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CURTEVENNE
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MELS IN
VIDEOCLIP

NAJAARSKERMIS SPOTLIGHT

Weer een Participatiecursus afgerond
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Sinds enkele jaren ver-
zorgt Wijdemeren een 
Participatiecursus voor 
statushouders in de ge-
meente. Dat zijn veelal 
mensen die asiel hebben 
gekregen en toestemming 
hebben om hier in ieder 
geval 5 jaar te verblijven. 
Verreweg de meesten ko-
men uit Syrië, maar ook 
Irakezen, Iraniërs, Eritree-
ers, Jemenieten, Turken 
en Marokkanen behoren 
tot die groep. Daarnaast 
was er een kleine groep 
niet-statushouders (o.a. 
Madagaskar, Sri Lanka, 
Canada, V.S.) die ook mee-
dingt naar het Participa-
tie-certificaat. Daarin staat 
in begrijpelijke taal dat je 
kernwaarden als vrijheid, 
gelijkwaardigheid en so-
lidariteit onderschrijft. En 
ook dat je bereid bent mee 
te doen in de Nederlandse 
samenleving.

Voorafgaand aan het on-
dertekenen van het officiële 
document organiseert het 
Kursus Projekt Loosdrecht in 
opdracht van de gemeente 
drie bijeenkomsten van 3 uur 
om je voor te bereiden op het 
certificaat. Je leert bijvoor-

beeld wat mag en niet mag, 
waarom vrijheid zo belangrijk 
is, wat onze grondwet inhoudt 
en hoe de Nederlandse staat 
democratisch is opgezet. Ook 
zijn er veel praktische zaken 
die van belang kunnen zijn. 
De gasten bezoeken de bi-
bliotheek, een kerk, een kas-
teel en zelfs een snackbar 
voor een smakelijk kroketje.

Veiligheid
In de loop der jaren zijn er 
vanaf 2016 al zo’n acht se-
ries van cursussen geweest. 
Op de laatste middag in sep-
tember geven wijkagent Paul 
Stoové en BOA Alex Buiten-
huis in het DrieLuik in Loos-
drecht voorlichting over veilig-
heid. Dat de wijkagent in z’n 
eentje alles moet oplossen 
verbaast de 16 deelnemers. 
“Maar, het is hier goed wo-
nen”, stelt Stoové de luiste-
raars gerust. “Fout parkeren 
en jeugdoverlast zijn hier de 
hot items.” De Arabische tolk 
doet z’n best om alles helder 
te vertalen. Ook om de tallo-
ze vragen over te brengen. 
Het valt nog niet mee om in 
dit dorp het verschil tussen 
politieagent en de gemeen-
telijk handhaver uit te leggen. 
Duidelijk wordt wel dat Alex 
en Paul heel intensief samen-
werken. De uitrusting van de 
wijkagent met wapenstok, 

portofoon, handboeien en pis-
tool maakt grote indruk.

Burgemeester
Dan is het moment suprème 
aangebroken, burgemeester 
Crys Larson komt binnen om 
de cursisten toe te spreken. 
Ze heeft direct de goede toon 
gevonden door te vertellen 

dat ze als Amerikaanse ook 
moeite had om de Nederland-
se taal te leren. Ze spreekt de 
nu aanwezige Syrische, Turk-
se en Jemenitische mannen 
en vrouwen persoonlijk aan. 
De statushouders komen uit 
Nederhorst den Berg, Korten-
hoef en Loosdrecht en hun 
verblijf in ons land varieert 

van 5 maanden tot 3 jaar. Dan 
maant cursusleider Maarten 
Hennis de aanwezigen om 
een voor een naar voren te 
komen om de Participatiever-
klaring te ontvangen. Weer 
een mooie mijlpaal voor onze 
toekomstige nieuwe Neder-
landers.

  



Gratis kermisloterij
Dit gratis lot kun je inleveren op vrijdag 8 oktober 2021

tussen 19.00 en 21.00 uur op de kermis in Ankeveen.
De trekking is op zaterdag 9 oktober om 20.00 uur op de kermis in Ankeveen.

Stichting Bevordering Vermaak en Cultuur Ankeveen

Naam: ................................................

Adres: ................................................

Woonplaats: ...............................................

Tel.: ............................................................
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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

 De Kuijer
 Wo. 6 oktober: 11.00 uur: 
 J. Dresmé
 De Kuijer
 Za. 9 oktober: 19.00 uur: 
 R. Simileer
 OLV Hemelvaart
 Do. 7 oktober: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Vr. 8 oktober: 9.30 uur: 
 W. Balk
 Zo. 10 oktober: 9.30 uur: 
 L. Wenneker
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via
     tel. 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 10 oktober: 9.30 uur: 
 W. Balk
 Wo. 13 oktober: 9.30 uur: 
 J. Dresmé
  (Aanmelden: op di. en do. 
      ochtend 9.00-12.00 via tel. 
      035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk
 Zo. 10 oktober: 10.00 uur:
     Ds. E.J. van Katwijk
 Kerkdienst met max.
 30 aanwezigen. Aan-
 melden vooraf verplicht  
 (scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654). De  
 kerkdiensten zijn ook 
 online te volgen; meer 
 informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 10 oktober: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van meijeren
 Aanmelden verplicht, info:
 www.hervormdegemeen
 tesgraveland.nl/aanmelden

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 10 oktober: 9.30 uur:
 Ds. P.J. stam

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 
 Za. 9 oktober: 10-16 uur:
 Open dag
 Za. 10 oktober: 11.15 uur:
 Alain Verheij
 Aanmelden verplicht:

       Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 10 oktober: 10.00 uur:
 Ds. L. Davidse

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

 Administratie / financiën
              Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met: 

Elke week Markt in Ankeveen

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

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

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.
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Grote achterstand bij handhaving gemeente
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op de Wijdemeerse opi-
niewebsite Rading 0 gaat 
Ronald Frisart in op de cij-
fers over de handhaving in 
de gemeente. Bijgaand een 
samenvatting van zijn be-
vindingen. Hij baseert zich 
op cijfers van B&W naar 
aanleiding van vragen van 
de VVD-fractie. Er blijkt op 
de peildatum 18 augustus 
2021 sprake van een forse 
achterstand: 117 nog niet 
afgehandelde zaken.

Wijdemeren beschikt in totaal 
over 9,75 fte voor handhaving, 
inclusief de juridische afwik-
keling. Er werken drie fulltime 
BOA’s (3 fte). Maar er is meer. 
Aan juridische medewerkers 
is er 3,25 fte in dienst en 2,67 
fte aan (bouw)toezichthouders. 
Tot slot 0,83 fte toezichthou-
der Participatiewet die ook 
bijspringt bij controles op per-
manente bewoning van recre-
atiewoningen. Dat clubje was 
de afgelopen paar jaar echter 
niet altijd op volle sterkte. Er 
was volgens B&W sprake van 
‘het (tijdelijk) ontstaan van va-
catures of ziekte van een me-
dewerker’.

Werkvoorraad
Ziekte en vacatures bij hand-
having voert het college aan 
als een deel van de verklaring 
waarom er ‘in de laatste 3 jaar 

een aanzienlijke werkvoor-
raad (is) ontstaan’. Het andere 
deel van de verklaring is het 
groeiende aantal verzoeken 
om handhaving. Dat zaken 
soms lang slepen, wijt het col-
lege vooral aan ‘het verhar-
den van verhoudingen tussen 
inwoners’. Denk daarbij aan 
langdurige burenruzies op het 
scherpst van de snede. Er zijn 
15 ‘langlopende handhavings-
dossiers’. Zo sommen ze op: 
‘het bouwen in de bestemming 
natuur in de Westelijke Drecht, 
een jachthaven in Kortenhoef, 
een aantal percelen aan de 
Horndijk, een chaletpark in 
Nederhorst den Berg, een 
yurt aan de Kortenhoefsedijk, 
het verwijderen van een wo-
ning in het bestemmingsplan 
Landgoederen en een aantal 
percelen aan de Nieuw-Loos-
drechtsedijk en de Oud-Loos-
drechtsedijk veelal veroorzaakt 
door een burenconflict.’

Veel? Weinig?
Het college meldt dat er op 
18 augustus 2021 maar liefst 
117 ‘gewone’ handhavingsza-
ken waren. Niet meegerekend 
daarbij zijn controles of recre-
atiewoningen die ten onrechte 
permanent worden bewoond 
en controles bij kinderopvang. 
Prioriteit hebben zaken rond 
veiligheid, ook voor minder 
zelfredzame ouderen of kin-
deren in kinderdagverblijven. 
Om het achterstallige werk niet 
nog verder uit de hand te laten 

lopen wordt onder meer ge-
werkt aan ‘het verbeteren van 
de werkprocessen’. Bovendien 
willen B&W de ‘indieningsver-
eisten aanscherpen van voor 
verzoeken om handhaving’. 
Daar zit trouwens een grens 
aan: terecht wijst het college er 
op dat het ‘een beginselplicht 
tot handhaving’ heeft.

Analyse cijfers
In 2019 constateerden ge-
meentelijke handhavers zelf 
44 zaken die niet in orde waren 
en kwamen er van inwoners 
96 handhavingsverzoeken bin-
nen. Samen dus 140 zaken. 
Daartegen afgezet zijn de 117 
zaken die nu nog lopen iets 
meer dan tien maanden ach-
terstand. Dan 2020. Toen wa-
ren er 22 ‘eigen constateringen’ 
en 91 handhavingsverzoeken, 
samen 113 zaken. Daartegen 
afgezet zijn de 117 zaken die 
nu nog lopen ietsje meer dan 
een jaar achterstand. Middelen 
we 2019 en 2020 dan komen 
we erop uit dat er momenteel 
de elf maanden achterstand is 
bij het afwikkelen van handha-
vingszaken.

Ineens daling
Curieus zijn overigens wel de 
handhavingscijfers over dit jaar 
tot 18 augustus. Die zien we 
ineens dalen ten opzichte van 
de twee voorgaande jaren. In 
totaal waren er in 2021 tot 18 
augustus 49 nieuwe handha-
vingszaken, tegen 140 in heel 

2019 en 113 in heel 2020. Zet 
die trend dit jaar door, dan komt 
het totale aantal nieuwe hand-
havingszaken eind december 
uit rond de 80. Dat is aanzien-
lijk minder dan in de jaren 2019 
en 2020.

In 2019 waren er gemiddeld 
8 handhavingsverzoeken per 
maand, in 2020 waren het er 
7,6 en dit jaar tot 18 augustus 
gemiddeld per maand nog 5,9. 
Inwoners dienen dus minder 
handhavingsverzoeken in. 
Of dat een trend is of een tij-
delijke dip vertellen de cijfers 
niet. Nog veel harder loopt het 
aantal ‘eigen constateringen’ 
van gemeentelijke handhavers 
terug. Namelijk van 3,7 gemid-
deld per maand in 2019 via 1,8 
in 2020 naar dit jaar nog maar 
0,7 per maand. Het ligt voor de 
hand hier een verband te ver-
moeden tussen dit snel dalen-
de cijfer en vacatures voor of 

ziekte van handhavers.

Hamlet
Tot slot nog één opmerking van 
Ronald Frisart. ‘Waar het aan-
tal handhavingszaken niet op-
loopt maar juist daalt, roept het 
des te meer vragen op over de 
bestaande forse achterstand in 
afhandeling: 117 stuks ofwel 
een maand of elf werk. In Sha-
keapeares toneelstuk ‘Hamlet’ 
zegt Marcellus: ‘Something is 
rotten is the state of Denmark’. 
Waarop Horatio antwoordt: 
‘Heaven will direct it’. Zo erg 
als in Hamlets Denemarken is 
het in Wijdemeren niet, maar 
met gemeentelijke handhaving 
zit het hier toch bepaald niet 
snor. En erop vertrouwen dat 
de hemel uitkomst biedt, zoals 
Horatio doet, lijkt me voor Wij-
demeren niet de aangewezen 
weg’.

Zie ook: www.rading-0.nl
   

Vragen ChristenUnie overname recreatiepark 
Nieuw Loosdrecht
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
De verkoop van Recreatie-
park Nieuw Loosdrecht aan 
ontwikkelaar Marinapar-
ken heeft ook het landelijk 
nieuws gehaald. Het pro-
gramma Kassa besteedde 
aandacht aan het feit dat de 
bestaande chalets op korte 
termijn worden verwijderd 
en worden vervangen door 
luxe recreatiewoningen. 
Namens de ChristenUnie 
heeft Provinciale Statenlid 
Michel Klein, voorbereid 
door het Kortenhoefse 
commissielid Esther Kaper, 

hierover vragen gesteld 
aan Gedeputeerde Staten 
(provinciebestuur).

De ChristenUnie Noord-Hol-
land maakt zich zorgen over de 
waarneembare trend dat ‘ge-
wone’ recreatieparken worden 
opgekocht door ontwikkelaars 
die deze transformeren in luxe 
vakantieparken, waardoor de 
huidige huurders niet in staat 
zijn op deze plek te blijven 
recreëren. Hier zijn flinke win-
sten mee gemoeid. De nieuwe 
recreatiewoningen zijn door-
gaans bedoeld voor het hogere 
segment, waardoor recreëren 
voor de ‘gewone’ Noord-Hol-

lander op deze parken niet 
meer haalbaar is en de huidi-
ge huurders niet terug kunnen 
keren naar de plek waar ze zo 
lang stonden.

Dit staat haaks op de ambitie 
van de Noord-Hollandse visie 
op Recreatie en Toerisme 2030, 
waarin de ambitie wordt uitge-
sproken dat ‘heel Noord-Hol-
land profiteert van recreatie en 
toerisme’, en waarin gestreefd 
wordt naar ‘een netwerk van 
toeristisch-recreatieve voorzie-
ningen dat optimaal aansluit bij 
de wensen en behoeften van 
inwoners en gasten.

Vragen
De ChristenUnie Noord-Hol-
land ziet dit als een onwenselij-
ke ontwikkeling en stelt vragen 
aan Gedeputeerde Staten:

Is GS het met ons eens dat re-
creëren voor alle inwoners van 
Noord-Holland haalbaar en 
betaalbaar moet blijven? Wel-
ke rol en bevoegdheden heeft 
de provincie wanneer het om 
de transformatie van recreatie-
parken gaat? Klopt het dat het 
aantal betaalbare recreatiepar-
ken in Noord-Holland afneemt 
doordat deze steeds vaker 
worden opgekocht en getrans-
formeerd tot luxe vakantiepar-

ken? Is GS het met ons eens 
dat huurders niet binnen enke-
le maanden verplicht mogen 
worden hun chalet te verkopen 
of te betalen voor de verwijde-
ring ervan? Is GS het met ons 
eens dat huurders van chalets 
op recreatieparken meer be-
scherming horen te krijgen dan 
hen tot nu toe wordt geboden?

Tot slot vraagt Klein of het pro-
vinciebestuur bereid is om sa-
men met de gemeente en het 
Rijk te werken aan een betere 
bescherming voor deze groep 
huurders.
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Collecteweek Brandwonden   
Stichting

WIJDEMEREN
Het belangrijkste moment 
van het jaar voor de Brand-
wonden Stichting is onge-
twijfeld in oktober. Want 
dan is het van 10 tot en met 
16 oktober collecteweek. 
Ilse Glijn en Bas Baartman 
zijn de nieuwe coördina-
toren voor Kortenhoef en 
‘s- Graveland en zijn er in-
middels achter dat er meer 
straten zijn dan ze dach-
ten. Dus, als u hen wilt 
helpen? Meld je aan: ilse.
glijn@kpnmail.nl. Gelukkig 
zijn de brandweerlieden 
van de post ‘s- Graveland 
bereid om ook te collecte-
ren. Uiteraard kunnen de 

inwoners van Nederhorst 
den Berg ook bezoek krij-
gen van een collectant.

De Brandwonden Stichting 
ontvangt geen overheidssub-
sidie en is grotendeels afhan-
kelijk van de inkomsten uit de 
collecte. Vandaar de oproep 
van Ilse en Bas: ‘Geef om 
een littekenvrije toekomst’. 
Want mensen met brandwon-
denlittekens zijn vaak doelwit 
van vervelende opmerkingen 
en leven in een samenleving 
waarin je met een geschon-
den uiterlijk jezelf driedubbel 
moet bewijzen. Jaarlijks wor-
den duizenden mensen in 
het ziekenhuis opgenomen 

met tweede- en derdegraads 
brandwonden. Ze bezorgen 
hen talloze operaties, pijnlijke 
verbandwisselingen en litte-
kens. En eenmaal weer thuis, 
moeten ze zich driedubbel in 
de maatschappij bewijzen. De 
Brandwonden Stichting helpt 
mensen met brandwonden. 
Kort na het ongeval, maar ook 
later in de dagelijkse strijd te-
gen de littekens. We financie-
ren wetenschappelijk onder-
zoek, ondersteunen artsen en 
verplegend personeel, zetten 
campagnes in om brandwon-
den te voorkomen en helpen 
slachtoffers sterker en weer-
baarder te worden. Meer info: 
www.brandwondenstichting.nl.

   

Rectificatie
 Open Dag OSG

KORTENHOEF
De Open Dag van de Oecu-
menische Streekgemeente 
rond en in het Oude Kerkje te 
Kortenhoef is op zaterdag 9 
oktober, vanaf 10 uur.

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

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

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

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

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

Wij staan voor u klaar!

Meenthof 10 - Kortenhoef  |  De Meent - Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - Hilversum  | Markt Ankeveen | Markt Vreeland

Appel 
speculaas 
slofjes 

Volkorenbol Stoofperenslof Westfriese 
krentenpoffen met Italiaans 

schuim
€ 1,85 per stuk

€ 1,80 per stuk
met appel en muesli

Geldig van donderdag 7 t/m zondag 24 oktober.

schuim

NU VOOR 
€12,95

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen HerfstwekenHerfstwekenHerfstweken

3+1
GRATIS

€ 1,85 per stuk

3+1
GRATIS

NU VOOR 
€ 3,50
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Bloemen bij muziekvereniging BMOL
KORTENHOEF
Na een lange pauze, die 
voor het ene onderdeel nog 
langer duurde dan voor het 
andere onderdeel, is mu-
ziekvereniging BMOL weer 
volop aan het repeteren.

De noodgedwongen co-
ronapauze heeft grote impact 
gehad op de muziekvereni-
ging. Net als bij andere ama-
teurkunsten en sporten is het 
belangrijk om wekelijks samen 

te komen om te oefenen en 
lange tijd kon dit niet. Sommi-
ge leden hebben het eind van 
de coronapauze niet willen of 
kunnen afwachten en hebben 
helaas hun lidmaatschap be-
eindigd, maar anderen hebben 
juist de weg naar de vereni-
ging gevonden. Nu wordt er 
dus druk geoefend door diver-
se onderdelen voor het eerste 
concert. Het orkest doet dit 
onder nieuwe leiding. Yvonne 
de Winter heeft afgelopen jaar 

aangegeven dat haar tijd er op 
zat. Zij heeft het orkest door 
een zware periode heen ge-
loodst en het orkest heel snel 
op een goed niveau gebracht. 
Maar Yvonne heeft haar roots 
in de klassieke muziek en gaf 
aan dat het tijd werd voor een 
dirigent met een specifieke har-
monie achtergrond. Met veel 
bloemen en veel warme woor-
den nam zij afscheid.

Haar opvolger heet Arie Willem 

Schouten. Ook hij is vrijwel di-
rect in de bloemen gezet, om-
dat hij – net als de kersverse 
voorzitter Ben Groendijk – op 
3 september in het huwelijk 
trad (zij trouwden niet met 
elkaar overigens). Ook het 
slagwerk World Percussion, 
Madjet en zanggroep BlueZ 
zijn weer druk aan het repete-
ren op nieuw repertoir. Vooral 
BlueZ heeft heel lang niet sa-
men kunnen zingen en is heel 
blij dat dit eindelijk weer veilig 

kan. Wilt u ook graag muziek 
maken? Bij BMOL is altijd ruim-
te voor nieuwe leden. Heeft u 
geen ervaring of wilt u eerst wat 
les? Ook daarvoor biedt BMOL 
volop mogelijkheden. U kunt 
voor meer informatie naar de 
website (www.bmol.nl) of een 
mailtje sturen naar info@bmol.
nl. BMOL kijkt, graag samen 
met u, uit naar een muzikaal en 
gezond seizoen!

   

Wollige omgevingsvisie 2040
Ingezonden brief

We voelen ons allemaal betrok-
ken bij onze directe omgeving, 
al reikt dat voor de een tot de 
tuin en kent het voor de ander 
geen grens. Maar belangen, 
ervaringen en visies lopen uit-
een. Als gemeente en gemeen-
teraad is het zaak continu te 
wegen, wat is het beste voor 
het algemeen belang en de 
toekomst van Wijdemeren.

Ik vind het als raadslid voor 
Dorpsbelangen zeer belangrijk 
dat we de balans voor ogen 

houden. Daarom kun je naar 
mijn mening niet alleen maar 
bouwen of alleen maar de 
natuur zijn gang laten gaan. 
Daarom is weldoordacht om-
gaan met de ‘blauwgroene 
parel’ Wijdemeren héél erg be-
langrijk. Maar een huis om in te 
leven ook! In de raadsvergade-
ring van 16 september bracht 
ik naar voren dat naar mijn me-
ning focussen op één enkel on-
derdeel niet wenselijk is. Het is 
de symbiose van alles dat een 
gezonde prettige leefomgeving 

maakt. Ik deed een oproep aan 
het college om extra creatief te 
zijn, omdat het tijd is voor een 
zichtbaar vervolg. Uit respect 
naar iedereen die in de laatste 
jaren concrete input hebben 
gegeven op hoe Wijdemeren 
als gemeente eruit zou moeten 
komen te zien.

In 2017 hadden we het Over-
Mooi Wijdemeren festival in 
Oud-Loosdrecht waar kinde-
ren, ondernemers, belangstel-
lenden en bestuur over een 

enorme landkaart van Wijde-
meren liepen en hun kijk op de 
toekomst van directe werk- en 
leefomgeving gaven. In 2018 
hadden we het Icoon van Loos-
drecht. In dit project van het 
Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen werd veel ener-
gie gestopt door zowel inwo-
ners als professionele bureaus. 
Hieruit kwamen de meest futu-
ristische out-of-the-box ideeën 
naar voren. Reuze jammer dat 
er nog altijd geen uitvoering 
kon worden gegeven aan het 

winnende ontwerp. En niet te 
vergeten de in 2019 drukbe-
zochte dorpsavonden en ate-
lier-bijeenkomsten waar seri-
eus goed doordachte input is 
ingebracht. Of heeft u onlangs 
op wijdemerenverrijkt.nl een 
briljant idee gezet? College van 
burgemeester en wethouders, 
wees creatief! Het is de hoog-
ste tijd voor verbeelding 2.0!

Patricia IJsbrandij, raadslid 
Dorpsbelangen

   

Oude apparaten? Lever ze in bij de Curtevenneschool
Door: Kim Tomei

KORTENHOEF
De Curtevenneschool doet 
mee aan een bijzonder pro-
ject omtrent elektronisch 
afval. Wist u dat elektro-
nisch afval de snelst groei-
ende afvalstroom is ter we-
reld? En dat de helft van dit 
afval niet op de goede plek 
terecht komt? Groep 7 van 
de Curtevenneschool in 
Kortenhoef zet zich in om 
dit te veranderen. Weekblad 
Wijdemeren ging langs en 
sprak met de managers van 
deze race: Rofa, Julia, Da-
vid en Bram. Zij vertelden 
enthousiast over dit leuke 
en leerzame project.

E-waste race
Er zwerven veel kapotte appa-
raten en oude snoeren rond in 
ieder huis, terwijl de grondstof-
fen goed hergebruikt kunnen 
worden. De E-waste race is 
een regionale wedstrijd waar 
10 scholen uit de omgeving 

meedoen. Het doel is om zo-
veel mogelijk oude, kapotte 
elektronische apparaten en 
snoeren in te zamelen zodat de 
grondstoffen gerecycled kun-
nen worden.

Help mee!
En dit is nu precies waar de 
leerlingen van groep 7 uw 
hulp nodig hebben: heeft u 
nog kleine kapotte apparaten 
of snoeren en opladers, dan 
kunt u deze op verschillende 
manieren aanbieden. Zo kunt 
u deze afgedankte apparaten, 
naast de containers met gele 
deksels neerleggen. De leer-
lingen hebben daarbij een dui-
delijk verzoek: het is fijn als er 
een briefje bijzit, dat dit nieuwe 
inbreng is en nog geteld moet 
worden. Want dat tellen, is een 
secuur werkje. Elk snoertje en 
apparaatje wordt apart afge-
vinkt op een speciale website. 
Daarna deponeren ze het in 
een speciale container. Hebt u 
geen vervoer? U kunt op www.
ewasterace.nl een ophaalaf-

spraak maken. Dan komen de 
leerlingen bij u langs om uw 
aangeboden apparaat op te ha-
len. Het gaat hierbij vooral om 
kleine apparaten en snoeren. 
Losse batterijen zijn niet toe-
gestaan, verder alle apparaten 
die op stroom hebben gewerkt, 
wel. Punt van aandacht is, dat 
de batterijen, waar mogelijk, uit 
het apparaat gehaald zijn.
Voordat deze race van start 
ging, kregen de leerlingen een 
gastles over grondstoffen. Zo 
hebben de leerlingen geleerd 
dat je, om één mobiele tele-

foon te produceren, wel 75 kilo 
grondstoffen nodig hebt. De 
groep is druk met deze wed-
strijd. Iedere leerling zit in een 
groepje met een bepaalde rol. 
In totaal zijn er 3 rollen: zo zijn 
er promotors, zij zorgen voor 
flyers, e-mails voor ouders etc. 
Verder zijn er managers, zij 
zorgen dat alles eerlijk verloopt 
en houden toezicht op het ge-
heel, en er zijn verslaggevers. 
Hoe actiever de klas is, hoe 
meer punten er te verdienen 
zijn. Al met al is het een leer-
zaam project en we hopen dat 

u deze enthousiaste groep aan 
een apparaatje wil helpen. U 
kunt uw apparaten tot 7 okto-
ber aanbieden. Dat is de eind-
datum van de E-waste race.

Hoofdprijs
De school die de meeste appa-
raten inbrengt, wint een prijs: 
een compleet verzorgd school-
reisje per touringcar naar 
Science Centre Nemo in Am-
sterdam. Op vrijdag 1 oktober 
stond de groep 2e in de race! 
Meer informatie:
www.ewasterace.nl.
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Informatiemarkt Aanpak Oostelijke 
Vechtplassen
LOOSDRECHT
Met de Aanpak Oostelijke 
Vechtplassen werken 21 
partijen samen aan het ver-
beteren van de waterkwali-
teit, het versterken van de 
natuur en het modernise-
ren van de recreatiesector 
in de Oostelijke Vechtplas-
sen. We laten u graag zien 
wat we doen!

Kom dinsdag 12 oktober naar 
de informatiemarkt die we or-
ganiseren voor bewoners, on-
dernemers, recreanten en be-
langstellenden. U bent welkom 
tussen 17.00 en 21.00 uur bij 
Ottenhome aan de Zuwe 20 in 
Kortenhoef. U kunt binnenlo-
pen wanneer het u schikt.

Naast algemene informatie 
over de aanpak besteden we 
ruim aandacht aan de pro-
jecten die op dit moment in 
voorbereiding of in uitvoering 
zijn. Onderwerpen die aan bod 
komen zijn bijvoorbeeld het 
baggeren, de leefomgeving 
van moerasvogels, het ont-
wikkelen van nieuwe natuur, 
het vergroten van het aan-

bod voor waterrecreatie, het 
herstellen en behouden van 
het legakkerlandschap in de 
Kievitsbuurten, de aanleg van 
faunapassages, het bestrijden 
van exoten, het toekomstbeeld 
dat is opgesteld voor recreatie 
in 2030 en het beheren van de 
ganzenpopulatie. De project-
leiders zijn aanwezig om tekst 
en uitleg te geven en met u 
van gedachten te wisselen.

De Oostelijke Vechtplassen – 
waaronder de Loosdrechtse 
Plassen – vormen een uniek 
en beschermd natuurgebied 

met een bijzondere geschie-
denis en veel ruimte voor wa-
terrecreatie. Met de Aanpak 
Oostelijke Vechtplassen willen 
de partners een aantrekkelijk 
en toegankelijk landschap ont-
wikkelen waar natuur en recre-
atie elkaar versterken en waar 
mensen graag wonen, werken 
en recreëren.

Bij binnenkomst wordt ge-
vraagd naar een coronatoe-
gangsbewijs.

FOTO: @eenkwestievanfoto-
grafie

   

Mobiel scheidingsstation terug in 
Wijdemeren
WIJDEMEREN
Het mobiel scheidingssta-
tion is met ingang van 2 ok-
tober weer terug. Vanwege 
de coronamaatregelen kon 
het een tijdlang niet wor-
den ingezet. Het mobiele 
scheidingsstation komt als 
eerste weer terug in Wijde-
meren. In 2022 hoopt de 
GAD de standplaatsen te 
kunnen uitbreiden naar de 
andere gemeenten in de 
regio.

Inwoners kunnen bij het mo-
biele scheidingsstation kleine-
re hoeveelheden en kleinere 
formaten huishoudelijk afval 
inleveren, zoals bv. elektrische 
apparatuur, spaarlampen, 
piepschuim, karton en harde 
kunststof. Het is niet voor alle 
inwoners even gemakkelijk 
hun gescheiden afval naar het 
scheidingsstation te brengen. 
Daarom heeft de GAD een 

mobiel scheidingsstation dat 
naar de inwoner toe komt. De 
medewerkers van het mobiele 
scheidingsstation geven ook 
informatie over het scheiden 
van afval en de dienstverle-
ning van de GAD.

Waar, wanneer
Ankeveen Stichtse End, naast 
de kerk; eerste zaterdag van 
de maand; 08.00-13.00 uur; 

Kortenhoef winkelcentrum 
Meenthof; eerste en derde 
woensdag van de maand; 
09.00-13.00 uur; Nieuw Loos-
drecht winkelgebied Lin-
deplein; tweede en vierde 
dinsdag van de maand; 09.00-
13.00 uur; Nederhorst den 
Berg Willie Dasplein; derde 
dinsdag van de maand 09.00-
13.00 uur.

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Verbijsterend lekker!

Gevuld Speculaas
Deze week slechts

€ 1,95 per 100 gr.

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

SNACKS & SUSHI

Sushi 5% Korting
Online Bestellen via

https://www.happyfood.nl/locatie/nederhorst-den-berg/
BEZORGEN (vanaf €20,-) 17.00 - 20.00 uur. Bezorgkosten €2,-

Tel: 0294 25 35 87
Overmeerseweg 5, 1394 BC Nederhorst den Berg

Seizoensbox
Van €39,30 nu voor €30,00!

bestel met code happyfood nu €28,00

5% korting op alle bestellingen met 
code happyfood 

Nieuw uit de sushi hoek:

Geldig tot 7 Nov.  Niet i.c.m. andere acties.

3 rollen hosamaki (18 stuks)
Komkommer, zalm, tonĳ n

6 stuks nigiri:
zalm, zeebaars, tonĳ n, avocado

2 rollen uramaki (16 stuks)
crispy chicken, zalm, avocado
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Gezocht: huis met snelweg
Door: Olga Ekelenkamp

Ik kijk -van achter mijn thuis-
werkbureautje- mijmerend uit 
op de tuin. Terwijl ik het laatste 
fruit aan onze bomen zie ver-
gaan en de eerste verkleurde 
bladeren opmerk, stapt er een 
argeloze egel voorbij. Een egel 
op klaarlichte dag is slecht 
nieuws! Gelukkig maakt de 
egel geen zieke of verzwakte 
indruk, maar zorgwekkend is 
het wel. Niet alleen het lot van 
déze egel, maar ook dat van al 
zijn soortgenoten. In tien jaar 
tijd is namelijk 50% van alle 
egels in Nederland verdwe-
nen.

Hoe dat komt? Er zijn in Ne-
derland steeds minder plekken 
waar egels goed kunnen leven. 
Daarom moeten ze elke nacht, 
op zoek naar eten, drukke we-
gen oversteken. Per jaar gaan 
er zo’n 135.000 egels dood 
in het verkeer. Anderen ver-
hongeren of worden vergiftigd 
door slakkenkorrels of andere 
bestrijdingsmiddelen.

Alle hens aan dek om het tij te 
keren! De egel heeft onze hulp 
hard nodig, maar wij kunnen 
de egel ook goed gebruiken. 
Even los van het feit dat het 
een alleraardigst beestje is 
(heb je hem wel eens horen 
smakken? Schattig!), is het 
een fantastische slakkenver-
delger en eet hij ook graag 
rupsen en maden. Wil je nou 
ook zo’n handige tuinhulp in 
je (moes)tuin én de egel van 
de ondergang redden? Dan 
kun je een paar dingen doen. 
Zorg voor in ieder geval één 
rommelhoek in de tuin: een 
plekje met lage begroeiing en 
struiken, waar veel bladeren 
en takken op een grote hoop 
mogen liggen. Dit is een ideale 
plek voor egels om te overwin-
teren. Om de zielige egel in 
mijn tuin een fijn onderkomen 
te geven, heb ik besloten om 
dit weekend een comfortabel 
egelhuis te timmeren met de 
kinderen. Een andere grote 
bedreiging voor de egel zijn 
namelijk kou en nattigheid 
in de wintermaanden en het 
vroege voorjaar.

De mens is de enige soort op 
aarde, die van nette tuinen 
houdt. Egels, vogels, insecten 
en nog véél meer dieren maak 
je juist blij met een rommelige 
tuin. Gevallen bladeren of de 
rottende appels op het gazon 
trekken bijvoorbeeld veel in-
secten en daar kunnen egels 
en vogels weer van profiteren. 
Aangezien de mens van na-
ture ook nogal lui is, moet het 
enigszins laten verwilderen 
van de tuin geen grote moei-
te kosten. In één rommelige 
tuin kan een egel echter niet 
genoeg eten vinden: hij heeft 
méér tuinen nodig. Aangezien 
steeds meer tuinen worden af-
geschermd door een stevige 
schutting is het creëren van 
een egelpoortje geen overbo-
dige luxe. Zaag wat openingen 
van 13 x 13 cm in de schutting 
en klaar is de egelsnelweg. 
Nul moeite en het vergroot de 
overlevingskansen van je fa-
voriete tuinmaatje.

En heb je nu alle voorzienin-
gen getroffen in jouw tuin om 
het egels naar de zin te ma-
ken, maar lijken ze jouw egel-
vriendelijke tuin nog niet te 
hebben gevonden? Dan mag 
je ’s avonds best wat egelvoer, 
meelwormen of kattenvoer 
klaarzetten. Dat doe ik ook 
voor ‘mijn’ egel!

Kijk op www.natuurmonumen-
ten.n/strijd-mee-voor-de-egel

FOTO: A. van der Starre

Mijndert Groen is altijd positief
Zelf kan ik me niet herinneren 
dat ik op mijn 6e al wist wat ik 
wilde worden. Ook op mijn 26e 
eerlijk gezegd nog niet. Mijn-
dert Groen, eigenaar van res-
taurant ’t Swaentje in ’s-Gra-
veland, was er vroeg bij. Bij 
de entree van de basisschool 
sloeg hij de weg in die maar 
naar één doel kon leiden: hij 
zou kok worden. Had hij voor-
beelden? Misschien een beet-
je. Zijn vader werkte twee da-
gen per week in een cafetaria 
dat vanwege zijn betere voed-
sel kwalitaria heette. De kleine 
Mijndert zag hem kroketten 
rollen en schotels samenstel-
len. Na de middelbare school 
volgde hij de opleiding ‘con-
sumptieve technieken’, een 
praktisch gerichte opleiding.

‘Daarna heb ik nog vele vak-
diploma’s gehaald en ook het 
handelsdiploma. Want ooit, 
wist ik, zou ik een eigen res-
taurant beginnen. Eerst heb 
ik zo’n achttien jaar op diverse 
plekken in de keuken gestaan. 
Toen kocht ik, met inzet van 
mijn beschikbare spaargeld, 
’t Swaentje, waar ik vanaf dat 
moment vijf dagen bediening 
en één dag keuken deed. De 
naam bestond toen al heel 
lang. Er zijn foto’s uit 1938, 
maar misschien is het restau-
rant intussen al wel honderd 
jaar oud.’

Ander profiel
Voordat Mijndert het restau-
rant kocht, had het een ander 
profiel. ’Ik heb eerst de formule 
gehandhaafd waarmee mijn 
voorgangers succes hadden. 
Pas na tien jaar kwam de om-
mezwaai. De kwaliteit was wel 
goed, maar ik wilde een hoger 
niveau qua eten en aankleding. 
Daar heb je de juiste mensen 
voor nodig. Er kwamen nieuwe 
koks in dienst, die het niveau 
sterk hebben verbeterd, met 
als gevolg dat ook de prijzen 
omhoog gingen. Die verande-
ring dateert van zo’n zes, ze-
ven jaar geleden. Zelf ben ik 
ook weer in de keuken gaan 
staan om de formule verder te 
verfijnen. Op dit moment heb-

ben we een fantastische chef-
kok. Het publiek is wel wat 
veranderd na de wijzigingen op 
de menu- en prijskaart, maar 
de meeste vaste gasten zijn 
gebleven. We draaiden in die 
periode heel goed.’

Maar toen kwam corona.
‘Ja, eerst dachten we: even lek-
ker zes weken uitblazen. Dus 
de tent ging ook gewoon dicht. 
We hebben rustig aangekeken 
wat iedereen om ons heen ging 
doen. Maar ja, het duurde alle-
maal wat langer dan we dach-
ten. We hebben toen besloten 
bij onszelf te blijven. We boden 
afhaalmaaltijden aan volgens 
de kwaliteitsnormen die we 
ook in het restaurant hanteren: 
goed eten, chique verpakt. We 
begonnen op Koningsdag. Het 
was een stormloop. Mensen 
hadden ons gewoon gemist. 
Het afhaal-initiatief heeft goed 
geholpen om de kosten in de 
hand te houden. Overigens 
bieden we de afhaalservice 
ook nu nog aan op sommige 
dagen, afhankelijk van de druk-
te. In de periode dat we weer 
bezoek mochten ontvangen op 
1,5 meter afstand draaiden we 
ook goed. Mede dankzij onze 
vaste gasten. En de hulp van 
de overheid overigens. Daar 
mogen we dankbaar voor zijn. 
Natuurlijk heb ik ook spaargeld 
moeten inzetten, maar mij hoor 
je niet klagen. We hebben de 
coronacrisis heus wel in onze 
portemonnee gevoeld, maar ik 
ben geen moment bij de pak-

ken neer gaan zitten. Altijd blij-
ven lachen. Maak er wat van. 
Komt weer goed.’

Pauzestand
In de wereld van restaurant-
eigenaren blijft het vaak niet 
bij één restaurant. Ambities 
in die richting? ‘Ambities wel, 
maar het personeelsprobleem 
in de horeca is groot. Het be-
tekent dat het denken daar-
over in de pauzestand staat. 
Misschien moet ik wel anders 
gaan investeren dan in de ho-
reca. Het personeelsprobleem 
heeft alles te maken met de 
horeca-cao. De salarissen zijn 
laag. Omdat fooien tegenwoor-
dig ook vaak worden geregis-
treerd, ook door toegenomen 
pinbetalingen, worden die ex-
tra inkomsten ook afgeroomd 
door belastingen. En los hier-
van, mensen hebben dankzij 
corona ook weer ontdekt hoe 
fijn het is om thuis weer een 
sociaal leven te hebben. Zo’n 
30 procent van het horecaper-
soneel schijnt de afgelopen pe-
riode gestopt te zijn. Die zien 
we niet allemaal weer terug.’

En dan nu scannen bij de in-
gang.
‘Dat gaat heel soepel, al geeft 
het af en toe wel wat gedoe. De 
gasten snappen het ook wel. 
We hebben niet de neiging ons 
daartegen te verzetten. Ik sta 
positief in het leven. Er staat 
hier een nieuwe chef fantas-
tisch te koken. De coronatijd 
heeft ons veel gebracht.’

Rondje Wijdemeren
Twee jaar woont hij nu in Kortenhoef. De buurtgenoten kent hij. Van de omgeving heeft hij het nodige ge-
zien. Maar wat moet hij meer weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid? Bij wie kan 
hij aankloppen voor verhalen? Hoe was het vroeger? Wat staat er op stapel? Wie kan zijn geluk niet op?
Waar worden tegenslagen overwonnen? Ben Groenendijk zoekt mensen die iets te vertellen hebben. 
Noem het een zelf georganiseerde inburgeringscursus. Het zou fijn zijn als u, lezer, hem helpt. Stuur hem 
op pad. Hij doet er hier verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp
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Wat doet
Natuurmonumenten?
Ingezonden brief

Wat is Natuurmonumenten 
aan het doen in het gebied 
ten oosten van het Hollands 
End in Ankeveen? Er is nog-
al wat hout gekapt teneinde 
zogenaamde petgaten aan te 
leggen. Zo wordt er kunstma-
tig nieuwe natuur gecreëerd. 
Dit stuk was al een mooi rust-
gebied voor reeën. Laten we 
hopen dat de petgaten hun 
vruchten zullen afwerpen door 

waterwild aan te trekken. Het 
zou jammer zijn wanneer dit 
project in een mislukking zou 
eindigen. Het was immers een 
prachtig stuk natuur. Soms 
vraag ik mij af of NM niet te-
veel belastinggeld krijgt om 
dergelijke projecten uit te kun-
nen voeren.

W.F. van Tets, Ankeveen

   

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf 
woensdag 6 oktober:

In het politiek-maatschappe-
lijke discussieprogramma van 
GooiTV, In Derde Termijn, 
praat Ruud Bochardt met 
Rolien Bekkema (PvdA) en 
Maarten Balzar (D66) over het 
rapport van de Rekenkamer 
dat de burgerparticipatie in 

Gooise Meren heeft geëvalu-
eerd. In TV Magazine wordt 
onder andere stilgestaan bij 
de Voedselbank. Burgemees-
ter Han ter Heegde is te zien 
in het programma In Gesprek 
Met Gooise Meren. Jasmijn 
Verhulst praat met hem over 
actuele zaken.

Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven,  
is zacht en kalm van ons heengegaan, onze lieve (schoon)vader

Petrus Johannes van der Wal 
(Piet)

Weduwnaar van 
 

Riet van der Wal – Borst †   

✩ Zuilen, 22 oktober 1941         † Hilversum, 27 september 2021

Willeke en Leon

De crematie heeft reeds plaatsgevonden op 5 oktober j.l.

Correspondentieadres: Leon & Willeke Veens,  
Venenburg 7, 1394 NB Nederhorst den Berg

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

035-6566623

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

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

KERMIS ANKEVEEN
8 - 9 -10 OKTOBER

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

VLOOIENMARKT 24 OKTOBER
KORTENHOEF, DE FUIK

DONEVENTS.NL 0294-237320

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken! 

Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:

www.tatakh.nl 
06-24683096.

Verkoop zeilboot cpl met 
trailer en motor info

tel: 0294233068. of e-mail
p_sluijs@planet.nl

Aangeboden: Hulp in huis-
houding. tel: 06 30235649

Goede referenties

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Voorbereiden op Najaar-/

Winterseizoen 2021?
Div.Massages én Hotstone!

www.donnalife.nl

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

FAMILIEBERICHTEN
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Wonen in de Horstermeer, begrijpt u het nog?
Ingezonden brief

Na mijn inspreekbeurt op 8 
september jl. in de RE-commis-
sievergadering is mijn plan ter 
kennisgeving ontvangen door 
de gemeenteraad. Slechts één 
partij heeft een korte reactie ge-
geven, waarbij werd aangege-
ven dat de recreatiefunctie van 
de parken behouden moest 
blijven en mijn woonplan in de 
Horstermeer onhaalbaar is.

Mijn plan om te willen onder-

zoeken of 1) wonen in een 
recreatiewoning mogelijk kan 
worden gemaakt en om 2) in de 
Horstermeer veel nieuwe wo-
ningen voor jongeren en senio-
ren te bouwen om zo de sociale 
woningnood op te lossen heeft 
blijkbaar niet geleid tot het be-
sef bij onze gemeenteraad hoe 
hoog de woningnood voor onze 
inwoners wel is. Zo jammer en 
zeer teleurstellend.

Inmiddels ligt er vanuit ons 
gemeentebestuur een omge-
vingsvisie tot aan 2040, waarin 
alles mogelijk is en ogenschijn-
lijk niets een prioriteit heeft. 
Ogenschijnlijk omdat er wel 
degelijk wordt gestuurd op een 
wens om de recreatiesector 
een boost te geven. Maar ja, 
wel ten koste van onze inwo-
ners. De gemeente heeft zelf 
geen geld en staat er financi-
eel zeer slecht voor. Bestuurlijk 

vechten de gemeenteraadsle-
den elkaar de tent uit en is er 
grote ergernis tussen het col-
lege van B&W en de raad. Or-
ganisatorisch is het nog steeds 
chaotisch, aldus het laatste 
rapport van Necker en Naem.

Recreatie staat hoog in het 
vaandel, maar alleen voor de 
elite van buiten af. Westend 
heeft mooie appartementen 
voor € 2 miljoen, Mijnden krijgt 

ruim 150 nieuwe recreatiewo-
ningen tussen de € 500.000,- 
en € 1,5 miljoen. De Otter is 
verkocht met toestemming van 
ons gemeentebestuur, maar de 
huidige bewoners liggen zwaar 
onder vuur. Park Nieuw Loos-
drecht hetzelfde laken een pak. 
Ons gemeentebestuur geeft 
toestemming en wast daarna 
de handen in onschuld. De in-
woners delven het onderspit.
Ton Koster

   

Toveren met de begroting?
Ingezonden brief

Op 10 juni verscheen een rap-
port over Wijdemeren dat er 
niet om liegt. Een onderzoeks-
bureau bekeek het functione-
ren van de gemeente door een 
vergrootglas. Organisatorisch 
en financieel is er veel mis. Nu 
dat eindelijk ook eens door an-
deren dan raadsleden van De 
Lokale Partij vastgesteld is, zijn 
de collega’s van partijen die 
wethouders leveren wel wakker 
geschrokken. Dan verwacht je 
ruim drie maanden later toch 

alle hens aan dek?

Maar weer schuift men een 
grote klus vooruit. De gemeen-
teraad zou de begroting 2022 
op 17 september ontvangen. 
Op 21 september kwam be-
richt dat het veertien dagen 
later dus 1 oktober werd. Op 
29 september werd dit al weer 
herroepen en uitgesteld naar 6 
oktober. En u raadt het al, de 
geplande behandeling van de 
begroting op 4 november is niet 

uitgesteld. Hoe kun je op deze 
manier goed je werk doen als 
raadslid? Voor een degelijke 
behandeling is onder andere 
verdieping, vergelijking, door-
rekening en overleg met an-
deren nodig. Kortom: tijd. Die 
ruimte daar heeft de gemeen-
teraad gewoon recht op.

De stukken zijn er domweg 
niet. Is er wel zicht op de fi-
nanciën? Is er geen plan voor 
2022? Wat is dit voor vertra-

gings- en verdoezeltactiek? 
Voorbereidingstijd wordt be-
knibbeld, terwijl raadsleden 
straks wel verantwoordelijk zijn 
voor het besluit. Een goede 
begrotingbehandeling vereist 
gedegen voorbereiding. Het 
college negeert de gemaakte 
afspraken. Kun je die zomaar 
eenzijdig opzeggen? Afspraak 
is afspraak toch?

De raadsleden van De Lokale 
Partij steken met alle liefde de 

handen uit de mouwen, daar-
voor ontvingen wij immers uw 
kostbare stem. Maar als je zo 
beperkt wordt in een goede 
uitvoering van taken wordt dat 
erg lastig. Temeer nu colle-
ga-raadsleden van de coalitie-
partijen totaal niet reageerden 
op de oproep iets te doen aan 
deze impasse. Het is maar dat 
u het weet.

Gert Zagt, De Lokale Partij

Geen uitroeptekens!!!
Steeds vaker menen inzenders hun zinnen te moeten omlijsten met uitroeptekens. 
Soms om de regel. Het gebruik van dit leesteken is gebonden aan duidelijke regels; 
De deadline van dit weekblad is vrijdag 14 uur. U hebt een week de tijd om na te 
denken, alles op te schrijven en op te sturen; Alleen voor sport en evenementen in 
het weekend kunt u ook op zaterdag en zondag opsturen. Op zondag 17 uur sluit 
het redactieloket; Sommigen menen hun teksten te moeten versieren met hoofdletters, 
vetgedrukt en andere ingrepen om het belang van hun verhaal te onderstrepen. Laat 
dat a.u.b. over aan de vormgevers. Graag zo plat mogelijk aanleveren. Ook geen 
foto’s in de tekst plakken, los in jpeg; Ook graag in Word, dat sluit aan op ons 
grafisch systeem. Pdf’s omzetten is tijdrovend en soms lastig; Ingezonden brieven 
langer dan 300 woorden plaatsen we niet, anonieme ook niet; Een laatste ergernis: 
denk goed na voor u iets opstuurt. Het gebeurt nogal eens dat een inzender wel 2 
tot 3 versies verzendt, met wijzigingen;

Volgende week: het vervolg 
Herman Stuijver; redacteur op een eenmanspost
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Innovatie in zorg en welzijn
REGIO
De regio Gooi- en Vecht-
streek staat de komende 
jaren voor een enorme 
opgave in zorg en welzijn. 
Door de bovengemiddelde 
vergrijzing in de regio zal 
de druk op de (langduri-
ge) zorg sterk toenemen. 
Ook zal de spanning op 
de arbeidsmarkt voor de 
zorg- en welzijnssectoren 
toenemen. Op 14 oktober 
organiseert het mr. Roelse-
fonds een Strategie & Inno-
vatie Drive-in, waarmee het 
fonds het vraagstuk van de 
regio vooruit wil brengen.

Tijdens de Strategie & Innova-
tie Drive-In van het mr. Roelse-
fonds worden de vraagstukken 
van de regio helder gepositio-
neerd. Daarbij stimuleert het 
fonds meerjarige samenwer-
kingen met en tussen kennis- 
en zorgorganisaties om te ko-
men tot duurzame innovaties 
gericht op: het verantwoord 

voorkomen en/of uitstellen van 
intensieve zorgvragen en het 
verminderen van schaarste in 
zorg- en personele capaciteit. 
Wilt u meedenken en meehel-
pen om het vraagstuk waar de 
regio voor staat vooruit te bren-
gen, kom dan naar de Strate-
gie & Innovatie Drive-In. Meer 
informatie over de Drive-in of 
aanmelden? Kijk op de web-
site van het fonds: https://www.
roelsefonds.nl/strategie-inno-
vatie-drive-in/
Tijdens de drive-in wordt ook 
aandacht besteed aan wat 
ontwikkeling en innovatie be-
tekent voor de zorggebruiker. 
De deelnemers worden mee-
genomen in de beleving en 
ervaringen van een technische 
toepassing vanuit het cliënt- en 
medewerkersperspectief.
Het mr. Roelsefonds streeft 
naar behoud en waar mogelijk 
verbetering van de kwaliteit van 
leven van mensen in de Gooi- 
en Vechtstreek die aangewe-
zen zijn op (langdurige) zorg en 

ondersteuning. Het fonds doet 
dit (pro)actief door het stimule-
ren van duurzame innovaties in 
zorg en welzijn met financiële 
middelen en met het faciliteren 
van de inbreng van kennis.

Het mr. Roelsefonds biedt zor-
ginstellingen in de Gooi- en 
Vechtstreek al sinds 2008 fi-
nanciële ondersteuning voor 
innovatieve zorgprojecten. In 
de loop der jaren zijn al vele 
projecten gerealiseerd met 
financiële steun van het mr. 
Roelsefonds. De projecten zijn 
initiatieven die een aantoonba-
re meerwaarde leveren voor 
mensen met een langdurende 
en intensieve zorgbehoefte, die 
niet gefinancierd kunnen wor-
den vanuit de reguliere zorg-
budgetten. Het fonds blijft on-
der de noemer projecten ‘Klein 
Geluk’ dit soort initiatieven 
ondersteunen. Het fonds stelt 
hiervoor jaarlijks een aanzien-
lijk bedrag beschikbaar. Info: 
https://www.roelsefonds.nl/

Meenthof 42a
Kortenhoef

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur

#samenvoordieren

WORD
DONATEUR

OF KOM 
IN ACTIE!
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Mels uit Kortenhoef schittert in videoclip
Door: Kim Tomei

KORTENHOEF
Het is de droom van vrij-
wel ieder kind: meedoen 
in een échte videoclip van 
een bekende Nederlander. 
Mels uit Kortenhoef, die 
zich eigenlijk vooral bezig-
houdt met voetballen, had 
het geluk dat deze droom 
werkelijkheid werd.

Singer-songwriter ‘Remme’ 
uit Eindhoven zocht voor zijn 
nieuwe clip ‘Popstar’ een kopie 
van zichzelf als elfjarig kind. 
Het nummer gaat over kind 
dat, zoals zovelen, droomt 
over een leven als popster en 
wat voor voordelen het heeft 
als je populair bent.

Via via
De vader van Mels heeft een 
vriend, die bij Universal Mu-
sic werkt. Deze vriend hoefde 
niet lang na te denken, toen ze 

een ‘jonge Remme’ zochten 
en dacht meteen aan Mels. 
Mels had wel interesse in dit 
avontuur. Hij vond het erg leuk 
om in de videoclip te spelen. 
De opnames waren wel heel 
spannend en intensief. Niet 
zo raar natuurlijk als er ineens 
zoveel camera’s om je heen 
staan. In de videoclip zien we 
Mels, in de huid van Remme, 
op bed liggen, dromend over 
later. Gaandeweg het nummer 
zien we Mels gitaar spelen en 
later zien we de echte Rem-
me, inmiddels daadwerkelijk 
popster. De clip sluit af met 
een foto van Remme zelf als 
kind. De gelijkenissen zijn tref-
fend.

Voetbal
Mels voetbalt fanatiek. Zo 
speelt hij al ruim 3 jaar bij de 
‘soccer school’ van Feyen-
oord. Zijn droom is profvoet-
baller worden. Nu hij heeft ge-
roken aan het acteren, hoopt 

hij dat daar wat meer opdrach-
ten uit voortvloeien, want ook 
dit smaakte naar meer. Een 
veelbelovend kind dus, onze 
Mels uit Kortenhoef!

Trots
Zijn klasgenoten, teamge-
noten en andere bekenden 
zijn ook trots op Mels. Mels 
is inmiddels al een paar keer 
herkend in het dorp. Niet zo 
verwonderlijk, want de naam 
‘Remme’ zegt u misschien niet 
zoveel, maar de jeugd des te 
meer. Zijn eerste single ‘the 
Moment’ werd opgepikt door 
Coen en Sander van radio 
538, waar de single zelfs 583 
favoriet is geweest. Ook Pop-
star lijkt een groot succes te 
worden, zo is het nummer in-
middels ruim 150.000 keer be-
luisterd op Spotify.

Wilt u uw, inmiddels bekende, 
plaatsgenoot ook zien schit-
teren? Zoek de single dan 

vooral even op. Wees gewaar-
schuwd: het nummer is een 
echte oorwurm en blijft nog 
uren rondzingen in uw gehoor. 

Dat hoeft geen probleem te 
zijn, het is een leuk nummer 
om naar te luisteren!

   

OdisGym NIEUW Bodyshape
KORTENHOEF
Bij voldoende aanmeldingen 
(minimaal 6 leden) gaat Odis-
Gym starten met een wekelijk-
se Bodyshape les (als onder-
deel van Keep Moving). De 
lessen zullen worden gegeven 
door trainster Yvonne Clazing 
op vrijdag van 10 tot 11 uur in 

Buro Sport. Hoe ziet zo’n les er 
uit? Sowieso staat de muziek 
aan. Na een warming-up ko-
men verschillende spiergroe-
pen aan bod. De spiergroepen 
en het tempo zullen per les 
verschillen. Tijdens de training 
wordt voornamelijk aandacht 
besteed aan de buik-, rug-, 

arm-, borst-, bil- en been-
spieren. Deze Bodyshape zal 
eveneens in combinatie met 
High Intensity Interval Trai-
ning (HIIT) worden gegeven. 
Dit zijn oefeningen met een 
wat hogere intensiteit. Door 
verschillende opties kan dit, 
afhankelijk van de behoefte 

van de groepsleden, ook lager 
in intensiteit worden beoefend. 
Hiermee wordt de les voor ie-
dereen! Het doel is om lekker 
met elkaar te bewegen in een 
leuke les waar iedere deel-
nemer de ruimte krijgt om op 
zijn eigen niveau te bewegen 
en om kracht op te bouwen en 

conditie te verbeteren.

Mocht je nu denken: dat wil 
ik! Mail dan naar voorzittero-
disgym@gmail.com of secre-
tarisodisgym@gmail.com. We 
starten zodra er voldoende 
aanmeldingen zijn. Dus meld 
je snel aan. Graag tot ziens.

   

Wat niet verloren gaat hoeft niet hervonden te worden
Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)
Zo zorgvuldig als we met de 
mest omgaan doen we ook 
met de grond, de laag waar de 
planten in groeien. In de herfst 
is de grond nog lang warm 
en vochtig en vinden er tal 
van omzettingen plaats. Mest 
en plantenresten verteren en 
daarbij komen voedingsstof-
fen, mineralen voor nieuwe 
planten vrij. Alleen zijn die er 
niet meer, de oogst is van het 
land, opgegeten of opgesla-
gen. In de winter als het land 
kaal blijft liggen spoelen die 
mineralen dan door regen en 
sneeuw naar de ondergrond 
en zijn verloren. Zonde, daar-
om worden er na de laatste 
oogst groenbemesters inge-
zaaid. Die nemen die minera-
len op, staan in de winter op 

het land en worden in het voor-
jaar ondergewerkt. Als ze dan 
verteren komen de mineralen 
vrij om tot voeding te dienen 
voor de groenten die wij dan 
geplant en gezaaid hebben. 
Een uitgekiend systeem om 
zuinig met mineralen om te 
gaan. Maar ook moeilijk, want 
behalve mineralen, overwinte-
ren in die groenbemesters ook 
sommige schimmels of scha-
delijke mini-wormpjes, aaltjes. 
Dus is het een heel gepuzzel 
welke groenbemester het bes-
te bij onze grond en gewassen 
past. We zijn voorlopig nog 
lang niet uitgedacht.
Om ook in de toekomst dit 
stukje grond gezond te houden 
en beschikbaar voor iedereen 
willen we het graag overdra-
gen aan Stichting Grondbe-
heer. Zie onze website.
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S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
In Hilversum heeft ’s-Grave-
land zijn puntentotaal ver-
dubbeld. BZC’13 werd met 
0-3 verslagen. Net als vorige 
week kwam het net voor rust 
op voorsprong. Ditmaal open-
de Wilco de Birk de score die 
na rust ook de 0-2 maakte. En 
net als vorig maakte Nick Mos-
tert in de slotminuut een derde 
’s- Gravelandse treffer. De 0-3 
overwinning had wat groter uit 
kunnen vallen als een aantal 
van de kansen in de tweede 
helft wel was benut.

ZAT2 won in extremis van 
BVV’31 3. Nick Schouten 
maakte in de 93e minuut de 
winnende treffer. Geen voet-
bal voor VR1 dat door het late 
afzeggen door ’t Gooi VR2 te-
leurgesteld werd. VR2 speelde 
wel tegen ’t Gooi VR3 en won 
met 2-3. VR3 legde het thuis af 
tegen TOV VR2 met 0-3. Voor 
het eerst dit seizoen hebben 
we een Onder- 23 in compe-
titie dat zaterdag een leuke 
wedstrijd speelde tegen VVZA 
O23, maar wel met 2-6 verloor.

JO13-1 behaalde uit bij NVC 
JO13-1 een hele mooie 0-6 
overwinning. En ook de JO13-
3 en JO13-4 wonnen hun wed-
strijden ruim. Het resultaat van 
JO13-2 bij Altius moeten we 
helaas schuldig blijven. De 
meiden van MO13-1 (uitko-
mend in een jongenscompe-
titie) staan aan kop van hun 
poule, maar waren vrij. De 
MO13-2 speelde wel en won 
met 2-8 bij Saestum MO13-1.

De vrijwilligerscommissie was 
zaterdag op het complex op 
het complex om vrijwilligers te 
werven. Het resultaat mocht 
er zijn: ruim 30 leden/ouders 
hebben aangegeven ‘iets’ te 
willen doen. Van scheidsrech-
ter tot kantinemedewerker.

Op dinsdag 19 oktober organi-
seren we weer voor de jeugd 
het 4x4 toernooi, want dat is 
traditie in de herfstvakantie. 
Opgeven kan via het formulier 
op onze website www.svsgra-
veland.nl

   

Club 4711
Uitslag + stand Herfsttoer-
nooi Biljartclub 4711

Maandag 27 sept.: K. Jacobs 
– Mw. D. Giavarra 0-3, Mw. T. 
Bos – R. van Huisstede 3-0, 
J. van Greuningen – W. Cle-
ments 2-0
Stand aan kop: Mw. T. Bos 
2-10, Mw. D. Giavarra 2-6, R. 
van Huisstede 2-5

Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 30 sept.: M. Ver-
laan – W. Clements 3-0, H. 
Stalenhoef – P. van ’t Klooster 
2-0, T. Otten – H. v.d. Berg 0-3
Stand aan kop: H. Stalenhoef 
2-7, H. v.d. Berg 2-6, P. van ’t 
Klooster 2-5, M. Verlaan 2-5

Programma + contact
Donderdag 7 okt. 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV 
Overmeer, vrijdag 8 okt. 14.30 
-20.30 uur: vrij biljarten + kla-
verjassen (bar open), maan-
dag 11 okt. 19.30 uur: Biljart-
club 4711 tegen Geinburgia 
(competitie De Buuren)
Contact: 06.20.40.80.58

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

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

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

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

Donderdag 21 oktober  
is er weer een  
senioren lunch!

Ankeveen • 035 53 39 155
restaurant1244.nl

Wij geven (oud) Ankeveners en Kortenhoevers 
de gelegenheid om bij elkaar te komen voor  
een heerlijke lunch bij Restaurant 1244. 
Wij zorgen voor een heerlijk 12’uurtje  
inclusief een drankje voor slechts  

       € 12,44 p.p.
Wilt u gezellig bijkletsen met  
vrienden van nu of van vroeger?  
Reserveer en wij zorgen voor  
een geslaagde middag!  
U bent welkom vanaf 12.30 uur.
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ODIS herfstvakantie- 
activiteit
KORTENHOEF
OdisGym organiseert op 
maandag 18 oktober een 
herstvakantie- activiteit in 
sporthal De Fuik aan de Zuids-
ingel in Kortenhoef. Kom je 
ook lekker bewegen?

Voor slechts € 2,50 per per-
soon krijg je verschillende 
originele sport- en bewegings-
activiteiten aangeboden. We 
zorgen met veel vrijwilligers 
dat je een leuke ochtend of 
middag hebt. Zorg dat je kle-
ren draagt waar je lekker in 
kan bewegen en dat je alleen 
je schoenen hoeft te wisselen 
in de sporthal. Van 10 tot 12 
uur zijn kinderen vanaf 4 tot en 
met 7 jaar van harte welkom. 
We starten om 10.15 uur.

Van 13 tot 15 uur is de beurt 

aan de kinderen vanaf 8 jaar. 
Vanaf 13 uur zijn we weer 
open en we starten om 13.15 
uur.

We vinden het fijn om vooraf 
te weten hoeveel kinderen we 
kunnen verwachten. Schrijf 
je daarom vooraf in via www.
odisgym.nl. Daar vind je het 
inschrijfformulier. Inschrijven 
kan tot en met zaterdag 16 
oktober. Wil je eerst meer in-
formatie? Mail dan naar ropes-
kippingodisgym@gmail.com 
of secretarisodisgym@gmail.
com.

   

Volleybal Vereniging 
Nederhorst is blij met 
Berko

NEDERHORST DEN BERG
Lucia Hogenberg van Berko, 
de welbekende winkel en web-
shop met alles voor het bui-
tenleven, hebben we bereid 
gevonden om shirtsponsor te 
worden voor Dames-2 en dat 
voor 3 jaar. Bij Heren-1 prijkt 
al wat jaartjes het logo van 
Berko en bij de dames was 
het hoog tijd om nieuwe shirts 
aan te schaffen. Op de ach-
terkant van het shirt wordt de 
vuurwerkwinkel Berkoknallers 
onder de aandacht gebracht. 
Tijdens de eerste thuisronde 

zijn de shirts goed ‘ingewerkt’ 
met een daverende overwin-
ning met 4 gewonnen sets. 
We wensen Dames-2 nog veel 
‘knallende’ overwinningen toe 
in het toepasselijke shirt van 
Berko!

BERKO
Alles voor het buitenleven
 
WWW.BERKO.ORG

Middenweg 128 Neder-
horst den Berg

Nederhorst nieuws
NEDERHORST
Met twintig thuiswedstrij-
den was het een drukte 
van belang op Meerzicht. 
De hoofdmoot was de wed-
strijd van het eerste tegen 
het geroutineerde DWSM 
uit Maarsen.

Nederhorst boekte een ruime 
6-3 overwinning en blijft zo-
doende na twee wedstrijden 
ongeslagen. Na 20 minuten 
stond het wel met hulp van de 
thuisploeg 0-2 voor de gas-
ten uit Maarssen. Nog voor 
rust verraste Steven Stijvers 
met een ver afstandsschot de 
keeper en de 1-2 bij rust. Na 
de pauze een nog sterker Ne-
derhorst en het was Job van 
Wijk die een afgeslagen bal in-
eens de kruising in joeg. Toen 

DWSM middels een houdbare 
vrije trap toch weer de voor-
sprong pakte werd het ergste 
gevreesd. Philip Halfhide zorg-
de uit een laag en hard inge-
schoten vrije trap voor de 3-3 
en 6 minuten later anticipeerde 
Cristian Lam alert en tikte de 
voorsprong binnen. Er was nog 
rood voor een DWSM-speler 
en via een benutte strafschop 
van Job en een goal van Tom 
Wever werd de eindstand op 
6-3 bepaald. Man of the match 
werd Geert Hagen als opbeu-
rend gebaar voor zijn eigen 
doelpunt! Volgende week weer 
een thuiswedstrijd, VIOD komt 
dan op bezoek.

Nederhorst-2 verdiende meer 
dan de opgelopen 1-2 neder-
laag tegen ’t Gooi 2. Kansen 

waren er voldoende maar men 
faalde in de afronding. Ook de 
tweede tegentreffer werd ca-
deau gegeven via een verkeer-
de terugspeelbal. Nederhorst-3 
won overtuigend met 2-9 van 
OSO 2. Nederhorst 4 pakte 
haar eerste punt door met 1-1 
gelijk te spelen in Hilversum te-
gen Wasmeer.

Bij de oudste jeugd ging de 
JO19-1 met 2-4 onderuit tegen 
UVV en speelden de JO18-1 
met 2-2 gelijk tegen SVM. De 
JO16-1 hadden het moeilijk te-
gen een goed rksv Volendam 
en verloren dan ook met ruime 
cijfers 4-10.
Voor meer info verslagen e.d. 
www.vvnederhorst.org of face-
book.

   

ASV Nieuws
ANKEVEEN
Zaterdag 2 oktober stond 
de 2de competitieronde 
voor de boeg, uit in Loos-
drecht tegen OSO.

ASV ’65 was helaas niet com-
pleet i.v.m. een schorsing en 
een aantal blessures. Trainer 
Tol had vooraf aangegeven 
deze ploeg ondanks hun zwa-
re nederlaag tegen Eemnes de 
week er voor zeker niet te on-
derschatten en vroeg volledige 
concentratie van zijn spelers. Er 
werden veel kansen gecreëerd 
voor de goal van OSO maar ze 
gingen er niet in, pas laat in de 
1e helft wist Epi van dichtbij 0-1 
te maken. De 2de helft was een 

kopie van de eerste helft waar-
bij ASV moeite had zichzelf te 
belonen, ze kregen weer veel 
mogelijkheden maar het scoren 
bleef te lang uit. Pas in het laat-
ste kwartier wist spits Epi na 
een eigen goal van OSO, zijn 
2e en 3e doelpunt te maken 
waardoor hij voor de tweede 
week achter elkaar weer een 
hattrick scoorde. Het werd dus: 
0-4 voor ASV. Volgende week 
wacht thuis om 15.00 uur in An-
keveen de doelpuntenmachine 
uit Eemnes, dat word een zwa-
re pot voor heren 1.
ASV-2 bleek weer in staat een 
prima team op de been te bren-
gen, maar had in het begin 
moeite om de ervaren ploeg 

van Eemnes-5 onder druk te 
zetten. De supersubs van de 
veteranen deden weer fantas-
tisch werk, wat resulteerde in 
de 0-1. Eemnes bleef ASV on-
der druk zetten, helemaal nadat 
onze keeper Koen Schouten 
tegen de stoomlocomotief van 
Eemnes botste en beiden het 
veld moesten verlaten. Rowin 
de Jong was zijn prima vervan-
ger, wat de tegenstander niet 
had verwacht. Waardoor ASV 
toch voor de 0-2 kon zorgen. 
Door wat omzettingen in de 
rust kwam de mannen van het 
2e in de problemen en moes-
ten de Ankeveners zich uitein-
delijk tevreden stellen met een 
3-3 gelijkspel.

   

Brons voor Kortenhoefse Marie-Flore
KORTENHOEF
Op zondag 26 september 
mocht Marie-Flore Redegeld 
eindelijk, na anderhalf jaar geen 
wedstrijden i.v.m. covid, weer in 
actie komen op de judomat. In 
Maintall, Duitsland, vertegen-
woordigde zij Nederland bij 
het Europees Kampioenschap 
jiu jitsu. Marie-Flore kwam uit 
in de klasse ‘fighting junioren 
dames, -63 kg’. Het was een 
spannende dag die Marie-Flore 
afsloot met een mooie bronzen 
plak voor Nederland.

Wilt u Marie-Flore ook eens in 
actie zien? Die kans krijgt u in 
november als zij uitkomt voor 

Nederland op het WK jiu jitsu 
in Abu Dhabi. Voor die tijd is 
ze bijna elke dag te vinden bij 
sportschool Van Haren in Hil-
versum, waar ze samen met 
coach Theo en meester Bert 
van Haren traint. Wilt u dat uw 

kind ook weerbaarder wordt? 
Marie-Flore geeft op maandag- 
en donderdagmiddag judoles 
aan kinderen van 4 tot 12 jaar.

FOTO: Marie-Flore in actie 
(rechts)
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Najaarskermis Nederhorst, begin van een
traditie?
Door: Wilma Snel

NEDERHORST DEN BERG
Niet zijn echte beroep, al 
zou dat ooit wel kunnen 
veranderen: zweefmole-
nexploitant Dave Bakker. 
Al jong verslaafd aan de 
kermis heeft deze jonge 
ondernemer een duidelijke 
visie voor de toekomst. Hij 
zit vol plannen voor uitbrei-
ding van zijn kermisbedrijf.

Een paar jaar geleden heeft hij 
zijn huidige zweefmolen aan-
geschaft, die hij afgelopen jaar 
– toen er helaas toch niet ge-
draaid mocht worden vanwege 
covid – helemaal heeft opge-
knapt, met originele oud-Hol-
landse panelen erop geschil-
derd. Ook heeft hij inmiddels 
een boksbal-apparaat en een 
nieuwe kassawagen aange-
schaft, die hij persoonlijk heeft 
opgehaald uit het Duitse Kiel. 
Dave heeft hem al opgeknapt, 

al moet hij nog verder ‘gepimpt’ 
worden en in dezelfde stijl als 
de zweefmolen komen, het 
liefst ook met dezelfde mooie 
beschilderingen erop. Helaas 
is in de nacht van vrijdag op 
zaterdag een raampje ingesla-
gen. Wat toch een schaduwtje 
werpt op deze zo gezellige 
kermis. De kermis die hij zelf 
georganiseerd heeft! Eerder 
dit jaar mocht er nergens ge-
draaid worden, maar vanaf juli 
mocht er voorzichtig weer wat 
en heeft hij inmiddels tot zijn 
grote plezier alweer op enkele 
locaties kunnen draaien.

Omdat er in Nederhorst geen 
plannen waren voor een kermis 
heeft Dave zijn nek uitgestoken 
om te kijken of hij zélf iets kon 
organiseren. Hij heeft wat col-
lega-exploitanten benaderd 
met de vraag of zij zin hadden 
om in Nederhorst te draaien. 
Vervolgens heeft hij bij de ge-
meente een terdege onder-

bouwd plan neergelegd, zelfs 
rekening houdend met een 
scenario als er nog wel maatre-
gelen zouden gelden. Gelukkig 
werkte de gemeente mee, met 
als resultaat vier dagen gezel-
ligheid in het dorp op het Willie 
Dasplein, waarvan het officiële, 
feestelijke startsein is gegeven 
door wethouder De Kloet.

Dat het af en toe stortregende 

mocht de pret niet drukken. Er 
waren alleen maar stralende en 
enthousiaste kinderen te zien, 
genietend van zweef- en draai-
molen, schiettent, grijpkramen, 
suikerspin en oliebollen. En na-
tuurlijk de ouders, die meege-
noten van al die blije gezichten. 
Als uit de evaluatie blijkt dat het 
voor herhaling vatbaar is kan 
dit zomaar de aftrap zijn van 
een Bergse najaarskermis.

Laat Dave Bakker maar schui-
ven, als kermisexploitant en 
-organisator. Deze jonge on-
dernemer komt er wel. Al kan hij 
misschien ook een extra steun-
tje in de rug gebruiken, wat kan 
door hem te nomineren voor de 
Ondernemer Award 2021, mo-
gelijk via https://ondernemer-
vanwijdemeren.nl/

‘Alles is scheef in dit huis’
Première DSO met ‘Zusters’

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Na 2 jaar konden de ac-
teurs van toneelvereniging 
DSO uit Kortenhoef hun 
geliefde hobby weer uit-
oefenen. Dit keer stonden 
vijf vrouwen op het podium 
met ‘Zusters’, geschreven 
door Carrie Rens in samen-
werking met Howard van 
Dodemont. De regie was 
in handen van Fransje Sy-
dzes.

In het intieme theater De Blin-
ker was de tribune niet uitge-
klapt, het beperkte publiek zat 
aan tafeltjes. Hetgeen geen op-
timaal zicht bood op de toneel-
vloer, aangezien de enscene-
ring niet sterk wisselde was 
dat geen enkel probleem. Je 
ziet vijf zussen tussen de ver-
huisdozen, moeder is naar een 
verpleeghuis, het huis wordt 
verkocht. Al snel komen de her-
inneringen boven tafel in vlot 
geschreven dialogen. Dat is 
de kern van dit toneelstuk, een 

blik naar het verleden en heel 
even naar de toekomst. Zoals 
te verwachten zit er veel oud 
zeer tussen de zussen. Vooral 
de kloof tussen de oudere zus-
sen en de jongste twee wordt 
duidelijk. Maar ook de haat tus-
sen Elizabeth, de beroepsactri-
ce, deftig vertolkt door Dorinde 
Smit Duyzentkunst, en Yvonne 
(Sjan van Rijn) is een terugke-
rend motief. Yvonne, het sloof-
je dat voor haar moeder zorgde 
en die Elizabeth verwijt dat ze 
teveel met andere zaken bezig 
was. Later blijkt er een diepere 
oorzaak van die verstoorde re-
latie te zijn. De zussen Judith 
Voigt en Irma van der Meer-
Voigt spelen Annelies en Ali, 
geen sterk uitgewerkte karak-
ters, ze manoeuvreren min of 
meer tussen de anderen door. 
Annelies wist van niets, toen 
het grote geheim werd onthuld. 
Ze dacht altijd dat alle toespe-
lingen over haar gingen. In een 
soort tussenshot met een an-
der licht zegt Ali: ‘Het is tijd voor 
de waarheid’. En die waarheid 
is verpletterend, het betekent 

een totale ommezwaai in de 
relaties. Opvallend genoeg re-
ageert jongste telg Laura kalm 
en gaat niet uit haar dak. Later 
wordt duidelijk waarom. Laura 
Roosendaal speelt een frisse 
meid die met haar stem en 
mimiek goed weet te boeien. 
“Alles is scheef in dit huis’, zegt 

een van de zussen. En ze heeft 
gelijk, de frustraties, pijn en 
verdriet hebben een gat gesla-
gen in de onderlinge relaties. 
Uiteindelijk verlaten de ‘vijf’ 
zussen een voor een het pand, 
waarin Laura nog een prachtig 
song ‘Unforgettable’ zingt, een 
lichtpuntje in deze sessie van 

een uur. Fijn dat DSO maar 
liefst acht keer een volle zaal 
weet te trekken, een prestatie 
dankzij veel vrijwilligers achter 
de schermen. U kunt ‘Zussen’ 
nog bewonderen op 6, 7, 8 en 
9 oktober. Kaarten: www.to-
neeldso.nl

  

FOTO: Douwe van Essen
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De Spotjes maken muziek
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 9 oktober is het 
eindelijk zover. De Spotjes 
gaan weer starten. Wat heeft 
het Spotjesteam er weer zin 
in! We staan te trappelen om 
weer te knutselen met jullie. 
Trappelen, roffelen, fluiten, 
zingen, er zit allemaal muziek 
in. De kinderen gaan een of 
meerdere muziekinstrumen-
ten maken. Om met elkaar 
er op los te spelen na afloop. 
De knutselochtenden zijn ge-
schikt voor kinderen van de 

basisschool, vanaf 4 jaar. Kom 
kijken en vooral meedoen en 
als je ons niet kent, de Spotjes 
zijn te vinden op de bovenver-
dieping van Kidswereld, Pla-
tanenlaan 3. We starten om 
9.30 uur en om half 12 mogen 
de kinderen weer opgehaald 
worden. De kosten zijn €3 per 
kind. Voor drinken en wat lek-
kers wordt gezorgd. We hou-
den ons aan de richtlijnen van 
het RIVM, die ons nog steeds 
de basisregels adviseert maar 
ook weer versoepelingen.

   

Stoelyoga
LOOSDRECHT
In samenwerking met de Bi-
bliotheek Gooi & Meer geeft 
Stoelyoga Wijdemeren & 
Loosdrecht vanaf 12 oktober, 
wekelijks op de dinsdag van 
14.00 uur tot 15.00 uur Stoe-
lyoga lessen. Iedereen die 
maar behoefte heeft aan deze 
laagdrempelige vorm van 
yoga kan meedoen met ons. 
Een Stoelyoga les bestaat uit 
het uitvoeren van milde yoga 
houdingen op en rondom de 
stoel. Stoelyoga is een rusti-
ge bewegingsvorm en daar-

door geschikt voor iedereen, 
ongeacht leeftijd, omvang, 
lenigheid of conditie. Je hoeft 
je er niet speciaal voor om te 
kleden, je mag je schoenen 
zelfs aanhouden. Wil je mee 
doen met ons en deze vorm 
van yoga ervaren ? Neem dan 
contact op met de bibliotheek 
Gooi & Meer. Je kunt vragen 
naar Lotte of Fleur. Je mag 
ook bellen naar: 0642581120 
en vragen naar Loraine. De 
lessen bedragen 10 euro p.p. 
inclusief je kopje koffie of thee. 
Namaste, Loraine & Liliana

Opening IJsclubgebouw
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 16 oktober wordt 
het prachtige nieuwe clubge-
bouw van de IJsclub Neder-
horst geopend. Dit doet het 
bestuur o.l.v. vader en zoon 
IJkhout graag met u als vrij-

williger, sponsor, lid of andere 
relatie van hun mooie vereni-
ging. Vanaf 16.00 uur bent u 
welkom in het nieuwe (deels 
gerenoveerde) clubgebouw 
aan de Blijklaan. Rond 18:00 
uur gaan we afronden. De IJs-

club doet dit onder het genot 
van een hapje en een drankje 
en een formeel moment rond 
16:30. Het bestuur hoopt op 
een grote opkomst en een on-
vergetelijke opening.

   

Theaterlessen in Loosdrecht en  
Kortenhoef voor jong en oud
LOOSDRECHT/ KORTEN-
HOEF
Een roos in je hand, ap-
plaus en een staande ova-
tie. Dat is een geweldige 
ervaring voor elke speler. 
Allemaal blije gezichten 
van zowel de acteurs als 
het publiek. Een lach, een 
traan, emoties komen 
los… En wat zo fantastisch 
is, het mag weer!

Muziektheater Spotlight is na 
een moeilijke corona periode 
weer gestart en is op zoek 
naar nieuwe leden. Inmiddels 
bestaat de Loosdrechtse ver-
eniging alweer 6 jaar. Het 5- 
jarig bestaan van de club viel 
midden in de pandemie en 
kon niet gevierd worden. Voor 
de groepen konden, net als 
bij vele verenigingen, de les-
sen niet meer doorgaan, het 
was letterlijk één groot drama. 
Maar nu is Spotlight weer met 
frisse moed van start gegaan.

Spotlight biedt lessen aan in 
muziektheater (aandacht voor 
acteren, dansen en zingen) 
voor bijna alle leeftijden. Spot-

light Kids/Teenagers is voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar. Er 
zijn groepen in Loosdrecht en 
in Kortenhoef. Nieuw is Spot-
light High School voor scho-
lieren van 12 t/m 16 jaar. De 
Adult groep van 18 t/m… jaar 
gaat projectmatig aan de slag. 
Als eerste project staat de 
Kerstlichtjestocht op het pro-
gramma en vanaf januari gaat 
een musicalproject van start. 
Voor kinderen en jongeren 
met een (licht)verstandelijke 
beperking zijn er de groepen 
Spotlight Speciaal Teenagers 
en Spotlight Speciaal Young 
Ones. Voor alle groepen is 
het mogelijk een gratis proef-
les bij te wonen. Want: nieu-

we (project)leden zijn altijd 
welkom. De lessen worden 
gegeven door een veelzijdig 
theaterdocent/regisseur. Bij de 
Speciale groepen is er ook on-
dersteuning van een ervaren 
spelagoog. Tijdens de lessen 
werken we aan houding, pre-
sentatie, stemvorming, bewe-
ging en alle mogelijke vormen 
van toneelspelen. Elke groep 
sluit het seizoen af met een 
voorstelling of presentatie in 
een echt theater.

Nieuwsgierig geworden? Kom 
gerust eens langs tijdens een 
repetitie, wel even aanmelden 
via onze website www.muziek-
theaterspotlight.nl.

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje 
redden. 
Humanitas laat zich inspireren door humanistische waarden, 
en staat open voor iedereen. 
Humanitas ’t Gooi is misschien op zoek naar u: 

• Vrijwilligers Vriendschappelijk huisbezoek 
Individueel huisbezoek aan mensen die behoefte hebben aan een gesprek, 
een wandelingetje samen maken, een spelletje doen, etc. 
Gevraagd wordt: goed kunnen luisteren, bereid zijn iemand wekelijks te bezoeken.
Geboden wordt: 
-een vrijwilligersfunctie waarin je echt iets voor een ander kunt betekenen 
-reis/parkeerkostenvergoeding 

• Deelnemers Vriendschappelijk huisbezoek  
Misschien vindt u het fijn om ...  af en toe eens iemand op bezoek  te krijgen ...  samen een kopje 
koffie of thee te  drinken ...  samen een wandelingetje te maken, een fijn gesprek te hebben

Voor nadere inlichtingen of aanmelding kunt u contact opnemen met Humanitas ‘t Gooi: 
tel. 035-6286093 (evt. inspreken op voicemail), of mail:  tgooi@humanitas.nl . van Wijdemeren

   Ondernemer

NOMINEER EEN BEDRIJF
Ga naar ondernemervanwijdemeren.nl of scan de QR code



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

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

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

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

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

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

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

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

WIJDEMEREN 
Eens in de twee weken 
zullen de bladen worden 
opgesierd met een Histo-
rische Foto van de Week. 
Verzorgd door de drie 
historische kringen van 
Wijdemeren. Deze afle-
vering is voor Historische 
Kring ‘In de Gloriosa’, 
Kortenhoef, ‘s- Graveland 
en Ankeveen.

Blaauw
Vorige week konden we 
allemaal lezen dat de 
prachtige mammoetbo-
men in Californië, de 
sequoia’s worden be-
dreigd door bosbranden, 
veroorzaakt door klimaat-
verandering. Dat deed 
mij meteen denken aan 
de welhaast meest op-
merkelijke ‘s-Gravelander 
Jhr. Frans Ernest Blaauw, 
de grote natuurvriend en 
een van de eerste inter-
nationale natuurbescher-

mers in de wereld. Frans 
Blaauw heeft samen met 
de directeur van de New 
Yorkse Zoo een fokpro-
gramma voor bisons op-
gezet die destijds rond 
1900 bijna waren uitge-
storven door menselijk 
toedoen en bracht ze naar 
‘s-Graveland waar hij in 
de twintiger en dertiger 
jaren van de vorige eeuw 
op zijn landgoed Gooilust 
een waar lustoord creëer-
de met honderden exoti-
sche dieren en planten. 
Weinig is bekend dat ook 
de Californische reuzen-
bomen toen al ernstig 
werden bedreigd door on-
gecontroleerde kap. Ook 
deze heeft Frans naar 
Nederland gehaald en 
op zijn landgoed geplant. 
Heden ten dage kunnen 
we enkele reusachtige se-
quoia-bomen bewonderen 
op de Trompenbergerweg 
en op de Laan van Vogel-

zang in Hilversum welke 
destijds nog tot de gron-
den van Frans’ landgoed 
behoorden. De boom op 
de Trompenbergerweg, 
geplant in ongeveer 1895, 
is de grootste boom van 
Noord Holland en is on-
geveer 31 meter hoog 
met een stamomtrek van 
bijna zeven meter. In het 
prachtige fotoarchief van 

de Historische Kring ‘In 
de Gloriosa’ vond ik deze 
opmerkelijke foto. We zien 
hier rechts Frans Blaauw 
met zijn grote vriend de 
voormalige Duitse Keizer 
Wilhelm II op de trappen 
van Gooilust aan het Zui-
dereinde. Het contrast 
tussen zijn liefde voor 
dieren en planten en zijn 
vooruitziende blik dat de 

natuur al voor de komst 
van de 20ste eeuw be-
scherming behoefde en 
zijn voorliefde voor unifor-
men en adellijke vrienden 
is groot. Ongetwijfeld zal 
Frans een zeer boeiende 
persoonlijkheid geweest 
zijn! Ook zijn bisons leven 
voort in de collectie van 
Artis.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK


