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262e Kermis van Ankeveen barst los

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Van vrijdag 8 t/m zondag 
10 oktober kunnen jong en 
oud weer volop genieten 

van de Ankeveense Ker-
mis. Volgens de goed be-
waarde documenten in de 
kluis van de Stichting Be-
vordering Vermaak en Cul-
tuur gaat het om de 262e 

editie van de kermis die 
traditioneel in de buurt van 
de kerk (mis) plaatsvindt.

Een van de tradities van An-
keveen en de kermis is het 
prijsbiljarten. Op dinsdag- 5 
en donderdagavond 7 oktober 
zullen in het Wapen van An-
keveen de liefhebbers van de 

keu de strijd aanbinden op het 
groene laken. Vanaf 20.30 uur 
spelen ze ‘libre’ in koppels die 
door loting tot stand komen. 
De dames en heren starten 
met het ‘uitstootsysteem’ dat 
ook al sinds 1760 plaatsvindt, 
volgens biljartexpert drs. Ri-
chard Spoor.

Op vrijdagavond barst het 
kermisgeweld los. Niet nadat 
fanfare De Vriendschapskring 
de opening heeft verricht met 
een sfeervol kermisconcert om 
18.30 uur. Op deze avond kun-
nen ook de loten ingeleverd 
worden voor de Kermisloterij 
bij de kraam van de Stichting 
BVC. Dit kan tot 21.00 uur. 
De trekking van de loterij vindt 
plaats op zaterdag 9 oktober 
om 20.00 uur. Drie dagen on-
bekommerd genieten van de 
zweefmolen, schietkraam, 
draaimolen, ballentent en 
tal van andere attracties. De 
bekende kermisfamilies Van 
Eijck, Leek en Braak zorgen 
ervoor dat jong en oud het hele 
weekend kan zwaaien, zwie-
ren, draaien, gokken, happen 
en smullen. Ook de Oliebollen 
van Ben zijn er weer! Vanuit de 
tent zorgt Het Wapen van An-
keveen voor de muzikale om-
lijsting. Welke artiesten en/of 
dj’s zullen optreden houden ze 
nog even geheim. Het wordt in 
ieder geval top!

Kop van Jut
Op zondagavond is de afslui-
ting met de Kop van Jut. Wie 
wordt de Ankeveens kampi-
oen? Wie wint die felbegeer-
de gouden ‘slei’- hamer, be-
schikbaar gesteld door Anton 
Boomgaard? Enige jaren was 
Eric Torsing de behendigste 
en sterkste hamerman. Bij de 
laatste editie waren zijn navol-
gelingen Linsey en Ted Torsing 
de kampioenen. Vanaf 19.00 
uur kunt u op 10 oktober de 
adembenemende finale aan-
schouwen.

P.S. Volgende week in dit blad 
het gratis kermislot dat u kunt 
inleveren.

  

t/m 3 oktober

 MATRASSEN+BOXSPRING 
 10-DAAGSE

10% 
tot wel
60%
korting

HILVERSUM ZONDAG 3 OKTOBER OPEN!
Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.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

 Veenstaete
 Vr. 1 oktober: 15.00 uur: 
 J. Dresmé

 OLV Hemelvaart
 Do. 30 september: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Za. 2 oktober: 9.30 uur: 
 J. Dresmé
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via
     tel. 0294 - 251315)

 H. Antonius
 Zo. 3 oktober: 9.30 uur: 
 Liturgiegroep
  (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. 3 oktober: 10.00 uur:
     Ds. Jan Hulzebosch
 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. 3 oktober: 10.00 uur:
 Ds. S. Jumelet
 Aanmelden verplicht, info:
 www.hervormdegemeen
 tesgraveland.nl/aanmelden

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 3 oktober: 9.30 uur:
 Ds. W.M. Schinkelshoek

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 3 oktober: 11.15 uur:
 Geen dienst
 Aanmelden verplicht:

       Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 3 oktober: 10.00 uur:
 Ds. D.J. Lagerweij

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

Za. 2 oktober, 1e za. van de maand
van 8.00-12.30 uur markt met 

Markt in Ankeveen

Brood en gebak, groenten en fruit, 
kaas, noten, olijven, bloemen, bonbons, 

Siroop, schoenmaker en gerookte vis
(Vis ook 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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Nieuwe IKC op locatie De Sterrenwijzer
Bijna 2,5 miljoen goedkoper

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De gemeente Wijdemeren 
wil een nieuw Integraal 
Kind Centrum (IKC) in 
Nieuw- Loosdrecht bou-
wen. De huidige twee ge-
bouwen, De Linde en De 
Sterrenwachter, zijn aan 
vervanging toe. Het colle-
ge van B&W adviseert de 
gemeenteraad om locatie 
De Sterrenwachter aan te 
wijzen als de plek voor de 
nieuwbouw.

In het nieuwe Integraal Kind 
Centrum (IKC) van 0 tot 12- ja-
rigen kunnen Jenaplanschool 
De Sterrenwachter, openbare 
basisschool De Linde, kinder-
opvang Eigen & Wijzer en het 
consultatiebureau van Jeugd 
& Gezin hun samenwerking 
versterken. Er zijn twee lo-

caties beschikbaar voor de 
nieuwbouw: de huidige locatie 
van de Sterrenwachter en de 
huidige locatie van De Linde. 
Beide locaties zijn vergelijk-
baar in formaat oppervlakte. 
Op De Linde kunnen alle par-
tijen in één nieuw gebouw sa-
men gaan werken. Op locatie 
De Sterrenwachter moeten de 
partijen zich over twee gebou-
wen verdelen, ook de naastlig-
gende Pinkenstal hoort erbij. 
De bouwkosten voor De Lin-
de vallen echter € 2.400.000 
hoger uit dan de bouwkosten 
voor locatie Sterrenwachter. 
Daarom adviseren B&W de 
gemeenteraad om De Ster-
renwachter aan te wijzen als 
plek voor de nieuwbouw.

Zuinig en fris
De twee oude, energiever-
slindende gebouwen moeten 
plaats maken voor nieuw-

bouw. De nieuwbouw heeft 
een laag energieverbruik, is 
gasloos en heeft een gezon-
de luchtkwaliteit, aangename 
temperatuur en voldoende 
daglicht. ‘We zouden het lief-
ste in één nieuw gebouw met 
elkaar gaan werken’, zeggen 
Roel Hoogendoorn (bestuur-
der IKC Talent Primair) en 
Mirjam Companjen (directeur 
van Eigen&Wijzer) ‘Desalniet-
temin verheugen wij ons op 
het vooruitzicht op nieuwbouw 
met een comfortabele leer- 
en werkomgeving waar alles 
draait om de ontwikkeling van 
het kind’.

Vervolgstappen
Op 5 oktober debatteert eerst 
de commissie Maatschappelij-
ke en Sociale Zaken over het 
beschikbaar stellen van de be-
nodigde budgetten. Als de ge-
meenteraad op 15 oktober het 

benodigde geld beschikbaar 
stelt, nemen de scholen het 
voortouw tot de bouw van het 
IKC. Het jaar 2022 zal nodig 
zijn voor het ontwerpen van 
de nieuwbouw, afstemming 
met ouders en omgeving en 
het voorbereiden van de om-

gevingsvergunning. De bouw 
start op z’n vroegst in 2023. 
Oplevering van de nieuwbouw 
is te verwachten in 2024.

FOTO: De huidige Sterren-
wachter

   

Meer inspraak rond Omgevingsvisie 2040
Ingezonden brief

In 2017 werd in Oud-Loos-
drecht een hele grote land-
kaart neergelegd, waar inwo-
ners hun idee kwijt konden 
hoe de gemeente er in de 
toekomst uit kon zien. In 2019 
kwamen er zeer druk bezoch-
te dorpsavonden waar hon-
derden innovatieve denkers 
weer met elkaar hun visie 
kwijt konden. In 2020/2021 

volgde de alweer enthousiast 
ingevulde Wijdemeren Ver-
rijkt website. Volgens de pers 
werd helaas alleen aan de 
ambtenaren nog de kans ge-
geven om de resultaten met 
hun extra stemmen te beïn-
vloeden. Democratisch? Vol-
gens ons niet.

Helaas hebben al die groe-

pen nooit meer iets van de 
gemeente gehoord of hun 
idee in de nu aangenomen 
Omgevingsvisie 2040 staat. 
In de raad pleitte mevrouw 
IJsbrandij van DorpsBelangen 
er zonder enige steun voor in-
woners alsnog te vragen mee 
te stemmen.

Nieuwe Democratie Wijdeme-

ren gaat nog een stap verder 
en biedt iedereen alsnog de 
kans om mee te beslissen 
over onze toekomst: www.
nieuwedemocratiewijdeme-
ren.nl/contact. Kijk nog eens 
op Wijdemeren Verrijkt en 
stuur je suggesties snel in. 
Die worden dan ook als input 
serieus genomen bij het sa-
menstellen van onze politieke 

agenda. Wat in de oude poli-
tiek een verkiezingsprogram-
ma heet.

Wim van Oudheusden, Nieuwe 
Democratie Wijdemeren

   

Nieuwe ALV Historische Kring ‘In de Gloriosa’
KORTENHOEF
Als gevolg van het feit dat er 
op de Algemene Ledenver-
gadering van 14 september 
onvoldoende leden aanwezig 
waren om de nieuwe statu-

ten goed te keuren, zijn wij 
als vereniging verplicht om 
een nieuwe vergadering uit te 
schrijven. Hierbij wordt u uit-
genodigd voor een extra ALV 
met als enige agendapunt: 

goedkeuring van de nieuwe 
statuten. De vergadering zal 
gehouden worden op dinsdag 
12 oktober, opnieuw in het ge-
bouw van de postduivenver-
eniging Plassenjagers, Kwa-

kel 42, 1241 LD Kortenhoef. 
De conceptstatuten liggen ter 
inzage in het verenigingsge-
bouw aan de Kerklaan 89 en 
zijn ook te raadplegen op de 
website www.hk-kortenhoef.

nl onder de button ANBI-do-
cumenten.

   

Groep voor nabestaanden
REGIO
Op donderdag 4 november 
start er bij Viore een contact-
groep voor nabestaanden. 
De groep is bedoeld voor 
mensen van wie de partner 
is overleden (niet langer dan 
ongeveer drie jaar geleden) 

en die graag in contact komen 
met anderen die dit ook heb-
ben meegemaakt. Deze groep 
wordt al een aantal jaren ge-
organiseerd, en wordt door de 
deelnemers steeds heel posi-
tief geëvalueerd.

Viore biedt acht bijeenkom-
sten aan, van 14.00 tot 16.00 
uur, ongeveer eens in de twee 
weken. Tijdens deze bijeen-
komsten worden er diverse 
activiteiten georganiseerd 
rondom het thema verlies en 
rouw. Zo wordt er gewandeld, 

gekookt en gepraat. Er komen 
verschillende thema’s aan 
bod, zoals: afscheid – ver-
driet – hoe zorg ik goed voor 
mezelf – herinneren – hoe ga 
ik verder. Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Van te-
voren houden we een kennis-

makingsgesprek. Voor meer 
informatie of aanmelding kunt 
u mailen naar: aanmelden@
viore.org of bellen naar 035-
6853532. De kosten voor 
deelname aan de acht bijeen-
komsten bedragen in totaal € 
40,-.
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advertorial

Weekend van de Wetenschap
Ook in Weesp

AMSTERDAM
De line-up van Weekend 
van de Wetenschap 2021 
is bekend. De 9e editie van 
hét gratis wetenschaps-
festival voor het gehele 
gezin wordt geopend op 2 
en 3 oktober met een spec-
taculaire liveshow van-
uit NEMO, gepresenteerd 
door Klaas van Kruistum 
met sidekick Anna Gimbr-
ère.

Het programma is te volgen 
via een livestream op zater-
dag- en zondagochtend, met 
bijzondere gasten, toffe proef-
jes en reports vanuit het land. 
Leer meer over de wereld 
achter de wetenschap van 
niemand minder dan André 
Kuipers, Robbert Dijkgraaf, 
Diederik Gommers, Jaap van 
Dissel, Frans de Waal en Erik 
Scherder met Keet Oldenbeu-
ving. Demissionair minister 
Van Engelshoven (onderwijs, 
cultuur en wetenschap) zal het 
Weekend van de Wetenschap 
op zaterdagochtend openen. 
In Weesp kun je op 2 oktober 
terecht bij MetalTech.

Tijdens de liveshow vanuit 
NEMO Science Museum ge-
ven reporters Maurice Lede en 
Britt Scholte alvast een uniek 
kijkje achter de schermen van, 
onder andere het KNMI, RIVM, 
ESA-ESTEC, Naturalis en 
Burgers’ Zoo. Tijdens Week-
end van de Wetenschap gaan 
speciaal voor families de deu-

ren open van unie-
ke locaties die nor-
maal niet zomaar 
toegankelijk zijn. 
Kom bijvoorbeeld 
naar de grootste 
zeesluis ter wereld 
in IJmuiden, die 
pas in 2022 officieel 
opengaat.

Stoepplantjes
Jaarlijks is er een 
publieksonderzoek 
verbonden aan 
Weekend van de 
Wetenschap waar-
bij alle Nederlan-
ders de kans krijgen 
om een bijdrage te 
leveren aan de we-
tenschap. Tijdens deze editie 
worden het hele jaar lang door 
het gehele land, door jong en 
oud, stoepplantjes in kaart ge-
bracht. Stoepplantjes worden 
vaak gezien als onkruid, maar 
zijn juist van grote waarde. 
Ze koelen de stad en zorgen 
dat water sneller wegloopt. 
Daarnaast zijn ze natuurlijk 
ontzettend belangrijk voor alle 
insecten en dieren. Voer via 
www.stoepplantjesonderzoek.
nl in welke soorten er op jouw 
stoep groeien.’

MetalTech
Het Weekend van de We-
tenschap is hèt gratis weten-
schapsfestival waarbij overal 
in Nederland iedereen een 
kijkje achter de schermen van 
de wetenschap kan nemen. 

Dat kan ook in de buurt van 
Wijdemeren. Op zaterdag 2 
oktober houdt MetalTech in 
Weesp een Open Dag tussen 
10 en 16 uur. Maak kennis 
met technologie, maak je ei-
gen naamplaatje, program-
meer een lego-robot en zie dat 
je carrière kunt maken in de 
techniek. Kom naar de Gouw-
zeestraat 1 in Weesp. Op deze 
manier kunnen kinderen tech-
nologie en wetenschap van 
heel dichtbij ervaren. Samen 
met ouders en begeleiders 
komen zij in aanraking met 
de toepassingen en beroepen 
van de toekomst. Kijk voor het 
gehele programma van gratis 
activiteiten op: 
weekendvandewetenschap.nl

   

Zwangerschapsyoga in Ankeveen
ANKEVEEN
Goed nieuws voor zwange-
re vrouwen uit Ankeveen 
en omstreken. Er wordt nu 
behalve hatha yoga óók 
zwangerschapsyoga ge-
geven in het clubgebouw 
van Muziekvereniging de 
Vriendschapskring.

Zwangerschapsyoga is een 
goede voorbereiding op de 
geboorte van je kind. Het zorgt 
voor ontspanning en helpt je 
met alle veranderingen in deze 
periode om te gaan. Het maakt 
je lichaam soepel en sterk. Je 
leert om de zwangerschap in 

het hier en nu te beleven en te 
vertrouwen op de wijsheid en 
kracht van je lichaam.

Wat komt aan bod in de
lessen?
In de zwangerschapsyogales-
sen staan drie thema’s cen-
traal: ontspanning, concentra-
tie en kracht. Je ervaart hoe je 
de adem gebruikt als middel 
om te ontspannen, je aan-
dacht te richten en je kracht 
te behouden. Daarnaast leer 
je houdingen om weeën op 
te vangen, baarhoudingen 
en perstechnieken. Elke laat-
ste les van de maand is een 

partnerles. In deze les leert je 
partner jou op heel praktische 
wijze te ondersteunen tijdens 
je zwangerschap en tijdens de 
bevalling.

YogaMine
De lessen worden gegeven 
door Hermine Hoed, opricht-
ster van YogaMine. Zij is ge-
diplomeerd docent hatha yoga 
en gespecialiseerd in zwan-
gerschapsyoga. Meer weten? 
Bel voor meer informatie of 
aanmelding voor een proefles 
naar Hermine: 06 – 21873904, 
of mail naar hermine@yoga-
mine.nl.

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

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

scholengroep
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Luxury by Nature brengt exclusieve 
designmerken in Schaep en Burgh
Nieuwe flagship store met 900 m2 luxe meubels, woondecoratie en behang

‘S -GRAVELAND
Welgestelde families in de 
18e eeuw verruilden elke 
zomer hun Amsterdamse 
huizen voor luxe landgoe-
deren in ’t Gooi. Een van 
deze buitenplaatsen is het 
monumentale Schaep en 
Burgh in ’s-Graveland, een 
landhuis omringd door een 
statig koetshuis, oranjerie 
en indrukwekkende tui-
nen ontworpen door land-
schapsarchitect J.D. Zo-
cher jr. Het landhuis heeft 
in haar bestaan veel pracht 
en luxe gezien; een traditie 
die woonwinkel Luxury By 
Nature zal voortzetten.

De nieuwe locatie biedt bezoe-
kers oneindige wooninspiratie 
met volledig gedecoreerde 
stijlkamers van internationale 
designmerken, de meest ex-
clusieve behang- en stoffen-

collectie van Europa en een 
uitgebreide collectie aan luxe 
meubels en woondecoratie. 
Luxury By Nature vierde in het 
weekend van 25 & 26 septem-
ber de start van haar feestelijke 
openingsweek.

Grootste behang- en stoffen-
collectie van Europa
Landhuis Schaep en Burgh dat 
tot 2020 in gebruik was door 
Natuurmonumenten, is met al 
haar authentieke elementen in 
ere hersteld voor haar nieuwe 
bestemming. Met het exclu-
sieve behang van merken als 
Arte, IKSEL, ÉLITIS, Papiers 
de Paris, Tissage Mahieu en de 
minerale verf van Little Greene 
gaf Luxury by Nature het pand 
weer de indrukwekkende allu-
re die het ooit had. Bezoekers 
kunnen de grootste behang- en 
stoffencollectie van Europa hier 
zowel aan de muren als in de 

behangkamers bewonderen.

Stijlkamers door internatio-
nale topmerken
Iedere ruimte van het monu-
mentale landhuis kreeg een 
eigen kleurenpalet en thema. 
Sommige ruimtes dienen zelfs 
als gehele showroom voor een 
van de internationale design-
merken die Luxury By Nature 
onderbrengt. Zo zijn er volle-
dig gedecoreerde stijlkamers 
die bezoekers onderdompelen 
in de wereld van extravagan-
te merken als Marie Martin en 
Mind The Gap. Verder kunnen 
zij designmeubelen van bij-
voorbeeld Macazz, Hamilton 
Conte en Pierre Frey bewon-
deren. Evenals een uitgebreide 
collectie aan woonaccessoires, 
huisparfums, stoffen, antiek, 
opgezette dieren en kunst. Ook 
staan de experts van Luxu-
ry By Nature hier zoals altijd 

weer paraat om bezoekers te 
voorzien van interieuradvies op 
maat, totaalinrichting en pro-
jectbegeleiding.

Info
Liefhebbers van luxe interieurs 

zijn vanaf 25 september van 
harte welkom. Voor actuele 
openingstijden of de webshop, 
bezoek: www.luxurybynature.nl 
Luxury By Nature flagshipsto-
re; Noordereinde 60;
’s-Graveland.

Door het heelal met SpaceBuzz voor    
Curtevenne-kids
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
De leerlingen van groep-7 
van de Curtevenneschool 
hadden vorige week maan-
dag een top-ervaring. Ze 
mochten mee op ruimte-
reis in de Spacebuzz- ra-
ket van ruimtevaarder 
André Kuipers. Na afloop 
van deze virtual reality trip 
door het heelal waren de 
meisjes en jongens in de 
zevende hemel.

Het gaat om een educatie-
programma waarin kinderen 
van 10-12 jaar les krijgen over 
de aarde. Het concept is ont-
staan vanuit het fenomeen dat 
astronauten meemaken als zij 
de wereld vanuit de ruimte 
zien: the overview effect. Zij 
maken op dat moment heel 
bewust mee hoe fragiel de 
aarde is en dat we goed voor 
onze planeet moeten zorgen. 
Doel is dan ook om kinderen, 
net als André Kuipers, ambas-

sadeur van de aarde te ma-
ken. En dat is zeker gelukt!

De zevendegroepers van juf 
Sandra Moen waren goed op-
geleid voor het Astronautendi-
ploma. Ze wisten vooraf in het 
klaslokaal vlot antwoorden te 
geven op een serie meerkeu-
zevragen. De groepsmissie 
luidde ‘Space Cure Seven Up’ 
waar de kinderen enthousiast 
gehoor aan gaven. Alain vond 
de uitleg van André Kuipers 
zeer de moeite waard en Mats 
vond het ook wel interessant. 
“Toch word ik liever voetbal-
ler dan ruimtevaarder.” Het 
was in spanning afwachten, 
want je werd in groepen van 
9 gelanceerd. Eén meisje 
denkt dat de raket vanaf de 
Parklaan daadwerkelijk uit de 
dampkring vliegt, maar dat 
blijft Kortenhoef gelukkig be-
spaard.

De lancering
Dan komt het spannende mo-
ment. De kinderen klimmen 

in het gevaarte van 15 meter. 
Met echte vliegtuigstoelen, 
riemen vast en de Virtual Re-
ality bril op je hoofd. André 
Kuipers himself zit achter het 
dashboard, de stoelen schui-
ven naar voren. Je kijkt mee. 
Dan volgt er een duizeling-
wekkende start door de damp-
kring naar de eindeloze ster-
renhemel. Adembenemend. 
In de verte ligt onze aarde, de 
Blauwe Planeet, met heel veel 
water. Je ziet wegglijdende 

ijskappen, gekapte oerwou-
den, kokende vulkanen, alle-
maal zeer realistisch van bo-
venaf. Zelfs de Afsluitdijk. We 
scheren zelfs over het rafelige 
maanoppervlak. En dan op de 
rand schittert ver weg onze 
planeet, rillingen over je rug. 
Met ongelofelijke snelheid 
schieten we terug naar de 
aarde. Wat een trillende erva-
ring. Een beetje verdwaasd, 
licht duizelig, stappen kinde-
ren uit. Dit zou iedereen eens 

mee moeten maken.

´Ik zou wel willen´
Amélie vond de trip ´best wel 
bijzonder´. “Je zag zoveel 
mooie dingen onderweg. Het 
heen en weer klotsen viel wel 
mee. Het mooiste vond ik het 
Noorderlicht.” “Ja”, de 10-ja-
rige zou ook best astronaut 
willen worden. “Ik zou wel wil-
len, maar ik draag een bril en 
je moet echt geluk hebben na 
een superlange opleiding.”

Foto: Eerste groep klaar voor ruimtereis

Foto: woonwinkel Luxury By Nature in Schaep en Burgh
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Open dag zaterdag OSG
KORTENHOEF
Op 8 oktober is er een Open 
dag van de Oecumenische 
Streek Gemeente in het oude 
kerkje van Kortenhoef. Intus-
sen is er wat meer bekend 
over het programma deze dag. 
Om 10 uur en om 11.30 uur 
zullen er rondleidingen zijn in 
deze laat-middeleeuwse kerk. 
De hele dag door is er live mu-
ziek te horen, onder andere op 
vleugel en cello. Marlous Lazal 
zal ‘s middags een lied zingen 
dat zij gemaakt heeft over het 
kerkje. Ze wordt daarbij bege-
leid worden door vleugel en 
cello. Naast en achter de kerk 
zijn er tweedehands boeken 
en curiosa te koop. Verder is 
er een hapje en drankje, koffie 

en thee en is er zelfgemaakte 
taart te koop.

FOTO: Annette Kempers

• 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

Verbijsterend lekker!

Marathonbrood
€ 3,25

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

rainbow week
10-15 oktober 2021
gooienvechtinclusief.nl



>   Ondernemer Awards 2021

Ondernemend Wijdemeren organiseert dit 

najaar, in samenwerking met de gemeente, 

de Ondernemer Awards 2021. “Na hele uit-

dagende tijden willen we met deze Awards 

extra aandacht vragen voor de lokale 

economie”, aldus voorzitter Dik van Enk. 

Iedereen kan tot 1 november een onder-

nemer of bedrijf dat actief is in Wijdemeren 

nomineren. Een vakjury beoordeelt alle 

nominaties. Op donderdag 18 november 

worden de winnaars bekend gemaakt tijdens 

een feestelijk evenement in het Ankeveense 

theater De Dillewijn. 

Ondernemer nomineren?

Ga naar www.ondernemervanwijdemeren.nl. 

>   Taalcafé Loosdrecht zoekt
vrijwilligers 

Iedere woensdag van 10.00 tot 11.30 uur 

schuiven verschillende nationaliteiten – 

coronaproof - aan bij de koffietafels van het 

Taalcafé in de bibliotheek in Loosdrecht. 

Het café zoekt nieuwe vrijwilligers voor het 

ondersteunen van de groepslessen. U helpt 

bijvoorbeeld met de voorbereiding van

examens, leest en voert gesprekken.

Ook zoeken we taalcoaches die één uur per 

week een statushouder (thuis) taalbegeleiding

willen geven. Bent u enthousiast? U kunt 

zich vanaf woensdag 6 oktober aanmelden 

bij het Taalcafé in de bibliotheek bij vrijwilliger

Kitty Meussen. Liever contact per telefoon of 

email? Dat kan via mevrouw Meeuwis van de 

gemeente, telefoonnummer 14 035 of

a.meeuwis@wijdemeren.nl. 

>   Alzheimer Café weer gestart 

Het Alzheimer Café voor inwoners van 

Wijdemeren en Hilversum is weer gestart. 

Het Café is een trefpunt voor mensen met 

dementie, hun partners, familieleden en 

vrienden. Naast de onderlinge contacten 

en gesprekken staat er ook iedere keer een 

thema centraal. Voor informatie en vragen 

zijn er deskundigen aanwezig. Het Café is 

iedere tweede woensdag van de maand 

open tussen 19.30-21.00 uur in Wijkcentrum 

de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum. 

Wijdemeren
informeren

Parkeren grote voertuigen 

Wist u dat campers, aanhangers, boottrailers, caravans 

en andere grote voertuigen maximaal drie dagen op 

de openbare weg mogen staan? Anders zorgen zij 

voor parkeerproblemen bij andere bewoners. Houd 

u hier ook rekening mee? Bij vragen kunt u contact 

opnemen met onze boa’s via het spreekuur veiligheid.

Zie ook: www.wijdemeren.nl/spreekuurveiligheid

O�  ciële
bekendmakingen

Gaat u uw koophuis verbouwen en 
bent u jonger dan 58 jaar? Denk dan 
alvast na over de toekomst. Als u zo 
lang mogelijk zelfstandig thuis wilt 
blijven wonen, kunt u een blijvers-
lening aanvragen.

Met de blijverslening kunt u aanpassingen in 

huis betalen, zoals verlaging van drempels of 

installatie van een traplift. De hoogte van de 

blijverslening is minimaal 2500 euro en maxi-

maal 40.000 euro. Het is een hypothecaire 

lening met een looptijd van maximaal 20 jaar. 

De lening kunt u aanvragen tot 58 jaar. Boven 

deze leeftijd adviseren wij een verzilverlening. 

Verschil met verzilverlening
Het verschil tussen de blijverslening en verzil-

verlening is dat u een blijverslening tijdens de 

looptijd aflost en een verzilverlening pas ná 

verkoop van de woning. Zo krijgen woning-

eigenaren met een laag inkomen toch de 

mogelijkheid hun woning aan te passen 

zonder dat daar extra woonlasten tegenover 

staan. De verzilverlening kan aangevraagd 

worden vanaf tien jaar voor de pensioen-

leeftijd. 

Aanvragen blijverslening
De blijverslening kunt u direct aanvragen via 

www.wijdemeren.nl/blijverslening. Hier vindt 

u ook meer informatie en de voorwaarden. 

Liever persoonlijk contact?

Bel dan met telefoonnummer 14 035 of 

e-mail ra.zoetmulder@wijdemeren.nl.

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

29 september 2021

Kort

#mooiWijdemeren
cin_dy_photo

Informatiemarkt aanpak 
Oostelijke Vechtplassen

   Langer zelfstandig thuis blijven wonen?
   Vraag een blijverslening aan

Op maandag 8 november start de Week
van de Mantelzorg. Zorgt u voor een 
dierbare met dementie? Dan bieden we
u vanaf dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 
november de mogelijkheid om via een 
virtual reality bril het dagelijks leven te 
ervaren van iemand met dementie. 

Het zorgen voor een familielid of andere dier-

bare met dementie is een bijzondere taak. Er 

wordt een beroep gedaan op uw empathisch

vermogen en flexibiliteit. Het is vaak lastig om 

te doorgronden wat er allemaal gebeurt met 

iemand die dementie heeft. Into D’mentia 

laat mensen zonder dementie ervaren wat 

het betekent om dementie te hebben. Dit 

gebeurt o.a. door het bekijken van een 360 

graden simulatiefilm op een Virtual Reality 

(VR)-Dementiebril. 

E-learning platform
De bijeenkomst duurt in totaal ongeveer 

45 minuten. De sessie wordt professioneel 

begeleid door een trainer van Into D’mentia. 

Na afloop ontvangt u een code waarmee u 

toegang krijgt tot een e-learning platform. 

Hierop staat meer informatie en oefeningen, 

waardoor de film extra verdieping krijgt. 

Aanmelden
De virtual reality ervaring vindt plaats in het 

gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. 

U kunt zich aanmelden via

m.voorn@wijdemeren.nl. Geef hierbij aan of

u op 9, 10, 11 of 12 november zou willen 

deelnemen en of u in de ochtend (8.30 tot 

12.00 uur) of in de middag (13.00 tot 17.00 uur)

beschikbaar bent. We delen u vervolgens

binnen dit dagdeel in voor een tijdslot.

Uiteraard hoort u nog van ons op welk tijdstip 

u ingedeeld bent. 

Door de ogen van…



Huurt u een woning in Wijdemeren? Grote 
kans dat u in de afgelopen maanden be-
zoek hebt gehad van de Energiecoöperatie 
Wijdemeren. Momenteel bezoeken zij, 
samen met de gemeente en de woning-
corporaties, alle dorpen om huurders met 
voorlichting en gratis bespaarproducten op 
weg te helpen om energie te besparen. 

In de afgelopen maand zijn er al 635 

huurders bezocht. Dit leverde veel positie-

ve reacties op. Projectleider Ulrike: “Veel 

mensen weten niet dat zij met hele kleine 

bespaarmaatregelen hun woonlasten al om-

laag kunnen brengen én kunnen bijdragen 

aan een duurzame samenleving. Dit leidt tot 

meer comfort thuis en een lagere energiere-

kening. Win-win dus!”

Gratis bespaarproducten
Als bewoner van een huurwoning bieden we 

u gratis bespaarproducten ter waarde van 

60 euro aan. Aanmelden kan via 1000huur-

ders.ecwijdemeren.nl. U ontvangt dan 

een account om bespaarproducten, zoals 

LEDlampen, radiatorfolie of tochtstrippen, te 

bestellen. Wees er snel bij, want op=op. 

Meer weten over u energieverbruik? 
Vraag dan een gesprek met een energie-

bespaarcoach aan. Deze coach helpt u om 

inzicht te krijgen in uw energieverbruik en 

geeft tips voor kleine maatregelen, zoals het 

aanpassen van de temperatuur van uw CV 

ketel of het meten van het energieverbruik 

van uw apparaten. Zij kunnen u ook helpen 

met het plaatsen van bijvoorbeeld tochtstrip-

pen of radiatorfolie.   

Nu we door de versoepelingen weer 
fysiek bij elkaar mogen komen, praten 
we u graag uitgebreid bij over actuele 
zaken binnen de Aanpak Oostelijke 
Vechtplassen. Op dinsdag 12 oktober
organiseren we een algemene informatie-
markt. De markt vindt plaats bij 
Ottenhome, Zuwe 20 in Kortenhoef. 

U bent van harte welkom tussen 17.00 en 

21.00 uur. U kunt binnenlopen wanneer 

het u uitkomt. Let op: U heeft hiervoor een 

coronatoegangsbewijs nodig.

Projecten in voorbereiding en 
uitvoering
Naast algemene informatie over de aanpak 

besteden we ruim aandacht aan de projecten 

die momenteel in voorbereiding of in uitvoe-

ring zijn. Denk daarbij aan onderwerpen als 

baggeren, de leefomgeving van moeras-

vogels, ontwikkelen van nieuwe natuur, het 

vergroten van het aanbod voor waterrecre-

atie, het herstellen van legakkers, de aanleg 

van faunapassages, aanpak van exoten, het 

toekomstbeeld dat we hebben voor recreatie 

in 2030, het beheren van de ganzenpopulatie 

en nog veel meer. 

De betrokken projectleiders zijn aanwezig 

om tekst en uitleg te geven en met u van 

gedachten te wisselen.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen
Sinds 2017 werken 21 partijen samen om 

problemen in de Oostelijke Vechtplassen aan 

te pakken. Het verbeteren van de waterkwali-

teit, het versterken van de natuur en het

moderniseren van de recreatiesector zijn het 

belangrijkst. De ruim 25 projecten vormen 

een samenhangend pakket aan maatregelen, 

dat zich richt op een complete kwaliteitsver-

betering van dit unieke en beschermde

natuurgebied. Meer info: www.vechtplassen.nl. 

12 oktober: informatiemarkt Aanpak Oostelijke Vechtplassen 
Meer weten over de stand van zaken? Dit is uw kans! 

Wijdemeren is trots op haar onderne-
mers. Tegelijkertijd zien we dat er uitda-
gingen 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 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!

U kunt zich aanmelden via

ondernemen@wijdemeren.nl.

Nadere details over de locaties volgen in een 

bevestigingsmail. 

Save the date: 11 oktober Ondernemersontbijt

In 2019/2020 heeft de gemeente groot 
onderhoud laten uitvoeren aan de Oud-
Loosdrechtsedijk tussen de rotonde met 
de Molenmeent en de rotonde met de 
‘s-Gravelandsevaartweg. Tijdens een on-
derhoudscontrole bleek dat er na hevige 
regenval plassen op de fietspaden blijven 
staan. Vanaf maandag 11 oktober tot en 
met woensdag 20 oktober voert aannemer 
KWS dan ook herstelwerkzaamheden uit. 

Om de plasvorming op de fietspaden tegen 

te gaan wordt een gedeelte van de fietspa-

den opnieuw geasfalteerd en een gedeelte 

van het voetpad hersteld. Het uiterlijk van de 

dijk en het fietspad blijft gelijk.

Toegankelijkheid
De dijk en de woningen en bedrijven aan 

de dijk blijven tijdens de werkzaamheden 

toegankelijk voor al het verkeer. Om het 

werk goed en veilig te kunnen uitvoeren is er 

steeds één rijbaan afgesloten. Weggebruikers 

kunnen het werk om de beurt passeren.

Er zijn verkeersregelaars aanwezig om dit te 

begeleiden. Ook geldt er tijdelijk een maxi-

male snelheid van 30 km/uur. 

Op de hoogte blijven? 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste 

informatie over deze werkzaamheden? 

Download dan de KWS app en zoek op 

Oud-Loosdrechtsedijk – Aanpassen fietspad.

Herstelwerkzaamheden fietspaden Oud-Loosdrechtsedijk

Wijdemeren
informeren
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Bent u uw baan kwijtgeraakt door de 
coronacrisis? Of dreigt u uw baan kwijt 
te raken? Sinds augustus helpt het 
Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Gooi 
en Vechtstreek werkzoekenden, ZZP’ers 
en werknemers die hun baan dreigen 
kwijt te raken met een opleiding en
begeleiding naar nieuw werk.

Het Regionaal Mobiliteitsteam biedt maat-

werkoplossingen, zoals begeleiding naar een 

nieuwe baan, loopbaancoaching, om- of 

bijscholing, praktijkleren in het mbo en hulp 

bij schulden. Sinds de start in augustus krijgen 

er 34 inwoners uit de regio begeleiding. Een 

aantal van hen is al gestart met een nieuwe 

baan of opleiding. 

Meer informatie
Het mobiliteitsteam is er voor mensen die na

12 maart 2020 door corona werkloos zijn

geworden of hun baan dreigen te verliezen.

Zit u in deze situatie en kunt u hulp gebruiken?

Vraag naar de mogelijkheden bij de organi-

satie waarmee u bekend bent; bijvoorbeeld 

de gemeente, het UWV, de vakbond of het 

Leerwerkloket. Kijk voor meer informatie op 

www.rmtgooienvechtstreek.nl. 

Het regionaal mobiliteitsteam is een samen-

werking tussen gemeenten, UWV, het

werkgeversservicepunt, vakbonden, onder-

wijsinstellingen en werkgeversorganisaties. 

Regionaal mobiliteitsteam helpt bij het vinden van werk

Gratis energiebespaarproducten voor 1.000 huurders
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40H: vergroten balkon (10.09.21)

- nabij Noordereinde 54c: herinrichting parkeer-

   terrein (15.09.21)

- Zuidereinde 43: plaatsen warmtepomp en

   wijzigen toiletvoorziening (15.09.21)

Kortenhoef
- naast Kortenhoefsedijk 32: legaliseren bestaan-

   de brug (16.09.21)

Loosdrecht
- De Mollstraat 18: plaatsen dakkapel (13.09.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: wijziging verbouwen

   villa voor groepswoningen ouderen (10.09.21)

- Rading 108c: bouwen carport (19.09.21)

- Van Ostadelaan 15: bouwen dakkapellen en 

   erker (09.09.21)

Nederhorst den Berg
- Achter Dammerweg 71: plaatsen steiger (05.09.21)

- Dwarsweg 16: wijzigen gevels (10.09.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035. U kunt geen bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

   (14.09.21)

- Frans Fennishof 26: plaatsen en vernieuwen 

   dakkapellen (22.09.21)

- 

Breukeleveen
- Herenweg 67: aanleggen uitweg (10.09.21)

Kortenhoef
- Moleneind 12: verbouwen woning (23.09.21)

- Oranjeweg 37: plaatsen dakkapel (20.09.21)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 97: bouwen over-

   kapping en fietsenberging (10.09.21)

- De Mollstraat 18: plaatsen dakkapel (20.09.21)

- Herenweg 67: maken uitweg (10.09.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 242: verbouwen 

   bestaand hoofdgebouw en bouwen bijgebouw 

   (21.09.21)

- Stichts End 17: bouwen erker (13.09.21)

- Trekpad 31: bouwen recreatie woonboot (16.09.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 77: plaatsen beschoeiing (21.09.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (21.09.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met

zes weken verlengd:

’s-Graveland
- De Boomgaard 2: uitbreiden kantoor (16.09.21)

Loosdrecht
- naast Boegspriet 7: realiseren haven (20.09.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b en c:

   wijzigen gevels, indeling en constructie

   woningen (09.09.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 274: verbouwen 

   woning (22.09.21)

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

Nederhorst den Berg
- achter Middenweg 33, in gebruik nemen van 

   een nieuwe opslagloods

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt.

Informatie kan worden verkregen bij de

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

telefoonnummer (088) 63 33 000.

Bouwen en wonen

Officiële bekendmakingen 29 september 2021

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) 

Commissie Maatschappelijke & Sociale Zaken
Datum: dinsdag 5 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten*

Bespreekstukken 

9.   Gewijzigd voorstel IKC Talent Primair 

10. Behandelverzoek D66 ontwikkeling IKC Talent Primair 

11. Vervolg haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing 

Kortenhoef 

12. Behandelverzoek De Lokale Partij en D66 Tiny Houses 

Loodijk 

13. Behandelverzoek De Lokale Partij Statement uitspraak 

bijstandcasus

Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 6 oktober 
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten* 

Voorgestelde Hamerstukken 

9.   Bekrachtiging geheimhouding RIB Porseleinhaven 

Bespreekstukken 

10. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Dammerweg 

108-109 

11. Afgifte verklaring van geen bedenkingen Reeweg 2A te 

Nederhorst den Berg 

12. Omgevingsvergunning Porseleinhaven 

13. Behandelverzoek D66 Ter Sype 

14. Behandelverzoek VVD verzoekschrift AIM 

15. Behandelverzoek VVD participatie Nederhorst Noord

Commissie Bestuur en Middelen 
Datum: donderdag 7 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: raadszaal

Vaste agendapunten*

Bespreekstukken 

9.   Inhuurbudget laatste trimester 2021 

10. Advies tot intrekking Verordening gemeentelijke om-

budscommissie Wijdemeren 2006 

11. Behandelverzoek De Lokale Partij Veiligheidsbeleid 

12. Behandelverzoek De Lokale Partij PC cyclus Gooi en 

Vecht

Agenda’s commissies oktober

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

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.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is 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 gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

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. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
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 gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

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.

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 (tussen 
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter 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 wethou-
ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad 
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering

U kunt de commissievergaderingen meeluisteren via www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk op de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur aan via

griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer  14 035.  U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
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Passie voor padel
Door: Cor Winkel

‘S- GRAVELAND
Iets langer dan een jaar ge-
leden had ik nog nooit van 
padel gehoord. Ik verwarde 
het woord eerst met pedel. 
Padel met de klemtoon op 
de tweede lettergreep, is 
een sport. Meer specifiek 
een racket- en balsport 
volgens Wikipedia.

Het is een mix van tennis en 
squash. Beide sporten heb ik 
wel gedaan. Tennis veel meer 
dan squash. Dat zal wel te ma-
ken hebben met het feit, dat 
ik, spelend tegen een wel tien 
jaar oudere vriend, continue in 
het stof beet. Dat balletje wist 
hij telkens precies in de verre 
hoeken te krijgen, zodat ik er 
met mijn racket niet meer bij 
kon… Kansloos was ik! Die 
vriend zie ik nog steeds, maar 
nu kijken we samen voetbal. 
Tennis bevalt me beter. Wei-
nig hoeken en meer tijd om de 
bal terug te slaan. Veel voor-
malige voetballers met enig 
balinzicht beleven veel plezier 

op de tennisbaan. Rugbyspe-
lers in ruste ook trouwens. Ik 
speelde kort geleden, samen 
met mijn maat, bij Westerveld 
de herendubbel clubkampi-
oenschappen. De rugbyers 
tegenover ons lieten ons 
spreekwoordelijk alle hoeken 
zien. Elke bal hadden ze terug 
en met 6-1 en 6-3 konden wij 
onze biezen pakken…

Opening padelbanen
Westerveld
Maar er is licht aan de hori-
zon. Er is een nieuwe moge-
lijkheid om balinzicht, conditie 
en competitie te combineren. 
Toegegeven er zijn bij padel 
ook hoeken en glas, maar 
de bal is groter en het racket 
kleiner. Kortom voldoende in-
grediënten voor een plezierig 
samenspel. Angst voor een 
squashfrustratie heb ik niet. 
Integendeel! Tijdens de de-
monstratiewedstrijd, bij de 
opening van de padelbanen 
(op 18 september jl. bij TV 
Westerveld) heb ik genoeg 
kunnen spieken hoe je een 
lekker balletje kan slaan. Nou, 

spieken is een groot woord. 
Je moet gewoon de bal terug-
slaan en je kan daarbij zelfs de 
glaswand gebruiken. Dus bij 
de bal, die bij tennis ‘uit’ zou 

zijn, kun je nog gewoon door-
spelen. Hoe makkelijk is dat.
Je zou bijna denken, dat het 
een elitesport is. Nee hoor! Als 
zelfs de broertjes Ronald en 

Frank de Boer meedoen aan 
een padeltoernooi, dan kan 
iedereen zonder gewetensbe-
zwaar die sport gaan beoefe-
nen…

Bezoek 13 oktober de activiteiten-
markt voor senioren
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Op woensdagmiddag 13 
oktober organiseren de 
Kortenhoefse huisartsen 
tussen 15.00 en 17.00 uur 
een activiteitenmarkt voor 
senioren in de brandweer-
kazerne, Eslaan 2a te Kor-
tenhoef. Onder het motto 
‘Waar kan ik nog actief aan 
meedoen?’ vindt u er aller-
lei informatie op het gebied 
van creativiteit, sport en 
spel, wellness, uitgaan en 
gezelligheid.

“Door corona was er lange 
tijd minder mogelijk,” vertelt 
Jacqueline Suijker. “Vooral 
veel senioren hebben minder 
contact gehad met familie, 
hebben minder ondernomen 
en zijn minder vaak naar bui-
ten gegaan. Terwijl het voor je 
gezondheid juist heel goed is 
om actief te zijn en onder de 
mensen te komen. Je voelt je 
er beter door en het verkleint 

de eenzaamheid. Omdat we 
merken dat senioren nog wat 
terughoudend zijn in het weer 
oppakken van activiteiten, heb-
ben we (huisartsen Hoflaan, 
huisartsenpraktijk Curtevenne, 
Siebeling & Suijker huisartsen) 
deze markt georganiseerd. Ui-
teraard met inachtneming van 
de coronaregels, dus helemaal 
coronaproof ingericht.”

Voor ieder wat wils
“Het is belangrijk om iets te 
doen wat aansluit bij je eigen 
wensen,” vult doktersassistent 
Marleen Marinus aan. “We 
hebben op de markt dan ook 
een uitgebreid programma 
met meer dan vijftien stands 
en videopresentaties. Mensen 
kunnen langs de tafels lopen 
en kennis maken met de activi-
teiten of flyers meenemen. Op 
het gebied van sport en spel 
zijn er kraampjes van klaver-
jassen, petanque, senioren fit-
ness, yoga, Slender You, valri-
sicopreventie en rollatorcheck. 
Over wellness en uitgaan is 

er informatie over varen op 
de Plassen, de Fietsboot, de 
Zonnebloem, koffiedrinken 
in Veenstaete en K’hoeffie & 
Baxels. En op het creatieve 
vlak zijn aanwezig de Tasjesbi-
bliotheek, Toffe Peren, het klus-
jesteam en de kledingbank.”

Doe gezellig mee
Suijker: “We willen deze markt 
graag onder de aandacht bren-
gen van zoveel mogelijk be-
woners uit Ankeveen, ’s-Gra-
veland en Kortenhoef. Want 
eenzaamheid kan je somber 
maken, helemaal met de win-
ter voor de deur. Onze oproep 
is dus: doe gezellig mee. Word 
zelf weer actiever en activeer 
de mensen om je heen. Want 
contact maken, elkaar ontmoe-
ten en je verbonden voelen, is 
zo belangrijk.”

Zorg in Kortenhoef
Tijdens de markt is er ook aan-
dacht voor de website www.
zorginkortenhoef.nl. Deze is 
ontwikkeld door de Kortenhoef-

se huisartsen en de ‘s-Grave-
landse apotheek. De website 
biedt een handig overzicht van 
het aanbod aan zorg en welzijn 
in de drie dorpen. Ingedeeld 
met de thema’s voeding, be-
weging, psychisch, medisch, 
welzijn of verzorging. Maar ook 
op doelgroep kan er makkelijk 
informatie gevonden worden. 
Bijvoorbeeld voor jeugd, zwan-

geren, ouderen en mantel-
zorgers. Verder zijn er onder-
werpen uitgewerkt als leefstijl, 
overgewicht, diabetes mellitus, 
hart- en vaatziekten, longziek-
ten, lichamelijke beperkingen, 
ziekte van Parkinson, demen-
tie, eenzaamheid en activi-
teiten. De website is dus een 
bezoekje waard, maar dat is de 
markt ook zeker!
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Dans, dans, dans
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Na 2 jaar was er weer een 
dansfeest op het plein van 
de Curtevenneschool. In-
middels een traditie waar 
juf Yvette Krijger al jaren 
actief mee is. Nu werd ze 
bijgestaan door Fe Zwa-
nenburg van de ballet-
school uit Noordwijk. In 
een stralende nazomerzon 
genoten leerkrachten, ou-
ders, broertjes en zusjes 
en opa’s en oma’s van het 
uitbundige dansen van de 
groepen 1 t/m 8 (4-12 jaar).

Wie vindt het niet heerlijk om 
weg te dromen bij een fanta-
sievol of spannend jeugdboek? 
Bij deze jaargang waren alle 
dansoptredens geprogram-

meerd rond het thema ‘Boeken 
komen tot leven’ als voorloper 
op de aanstaande Kinder-
boekenweek. Bij de opening 
kwamen de kabouters Pinkel-
tje en Pinkelotje uit het boek 
van Dik Laan tot leven. Een 
prachtig kleurenschouwspel 
van de kleuters uit groep 1/2A 
in hun rode pakjes rond de be-
wegende paddenstoelen. Als 
101 Dalmatiërs kwispelden de 
kleuterhondjes van 1/2B achter 
hoofdhond Yvette aan, verte-
derend. Leuk en inspirerend 
was dat beide balletjuffen bij 
elke groep afwisselend mee 
dansten. Vermomd als echte 
speurders slopen op ritmische 
wijze de kinderen van groep 
3 achter een dief aan, nu was 
Fe de gezochte dief. Gewa-
pend met vergrootglas wisten 
de Sherlocks Holms in spe 

het boek van Geronimo Stilton 
fraai uit te beelden.

Indianen kunnen goed dansen, 
dat weet iedereen. De vierde-
groepers waren mooi verkleed 
als roodhuiden die rond de 
totempaal dansten. Ze speel-
den het bekende verhaal van 
Pocahontas, de dochter van 
het opperhoofd. Wie kinder-
boeken zegt, kan natuurlijk niet 
om Annie M.G. Schmidt heen, 
ook nog anno 2021. Het boek 
Minoes rond de avonturen 
van verschillende katten werd 
op expressieve wijze gedanst 
door groep 5. De muziek van 
de musical Cats gaf het op-
treden extra schwung. Rood 
tegen groen, een pittige strijd 
met pistolen, werd door groep 
6 met spanning en enthousi-
asme gespeeld. Een strakke 

piratendans, gebaseerd op 
het verhaal van kapitein Jack 
Sparrow. Een andere klassie-
ker bij de kinderboeken is ‘De 
reis om de wereld in 80 dagen’ 
van Jules Verne. De leerlingen 
uit groep 7 waren in gevari-
eerde kostuums verkleed als 
wereldreizigers. Bij hen zag je 
al bewuste danspassen en bij-
passende gebaren. Je zag een 
optimale inzet om er iets moois 
van te maken. In stoere jacks 
gaven de achtstegroepers 
een eigen interpretatie van de 
‘Kruistocht in Spijkerbroek’ van 
Thea Beckman. Een zelfbe-
dachte streetdance over het 

avontuur van de 13-jarige Dolf 
die met een tijdmachine in de 
middeleeuwen belandt. Een 
fraai geheel van een hele grote 
groep pubers in opkomst.

Tot slot kondigden presentato-
ren Shenna en Anne de finale 
aan. Alle kinderen dansten met 
de leerkrachten het Vlieger-
lied. Je kunt er niet omheen, 
dansen is en blijft een heerlijke 
manier om je emoties te uiten, 
een Curtevenne- traditie die 
nog lang mag doorgaan.

FOTO: Juf Yvette en alle kinde-
ren tijdens de finale

   

Week tegen Eenzaamheid
WIJDEMEREN
Wist je dat 1 op de 10 men-
sen in Nederland zich erg 
eenzaam voelt? En dat 30% 
er wel eens last van heeft? 
Eenzaamheid kan iedereen 
overkomen. Jong en oud. 
Een steuntje in de rug kan 
helpen om er iets tegen te 
doen. Daarom vraagt Versa 
Welzijn aandacht voor ver-
schillende activiteiten in de 
Week tegen Eenzaamheid. 
Deze is van 30 september 
t/m 7 oktober.

De corona lockdown heeft ons 
allemaal bewust gemaakt van 
de impact van sociale isolatie. 
Helaas is dit voor veel men-
sen dagelijks de realiteit. In 
de Week tegen Eenzaamheid 
staat ontmoeting en verbinding 
centraal. Kom erbij! Iedereen 
kan deelnemen aan de Week 
tegen Eenzaamheid door het 

bezoeken of organiseren van 
een activiteit. Samen maken 
we van de Week tegen Een-
zaamheid een succes!

Donderdag 30 september is 
om 15.00 uur de workshop 
‘Wat weet jij van eenzaam-
heid – in gesprek over (h)er-
kennen van eenzaamheid en 
betekenisvolle relaties’. Leuk 
als je vrijwilligerswerk doet met 
mensen maar ook als je actief 
wilt zijn in jouw buurt. In het 
Wijkgebouw, Eikenlaan 17a 
te Loosdrecht. Opgeven via 
teamwijdemeren@versawel-
zijn.nl of 06-51641259.

Zondag 3 oktober is van 16.00 
tot 18.00 ‘Happy hour met AH 
Meenthof borrelhapjes’ in de 
brasserie van Veenstaete in 
Kortenhoef. Iedereen uit Kor-
tenhoef en omgeving. is van 
harte welkom. Aanmelden is 

verplicht en kan via het in-
schrijfformulier bij het winkeltje 
(gesloten op woensdag en za-
terdag). Kosten € 2,50, te vol-
doen bij inschrijving.

Woensdag 6 oktober vindt 
tussen 10.00 en 12.00 uur de 
‘Kom erbij inloop koffie och-
tend’ plaats in de huiskamer bij 
Veenstaete, Parklaan 1 in Kor-
tenhoef (over het bruggetje). 
Kosten € 0,50 per kopje. Met 
gastvrouwen Corry, Heleen en 
Irma.

Woensdag 6 oktober wordt tus-
sen 17.30 en 20.00 uur samen 
met vrijwilligers een heerlijke 
maaltijd gekookt in het buur-
trestaurant Toffe Peren Wijde-
meren. Dit is in het Achterom, 
achter de kerk op Kerklaan 24 
In Kortenhoef. Bij interesse kun 
je je aanmelden via de kerk, 
Zonnebloem, dokterspost, 

Versa Welzijn of de gemeen-
te. Heb je al eens een maaltijd 
ontvangen, dan sta je op de 
lijst. De kosten zijn € 3,-. Meer 
informatie via jan.nijnuis@
gmail.com of 035-6565073.

In de brasserie van Veenstaete 
en de grote zaal van Emtinkhof 
zijn in de hele week diverse ac-
tiviteiten voor bewoners in het 
kader van Week tegen Een-
zaamheid.

Zelf iets organiseren
Wil je als inwoner zelf iets doen 
voor je dorp? Dan kun je als 
organisator aansluiten bij de 
Week tegen Eenzaamheid. 
Voor activiteiten stelt Versa 
Welzijn een (gratis) ‘Kom er-
bij-pakket’ beschikbaar met 
placemats, ansichtkaarten, ge-
sprekskaartjes, badges, pos-
ter, vloersticker. Deze kun je 
aanvragen via teamwijdeme-

ren@versawelzijn.nl zolang de 
voorraad strekt.

Je kunt bijvoorbeeld gebakjes 
bakken en die samen opeten 
met mensen die wat aandacht 
verdienen. Of gasten uitnodi-
gen om bij je te komen eten. 
In je woonkamer, restaurant 
of grote zaal. Want één ding 
is zeker: samen eten verbindt. 
Een kaartje sturen doet het ook 
altijd goed. Laat iemand weten 
dat je aan hem of haar denkt. 
Of maak samen een mooie 
wandeling, bezoek een muse-
um of tentoonstelling. Er zijn 
genoeg dingen te bedenken 
om mensen in contact te bren-
gen. Wees creatief en kijk wat 
er mogelijk is. Zo geef ook jij 
anderen een steuntje in de rug!

   

N – dressuur wedstrijden bij Rijvereniging NdB
Door: Cees Stalenhoef

NEDERHORST DEN BERG
Eindelijk...op zondag 26 sep-
tember werd er weer een wed-
strijd gereden op de Manege 
Laanhoeve. Deelnemers ston-
den vanaf 10 uur weer te po-
pelen om te tonen hoe goed ze 
konden rijden. Anne-Marie van 

Rijn was de jury en samen met 
haar schrijfster Els Blom was 
het hun opdracht om de rang-
schikking onder de deelnemers 
te bepalen.

Na zo’n lange tijd van geen 
enkele wedstrijd was een ieder 
best nerveus en gespannen 
hoe een en ander vandaag 

zou verlopen. Gelukkig mocht 
er ook weer publiek aanwezig 
zijn. Dit leidde tot de volgen-
de resultaten: In de N-2, met 
7 deelnemers:1. Valerie van 
Tijlingen op Surprise, met 116 
pnt.; 2. Sophie Verweij op Nie-
ke, met 113 pnt.

In de M-2, met 16 deelnemers 

was dit: 1.Noa van Nimwegen 
op Sabrina met 117 pnt; 2. Mar-
ti van Eggenkamp op Joy met 
112 pnt. 3. Charlotte Barnhorn 
op Held, met 109 pnt; 4. Rosa-
lie Mensen op Nador eveneens 
met 109 pnt, maar met een iets 
lager gemiddelde. De adminis-
tratie werd weer uitmuntend 
geregeld door Astrid Hagen 

en alles rond de inschrijvingen 
was uiteraard weer in handen 
van Marti Bergman. Ook weer 
dank aan alle mensen die de 
proeven hebben voorgelezen. 
De volgende wedstrijden zijn 
gepland op 10 november. Dan 
B, L, M en Z-dressuur.
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 Paddenstoelenspeurtocht
REGIO
Vier de herfst! Ga met IVN 
Gooi speuren naar padden-
stoelen en nog veel meer. 
Paddenstoelen: zo zie je er 
niet één, zo zijn er ineens 
heel veel. Oktober is dé 
paddenstoelenmaand. Als 
je weet waar je moet kijken 
dan gaat er een wereld voor 
je open. Gifgroen of knal-
rood, zacht of juist glibbe-
rig, eetbaar of giftig.

Op zondag 3 oktober organi-
seert IVN Gooi weer de jaar-
lijkse speurtocht naar padden-
stoelen voor kinderen van 6 t/m 
11 jaar in het Spanderswoud, 
We starten tussen 11 en 14 
uur op de speelweide naast 
de parkeerplaats bij restaurant 
Robert, Bussumergrintweg in 
Hilversum. De tocht duurt on-
geveer twee uur en de kosten 
zijn € 3.00 per kind.

Begeleiders kunnen gratis 
mee. In verband met corona 
zijn er een aantal corona-aan-
passingen. IVN Natuureducatie 
zet zich als landelijke non-profit 
organisatie in voor een groen, 
gezond en duurzaam Neder-
land. Dit doen we door mensen 
de natuur te laten beleven. IVN 
laat jong en oud actief ervaren 
hoe leuk, leerzaam, gezond én 
belangrijk natuur is.

• 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

Positief- Betrokken

Verdrietig maar met veel mooie herinneringen, hebben wij 
afscheid genomen van

Gerda Johanna Schouten- Oudshoorn
Gerda

weduwe van Pieter Schouten sinds 13 mei 2015

     Amsterdam,       Loenen aan de Vecht,
     8 februari 1928      9 september 2021

          Selma en Gerard (in herinnering)
          Karin en Berend
          Niels en Helen
          Peter en Anneke
                         Annemarie en Ivo
          klein- en achterkleinkinderen

     De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden
     Correspondentie adres:  
     Peter Schouten -  Kortenhoefsedijk 189 - 1241 NA Kortenhoef 

‘Mijn leven is heel mooi geweest, samen met Joop
Ik heb 4 prachtige meiden, 4 schoonzonen en 11 kleinkinderen

Het is goed zo’
Tineke

Lieve mam, lieve oma, 
je bent een gezellige en sterke vrouw. 

Het wordt niet gemakkelijk zonder jou.

Christine Pronk - Blom 
Tineke

6 oktober 1946 - 23 september 2021

               Joop †
          
          Natascha, Eduard
                 Stan en Eline
            Melissa en Bjork

         Samantha en Peter
            Thijmen en Yara
                Senna, Chrisje

       Rebecca en Andrew
             Joshua en Robin
                  Famke, Eefje

          Hester en Richard
           Amy, Liv en Sepp

Tineke is thuis. Je bent van harte welkom om afscheid van 
haar te nemen op woensdag 29 september 

tussen 19.00u en 21.00u. 

De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op donderdag 
30 september om 13.15u in de Parochiekerk van 

O.L. Vrouw Hemelvaart, Dammerweg 6, 
Nederhorst den Berg.

Na de dienst wordt Tineke door haar gezin naar het 
crematorium in Laren gebracht. 

Correspondentieadres;
Uitvaartverzorging Myosotis

Utrechtseweg 110-B
1381 GT Weesp

FAMILIEBERICHTEN

‘ Ik wil de natuur 
aan mijn kinderen 
doorgeven.’

Kijk op toegift .nl en 
ontdek hoe uw idealen 

kunnen voortleven 
door na te laten aan 

een goed doel.

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

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

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

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of

035-6566623

Te huur: Garagebox
06-19180641

Gezocht schoonmaakster 
voor kantoor in K’hoef

1 middag in de week
tel 035 2031365

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

www.huart.nl
035-6857850

Vliegtuig lawaai ! 
bezoekbas.nl zie ook 

vliegherrie.nl en teken 
stopnachtvluchten.

petities.nl Schipholwatch

Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl

0294-253444

KERMIS ANKEVEEN
8 - 9 -10 OKTOBER

Scheiden los je samen op 
www.smitvernooij.nl

0294-253444

Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl

0294-253444

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



Woensdag 29 september 2021
13

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
SVS is de competitie met 
een 3-1 overwinning op FC 
Amsterdam prima begon-
nen.

De slotfase was weliswaar 
benauwd, maar de defensie, 
met aan het hoofd Tristan Jan-
maat, hield stand. De doelman 
had met een aantal reddingen 
een belangrijk aandeel in de 
zege. Belangrijkste en mooiste 
redding was een gestopte pe-

nalty bij een 2-1 voorsprong. 
Wilco de Birk was wél trefze-
ker vanaf de elfmeterstip. Hij 
mocht bij een 1-1 stand aan-
leggen, nadat Daan Verdam 
na een passeerbeweging in het 
strafschopgebied was neer-
gelegd. Die voorsprong bleef 
dus gehandhaafd. Een derde 
’s-Gravelandse treffer van Nick 
Mostert kwam er in de slot-
minuut nog bij. Op aangeven 
van Daan Verdam zorgde hij 
daarmee voor de laatste actie 

van de wedstrijd. Het eerste 
’s-Gravelandse doelpunt werd 
op slag van rust gemaakt door 
Jimmy Reijnders die daarmee 
de score opende. Aanstaande 
zaterdag speelt ZAT1 uit bij 
BZC ’13 in Hilversum.

VR1 en ZAT2 kenden een 
mindere competitiestart. VR1 
kende een prima voorbereiding 
met aansprekende resultaten in 
de bekercompetitie, maar kon 
dat geen vervolg geven in de 

uitwedstrijd tegen Achterveld. 
De kansen waren er met name 
in de eerste helft wel, maar niet 
benut. In de 2e helft maakte 
Achterveld wel het verschil. Het 
geroutineerde Huizen 3 troefde 
het jeugdige ZAT2 met 2-5 af.

In de onder 15 categorie bij 
de jeugd kwamen de jon-
gensteams niet tot winst. Uit 
bij DESTO MO15-3 verloor 
MO15-1 met klein verschil (2-
1). In de thuiswedstrijd tegen 

Nederhorst MO15-1 kwam de 
MO15-2 met mooie cijfers (7-2) 
wel tot winst.

De Voetbalpassie spaaractie 
van Albert Heijn loopt nog tot 
en met aanstaande zondag. Er 
is inmiddels al een heel mooi 
bedrag bij elkaar gespaard en 
we bedanken iedereen die mee 
gespaard heeft.

   

Ankeveense Sportvereniging nieuws
ANKEVEEN
De start van de competitie 
voor Heren-1 begon thuis te-
gen Weesp. ASV’65 kwam niet 
goed uit de kleedkamer en liep 
binnen 3 minuten al tegen een 
doelpunt op van Weesp: 0-1. 
Na 12 minuten kon ASV de 
stand gelijk trekken, 1-1 door 
een goal van spits Epi. Na 

een wissel in de 22e minuut 
door een blessure, had inval-
ler Nanto zijn eerste balcontact 
en kon daarbij Epi vrij voor de 
goal spelen, 2-1 ASV. De Anke-
veners zaten na de matige start 
inmiddels goed in de wedstrijd 
en konden de wedstrijd op slot 
gooien, in de 40e minuut was 
het weer Epi met 3-1 en in de 

45e minuut een mooie goal van 
buiten de 16 meter in de krui-
sing, Patrick van Voorst: 4-1.
Na de rust was het beste er wel 
af bij beide ploegen, Weesp 
kon in de 65e min. 4-2 maken 
uit een lange bal. ASV werd 
slordig en gaf in de 88e min 
nog een penalty weg waardoor 
Weesp 4-3 maakte en ASV het 

zelf nog even spannend liet 
worden. ASV had in kansen 
verhouding allang 2 of 3 extra 
doelpunten kunnen of moeten 
maken, maar verzaakte een 
aantal keren. Nevil maakte in 
de 90e min. de 5-3 waardoor 
de wedstrijd gewonnen werd 
door ASV.
ASV-2 opende het seizoen met 

zeer goed voetbal tegen AS80-
3 uit Almere, mede dankzij de 
supersubs van de veteranen. 
Met rust stond het al 7-0 in het 
voordeel van de Ankeveners. 
Na rust werd duidelijk gas terug 
genomen. Einduitslag 9-1. Met 
het heerlijke voetbalweer al 
met al een heerlijke voetbaldag 
in Ankeveen.

   

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG 
Nederhorst heeft de eerste 
competitiewedstrijd de vol-
le winst weten te behalen 
in de uitwedstrijd tegen SV 
Vechtzoom. De thuisploeg 
speelde met veel inzet. Met 
een terecht voor buitenspel 
afgefloten goal in de 7e 
minuut begon het veelvul-
dig commentaar leveren 
door de thuisploeg op de 
scheidsrechter. 

n de 16e minuut moest Niels 
Meijer een schot uit de draai 
overtikken. Het overwicht werd 
niet beloond. Philip Halfhide 
knalde uit een vrije trap vanaf 
16 meter tegen de lat en Joris 
had pech toen zijn inzet van 
dichtbij van de lijn werd getrapt.

De 2e helft begon met een raar 
besluit van de scheidsrechter. 
Volgens hem had de keeper 
de bal langer dan 7 seconden 
in zijn handen gehad dus een 

indirecte vrije trap binnen de 16 
meter. Via de muur verdween 
de bal naar de buitenkant. 
De voorzet die volgde werd 
hard ingeschoten en trof Niels 
recht in zijn gezicht. Met een 
bloedneus moest de wedstrijd 
daarop stilgelegd worden. Een 
cornerbal van Philip werd maar 
half verwerkt door de keeper 
en viel voor de voeten van Lars 
van Wijk die van dichtbij de 
bal binnen schoof en zo voor 
de verdiende 0-1 zorgde. Tien 

minuten voor tijd werd het duel 
beslist. Bram vd Wiel gooide 
vanaf de zijlijn op Joris die op 
tijd de bal doorschoof naar de 
meegelopen Thomas die ver-
volgens beheerst de bal af-
rondde. 0-2

Nederhorst-2 had het moeilijk 
in Hilversum en verloor dan 
ook met 2-0 van Wasmeer. Ne-
derhorst 3 gaf voor rust twee 
doelpunten cadeau maar ver-
loor uiteindelijk maar nipt met 

3-4 van ‘t Gooi. Nederhorst-4 
kon weinig brengen tegen een 
sterk ‘s- Graveland- 4, met 1-6 
ging men onderuit. Bij de jeugd 
onder 13 enkele uitslagen uit 
spannende wedstrijden. Zowel 
de JO13-1 als JO13-2 speel-
den gelijk tegen respectievelijk 
Victoria en Laren. De meiden 
O13-1 versloegen Hoogland-
erveen.
Zie ook: www.vvnederhorst.org

   

Odis Volleybal
KORTENHOEF
De Nederlandse nationale 
teams hebben er al de no-
dige toernooienop zitten. 
Langzaamaan komt ook de 
amateur-volleybalcompeti-
tie weer op gang.

Vrijdag 24 september speelde 
Recreanten-2 in sporthal De 
Fuik hun eerste toernooi van 
het jaar. De eerste wedstrijd 
werd gewonnen. Dank aan de 

twee speelsters van een ande-
re vereniging die belangeloos 
invielen. Winst. Tijdens de 2e 
wedstrijd waren alle spelers 
van het team aanwezig (ze 
komen dan ook van heinde en 
verre). Dat kwam de uitslag 
overigens niet ten goede. Ver-
lies. De derde wedstrijd werd 
gelijk gespeeld en de laatste 
wederom verloren. De mannen 
in het Odis-team hebben wel 
geweldige Mickey Mouse sok-

ken, dat dan weer wel.
Dames -1 speelde zaterdag 25 
september thuis in sporthal De 
Fuik. De razende reporter heeft 
er niets van gezien, want die 
was bij een andere wedstrijd. 
Naar verluidt had tegenstander 
een niet zo lieve speelster in 
het veld. Waardoor de wedstrijd 
een grimmige sfeer kende. 
Jammer dat niet iedereen blij 
en ontspannen kan volleybal-
len. En dat terwijl het toch fijn is 

dat er überhaupt weer gesport 
kan worden. De wedstrijd werd 
overigens door Odis verloren.
Meisjes-B ging zaterdag op de 
fiets naar de uitwedstrijd. De 
scheidsrechter en teller had-
den even niet meegekregen 
dat de wedstrijd verplaatst was. 
Gelukkig wilden wat anderen 
invallen en kon er toch nog ge-
speeld worden. Veel meiden 
van de tegenstander hadden 
nog nooit eerder een wedstrijd 

gespeeld. Zij moesten er even 
in komen. In de derde en vier-
de set kwam iets meer tegen-
stand. Kunst bij Odis was om 
toch alert te blijven. In de vierde 
set werd het hen toch een bé-
tje moeilijk gemaakt. Met 4-0 
winst op zak werd weer naar 
Kortenhoef gefietst.
De eerstkomende wedstrijden 
vrijdag 1 oktober DS1 om 19.30 
uur uit in Loosdrecht en Recre-
anten 3 uit in Almere.

   

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 29 september: In 
het politiek-maatschappelij-
ke discussieprogramma van 

GooiTV, In Derde Termijn, praat 
Ruud Bochardt met wethouder 
Alexander Luijten en met een 
vertegenwoordiger van de hoc-

keyclub Naarden over het spor-
takkoord, waarin onder andere 
aandacht is voor extra bewe-
gen. In TV Magazine wordt stil-

gestaan bij de badeendjesrace 
in Naarden en het wandelpad 
in Hilversum. Wethouder Jos 
Kea is te zien in het program-

ma In Gesprek Met Wijdeme-
ren over onder andere het In-
tegraal Kindcentrum. Zie ook: 
gooitv.nl
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Uitvaart van Piet Lodewijkx

NEDERHORST DEN BERG
De geliefde Berger Piet Lo-
dewijkx stierf op 15 septem-
ber jl. ‘Opa Piet is uitgevaren, 
hogerop. Roeien maar’ stond 
op de rouwkaart. Zijn familie, 
vrienden en kennissen na-
men afgelopen zaterdag op 
gepaste wijze afscheid van 
de 80-jarige. Een lange stoet 

van wel 100 boten vormde op 
de Spiegelplas een eerbetoon 
aan de havenmeester van wel-
eer. Iedereen kon zijn medele-
ven betuigen in de vorm van 
een bakkie doen of passende 
woorden opschrijven in een 
speciaal herdenkingsboek. De 
‘uitvaart’ van Piet: geliefd van-
wege zijn luisterend oor, goed 

raad, warmte en gezelligheid, 
humor, enorme wijsheid, on-
uitputtelijke kennis, liefde voor 
de natuur, liefde voor ons alle-
maal, zijn grote hart en zijn ‘ff 
een bakkie doen’. Het was een 
indrukwekkende zaterdag.

FOTO: Ton Keizer

Ledenvergadering IJsclub 
Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
Graag nodigen wij alle leden 
uit voor onze jaarlijkse le-
denvergadering op vrijdag 22 
oktober om 20.00 uur in het 
nieuwe clubgebouw IJsclub 
Nederhorst den Berg, Blij-
klaan 1a. Er zijn een aantal 
leden aftredend en herkies-
baar: penningmeester: R. 
Versluis en bestuursleden G. 
Bergman en J. Callenbach. 
Wilt u zich beschikbaar stel-
len voor een functie, dan kunt 
u dit uiterlijk een dag van te-

voren kenbaar maken aan de 
secretaris. Contactgegevens 
staan onderaan. We sluiten af 
met de traditionele sjoelkam-
pioenschappen. Vorig jaar 
zijn deze helaas niet doorge-
gaan i.v.m. covid-19. Let op: 
De leden zijn tevens welkom 
voor de officiële opening van 
ons nieuwe clubgebouw. Dit 
zal plaats vinden op zater-
dag 16 oktober van 16:00 
tot 18:00. Meer info? info@
ijsclubnederhorst.nl of met de 
secretaris.

   

Club 4711
Uitslag herfsttoernooi Biljart-
club 4711. Maandag 20 sept.: 
Mw. T. Bos – Mw. D. Giavarra 
3-0, K. Jacobs – J. van Greu-
ningen 2-0, M. Zieleman – W. 
Clements 0-2. Uitslag onder-
linge competitie BV Over-
meer: donderdag 23 sept.: T. 
Otten – H. Stalenhoef 0-2, M. 
Verlaan – H. v.d. Berg 0-3, P. 
van ’t Klooster – W. Clements 

3-0.

Programma + contact:
Donderdag 30 sept. 19.30 
uur: onderlinge competitie BV 
Overmeer, vrijdag 1 okt. 14.30 
– 20.30 uur: vrij biljarten + kla-
verjassen (bar open), maan-
dag 4 okt. 19.30 uur: herf-
sttoernooi Biljartclub 4711. 
Contact: 06.20.40.80.58

Wat echt bij mij past  
“Tot nu toe kon ik nooit veterboots dragen omdat 
ze altijd drukten op mijn hallux valgus (knobbel). 
Met de nieuwe Solidus City & Biker Boots heb ik 
eindelijk de ideale schoenen gevonden die  
nergens drukken en waar mijn voeten zich 100%  
ontspannen in voelen. Deze modische comfort  
eyecatcher is stoer en toch vrouwelijk. Ze zijn  
bovendien echt met alles te combineren… ik 
draag ze onder een lange of hoogwater broek, 
een strakkere jeans of onder een jurkje.”

George In der Maur BETERLOPENWINKEL
Koningin Wilheminaweg 497
Groenekan Utrecht
030 - 2040612

Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag 08.30 - 17.00 uur

WWW.BETERLOPENWINKEL.NL 
WWW.BETERLOPENWEBWINKEL.NL

Wij helpen u via 
preventieschermen,

veilig via 
voorschriften

rivm!
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Geslaagde burendag op   
Willie Dasplein
Door: Wilma Snel

NEDERHORST DEN BERG
Vorig jaar hebben we ons 
moeten behelpen met het 
uitdelen van bloemen met 
een kaartje eraan, maar nu 
kon er eindelijk weer iets 
georganiseerd worden op 
het Willie Dasplein.

En wat troffen we het daarbij 
met het weer. Burendag 2021 
mag een succes genoemd wor-
den. Hoewel het pas om 11.00 
uur begon werd er al vanaf het 
opblazen van het springkussen 
gretig gebruik van gemaakt.

Toen alles echt van start ging 
werden ook de andere activitei-
ten vol enthousiasme gedaan: 
eierenkoeken versieren, lip-
gloss maken, popcorn eten: het 
was een drukte van belang. De 

ouders vermaakten zich ook 
prima, wat te zien was aan het 
gezellige kletsen met elkaar 
aan de diverse statafels of ban-
ken. Voor de inwendige mens 
was gezorgd door het Spieg-
helhuys en AH d.m.v. koffie, 
thee, limonade en een uitge-
breide sortering heerlijke koek. 
Later werden ook nog ijsjes uit-
gedeeld, die door jong en oud 
werden gewaardeerd. Deze 
koffietafel werd een ontmoe-
tingsplek voor de wat ouderen. 
De vele klapstoeltjes die overal 
op het plein verspreid waren, 
werden er rondom gezet en zo 
ontstond een gezellige kring. 
Het was dan ook lang geleden 
dat men elkaar op deze manier 
had gezien en gesproken. Een 
heerlijk gezicht. We kijken dan 
ook uit op een bijzonder ge-
slaagde burendag!

Vier decennia Kunst aan de Dijk
Door Niels van der Horst

KORTENHOEF
In november bestaat Kunst 
aan de Dijk Kortenhoef 
40 jaar. Voor dit jubileum 
heeft deze culturele parel 
– wederom met behulp van 
Fonds Podiumkunsten en 
gemeente Wijdemeren – 
een uiterst aantrekkelijk en 
gevarieerd menu samen-
gesteld. Met weinig beper-
kingen – corona app wordt 
gecheckt! – kan muziek, 
literatuur en beeldende 
kunst minnend Wijdemeren 
weer volop genieten in het 
feeërieke Oude Kerkje en 
de Oude School. Caroline 
van Gelderen (voorzitter), 
Wendela Sandberg (pro-
grammeur concerten) en 
Anne Wertheim (program-
meur literaire avonden en 
theater, en vice-voorzitter) 
lichtten het programma 
kort toe.

“Wij zijn de Kleine Zaal in deze 
buurt!”, zegt Anne voortvarend. 
Ze verwijst daarmee naar het 
Concertgebouw en het niveau 
van de programmering aldaar, 
die in haar ogen gelijkwaardig 
is aan die in Kortenhoef. Niet 
onterecht want genoeg be-
kende namen zoals Hannes 

Minnaar en Janine Jansen 
bezochten aan het begin van 
hun carrière Het Oude Kerkje. 
“Ja, daar heeft Wendela wel 
een neusje voor,” zegt Caroli-
ne glimlachend, “en ze komen 
graag terug!”

“WIJ ZIJN DE
KLEINE ZAAL IN
DEZE BUURT!”

Variatie
Ook dit seizoen valt er weer 
veel te genieten bij Kunst aan 
de Dijk. Zo opent op donder-
dag 30 september (20:15) het 
duo Scholtes en Janssens. 
“Met een pianorecital op twee 
giga-vleugels” doet Wendela 
uit de doeken. Ze spelen wer-
ken van Mozart, Schubert en 
Rachmaninoff. Dit internatio-
naal geprezen pianoduo trapt 
de reeks voorstellingen dus af. 
Daarnaast kunnen we ons ko-
mend jaar verheugen op een 
soloconcert van de gelauwer-
de Liza Ferschtman (viool), op 
een verrassend en speciaal op 
de jeugd gericht familieconcert 
van het gerenommeerde Nieuw 
Amsterdams klarinetkwartet, 
op verhit solotoneel van Luna 
Cozijn, op jazzpianist Michiel 
Borstlap (nieuwjaarsconcert), 
meerdere virtuoze kwartetten 
(piano, strijk en sax), en op een 

intrigerende avond met Vlaams 
literair kunstenaar David Van 
Reybrouck. En niet te vergeten 
is er ook dit jaar de traditionele 
en groots opgezette zomerten-
toonstelling in de Oude School 
met dit keer prachtige toegan-
kelijke beeldende kunst van 
Jan Roëde.

Bezoek
Het Oude Kerkje is een beto-
verende plek in Kortenhoef. Al-
leen al de entourage maakt het 
een prachtige ervaring. Naast 
het inspirerende programma is 
er meer aantrekkelijks te mel-
den. Wat te denken van lekker 
vooraf dineren in Brasserie 
Geesje even verderop. Zij heb-
ben een speciaal Kunst aan de 
Dijk menu, dat vlot wordt geser-
veerd tegen een aantrekkelijke 
prijs. Heel prettig ook is dat 
parkeren daar en in de buurt 
gratis is. Het is raadzaam om 
telkens ruim van te voren voor 
een concert (en bij Geesje) te 
reserveren. Wilt u nou hele-
maal niks missen van al dit cul-
turele fraais, bestel dan meteen 
een abonnement á 135 euro 
voor elf voorstellingen inclu-
sief drankje in de pauze. Wees 
snel, het begint al deze week! 
Info: www.kunstaandedijk.nl

   

Nieuwe (jeugd)band zoekt versterking
KORTENHOEF
Na het succes van Mad-
jet start muziekvereniging 
BMOL met een nieuwe 
(jeugd)band.

Leden van Madjet zijn inmid-
dels doorgestroomd naar het 
orkest, één deed mee aan The 
Voice Kids. En nu is het tijd om 
ook anderen de gelegenheid te 
geven om dit mee te maken. 

We hebben al een drummer, 
een gitarist en een zanger. 
Speel jij bijvoorbeeld keyboard 
of piano? Wil jij graag trompet 
of saxofoon spelen in een ech-
te band? En ben je tussen de 
10 en 14 jaar? Meld je dan aan 
bij info@bmol.nl.

Speel je nog geen instrument, 
maar wil je wel dolgraag in een 
band spelen? Ook dan kun je 

je aanmelden, want BMOL kan 
voor een relatief laag bedrag 
lessen verzorgen, die aanslui-
ten op het repertoire van de 
band, dus ook zonder ervaring 
kun je snel spelen in je eigen 
band. Wil je meer informatie 
over de band, de repetitietijden 
of de lesmogelijkheden? Stuur 
een mailtje en wij nemen con-
tact met je op!

   

Muziekkapellen
NEDERHORST DEN BERG
Er zijn muziekoptredens 
op zaterdag 2 oktober en 
zaterdag 9 oktober in de 
muziekkiosk op het Willie 
Dasplein in Nederhorst den 
Berg. Deze muziekkapel 
stond eerst in het park van 
kasteel Nederhorst en is uit 
1948 en verplaatst naar het 
plein.

Op zaterdag 2 oktober zal mu-
ziekvereniging B.M.O.L. na een 
lange coronapauze eindelijk 
weer eens van zich laten horen. 
Tussen 14:30 en 16:00 uur spe-
len de slagwerkgroep B.M.O.L 
World Percussion en het har-
monieorkest van B.M.O.L. Op 
zaterdag 9 oktober zal mu-
ziekvereniging Amicitia zorgen 
voor een muzikale middag. De 
ambitie van de ‘Stichting Mu-

ziekkapellen’ is onder het motto 
‘blaas de muziekkapel nieuw 
leven in’ deze muziekcultuur in 
de openbare ruimte onder de 
aandacht te houden in de mu-
ziekkiosken in Amsterdam en 
omgeving. Sinds 2011 organi-
seert de Stichting jaarlijks op-
tredens in de muziekpaviljoens 
in Noord-Holland. Zie: muziek-
kapellen.nl; Rogeria Burgers: 
rogbur@upcmail.nl

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.
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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 

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

Bij aankoop van een Easysit

INRUILKORTING XL
Profi teer t/m 6 oktober van de actie

Meer informatie vindt u op www.easysit.nl

06-53420733   Showroom Hilversum
Roel Brouwer

INRUILKORTING XL

* 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 D72 Easysit DS703

Easysit stoelen en banken: 
het mooiste design!

Kom naar de ruime showroom 
en ervaar ultiem zitcomfort!

Easysit B80Easysit B80

Easysit D62


