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Presenteer je op de Bergse markt
Door: Wilma Snel

NEDERHORST DEN BERG
Onverwachts kwam de gelegenheid op ons pad om
een markt te organiseren
en wel op zaterdag 18 december van 11.00 tot 16.00
uur. Noem het een kerstmarkt, een decembermarkt
of
een
‘samen-sta-jesterk’-markt waarin Bergse
ondernemers, verenigingen enz. zichzelf kunnen
laten zien.
En niet alleen laten zien, maar
ondernemers kunnen hier hun
producten aan de man brengen, laten proeven, kennis met
hen maken of hun bedrijf promoten. Dit kan een product,
ambacht, dienst, creatie, eten,
sport enz. zijn. Werven, verkopen of weggeven, het maakt
niet uit, het gaat er om dat iedereen uit Nederhorst zich op
deze markt kan presenteren.
Naast de vaste standhouders

willen we het Willie Dasplein
vol zetten met marktkramen,
waar je gratis gebruik van kunt
maken. Het idee is dat er zoveel mogelijk variatie aanwezig is. Grote of kleine onderne-

mers, met een diversiteit aan
producten, bijvoorbeeld op het
gebied van:
- huis & tuin: hovenier(s), woninginrichting, decoratie, architect,
(tuin)gereedschap,
enz.
- food & drinks: champignonkweker,
bonbonmaker,
bakker, cateraar, wijnhandel,
enz.
- gezondheid & wellness:
sportvoeding, sportclub, yoga,
pedicure, schoonheidssalon,
EHBO/reanimatiecursus, enz.
- sport & spel: sportclub, kinderspeelgoed, enz.
- kunst & creativiteit: gitaarles,
dansles, knutselen, handenarbeid, zangkoor, schilderles of
verkoop schilderijen, sieraden
verkoop. enz.

- spiritualiteit: handlijnkunde,
kaartlezer, wierook en olie.
- duurzaam & refurbish: scooters ombouwen, energiebesparing, vergroening huis &
tuin
- algemeen: brandweer, goed
doel
Regels
Er zijn wel wat regels: Het
mogen alleen lokale, Bergse
ondernemers of organisaties
zijn; Bij voorkeur geen stroomverbruik, indien noodzakelijk
dan in overleg; Zelf zorgdragen voor aan- en afvoer en
opruimen van het afval; Geen
eigen stand (tenzij noodzakelijk en dan in overleg); Uiterste
inschrijfdatum t/m vrijdag 19
november; Vol = vol, bij teveel
aanmeldingen zullen wij een
selectie maken (waarschijnlijk
via loting). Afhankelijk van het
aantal aanmeldingen kan het

een hele of een halve kraam
worden (4x1,20 of 2x1,20 –
ook afhankelijk van het product).
Inschrijven
De gemeente werkt mee,
maar het is nog wel onder
voorbehoud van vergunning.
Vanwege de voorbereidingen
starten we toch al met inschrijven. Dit kan door een mail te
sturen naar: willie.das.plein@
gmail.com of per telefoon 0655118233. Hierbij duidelijk
aangeven: Bedrijf/organisatie,
contactpersoon, adres, mail
en telefoon en wat je wilt aanbieden.
We zijn benieuwd, wij hebben
er zin in! Het Willie Dasplein
comité
PS: geen feestje zonder muziek. Zijn er koren, bandjes,
zangduo’s, dj’s die hierbij op
willen treden?
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum

035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
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
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hoflaan
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Spoeddienst
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

WEE

035 - 656 18 66

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 -15 15

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN




Za. 30 oktober: 19.00 uur:

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07



Scholen

Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

Zo. 31 oktober: 10.00 uur:



0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
035 - 656 10 67

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 656 00 66
0294 - 25 29 28
06 - 112 387 77

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.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Elke week Markt in Ankeveen
zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met:
groenten en fruit, brood en gebak,
kaas, noten, olijven, bloemen,
bonbons, siroop en koffie to go
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 31 oktober: 10.00 uur:

Ds. G.J. van Meijeren
www.hervormdegemeen
tesgraveland.nl


Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 31 oktober: 9.30 uur:

Ds. W.M. Schinkelshoek
Wo. 3 november: 19.30 uur:

Ds. W.M. Schinkelshoek

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,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur



Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 31 oktober: 11.15 uur:

Geen dienst
Aanmelden verplicht:

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

Willibrordkerk
Ds. E.J. van Katwijk
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
De kerkdiensten zijn ook
online te volgen; meer
informatie op
www.kerkopdeberg.nl

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
De Luisterlijn
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
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

St. Martinus
Za. 30 oktober: 19.00 uur:
J. Dresmé

PKN GEMEENTEN

Maatschappelijk

Kinderopvang

H. Antonius
W. Balk



0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

OLV Hemelvaart
Do. 28 oktober: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 31 oktober: 9.30 uur:
J. Dresmé
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via
tel. 0294 - 251315)

Tineke Hafkamp 035 - 656 19 61



Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 31 oktober: 10.00 uur:

Ds. M. van der Sijs

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

NIEUWSSTER
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Excessieve verhoging		
WEEKBLADWIJDEMEREN
(water)toeristenbelasting
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

WIJDEMEREN
De voorgenomen verhoging van toeristenbelasting met meer dan 100%
voor recreanten en watersporters heeft een schok
teweeggebracht onder toeristisch-recreatieve ondernemers in het Loosdrechts
Plassengebied.
Brancheorganisatie
HISWA-RECRON (ondernemersorganisatie voor watersport en
recreatie), het Watersportverbond en Ondernemend Wijdemeren werden door de gemeente niet bij het voornemen
betrokken. De organisaties
hebben nu de handen ineengeslagen en staan klaar om
tijdens de diverse sessies van
gemeenteraad en commissie
de aanval te openen.
“Want over één ding zijn we
het roerend eens”, aldus Gerdina Krijger, regiomanager bij
HISWA-RECRON, “een ver-

hoging met meer dan 100%
is ongehoord, terwijl recreatie,
toerisme en ondernemen in
Wijdemeren al jarenlang een
ondergeschoven kindje is met
groot achterstallig onderhoud
in het gebied.” In de Gooi- en
Eemlander zegt Dik van Enk,
voorzitter van Ondernemend
Wijdemeren, dat hij de tariefsverhogingen
‘onacceptabel’
vindt. “We pikken dit niet.”
Stijging
Liggelden stijgen (afhankelijk
van de lengte) van 50 naar
121 euro, van 67 naar 161
euro en van 152 naar 365
euro. De toeristenbelasting
p.p. per nacht van 1,25 naar 3
euro. Voor eigenaren van een
recreatiewoning is het voorstel
de belasting te verdubbelen tot
resp. 562, 932 en 1250 euro,
afhankelijk van de waarde.
Wethouder Jos Kea spreekt
van een inhaalslag, omdat de
tarieven nu nog onder het gemiddelde liggen. Volgens de

financieel wethouder zijn de
verhogingen noodzakelijk om
de begroting sluitend te maken. Wijdemeren zou in vergelijking met omliggende en verder weg gelegen toeristische
kernen nu minder gemeentelijke belastingen vragen. Er is
de laatste 10 jaar alleen conform inflatie verhoogd, volgens
Kea.
Uit balans
“Ook het Gebiedsakkoord dat
in 2017 tussen publieke en
private partijen werd gesloten
heeft tot nu toe weinig soelaas geboden” vervolgt Krijger.
“Eén kanosteiger en één fietsbruggetje om precies te zijn.”
De vooruitzichten zijn ook niet
bemoedigend. Vaarverbindingen gaan niet door, het baggeren van de havens gaat veel
geld kosten, terwijl het baggerprobleem het gevolg is van
meer dan 50 jaar nalaten van
onderhoud door de overheid.

De prijs- kwaliteit verhouding
in het gebied raakt volgens
de brancheorganisatie helemaal uit balans. Er treedt
concurrentieverstoring op met
aanliggende gemeenten die
minder of geen (water)toeristenbelasting heffen. Volgens
de gemeente zou vergelijkend
onderzoek aantonen dat de
verhoging marktconform is. Dit
klopt niet, zo hanteert buur-

gemeente Stichtse Vecht een
veel lager tarief.

te behouden. Dit gaat u zeker
terugzien in ons programma.

maar wilt u toch iets meegeven voor ons verkiezingsprogramma, mail dan naar: fractie@wijdemeren.cda.nl.

“Niet alleen de toeristisch recreatieve ondernemers worden getroffen”, besluit Krijger.
“De klant moet deze torenhoge
belasting maar zien te betalen.
Wij vrezen dat het Loosdrechts
Plassengebied exclusief wordt
voor de happy few.”

CDA in contact met kiezers
WIJDEMEREN
Het CDA Wijdemeren is
druk met het verkiezingsprogramma. In dit programma schrijven we wat
we willen voor de komende periode. Met ambities;
om het, voor u, zo goed
mogelijk te doen door onze
dorpen er zo mooi mogelijk uit te laten zien, door
te zorgen dat ondernemers
ruimte hebben om te ondernemen en door te zorgen dat mensen een goede
plek hebben om te wonen.
Wij horen graag wat u belangrijk vindt, zodat we dit kunnen
meenemen in ons programma.
Daarom gaan we graag met u
in gesprek. Wij waren twee
weken geleden op donderdag
op de markt in Loosdrecht en
afgelopen weken op het plein
in Nederhorst den Berg, de
Meenthof in Kortenhoef en de
markt in Ankeveen. We hebben gevraagd wat u belangrijk
vindt voor uw dorp. Een veel
gehoorde opmerking was dat
de kwaliteit van ons openbare groen onder de maat is.

Als CDA zijn we het hier mee
eens. Het heeft al langer onze
aandacht, dit is iets dat zeker
terug komt in ons verkiezingsprogramma. Een ander veel
gehoord thema is wonen. U
maakt zich zorgen over de toekomst van de jeugd. Kunnen
zij straks nog een betaalbare
woning vinden?
Ook de andere kant is veel
besproken waar moeten senioren die graag gelijkvloers
willen wonen naar toe. Het
CDA maakt zich zorgen om
de huidige woningmarkt en
zal zich blijven inzetten voor
meer woningen, maar daarbij
oog houden voor een prettige
woonomgeving voor iedereen. Er moet iets gebeuren.
Dit is niet altijd bouwen maar
ook slim omgaan met ruimte
door bijv. woningen te splitsen of tiny houses te plaatsen.
De komende jaren zal goede
huisvesting voor senioren ook
steeds belangrijker worden.
In onze gesprekken is ook het
behoud van voorzieningen
naar voren gekomen. Inwo-

ners willen dat de gemeente
zich blijft inzetten voor verenigingen en voorzieningen, om
de leefbaarheid in de kernen

Hebben we u niet gesproken,

NIE
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Slimme camera’s op de proef in
strijd tegen criminaliteit

WEE

NIEUWS VOOR AN

REGIO
Gemeenten Wijdemeren,
Hilversum en Weesp zijn
op 25 oktober gestart,
in samenwerking met de
politie, met een proef om
inbraken en ondermijnende criminaliteit fors terug
te dringen en hiermee de
veiligheid te vergroten.
Dit betekent dat op de
toegangswegen van de
gemeenten in totaal vijf
ANPR- camera’s in gebruik worden genomen.

betes.nl
werkt beter

ERGONOMISCH
THUISWERKEN
BUREAUSTOEL
VAN

599,-

295,(INCLUSIEF BTW € 356,95)

GRATIS
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JAAR
GARANTIE

LEVERING
AAN HUIS

betes.nl

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

De ANPR-camera’s lezen de
kentekens van inkomende
en uitgaande motorvoertuigen en herkennen verdachte
voertuigen direct. Met deze
actie wordt uitvoering gegeven aan een voorstel dat in de
betrokken gemeenteraden is
besproken. De proef duurt vijf
maanden.
ANPR-camera staat voor ‘automatic numberplate recognition’. Het is een camera die
automatisch kentekenplaten
herkent. De politie vergelijkt
de gelezen kentekens met
een bestand in hun computersysteem. Hierin staat een
lijst met kentekens die op
naam staan van gezochte
personen, of personen die
om een andere reden bekend

zijn bij de politie. Het systeem
doet het werk en de politie
reageert direct zodra er een
match is. De camera’s zijn de
extra digitale ogen waarmee
de politie haar capaciteit slimmer kan inzetten en sneller in
actie kan komen.
Richtlijnen
De camera’s controleren uitsluitend kentekens. Alleen bij
een match worden de gegevens van het voertuig opgeslagen. De voorwaarden om
als match te worden aangemerkt toetst de Officier van
Justitie vooraf. Met deze uitgangspunten voldoet de proef
aan de richtlijnen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt
voor geautomatiseerde systemen. De politie benadrukt, dat

kentekens die niet voorkomen
in de systemen van de politie
ook niet worden opgeslagen.
De camera’s worden geplaatst op grond van artikel 3
van de Politiewet.
Locaties
De gemeenten Hilversum,
Weesp en Wijdemeren liggen
geklemd tussen Amsterdam
en Utrecht. Vanwege deze
ligging rijdt veel verkeer door
onze gemeenten wanneer zij
de snelwegen willen mijden.
Daarnaast blijkt het regelmatig het geval te zijn dat inbrekers uit de drie gemeenten
niet alleen actief zijn in hun
eigen gemeente, maar ook in
de buurtgemeenten.

Natuurmonumenten strijdt tegen gevolgen
stikstof in Kortenhoefse Plassen
KORTENHOEF
In de Kortenhoefse Plassen westzijde gaat Natuurmonumenten aan de
slag om de kwaliteit van
de natuur te verbeteren.
Deze ‘Natura2000-herstelmaatregelen’ zorgen dat
kwetsbare
natuurtypen
als veenmosrietland en
schraal grasland weer hersteld worden. En daardoor
krijgen zeldzame planten
als de rietorchis en ronde
zonnedauw weer kans om
te groeien.
Maatregelen
Om dit te realiseren zal
bosopslag worden verwijderd en tegelijk de bovenste
strooisellaag waardoor de
grond voedselarmer wordt.

De afvoer van het materiaal
gebeurt deels over water en
deels over de weg. De aannemer doet zijn best om de
overlast tot een minimum te
beperken. Daarnaast wordt
de waterkwaliteit verbeterd
door een langere waterweg te
creëren in het gebied, waardoor het relatief schone water langer vastgehouden kan
worden.

zame vegetatie die juist van
een voedselarme omgeving
houden. Daarom moeten we
ingrijpen om weer plaats te
maken voor de kwetsbare
planten. Op deze manier komen er meer verschillende
soorten planten en daardoor
ook meer dieren die daarvan
afhankelijk zijn. En zo vergroten we de biodiversiteit in de
Vechtplassen.

Biodiversiteit
De Oostelijke Vechtplassen
zijn door Europa aangewezen als Natura 2000-gebied,
omdat er hoge en zeldzame
natuurwaarden voorkomen.
Door het teveel aan stikstof
groeien de algemene planten echter extreem hard en
verdringen daarmee de zeld-

Natura 2000
Deze maatregelen worden uitgevoerd in het kader van Natura 2000. Een Europees natuurnetwerk van leefgebieden
voor planten- en diersoorten
die op Europese schaal van
bijzondere waarde zijn voor
de biodiversiteit.

NIEUWSSTER
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Flitspalen, zin of onzin?

Ter Sype gaat vliegen (2)

WEEKBLADWIJDEMEREN

Ingezonden brief

Ingezonden brief

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

De gemeente pleit voor een
flitspaal bij de Smidsbrug, volkomen onzin. Binnen de kortste keer weet iedereen waar
de paal staat als ze al geen
melder in de auto of op hun
smartphone hebben, dan remt
men wel af, om voorbij de paal
vol gas te geven. Waar de gemeente bij de regering op aan
moet dringen, is trajectcontrole binnen de bebouwde kom.
De meeste verkeersslachtof-

In samenwerking met

fers zijn voetgangers, fietsers
en bromfietsers, die vind je
niet op de snelweg. Zij behoren ook tot de zwakste verkeersdeelnemers. Wanneer je
op bepaalde ijkpunten binnen
de gemeente trajectcontrole
uitvoert, bv. Smidsbrug, Noordersluis, Zuidersluis en de
Kwakel (begin en eind), eind
Kortenhoefsedijk en begin en
eind Middenweg is de pakkans vele malen groter. Onge-

twijfeld vergeet ik hier stukken
in Loosdrecht, Nederhorst en
Ankeveen te noemen, maar ik
kijk dan nu ook enkel naar mijn
eigen woonomgeving en de
plaatsen waar ik veel fiets. Ik
denk dat we met 20 ijkpunten
binnen onze gemeente een
heel eind zijn, dat levert via
de boetes weer een teruggave
aan het systeem op.
Patrick Kreuning

Verlanding?
Ingezonden brief
Elke week lees ik met belangstelling het stukje van boswachter Tamara Overbeek. Zo
ook deze week. Alleen deze
week snap ik haar verhaal niet
echt. Maatregelen tegen verlanding schrijft zij, sloten open
graven om verlanding tegen te
gaan? Zij verwijt dat door menselijk ingrijpen dit, verlanding,

tot stand is gekomen. Maar uit
de historie van ons gebied zijn
de waterpartijen pas ontstaan
na het steken van het veen, de
turven, dus ontgraving. Nu is
de natuur zich aan het herstellen door het water te verlanden. Ik zou dan denken, de natuur pakt weer terug wat haar
is ontnomen, maar dat mag

dus niet. Natuurmonumenten
gesteund door de provincie
vindt dat de natuur dit niet mag
doen. Dus weer menselijk ingrijpen om te zorgen dat het
wat langzamer gaat.
Jan Pieneman

Klein huisje? klein lesje....
pers, zonder even te factchecken, begon te tierelieren over
‘de Tiny Houses’. Daarom reik
ik hierbij even de definitie aan
van een Tiny House; Het zijn
kleine, volwaardige en vrijstaande woningen met een
vloeroppervlak van maximaal
50 vierkante meter, met een
zo klein mogelijke ecologische
voetafdruk. Ik reik u meteen
even de site aan van Tinyhou-

senederland: https://tinyhousenederland.nl/ik-wil-tiny/watzijn-tiny-houses/
Is die klepel ook weer terecht.
Enig toch, al die vrijstaande
kleine huisjes. En die tweekamerappartementjes in Loosdrecht? Ook leuk.

problemen

laan-1, tussen de sporthal en

9. Leg de nadruk op sociale
huur voor starters, nu bleek
dat er bijna 900 zelfstandig
willen gaan wonen. Op de
tweede plaats gevolgd door

NEDERHORST DEN BERG
Willem van Diermen, de
naamgever van onze stichting, zou 3 november jarig
geweest zijn. Na zijn overlijden heeft hij de waarde
van zijn bezittingen ondergebracht in een stichting,
de Willem van Diermen
Stichting.

M. van den Broek

SeniorWeb: voor al uw digitale		
NEDERHORST DEN BERG
Voor al uw digitale problemen, ook die met de Corona-Check-app kunt u terecht
bij SeniorWeb. Iedere eerste woensdagmiddag van de
maand, op 3 november van
14.00 – 16.00 uur is Floor
Roest aanwezig, om het probleem met uw mobiel, tablet
etc. op te lossen. Kosten €
5.00. Het Cultureel Centrum
kunt u vinden aan de Blijk-

8. Bouw voor het eerst in de
geschiedenis vraaggestuurd,
naar behoefte van de lokale
woningzoekenden. Informeer
hen op een avond over een
ruime keuze uit woningtypen
en moderne woonvormen. Zet
daarna een door Wij Willen
Wonen Wijdemeren al ontwikkelde enquête huis aan huis
uit om de gewenste verhoudingen tussen bijvoorbeeld aantallen tiny houses, ecologische
woningen, kangoeroewoningen en mantelzorgwoningen
te achterhalen.

de aanzienlijke groep 50+’ers,
die best kleiner willen, maar
gelijkvloers en levensloopbestendig. Gebruik als criterium
voor levensloopbestendig de
ZorgWoonKeur van Wij Willen
Wonen. Biedt als derde ruimte voor zelfbouw via collectief
particulier
opdrachtgeverschap CPO.
10. Voldoe aan de taakstelling
vanuit de MRA om minimaal
20% ecologisch te bouwen.
Ook wij hopen dat deze 3
punten u motiveren om erover
mee te gaan praten.
Er is een poll gecreëerd met
de titel ‘Raadpleging toekomst
ter Sype Loosdrecht’. Wat wilt
u met ter Sype bereiken? Dubbelstemmen is niet mogelijk.
Link voor deelname: https://
www.ferendum.com/nl/PID820544PSD1921611703
Wim van Oudheusden, Nieuwe
Democratie Wijdemeren

Willem van Diermen			
(BINGO) dag

Ingezonden brief
Iemand had de klok horen
luiden. Was het een gemeenteraadslid? Of iemand van
de
woningbouwvereniging?
In ieder geval kwam het hippe, duurzame en ecologische
begrip ‘Tiny House’ langs en
de persoon in kwestie dacht:
‘Hoera! Kleine huisjes!’ En
ontwikkelde een blok met kleine 2 kamerappartementjes.
Waarop iedereen, inclusief de

Graag voegen wij voor de gedachtenvorming een paar punten toe ter overweging. Met
dank aan de eerste 7 voorzetten van Gert Zagt van De Lokale Partij van 13 oktober.

de brandweer.

Deze stichting heeft, op zijn
verzoek, als doel zich in te
zetten voor alle “ouden van
dagen” van Nederhorst den
Berg. Een van de jaarlijks terugkerende festiviteiten in dit
kader is het vieren van zijn
verjaardag. 6 november kunt u
bij die viering zijn!. In de Bergplaats wordt een Bingo georganiseerd, met vele mooie
prijzen. Hapjes en drankjes
zijn in ruime mate aanwezig
en de muzikale aankleding

wordt verzorgd door de alom
bekende Martin Wewer. Aanvang van de middag is 14;30
uur. Eindtijd rond 16:30 uur.
Alle ouderen van Nederhorst
den Berg, ouder dan 65 jaar,
worden bij deze hartelijk uitgenodigd om zich voor deze
feestdag op te geven. Dat kan
door middel van een telefoontje, mailtje, of briefje door de
bus bij Henny Pos, Voorstraat
25, telefoonnr. 254515 of email
hennypos@xs4all.nl
Graag aanmelden voor 01-11
Indien nodig kan vervoer van
en naar huis geregeld worden.
Dit bij aanmelding wel graag
vermelden.
Wij zien uit naar een volle en
gezellige Bergplaats op 6 november.

NIE
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Brokkenmakers!

Speculaasbrokken

Deze week voor

€ 1,95

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

DROOM NU,
BETROUWBAAR
REIS LATER!
REISADVIES!

José
uw persoonlijke reisadviseur
T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/jose

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

Kortenhoefse Down Under
In 2006 verhuist Sacha Molenkamp naar Australië.
Daar ontmoet ze haar ‘Aussie’ met wie ze trouwt en
twee kinderen krijgt. Vanuit
Melbourne deelt de Kortenhoefse haar ervaringen van
overzee.
Er zullen vast meer mensen in
de gemeente zijn met familie in
het buitenland. Ik ben heus niet
de enige. Leuk toch, dan heb
je als ouders gelijk een ‘gratis’
vakantiebestemming. Tuurlijk
vonden mijn ouders Australië
te ver, maar mijn geluk was het
belangrijkste en ik heb altijd
geweten dat ik binnen 36 uur in
Kortenhoef zou kunnen zijn. En
toen kwam COVID. Na twee
keiharde lockdowns in 2020 en
een ernstig tekort aan toiletpapier (schandalig, maar waar),
riep ik nog tegen mijn Gooise
vriendinnen: ‘Australia is the
best place to be’. Er waren immers geen besmettingen meer
en we hebben als land dus ook
relatief weinig COVID-slachtoffers. Ik voegde er ook aan
toe ‘Als er maar niets met het
thuisfront gebeurt, want de
grenzen zijn dicht.’
En toen kwam lockdown 3, 4

en 5 en de Delta-variant. Dat
we met het virus moeten leren
leven kwamen ze hier veel te
laat achter, dus is Melbourne
inmiddels niet meer ‘the most
liveable city in the world’, maar
‘the city with the longest lockdown’. We volgden de dagelijkste besmettingen nauwkeurig,
want we wisten dat we soms
zelfs al bij 10 besmettingen
in strenge lockdown zouden
gaan. Zodra er weer eentje
aangekondigd werd, vluchten
we als familie zo snel mogelijk naar ons beachhouse aan
de beroemde Great Ocean
Road, omdat we er moeten
zijn voordat de lockdown van
start gaat. Het is onze Airbnb
die we niet mogen verhuren tijdens een lockdown. Als we er
geen inkomsten van hebben,
dan kunnen we er beter zelf
wonen! Heel wat anders dan
de Zuidsingel hoor. Uitzicht op
zee, mountainbiken in het National Park, fourwheeldriving in
mijn stoere auto en prachtige
vogels en kangoeroes in onze
tuin. En dat alles binnen onze 5
km lockdown radius waarin we
moeten verblijven. Terug naar
Melbourne mag niet. Mijn man
heeft gelukkig zijn job nog en
gaat surfen als zijn dag voorbij

WEE

is. De kids spelen in de natuur.
Home schoolen vinden we niet
NIEUWS
VOOR AN
leuk, maar we doen het.
Klinkt
mooi, toch? Maar zo mooi was
het niet, want mijn recht om
snel in het vliegtuig te stappen
werd me door de Australische
overheid ontnomen. Gemeentenieuws is belangrijk, maar
voor wie het wereldnieuws ook
volgt weet dat er duizenden
Australiërs nog steeds vastzitten in het buitenland.
Inmiddels ben ik in Kortenhoef
en heb ik mijn gezin achter gelaten in lockdown 6, week 11,
waar nog steeds alles gesloten
is. Mijn man mag geen bezoek
of hulp ontvangen. Dat is wel
even aanpoten, maar zoals ik
ook in mijn boek schrijf probeer ik alles in perspectief te
zien. Wij hebben het als gezin
goed in Australië. We zijn gezond. Mensen moeten niet zo
klagen. Behalve ik, want de
kaartjes voor de Dolly Dots in
Bussum waren al uitverkocht.
En als ‘Gooisch Trutje’ had ik
dat wel heel leuk gevonden.
Wat jammer nou! Maar ik kan
hier tenminste wel naar de kapper in Kortenhoef met mijn vreselijke lockdown haar. En naar
de FEBO!

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

Bent u op zoek naar diverse soorten zand,
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?
Wilt u uw groenafval, puin, hout of grond storten?
Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water?
Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?
Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30
en op zaterdag van 7:00 tot 12:30
Al 70 jaar gevestigd op de
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

Ben jij fysiek sterk, bezit jij over de
nodige spierballen en ben je op zoek
naar een actieve en creatieve baan
waarbij je eigenlijk nooit stilzit? Dan is
deze flexibele baan als medewerker
op- en afbouw misschien iets voor jou!

Wijdemeren
informeren
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#mooiWijdemeren

Kent u een bijzondere
Wijdemeerder?

Volg ons ook op:

Openingstijden receptie

@photography_by_katinka

Bekendmakingen

Sinds maandag 18 oktober zijn de reguliere openingstijden van het gemeentehuis weer van toepassing.
- Maandag 8.30 - 19.00 uur
- Dinsdag tot en met donderdag: 8.30 - 16.30 uur
- Vrijdag: 8:30 - 12:30 uur
Let op! Voor het ophalen van uw paspoort, ID en
rijbewijs gelden andere openingstijden. Kijk hiervoor
op www.wijdemeren.nl.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Wanneer test u waar?

Mensen met (milde) klachten die passen bij
het coronavirus kunnen zich zeven dagen
per week gratis en snel laten testen op een
van de testlocaties van GGD Gooi en Vechtstreek. Wilt u zich om een andere reden
laten testen op corona? Bijvoorbeeld omdat
u op reis gaat of om toegang te krijgen tot
een evenement? Hiervoor kunt u niet terecht
bij de GGD, maar wel bij andere testaanbieders.
Wanneer test u waar? Kijk op www.ggdgv.nl.
>

Praat mee over het Mobiliteitsplan 2045
De gemeente werkt aan het derde en
laatste deel van het Mobiliteitsplan
2045. We horen graag uw ideeën en
uw mening over de maatregelen die
we in het Mobiliteitsplan voorstellen.
Deel dit met ons via onze website of
tijdens de online informatiebijeenkomst op dinsdag 9 of woensdag 10
november.
Het Mobiliteitsplan gaat over het netwerk
van wegen voor auto’s, vrachtauto’s,
bussen, fietsers en voetgangers. In het plan
besteden we aandacht aan de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.
We horen graag uw mening over de voorgestelde maatregelen om het netwerk van
wegen te verbeteren.

Mobiliteitsplan

Geef uw mening

Het Mobiliteitsplan bestaat uit drie delen:
A. Visie en Doelstellingen: wat zijn de
ideeën voor de toekomst? Wat willen we
bereiken?
B. Wensbeelden: wat is de ideale situatie in
2045 voor de (vracht)auto, fiets,
openbaar vervoer of voetgangers?
C. Ideeën voor maatregelen per gebied:
• Oud en Nieuw-Loosdrecht,
Breukeleveen, Muyeveld en Boomhoek
• ’s-Gravenland en Kortenhoef
• Nederhorst Den Berg, Horstermeer en
Ankeveen
Deel A en B zijn inmiddels vastgesteld door
de gemeenteraad.

Praat met ons mee over de maatregelen
die voor u van belang zijn. Dit kan vanaf
dinsdag 9 november tot en met zondag 28
november via
www.wijdemeren.nl/mobiliteitsplan. Daarnaast bent u van harte welkom bij de online
informatiebijeenkomst op dinsdag 9
of woensdag 10 november. U kunt zich
hiervoor aanmelden door een e-mail te
sturen naar j.droogsma@wijdemeren.nl.
Schrijf erbij welk gebied uw interesse heeft.
U ontvangt dan een e-mail met de exacte
datum en tijd voor de online informatiebijeenkomst van dit gebied.

Start werk Blijkstrand

Op maandag 1 november start het groot
onderhoud aan het Blijkstrand in Nederhorst
den Berg. In het voorjaar is het strand gedeeltelijk ingericht voor de jongste zwemmers.
Nu wordt het grote onderhoud verder uitgevoerd. We gaan de begroeiing en het riet
aan beide zijden van het strand verwijderen.
Ook brengen we nieuw zand aan. Zo ontstaat
er een breder strand. De werkzaamheden
duren ongeveer een week. Als de ondergrond
te nat is, worden de werkzaamheden
uitgesteld.
>

Vrijwilligers Streekarchief gezocht!

Wilt u bijdragen aan de kennis over de Wijdemeerse bevolking uit 1849-1862 en vindt u het
leuk om oude handschriften te ontcijferen?
Het Streekarchief zoekt vrijwilligers om het
bevolkingsregister van Ankeveen, ’s-Graveland,
Kortenhoef en Nederhorst den Berg te
indexeren en digitaal beschikbaar te maken.
Wilt u meehelpen? Ga voor meer informatie
en aanmelden naar
www.gooienvechthistorisch.nl.

Laatste kans: aanmeldingen De Optimist

>

Veel jongeren in Wijdemeren doen iets
bijzonders voor hun dorp, straat, (sport)
vereniging of school. Vaak komen zij
(nog) niet in aanmerking voor een lintje
of een andere onderscheiding. Om te
laten zien dat we hartstikke trots zijn op deze
jonge inwoners kunt u hen aanmelden voor
‘De Optimist’; een speciale onderscheiding voor bijzondere Wijdemeerders
van 6 tot 18 jaar.

Er zijn wellicht ruimtes in uw woning waar
u niet vaak komt. Heeft u daar wel een
verwarming aan staan? Zonde! Door deze
ruimtes niet te verwarmen kunt u al snel een
besparing van ruim 100 euro tot 250 euro
per jaar op uw energierekening realiseren.
Zorg er ook voor dat de deuren in huis
goed gesloten blijven en blokkeer radiatoren
niet met bijvoorbeeld een bank, gordijn of
radiatorombouw.

De Optimist is een blijk van waardering
voor jonge inwoners die een bijzondere

prestatie hebben geleverd. Denk daarbij
aan bijzondere inzet voor een ander zoals
vrijwilligerswerk, het komen met een
goed initiatief, het bieden van langdurige
hulp aan ouderen, ouders, familieleden of
zieken, het maken van een bijzonder werkstuk of het leveren van een opmerkelijke
sportprestatie.

Kent u zo’n optimist?
Laat het ons weten via optimist@wijdemeren.nl.
Geef hierbij uw eigen gegevens en de gegevens van de jongere door, een beschrijving

van de prestatie en de datum/periode
(maximaal 1 jaar geleden) en eventueel de
gegevens van een extra (meerderjarige)
ondersteuner.

Deadline: 15 november
U kunt een jongere aanmelden tot en met
maandag 15 november 2021. Het college
van burgemeester en wethouders beslist
welke jongeren de onderscheiding ontvangen.

Het stookseizoen is begonnen

Wijdemeren
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Bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 27: vervangen beschoeiing (07.10.21)
- Herenweg 41G: wijzigen constructie t.b.v.
inpandige deur (18.10.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen bedrijfsgebouw (20.10.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de
beslistermijn van de volgende aanvragen met zes
weken verlengd:

27 oktober 2021

door te zoeken op het adres.

Het betreft de volgende personen:

Beroep

- A.A.M. Brouwer, geboren 31-01-1951 uit te
schrijven per 09-09-2021 naar Land Onbekend
- A. van Dam, geboren 09-06-1977 uit te
schrijven per 17-08-2021 naar Land Onbekend
- M.S. Rangelov, geboren 10-11-1971 uit te
schrijven per 09-09-2021 naar Land Onbekend
- K.P. Szmarowski, geboren 17-02-1986 uit te
schrijven per 09-09-2021 naar Land Onbekend

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
die tijdig hun zienswijzen bij het college kenbaar
hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit beroep instellen
bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

’s-Graveland
- Cannenburgerweg 16, 26 en 30: plaatsen
hekwerk en vlaggenmasten en verplaatsen
reclamebord (11.10.21)
- Noordereinde 17: verbouwen woning (11.10.21)

Kortenhoef
- Dopheigang 5 t/m 9: plaatsen opbouw
bestaande uitbouw (15.10.21)

Verkeer

Nederhorst den Berg
Loosdrecht
- Berkenlaan 39: plaatsen dakkapel (13.10.21)
- Boshoek 5: vervangen beschoeiing (13.10.21)
- Bremlaan 3: plaatsen dakkapel (14.10.21)
- Frans Halslaan 20: plaatsen dakkapel (14.10.21)
- Horndijk 9: vervangen beschoeiing (13.10.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 242b: vergroten
woning met kantoorruimte en bouwen
botenhuis (08.10.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 274: bouwen
botenhuis (11.10.21)
- Prinses Beatrixlaan 28: plaatsen dakkapel (14.10.21)
- Rembrandtlaan 16: plaatsen twee dakkapellen
(08.10.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 126: plaatsen beschoeiing (12.10.21)
- Middenweg 168: kappen drie bomen aan de
Herenweg (13.10.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen

- Dammerweg 103i: vergroten ingang van een
bedrijfshal (15.10.21)

>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef

>

Rectificatie

- T.h.v. Zuidsingel 52-04: aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
(bij GPP met aanvrager) (19.10.21)

Op 13 oktober 2021 publiceerden wij een aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning en maken van een uitweg op de
Dammerweg 58a te Nederhorst den Berg.
Het juiste adres moet echter zijn naast
Dammerweg 57 te Nederhorst den Berg.

Disclaimer

Persoonsregistratie

- De Boomgaard 2: uitbreiden kantoor (11.10.21)
- Leeuwenlaan 40H: vergroten balkon (13.10.21)
- nabij Noordereinde 54c: plaatsen slagbomen
en overdekte betaalautomaat t.b.v. betaald
parkeren (20.10.21)

Loosdrecht
- Boshoek 5: vervangen beschoeiing (20.10.21)
- Horndijk 9: vervangen beschoeiing (20.10.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 114: afwijken bestemmingsplan voor wonen eerste verdieping
(13.10.2021)

Nederhorst den Berg
- Ankeveensepad 11: vernieuwen beschoeiing
(14.10.21)
- Dammerweg 74: verbouwen bedrijfsgebouw
(20.10.21)
- Googpad 20: vervangen damwand (14.10.21)
- Middenweg 101: maken uitweg met brug (13.10.21)
- Middenweg 101b: maken uitweg met brug (13.10.21)

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

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)
>

Besluit omgevingsvergunning,
besluit hogere grenswaarde en
afgegeven verklaring van geen
bedenkingen Reeweg 2A/B te
Nederhorst den Berg
>

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing
van de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder
a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning
hebben verleend voor de bouw van twee
woningen op het perceel Reeweg 2 a/b te
Nederhorst den Berg.

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de
wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners
verplicht hun verhuizing door te geven en
inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e)
perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 van
de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

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 gemeentehuis, 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

Het betreft de volgende persoon:

- Trapgans 5: uitbreiden bedrijfsgebouw (11.10.21)

’s-Graveland

Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Het college heeft daarnaast voor deze woningen,
gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet
bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder, hogere grenswaarden vastgesteld.
Op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning is
één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft
niet geleid tot een aanpassing van het plan.
In haar vergadering van 14 oktober 2021 heeft
de gemeenteraad een verklaring van geen
bedenkingen afgegeven.

Ter inzage
De besluiten liggen vanaf 28 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis
aan de Rading 1 te Loosdrecht. Op verzoek
sturen wij u de stukken toe. Hiervoor kunt u een
mail sturen aan info@wijdemeren.nl.
Het besluit omgevingsvergunning, met
planidentificatienummer
NL.IMRO.1696.OV32Reewg2AB2021-va00,
is ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl

- M.G. Schouten, geboren 11-07-1965, het
briefadres te wijzigen naar woonadres
De Kooi 2, Nederhorst den Berg
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact
op de gemeente Wijdemeren via
telefoonnummer 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

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).

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

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).

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wijdemeren maakt bekend
dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet
Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de
bijhouding van de persoonslijst van onderstaande
persoon definitief op te schorten.

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

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.

van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)
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Mantelzorgers vaak ‘onzichtbare helden’
WEEKBLADWIJDEMEREN

Er is een Virtual Reality (VR)WIJDEMEREN
| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
| NEDERHORST
NIEUWS VOOR
ANKEVEEN
DEN BERG | Het
DE NIEUWSSTER
simulatiefilm
‘Dementie’.
is
Overal
vind
je onzichtbavaak lastig om te doorgronden
re helden, jong en oud,
wat er allemaal gebeurt met
van het kleinste dorp tot
iemand die dementie heeft.
de grootste stad, er zijn
Via de simulatie is het mogelijk
er bijna 5 miljoen. Dit zijn
te ervaren waar mensen met
mensen die werk doen dat
dementie in dagelijkse situaniet vanzelfsprekend is.
ties tegenaan lopen en hoe
Het is bijzonder en wordt
de omgeving hierop reageert.
ontzettend gewaardeerd.
Het vergroot begrip en inleVaak vindt dit plaats achter
vingsvermogen. Een sessie
de voordeur en is daarom
op dinsdag 9 of donderdag 11
ook onzichtbaar. Desonnovember duurt ongeveer 45
danks ga je als mantelzorminuten en wordt professioger gewoon door met jouw
neel begeleid door een trainer
belangrijke werk; het bevan Into D’mentia. Aanmelden
langeloos zorgen voor je
via m.voorn@wijdemeren.nl.
naaste.
Geef hierbij uw voorkeur aan
Eens per jaar, tijdens de Week voor 9 of 11 november, in de
van de Mantelzorg, staan we ochtend (tussen 8:30 – 12:00)
hier extra bij stil. Als teken van of in de middag (tussen 13:00
erkenning en waardering, een en 17:00). U ontvangt een bemoment waarbij iedereen even vestiging van de tijd waarop u
beseft wat normaal gesproken kunt deelnemen. Locatie: het
als vanzelfsprekend wordt er- gemeentehuis aan de Rading
varen in zijn/haar omgeving. 1 in Loosdrecht.
Want mantelzorgers mogen
Gratis naar VUE Filmtheater
gezien worden.
Even lekker ertussen uit en
Programma Week van de genieten van een zelf gekozen
film in het VUE filmtheater. Je
Mantelzorg
In samenwerking met

Foto: MantelzorgNL

kunt jouw Midweek filmvouchers en tasje ophalen op
dinsdag 9 november (bijvoorbeeld na de VR-beleving van
hierboven) tot 18:00u bij Versa Welzijn. Tussen 10:00 en
12:00uur kunt u aanschuiven
voor een kop koffie met iets
lekkers erbij. Locatie: Versa
Welzijn Wijdemeren, Lindelaan 98 in Loosdrecht. Beperkt
aantal kaartjes beschikbaar,
dus aanmelden vóór vrijdag
5 november is noodzakelijk.
Zolang de voorraad strekt.
Max. 2 vouchers per adres.

Meedenken over respijtzorg is
mogelijk. Je ontvangt een bevestiging per mail. Aanmelden
bij voorkeur via mail: teamwijdemeren@versawelzijn.nl
o.v.v. Mantelzorg filmvouchers
of Iris Klarenbeek 06 516 412
59. Vermeld hierbij een korte
omschrijving van jouw mantelzorgsituatie, je naam, adres en
aantal kaartjes ( 1 of 2 ).

week het menu en proberen
hier zoveel mogelijk rekening
te houden met wensen van
mensen. Zo wordt er niet apart
vegetarisch gekookt, maar is
een gerecht redelijk simpel
aan te passen.

de mensen elkaar al jaren kenden.

kaar en professionals in gesprek kunnen gaan, verhalen
delen, vragen stellen. Of bezoek om de twee maanden
het online Mantelzorgcafé,
eerstvolgende thema ‘Levend
Verlies’ op 9 december. Het is
een plek voor herkenning en
erkenning. Deze community is
een initiatief van MantelzorgNL en mede mogelijk gemaakt
door het Oranjefonds.

Een prettige online omgeving
Deeljezorg.nl is een platform
waar mantelzorgers met el-

Toffe Peren Live
Door: Kim Tomei

KORTENHOEF
In mei dit jaar schreven we
over het ‘Toffe Peren project’ in Wijdemeren. Toffe
Peren ontstond vorig jaar
in Bussum, onder bezielende leiding van Ahmet
Turkmen, die het project
al snel uitrolde naar Wijdemeren.
Het idee van Toffe Peren is,
dat mensen die eigenlijk tussen wal en schip vallen (denk
aan eenzame mensen, ouderen en mensen met een GGZ
achtergrond) eenmaal per
week samenkomen en een
gezonde maaltijd nuttigen. Hopelijk ontstaan er op deze wekelijkse bijeenkomst nieuwe
contacten onderling, waardoor
er een stukje eenzaamheid
bestreden wordt. Door corona
kon dit niet en zo ontstond er
een groep vrijwilligers in Bussum die samen boodschappen
doet, kookt en de maaltijden
bezorgt bij de mensen, zodat
er toch een contactmoment
was. Ideaal was het allemaal

natuurlijk niet. Groot was de
opluchting toen op 20 oktober ‘Toffe Peren’ dan eindelijk
de vorm gekregen heeft zoals
deze bedoeld was.
Gezelligheid en rammelende
pannen
Als we rond 18.00 uur het terrein van de katholieke kerk
in Kortenhoef oplopen, kun
je blindelings op de geuren
en geluiden afgaan. Het pad
langs de kerk was gevuld met
de geur van… zuurkool. Er
klonken rammelende pannen,
we hoorden veel gepraat en
hier en daar een schaterlach.
Bij ‘t Achterom stonden twee
vrijwilligers even buiten pauze
te houden. Enthousiast vertelden ze waar ze mee bezig
waren. In de keuken was het
een komen en gaan van vrijwilligers. Er werden borden
opgehaald, afgewassen, pannen uitgeschraapt. Deze week
stond er zuurkool met kip en
witlofsalade op het menu,
volgende week zorgen 2 Syrische vrijwilligers voor het eten
en wordt er Syrisch gekookt.
De vrijwilligers bepalen iedere

Corona heeft veel gedaan bij
deze doelgroep en de opluchting was duidelijk voelbaar bij
de aanwezigen. In de eetzaal
hing een uitstekende sfeer.
Zo’n 30 mensen genoten van
elkaars gezelschap en wisselden ervaringen uit. Er werd
flink gelachen en het leek alsof

Wachtlijst
Kent u iemand die in aanmerking zou komen voor een wekelijkse gezonde maaltijd en
een avondje weg van huis?
Dan kunt u via de huisarts,
Versa Welzijn, Vrienden van
Veenstaete of de Zonnebloem
deze mensen aanmelden. Dit
zijn de instanties waar de organisatie mee samenwerkt.
Op dit moment is er geen
plaats, maar u kunt iemand via
bovenstaande kanalen aan-

melden voor de wachtlijst.
Vrijwilligers
Op de vraag of er vrijwilligers
nodig zijn, wordt heftig ‘ja’ geschud. Vooral chauffeurs om
mensen rond 16.30 uur van
huis naar ‘t Achterom te rijden
en rond 19.00 uur weer thuis
te brengen. Dit mag op wekelijkse basis, maar dit hoeft niet.
Hoe meer vrijwilligers er zijn,
hoe meer er gerouleerd kan
worden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met
Jan Nijnuis: 06-15292153.
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FAMILIEBERICHTEN
Via deze weg willen wij iedereen
bij wie we het niet persoonlijk
kunnen doen bedanken voor het
medeleven na het overlijden van

Cees

Dankzij alle bloemen, kaartjes
en steunbetuigingen weten wij
dat hij bij velen geliefd was.
Het is ons tot troost dat wij niet
de enigen zijn die hem missen.
Corrie Snel-de Leeuw
Wilma en Frans
Ronald, Desiré en Bram

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

WEE

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
0626252434

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

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

Gevraagd:
Huishoudelijke hulp voor
3 - 4 uur per week.
Ned. den Berg
Tel nr 06 55 718988
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of
035-6566623

NIEUWS VOOR AN

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl
0294-253444
Concert kamerkoor Akkoord
A. van P. kerk Kortenhoef
31 oktober, 3 uur.
Scheiden los je samen op
www.smitvernooij.nl
0294-253444

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850

Rug of Nekklachten?
Boek een behandeling.
Massagepraktijk DonnaLife
www.donnalife.nl

Bergplaats koffie inloopochtend

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
• Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

eroen

WWW.BAKKERJEROEN.NL

Speculaastaartje

NEDERHORST DEN BERG
Op woensdag 3 november
starten we weer op de eerste en derde woensdag van
de maand met onze gezellige koffie instuif in de Bergplaats aan de Kerkstraat te

Nederhorst den Berg .
Iedereen is van harte welkom
vanaf 10.00 uur. Volgens de
overheid is dit een activiteit
waarvoor geen coronabewijs
hoeft te worden getoond. Er

GooiTV
REGIO
De programmering van
GooiTV vanaf woensdag
27 oktober:
In een nieuwe aflevering van
In Derde Termijn staat Ruud
Bochardt stil bij diverse zaken die te maken hebben

met de LHBTI. Laura van
Nieuwenhuijze van het COC
Midden-Nederland en Helma
Ketelaar schuiven aan. Er is
weer het Gesprek Met een lid
van het college van B&W van
Wijdemeren over actuele zaken. In TV Magazine is er onder andere aandacht voor de

Hemelbestormers in Naarden
Vesting, de Gouden Klim en
70 jaar televisie.

Speculaasweken
Dikke
speculaasbrokken

Speculaasjes
met- of zonder
amandelen,
250 gram

Speculaas
kwarkbol

2E PAKJE

NU VOOR

€12,95

wordt dus niet gecontroleerd,
maar wij zullen het op prijs
stellen als u -ter bescherming
van anderen – alleen komt als
u bent gevaccineerd of corona
hebt gehad.

ZONDER
AMANDELE
N

€ 2,95

MET
AMANDELE
N

5
0%
KORT
ING

€ 3,25

NU VOOR

€ 3,95

Geldig van donderdag 28 oktober t/m zondag 14 november.

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

Onze droom
voor Mariëlle
is nierziekten
genezen.
Deel je onze droom?
Sms NIER naar 4333
of kijk wat jij kunt
doen op nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2
(exclusief telefoonkosten).
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

NIEUWSSTER
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Aandacht voor mantelzorgers in Nederhorst den Berg

Bijna 1000 euro voor Nierstichting in			
Ankeveen

| ‘S-GRAVELAND
| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
DEN BERG
handicapt
zijn. Kent
u één
of
NEDERHORST
DEN
BERG | KORTENHOEF

ANKEVEEN
Ruim 40.000 vrijwilligers collecteerden van 19 tot en met
25 september in heel Nederland tijdens de collecteweek
van de Nierstichting. In Ankeveen bracht dat een recordbedrag van € 989,09 op. Samen
kunnen we ervoor zorgen dat
kinderen met een nierziekte
weer mee kunnen doen. Door
er aandacht voor te vragen en

WEEKBLADWIJDEMEREN
In samenwerking met

In navolging van Sint Maarten
die zijn mantel deelde met een
zwerver en zo voor iemand
zorgde willen wij, vanuit de
RK-parochie en de protestantse gemeente Nederhorst
den Berg, een kleine attentie
bezorgen bij mensen die belangeloos hulp bieden aan
familieleden, bekenden of andere naasten, die ziek of ge-

meerdere personen die deze
zorg en/of ondersteuning bieden, geeft u dan hun naam en
adres aan ons door. Zo laten
wij ze merken, dat zij gezien
en gewaardeerd worden.
Aanmelding vóór 1 november kan per e-mail: duindijk@
gmail.com of baar307@planet.nl.

door meer onderzoek te doen.
De Nierstichting krijgt geen
structurele financiële steun van
de overheid en is afhankelijk
van giften en donaties. “De
inkomsten uit de collecteweek
zijn dan ook erg belangrijk voor
de Nierstichting”, benadrukt
Coos de Wilde, Nierstichting
collectecoördinator in Ankeveen. “Wij bedanken alle collectanten dan ook hartelijk

voor hun vrijwillige inzet en
donateurs voor hun steun. En
zijn ontzettend blij met deze
opbrengst.”
Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan
alsnog een donatie doen op
https://nierstichting.nl/. Doneer
en help mee zodat kinderen
met een nierziekte weer mee
kunnen doen.

Online veiling voor laatste kans op leven		
Kerwin
Tot en met zondag 31 oktober vindt er een online veiling
plaats t.b.v. de vooruitstrevende kankerbehandeling van Kerwin van Marissing (36) in Duitsland. Kerwin kreeg op zijn 34e
verjaardag, 2,5 maand nadat
hij vader was geworden, te horen dat hij een agressieve vorm
van kanker had en de eerste
verjaardag van zijn zoontje niet
mee zou maken. Dankzij een
eigen medische zoektocht dat

onder meer naar behandeling
met immunotherapie in Spanje
heeft geleid, is Kerwin tot grote
vreugde drie jaar later nog in
leven. Nu blijkt echter dat de
kanker resistent is geworden
tegen de therapie. De enige
hoop die nog rest is een gepersonaliseerd kankervaccin.
De allernieuwste ontwikkeling
op oncologisch gebied. In Nederland nog niet beschikbaar
en dus niet vergoed. Hun eigen

spaarpot is inmiddels leeg dus
via een doneeractie en deze
veiling, vol met items die bijdrage aan het genieten van het
leven, hoopt het stel het nodige
geld bij elkaar te halen. Neem
dus zeker een kijkje op kvm.
onzeveilingonline.nl. Bied mee
of doneer en draag daarmee bij
aan de toekomst van kankerbehandeling en een toekomst
voor dit jonge gezin. Zie: https://kvm.onzeveilingonline.nl/

Het Zandkasteel-zorg opent uniek dagcentrum
‘S- GRAVELAND
Zorgorganisatie Het Zandkasteel-zorg
opent
op
vrijdag 29 en zaterdag 30
oktober officieel de deuren van haar nieuwe pand
Villa Labora in ’s-Graveland. Villa Labora zal een
thuis worden voor kind,
jeugd en jongvolwassene met een verstandelijke
beperking. Uniek aan het
dagcentrum is dat het alle
vormen van opvang aanbiedt onder één dak, waaronder ook nieuwe vormen
van opvang zoals een
zorgontwikkelingsgroep
en op termijn doordeweeks logeren. Daarnaast
maakt het Zandkasteel een
unieke koppeling met het
onderwijs vanuit hun doelstelling: iedereen kan zich
ontwikkelen.

opvang van meer kinderen.
Zo zal Villa Labora in de toekomst een plek zijn waar naast
opvang ook vrijetijdsbesteding en verschillende vormen
van therapie (door externen)
worden aangeboden. Anders
dan andere organisaties die
opvang verzorgen, biedt Het
Zandkasteel niet alleen opvang aan kinderen, maar ook
aan jeugd en jongvolwassenen. Een combinatie die een
saamhorigheidsgevoel en leuke dynamiek ontketent tussen
jong en oud. Voor de jonge
kinderen brengt het nieuwe
ervaringen en leermomenten
en de oudere kinderen stelt
het in staat om op een meer
ontspannen manier te spelen.
Er ontstaat zo een bijzondere
verbintenis op basis van ontwikkelingsniveau, ongeacht de
kalenderleeftijd.

Het Zandkasteel beoogt met
het nieuwe pand niet alleen
de huidige vormen van opvang onder één dak te brengen en uit te breiden, ook
biedt het nieuwe pand ruimte
voor nieuwe faciliteiten en de

Het Droomkasteel
Naast de toekomstige uitbreiding van logeren in het
weekend naar doordeweeks
logeren, opent het Zandkasteel ook een nieuwe zorgontwikkelingsgroep, genaamd het

Droomkasteel. Het Droomkasteel is erop gericht om
kinderen die nog niet of niet
meer naar school kunnen, en
waar momenteel in de regio
geen geschikt alternatief voor
is, een plek te geven. Door
samen te werken met leerkrachten van lokale scholen
krijgen de kinderen in deze
groep toch de verbinding met
onderwijs en wordt hun een
veilige plek geboden om zich
te ontwikkelen. Initiatiefneemster en drijvende kracht achter
het realiseren van het nieuwe
pand is Katarine Mirovic, moeder van de 8-jarige Jolie, een
vrolijk, ondeugend meisje met
een verstandelijke beperking.
Vanuit eigen ervaring kent ze
de enorme zoektocht om een
veilige plek te vinden voor kinderen zoals Jolie, en voelde
de noodzaak om voor hen een
plek te creëren. Zo startte ze in
samenwerking met Karin van
Zanden, eigenaresse van het
Zandkasteel het initiatief voor
de zorgontwikkelingsgroep en
werden vervolgens de plannen voor een nieuw pand gesmeed.

De opening van Villa Labora
Op vrijdag 29 en zaterdag 30
oktober staat de opening van
het getransformeerde pand
van Natuurmonumenten aan
het Noordereind te ‘s- Graveland gepland. Eerst zullen op
vrijdag de samenwerkingspartners, gemeente en andere zakelijke relaties worden
uitgenodigd om het pand te
komen bekijken. Op deze dag
zal burgemeester Crys Larson
van Wijdemeren samen met
één van de kinderen de ope-

ning verrichten. Vervolgens zal
Villa Labora op zaterdag tijdens verschillende feestelijke
activiteiten worden geopend
door de nieuwe bewoners en
hun ouders en verzorgers.
Het project is mede mogelijk gemaakt door Change=,
GreenFields TAD, Vastbouw,
Holland Property Plaza, Prolance, SWV Unita, Natuurmonumenten, Cushman & Wakefield, Image Building, Hoekstra
Installatie en Steven Vlugt.

NIE

12

Woensdag 27 oktober 2021

Forza Almere 1 – ASV 1
Heren 1 van ASV verzamelde
om 13 uur in Almere waar een
wedstrijd op kunstgras wachtte.
Helaas zijn er nog 5 geblesseerde waarvan Leroy hoogst
waarschijnlijk dit seizoen niet
meer in actie kan komen na
een gescheurde achillespees
in de wedstrijd tegen Eemnes.
Geurt Holdinga was naast zijn
functie als vice voorzitter zoals

bij alle uit wedstrijden van heren 1 weer bereid de vlag ter
hand te nemen.
Na het eerste fluitsignaal werd
door beide teams matig begonnen aan de wedstrijd waarbij ASV na zo’n 10 minuten de
wedstrijd begon te controleren.
In de volgende minuten creëerden de spelers van ASV
meerdere goede kansen maar
konden, mede door een niet

gegeven en duidelijke penalty,
niet tot scoren komen.
In een moment van onachtzaamheid kon Forza geheel
tegen de verhouding in uit een
lange bal wel scoren, 1-0 voor
de thuisclub.
Het werd duidelijk dat ASV een
tandje bij moest zetten en hun
kansen moest benutten.
Gelukkig kon ASV net voor

WEE

Na de rust ging ASV door op
het tempo wat ze eind 1e helft
hadden ingezet wat leidde tot
de 1-2 in de 55 min en de 1-3
in de 64 min voor ASV door
respectievelijk Neville en Epi.

door de 2-3 te scoren, maar
NIEUWS VOOR AN
ASV bleef de bovenliggende
partij en gooide de wedstrijd
zo’n 3 minuten later definitief
in het slot door de 2-4 binnen
te schieten. De ingevallen Karel kon in de 86 min binnen
schieten na een goede voorzet
door Argil. De topscoorder van
Ankeveen scoorde tot nu toe
in elke wedstrijd.

Aan het eind van de wedstrijd
kwam Forza nog even terug

Volgende week thuis om 15
uur tegen BVV 31

JO19-1 blijft het uitstekend
doen in de hoofdklasse. Zaterdag won het weer een uitwedstrijd. Ditmaal werd SDO
JO19-1 met 0-2 verslagen.
Menno Knip en Tobias Serpenti scoorden.

pen zij hun diploma uitgereikt
te krijgen.

rust de stand gelijktrekken uit
een aanval opgezet door Nanto die rondom de zestien Sherrick kon bereiken, 1-1.

S.V. ’s-Graveland nieuws
Door het oneven aantal teams
in de competitie was het 1e
afgelopen zaterdag vrij. Aanstaande zaterdag ontvangt het
om 14.30 uur het Hilversumse
OSO.
Het 2e had graag op eigen
kracht de volgende ronde van
de bekercompetitie bereikt,
maar SDO 2 zegde de wedstrijd af. Daarmee is het 2e
zonder te spelen dus door.

Ook een veerkrachtig 5e heeft
de volgende bekerronde bereikt. Na een 1-0 (Eelco van
Gestel) werd een 1-3 achterstand tegen het jongere Victoria O23 door Erik Heijnen en
Mark de Graaf ongedaan gemaakt. Penalties moesten de
beslissing brengen. Doelman
Erwin Woppenkamp stopte er
een en Anton Huart toonde
zich als laatste penaltynemer
koel.

VR1 ondervond weinig weerstand van CJVV VR1, maar
speelde desondanks gedurende 90 minuten geconcentreerd. Dat resulteerde in 8
doelpunten, waarvan de eerste in de 3e minuut viel en
de laatste in de 90e minuut.
De maaksters: Kaylee Stoops
(3x), Eva Plaizier, Emma van
der Laan, Mikki Sluyter, Maaike Hofman en Julia van ’t
Klooster.

Vorige week zijn 11 jeugdtrainers begonnen met de KNVB
cursus Jeugd Voetbal Trainer
Coach. Na vier cursusavonden met theorie en praktijk ho-

Diners, een Toer de Boer,
hét S.V. ‘s-Graveland jubileumshirt, het door Sjaak Swart
gesigneerde
AJAX-shirt,
kaartjes voor de Grand Prix
Zandvoort 2022. Zo maar een
greep uit de kavels van de Veiling van de Eeuw. De veiling
op 7 november bijwonen? Op
onze site staat alle informatie.

Veiling van de Eeuw
S.V. ‘s-Graveland
op zondag 7 november
Door de continue groei van de S.V. ’s-Graveland
en de overstap van de senioren teams naar de
zaterdag is er bij de 100- jarige S.V.’s-Graveland
behoefte aan extra kleedruimtes. Voor een heel
groot deel is dit door de vereniging zelf op te
brengen, maar het biedt ook kansen om hier
een mooi evenement, Veiling van de Eeuw, aan
te verbinden waarbij leden, ouders van leden,
sponsors en andere betrokkenen hun steentje
kunnen bijdragen.
Op zondag 07 november a.s., vanaf 16.00 tot
circa 19.00 uur, wordt er door Patrick van Huisstede (van Veilinghuis Van Spengen) geveild
in Hotel/Partycentrum De Drie Dorpen aan
de Cannenburgerweg met als doel een mooie
bijdrage voor de jarige bij elkaar te bieden. De
circa 60 kavels zijn aangeboden door leden,
sponsors en andere betrokkenen. Als de reeds
bekende kavels een voorbode zijn van wat ons
staat te wachten, dan wordt de veiling een unieke gezellige gebeurtenis en tevens een buitenkans voor kopers.
Via www.svsgraveland.nl blijf je op de hoogte
van het actuele Veiling aanbod en daar vind
je ook de link om je aan te melden als je de
Veiling van de Eeuw wilt meemaken. Wacht
niet te lang met aanmelden want vol = vol en
uiteraard houden we rekening met de geldende
Corona toegangseisen. De Veiling van de Eeuw
is bestemd voor iedereen die S.V. ’s-Graveland
een warm hart toedraagt en daarom hebben we
gekozen voor de Drie Dorpen zodat we er een
echt dorps/ Wijdemeers evenement van kunnen
maken met veel enthousiaste bezoekers.

Kavels:
- een geheel verzorgde sloepentocht met schipper Dik van Enk;
- biljart/kunststoot clinic door SVS Voorzitter Marc Degekamp;
- dinerbon voor vier personen van Restaurant Docks;
- één minuut winkelen bij Jumbo Kortenhoef;
- een huidbehandeling en producten van The Skinbar;
- Assistent-coach bij de Wijdemeren derby S.V. ’s-Graveland – ASV’65;
- een gesigneerd Ajax-shirt van Sjaak Swart;
- een ‘duo-seat’ op een sulky bij de Grasbaanraces;
- 2 kaarten voor de F1 Grand Prix Zandvoort op zondag 4 september
en nog heel veel meer!!

Zorg dat je erbij bent en meld je aan via www.svsgraveland.nl

THE SKINBAR
HUIDVERBETERING & HUIDVERJONGING
KORTENHOEF

NIEUWSSTER

13

Woensdag 27 oktober 2021

VV Nederhorst nieuws

WEEKBLADWIJDEMEREN

Nederhorst pakt koppositie via hoekschoppen maar wist
NIEUWS
ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND
NEDERHORST
DENechte
BERG | DEkanNIEUWSSTER
verder | maar
weinig
na
2-1VOOR
overwinning
op VVIJ.| KORTENHOEF
Nederhorst en VVIJ uit IJssel- sen te creëren. Na de pauze
stein hadden voorafgaand aan een ander beeld met een overhet duel allebei een 100% sco- wegend sterker Nederhorst.
Het duurde echter tot de 77e
re weten te halen.
minuut voordat Felix Yorks na
Nederhorst won het treffen uit- een slim passje van Bram van
eindelijk verdiend aangezien der Wiel fraai de keeper wist
zij met name na rust verreweg te passeren en zo voor de 2-1
voorsprong zorgde. Dik verde betere kansen kregen.
diend op dat moment want
Al na 2 minuten kwam de Nederhorst had de overhand
voorsprong voor de thuis- en de beste kansen. VVIJ proploeg. Een ingestudeerde beerde het nog wel maar tot
corner bereikte Job van Wijk echt grote kansen kwam men
die vervolgens doeltreffend niet en zo blijft de formatie van
uithaalde en zo voor de vroe- trainer Sint ook na 4 duels onge voorsprong zorgde. Ge- geslagen. Volgende week de
durende de eerste helft werd lastige uitwedstrijd in Loenen
het een op en neergaande tegen streekgenoot De Vecht.
wedstrijd waarbij de gasten
iets makkelijker combineerden Nederhorst 2 moest in de 2e
maar de thuisploeg een goede ronde van de beker aantreden
collectieve inzet toonde. VVIJ tegen Hertha 2. Waar voor
werd voornamelijk gevaarlijk rust de score 3-0 in het voorIn samenwerking met

deel van de Bergers had kunnen en moeten zijn kwam de
kater met de 0-1 in blessuretijd. Een zeer effectief Hertha
scoorde na rust nog twee maal
en bezorgde Nederhorst 2 de
uitschakeling in het bekertoernooi.
Het beperkte programma gaf
nog een wedstrijd van de meiden onder 17. In een leuk en
spannend duel gingen ze met
2-3 onderuit tegen de meiden
van SO Soest.
Vermeldenswaard is nog de
uitreiking van Albert Hein die
een check overhandigde aan
de voorzitter vanwege de ruim
€ 1.300 opbrengst van de onlangs gehouden boodschappenactie.
Voor meer info www.vvnederhorst.org

Odis Volleybal – 1 in plaats van 3 wedstrijden
De wedstrijd van Heren 1 en
Meisjes B is verplaatst, dus
deze week geen testosteronen/of puberzweet-geweld. Dames 1 speelde wel. Zij mochten voor de beker aantreden.
Op een regenachtige woensdagavond toog de verslaggever met een deel van het gezin
naar Utrecht. Majella speelt
normaliter in sportcentrum de
Galgenwaard (Utrecht oost),
nu echter niet. Plaats van handeling: de vrij nieuwe woonwijk Parkwijk (Utrecht west).
Daar aangekomen zagen wij
in het donker de contouren
van een basisschool. Zitten
we wel goed? Wij volgden de
zijkant van de school en daar

doemde een donker hoog vierkant gebouw op. Op de begane grond waren de ramen
afgeplakt. Gelukkig zagen we
wel vaag de vertrouwde mooie
blauwe Odisshirts. Zie dan
maar eens in het pikkedonker de ingang te vinden. Wij
sloegen de bocht om en aan
die kant was het zo mogelijk
nog donkerder. Een schemerig licht viel vanuit een inham
op een stukje van de stoep.
Een pylon hield de deur open.
Geen lamp of dergelijke boven
de ingang. Heel bijzonder. Met
een beetje creativiteit vonden
we onze weg naar de tribune.
Althans dat dachten wij, maar
het bleek de galerij naar de
kleedkamers te zijn, maar wel

met zicht op het veld.
De Odisdames stonden toen
voor. Het jeugdige team van
Majella speelt een klasse hoger. Onze dames hadden het
moeilijk tegen het service- en
smash-geweld van de Utrechtse ploeg. Daar waar bij de tegenstander alles lukte, ging
het – op een paar mooie acties
na – bij DS1 mis. Resultaat
0-3 verlies.
De eerstkomende wedstrijden
maandag 25 oktober DS1 uit.
Dinsdag 26 oktober HS1 thuis
(maar spelen uit… rara hoe
kan dat), vrijdag 29 oktober
Recreanten2 uit, zaterdag 30
oktober MB1 uit.

Club 4711
NEDERHORST DEN BERG
Uitslag + stand Herfsttoernooi
Biljartclub 4711; maandag
18 okt.: M. Zieleman – K. Jacobs 0-2, Mw. T. Bos – J. van
Greuningen 3-0, W. Clements
– Mw. D. Giavarra 0-3; Stand
aan kop: Mw. T. Bos 4-16, Mw.
D. Giavarra 4-13, R. van Huisstede 4-10.
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer: donderdag 21 okt.: W. Clements

– H. v.d. Berg 0-3, P. van ’t
Klooster – T. Otten 3-0, H.
Stalenhoef – M. Verlaan 0-3;
Stand aan kop: P. van ’t Klooster 4-12, M. Verlaan 4-12, H.
v.d. Berg 4-11.
Programma + contact: donderdag 28 okt. 19.30 uur: onderlinge competitie BV Overmeer,
vrijdag 29 okt. 14.30 – 20.30
uur: vrij biljarten + klaverjassen (bar open), maandag 1
nov. 19.30 uur: BV De Tram

tegen Biljartclub 4711 (competitie De Buuren); Contact:
06.20.40.80.58

TDC weer in zee met Volleybal Vereniging Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Met veel plezier kondigen we
aan dat Truck Dealer Combinatie ’t Gooi BV (TDC) per 14
oktober de shirtsponsor is van
Dames-3. Het bedrijf timmert
al sinds 1983 aan de weg en
is een begrip in de bedrijfswagenbranche. Het bedrijf heeft
veel overeenkomsten met
volleybal: het team van TDC
bestaat uit gedreven werknemers, met allen hart voor de
zaak. Een dynamisch bedrijf
dat met de markt mee beweegt. Bij de teamsport Volley-

bal staat naast gedrevenheid
ook bewegen centraal. Tijdens
de eerste thuiswedstrijd van dit
enthousiaste team heeft directeur Rick Singstra zijn krabbel
gezet onder het contract. Rick
is een fanatieke volleyballer en
speelt in Heren-2. Deze heren
zijn al jaren te bewonderen
in de shirts met het logo van
TDC. Nu waren Dames-3 aan
de beurt en ze zijn goed van
start gegaan: ze hebben de
wedstrijd overtuigend gewonnen met 4-0. Ze gaan met de
vlam in de pijp.

‘Besloten’ Golfkampioenschap Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 2 oktober jl. is
de strijd om het golfkampioenschap voor Bergers op
de Old Course Loenen gestreden.
Een ietwat verlaat, maar daarom niet minder interessant
verslag van het golfkampioenschap voor Bergers. De opkomst was heel goed en we
hielden het redelijk droog. De
felbegeerde trofeeën werden
gewonnen door Jacqueline
Konings en Bram van Vliet.
Hans Vuurmans verdiende de
aanmoedigingsprijs voor zijn
gedeelde eerste plaats. De
prijzen voor de ‘longest’ werden gescoord door Marianne

Stoker en Erik Vollers en de
‘neary’ werd gewonnen door
Erna Theijssen en André Siewertsen. Tot slot was er een uitdagende putt wedstrijd, waarbij
Rin van der Molen uiteindelijk
de prijs in de wacht wist te
slepen. De prijsuitreiking vond
plaats onder het genot van
een aangeklede borrel in het
clubhuis en het evenement
werd afgesloten met een diner
voor de liefhebbers. De toernooicommissie kijkt met veel
plezier terug op dit geslaagde
evenement voor Bergers en rekent op nog meer deelnemers
in 2022. Tot volgend jaar!
Foto: De winnaars, Jacqueline
Konings en Bram van Vliet.
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Terug naar soldaat Wim Kozijn
Door: Ben Groenendijk

KORTENHOEF
Wie weet word ik nog eens
Hoofd van een school,
dacht Wim Kozijn, oud-burgemeester van ’s-Graveland, toen hij in 1961 het
hoofdakte-diploma van de
Kweekschool kreeg uitgereikt.
Een paar dagen later zat hij,
21 jaar oud, in de trein. Hij
moest opkomen. Bij de parate troepen. ‘Zandhaas worden,’ noemt Wim Kozijn het.
Hij moest alles doen wat hij
verafschuwde: eindeloos marcheren, geblaf van sergeants
aanhoren,
bajonet-vechten.
Tot zijn geluk werd hij al snel
benoemd tot ‘chef schoenen’.
Rang: soldaat nul. Het klonk
hem als muziek in de oren.
Weg uit het militaire leven.
Zelfs tijd om te lezen. Maar
Wim Kozijn had te vroeg gejuicht, lezen we in zijn pas
verschenen boekje Soldaat in
de Oost, herinneringen aan
Nieuw Guinea (1962). Of hij
zich maar gereed wilde maken
voor een lange bootreis naar
Nieuw Guinea. Om daar een
volslagen nutteloze oorlog te
voeren. In de woorden van de
opdrachtgever: u komt de eer
toe het land te mogen dienen.

Nieuw Guinea was in 1962 het
laatste koloniale restant van
wat voorheen Nederlands Indië heette. Nederland wilde dit
niet opgeven, maar Indonesië
deed er alles aan de voormalige bezetter volledig uit de regio te verbannen. En internationaal lagen de kaarten voor
Nederland niet gunstig. Sterker nog: toen Wim Kozijn en
zijn collega’s onderweg waren
naar het strijdtoneel, liepen er
al onderhandelingen, aangevoerd door de Amerikanen,
over een terugtrekking van
Nederland. President Kennedy gaf geen rugdekking, maar
toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns
wist van geen opgeven.
Zes weken onderweg
Wim Kozijn: ‘Toen wij vertrokken wist de Nederlandse regering al dat het geen haalbare
kaart was. De rancune jegens
Soekarno voerde de boventoon. Even verbazingwekkend
was dat we geheel onvoorbereid naar een tropisch eiland
vertrokken. We kregen geen
voorlichting en geen militaire
informatie. Niemand vertelde
ons waar we terecht zouden
komen. De reis was voornamelijk eentonig. We hingen
maar wat op het dek. ’s Avonds
was het pokeren en zuipen.

Per dag kregen we een dollar.
Daar kon je twintig pilsjes van
kopen.’
Egypte wilde de vingers niet
branden aan de doortocht van
de soldaten, dus het Suezkanaal was geen optie. Het
schip met de soldaten moest
via het Panamakanaal naar de
Oost, maar daar moesten ze
op bevel van de Amerikanen
hun burgerkleding aantrekken.
Ook de VS wilden namelijk
iedere schijn van steun aan
deze militaire actie vermijden.
Eindelijk, na zes weken aangekomen in Biak werden de
militairen uitgerust met karabijnen en in groepen verdeeld.
De groep van Wim Kozijn ging
naar Kaimana.
Onverdedigbaar
‘De temperatuur was moordend. Geheel in de lijn met
mijn voormalige functie ‘chef
schoenen’ kwam ik in het
voedselmagazijn te werken.
Maar ik ontkwam niet aan het
wachtlopen in de pikdonkere
tropennacht, in je eentje. De
eerste keer was ik ontzettend
bang. Ik ging op de grond
liggen. Toen achter mij een
grote kokosnoot uit de boom
viel, schrok ik mij te pletter.
Los van de angst voor verrassingsaanvallen, was het vooral

een rustig leventje
in Kaimana. Ik heb
geen schot gelost.
Er waren 9600 Nederlandse
manschappen op het
gehele, enorm grote
eiland. We beseften
dat het onverdedigbaar was, maar de
infiltraties van Indonesische soldaten
maakten ook weinig
indruk. Ook aan die
kant leefde het besef dat het eiland
onneembaar was.
Maar dit zijn vooral
waarnemingen achteraf. Als
je daar zit, afgesloten van de
buitenwereld, zonder enige
informatie, overheerst toch de
angst.’ Wim Kozijn mocht tenslotte nog een bijna ironische
rol spelen in deze zinloze oorlog. ‘In de periode dat de vrede
werd getekend, bleken er nog
honderden Indonesische infiltranten in het oerwoud te zitten. Uitgehongerd. Wij kregen
toen het bevel hen van eten te
voorzien. Het was spannend,
want wisten zij wel van het bestand? Maar het ging goed.’
Geen herinneringskruis
Achttien Nederlandse soldaten zijn gesneuveld. Wim
Kozijn weigerde het aange-
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boden Nieuw Guinea herinneringskruis in ontvangst te
nemen. ‘We zijn er namelijk
niet heen gestuurd om de vrede te handhaven, het was kolonialistische rancune, politiek
prestige. Ik ben ook nooit naar
een Veteranendag geweest.’
Dertig jaar later meldde het
NOS-journaal dat er op het
Ministerie van Defensie nog
laden vol met herinneringskruisen lagen. ‘Toen heb ik
gebeld. Je wordt ouder hè, de
boosheid ebt weg.’
De digitale versie van ‘Soldaat
in de Oost’ is gratis te bestellen via wjkozijn-mediation@
planet.nl.

Kortenhoef, kunst en karikatuur
Door: Cor Winkel

KORTENHOEF
Iedereen weet dat Kortenhoef een kunstenaarsdorp is. Straatnamen herinneren ons aan enkele
beroemdheden. Ik noem:
Anton Smeerdijk, Bernard
van Beek, Jacob Ritsema
en Cornelis Vreedenburgh.
Hun werk is nog steeds te
zien. De stichting Kunst
aan de Dijk en de Oude
School zijn voor liefhebbers van kunst uit Kortenhoef en omstreken geen
onbekende begrippen. Tijdens de Kunstroute geven
vooral plaatselijke kunstenaars een inkijkje in hun
werk.
Als het uitkomt, maak ik tijd
vrij voor een bezoek. Mijn interesse gaat dan vooral uit naar

portretten. Flip Hamers, wie
kent hem niet, maakte ooit een
mooi portret van Piet Raven.
Voor de jongere kijkers onder ons, Piet Raven was een
spraakmakende ondernemende groenteman uit Kortenhoef,
toentertijd zelfs bekend van de
TV. Wie wel eens geprobeerd
heeft een portret te maken,
weet, dat dit een uiterst moeilijke opgave is. Niet alleen om
te maken, maar zeker ook om
de geportretteerde tevreden te
stellen. Het is nooit goed of er
mankeert wat aan. Kijk maar
eens naar sommige programma’s op TV. Die laten zien,
hoe moeilijk het is, om goed te
scoren. Hoe goed je als maker
ook je best hebt gedaan, degene die model heeft gestaan,
heeft zo zijn eigen visie en
voorkeur.

Albrecht Dürer
Dat is nu en dat was vroeger
zo. Ik ben maar een absolute leek op kunstgebied. Maar
als er iemand is, die daar een
uitzondering op is, dan is dat
Albrecht Dürer. Opdrachtgevers stonden in de rij. Hij is
al een tijdje niet meer onder
ons. Hij is van 1471. Maar wat
een artiest. Wat een tekenaar.
Nieuwsgierig geworden door
een krantenartikel, ben ik gaan
kijken. In Aken. Niet naast de
deur. Maar wat de moeite
waard. Er is zes jaar gewerkt
aan de samenstelling van de
expositie bestaande uit delen
van collecties over de hele wereld.
Kort geleden was ik op een
bijeenkomst en daar was ook
een portrettist. Of beter gezegd
een karikaturist, die was ingehuurd om de boel een beetje

te vermaken. Ieder die dat wilde kon een konterfeitsel krijgen. Binnen twee minuten was
het gepiept. De tekeningen

vonden gretig aftrek. Met wat
goede wil, kon je trekken van
jezelf terug vinden. Ook heel
knap trouwens.
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Vlijmscherp cabaret in
WEEKBLADWIJDEMEREN
Theater De Dillewijn
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

ANKEVEEN
Op zaterdag 30 oktober is het
podium van Theater De Dillewijn voor Andries Tunru. In
zijn tweede programma (tryout) haalt Andries Tunru zijn
psychologiediploma onder het
stof vandaan. Met zichzelf als
welwillend onderzoeksobject
neemt hij het mens-zijn stevig onder de loep. Met slimme
grappen, een aanstekelijke
energie en vlijmscherpe improvisaties ontleedt hij opgewekt zijn -en daarmee onzebinnenwereld. Want waarom
is half-vijf-in-de-kroeg-Andries
zo anders dan kerst-bij-deschoonouders-Andries? Is het
wel zo onlogisch om racistisch

te zijn? En wat doet het mentaal met je als je, om maar
wat te noemen, de finale van
De Slimste Mens verliest van
Snollebollekes? Van verliefd
zijn tot verlegen, van hunnie
tot wij: wie weet wat we tegenkomen! In ieder geval de ingrediënten die je van Andries
gewend bent: snelle stand-up,
vette verhalen en prachtige
liedjes.
De pers over Andries’ debuutvoorstelling Vlees, vis, wal en
schip: ‘Andries Tunru is een
heel groot talent waar we nog
jarenlang van kunnen genieten. Hij heeft de brutaliteit van
Youp van ‘t Hek, de epische

Ja, ik steek een kaars aan
voor ……
kracht van Freek de Jonge en
de innemendheid van Herman
Finkers’. – Friesch Dagblad //
‘Charisma, scherpte en goeie
improvisatie… Tunru staat op
het podium als een ervaren
rot’. – Het Parool
Zaterdag 30 oktober 2021.
Aanvang 20.15 uur. Tickets €
17,- via www.dedillewijn.nl

Ketting kleding ruil, nu ook in			
Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Misschien herinnert u het zich
nog. Begin september stond
er in dit weekblad een artikel
over Ketting kleding ruilen.
Een duurzaam, sociaal en modebewust initiatief. Het goede
nieuws is dat er nu een kledingruil wordt opgestart voor
inwoners van Nederhorst den
Berg. Het idee is simpel: met
kleding gevulde (grote) tassen
leggen een route af langs alle
deelnemers in het dorp. Krijg
je de tas thuis? Dan mag je
eruit halen wat je mooi vindt,
en iets terug stoppen dat nog
in goede staat is, maar klaar
is voor een nieuwe eigenaar.
Als je wilt, deel je een foto met
je nieuwe aanwinst in de bijbehorende WhatsApp-groep.
Daarna breng je de tas naar

herinnering te schrijven in
het gedachtenisboek om een
overledene te herdenken. ‘We
hebben kaarsjes laten branden. Dit geeft voor ons een
goed gevoel’ schreven nabestaanden van een echtgenoot
en vader. ‘Dat je innerlijke vrede zult vinden en gelukkig zult
zijn’ schreef een ander. Korte
zinnen waarachter altijd een
verhaal schuilt, kleine lichtpuntjes in een vaak duistere
wereld.
Iedereen is welkom zaterdag
30 oktober vanaf 10.00 uur in
de tent op de Meenthof.

Een lichtje ter herinnering
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 30 oktober bieden de rk-parochie en de
protestantse gemeente van
Nederhorst den Berg u de gelegenheid om een lichtje ter
herdenking aan een dierbare

overledene aan te steken. Dit
kan in de tent die op het Willie
Dasplein staat in het centrum
van Nederhorst den Berg van
10.00 tot 16.00 uur. U bent van
harte welkom.

Tentoonstelling				
‘In de Gloriosa’
de volgende dorpsgenoot op
de lijst. Deelnemers kennen
elkaar lang niet allemaal, dus
het draagt bij aan een groepsgevoel in de buurt. Meedoen?
Wil jij ook meedoen aan een
ketting kledingruil Nederhorst
den Berg? Dat kan. Vul je ge-

gevens in en er wordt contact
met je opgenomen: www.kettingkledingruil.nl. Je mag ook
rechtstreeks opgeven bij de
coördinator ketting kleding ruil,
Nederhorst den Berg; Caro
Verlouw via caromooij@gmail.
com

Nacht van de Nacht
REGIO
De Nacht van de Nacht is een
jaarlijks evenement dat georganiseerd wordt door de Natuur- en Milieufederaties. Dit
jaar op zaterdag 30 oktober.
Ook IVN Gooi doet mee. Bij
hoge uitzondering mogen we
ná zonsondergang de natuurgebieden in. Het wordt een
onvergetelijke belevenis met

KORTENHOEF
Het is een eeuwenoude traditie om op of rond Allerzielen
de gestorvenen de herdenken.
Het is een even oude traditie
om dan een kaars te branden
voor wie men wil herdenken.
Daarom staan we zaterdag 30
oktober november weer met
een tent op de Meenthof. ‘We’
dat zijn (leden van) de Antoniusparochie, de Oecumenische
Streekgemeente Kortenhoef
en de protestantse gemeente de Graankorrel. Ouderen,
jongeren, kinderen… kortom
iedereen is welkom om een
kaars aan te steken en/of een

verrassende ontmoetingen onderweg. En het is toch niet erg
als het een beetje later wordt?
U kunt de volgende dag een
uur langer slapen, want dan
is het wintertijd. We beginnen
om 19:00 uur met de jongste
deelnemers: kinderen vanaf
zes jaar, met hun ouders. Zij
wandelen ongeveer een uur.
Iedere tien of vijftien minuten

vertrekt een groep, de laatste om 20:25 uur. Omstreeks
21:30 uur is iedereen weer
binnen.
Aanmelden via de site: ivn.nl/
afdeling/gooi-en-omstreken/
activiteiten/. De startplaats
wordt op het moment van aanmelding doorgegeven.

ANKEVEEN
Na een periode van minder
openbare activiteiten zal de
Historische Kring ‘In de Gloriosa’ weer een tentoonstelling
organiseren. De tentoonstelling omvat foto’s van oude
ansichtkaarten van de drie
dorpen en enkele historische
gebruiksvoorwerpen.
Deze

tentoonstelling zal worden gehouden in hotel en partycentrum ‘De Drie Dorpen’, aan de
Cannenburgerweg 51 te Ankeveen op zaterdag 30 oktober
en zondag 31 oktober. De openingstijden zijn van 11.00 uur
tot 17.00 uur.
FOTO: Tentoonstelling 2016
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december

december

december

december

december

voor advies naar
de showroom!

december

Bespaar t/m 9 januari veel geld:
Ontvang
tot
€ 650,- terug
Easysit
betaalt
Ontdek
de
drie
werelden
van
Easy
Sit
*
voorvoor
uwu oude
de 21% stoel
BTW!* of bank!
KomBĳ
dusaankoop
nu proefzitten
in onze
van een
Easysit!
showroom en proﬁteer!

Relaxstoelen

Kom langs en ervaar ultiem zitcomfort in onze showroom!

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieper
iode:

Comfortabel zitten begint
bĳ de juiste stoel. Een stoel
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
van en geven u graag een
Easysit A90
passend
advies!

Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

High Tea Delu
xe
voor twee

Relaxstoelen
Easysit D112

Comfortbank Easysit A160

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig
Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties

Comfortbanken

Thuisdemonstratie?

Gratis het beste zitadvies

Heel veel
modellen ook
als sta-op
Snelle of directe levering leverbaar

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Relaxstoel Easysit D72

Relaxstoel Easysit F35

Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit
Profiteer
lang van
Primeur! zes dagen
Relaxstoel Easysit D64

leeftijdskorting!

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

per levensjaar

€ 5,- *

in de showrooms
Bezoek
deEasysit
Stressless
Comfort Studios
Relaxstoel
D65
Barneveld en
in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum

korting!

ERKEND DEALER

Relaxstoel Easysit D62

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Bel voor een gratis
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

Easysit A600

3772 MP Barneveld

Easysit
Hilversum
Easysit
D110

Verlengde Zuiderloswal 8a
1216 BX Hilversum

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 - 17.00 uur
Sta-opstoel Easysit DS703

easysit
DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

thuisdemonstratie
088 - 6220220

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

Relaxbank Easysit B80

Comfortbank Easysit A90

 Dé specialist in comfortabel zitmeubilair op maat  De beste hulpmiddelen, zoals een sta-opfunctie
Easysit
D65maten sta-op
Easysit D200
Easysit leverbaar
Napels
S50 showrooms,
Easysit D69
Easysit DS701

Veel
stoelen direct
 Easysit
Ruime
dus voldoende
afstand

Easysit D200

VASTE
LAGE ACTIEPRIJS!
Bezoek onze
showroom
of bel:

088-6220220
al vanaf € 795,-

Maatwerk uit eigen
fabriek
Proﬁteer t/m 3●november
van Inruilkorting
XL!

Een Easysit sta-opstoel

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

Showroom Barneveld

Showroom Hilversum
Anthonie
Fokkerstraat
43, BX
3772
MP
Verlengde
Zuiderloswal
8a, 1216
Hilversum
hilversum@easysit.nl
barneveld@easysit.nl
Openingstĳden Hilversum
Showroom
Hilversum
Dinsdag
t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur

Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX

Uw zitadviseur: Roel Brouwer

06-53420733

