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TINY HOUSES E-WASTE RACE KOP VAN JUT OPENING KINDER-
BOEKENWEEK

ANDRE VAN DUIN
EN DE POEPDOKTER

Wijdemeren tevreden met een positieve    
begroting
WIJDEMEREN
Het college van de ge-
meente Wijdemeren heeft 
een sluitende meerjaren-
begroting aangeboden 
aan de gemeenteraad. 
Hiermee legt het college 
een stevige basis waarop 
het nieuwe gemeentebe-
stuur na de verkiezing ver-
der kan bouwen.

Wethouder Jos Kea: “We 
kiezen ervoor om een finan-
cieel gezonde begroting neer 
te leggen, waarmee we een 
nieuwe coalitie de ruimte 
bieden om haar nieuwe pro-
gramma vorm te geven. Het 
college stelt geen ingrijpende 
bezuinigingen voor en zorgt 
ervoor dat onze voorzienin-
gen op peil kunnen blijven. 
En onze algemene reserve 
worden weer aangevuld.” De 
positieve gevolgen van de zo-
geheten septembernota – de 

€ 775.000 die de gemeente 
extra van het Rijk krijgt – ble-
ken onvoldoende om de tekor-
ten te dekken. Op basis van 
een vergelijkend onderzoek 
verhoogt het college daarom 
de toeristen- en de forensen-
belasting en er wordt een ge-
deelte van de grondverkopen 
de komende twee jaar aan de 
begroting toegevoegd.

Beter zicht op de werkelijke 
uitgaven
Er is hard gewerkt aan een 
stevige financiële basis in het 
sociale domein. De kosten in 
de WMO en jeugdzorg blijven 
echter onverminderd hoog. 
Mede naar aanleiding van de 
aanbevelingen van de Reken-
kamer is over de afgelopen 
periode een analyse gemaakt 
van alle soorten uitgaven. 
Hierdoor is er meer zicht ge-
creëerd op trends en ontwik-
kelingen, waardoor er nu een 

zeer reële begroting ligt. Een 
helder inzicht betekent ook dat 
er nog beter gekeken kan wor-
den naar mogelijkheden om 
kosten te besparen. Dat mag 
echter niet ten koste gaan van 
de zorg en het voorzieningen-
niveau voor inwoners.

Externe ontwikkelingen
De uitdagingen voor de ge-
meente blijven groot. Er is 
veel behoefte aan betaalbare 
woningen en er ligt een for-
se opgave op het gebied van 
natuur, klimaat en energie. Er 
is een impuls nodig voor de 
kwaliteitsverbetering van win-
kelcentra en bedrijventerrei-
nen. De gemeente blijft daarin 
investeren. De invoering van 
de omgevingswet, de nieuwe 
wet inburgering en de gevol-
gen van corona stellen de ge-

meente voor extra opgaven. 
Bovendien is er geld gereser-
veerd voor de veiligheid en 
de aanpak van ondermijning. 
Daarnaast wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van de 
Boomhoek en Muyeveld, het 
onderhoud van onze wegen 
en riolering en het versneld 
aanleggen van het glasvezel-
netwerk.

Organisatie versterken
Het college wil blijven investe-
ren in de organisatie. Uit het 
onderzoek naar het functione-
ren van de gemeentelijke or-
ganisatie bleek, dat met name 
in de bedrijfsvoering verster-
king nodig is. Daarnaast is – 
mede op verzoek van de ge-
meenteraad – in de begroting 
een reëel budget opgenomen 
voor inhuur ten behoeve van 

het opvangen van ziekte, va-
catures en specifieke exper-
tise. Deze investeringen zijn 
noodzakelijk om de dienstver-
lening aan inwoners en onder-
nemers te kunnen garanderen 
en op termijn ruimte te maken 
voor nieuw beleid.

Digitale begroting
Wethouder Jos Kea: ”Deze 
begroting is voor het eerst 
digitaal toegankelijk via een 
website. Daar zijn we trots op. 
Het is een eerste stap in de di-
gitalisering van alle financiële 
publicaties van de gemeente”. 
Op 26 oktober is er een beeld-
vormende sessie. De com-
missie Bestuur en Middelen 
behandelt het voorstel op 4 
november. De besluitvorming 
in de gemeenteraad vindt 
plaats op 11 november.

FOTO: Wethouder Jos Kea
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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

 OLV Hemelvaart
 Do. 14 oktober: 9.30 uur: 
 W. Balk
 Zo. 17 oktober: 9.30 uur: 
 Liturgiegroep
 Wo. 20 oktober: 10.00 uur: 
 W. Balk
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via
     tel. 0294 - 251315)

 H. Antonius
 Zo. 17 oktober: 9.30 uur: 
 J. Dresmé
 Wo. 13 oktober: 9.30 uur: 
 J. Dresmé

 St. Martinus
 Za. 16 oktober: 19.00 uur: 
 W. Balk

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk
 Zo. 17 oktober: 10.00 uur:
     Ds. Jan Esveldt
 (scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654).
 De kerkdiensten zijn ook 
 online te volgen; meer 
 informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 17 oktober: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van meijeren
 www.hervormdegemeen
     tesgraveland.nl

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 17 oktober: 9.30 uur:
 Prop G. Vierwind

 Oec. Streekgemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 17 oktober: 16.30 uur:
 Nescio lezing
 Aanmelden verplicht:

       Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61

 Graankorrel ‘s-Graveland 
 Zo. 17 oktober: 10.00 uur:
 Ds. T. Fossen

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

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met: 

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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Geen vaarverbinding Hilversums Kanaal en 
Loosdrechtse Plassen
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Vorige week meldde de 
stuurgroep Oostelijke 
Vechtplassen dat de vaar-
verbinding tussen het 
Hilversums Kanaal en de 
Loosdrechtse Plassen via 
de Vuntus en de Loender-
veense Plas definitief van 
de baan is.

Aanleiding voor dit besluit is 
het onafhankelijk advies van 
zelfstandig adviseur Bart Krol. 
Eerder dit jaar waren gesprek-
ken over een vervolgonder-
zoek naar de verbinding vast-
gelopen. De vaarverbinding 
tussen de Loosdrechtse Plas-
sen via Wijde Blik naar het Hil-
versums Kanaal v.v. was be-
doeld om de watersportsector 
in de regio een flinke impuls te 
geven: meer verschillende en 
kortere vaarroutes. Het aan-
leggen ervan is alleen wettelijk 
toegestaan als de nadelige ef-

fecten op natuur en omgeving 
voldoende kunnen worden 
voorkomen. Uit eerder uitge-
voerd milieuonderzoek (MER) 
is gebleken dat de kans daar-
op zeer klein is. Cees Loggen, 
gedeputeerde van Noord-Hol-
land en voorzitter van de stuur-
groep Oostelijke Vechtplas-
sen: “Vervolgonderzoek was 
nodig om aan te kunnen tonen 
hóe klein precies. Op zichzelf 
een logische stap in het pro-
ces maar met een onzekere 
uitkomst. De stuurgroep heeft 
nu mede op basis van het ad-
vies van Krol de keus gemaakt 
het veelbesproken vervolgon-
derzoek te staken en de focus 
te richten op alternatieven die 
de watersport ook vooruit kun-
nen helpen.”

Alternatieven
In zijn rapportage presenteert 
Krol een indrukwekkende lijst 
met alternatieven ten behoeve 
van de watersport. Adviseur 
Bart Krol: “Die heb ik opge-

haald tijdens mijn gesprekken 
met de individuele partners. 
Ze variëren van quick wins tot 
projecten die echt tijd vragen 
om uit te werken.” Er wordt nu 
een taskforce geformeerd die 
deze groslijst gaat omzetten 
naar concrete projecten. Krol 
stelt met klem dat het nood-
zakelijk is om het resterende 
budget (€ 2,2 miljoen) vast te 
zetten en op zoek te gaan naar 
alternatieve financieringen om 
de nieuwe projecten te kunnen 
betalen.

Proces
De veelbesproken vaarverbin-
ding kende in eerste instantie 
zes varianten die allemaal in 
meer of mindere mate effect 
hadden op aspecten als re-
creatie, natuur, ondernemers-
klimaat, woongenot en wa-
terwinning. Om die effecten 
inzichtelijk te maken werd eind 
2019 een milieueffectrapporta-
ge (MER) opgesteld. Het MER 
liet zien dat vanwege de im-

pact op natuur en landschap, 
veel opties ongeschikt waren. 
Feitelijk bleef alleen de route 
via de Vuntus en de Loender-
veense Plas over, maar om de 
haalbaarheid van die variant 
aan te tonen was extra onder-
zoek nodig. Hetgeen betekent: 
extra tijd en extra geld en daar 
stonden niet alle partners ach-
ter. Daarom besloot de stuur-
groep een onafhankelijk advi-

seur aan te trekken voor een 
niet-bindend advies over de 
wenselijkheid van aanvullend 
onderzoek. Bart Krol is eind 
mei, samen met Fiona van der 
Burgt van bureau Over Mor-
gen, aan de slag gegaan en 
heeft na 28 gesprekken op 29 
september jl. zijn bevindingen 
aan de stuurgroep gepresen-
teerd.

Emoties over tiny houses Loodijk
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Iedereen wil dat er meer 
woningen worden ge-
bouwd. Vooral voor jon-
geren zijn tiny houses een 
(tijdelijke) oplossing. Dat 
bleek ook tijdens de com-
missie Sociale Zaken vo-
rige week. Alleen de weg 
ernaar toe leidde tot dis-
cussie en emoties.

Op het terrein van Schouten 
Groen aan de Loodijk wil Wij-
demeren meewerken aan de 
bouw van 37 tiny houses. Kees 
Schouten, de godfather van dit 
familiebedrijf, hield een warm 
pleidooi om te starten met de 
aanleg van deze kleine huis-
jes. Via zijn kleindochter had 
hij ontdekt dat hiermee velen 
aan een dak boven hun hoofd 
kunnen komen. Hij was ver-
wonderd over het feit dat het 
bouwproces nu stil lag, terwijl 
er een vergunning was. Wet-
houder Rosalie van Rijn legde 
uit dat het ging om de pau-
ze-stand in de vergunnings-
aanvraag, omdat er bezwaren 

zijn ingediend door omwonen-
den. Die moeten eerst worden 
afgehandeld. Namens De Lo-
kale Partij meende Margriet 
Rademaker dat er ‘rafelrand-
jes zaten aan de procedure’. 
De bewoners waren te laat 
geïnformeerd en er was geen 
sprake van participatie. Aan 
het ongemak van de omwo-
nenden was niet voldoende 
aandacht besteed. Haar be-
zwaren werden gedeeld door 
Nanne Roosenschoon van 
D66. Hierop ontplofte CDA ‘er 
Eric Torsing: “Ik kan wel hui-
len, dit is zo triest. Wat zijn we 
aan het doen?” Torsing meen-
de dat DLP en D66 geen wo-
ningbouw willen, want alle vra-
gen hierover waren al gesteld. 
Dat DLP en D66 deze kwestie 
opnieuw aan de orde stelden, 
was zijns inziens een klap in 
het gezicht van de jongeren, 
ambtenaren en wethouder. 
Die stonden te popelen om 
aan de slag te gaan. Hadden 
niet alle politieke partijen een 
half jaar geleden gezamenlijk 
gesteld dat Wijdemeren op 
creatieve en flexibele wijze al-
les op alles moet zetten voor 

de woningbouw?

Bij deze bouwprocedure is 
participatie niet noodzake-
lijk, omdat het om tijdelijke 
woningen gaat, slechts 10 
jaar, zei de wethouder. Die 
zelf het liefst een uitbreiding 
naar 20 jaar wilde. Bovendien 
krijgen de omwonenden de 
gelegenheid hun bezwaren 
uit te leggen. Margriet Rade-

maker benadrukte dat zij ook 
vóór deze tiny houses was, 
alleen had betere informatie 
vooraf onrust kunnen voor-
komen. Naast overlast zijn er 
ook zorgen over de verkeers-
afwikkeling vlakbij de bocht 
aan de Loodijk. Waarop Kees 
Schouten antwoordde dat met 
de aanleg van een parallelweg 
de veiligheid niet in het geding 
was, als natuurliefhebber pur 

sang stond hij garant voor de 
groene omgeving.

Tot slot zei Stan Poels van 
PvdA/GroenLinks dat deze 
‘onconventionele aanpak’ hem 
juist aanstond. “Zo moet je 
huisvesting aanpakken.” Het 
bleef bij het behandelverzoek 
van DLP en D66. De bouw 
wordt niet meer in de commis-
sie behandeld.

FOTO: Geen vaargeul langs de Horndijk

FOTO: De entree van Schouten Groen
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Succesvolle scholenstrijd tegen  
elektronisch afval
WIJDEMEREN
Afgelopen vier weken heb-
ben leerlingen van tien 
basisscholen uit Gooi en 
Vechtstreek een grote 
hoeveelheid elektronisch 
afval ingezameld tijdens 
de E-waste Race. In totaal 
zamelden de scholen met 
de hulp van buurtbewoners 
maar liefst 21.133 oude 
elektronische apparaten in. 

Dankzij de grote inzamelstrijd 
belandt de verzamelde appa-
ratuur niet in de verbrandings-
oven maar wordt hergebruikt 
en gerecycled. De Rehobo-
thschool uit Huizen is met 
4428 ingezamelde apparaten 
de winnaar van de E-waste 
Race. Wethouder Rebel van 
gemeente Huizen overhandig-
de de trotse school de prijs. 
De Linde uit Loosdrecht en 
de Curtevenne uit Kortenhoef 
stonden lange tijd op de 2e 
plek, maar misten op een paar 
kilootjes na de eerste prijs.

Op dit moment wordt in Neder-

land de helft van het elektro-
nisch afval (e-waste) niet gere-
cycled, vaak omdat het bij het 
restafval belandt of bij mensen 
thuis blijft liggen op zolder of in 
een la. De E-waste Race moe-
digt kinderen, hun familie en 
buurtbewoners aan bewuster 
om te gaan met hun elektroni-
ca. De race ging zoals altijd van 
start met een leerzame interac-
tieve gastles waarin kinderen 
onder andere leren over grond-
stofschaarste, consuminderen 
en de circulaire economie. Na 
de gastlessen ging de race van 
start en werd door de leerlin-
gen vier weken lang huishou-

delijk elektronisch afval ingeza-
meld en kregen kinderen extra 
punten als ze e-waste lieten re-
pareren. Onderstaande basis-
scholen hebben de afgelopen 
vier weken meegedaan aan de 
E-waste Race: De Hoeksteen 
(Bussum), Rehobothschool 
Huizen (Huizen), Montesso-
ri de Gouden Kraal (Huizen), 
Paulusschool (Hilversum), 
Wilgentoren (Hilversum), Cur-
tevenneschool (Kortenhoef), 
De Linde (Loosdrecht), Oranje 
Nassauschool (Muiderberg), 
Comeniusschool (Naarden) en 
Van der MuelenVastwijkschool 
(Weesp)

   

Ter Sype gaat vliegen
Ingezonden brief

Eindelijk zicht op vooruitgang 
in de bouw van woningen op 
Ter Sype. Een lang gekoes-
terde wens van velen. Vooral 
gedreven door wellicht het be-
machtigen van een eerste huis 
in eigen dorp dan wel verhui-
zen naar iets nieuws. Woens-
dagavond 6 oktober werden 
de kaders voor ontwikkeling 
van deze woonwijk besproken. 
Deze kaders vaststellen in de 
raadsvergadering van decem-
ber kreeg geen steun van De 
Lokale Partij. Het college wil 
namelijk afzien van eigen par-
ticipatie in de vorm van mee-

denken over die kaders om 
december te halen. De Lokale 
Partij wil wél dat inwoners en 
ondernemers daarover vooraf 
meepraten. Dat draagt bij aan 
draagvlak en richting. Gelukkig 
steunen andere partijen deze 
aanpak en zal de gemeente 
de participatie nu toch in gang 
zetten.

De Lokale Partij gaf alvast 
een zevental voorzetten.
1. Bouw zoveel mogelijk wo-
ningen in de betaalbare prijs-
klassen. Waar dat qua ge-
luids- of milieuregels niet kan, 
is (kleinschalige) bedrijvigheid 
een optie.

2. Zorg voor goede ontsluiting 
met een rondweg, zodat de 
Tjalk eindelijk een rustige weg 
wordt en we doorgaand ver-
keer in het dorp kwijtraken.

3. Voeg geen detailhandel in 
dit gebied toe. Daarvan is meer 
dan genoeg in het bestaande 
dorp beschikbaar.

4. Laat de maatschappelijke 
voorzieningen in het oude dorp 
met een prachtig IKC in één 
gebouw op de plek van de Lin-
deschool.

5. Zorg ervoor dat toekomstige 
bewoners zich realiseren dat 
het vliegveld zowel geluids-
overlast als (kijk)genot ople-
vert.

6. Ontwikkel deze wijk op basis 
van realistische en haalbare 
duurzaamheidseisen in een 
passende groene omgeving.

7. Hou in de ontwikkeling van 
Ter Sype terdege rekening met 
de begraafplaats, zowel als 
plek van rust en bezinning als 
met een eventuele uitbreiding.

Wij hopen dat onze voorzetten 
u inspireren en dat u gebruik 
gaat maken van de gelegen-
heid om mee te denken.

Gert Zagt, De Lokale Partij

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

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

 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

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E
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Expeditie Robinson komt 
naar de Bergplaats
NEDERHORST DEN BERG
Net als in de zomer is er 
ook in de herfstvakantie een 
woensdagochtendactiviteit in 
de Bergplaats aan de Kerk-
straat in Nederhorst den 
Berg. Woensdag 20 oktober 
van 10.00 – 12.00 uur staat 
er voor kinderen vanaf 6 jaar 
een spellenparcours opge-
steld dat doet denken aan 
het onbewoonde eiland van 
Expeditie Robinson. Even-

wichtsbalken, puzzels, kamp 
Noord en kamp Zuid; het is er 
allemaal. Maar in onze versie 
valt er niemand af, behalve 
misschien van de evenwichts-
balk. Tussendoor hoeven we 
niet te verhongeren; er is voor 
iedereen iets lekkers en iets 
te drinken. Opgave bij jeugd-
werker Lisette Brandsma; 
jeugdwerker@kerkopdeberg.
nl.

   

Bloedstollende finale Kop 
van Jut
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Onder toeziend oog van 
vier generaties Torsing 
streden vader Eric en 
zoon Ted om de 1e en 2e 
plaats in de strijd om de 
gouden hamer bij de Kop 
van Jut. Op zondagavond 
werd die bloedstollende 
finale met 1 punt verschil 
beslist door Ted, terwijl 
achterkleinzoon Bobby 
kraaide van plezier en 
overgrootmoeder Rie een 
traantje weg pinkte.

Jan de Kwant, de voorzitter 
van de Stichting Bevordering 
Vermaak en Cultuur die al 
eeuwen de Ankeveense ker-
mis organiseert, spreekt van 
een groot succes. “Mede door 
het mooie weer hebben we het 
hele weekend aanloop. Vanaf 
vrijdagavond, een lange za-
terdagavond en vandaag de 
zondag, het bleef lekker druk. 
De exploitanten waren er erg 
blij mee.” Ook het optreden 
van de Ankeveense band 
Tape That in de muziektent 
trok veel toeschouwers.

Het slotstuk wordt altijd ge-
vormd door de finales van 
de Kop van Jut. Ook hier-
voor was de belangstelling 
groot. Bij de jeugd was Dean 
Schouten de overtuigende 
winnaar. Van de 20 vrouwen 
in de voorrondes mochten 
vier van hen meedingen in 
de finale op de mannen-Kop 
van Jut. Uiteindelijk kreeg Gé 
Steensma de roze hamer uit 
handen van sponsor Hovenier 
Oscar Schouten. Bij de man-
nen was het een lange afval-
race onder de 40 finalisten. 
Na de eerste ronde nodigde 
spreekstalmeester Gerard 
Klarenbeek 10 overblijven-
de sterke heren uit voor de 
tweede ronde. Zelfs bekende 
oerkrachten als Leon Smits 
en Mark Bouwman vielen af, 
samen met vijf anderen. Over 
bleven de jonge Nick Bouw-
man, Ted (32) en Eric Torsing 
(60) die steeds in drie klappen 
9 punten haalden, het werd 
alsmaar zwaarder. Op het 
allerlaatste moment was Ted 
Torsing de sterkste Kop van 
Jutter van Ankeveen.

FOTO: mannen- en vrouwen-
winnaar Ted en Gé

D66 Wijdemeren zegt: on(der)wijs bedankt
WIJDEMEREN
Na een jaar vol lockdowns, 
waarbij leerkrachten hun 
uiterste best deden om 
de Wijdemeerse leerlin-
gen van goed onderwijs te 
voorzien, vindt D66 Wijde-
meren het de hoogste tijd 
om hen in het zonnetje te 
zetten.

Op 5 oktober togen fractieleden 
Rob Koedijker en Natascha 
Rienks langs alle 11 basis-
scholen in de gemeente om de 
leraren hun waardering te la-
ten zien. Elke school ontvangt 
een boeket bloemen voor in de 
lerarenkamer met het kaartje 

‘on(der)wijs bedankt’.

Lockdowns
Niet alleen voor de thuiswer-
kende ouders, maar ook voor 
de leerkrachten was het afge-
lopen schooljaar niet makkelijk 
met alle lockdowns. Zij konden 
niet doen wat ze het allerlief-
ste doen en dat is voor de klas 
staan en de kinderen de per-
soonlijke aandacht geven die 
ze nodig hebben. D66 bedankt 
de leraren elk jaar op deze 
speciale dag en ook dit jaar is 
een bedankje voor hun tome-
loze inzet voor de leerlingen 
meer dan terecht.

Onderwijspartij
Zowel landelijk als lokaal is on-
derwijs een van de belangrijk-
ste speerpunten van D66. Een 
goede opleiding geeft je im-
mers de vrijheid om je dromen 
na te jagen en je talenten volop 
te benutten, de vrijheid om je 
eigen plek te vinden in de sa-
menleving en om de toekomst 
aan te kunnen. Goed onderwijs 
is de sleutel voor een sterke 
economie die welvaart levert. 
En leerkrachten staan – samen 
met ouders – aan de basis om 
onze kinderen deze goede op-
leiding te geven. Nogmaals: 
on(der)wijs bedankt!

   

Geen hamerstukken in raad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week werden in di-
verse commissies veel 
onderwerpen voorbereid 
voor de gemeenteraad. 
Als er geen verschil van 
mening is, dan worden die 
niet meer besproken in de 
gemeenteraad. Dat heet 
een ‘hamerstuk’. Over on-
derstaande onderwerpen is 
het laatste woord nog niet 
gezegd. Dus geen hamer-
stuk.

•        De Lokale Partij wil dat 
de nieuwe locatie voor het IKC 

van het openbaar onderwijs 
komt op de locatie De Linde. 
Omdat deze plek een veel ho-
gere score kreeg op een kwa-
liteitsschaal. Olivier Goetheer 
vond het financiële aspect niet 
doorslaggevend. Dat vonden 
de andere partijen wel, in twee 
gebouwen op de plek van de 
Sterrenwachter is 2,4 miljoen 
goedkoper. Patricia IJsbrandij, 
woordvoerder van Dorpsbelan-
gen, aarzelde en hoopte dat er 
uitstel komt, waarbij alsnog één 
gebouw kan worden gekozen;

•        Ook een krediet van 
€100.000 voor kortetermijn-
maatregelen voor de ver-

keersveiligheid rondom de 
Smidsbrug is geen hamerstuk. 
Er waren twijfels. Stan Poels 
(PvdA/GrL.) had twijfels hoe 
een deskundige werkgroep sa-
men te stellen. Frits den Hartog 
(DLP) en Eric Torsing (CDA) 
komen met wijzigingen, o.a. 
over mogelijke flitspalen;

•        De gemeenteraad wil 
medewerking verlenen aan het 
eervol ontslag van de ombuds-
commissie. Na de verkiezingen 
van 2022 wil men een externe 
instantie in de arm nemen die 
klachten behandelt. Toch willen 
CDA en DLP met een amende-
ment komen op dit voorstel.

   

Kandidatenlijst ChristenUnie bekend
WIJDEMEREN
De kandidatenlijst van de 
ChristenUnie is op donder-
dag 7 oktober vastgesteld. 
Esther Kaper (38) was al de 
beoogd lijsttrekker en Eric 
Brand staat op nummer 
twee.

Eric Brand (52) staat op plek 
twee van de kandidatenlijst. 
Brand woont in Kortenhoef, 
maar is opgegroeid in Loos-
drecht. Hij is betrokken bij de 
Sijpekerk, productieleider en 
bestuurder van Muziektheater 
Spotlight. “Ik ben onderne-
mend, analytisch en kom met 
oplossingen die ook praktisch 
uitvoerbaar zijn. Als kandidaat 
op de tweede plek wil ik ervoor 
zorgen dat de ChristenUnie 
een partij is waarbij alle inwo-
ners van Wijdemeren zich thuis 

voelen. Met een christelijk-so-
ciaal verkiezingsprogramma 
waarin iedereen herkenning 
kan vinden.” Esther Kaper: 
“Met deze mooie lijst gaan we 
de verkiezingen met vertrou-
wen tegemoet!”

De kandidatenlijst: 1. Esther 
Kaper; 2. Eric Brand; 3. Niels 
Bruinius; 4. Ursula Hopman; 
5. Ellineke van den Broeck-

Bolt; 6. Bert ter Stege; 7. Ro-
lina Grasmeijer-Bronsema; 8. 
Esther Luijer-Van Rooijen; 9. 
Peter Grasmeijer.

Welke onderwerpen mogen 
niet ontbreken in het verkie-
zingsprogramma? Stuur een 
e-mail naar Esther Kaper: 
esther.kaper@wijdemeren.
christenunie.nl of bel/app 06-
15267320.
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Opening clubgebouw
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 16 oktober opent 

het bestuur van de IJsvereni-
ging Nederhorst het nieuwe 

clubgebouw. U bent welkom 
vanaf 16.00 uur op de Blijklaan.

   

Collecte Diabetesfonds
KORTENHOEF
Dit jaar is de collecte voor het 
diabetesfonds van 1 tot 6 no-
vember. Wij zijn op zoek naar 
nieuwe, enthousiaste mensen 
die op pad gaan met de collec-
tebus van het diabetesfonds, 
met QR-code. Mensen kunnen 
dus munten doneren, maar ook 

éénmalig via internetbankie-
ren. Vorig jaar was collecteren 
moeilijk door de pandemie. Wij 
hopen dit jaar weer volop langs 
de deur te kunnen gaan. Wie 
doet er mee? U kunt zich aan-
melden bij het diabetesfonds|: 
https://www.diabetesfonds.nl/
help-mee/help-met-de-collecte 

of bij Christianne Muusers.

Maar u helpt natuurlijk door de 
collectant aan de deur iets te 
geven, of online een bijdrage te 
doen. Christianne Muusers; or-
ganisator collecte Kortenhoef 
en ’s-Graveland; 035-6239967

   

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 13 oktober: In het 
politiek-maatschappelijke dis-
cussieprogramma van GooiTV, 
In Derde Termijn, praat Ruud 
Bochardt over de overlast die 
Givaudan in Naarden veroor-

zaakt voor de omwonenden. 
Het bedrijf is de grootste fa-
brikant van geur- en smaak-
stoffen in de wereld. In TV 
Magazine wordt onder andere 
stilgestaan bij de kermis in An-
keveen en de dag van de co-

ming-out. Burgemeester Crys 
Larson praat in het program-
ma In Gesprek Met Wijdeme-
ren over actuele zaken.

• 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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Klassiek en ovenheerlijk!

Roomboter 
Amandelstaaf

Deze week van € 5,64
voor € 3,95

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

• 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

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.

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.



>   De Linde tweede bij E-waste Race
Basisschool de Linde uit Loosdrecht werd 

vorige week tweede tijdens de E-waste Race 

van de GAD. In totaal werden er door de 

scholen maar liefst 21.133 oude elektronische

apparaten ingezameld. Super fijn dat deze 

nu niet de kans lopen om in het restafval te 

belanden. Top gedaan jongens en meiden 

van basisschool De Linde! 

>   Aandacht voor huiselijk geweld
Tot 26 oktober 2021 is de gratis buitenten-

toonstelling ‘Wij… doorbreken de cirkel van 

geweld’ van Stichting Open Mind te zien in 

het Dudokpark in Hilversum. De expositie 

bestaat uit portretten van mensen die te

maken hebben gehad met huiselijk geweld 

of mishandeling. Bijzonder is dat ook de 

daders een plek krijgen in deze expositie.

Via een QR-code zijn hun verhalen te

beluisteren. Wilt u ook uw verhaal kwijt? 

Maakt u zich zorgen om iemand? Dan kunt 

u terecht bij Veilig Thuis. U kunt hen bereiken 

via 0800 2000 of www.veiligthuisgv.nl.

>   Financieel advies kunstinstellingen
Kunst- en cultuurinstellingen in Wijdemeren 

opgelet! De gevolgen van de coronacrisis 

zorgen nog iedere dag voor onzekerheid.

Bij het nieuwe platform Cultuurherstel 

kunnen Noord-Hollandse instellingen terecht 

voor gratis financieel advies. U gaat met een 

professionele coach werken aan de financiële

basis van uw organisatie, zodat u weer 

kansen kunt creëren voor de toekomst. Is dit 

iets voor uw organisatie? Neem dan contact 

op via www.cultuurherstel.nl. Cultuurherstel 

wordt mogelijk gemaakt door de provincie 

Noord-Holland en gemeente Amsterdam.

>   Derde coronaprik bij ernstige 
afweerstoornis
Heeft u een ernstige afweerstoornis? Dan 

krijgt u deze maand een brief op de deurmat 

met een uitnodiging voor een derde corona-

vaccinatie. Bij sommige patiënten met een 

ernstige afweerstoornis blijkt namelijk dat zij 

na de eerste twee vaccinaties niet optimaal 

beschermd zijn. U krijgt daarom op advies 

van het RIVM een extra prik aangeboden. 

Meer weten? Kijk op www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/coronavirus-vaccinatie.  

Wijdemeren
informeren

Bereikbaarheid belastingen

De belastingbalie Hilversum, waar de belastingtaken 

voor Wijdemeren zijn ondergebracht, heeft tijdelijk 

een beperkte telefonische bereikbaarheid. Zij zijn

momenteel dagelijks bereikbaar van 8.30 tot 13.30 uur.

Bekendmakingen

Bent u voorbereid op criminaliteit? 
Weet u wat u kunt doen om de 
veiligheid in uw omgeving te ver-
groten? En hoe veilig is uw digitale 
omgeving eigenlijk? We besteden 
er extra aandacht aan in de week 
van de veiligheid van maandag 11 
tot en met zondag 17 oktober.

Tijdens de coronapandemie daalde het 

aantal woninginbraken. Nu we weer meer 

op kantoor werken en er op uitgaan, neemt 

de kans op een inbraak toe. Zorg er dus 

voor dat uw woning goed beveiligd is. 

Laat een lichtje aan als u weg bent en doe 

ramen en deuren op slot. 

Vergeet het tuinhek niet en laat de heg niet 

te hoog worden, zodat er vanaf de straat 

goed zicht is op uw woning.

Preventiekar
Op donderdag 14 oktober en op vrijdag 15 

oktober komt de zogenaamde preventiekar 

naar Wijdemeren. Donderdag 14 oktober 

staat hij op het dorpsplein in

Nederhorst Den Berg en vrijdag 15 oktober 

op de parkeerplaats van de Boni aan de 

Rading 146 in Loosdrecht. U kunt er terecht 

voor tips en informatie over o.a. de bevei-

liging van uw woning. Ook als u andere 

vragen hebt over veiligheid bent u van harte 

welkom.

Politielab
Herkent u de signalen van bijvoorbeeld 

drugscriminaliteit, witwassen en mensen-

handel? Op vrijdag 15 oktober staat er op 

de parkeerplaats van de Boni in Loosdrecht 

- naast de preventiekar - ook een grote 

voorlichtingsvrachtwagen van de politie. 

Het thema is ‘ondermijning’. Ondermijning 

is een vermenging van de onderwereld met 

de bovenwereld. Zo benaderen criminelen 

bijvoorbeeld boeren om hun schuur af te 

staan voor de productie van drugs. Leer de 

signalen van ondermijning herkennen en 

help de overheid met het voorkomen en 

bestrijden van deze criminaliteit. 

Online talkshows
U hoeft de deur niet uit om veel te weten 

te komen over veiligheid en wat u kunt 

doen. Van 11 tot en met 14 oktober kunt u 

elke avond om 19.30 uur een gratis online 

talkshow bijwonen. Ewout Genemans leidt 

de shows, die in het teken staan van crimi-

naliteit. U kunt deze uitzendingen bekijken 

en terugkijken op

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/week-

van-de-veiligheid.

• Maandag 11 oktober 2021: Cyber/gedigi-

   taliseerde criminaliteit 

• Dinsdag 12 oktober 2021: Overvallen 

• Woensdag 13 oktober 2021: Ondermijning 

• Donderdag 14 oktober 2021: Geweld 

Interview GooiTV
Op woensdag 13 oktober wordt burge-

meester Crys Larson geïnterviewd door 

Saskia Luijer in een uitzending van

‘In gesprek met...’.

Het interview wordt uitgezonden op 

GooiTV en is daarna ook terug te kijken

op het YouTubekanaal van GooiTV.

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

13 oktober 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@westphilwandelt

Drop je knife en doe
wat met je life

   11-17 oktober: 

   Week van de veiligheid 



Op initiatief van de gemeente 
Wijdemeren doet de regio Gooi en 
Vechtstreek mee aan de actie tegen 
wapenbezit onder jongeren ‘Drop je 
knife en doe wat met je life’. Tijdens 
de week van de veiligheid zijn steek-
wapens op drie plekken in de regio 
anoniem in te leveren. 

Het bij je dragen van een steekwapen is 

strafbaar. Veel jongeren zijn zich daar niet 

van bewust. En met een mes op zak loopt 

een woordenwisseling sneller uit op een 

steekpartij. In de week van de veiligheid kan 

iedereen steekwapens straffeloos inleveren 

op drie plekken binnen de regio Gooi- en 

Vechtstreek. 

• Hilversum: Politiebureau, Bonairelaan 4-6. 

   Van maandag tot en met vrijdag van

   8.00 uur tot 22.00 uur. 

• Huizen:  Politiebureau, Graaf Wichman 1. 

   Van maandag tot en met vrijdag van

   9.00 uur tot 17.00 uur. 

• Naarden: Politiebureau, Amersfoortse-

   straatweg 12. Maandag, woensdag en 

   vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

De inleverpunten zijn herkenbaar door de 

poster die voor het raam hangt.

Het inleveren van de wapens gebeurt

anoniem in een inleverton die op het 

bureau staat. 

Drop je knife en doe wat met je life

Al zo’n drie jaar ruimt een groep inwo-
ners uit Loosdrecht zwerfafval op langs 
de dijken, plassen, sloten en straten van 
Loosdrecht. We zetten inwoners en or-
ganisaties die bijdragen aan een mooie 
en schone buurt graag in het zonnetje! 
 

Initiatiefnemer Nicola Wolstenholme: “Zo’n 

drie jaar geleden borrelde het idee in me 

op om samen met een groep zwerfafval te 

gaan ruimen. Ik ergerde me zo tijdens mijn 

hardlooprondje dat ik direct een oproep 

heb geplaatst in de Facebookgroep voor 

inwoners van Loosdrecht.”

Met hoeveel mensen ruimen jullie op?
“We zijn nu met negen buurtbewoners. Er 

zijn geen verplichtingen: wie kan helpt mee. 

We zijn langs de Rading te vinden richting 

het vliegveld en daar voorbij. Ook prikken 

we bijvoorbeeld vuil langs de ’s-Gravelandse-

vaart, de Loosdrechtsedijk of de Veendijk.” 

Merken jullie dat het opruimen 
helpt?
“Er ligt minder zwerfafval dan voorheen. Dat 

ligt misschien aan de coronaperiode, maar 

er is ook meer bewustzijn. We zien steeds 

vaker ‘collega-afvalprikkers’. Ook krijgen we 

veel positieve reacties. Mensen steken een 

duimpje op. Soms krijgen we zelfs koffie 

met lekkers!” 

Wilt u ook aan de slag in de buurt?
Wilt u ook bijdragen aan een schone en 

mooie buurt? Vanuit vrijwilligersplatform 

De Appelboom heeft de gemeente nog 20 

prikkers te leen waarmee u zwerfafval kunt 

oprapen. U kunt dit aanvragen via

deappelboom@wijdemeren.nl.

Schone straten in Loosdrecht

Ook de vrijwilligers van stichting 
SLOEP steken de handen uit de mou-
wen voor een schoon Loosdrecht. 
Na een zomer vol water- en vaarpret 
gaat een enthousiaste groep men-
sen op zaterdag 16 oktober op de 
Loosdrechtse Plassen afval opruimen.

De clean-up dag start rond 10.00 uur in de 

werkhaven van Recreatie Midden-Neder-

land (Veendijk 26, Loosdrecht). Komt u ook 

helpen? 

Het water op
Organisator Tjamke Kieft: “We gaan het wa-

ter op, dus als je met een eigen boot kunt 

komen is dat fantastisch. Lukt dat niet, dan 

kun je opstappen op één van de andere 

boten. Er zijn vuilniszakken en grijpers 

genoeg. Maar als je een hark of schepnet 

en een paar werkhandschoenen mee kunt 

nemen dan is dat super fijn! We gaan er 

met elkaar een mooie dag van maken!”

Afval verzamelen
Al het afval wordt verzameld in de werkhaven.

Als er grote dingen gevonden worden, 

zorgt het Plassenschap dat dit opgeruimd 

wordt. De politie is bereikbaar voor span-

nende vondsten. 

Help ook mee om de plassen klaar te ma-

ken voor het winterseizoen!

Aanmelden kan via info@stichtingsloep.nl 

of via telefoonnummer 06 25 23 28 54. 

Clean-up dag Loosdrechtse Plassen 

Wijdemeren
informeren

13 oktober 2021

Zorgt u voor een dierbare met de-
mentie? Ervaar via een virtual reality-
bril hoe zijn of haar dagelijkse leven 
eruit ziet. 

Het zorgen voor een familielid of andere 

dierbare 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 

krijgt. Met een dementiebril laten we u 

ervaren wat het betekent om dementie te 

hebben, zodat u uw naaste nog beter kunt 

ondersteunen. 

Programma
Tijdens de week van de mantelzorg bieden 

we op dinsdag 9 en donderdag 11 november

de gelegenheid om in kleine groepjes 

(maximaal drie personen per tijdslot) de 

virtual reality ervaring bij te wonen.

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 voor een 

platform. Hierop staat meer informatie en 

oefeningen, waardoor de film extra verdie-

ping krijgt. 

Aanmelden
De virtual reality ervaring vindt - corona-

proof - plaats in het gemeentehuis aan de 

Rading 1 in Loosdrecht. U kunt zich aan-

melden via m.voorn@wijdemeren.nl. Geef 

hierbij aan of u op 9 of 11 november wilt 

deelnemen en of u in de ochtend

(8.30 uur tot 12.00 uur) of in de middag 

(13.00 uur 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. 

Ervaar wat dementie betekent
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 62: realiseren dakopbouw en 

   plaatsen dakkapel (06.10.21)

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 54: uitbreiden woning 

   (05.10.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 218: vervangen

   beschoeiing (04.10.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: vervangen 

   beschoeiing (04.10.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 71: aanleggen

   insteekhaven (30.09.21)

- Veendijk 1 a ap19: splitsen appartement (23.09.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 58a: bouwen woning en maken 

   uitweg (04.10.21)

- Dammerweg 100 ws03: vervangen woonark 

   (30.09.21)

- Slotlaan 23 ws01: plaatsen schuur en

   parkeerruimte (29.09.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 59: vervangen steiger en plaatsen 

   golfbreker (04.10.21)

- Herenweg 70: bouwen brug (30.09.21)

’s-Graveland
- Loodijk 15: bouwen erker (23.09.21)

Kortenhoef
- Moleneind 12: verbouwen woning (23.09.21)

Loosdrecht
- naast Boegspriet 7: realiseren haven (28.09.21)

- ter hoogte van Boegspriet 7: afmeren woon-

   boot voor periode van tien jaar (24.09.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b en c: wijzigen

   gevels, indeling en constructie woningen (30.09.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen reclame 

   (07.10.21)

- Pampus 19: uitbreiden woning (04.10.21)

- Van Ostadelaan 15: vervangen dakkapel en 

   plaatsen erker (27.09.21)

Nederhorst den Berg
- tegenover Hinderdam 5: kappen boom (04.10.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Industrieweg 16: oprichten onbemand tank-

   station (27.09.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 59: verbouwen woning (04.10.21)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 08: realiseren 

   dakterras (06.10.21)

- ’t Jagerspaadje 19a: vergroten aanbouw (04.10.21)

- Veendijk 17a: plaatsen balkon (04.10.21)

>  Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- T.h.v. Laan van Eikenrode 1:  aanleggen gereser-

   veerde gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP 

   met aanvrager) (09.12.20) 

Nederhorst den Berg
- T.h.v. Kerkstraat 4: aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met 

   aanvrager) (14.09.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Bouwen en wonen

Bekendmakingen 13 oktober 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) 

Verkeer

Datum: 14 oktober 2021 
Aanvang: 20.00 uur

Vaste Agendapunten* 

3. Installatie commissielid Wilna Wind, voor de

    PvdA/GroenLinks

Hamerstukken 

7. Bekrachtiging geheimhouding RIB Porseleinhaven 

8. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen

    Dammerweg 108-109 

9. Afgifte verklaring van geen bedenkingen Reeweg 2A

    te Nederhorst den Berg 

10. Inhuurbudget laatste trimester 2021

Bespreekstukken 

11. Gewijzigd voorstel IKC Talent Primair

12. Vervolg haalbaarheidsonderzoek verkeersoplossing 

      Kortenhoef 

13. Advies tot intrekking Verordening gemeentelijke

      ombudscommissie Wijdemeren 2006 

Overig

14. Vragenhalfuur

15. Moties Vreemd aan de agenda

16. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u 

volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering

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

Het zorgt voor isolatie, vertraagt de 
afvoer van regenwater, geeft verkoeling 
in de zomer,  vermindert geluidsover-
last en stimuleert de biodiversiteit… 
groene daken hebben vele voordelen. 
Overweegt u om een groen dak aan te 
leggen? We geven een subsidie van 25 
euro per vierkante meter.

Het klimaat verandert en dat zorgt ervoor 

dat we vaker te maken hebben met he-

vige regenbuien en langere perioden van 

droogte en warmte. Groene (sedum) daken 

kunnen helpen om de overlast te beperken. 

Maximaal 1000 euro
Inwoners en bedrijven ontvangen maximaal 

25 euro subsidie per vierkante meter tot 

een maximaal bedrag van 1000 euro, inclu-

sief BTW. De minimale afname is zes vier-

kante meter. De subsidie wordt verstrekt 

op de aanlegkosten en/of het materiaal van 

het groene dak. 

Geschiktheid dak
Het onderliggende dak moet stevig zijn en 

de waterdichte dakbedekking vrij nieuw. 

Daarnaast is het uw eigen verantwoor-

delijkheid om belasting, draagkracht en 

dakhelling te (laten) controleren. Laat 

u adviseren door de leverancier of een 

constructeur.

Aanvragen
Voor de actie geldt op=op. Kijk voor meer 

informatie en het doen van een subsidie-

aanvraag op www.wijdemeren.nl/groendak. 

Collectieve inkoop
Via de Energiecoöperatie Wijdemeren kunt 

u meedoen aan een collectieve inkoopac-

tie. U kunt dan tegen gunstige voorwaarden 

(materiaal voor) uw groene dak afnemen 
en, indien gewenst, een onderhoudscon-

tract afsluiten. 

Vraag subsidie voor een groen dak
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NIEUWSSTER

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

R.I.P. Robby Israel
KORTENHOEF
Vorige week donderdag over-
leed Robby Israel (1949) na 
een zwaar ziekbed. “ Er gaat 
letterlijk geen dag voorbij dat ik 
niet bezig ben met de oorlog. 
En dat gevoel wordt steeds 
sterker”, zei Robby Israel in 
2004 in dit blad. Als kind van 
joodse ouders achtervolgt 
zijn joodse verleden hem nog 
steeds. Ook in z’n werk als 
directeur van een stichting 
die ijvert voor het rechtmatig 
terugvorderen van de joodse 
tegoeden werd hij dagelijks 
geconfronteerd met het verle-
den. Israel, liberaal in hart en 
nieren, was jarenlang voorzit-
ter van de plaatselijke VVD. 
Ook was hij commissie- en 
raadslid. In 2017 stapte hij uit 
de partij, omdat hij vond dat de 

VVD te slap optrad tegen de 
integriteitsschendingen binnen 
de partij. Samen met Martin 
Vuyk richtte hij Onafhankelijk 
Liberaal op, dat overigens bij 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen van 2018 geen zetel ver-
overde in de raad. De redac-
tie wenst Noga, Uri, Liesbeth, 
Sophie, Anna & Max sterkte 
met het verlies.

FOTO: Douwe van Essen

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

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
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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.
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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

Te huur: Garagebox
06-19180641

Gevraagd: 
Huishoudelijke hulp voor 

3 - 4 uur per week. 
Ned. den Berg 

*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

VLOOIENMARKT 24 OKTOBER
KORTENHOEF, DE FUIK

DONEVENTS.NL 0294-237320

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

www.huart.nl
035-6857850

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

Goede referenties
Tel nr 06 55 718988

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Spierspanning, vastzitten
v. Nek, Schouders of Rug?

Maak nu een afspraak.
www.donnalife.nl

Regiseur (m/v) gezocht
Voor amateur Toneel productie

van 3 mnd in 2022 Oefenlocatie 
Nederhorst den Berg

info@stalpronk.nl

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

Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel

Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nl

We vullen de collecties regelmatig aan!We vullen de collecties regelmatig aan!
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HOME.NLdb
Dunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters enDunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters en

muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig en smaakvol te ‘stylen’ is.muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig en smaakvol te ‘stylen’ is.‘‘

25%25%
zomerkortingzomerkorting

gebruik code gebruik code 

zomer/zzzomer/zz
geldig t/mgeldig t/m

3311--0088--22002211

Kijk op

dbhome.nl

Wij hebben bedroefd kennisgenomen van
het overlijden van

Robert Victor (Robby) Israel

De heer Israel was commissielid en raadslid in de periode 
2014-2018 voor de VVD en later O-Lib.  

Wij herinneren hem als een sociaal betrokken
en principieel mens die integriteit hoog in het vaandel 
had staan. Met dankbaarheid kijken wij terug op zijn

inzet voor de lokale politiek. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Noga,
zijn zoon Uri, schoondochter Liesbeth, kleinkinderen en 

andere dierbaren. De raad en het college van de
gemeente Wijdemeren wensen hen sterkte bij het

dragen van dit verlies.

De raad van de gemeente Wijdemeren,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester
Mevr. E.B. Hörchner, raadsgriffier

Het college van burgemeester en wethouders,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester

Mevr. W. Heeg, secretaris 

FAMILIEBERICHTEN
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Kinderboekenweek van start
Door: Kim Tomei

WIJDEMEREN
De Kinderboekenweek 
is op 6 oktober weer van 
start gegaan, met het the-
ma ‘worden wat je wil’. Wij 
gingen langs bij boekhan-
del CW76 in Kortenhoef. 
Van 6 tot en met 17 okto-
ber wanen de kinderen 
zich in een paradijs als ze 
de knusse boekwinkel bin-
nenstappen. Overal waar 
je kijkt, zijn kinderboeken 
te vinden.

Gedurende de Kinderboe-
kenweek staan de kinderen 
centraal. Etienne heeft alle 
volwassen boeken van de zuil 
voorin de winkel gehaald en 
deze vol gelegd met kinder-
boeken. Uiteraard mogen de 
nieuwste kinderboeken, vaak 
geschreven speciaal voor de 
Kinderboekenweek, niet ont-
breken. Bovenop prijkt het met 
de gouden Griffel bekroonde 
boek ‘Gozert’ van Pieter Kool-
wijk. Daarnaast is uiteraard 
ook de winnaar van de gouden 

penseel aanwezig, te weten 
‘Hele verhalen voor een halve 
soldaat’ van Ludwig Volbeda. 
Verder is de zuil met veel zorg 
samengesteld door Etienne. 
Zo kun je niet om het boek ‘ik 
praat als een rivier’ heen, wat 
het aangrijpende verhaal ver-
telt over een stotterend jon-
getje. Ook Etiennes favoriete 
kinderboek aller tijden is ieder 
jaar verzekerd van een promi-
nente plek in de winkel: Kruis-
tocht in Spijkerbroek van Thea 
Beckman. ‘Het maakt me niet 
uit of het goed verkoopt of niet, 
ik zal dit boek ieder jaar aan 
blijven bieden. Dit is zo’n mooi 
boek!’ spreekt Etienne gepas-
sioneerd.

Mooiste tijd van het jaar
De Kinderboekenweek is voor 
de medewerkers van de boek-
handel de mooiste tijd van 
het jaar. Alle kinderen die een 
boek komen opzoeken, soms 
hele gezinnen, peuters die 
door de winkel rennen. Het 
mag en kan allemaal. ‘Als ze 
maar gaan lezen. Als ze maar 
genieten’. Mooie woorden en 

dat er plezier wordt gemaakt, 
staat buiten kijf. De mandjes 
buiten zijn op, een teken dat 
er veel klanten binnen zijn, 
en rijen kinderen staan ge-
duldig te wachten tot ze naar 
binnen kunnen. Veelal zijn het 
grootouders, die samen met 
hun kleinkind een mooi boek 
uitzoeken, zo valt Etienne op. 
Weet je nog niet wat je precies 
zoekt? Geef je leeftijd, AVI-ni-
veau en interesses door, wacht 
een minuutje en je krijgt een 
aantal titels voorgeschoteld. 
Uiteraard krijgen de kinderen 
tijdens de Kinderboekenweek 
een geschenk cadeau, als 
je een boek koopt van mini-
maal € 12,50. Daarnaast ook 
nog een boekenlegger, en het 
leesfeest kan beginnen. Het 
prentenboek is deze week te 
koop voor € 7,50.

Het belang van lezen
Het thema van de Kinderboe-
kenweek is dit jaar ‘worden 
wat je wil’. Vooral op scholen 
worden er activiteiten ge-
koppeld aan dit thema. In de 
boekwinkels vind je nu extra 

veel boeken rondom het the-
ma boeken. Zo kunnen de kin-
deren alvast naar hartenlust 
dromen over later.

De Kinderboekenweek is een 
campagne om het lezen te be-
vorderen. Lezen is ontzettend 
belangrijk voor de (taal) ontwik-
keling van kinderen. Sommige 

kinderen zijn natuurtalenten 
en graven zich als echte boe-
kenwurmen overal doorheen. 
Als het lezen moeilijker gaat, is 
het logisch dat het plezier in le-
zen al snel vergaat. Voorlezen 
is dan ook zeker aan te raden, 
ook dat draagt bij aan de (taal) 
ontwikkeling van kinderen.

Opening Kinderboekenweek      
Meester Kremerschool
Door: Rubyna van der Meu-
len-Mafait

NEDERHORST DEN BERG
Op woensdag 6 oktober 
is de Kinderboekenweek 
weer gestart. Dit jaar is 
het thema ‘beroepen’. Op 
de Meester Kremerschool 
werd deze week op een 
leuke en interessante ma-
nier geopend.

Vijf ouders en de brandweer 
kwamen naar de klassen om 
te vertellen over hun beroep. 
De beroepen van de ouders 
waren arts, verpleegkundi-
ge, creative promo producer, 
advocaat en data-analist. De 
ouders gingen alle klassen 
langs om over hun beroep te 
vertellen. Zij hadden materi-
alen meegenomen om aan 
de kinderen te laten zien. De 
arts, verpleegkundige en ad-
vocaat hadden ook speciaal 
hun werkkleding aangedaan, 
zodat de kinderen goed kon-
den zien hoe dat er van dicht-

bij uitziet. Het was wel even 
schrikken toen de brandweer-
mannen binnenkwamen, zij 
hadden alles uit de kast ge-
haald. Zo kwamen zij met hun 
helm, zuurstofmasker en al-
lerlei apparatuur naar binnen. 
De brandweermannen had-
den de brandweerwagen op 
het schoolplein geparkeerd. 
De kinderen mochten de wa-
gen van dichtbij bekijken en 
er zelfs in zitten. De kinderen 
hebben aandachtig geluisterd 
en waren erg onder de indruk.

In gesprek
Na de presentaties zijn de 
leerkrachten met de kinderen 
in gesprek gegaan. Welk be-
roep spreekt je aan en waar-
om wel of niet?

Zo willen een paar kinderen ab-
soluut geen advocaat worden 
met als reden: “Je moet zoveel 
praten en lezen. Dat boek is 
echt dik en er staan teveel re-
geltjes in.”. Voor verpleegkun-
dige en brandweerman/vrouw 

waren wat meer kinderen en-
thousiast, “Brandweerman zijn 
is erg spannend.” “Ik wil levens 
redden dus dan word ik of arts 
of verpleegkundige of brand-
weervrouw.”. Het team van 
de Meester Kremerschool wil 
de ouders erg bedanken voor 

deze dag. Iedereen heeft er 
wat van geleerd en is erg en-
thousiast over de beroepen.

Ook willen wij de brandweer 
van Nederhorst den Berg be-
danken, met name Bart, Nick 
en Tom. Op dinsdag 5 oktober 

mochten alle kleuters zelfs op 
bezoek komen in de kazerne 
waar zij in de brandweerwa-
gen een stukje gingen rijden, 
ze mochten brandjes blussen 
en een kijkje nemen in de ka-
zerne. Nogmaals bedankt en 
graag tot de volgende keer.
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ASV ’65 nieuws
ASV begon de wedstrijd goed 
en pakte al snel de controle 
op het veld. Dit resulteerde in 
goede aanvallen waarbij Eem-
nes moest toekijken. Na een 
snelle counter kon Nevil voor-
geven op de snelle Sherrick. 
De laatste man van Eemnes 
haalde hem neer, penalty voor 
ASV. Deze werd onberispelijk 
ingeschoten door Patrick: 1-0. 
Tien minuten later werd slordig 
uitverdedigd waarbij de bal te-
gen een aanvaller werd aan-
geschoten op 25 mtr van de 
goal en in een boog onder de 
lat verdween, 1-1.

Pal voor rust scoorde Eemnes 
uit een hoekschop de 1-2. De 
tweede helft was rommelig en 
slordig van beide kanten. ASV 
probeerde de laatste 30 min. 
vol druk te gaan zetten om de 
stand nog te keren. Helaas 
werd trainer Tol gedwongen 
door blessures 2x te wisse-
len. Dit kwam het spel niet ten 
goede, in de 72e minuut kon 
Eemnes counteren en de 1-3 
scoren. Toen bij ASV in de 75e 
minuut een middenvelder te-

gen een tweede gele kaart op-
liep (rood) was ASV niet meer 
bij machte om de stand te ke-
ren. Volgende week gaat ASV 
1 naar FC Amsterdam.

Alle spelers van ASV- 2 wa-
ren vrijdagavond vroeg van 
de kermis vertrokken om fit 
aan de wedstrijd te beginnen 
en dat was te merken. De 
opstelling bestond weer uit 
een prima mix van selectie-
spelers en veteranen en dat 
bracht de tegenstanders al 
snel in problemen. Ruststand: 
5-0. Ze kwamen stroef uit de 
kleedkamer, waardoor Baarn 
de 5-1 kon scoren. De uiterst 
sportieve tegenstander vierde 
dit uitbundig. ASV pakte de 
draad weer op wat in een 10-1 
eindstand resulteerde. Top-
scorer was Karel met 4 doel-
punten. Jimmy Ferdinand had 
een paar jaar niet gevoetbald 
en donderdag voor de eerste 
keer meegetraind. Hij scoorde 
tweemaal, prachtig! Volgende 
week spelen we bij Zuidvo-
gels.

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S- GRAVELAND
Na drie wedstrijden is ’s-Gra-
veland nog ongeslagen. In Bla-
ricum werd met 2-5 van BVV 
gewonnen. De schoonheid van 
de doelpunten was niet in over-
eenstemming met gedeelten 
van de wedstrijd. In het laatste 
kwartier voor rust verschafte 
’s-Graveland zich voldoende 
lucht voor het vervolg van de 
wedstrijd. Twan Roorda (assist 
Wilco de Birk), Ramon Bouw-
man (Joost Verdam) en Stijn 
van Huisstede (Daan Verdam) 
scoorden in kort tijdsbestek. 
Na rust verkleinde BVV de 
achterstand (penalty), waarna 
Daan Verdam (Sam Torsing) 
met een volley de marge weer 
op drie zette. Een van richting 

veranderd schot betekende 2-4 
en Nick Mostert (Twan Roorda) 
bepaalde de eindstand op 2-5.
VR1 behaalde een zwaarbe-
vochten 2-1 overwinning. De 
0-1 achterstand werd goedge-
maakt door Mikki Sluyter en 
Julia van ’t Klooster.

Bij de jeugd zit voor een aantal 
teams de eerste competitie-
reeks erop. MO11-1 eindigde 
daarin bovenaan en de meis-
jes kregen de verdiende kam-
pioensmedailles omgehangen 
nadat ze met 5-0 wonnen, net 
als de eerste vijf wedstrijden.
De Voetbalpassie spaaractie 
van Albert Heijn was voor de 
vereniging zeer succesvol en 
we ontvangen dankzij velen 

van u een mooi bedrag. Dank 
jullie wel voor het sparen.
Ook de Rabobank steunt ver-
enigingen en zo is de Rabo-
bank Clubsupport actie weer 
begonnen. Van 4 oktober tot 25 
oktober kunnen leden van Ra-
bobank Gooi- en Vechtstreek 
stemmen op clubs, die zij een 
warm hart toedragen. Hoe u 
kunt stemmen, staat op onze 
website www.svsgraveland.nl.
Op 7 november organiseert 
de jubileumcommissie in het 
kader van 100 jaar S.V. ’s-Gra-
veland de Veiling van de Eeuw. 
Er zullen zo’n 70 kavels geveild 
worden. Welke dat zijn? Dat 
staat ook op onze site. Daar 
staat ook aangegeven hoe de 
veiling bijgewoond kan worden.

   

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Het eerste elftal heeft via een 
eenvoudige 5-1 overwinning 
op VIOD na drie wedstrijden 
de volle buit weten te behalen. 
VIOD was maar met één be-
doeling gekomen, namelijk de 
schade beperkt houden. Van-
uit een zwaar verdedigende 
stelling probeerden ze Neder-
horst van scoren af te houden. 
Dat lukte tot aan de 18e mi-
nuut toen Justin Wessels een 
afvallende bal uit een corner 
hard binnenschoot. Kansen en 
mogelijkheden kwamen er vol-
doende maar pas in de 39e mi-
nuut werd de score opgevoerd. 
Thomas Grolleman lobde op 
fraaie wijze over de keeper, na 
diep te zijn gestuurd door Jo-

ris van Tol. Twee minuten later 
werd het 3-0 via Job van Wijk. 
Na de pauze werd het allemaal 
wat minder mede ten gevolge 
van de vele wissels. De Ber-
gers verzuimden om uit te lo-
pen. Uiteindelijk zorgden Bram 
van der Wiel en Darryl Bruster 
voor de 5-0. In blessuretijd 
werd via een makkelijk gege-
ven strafschop de eindstand 
op 5-1 bepaald. Zaterdag de 
zware uitwedstrijd tegen het 
gerenommeerde Elinkwijk in 
Utrecht.

Nederhorst-2 was zeker niet 
de mindere van Loosdrecht 
maar vergat de vele kansen 
te benutten en bleef zo na de 
3-1 nederlaag met lage han-

den achter. Nederhorst-3 deed 
het thuis tegen Victoria-3 beter 
en versloeg de Hilversummers 
met 6-2. Nederhorst-4 pakte 
in een spannend duel weer 
een punt. Het werd 1-1 tegen 
’t Gooi. De vrouwen wonnen 
midweeks met 2-0 van Geu-
zenMiddenmeer, maar zagen 
hun wedstrijd tegen Zuidvogels 
afgelast worden.

Bij de jeugd doen de JO16-1 
het goed, nu werd Huizen met 
3-5 verslagen. Ook de JO18-
1 pakte de volle winst door bij 
SCH’44 met 0-6 te winnen. De 
JO 14-1 won de uitwedstrijd bij 
BFC met 0-7. Voor meer info 
en verslagen www.vvneder-
horst.org of facebook.

   

Odis Volleybal, vooral MB1 had druk weekend
KORTENHOEF
Meisjes B1 speelde vrijdag-
avond uit tegen Nederhorst. 
De derby. Beide teams lieten 
mooi spel zien. Er was veel pu-
bliek op de tribune aanwezig. 
De meiden van Odis bewogen 
meer dan voorgaande jaren en 
konden de meiden van Neder-
horst tegenstand bieden. In de 
vierde set kwamen ze terug tot 
23-23. Toch werd de wedstrijd 
in het voordeel van Nederhorst 
beslist: 1-3 verloren.

Zaterdag speelde MB1 thuis te-
gen Keizer Otto MB. MB1 moet 
vaker twee keer achter elkaar 
spelen. De dames hadden wel 
een paar time-outs nodig om 

alert te worden. Er werd meer 
geroepen en bewogen dan de 
avond er voor. De Avital Selin-
gerstijl van de invallende coach 
vonden de dames prettiger 
dan de Roberto Piazzastijl van 
de coach van vrijdagavond. 
Resultaat 4-0 winst. Dames1 
speelde zaterdag ook thuis te-
gen een gewaagde tegenstan-
der. Iedereen heeft zeker een 
paar mooie acties laten zien. 
Mooie aanvallen rechtdoor, 
gecombineerd met prikballen. 
De jongste van het stel was 
overal in het veld te vinden. 
De smashkanonnen sloegen 
zo hard dat hun teamgenoten 
zelfs bang waren. Spelverdeler 
op drie posities. Sneaky balle-

tjes gecombineerd met killer 
blocks. Mooie wedstrijd die net 
werd verloren met 2-3.

Heren1: Almere thuis ging be-
ter dan bij de dames. De man-
nen mepten er aardig op los. 
Naar verluidt ook wel eens 
wat meters uit… 100 meter uit. 
Door goede servicedruk én een 
aantal nieuwe teamleden lukte 
het HS1 het competitieseizoen, 
na de recent gewonnen beker-
wedstrijd, goed te beginnen 
met een optimale 4-0 winst. 
De eerstkomende wedstrijden 
zaterdag 16 oktober HS1 uit, 
woensdag 20 oktober DS1 uit, 
zaterdag 23 oktober HS1 thuis, 
maandag 25 oktober DS1 uit.

Verzorgde en uitgebouwde gezinswoning met een grote, gezellige woon-
keuken met bijkeuken, 2 slaapkamers op de 1e verdieping (voorheen 3) , 
moderne badkamer (2011), grote zolderkamer met een parketvloer, veel 
bergruimte, een vaste wastafel en 2 dakkapellen over vrijwel de gehele 
breedte, een mooi aangelegde achtertuin en een vrij uitzicht over een 
plantsoen aan de voorzijde. 

   Vraagprijs: € 389.000.- k.k. 

www.funda.nl

Egidius Blocklaan 2 Kortenhoef

NIEUWNIEUW

#REN TEGEN  
KANKER

Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl
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ZinCafé met theoloog 
Joyce Ronday
WIJDEMEREN
De Pioniersgroep Wijdemeren 
(PioWij) breidt haar activitei-
ten uit. Naast de maandelijk-
se Smakelijke gesprekken, 
komt het ZinCafé. Het eer-
ste deel van de avond is een 
spreker en na de pauze is er 
gelegenheid voor ontmoeting 
en zinvolle gesprekken. Op 
vrijdagavond 22 oktober komt 
Joyce Ronday vertellen over 
haar boek Primo Levi na God. 
Het boek focust op drie the-
ma’s: onrechtvaardig lijden, 
chaos en schepping, en goed 
en kwaad. Dr. Joyce Ronday 
(1990) is theoloog en houdt 
zich bezig met de vraag wat 
het betekent om mens te zijn, 
in relatie tot de medemens, de 
niet-menselijke ander en God. 
In haar onderzoek combineert 

zij theologie, filosofie en lite-
ratuurwetenschappen. Zij kan 
dit moeilijke onderwerp op be-
grijpelijke wijze bespreken. Ie-
dereen is van harte welkom op 
deze inspirerende avond. De 
Graankorrel, Zuidereinde 15, 
’s-Graveland; toegang 5 euro, 
inclusief koffie/thee; 22-10, in-
loop vanaf 19.45 uur.

FOTO: Ron Beenen

   

Gallery McSorley weer open
‘S- GRAVELAND
Ook Gallery McSorley-Gooilust 
is gelukkig weer op voor pu-
bliek. U kunt ons bezoeken om 
de nieuwe kunstaanwinsten 
te bewonderen. We hebben 
opnieuw veel nieuwe etsen 
en schilderijen van Ad Arma. 
Deze kunstenaar heeft diverse 
onderscheidingen ontvangen, 
waaronder de prestigieuze 
prijs Kunstenaar van het Jaar. 
Ook exposeren wij etsen van 
de Oostenrijker Jacob De-
mus, de enige hedendaagse 
graficus die gespecialiseerd 
is in het gebruik van de dia-
mant-droognaald-techniek. Hij 
heeft o.a. geëxposeerd in het 
Londense British Museum; het 
Metropolitan Museum in New 
York en het Rijksmuseum in 
Amsterdam. U kunt nieuwe 
glastorso’s van Mari Mészáros 
bekijken, glazen beelden van 
Sabine Lintzen en veel bron-

zen beelden van mensen en 
dieren van beeldhouwer Jaap 
Hartman. Naast internationa-
le artiesten exposeert ook de 
Nederlandse schilderes Han-
nelore Houdijk haar stillevens. 
Tevens bieden wij een preview 
van de Affordable Art Fair in 
de Kromhout Hall in Amster-
dam. De foto toont het schilde-
rij Rabbit Hole van schilderes 
Tay Dall, waarin de mens ver-
dwaalt in de complexiteit van 
de huidige wereld.

Gallery McSorley-Gooilust; 
Open: zaterdag – zondag 12-
18 uur en op afspraak, Zuider-
einde 124 -21 jaren in ’s-Gra-
veland; tel. +31 06-13786779; 
www.gallerymcsorley.com fi-
neart@gallerymcsorley.com

FOTO: Tay Dall, Rabbit Hole, 
2020, acryl & email-verf met 
mixed media, 160 x 240 cm

André van Duin ontvangt nieuwe 
uitgave van bestseller
De Poepdokter
KORTENHOEF
Afgelopen donderdag wa-
ren auteur Nienke Gotten-
bos en uitgever Bianca 
Krijnen-Splint van Uitge-
verij Splint Media B.V. uit 
Kortenhoef op de koffie bij 
André van Duin en over-
handigden hem het nieuwe 
boek De Poepdokter – Ge-
zond van mond tot kont.

Vijf jaar geleden kwam het 
eerste boek De Poepdokter 
uit. Een ‘luchtig’ boek over de 
darmen en darmflora waarin 
darmfloratherapeut Gottenbos 
je vertelt hoe je de bacteriën 
in je lichaam tevreden houdt. 
Maar liefs 50.000 exemplaren 
gingen er van de bestseller 
over de toonbank. Gottenbos: 
“Darm-, buik- en spijsverte-
ringsklachten zitten op het 
scherpst van de wetenschap-
pelijke snede, er wordt veel 
onderzoek gedaan naar bij-
voorbeeld de darmflora en de 
invloed van darmflora bacteri-
en op de rest van je gezond-
heid. In de afgelopen jaren zijn 
er zoveel nieuwe inzichten en 
onderzoeken bijgekomen dat 

het boek een complete update 
verdiende. Deze herziene 
druk staat vol met die nieuw-
ste informatie, tips en nieuwe 
inzichten om je darmen in top-
conditie te houden.”

‘In het toilet kijken heeft me 
gered’
We wilden graag het boek 
overhandigen aan André van 
Duin, hij weet immers als geen 
ander hoe belangrijk het is om 
goed voor je darmen te zor-
gen. Van Duin ontdekte – toen 
hij na een toiletbezoek achter-
omkeek – dat er bloed in zijn 
ontlasting zat. Dat zette een 
hoop in werk, en de geliefde 
komiek, zanger en presentator 
bleek darmkanker te hebben. 

Inmiddels is hij begin dit jaar 
geopereerd en genezen en 
zegt André: ‘In het toilet kijken 
heeft me gered.’ Gottenbos en 
Splint waren zeer vereerd dat 
André van Duin het exemplaar 
in ontvangst wilde nemen, en 
hiermee het belang van een 
goede darmgezondheid onder 
de aandacht wil brengen.

Het boek ligt sinds deze week 
in de boekhandels. De Poep-
dokter – Gezond van mond tot 
kont; ISBN 978-94-93042-10-
0; Hardcover, 304 blz; 25,95 
EUR

Foto: (v.l.n.r.) Bianca Krij-
nen-Splint, André van Duin, 
Nienke Gottenbos

   

Prijswinnend duo treedt op in ‘s-Graveland
‘S- GRAVELAND 
Duo Zeffiretti, zo heet dit zeer 
muzikale duo dat op het Am-
sterdamse Grachtenfestival 
zowel de publieksprijs als de 
prijs van de vakjury won. Guy 
Maori (klavecimbel en pia-
no) en Maayan Licht (zang) 
zijn gespecialiseerd in histo-
rische uitvoering van muziek 
uit vooral de 17e en18e eeuw. 
Ze spelen op 22 oktober om 
20.00 uur in de Hervormde 
kerk, Noordereinde 14, ’s-Gra-
veland.

Guy en Maayan, beiden gebo-
ren in Israël, behoren tot de ta-
lentvolle generatie jonge musi-
ci op het gebied van klassieke 
muziek. Ze zijn beiden eind 
twintig en studeren aan het 
masterprogramma Early Mu-
sic van het Amsterdamse con-
servatorium. Het grote publiek 
kent ze ook van een optreden 
in Podium Witteman, het klas-

sieke muziekprogramma op 
Nederland 2. De naam ‘Duo 
Zeffiretti’ verwijst naar een aria 
van Vivaldi. Zeffiretti betekent: 
zachte briesjes. Wie alvast wil 
kennismaken met deze ‘zach-
te briesjes’ moet op youtube 
‘Zeffiretti’ invoeren. Dan komt 
er heel wat moois langs.

Stalpaert stichting
De voorstelling wordt georga-
niseerd door de Daniël Stal-
paert Stichting, de stichting 

die middelen verwerft voor het 
onderhoud van deze monu-
mentale kerk in ‘s-Graveland. 
De entreeprijs is: €18,50. Voor 
donateurs: €17. Kaarten te 
bestellen per e-mail via be-
stuur@danielstalpaert.nl of 
telefonisch tel. 06-4604 1520. 
Net als in theaters geldt dat 
voor toegang een vaccinatie-
bewijs nodig is dan wel een 
bewijs van een negatieve test 
in de voorafgaande 24 uur.



Woensdag 13 oktober 2021
14

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Gratis kennismaking met 
slagwerk voor iedereen
KORTENHOEF
We kunnen weer leuke din-
gen ondernemen, en wat 
is er leuker dan samen 
muziek maken. Om te vie-
ren dat dit ook weer kan 
organiseert slagwerkgroep 
World Percussion van mu-
ziekvereniging BMOL op 
maandagmiddag 18 okto-
ber een gratis slagwerk-
workshop voor iedereen 
van 10 tot 99 jaar.

Slagwerk is heel makkelijk….
met één klap maak je al mu-
ziek. Maar het kan ook heel 
moeilijk zijn, bijvoorbeeld als 
je met vier stokken tegelijk op 
de marimba speelt. Met slag-
werk kun je daarom ook altijd 
beginnen en je raakt er nooit 
op uitgekeken. Daarom is het 
ook een leuke hobby voor jou. 
Wil je ook kennismaken met 

allerlei verschillende vormen 
van slagwerk? Kom dan naar 
de gratis workshop en neem 
eventueel een vriend of vrien-
din mee. Onze dirigent Dick Le 
Mair neemt je graag mee in de 
wereld van percussie. Omdat 
we graag willen weten hoeveel 
mensen er komen, graag even 
aanmelden via info@bmol.nl. 
Daarna zien we je graag in ons 
muziekgebouw aan de Kwakel 
in Kortenhoef. Meer informatie 
is ook te vinden op www.bmol.
nl/slagwerk

   

Expositie over huiselijk  
geweld
REGIO
Kom kijken en luisteren naar 
een indrukwekkende tentoon-
stelling over huiselijk geweld. 
Tot 26 oktober is de foto-expo-
sitie ‘Wij… doorbreken de cir-
kel van geweld’ gratis te zien 
in het Dudokpark in Hilversum.

De tentoonstelling bestaat uit 
levensgrote portretten van 
mensen die te maken hebben 
gehad met huiselijk geweld, 
kindermishandeling of oude-
renmishandeling. Zij hebben 
de cirkel van geweld door-
broken, waarin ze gevangen 
zaten. Met een steuntje in de 
rug van een ander. Via een 
QR-code op de panelen zijn 
hun verhalen te beluisteren. 
Bijzonder is dat ook de daders 
en hun verhaal een plek krij-
gen in deze expositie.

Buitententoonstelling
‘Wij… doorbreken de cirkel 

van geweld’ is een initiatief 
van Stichting Open Mind, dat 
door de Regionale Taskforce 
huiselijk geweld en kinder-
mishandeling (HGKM) naar 
de regio Gooi en Vechtstreek 
is gehaald. Huiselijk geweld 
is een hardnekkig probleem 
waar jaarlijks 119.000 kinde-
ren en 200.000 volwassenen 
het slachtoffer van zijn. Dit 
betekent dat in iedere school-
klas wel een kind zit dat in een 
onveilige situatie leeft. Eén op 
de twintig ouderen wordt het 
slachtoffer van mishandeling 
of financieel misbruik. Maak jij 
je zorgen om iemand? Of heb 
je zelf te maken met kindermis-
handeling of huiselijk geweld? 
Veilig Thuis Gooi en Vecht-
streek maakt zich sterk voor 
een veilig thuis voor iedereen. 
Men kan hier terecht met zor-
gen en voor advies. Bel gratis 
telefoonnummer 0800-2000 of 
kijk op: www.veiligthuisgv.nl.

Tasjesbibliotheek tijdens herfst-
vakantie in Curtevenneschool
KORTENHOEF
Omdat De Blinker in de 
herfstvakantie dicht is, is 
de uitleen op dinsdag 19 
oktober in de Curtevenne-
school, naast De Blinker. 

De Curtevenneschool liet we-
ten graag de deuren open te 
willen doen voor de Tasjesbi-
bliotheek, omdat zij lezen van 
groot belang vindt én het be-
langrijk vindt dat kinderen voor 
hun plezier lezen. De school 
wil daarom het initiatief van 
de Tasjesbibliotheek graag 
steunen. De uitleen is zoals 
gewoonlijk van 13.00 uur tot 
17.00 uur. Om 15.00 uur komt 

juf Dominique van 
de Antoniusschool 
voorlezen. Daarna is 
er ‘Speel en leer’: le-
ren door middel van 
reken- en taalspelle-
tjes, memory en puz-
zels. Ook kunnen er 
kleurplaten gekleurd 
worden.

Op dinsdag 26 okto-
ber is de Tasjesbiblio-
theek weer gewoon 
terug in De Blinker. 
Wil je lid worden? 
Neem even je identi-
teitsbewijs mee. Lid-
maatschap is gratis.
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Expositie Loosdrechts 
porselein onder water
LOOSDRECHT
Stichting Kunstbezit 
’s-Graveland organiseert 
de tentoonstelling ‘Loos-
drechts porselein on-
der water – schilderijen 
van Hannelore Houdijk’. 
Van zaterdag 16 oktober 
t/m zondag 14 november 
te bezichtigen in Kas-
teel-Museum Sypesteyn, 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 
150 te Loosdrecht. Ope-
ningstijden 12.30 – 16.00 
uur.

Het bestuur van de Stichting is 
trots en dankbaar dat we in dit 
coronatijdperk een bijzondere 
tentoonstelling in de prachtige 
omgeving van Kasteel-Muse-
um Sypesteyn mogen organi-
seren. Hannelore Houdijk uit 
Nederhorst den Berg was met 
haar schilderij “Theepot in het 
water” winnares van de natio-
nale wedstrijd ‘Schilderij van 
het Jaar 2019’. Een schilderij 
van deze bijzondere kunstena-
res mocht in de collectie van de 
Stichting Kunstbezit ’s-Grave-
land natuurlijk niet ontbreken. 
In opdracht van de Stichting 
heeft Hannelore Houdijk een 
schilderij met een soortgelijke 
compositie gemaakt, maar dan 
met een knipoog naar de rijke 
historie van het Loosdrechts 
porselein. Verschillende door 
Kasteel-Museum Sypesteyn 
en een lokale verzamelaar ter 
beschikking gestelde objecten 
Loosdrechts porselein zijn in 
de Spiegelplas in ondiep water 
gefotografeerd. De combinatie 
van het stromende water en 
de bijzondere heldere kleuren 
en detaillering van het Loos-
drechts porselein uit het eind 
van de achttiende eeuw zijn 
door Hannelore Houdijk op 
het schilderdoek vastgelegd. 
Op deze wijze is een belang-
rijk cultuur-historisch aspect 
van Loosdrecht met de heden-
daagse kunst verbonden.

Dominee De Mol
Het Loosdrechts porselein 
werd vervaardigd in een door 
dominee Joannes de Mol in 
Oud-Loosdrecht in 1774 op-
gerichte porseleinfabriek. Het 
betrof een werkgelegenheids-
project voor de plaatselijke be-
volking. Dit was nodig omdat 
na de periode van turfwinning 

de turfstekers in grote armoe-
de terecht waren gekomen. 
Voor fijn schilder- en vorm-
werk huurde dominee De Mol 
vaklieden van elders in, zelfs 
uit het buitenland. Binnen tien 
jaar raakte de fabriek failliet. 
Kasteel-Museum Sypesteyn 
heeft een omvangrijke col-
lectie Loosdrechts porselein, 
onder andere verzameld door 
de stichter van het kasteel Jhr. 
C.H.C.A. van Sypesteyn.

Kunstbezit
Er hangen gedurende de pe-
riode van de tentoonstelling in 
Kasteel-Museum Sypesteyn 
ook vijf schilderijen die repre-
sentatief zijn voor de schilders 
van de Kortenhoefse School. 
Zoals een klein schilderij van 
de eind negentiende eeuw af-
gebrande korenmolen aan het 
Moleneind in Kortenhoef van 
P.J.C. Gabriël (1828-1903). 
De top Haagse School-schil-
der Gabriël wordt gezien als 
de schilder die Kortenhoef 
heeft ontdekt. Kortenhoef 
wordt daarom ook wel het land 
van Gabriël genoemd. Al ruim 
100 jaar heeft Kortenhoef het 
imago van een kunstenaars-
dorp. Door naast schilderijen 
van de Kortenhoefse School 
ook schilderijen van de huidi-
ge generatie kunstenaars in 
Wijdemeren te verzamelen zet 
de Stichting Kunstbezit ’s-Gra-
veland dit imago graag voort. 
Kunst verbindt, niet alleen 
mensen maar ook een dorps-
samenleving. Dat blijkt ook 
het samenwerkingsverband 
waarmee deze tentoonstel-
ling tot stand is gekomen. De 
Stichting Kunstbezit ’s-Grave-
land organiseert de tentoon-
stelling in samenwerking met 
Kasteel-Museum Sypesteyn, 
Stichting Loosdrechts Porse-
lein (SLOP), Historische Kring 
Loosdrecht en de gemeente 
Wijdemeren.

Izaline Calister & Thijs Borsten in 
theater De Dillewijn
ANKEVEEN
Izaline Calister zingt met 
Thijs Borsten op zaterdag 
16 oktober om 20.15 uur 
in theater De Dillewijn te 
Ankeveen ‘Het eiland van 
mijn vader’ over Curaçao, 
haar vader en zichzelf.

Zangeres Izaline Calister is 
afkomstig van Curaçao. Ze is 
daar zeer geliefd. In de voor-
stelling ‘Het eiland van mijn 
vader’ zingt en vertelt ze over 
Curaçao, haar vader en daar-
mee ook over zichzelf. Com-
ponist, pianist en theatermaker 
Thijs Borsten reisde met haar 
naar Curaçao. De vader van 
Izaline reed hen rond over het 
eiland. Met filmbeelden, lied-

jes en verhalen nemen Izaline 
en Thijs het publiek mee op 
reis in het leven van Izaline en 
haar vader. Theaterkrant: ‘Het 
eiland van mijn vader is een 
innemende, intieme, swingen-

de voorstelling, die ondanks 
zijn uiterlijke vrolijkheid een 
opmerkelijke diepgang heeft.’ 
Theaterconcert: https://www.
ticketkantoor.nl/shop/eilandva-
der (Tickets € 19,- )

   

De eerste editie van Liberty Loos-
drecht is een groot succes!
LOOSDRECHT
Het uitverkochte concert 
van 25 september in de ha-
ven van Porto Loosdrecht 
georganiseerd door Liber-
ty Concerts en Sonny’s 
Inc. was een groot succes!

Met meer dan 15.000 fans op 
Facebook, gemiddeld 120 op-
tredens per jaar, een clientèle 
die reikt tot aan het koningshuis 
en met honderden nummers in 
diverse muziekstijlen in het re-
pertoire, mag Sonny’s Inc. zich 
met recht tot de top drie enter-
tainmentbands van Nederland 

rekenen. En hoewel de optre-
dens het afgelopen jaar stilla-
gen, lag de muziek dat geen 
moment. ‘We hebben van de 
nood een deugd gemaakt.’ We 
hebben inmiddels onze eigen 
concertreeks opgezet onder 
de naam Liberty Concerts, de 
aftrap was afgelopen 25 sep-
tember in Loosdrecht, onder 
de naam Liberty Loosdrecht. 
Sonny’s Inc. live in de haven 
van Porto Loosdrecht is eigen-
lijk met geen pen te beschrij-
ven”, het is een concert dat je 
moet beleven!” De vele aardi-
ge mailtjes, berichten op soci-

ale media spreken boekdelen, 
wij willen onze fans, vrienden, 
kennissen, leuke onbekenden, 
familie etc. bedanken voor de 
aanwezigheid op ons concert 
van Liberty Concerts.

Wij zijn al weer druk bezig om 
eind dit jaar op een schitteren-
de locatie een spectaculaire 
show neer te zetten met Son-
ny’s Inc. en big band! 

Wil je op de hoogte blijven ? 
Volg ons dan op Facebook, In-
stagram of via www.libertycon-
certs.nl. We zien jullie snel.”
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stuk en inclusief verrekende korting. Per aanbieding alle combinaties mogelijk. Per combinatie kan de prijs verschillen. Aanbiedingen zijn zonder accessoires tenzij 
anders vermeld. Uitgave Blokker BV - Postbus 94072 - 1090GB - Amsterdam - T 088-9494800. Ook als eerste het magazine ontvangen? Ga snel naar blokker.nl

alle Blokker  
rustieke kaarsen 

*

*Het goedkoopste artikel is gratis. 

per stuk vanaf 1.59
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34 HERFST 2021

Blokker fleeceplaid XXL

geldig van maandag 4 t/m zondag 17 oktober 2021

8.99

20%
KORTING

30%
KORTING

3.99
2 VOOR

2e
HALVE 
PRIJS*

50%
KORTING

alle Blokker mini dinerkaarsen

decoratieve vouwkratten
bijv. vouwkrat lichtgeel small
1.- 0.70

*Korting geldt op het goedkoopste artikel.

alles van Swiffer
bijv. vloer navulset XXL 
10.49 7.87 Blokker kledingrek

15.99 8.-

alle Blokker droogrekken 
en -torens
bijv. Blokker droogrek Picus
7.99 6.39
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35kijk voor al onze actuele prijspakkers op blokker.nl/prijspakkers

PRIJSPAKKERS

29.99
39.99 16.99

13.99

79.99

69.99

59.99

49.99

59.99

49.993-in-1 staafmixer 
HB6568

keukenmachine 1705482contactgrill GC2050

2-in-1 puzzel3-in-1 bouwspeelgoed Creator
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MEEST GEBRUIKTE TANDENBORSTELMERK 
DOOR TANDARTSEN WERELDWIJDGELD TERUG

30 DAGEN

TEVREDEN     F

PRO 3

PROFESSIONEEL 
SCHOON GEVOEL

V O O R  E E N 

E L K E  D A G

Verwijdert tot wel 100% meer tandplak
dan een manuele tandenborstel

360° POETSDRUKSENSOR
Om je tandvlees en tandglazuur te beschermen

360°

NU

50%
KORTING

Geldig van 4 oktober t/m 17 oktober.
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3333kijk voor al onze actuele prijspakkers op blokker.nl/prijspakkers

alle koekenpannen  
Daily & Healthy Chef

aanbiedingen geldig van 
maandag 4 t/m zondag 17 oktober

bijv. koekenpan Daily Chef Ø24 cm 
46.99 28.19

alle koekenpannen 
Daily & Healthy Chef

maandag 4 t/m zondag 17 oktober

Bij aankoop van 50.- aan 
Tefal producten* ontvang 
je 45.- HelloFresh tegoed
* Uitgezonderd Tefal strijkproducten.  
Wk 40-41 4 t/m 17 oktober 2021.

40%
KORTING
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