld voor de Stichting Viore Centrum. De desembol 

met zonnebloempitten is overheerlijk en u helpt er een 
goed doel mee! De Viore-bol is de gehele 

maand september verkrijgbaar.

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

per brood

€ 3,95

Toppers
door de jaren heen

Naam: 

 Leeftijd: 

Telefoon: 

Mailadres: 

Vul de gegevens in, lever de kleurplaat tot 30 september 2021 in bij onze 

winkel, de winnaars mogen pepernoten komen bakken in de bakkerij.*

*Er zijn meerdere winnaars mogelijk. Geldig voor meisjes en jongens t/m 10 jaar oud. 

Iedereen die een kleurplaat inlevert ontvangt een klein presentje.

Let ook op onze 
TOPaanbiedingen 

de hele maand 
september!

Speciaal voor ons jubileum hebben wij de Viore-bol 

ToppersToppers
september!
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Verkoop Molenmeent met mitsen en maren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De gemeente wil aan de 
Molenmeent in Loosdrecht 
4.800 m2 grond verkopen 
voor woningbouw. Deze 
locatie is naast het Kini-
nelaantje in ’s-Graveland 
en de Smeerdijkgaarde in 
Kortenhoef een van de drie 
kansrijke locaties waar de 
gemeente nog iets kan re-
aliseren voor woningzoe-
kenden. Er is ruimte voor 
35% woningen met kap (2 
hoog) en 35% appartemen-

ten, maximaal drie verdie-
pingen. Het aantal is nog 
niet bekend.

Schuin tegenover het ge-
meentehuis bezit Wijdemeren 
± 7.300 m2 grond, waarvan 
2.500 m2 is bestemd voor 
natuur. Op 30 juni werd het 
voorstel voor verkoop verwor-
pen, nu kwam het vorige week 
aangepast ter tafel. Volgens 
de commissieleden waren de 
wijzigingen miniem, maar wel 
voldoende om VVD en D66 in 
de richting van ‘ja’ te sturen. Er 
zijn nogal wat bezwaren. Na-

mens de bewoners van de Ra-
ding en het Jagerspaadje zond 
Sam Onder een uitgebreid do-
cument, waaronder een brief 
van een advocaat, gespeciali-
seerd in omgevingsrecht. Eén 
omwonende is eigenaar van 
600 m2 door verjaringsrecht. 
Dat betwiste verschil moet 
nog worden uitgezocht. Het 
verbaast de advocaat dat de 
gemeente stelt dat het niets 
uitmaakt qua verkoop, de per-
celen zouden slechts 5 meter 
minder diep zijn. Voorts meldt 
de juriste dat bouw in strijd zou 
zijn met de provinciale regels 

van de Omgevingsverorde-
ning. Een aanvraag die de 
gemeente deed om de nieuwe 
regels te ontduiken, zou te laat 
zijn ingediend.

Jos de Weerd, die naast het 
gebied woont, vatte de bezwa-
ren samen door te wijzen op 
de grote risico’s betreffende 
het eigendom en de Omge-
vingsvergunning. Welke pro-
jectontwikkelaar zou dit aand-
urven?

Oppositie tegen
Hoewel coalitiepartijen VVD en 

D66 in de komende raad met 
amendementen komen om de 
verkoop aan te passen, zul-
len ze waarschijnlijk wel vóór 
stemmen. VVD ‘er Michiel van 
Balen wil de schets omdraai-
en, appartementen aan de 
kant van de rotonde bij het ge-
meentehuis en de vrijstaande 
woningen richting de golfvel-
den. CDA en Dorpsbelangen 
zien het plan helemaal zitten. 
Maar Gert Zagt en Stan Poels 
van oppositiepartijen DLP en 
PvdA/GrL waren tegen vanwe-
ge de vele onzekerheden. In 
de raad valt de beslissing.

   

Vreemde wereld
Ingezonden brief

We leven in een vreemde 
wereld. Een afgestudeerd 
geschiedkundige kan minis-
ter-president worden, ook al 
schieten zijn herinneringen 
toch te kort. Iedereen die vol-

doende steun krijgt kan wet-
houder worden op een gebied 
waar hij weinig benul van 
heeft. Neem nu de onlangs ge-
opende kanosteiger door Joost 
Boermans, misschien geschikt 

voor een kano, maar niet voor 
een kajak. En dan lees je in de 
krant dat Liesbeth Siderius niet 
langer het vak van kinderarts 
mag uitoefenen, omdat de re-
geltjes zijn veranderd, een vak 

waarin zij al vele jaren actief in 
is, waarvan ze knowhow heeft. 
Ik wens haar daarom ook veel 
sterkte bij alle processen die 
wellicht nog komen.

Patrick Kreuning,
Ankeveen

   

73% inwoners Wijdemeren gevaccineerd
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit recente cijfers van 
RIVM blijkt dat in de vijf 
dorpen 73% vanaf 12 jaar 

volledig is gevaccineerd, 
83% heeft één prik ontvan-
gen.

Het landelijke gemiddelde van 
volledige vaccinaties staat op 

77% (85% 1x). Het laagste 
percentage van Nederland 
heeft Urk met 23% en het 
hoogste Schiermonnikoog met 
maar liefst 93%.
In de Gooi en Vechtstreek ver-

schillen de cijfers nauwelijks. 
In Weesp is 71% helemaal 
gevaccineerd (82% eenma-
lig). Dit zijn de cijfers van Hil-
versum: 72% (83%); Gooise 
Meren: 72% (83%); Huizen: 

69% (80%) en Blaricum: 76% 
(86%). Er is nog wel een be-
hoefte in bepaalde wijken van 
Hilversum, Weesp en Bussum 
meer mensen aan te sporen 
om zich te laten vaccineren.

   

Welkom terug bij de Jagthuis-concerten
NEDERHORST DEN BERG
De nieuwe seizoensfolder 
met de Jagthuis-concer-
ten is zojuist bij velen in 
de brievenbus gegleden. 
We verheugen ons op een 
nieuw seizoen met minder 
obstakels dan het vorige.

In elk geval vindt zondag 19 
september het openingscon-
cert plaats. Omdat de 1,5 me-
ter-maatregel nog van kracht 
is, is er een beperkt aantal 
zitplaatsen beschikbaar. Het 
concert begint om 14 (!) uur en 
heeft geen pauze.

De musici die voor u spelen 
zijn bekenden, niet alleen in 
het Jagthuis, maar in heel 
Nederland. Violiste Jacobien 
Rozemond speelt samen met 
accordeoniste Renée Bekkers 
(die we kennen van het accor-

deonduo Toeac). Op het pro-
gramma staan werken die net 
op hun gloednieuwe cd ‘Vox’ 
verschenen zijn. Zij verbinden 
nieuwe muziek voor viool/stem 
en accordeon met composities 
van grootmeesters van 100 
jaar geleden: Jeths en Rach-
maninov, Beljon en Stravins-
ky. Geweldige musici, unieke 
werken.

In de nieuwe seizoensfolder 
staan alle concerten vermeld. 
Daarin staan ook de moge-
lijkheden voor abonnemen-
ten. Wilt u een brochure ont-
vangen, mail dan uw naam 
en adres naar stal@jagthuis.
nl of vraag er een aan bij 
Het Jagthuis (zie onder). Alle 
concerten staan bovendien 
vermeld op de website: www.
jagthuis.nl.

Duo Rozemond & Bekkers: 
zondag 19 september 2021, 
aanvang 14 uur, entree 20 
euro (tot 25 jaar 10 euro).

Reserveren via de website 
www.jagthuis.nl, per e-mail via 
stal@jagthuis.nl of telefonisch 
0294-252609. De locatie van 

het concert is Het Jagthuis, 
Middenweg 88, Nederhorst 
den Berg (Horstermeer).
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• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NLLINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

WINKELWINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68 
  
SLAAP EXPERIENCE LOODSSLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK) 
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

Nieuwe wasm. vanaf €. 210,- 2 jaar fabr. garanti e
Ook voor alle andere witgoed app. en inbouw.

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965

Agenda raadsvergadering 

Datum: 16 september 2021 

Aanvang: 20.00 uur

Vaste Agendapunten* 

Hamerstukken 

6.   Verklaring geen bezwaar Hinderdam 1a

7.    Normenkader Accountant

8.   Raadsvoorstel vergaderschema 2022

9.   Monitor sociaal domein

10. Samenwerkingsafspraken MRA

11. Verordening blijverslening en aangepaste verordening

      verzilverlening

Bespreekpunten 

12. Organisatie onderzoek Necker van Naem

13. Vaststellen Omgevingsvisie

14. Aangepast voorstel verkoop Molenmeent

15. Kaders herontwikkeling Jachthaven de Otter

Overig

16. Vragenhalfuur

17. Moties Vreemd aan de agenda

18. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u volgen via 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur



>   Bewonersavond Lindeplein
We gaan het Lindeplein in Loosdrecht een 

opknapbeurt geven! Samen met een aantal 

betrokken bewoners hebben we hiervoor 

plannen gemaakt. Het gaat om kleine ingrepen 

met een groot effect, zoals het verwijderen van 

het riet, het toevoegen van bloemrijke oevers 

en het weghalen van de stalen constructie met 

bruidssluier. Gelijktijdig willen we een aantal 

bomen op het plein vervangen. Wilt u hierover 

meepraten? Kom naar de bewonersavond op 

dinsdag 14 of woensdag 15 september. Er is 

beperkte capaciteit, dus graag aanmelden. Kunt 

u niet aanwezig zijn of leest u deze uitnodiging 

niet op tijd? U kunt uw reactie ook geven  via 

www.wijdemeren.nl/lindeplein. 

>   18 september: World Cleanup day
Op zaterdag 18 september is het World Cleanup 

day; de grootste wereldwijde opruimactie van 

zwerfafval! Doe ook mee en maak er samen met 

uw straat, vereniging of school een gezellige dag 

van! Als gemeente ondersteunen we de actie 

graag met vuilniszakken, hesjes en/of papierknij-

pers. Neem hiervoor contact op met

j.mur@wijdemeren.nl of j.landwaart@wijdemeren.nl.

Wees er snel bij, want op=op. En vergeet niet om 

eventuele acties aan te melden via

www.worldcleanupday.nl. Veel succes! 

>   Corona sociaal herstelfonds
De coronacrisis maakt het leven voor veel 

Nederlanders die al in armoede en schulden 

leven zwaarder. Daarnaast bereiken nieuwe 

groepen door deze crisis de armoedegrens. 

Het Oranje Fonds wil projecten ondersteunen 

die deze mensen helpen. Heeft u een initiatief 

voor uw buurt dat hierbij past met een focus op 

eenzaamheid, armoede en het mogelijk maken 

van vrijwillige zorg? Dan kunt u een beroep doen 

op het Corona sociaal herstelfonds. U kunt uw 

aanvraag tot en met 31 oktober indienen via 

www.oranjefonds.nl. 

>   Prikken zonder afspraak
Alle volwassenen en jongeren van 12 jaar en 

ouder kunnen zich bij GGD Gooi en Vechtstreek  

laten vaccineren tegen het coronavirus. U bent 

zonder afspraak van harte welkom voor uw 

eerste prik op de vaccinatielocatie in Hilversum, 

Verlengde Zuiderloswal 16. Dit kan op maandag, 

woensdag en zaterdag van 8.30 - 16.30 uur en 

op dinsdag en donderdag van 18.00 - 21.30 uur. 

Op vrijdag en zondag is de vaccinatielocatie in 

Hilversum gesloten. Neem uw identiteitsbewijs 

en een mondkapje mee. Info: www.ggdgv.nl. 

Wijdemeren
informeren

Reisadviezen aangescherpt

Sinds 4 september zijn een aantal belangrijke 

maatregelen gewijzigd voor reizigers die vanuit het 

buitenland naar Nederland (terug)reizen. Diverse 

landen zijn aangewezen als (zeer) hoog risicoge-

bied. Gaat u nog op vakantie? Houd het reisadvies 

voor terugkeer naar Nederland goed in de gaten via 

www.nederlandwereldwijd.nl/reisadviezen.

O�  ciële
bekendmakingen

De energiecoöperatie Wijdemeren 
krijgt steeds meer vragen van bewo-
ners en ook het aantal projecten dat 
zij uitvoeren groeit snel. Ze kunnen 
dus nog wel wat extra handen ge-
bruiken. Komt u het team van ener-
giecoaches in uw dorp versterken? 

Als energiecoach helpt u andere inwoners 

om energie te besparen. U krijgt een gratis 

basistraining van zes dagdelen over o.a. isola-

tie en installatie. U krijgt inzicht in energiebe-

sparende maatregelen, de effecten daarvan, 

de wensen van bewoners, de praktische toe-

pasbaarheid en een oefening in gespreksvoe-

ring. Daarna wordt u lid van een leuk team 

per dorp en gaat u samen met een ervaren 

energiecoach op pad. De verwachting is dat 

u ongeveer twee tot vier uur per week als 

vrijwillige energiecoach bezig bent.

Kennis delen
De energiecoaches van het eerste uur zijn 

nog steeds enthousiast. Pieter is inmiddels 

vier jaar energiecoach: “Ik heb veel ken-

nis opgedaan toen ik mijn eigen huis ging 

verbouwen. Als energiecoach kan ik deze 

kennis delen met buren en andere bewoners 

in Wijdemeren. Dat is ontzettend leuk om 

te doen!” Ook Eric heeft als energiecoach 

al de nodige gesprekken gevoerd: “Duur-

zaamheid is in mijn leven en werk altijd al 

belangrijk geweest. En als architect ben ik 

blij om mijn kennis te kunnen delen. Tijdens 

de gesprekken hoop ik mensen een beetje 

bewust te maken van de urgentie om energie 

te besparen.”

Aanmelden
Lijkt het u leuk om met een gezellige club 

dorpsbewoners aan de slag te gaan? Om 

nog meer inwoners van Wijdemeren bewust 

te maken van hun energieverbruik en hen te 

helpen om de stappen naar het verduurza-

men van hun huis helder te krijgen? Laat het 

dan weten via info@ecwijdemeren.nl. 

Liever iets anders doen binnen de energie-

coöperatie? Ze kunnen altijd nog mensen 

gebruiken, dus neem vooral contact op! 

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

15 september 2021

KortEnergiecoach:
iets voor

u?

Energiecoach:
iets voor

#mooiWijdemeren
@koningsbrugg

Agenda raadsvergadering
16 september

Wijdemeren is trots op haar onder-
nemers. Tegelijkertijd zien we dat 
er uitdagingen liggen om ook in 
de toekomst succesvol te blijven. 
We nodigen u van harte uit om op 
maandag 11 oktober hierover met 
ons in gesprek te gaan tijdens het 
Ondernemersontbijt. 

Momenteel stellen we de Economische 

Agenda 2030 op. In dit document komen 

ambities te staan, waarmee er een duidelijke 

stip aan de horizon wordt gezet. Wat gaan 

we de komende jaren op economische vlak 

doen en hoe onderscheiden wij ons van an-

deren? En niet te vergeten: welke specifieke 

acties horen daarbij? En hoe gaan we regelen 

dat die acties ook echt allemaal worden 

uitgevoerd? 

Aanmelden
Op maandag 11 oktober organiseren we 

daarom het Ondernemersontbijt. We gaan 

graag, samen met Ondernemend Wijdemeren, 

Koninklijke Horeca Nederland en VNO-NCW, 

in gesprek met ondernemers over deze 

Economische Agenda. Het ontbijt duurt van 

8.00 tot 10.00 uur. U bent van harte welkom 

om mee te praten en te doen. We hopen u te 

zien! Aanmelden via

ondernemen@wijdemeren.nl. 

Save the date: 11 oktober Ondernemersontbijt
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 59: vervangen steiger en plaatsen 

   golfbreker (26.08.21)

- Herenweg 67: maken uitweg (02.09.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 28: vernieuwen dakopbouw (04.09.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 225: verbouwen villa 

   (01.09.21)

- achter Oud-Loosdrechtsedijk 166: vernieuwen 

   beschoeiing (27.08.21)

Nederhorst den Berg
- Ankeveensepad 11: vernieuwen beschoeiing 

   (31.08.21)

- Googpad 20: vervangen damwand (31.08.21)

- Hinderdam 5: kappen boom (06.09.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

indienen of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Meenthof 19b: plaatsen gevelreclame en

   wijzigen entree (01.09.21)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 89: uitbreiden woning 

   (30.08.21)

- De Kreek 8: uitbreiden woning (01.09.21)

- Horndijk 10: plaatsen dakkapel (06.09.21)

- Luitgardeweg 1: plaatsen kozijn (06.09.21)

- Achter Oud-Loosdrechtsedijk 166: vernieuwen 

   beschoeiing (06.09.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: plaatsen steiger 

   (01.09.21)

- Rembrandtlaan 19: wijzigen constructie (30.08.21)

Nederhorst den Berg
- Platanenlaan 44: plaatsen dakkapel (06.09.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Ankeveen
- naast Herenweg 1: uitbreiden bestaande pilot 

   ‘natte teelt’ (08.09.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 112: verplaatsen uitweg (27.09.21)

>  Partiële herziening bestemmings-
plan Rading 138 Loosdrecht
onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 

en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat het op 10 juni 2021 door de gemeente-

raad vastgestelde partiële herziening bestemmings

plan Rading 138 te Loosdrecht per 19 augustus 

2021, tezamen met de gecoördineerde omge-

vingsvergunning, onherroepelijk is geworden.

Raadplegen bestemmingsplan
U kunt het bestemmingsplan en de omgevings-

vergunning raadplegen op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op het 

adres Rading 138, Loosdrecht. 

>  Partiële herziening bestem-
mingsplan ‘West End’, Veendijk 21 
Loosdrecht onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat het op 

10 juni 2021 door de gemeenteraad vastgestelde 

bestemmingsplan ‘West End’ op Veendijk 21 te 

Loosdrecht onherroepelijk is geworden op 

20 augustus 2021.

Raadplegen bestemmingsplan
U kunt het bestemmingsplan raadplegen op 

www.ruimtelijkeplannen.nl, door te zoeken op 

Veendijk 21, Loosdrecht.

>  Gewijzigde vaststelling bestem-
mingsplan Partiële herziening 
Eilandseweg 14b Nederhorst den 
Berg onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 

en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat de door de gemeenteraad van Wijdem-

eren op 8 april 2021 gewijzigde vaststelling van ‘be-

stemmingsplan Partiële herziening Eilandseweg 14b’, 

Nederhorst den Berg onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot vast-

stelling van het bestemmingsplan is geen beroep 

ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestaande woonschip met bijgebouw wordt 

verwijderd. Op het perceel wordt de bouw van 

een woning met bijgebouw mogelijk gemaakt.

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken 

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Ontwerp wijzigingsplan
Herenweg 47A, Breukeleveen

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp 

wijzigingsplan Herenweg 47A te Breukeleveen ter 

inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied voorziet in een kleinschalige oe-

ververlegging op genoemd adres. Dit is mogelijk 

door gebruik te maken van de wijzigingsbe-

voegdheid in het bestemmingsplan.

Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 16 september 2021 gedurende 

zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de 

Rading 1 te Loosdrecht. Het ontwerp wijzigings-

plan met bijbehorende stukken kan worden 

ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl., door te 

zoeken op Herenweg 47A te Breukeleveen.

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.WP21Hrnwg47a2021-on00.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijk zienswijze indienen bij de ge-

meenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook mon-

deling indienen. Hiervoor kunt u een afspraak 

maken met de administratie van Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Middenweg 77, Nederhorst den 
Berg

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestem-

mingsplan Middenweg 77, Nederhorst den Berg 

ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plan voorziet in de bouw van een bedrijfs-

pand met fietsenwinkel.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 16 september 2021 gedurende 

zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de 

Rading 1 in Loosdrecht. Het ontwerp wijzigings-

plan met bijbehorende stukken kan worden 

ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl., door te 

zoeken op Middenweg 77, Nederhorst den Berg. 

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.BP9700Midweg772021-on00.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijk zienswijze indienen bij de ge-

meenteraad van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook mon-

deling indienen. Hiervoor kunt u een afspraak 

maken met de administratie van Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035.

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de 

wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners 

verplicht hun verhuizing door te geven en 

inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) 

perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van ver-

huizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 van 

de wet BRP heeft het college van burgemeester 

en wethouders het voornemen het adres ambts-

halve te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende personen:
- A.A.M. Brouwer, geboren 31-01-1951 uit te

   schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021

- A. van Dam, geboren 09-06-1977 uit te

   schrijven naar Land Onbekend per 17-08-2021

- Y.A. de Groot, geboren 01-01-1979 uit te

   schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021

- P.J.A. Langendijk, geboren 23-02-1971 uit te 

   schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021

- M.S. Rangelov, geboren 10-11-1971 uit te

   schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021

- P. Rautenberg, geboren 10-11-1978 uit te

   schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021

- K.P. Szmarowski, geboren 17-02-1986 uit te 

   schrijven naar Land Onbekend per 09-09-2021

Staat uw naam hierboven of weet u waar boven-

staande personen verblijven, neem dan contact 

op de gemeente Wijdemeren via

telefoonnummer 14 035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de brp

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet 

Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de 

bijhouding van de persoonslijst van onderstaande 

persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende persoon:
- J.A. den Oude, geboren 13-04-1967 is per

   17-08-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar boven-

staande persoon verblijft, neem dan contact op 

met de gemeente Wijdemeren via telefoonnummer

14 035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, 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) 

Persoonsregistratie

Bouwen en wonen
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De Vijf Dorpen traint voor komend schaatsseizoen
WIJDEMEREN
Nog even en dan start het 
schaatsseizoen weer. Op 
16 oktober opent de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam 
zijn deuren. Om in vorm te 
komen – én om alvast te 
genieten van het schaat-
splezier – zijn afgelopen 
week de skeeler- en bos-
trainingen van schaats-
vereniging De Vijf Dorpen 
(Kortenhoef, ’s-Graveland, 
Nederhorst den Berg, 
Vreeland en Ankeveen) 
weer gestart.

De jeugd traint samen met de 
schaatsjeugd van Stg Viking 
uit Weesp op donderdag-
avond op de skeelerbaan in 
Baambrugge. Martijn de Hen 
verzorgt deze skeelertraining 
voor kinderen vanaf 8 jaar. De 
les begint om 18.15 en ein-
digt om 19.00 uur. Voor wie 
verder nog aan zijn of haar 
(schaats)conditie wil werken, 
kan ook op dinsdagavond 
meedoen aan de bostraining 
voor de jeugd. Dit gebeurt op 
landgoed Boekesteyn in s’- 
Graveland onder leiding van 

Ralph Valkonet. Deze les be-
gint om 18.30 en eindigt om 
19.30 uur

Nieuwe leden
Er is bij de Vijf Dorpen nog 
plaats voor nieuwe jeugdle-
den! Op zaterdag 16 oktober 
gaan de wekelijkse schaats-
lessen voor jeugdleden (6-12 

jaar) op de Jaap Edenbaan 
weer van start. De lessen zijn 
van 16.55 tot 17.55 uur wor-
den gegeven door enthousi-
aste en deskundige vrijwilli-
gers van de schaatsclub. Aan 
het einde van het seizoen 
ontvangen de kinderen een 
KNSB schaatsdiploma.

Wie zich nu aanmeldt, kan 
nog meedoen aan de skeeler-
trainig en/of de bostraining.
Meer informatie en/of aanmel-
den kan bij de jeugdcommis-
sie van de Vijf Dorpen: jeugd-
commissie@de5dorpen.nl.
Ook volwassenen zijn van 
harte welkom bij de club. Er 
wordt op verschillende uren 

en dagen getraind op de Jaap 
Edenbaan. En net als de 
jeugd zijn de volwassen leden 
begonnen met de bostraining 
om in vorm te komen. Nieu-
we leden kunnen aansluiten 
op maandagavond. Wie meer 
informatie wil, kan een mail 
sturen naar
secretariaat@de5dorpen.nl

Staat netjes
Huishoud- en opruimcoach Renate Wolf vertelt

Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
In het Frans Halshof woont 
midzestiger Renate Wolf 
met haar man Pieter. Haar 
beroep is opruim- en huis-
houdcoach. Veel mensen 
hebben hun leven prettiger 
kunnen leiden nadat Re-
nate hun huishouden had 
ge(re)organiseerd. Wat 
doet ze precies en hoe is 
ze ertoe gekomen dit be-
roep te kiezen?

Verhuizing
Bijna veertig jaar geleden ver-
liet Renate Wolf Duitsland en 
kwam naar Nederland. Een 
beetje vanwege het avontuur 
maar ook de hoop op iets be-
tere omstandigheden hadden 
dit besluit gevoed. Vanwege 
de krapte op de woningmarkt 
kocht ze als huisvesting een 
vrachtschip op de Zuid-Wil-
lemsvaart in Maastricht. “Ik 
dacht dat ik op een schip wat 
flexibeler was en me ook door 
het land kon verplaatsen.” 

Achteraf bleek het wat ro-
mantisch gedacht, omdat de 
kosten voor vergunningen en 
ligplaatsen niet gering waren. 
Ze startte ook snel met Ne-
derlandse lessen om de taal 
machtig te worden.

Vrienden
In het bezit van een sociaal-
pedagogische opleiding werk-
te Renate veel met mensen 
met beperkingen in de zorg, 
in huishoudens en in activi-
teitencentra. Opruimwerk en 
organiseren was daarbij een 
belangrijk onderdeel. In haar 
directe vriendenkring hielp 
Renate ook links en rechts 
met het oplossen van zaken 
in de huishouding waar men 
zelf niet aan toe kwam. Haar 
vrienden en kennissen vertel-
den haar dat ze hier echt ta-
lent voor had. “Dat moet je aan 
Renate vragen”, klonk het als 
iemand hulp nodig had.

Advies
Tijdens een studie in Engeland 
woonde ze in bij een moeder 

van drie. Ze verbleef daar gra-
tis in ruil voor het runnen van 
het huis. Toen de vrouw des 
huizes een keer twee weken 
op vakantie ging, vroeg zij Re-
nate of ze iets aan de romme-
lige kasten en het berghok kon 
doen. Zo gevraagd zo gedaan. 
Renate: “Ja, overigens zonder 
iets weg te gooien. Bij terug-
komst zei de huisbazin dat 
het leek alsof er een wonder 
was gebeurd!” Het was een 
zakenvrouw en ze adviseerde 
Renate om dit professioneel 
te gaan doen. Met de steun in 
de rug van dit advies en alle 
complimenten, heeft ze uitein-
delijk de stap gezet om zich in 
te schrijven bij de Kamer van 
Koophandel. Dat is nu vijf jaar 
geleden.

“ALSOF ER EEN WON-
DER WAS GEBEURD!”

Praktijk
Haar klanten zijn inmiddels 
vooral mensen en kinderen 
die vanwege een handicap 
of verminderde validiteit hulp 

nodig hebben en daar budget 
voor krijgen. Ze biedt hen be-
geleiding en het verzorgen van 
de dagelijkse gang van zaken. 
Dat gaat niet alleen om bood-
schappen doen, opruimen en 
de organisatie thuis, maar ook 
met activiteiten als spelletjes 
of andere bezigheden die de 
invulling van de dag vormge-
ven. Zelfs voor advies over 
koken, gezonder eten en eco-

nomisch boodschappen doen, 
kunnen de mensen bij Renate 
terecht. Op deze wijze helpt ze 
momenteel acht cliënten. “Mijn 
roeping is om het leven van 
mensen eenvoudiger te ma-
ken. Voor sommigen is het al-
lemaal heel ingewikkeld.” Qua 
avontuur wil Renate nog eens 
een reis naar Florida maken. 
Daar spaart ze nu voor.
Info: opruimcoachrenate.nl
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Uit in eigen dorp, DSO speelt Zusters
KORTENHOEF
Ook bij toneelvereniging 
DSO heeft het verenigings-
leven in verband met de 
onvermijdelijke corona-
maatregelen stilgelegen. 
Maar nu er langzaamaan 
weer van alles mogelijk 
wordt staan de leden te 
trappelen van ongeduld 
om hun publiek weer van 

een mooie voorstelling te 
kunnen laten genieten.

Zusters
De keuze is gevallen op het 
stuk Zusters van Carrie Rens 
i.s.m. Howard van Dodemont 
en wordt geregisseerd door 
Fransje Sydzes. Het gaat over 
vijf zussen, nogal verschillend 
in leeftijd, die afscheid nemen 

van hun ouderlijk huis. Het 
staat te koop: moeder is naar 
een verpleeghuis, vader is 
overleden. Waarom zijn er nog 
steeds die onderlinge spannin-
gen in dit voor de buitenwereld 
zo harmonieuze gezin?

Kaarten
De voorstelling wordt acht keer 
opgevoerd in de theaterzaal 
van De Blinker met een pu-
bliek van maximaal dertig per-
sonen per avond. De tribune 
blijft ingeklapt en men zal de 
zaal met tafeltjes en stoelen zo 
inrichten dat u ruim kunt zitten. 
De voorstelling duurt ruim een 
uur en zal geen pauze bevat-
ten. Aanvang 30 september, 1, 
2, 6, 7, 8, 9 oktober: 20.15u; 
Aanvang 3 oktober: 14.15u 
(uitverkocht!)

Er zijn nog kaarten beschik-
baar en deze kunt u bestellen 
via toneeldso.nl. Een koop-
kaart kost € 15,00. Donateurs 
betalen niets.

 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

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

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 7:00 tot 12:30

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

Rob Gerritsen

Verdrietig omdat wij hem al moeten missen, maar dankbaar voor alles  
wat hij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat is overleden  
mijn lieve en zorgzame man, moppie en onvergetelijke vader en trotse  
opa en overgrootvader

Zijn handen hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Nel Gerritsen-van Zoolingen
Oudergaarde 1 app. 113
1241 AX Kortenhoef

U kunt afscheid nemen van Rob op donderdag 16 september van
18.30 tot 19.00 uur in het uitvaartcentrum van Tap DELA,  
Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven. 

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats in besloten kring.

Het is mogelijk de uitvaart via livestream bij te wonen op vrijdag
17 september om 15.00 uur.
Link: www.liveuitzendingen.nl 
Code: 8FDF38E6

5 Arnhem, 11 februari 1946 c Kortenhoef, 9 september 2021

Rob hield van rozen en anjers *

Sjaak en Joke
      Steven, Matthijs
René
      Shen, Silvano
Agnes en Johan
      Romee, Milan
Connie en Theo
      Priscilla en Wouter, Stan
      Pascal
      Rosalie en Carlo
en de rest van de familie

echtgenoot van
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FAMILIEBERICHTEN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

0626252434

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- 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

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

Aangeboden Huishoudelijke
Hulp - Tel: 06 30235649

Goede referenties

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of

035-6566623

Te huur: Garagebox
06-19180641

Vliegtuig lawaai ! 
bezoekbas.nl zie ook 

vliegherrie.nl en teken 
stopnachtvluchten.

petities.nl Schipholwatch

Atelier a/d Dijk OPEN DAG
Za 18 Sept. van 11-18 uur
oud Loosdrechtsedijk 112

Loosdrecht, kunstmarkt,
live muziek, sieraden, 

modeshow, kleding, hapje
drankje alles voor een 

top dag! kom je kijken?

Wij zoeken een oppas voor
3 katten tijdens vakantie
Goed tarief! 0651845463

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachtgericht behandelen

Ontspanning alsook
stevige Massage
www.donnalife.nl 

Zelfstandige HULP in de 
huishouding gezocht voor

1 middag per week in
Kortenhoef.

Marianne 06-23 65 61 32

Gezocht: winkelpersoneel
voor de zaterdag + parttime.

Flinke schoolgaande jongens
gezocht voor de worstmakerij

in Ned. den Berg. 
Fulltime + parttime.

Tevens iemand gezocht
voor klusjes om het huis

in Ned. den Berg.
035-6918697

Wasserij de Gooise Vaart 
zoekt een collega voor 

de maandag, dinsdag en
donderdagmiddag voor div.

wasserijwerkzaamheden.
tel. 035 6560854

info@gooisevaart.nl

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

Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel
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Ram van de Pas kwalificeert zich 
voor NK judo

WIJDEMEREN
Op zaterdag 4 september 
heeft Ram van de Pas van 
judoschool Ryu ’t Gooi 
Sport meegedaan met de 
districtskampioenschap-
pen -18 jaar. Na anderhalf 
jaar zonder judowedstrij-
den, was dit het eerste 
toernooi dat weer gehou-
den kon houden voor de 
16- jarige Ram.

Het was een weg met tegen-
slag om er te komen en het 
was maar de vraag of hij het 
zou gaan halen. Dit kwam om-
dat Ram vlak voor de zomerva-
kantie zijn sleutelbeen brak tij-
dens de training. Door de hele 
zomervakantie hard te werken 
aan een hersteltraining en ge-
nezing was het nog spannend 
in het ziekenhuis of de arts fiat 
zou geven dat hij mee mocht te 
doen aan het NK-18.

De eerste partij draaide Ram 
nog stroef en onzeker en ging 
verloren voor Ram. Daarna 
heeft hij zich herpakt en via de 

herkansingronde gevochten 
tot de nog haalbare 3e plaats. 
Dit is kwalificatie voor het NK 
over een paar dagen in Den 
Haag. Misschien komt het NK 
nog te vroeg door trainingsach-
terstand, maar het meedoen is 
al een overwinning voor Ram. 
Verder wordt er op dit moment 

veel schooljudo gegeven in 
Bussum- Kortenhoef en Ne-
derhorst den Berg. Door deze 
kennismaking kunnen kinde-
ren die enthousiast zijn gewor-
den beginnen bij ons met judo. 
www.ryugooi.nl; 035-582 7777.

   

Nieuwe aanwinst mee op zomerkamp
Door: Stijn Visée

KORTENHOEF
Eerder deze zomer schre-
ven wij al over het kamp 
van de Bevers, in de leeftijd 
van 5 tot 7 jaar de jongste 
groep bij Scouting Klaas 
Toxopeus. In dit stukje 
meer over de Wilde Vaart.

Deze zomervakantie van 2021 
zijn 13 jongeren van de Wilde 
Vaart, in de leeftijd van 15 tot 
18 jaar, op kamp gegaan naar 
de Kaag (bij Leiden). De scouts 
maakten de tocht met 3 Lelie-
vletten en de nieuwe sleepboot 
van de Klaas Toxopeusgroep. 
De sleepboot is in de afgelo-
pen maanden door een groep 
enthousiaste vrijwilligers op-
geknapt en geschikt gemaakt 
voor zijn taak. Vroeg in de och-
tend vertrok de jeugd met hun 
bagage in de 4 boten vanuit de 
haven aan de Kwakel in Kor-
tenhoef. Het was een mooie 
tocht met enorm lekker weer.

Vinkeveen was de eerste kam-
plocatie als tussenstop. De 

tocht werd vervolgd naar de 
eindbestemming: het Boterhuis 
eiland op de Kagerplas. Op dit 
eiland waren meerdere Scou-
tinggroepen met kamp, extra 
gezellig dus. Op het program-
ma veel spellen: Slimste Mens, 
Expeditie Wilde-Vaart en touw-
trekken op het water. Na een 
aantal prachtige dagen zijn wij 
weer huiswaarts gegaan. De 
terugtocht werd in een sleur 
voltrokken in een tocht van 12 
uur. Na het opruimen van de 
tenten en het schoonmaken 
van de boten zijn de Wilde 
Vaart leden vermoeid huis-
waarts gegaan. De Wilde Vaart 
kan tevreden terugkijken op 
een prachtig zomerkamp.

Meer weten over scouting?
Kom een keer bij ons langs bij 
Scouting Klaas Toxopeus. Voor 
elke leeftijd verzorgen wij we-
kelijks leuke opkomsten. Zie: 
www.klaastoxopeus.nl; je kunt 
ook altijd een mail sturen naar 
info@klaastoxopeus.nl. Voor 
de Wilde Vaart speltak kun 
je contact opnemen met Stijn 
(kees) Visée op 06-13052915

DE JUDOSCHOOL VOOR
KORTENHOEF EN NEDERHORST DEN BERG

S P O R T  I S  A  W A Y  O F  L I F E

Sporthal de Blijk
Nederhorst Den Berg

Al        jaar een begrip in ‘t Gooi25    

GRATIS
JUDOPAK

BIJ INSCHRIJVING

Sporthal de Fuik
Kortenhoef

www.ryugooi.nl

Ryu ‘t Gooi Sport

@ryugooi

RyuGooiSport

W

VANAF 3 JAAR OUD BIEDEN WIJ AAN:
• 5 DAGEN IN DE WEEK LES
• RECREANTEN JUDO
• WEDSTRIJD JUDO (MET GRATIS TRAINING)
• VOLWASSENEN BEGINNERS JUDO
• AEROBICS EN CROSS AEROBICS
• VOLLEYBAL

Met ophalen en brengen door

Gymzaal Gooilandschool, Bussum
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Verfrissing
Ingezonden brief

Afgelopen week stond ein-
delijk de aanpassing van de 
inspraakverordening op de 
agenda. De datum van de 
aangenomen participatienota 
in april jl. moest er nog in ver-
werkt worden. Het stond gepar-
keerd op de hamerstukkenlijst, 
het minst gelezen plekje wat je 
kan verzinnen. U leest vaak dat 
participatie en inspraak veel 
ophef geeft. En bij ophef grijp 
je terug op wat er aan afspra-
ken ligt.Voor De Lokale Partij 
alleen al reden om eens goed 
te kijken wat we daarover zoal 
in die Inspraakverordening 
geregeld hebben. Slechts 6 
artikelen, dus te overzien. Ik 
schrok, er werd geschreven 
over een jaarlijks burgerjaar-
verslag. Daar had ik nog nooit 
van gehoord. Gelukkig zat er 
toelichting bij de artikelen en 
die verwees mij naar diverse 
wetsartikelen. Toch maar even 
gegoogeld en door de taaie 
materie heen geworsteld en 
wat bleek; twee aangehaalde 
wetsartikelen bestaan al jaren, 

zelfs decennia niet meer. De 
hark was blijkbaar nog nooit 
door die Inspraakverordening 
gegaan. Hoog tijd om dus te 
verfrissen en dan weet De Lo-
kale Partij nog wel wat zaken 
die we graag voor onze in-
woners willen regelen. Zoals: 
1. Alle stukken van beleids-
voornemens standaard op de 
website plaatsen. 2. Dat naast 
mondeling en schriftelijk je ook 
elektronisch bezwaar/inspraak 
kenbaar kan en mag maken. 3. 
Tot slot dat een eindverslag al-
tijd verstuurd wordt i.p.v. dat dat 
aanbevolen wordt. Ik was blij 
dat de commissie mijn voorstel 
steunde om het raadsvoorstel 
terug te sturen en te laten ver-
frissen met bovenstaande pun-
ten. Inspraak verdient wat De 
Lokale Partij betreft nooit een 
plek op de hamerstukkenlijst. 
Inspraak moet op een zo laag-
drempelig mogelijke manier bij-
dragen aan het meewegen van 
wat er leeft onder de inwoners.
Alette Zandbergen,
De Lokale Partij

Ondernemer Awards 2021: 
nomineren van start
WIJDEMEREN
Ondernemend Wijdemeren 
organiseert dit najaar, in 
nauwe samenwerking met 
gemeente Wijdemeren, 
de Ondernemer Awards 
2021. Daarmee worden de 
‘spotlights’ vol gezet op 
het lokale bedrijfsleven. 
Iedereen kan een onderne-
mer of bedrijf de komende 
weken nomineren. Op 18 
november zullen tijdens 
een feestelijk evenement 
in het Ankeveense theater 
De Dillewijn de winnaars in 
de diverse categorieën be-
kend worden gemaakt.

“Zeker na hele uitdagende tij-
den willen we door middel van 
deze Awards extra aandacht 
voor de lokale economie. We 
pakken het daarom dit jaar ex-
tra groot aan”, vertelt voorzitter 
Dik van Enk. Alle in Wijdeme-
ren actief zijnde ondernemers 
en bedrijven kunnen worden 
genomineerd door klanten, 

personeel of (toe)leveranciers. 
Hiertoe zal via lokale (sociale) 
media oproep worden gedaan 
(zie ook elders in dit blad, red). 
Hierbij wordt een motivatie 
gevraagd waarom de genomi-
neerde uniek dan wel onder-
scheidend is. Van Enk: “Een 
vakjury zal al deze nominaties 
beoordelen en vervolgens in 
categorieën onderverdelen 
en uit elke categorie kiest de 
jury vervolgens een winnaar. 
Genomineerden hoeven ove-
rigens geen lid te zijn van On-
dernemend Wijdemeren.”

Nomineren
Iedereen kan een ondernemer 
of bedrijf nomineren. Hierbij 
geldt dat de genomineerde in 
Wijdemeren actief moet zijn. 
Een bedrijf dat in de gemeen-
te geregistreerd staat maar 
daar geen activiteiten heeft, 
kan dus niet mee doen en een 
firma van buiten Wijdemeren 
maar wel actief binnen de ge-
meente, weer wel.

“Via een speciale pagina op de 
website www.ondernemend-
wijdemeren.nl kunt u uw keuze 
kenbaar maken. Hierbij is het 
wel noodzakelijk dat aange-
geven wordt waarom u deze 
ondernemer/firma nomineert. 
Wat maakt het bedrijf uniek? 
Denk hierbij aan aspecten als 
uitstekende klantvriendelijk-
heid, zeer innovatief, leukste 
familiebedrijf, beste werk-
gever, veelbelovende jonge 
ondernemer of bijzondere in-
spanning tijdens corona”, al-
dus Van Enk.

Vakjury
Een vakjury beoordeelt alle 
nominaties en verdeelt deze in 
diverse categorieën. Vandaar 
uit worden de verschillende 
winnaars bepaald. Alle nomi-
naties moeten 15 oktober bin-
nen zijn. Eind volgende maand 
verspreidt Dunnebier Print & 
Marketing een huis-aan-huis 
‘special’ over de Awards en het 
lokale bedrijfsleven.

Welke ondernemer verdient een award?
Nomineren kan nu!

Wie kan wie nomineren?
Iedereen kan een ondernemer of bedrĳ f nomineren: 
klanten, personeel, (toe)leveranciers etc. Hierbĳ  geldt 
dat de genomineerde in Wĳ demeren actief moet zĳ n. 
Een bedrĳ f dat in de gemeente geregistreerd staat 
maar daar geen activiteiten heeft, kan dus niet mee 
doen en een fi rma van buiten Wĳ demeren maar wel 
actief binnen de gemeente, weer wel. 

Hoe kan je nomineren?
Via een speciale pagina op de website
ondernemendwĳ demeren.nl kunt u uw keuze 
kenbaar maken. Hierbĳ  is het wel noodzakelĳ k 
dat aangegeven waarom u deze ondernemer/
fi rma nomineert. Denk hierbĳ  aan aspecten als 
uitstekende klantvriendelĳ kheid, zeer innovatief, 
leukste familiebedrĳ f, beste werkgever, 
veelbelovende jonge ondernemer, bĳ zondere 
inspanning tĳ dens corona. Aspecten die de 
betreffende ondernemer uniek maken.

Wat gebeurt er met 
alle nominaties?

Een vakjury beoordeelt alle nominaties 
en verdeelt deze in diverse categorieën.  

Vandaar uit worden de verschillende winnaars 
bepaald en bekend gemaakt tĳ dens een feestelĳ k 

evenement op 18 november.

Tot wanneer kunnen nominaties worden 
ingediend? Alle nominaties moeten 15 oktober 
binnen zĳ n. 

De Ondernemer Awards 2021 stellen het lokale bedrĳ fsleven 
in Wĳ demeren dit najaar nadrukkelĳ k centraal. Deze verkiezing 
wordt georganiseerd door Ondernemend Wĳ demeren in nauwe 
samenwerking met gemeente Wĳ demeren.

Op 18 November zullen tĳ dens een feestelĳ k evenement de 
winnaars in de diverse categorieën bekend worden gemaakt. 
Uw input is hierbĳ  uitermate belangrĳ k!!

doen en een fi rma van buiten Wĳ demeren maar wel 
actief binnen de gemeente, weer wel. 

 kunt u uw keuze 
kenbaar maken. Hierbĳ  is het wel noodzakelĳ k 
dat aangegeven waarom u deze ondernemer/
fi rma nomineert. Denk hierbĳ  aan aspecten als 
uitstekende klantvriendelĳ kheid, zeer innovatief, 
leukste familiebedrĳ f, beste werkgever, 
veelbelovende jonge ondernemer, bĳ zondere 
inspanning tĳ dens corona. Aspecten die de 

 maken.

Wat gebeurt er met 
alle nominaties?

Een vakjury beoordeelt alle nominaties 
en verdeelt deze in diverse categorieën.  

Vandaar uit worden de verschillende winnaars 
bepaald en bekend gemaakt tĳ dens een feestelĳ k 

evenement op 18 november.

Tot wanneer kunnen nominaties worden 
ingediend? Alle nominaties moeten 15 oktober 
binnen zĳ n. 

Op 18 November zullen tĳ dens een feestelĳ k evenement de 
winnaars in de diverse categorieën bekend worden gemaakt. 
Uw input is hierbĳ  uitermate belangrĳ k!!

Ga naar ondernemervanwijdemeren.nl of scan de QR code



Woensdag 15 september 2021
13

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

We gaan weer bridgen
NEDERHORST DEN BERG
Na een stop van bijna twee 
jaren gaat de Bridgeclub Ne-
derhorst weer van start met 
de wekelijkse bridge op de 
donderdagavonden. In sa-
menwerking met de fraaie ac-
commodatie in De Bergplaats, 
Kerkstraat 7 in Nederhorst den 
Berg gaan de leden beginnen 
op donderdag 16 september 
om 19.30 uur, in een door de 
leden dankbaar aanvaarde 
corona-veilige omgeving. Er is 
nog ruimte voor enkele nieuw-
komers, al dan niet met part-
ner. Voor meer informatie kun-
nen geïnteresseerden contact 

opnemen met: Joost Lems, 
tel. 06.53.297300 of 0294-
252691, dan wel per email: 
lems 0107@planet.nl

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst en VOP hebben 
de toeschouwers afgelopen 
zaterdag niet vermaakt. Het 
spel van met name de thuis-
ploeg was bij fases onder de 
maat en men had veel moei-
te met het fysieke spel van de 
gasten uit Amersfoort. Toch 
nog onverwacht viel de eerste 
treffer. Joris van Tol legde de 
bal zonder te kijken terug op 
de keeper. Hier zat echter een 
tegenstander tussen die dit 
cadeau verzilverde en voor de 
0-1 zorgde. In de 31 e minuut 
moest Wesley uitkomend red-
ding brengen maar blesseerde 
zich hierbij dusdanig dat hij 10 
minuten later het veld moest 
verlaten. Nader onderzoek 

moet uitwijzen hoe ernstig de 
blessure is. Op slag van rust 
had Joris de mogelijkheid om 
zijn fout goed te maken, van 
dichtbij werd zijn inzet geblokt 
door de keeper.Nederhorst 
begon beter en feller aan het 
tweede bedrijf en zette VOP 
goed onder druk.
Na 48 minuten viel de gelijk-
maker. Philip dook fraai de bal 
tegen het net uit een scherp 
gegeven vrije trap van Bram. 
1-1. VOP pakte opnieuw de 
voorsprong toen een lange 
bal over de verdediging viel na 
slordig balverlies In de 84e mi-
nuut viel de gelijkmaker toen 
Sander onderuit werd gehaald 
na goed doorkoppen van Job. 
Philip kon via de strafschop 

zo zijn tweede van de middag 
maken 2-2. Beide partijen kre-
gen nog een mogelijkheid om 
de wedstrijd te beslissen maar 
gescoord werd er niet meer.
In een doelpuntrijk duel deel-
de Nederhorst- 2 met 4-4 de 
punten tegen Geinburgia- 2. 
Thomas Kroeze was met 3 
doelpunten de man.
Nederhorst -3 keerde met een 
kater terug uit Mijdrecht waar 
Argon veel te sterk bleek. Ne-
derhorst- 4 vergat te scoren. 
Tegen Zuid Oost United ging 
het met 0-1 nipt onderuit.
Ook bij de jeugd diverse wed-
strijden met wisselende resul-
taten. Kijk hiervoor naar de 
website www.vvnederhorst.
org of op facebook.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Het eerste elftal heeft het over-
leven van de poulefase na het 
2-2 gelijkspel tegen APWC in 
eigen hand. Waar het de grip 
op de wedstrijd de eerste helft 
niet had, had ZAT1 dat de 
tweede helft meer en maak-
te het de 0-2 ruststand goed. 
Wilco de Birk doelpuntte 2x 
na voorbereidend werk van 
Daan Stricker en Twan Roor-
da. Vrouwen- 1 zette met een 
0-3 overwinning op Focus ‘07 
een grote stap naar de knock 
outfase van de bekercompeti-
tie. Emma van der Laan 2x en 
Mikki Sluyter scoorden.

Geen punten voor de teams 
in O17 categorie. Bij JO17-1-

VVJ JO17-1 was de 0-3 rust-
stand tevens de eindstand. 
JO17-3 moest de punten laten 
aan Huizen JO17-2 (1-2) en 
dat gold ook voor MO17-1 dat 
in Culemborg met 4-2 verloor 
van Focus ‘07. JO17-2 was 
vrij.

Na weken van onderlinge 
partijen is de eigen opgezette 
clubcompetitie van 35+ ook 
weer begonnen. Twee van de 
drie teams mochten afgelopen 
zondag hun krachten weer 
meten met tegenstanders van 
buiten de vereniging. 35+2 
ging uit naar Kismet en 35+3 
uit naar De Meern. 35+1 moet 
nog een weekje wachten. De 
onderlinge clubcompetitie van 

35+ staat vrijdag 24 septem-
ber weer op het programma.

Afgelopen maandag is Albert 
Heijn een grote spaaractie 
begonnen ten bate van lokale 
voetbalclubs. Hoe die in elkaar 
zit en wat er zelf ook nog ge-
wonnen kan worden, kijk op 
onze site www.svsgraveland.
nl.
De afgelopen twee seizoenen 
was het niet mogelijk, maar 
zondag jl. organiseerde de 
vrijwilligerscommissie weer 
een barbecue voor onze vrij-
willigers als dank dat ze er al-
tijd voor de vereniging zijn. Op 
onze website alle uitslagen en 
het programma voor komende 
week.

   

Odis Volleybal vliegend van start
KORTENHOEF
Maandag 6 september om 
21.00 uur speelde Heren-1 in 
de nieuwe samenstelling hun 
eerste (beker)wedstrijd van dit 
seizoen tegen een team van 
jonge honden uit Enkhuizen. 
Ter geruststelling: Odis heeft 
ook een paar jonge kerels in 
het team.

Fijn dat een aantal mannen 
weer terug is op het Odis-nest 
en er aanvulling is vanuit Ne-
derhorst. De mannen hadden 
nog slechts 1 keer getraind. 
De verwachting was dan qua 
resultaat realistisch ingeschat. 
Lees: niet hoog gespannen. 
De strijd ging behoorlijk ge-

lijk op. Na drie bloedstollende 
sets, de tweede set eindigde 
pas met 31-29, werd de wed-
strijd voor de poorten van de 
hel weggesleept en in het 
voordeel van Odis beslist. Tij-
dens deze fysiek uitputtende 
wedstrijd had een aantal heren 
sterk het idee de dag daarna 
dringend behoefte te hebben 
aan een bezoekje aan en be-
handeling door de fysiothera-
peut. Mocht een van de plaat-
selijke fysio’s genegen zijn om 
het team daarin te voorzien, 
sponsoring in de vorm van 
dienstverlening is van harte 
welkom!

Oh ja, Dames -1 speelde een 

vriendschappelijke wedstrijd 
tegen Gemini.

Vrijdag 10 september speelde 
Recreanten-3 hun eerste toer-
nooi van dit jaar. In een war-
me Fuik werd twee keer gelijk 
gespeeld en een keer gewon-
nen. Het publiek werd getrak-
teerd op mooie, lange rally’s. 
Het kostte het team bloed (niet 
letterlijk), zweet (heel veel) 
en tranen (van vreugde, om-
dat eindelijk weer wedstrijden 
konden worden gespeeld). 
De eerstkomende wedstrijden 
24 september Recreanten- 2: 
thuis; 25 september Dames- 1 
13.30 uur thuis en Meisjes- B 
15.15 uur uit.

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS

molenfonds.nl
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Kom plukken!

Door: Mirjam Vosmeer

KORTENHOEF
Langs de sloot aan de El-
bert Mooijlaan, tegenover 
de Regenboogschool, is in 
samenwerking met stichting 
De Appelboom een (kruiden)
pluktuin opgericht. Nu is er 
volop: ( knoflook) bieslook, 

salie, selderij, peterselie, 
thijm, oregano en basilicum. 
Voor het eerste jaar is er al 
best veel. Volgend jaar hoop 
ik op ook nog diverse soorten 
bessen, pruimen en peren. 
Aan de perenboom hangt een 
schaar. Dus heb je nog op het 
laatste moment iets nodig? 
Kom knip/plukken!

Golfpark Spandersbosch

HILVERSUM
In de sportvallei is een groot 
aantal sportfaciliteiten. Een 
daarvan is een 18 holes 
golfbaan van Golfvereniging 
Spandersbosch in Hilversum. 
Er zijn twee baanlussen die 
middenin het Goois Natuur 
Reservaat liggen. Dat is ei-
genlijk het meest unieke aan 

deze golfbaan, namelijk dat 
golf en natuur naast elkaar 
bestaan. De Golfvereniging 
kenmerkt zich doordat er heel 
veel werk door vrijwilligers 
wordt gedaan. Elk lid van de 
club wordt uitgedaagd om met 
zijn of haar kennis en ervaring 
een bijdrage te leveren. Zo 
is een sprankelende vereni-

ging ontstaan met een grote 
mate van diversiteit, voor elk 
wat wils dus. U kunt gewoon 
lid worden en ook gastspe-
lers zijn van harte welkom. 
Natuurlijk bij Golfvereniging 
Spandersbosch! Voor alle 
mogelijkheden en informatie: 
www.golfparkspandersbosch.
nl

GOOISCH OPEN PAR 3 KAMPIOENSCHAP
 ZATERDAG 25 SEPTEMBER

Golfpark Spandersbosch organiseert op zaterdag 25 september de Gooisch Open Par 3 kampioenschappen. 
Iedereen kan meedoen. Er zijn 2 handicap categorieën waarvoor golfers met een actieve handicap zich kunnen

 inschrijven. Categorie A is handicap 0 – 18.0. Categorie B is handicap 18.1 – 30.0. Niet-leden van Spandersbosch kunnen zich
 aanmelden door een mail te sturen naar wedstrijden@golfparkspandersbosch.nl. Vermeld daar in je naam, mailadres, telefoonnummer 

en handicap en we laten je zo snel mogelijk weten of je bent ingeschreven of dat je op de wachtlijst staat. Wees snel want Vol=Vol!
 Het inschrijfgeld bedraagt € 45,- per persoon en daarvoor doe je mee aan de 18 holes wedstrijd over de Crailoobaan en de Boschbaan. 

Je krijgt een lunchpakket aangeboden en nog een verrassing door de baan.

Naast de eer dat je jezelf een jaar lang de beste Par 3 golfer van het Gooi kunt noemen zijn er nog andere mooie prijzen te winnen.
Wij kijken er naar uit om je op onze zeer uitdagende golfbaan te ontmoeten en we zijn 

benieuwd welke vrouw en man zich tot de beste Par 3 golfer van het Gooi mag uitroepen.

Leden van Golfvereniging Spandersbosch betalen € 15,- inschrijfgeld en kunnen zich aanmelden via de website van de vereniging.

WWW.GOLFPARKSPANDERSBOSCH.NL
G O L F V E R E N I G I N G



Woensdag 15 september 2021
15

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Feestelijke onthulling 
aanvulling ‘Vroeger en 
Nu’ wandeling

FOTO: Ton Keizer

Door: Gerard Baar

NEDERHORST DEN BERG
De Historische Kring Ne-
derhorst den Berg maakte 
van de Open Monumen-
tendag gebruik om op 
feestelijke wijze de aanvul-
ling op de ‘Vroeger en Nu’ 
wandeling te onthullen bij 
de muziektent op het Wil-
lie Dasplein. De kring had 
daartoe de Wijdemeerse 
wethouder van cultuur, 
Rosalie van Rijn, uitgeno-
digd om hier een officieel 
tintje te geven. Klokslag elf 
uur kwam ze aangelopen 
onder de vrolijke klanken 
van het in de nok van de 
muziektent hangende ca-
rillon.

Voorzitter Kuijs heette haar 
en de toegestroomde belang-
stellenden van harte welkom. 
Hij vertelde in het kort hoe de 
toevoeging tot stand was ge-
komen. Na plaatsing van de 
eerste 34 bordjes kwam de 
werkgroep enige tijd daarna 
tot de conclusie dat de bui-
tengebieden ontbraken in het 
geheel. Onvervaard ging ie-
dereen weer aan de slag om 
dat hiaat op te vullen. Er staan 
binnenkort in totaal 52 mooie 
bordjes verspreid door het 
hele dorp. De kring gaat met 
haar tijd mee want door een 
QR-code te downloaden kan 
iedereen die dat wenst meer 
achtergrondinformatie krij-

gen. Kuijs noemde verder met 
naam en toenaam wat ieder lid 
van de werkgroep voor het ge-
heel heeft betekend. De door 
de gemeente verstrekte sub-
sidie heeft er toe bijgedragen 
dat de totstandkoming geen 
rib uit het lijf van de Kring heeft 
gekost. Daarna nodigde hij de 
wethouder uit om haar zegje te 
doen voordat zij het grote bord 
met de plattegrond van Neder-
horst den Berg zou gaan ont-
hullen. Hierop zijn alle locaties 
aangegeven waar geïnteres-
seerden tot in lengte van da-
gen iets van de geschiedenis 
van die plek te weten kunnen 
komen. Mevrouw van Rijn 
memoreerde dat ze maar wat 
graag aan de uitnodiging van 
de Kring gehoor had gegeven 
omdat ze dit soort initiatieven 
een warm hart toedraagt. Ze 
kon niet wachten om de aan-
wezigen te laten zien wat er 
van achter het geelrode doek 
tevoorschijn zou komen. De 
wind was haar voor maar dat 
probleem loste dorpscoördi-
nator Bas Immerzeel met wat 
hulp weer snel op. Kuijs no-
digde haar uit om samen met 
hem het eindresultaat aan de 
nieuwsgierige blikken van de 
aanwezigen prijs te geven. 
Op de foto kunt u zien hoe dat 
gegaan is. Het applaus dat 
op deze onthulling volgde is 
op schrift niet weer te geven, 
maar ik kan u verzekeren dat 
het klonk als een beloning aan 
het adres van de kring voor dit 
geslaagde project.

Wind vrij spel bij Wijdegatconcert
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Zaterdag 11 september 
was de zevende editie van 
het Wijdegatconcert. Het 
was een van de eerste eve-
nementen in Wijdemeren 
dat na de strenge corona-
maatregelen weer geor-
ganiseerd mocht worden. 
Dus dat was extra genie-
ten!

Zo tegen half zes waren de 
meeste bootjes al aange-
meerd rond het podium. Ieder-
een zonder motor mocht op 
eigen kracht het Wijdegat op 
varen. Voor anderen was er 
een sleepje vanaf het Hilver-
sums Kanaal. Ook daar was al 
live muziek te horen. Een gast-
vrij onthaal, dat je direct in de 
juiste stemming bracht. Een-
maal op de grote plas was het 
de kunst om naar een goede 
plek te manoeuvreren. Dichtbij 
het podium en het liefst wat uit 
wind.

Uitje in het dorp
Suppen, kano’s, roeiboten, 
sloepen, zeilbootjes en ander 
vaartuigen, zeker zo’n zestig 
stuks lagen te dobberen op 
het water. Klaar voor een con-
cert in de natuur, op een van 
de mooiste locaties van de 

Kortenhoefse Plassen. “We 
kijken naar een gebied waar 
eeuwenlang hard is gewerkt”, 
vertelde presentator Co de 
Kloet. Maar op deze avond 
wilde men vooral genieten. 
Want sinds lange tijd was er 
weer een uitje in het dorp. Dus 
tijd om gezellig samen zijn, op 
een sfeervolle plek, met lekke-
re hapjes en drankjes en fijne 
muziek.

Vijf goede musici
Tegen de rietkant lag de po-
diumboot met daarop het ge-
legenheidskwintet bestaan-
de uit Derk de Kloet (zang), 
Lucas Jansen (slagwerk), 
Ben Schouten van der Vel-
den (trombone), Wilco Koster 
(piano) en Boris Oostendorp 
(contrabas). Zachtjes klonk 
de muziek van Frank Sinatra 
over het water. Nummers als 
L.O.V.E. en I’ve got you un-
der my skin. De strakke wes-
tenwind maakten het voor 

de muzikanten lastig om het 
geluid over te brengen. Het 
waaide niet naar het publiek, 
maar juist de andere kant op. 
Dat was echt jammer, want zo 
kwamen de goede musici niet 
tot hun recht. Het kopergeluid 
van de solerende trombone 
was wat beter te horen en ook 
het diepe timbre van de con-
trabas voelde je resoneren. De 
wind had echter vrij spel. Dus 
des te knapper was het dat ‘t 
vijftal hun bezoekers wist te 
enthousiasmeren. Hun swin-
gende Big Band repertoire 
ging geleidelijk over in Rock 
& Roll. Bij de slotmedley met 
nummers van Elvis Presley en 
Chuck Berry werd zelfs driftig 
meegeklapt, ging de handen in 
lucht en waagden sommigen 
een dansje op de wiebelende 
bootjes. Zo veranderde het 
Wijdegat volgens Co de Kloet 
in een van de meest enthou-
siaste en gevaarlijkste dans-
vloeren die hij ooit had gezien.

   

Drive- in Bios Villa Festival goede 
start
Door: Herman Stuijver

‘S- GRAVELAND
Het eerste evenement 
van Juliën, Bob, Bart, Jo-
chem, Tom en Menno van 
de stichting Villa Festival 
was een prima opening 
van hun plan om ‘het ge-
meenschapsgevoel te 
versterken’. Er stonden 
vrijdagavond jl. 45 auto’s 
op het parkeerterrein van 
sv.’s-Graveland om op een 
kolossaal scherm te genie-
ten van The Lion King (ver-
sie ‘19).

Voor 20 euro per voertuig kon 
je via een FM-kanaal op je 
autoradio het geluid van deze 
succesfilm volgen. Ook een 
koptelefoon volstond. “Ik denk 

dat wij gedreven zijn om dit te 
bereiken, dat zoiets goed over 
komt. Het werd hoog tijd dat 
jonge mensen evenementen 
willen organiseren”, zegt Bart 
van Enk die ook verantwoor-
delijk is voor de catering. De 
schalen met nachos, bitterbal-
len en diverse drankjes vliegen 
in het rond. Naast uiteraard de 
onvermijdelijke zakken met 
popcorn, gesponsord door lo-
kaal ondernemer Ismilo. Ook 
Gizmo Retail, Intersell, FE-

plus staal en design, Perfect 
Object en BTZ zijn Wijdemeer-
se sponsors die, samen met de 
kaartverkoop, ervoor zorgen 
dat de kosten worden gedekt. 
Het opblaasbare scherm plus 
camera werd opgebouwd door 
Autocinema uit Amsterdam, 
dat leverde uitstekend werk, 
want beeld en geluid waren 
haarscherp. Over 14 weken 
volgt het tweede evenement: 
een kerstmarkt. Zie voor meer 
info: www.villa-festival.nl
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Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Easysit Napels Easysit S50 Easysit D69 Easysit DS701 Easysit D200

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

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

Showroom Barneveld Showroom Hilversum

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

EasysitPrimeur!

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

Easysit betaalt 
voor u de 21% BTW!*

Kom dus nu proefzitten in onze 
showroom en profi teer!

ONTDEK DE 3 WERELDEN 
VAN EASYSIT

!

 WERELDEN  WERELDEN 
VAN EASYSITVAN EASYSIT

Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Sta-op stoelen

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Easysit A600 Easysit D110

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

Relaxbank B80

Easysit D64 Easysit D65 Easysit D200Easysit D105

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

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

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

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

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Adviseur
Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

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

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

ERKEND DEALER

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

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

Easysit DS17

LEEFTIJDS
KORTING!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

LEEFTIJDS per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

donderdag vrijdag zaterdag maandag dinsdag woensdag

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

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

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

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

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

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

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

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

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

Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat

De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie

Veel maten sta-op stoelen direct leverbaar

Ruime showrooms, dus voldoende afstand

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

•  veel maten en kleuren direct leverbaar

• de hoogste kwaliteit

•  rechtstreeks van de fabriek

• altijd de scherpste prijzen!

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!

Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 
Ook thuis buiten openingstijden mogelijk!

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

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

Wilt u uitgebreid en persoonlijk zitadvies? 

De materiaalprijzen gaan stijgen!

Koop en bestel nu nog
voor de huidige prijzen!

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

Bij aankoop van een Easysit

INRUILKORTING  XL
Profi teer t/m 22 september van

INRUILKORTING  XL
Profi teer t/m 22 september van

Easysit B80

Meer informatie vindt u op www.easysit.nl

06-53420733   Showroom Hilversum
Roel Brouwer

Easysit A90

Easysit stoelen en banken:
het mooiste design!

Easysit D64Easysit D64

Easysit D62Easysit D72 Easysit DS703

Kom naar de 
ruime showroom
en pro� teer van

onze actie!

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

Easysit A90

Kom naar de 
ruime showroom
en pro� teer van

onze actie!

Stressless® James


