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100 jaar Brandweer Nederhorst
Ter voorkoming en blussching van brand

Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Bergers uit alle hoeken en 
gaten waren toegestroomd 
naar de Open Dag ter ere 
van het 100-jarig bestaan 
van hun brandweer. Het 
korps had enorm uitge-
pakt. Het schotelde de 
bezoekers een reeks aan 
attracties en evenemen-
ten voor waar je u tegen 
zegt. Daar bovenop kwam 
het grote cadeau van het 
prachtige weer. De weer-
goden hadden duidelijk 
een feestje gehad bij de 
voorspelling van afgelo-
pen zaterdag. In plaats van 
regen, volop zonneschijn!

De organisatie had radio 10 
persoonlijkheid Cobus Bos-
scha gevraagd de dag aan el-
kaar te praten. Hij was als een 
rode draad door de dag hoor-
baar met zijn aankondigingen 
terwijl hij met microfoon over 
het flinke terrein liep. Van ’s 
ochtends tien tot vier was er 
ongelooflijk veel te zien en te 
doen: zeer populair was de lad-
derwagen waamee je omhoog 
kon. Uitgeschoven bereikte 

de ladder een hoogte van wel 
dertig meter vanwaar je kon 
zien hoe mooi Nederhorst en 
de omgeving is. Er brak ook 
geregeld brand uit. Zo vatten 
bijvoorbeeld een auto en een 
keuken vlam. Gelukkig ble-
ken dit demonstraties en kon 
het publiek de vakkundigheid 
van de brandweermannen van 
dichtbij bewonderen. Voor de 
kinderen was een puzzeltocht 
georganiseerd en ze konden 
hun energie kwijt op een reus-
achtig springkussen. Over 
het terrein lopend zag je ver-
der onder andere een stand 
waar je gadgets kon kopen, er 
stond oud brandweer materi-
eel – waaronder een prachtige 
historische brandweerauto, er 
was een ruimte waar je door 
rook heen kon lopen (met 
masker), uiteraard een stand 
met drankjes en hapjes en nog 
veel en veel meer.

“…EEN BIJ ELKAAR 
GERAAPT 

STELLETJE”

De Historische Kring Neder-
horst leverde vanuit het So-
ciaal Cultureel Centrum ook 
een hele mooie bijdrage met 

historisch beeldmateriaal en 
oude krantenknipsels. Bo-
venal hadden ze een prachtig 
themanummer over 100 jaar 
brandweer gemaakt, getiteld 
“100 jaar brandweerweze” met 
als ondertitel “Ter voorkoming 
van blussching van brand”. 
Hiervan werd een eerste ex-
emplaar aan burgemeester 
Larson uitgereikt en eigenlijk 
een tweede eerste exemplaar 
(alles kon deze dag!) aan post-
coördinator Bart IJkhout.

Ton Kuijs, voorzitter van de 
Historische Kring: “De onder-
titel was de letterlijke verorde-
ning waarmee het korps in mei 
1922 officieel werd opgericht. 
Daarvoor bestond de brand-
weer uit een grote groep men-
sen die door de burgemeester 
was aangewezen. Maar dat 
betrof eigenlijk een bij elkaar 
geraapt stelletje dat soms niet 
eens kwamen opdagen. Een 

grote brand in het centrum 
van het dorp die door gebrek 
aan middelen niet kon worden 
geblust, was de directe aanlei-
ding voor de burgemeester om 
officieel een eigen korps met 
eigen materieel te vormen.

De huidige burgemeester 
Crys Larson sprak bij de uit-
reiking van een unieke orga-
nisatie. “Niet alleen vanwege 
hun unieke taak voor de regio 
met hun duikersploeg maar 
ze zijn meer dan een brand-
weerkazerne. Ze zijn het hart 
van de gemeenschap. De deu-
ren staan altijd open.” Vlakbij 
stond Bart IJkhout te genieten. 
“Het was een lange voorbe-
reiding,” vertelde hij,” dat kan 
je ook wel zien aan wat er al-
lemaal staat. Honderddertig 
man (en vrouw) hebben hier 
aan meegewerkt. En dan het 
mooie weer als mooi cadeau-
tje, de enorme drukte… ieder-

een heeft het naar z’n zin!

Zo was het een knallend slot-
stuk van een eeuw brandweer 
in Nederhorst den Berg. We 
hopen met z’n allen vurig(!) dat 
ze nog lang en levendig in ons 
midden blijven maar vooral dat 
ze helemaal niks te doen krij-
gen. Bedankt!

  

AFSCHEID NEMEN OP HET WATER!

Uitvaart en Asverstrooiingen.
Eer uw dierbaren op de Loosdrechtse Plassen.

www.afscheidnemenophetwater.nl
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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.

Heeft u vragen over uitvaartverzorging,
uitvaartverzekeringen en/of uitvaartkosten?
Komt u dan gerust naar ons inloopspreekuur

elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

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
en van 9.00 tot 13.00 Carolines Viskraam 

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

Meer informatie of meedoen?

Administratie / financiën
Selina Duikersloot | 06 506 846 72 | sduikersloot@versawelzijn.nl

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers | 06 524 601 77 | dfolkers@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg
Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje
Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is. 
Vrijwilligers halen/brengen in u hun eigen auto.

Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00uTel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

www.versawelzijn.nl

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

Meer informatie of meedoen?

Boeken, Baby- & kindercadeautjes
Elke 1e & 3e zaterdag van de maand
Willie-Dasplein, Nederhorst den Berg

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

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 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek 035 - 683 03 00

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Loosdrecht paul.stoove@politie.nl
Wijkagent Kortenhoef / ’s-Graveland  merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg / Ankeveen annemarie.van.gent@politie.nl

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN
OLV Hemelvaart
   Do. 12 mei: 10.00 uur:
   W. Balk
   Zo. 15 mei: 9.30 uur:
   J. Dresmé en W. Balk
H. Antonius
   Zo. 15 mei: 9.30 uur:
   Liturgiegroep
St. Martinus
   Za. 14 mei: 19.00 uur:
   W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 15 mei: 10.00 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 15 mei: 10.00 uur:
   Ds. K. van Meijeren  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 15 mei: 9.30 uur:
   Ds. R.A. Houtman
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 15 mei: 11.15 uur:
   Wout van der Spek          Wout van der Spek          Wout van der Spek
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 15 mei: 10.00 uur:
   Ds. H. Burggraaff

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur, in geval van
        weekendactiviteiten in overleg
Aanleverformat: Alleen in Word, alle andere formats

             worden retour gestuurd
Aantal woorden artikelen: max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
        naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín
het Word-bestand invoegen!
Foto’s: jpeg formaat; minimaal 500 kb.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving: John Voogd & Mariël Dunnebier
UitAgenda: uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl
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Coalitieonderhandelingen gestart,    
beoogde wethouders bekend
WIJDEMEREN
Op 30 april jl. zijn de coalitie-
onderhandelingen voor de vor-
ming van een College van Bur-
gemeester en Wethouders in 
de gemeente Wijdemeren ge-
start. De Lokale Partij, PvdA/
GroenLinks en de VVD werken 
onder leiding van formateur 
Gert Zagt aan een ‘Coalitieak-
koord-Plus’ waarin ambities en 
plannen voor de komende vier 
jaar vorm krijgen. In dit traject 
vragen we de ambtelijke or-
ganisatie regelmatig om in-
formatie over belangrijke ont-
wikkelingen en verduidelijking 

van knelpunten. Denk onder 
andere aan de huisvesting van 
vluchtelingen uit Oekraïne, de 
Omgevingswet, duurzaam-
heidsbeleid, bouwplannen, 
ontwikkelingen in het sociaal 
domein, verkeer, recreatie en 
toerisme. Maar natuurlijk ook 
over de zorgelijke financiële 
positie van de gemeente en de 
stand van zaken van de orga-
nisatieontwikkeling. Afhanke-
lijk van de voortgang van de 
gesprekken, is in juni installa-
tie van  de nieuwe wethouders 
gepland. Om dit te kunnen 
halen werken we continu door 

aan het akkoord. Tussentijds 
gaan we nadrukkelijk ook de 
andere Wijdemeerse politieke 
partijen betrekken bij de in-
houd. Ondertussen zijn de be-
oogde wethouders-kandidaten 
bekend. Namens De Lokale 
Partij Alette Zandbergen en 
Gert Zagt, namens de PvdA/
GroenLinks Stan Poels en na-
mens de VVD Els Kruijt. De 
portefeuilleverdeling volgt later 
bij de presentatie van het “Co-
alitieakkoord-Plus”.

Foto: Douwe van Essen
   

CDA Zienswijze tegen beheerplan Provincie
WIJDEMEREN
CDA Wijdemeren dient ziens-
wijze in tegen ‘ontwerp Natura 
2000-beheerplan Oostelijke 
Vechtplassen’. Belangrijkste 
reden hiervoor is dat onze 
(agrarische) ondernemers en 
inwoners te veel beperkt wor-
den in hun mogelijkheden. 

Bij het vaststellen van de om-
gevingsvisie heeft de provincie 
de maatregel, ‘Bijzonder Pro-
vinciaal landschap’ ingesteld. 
Iets waar het CDA Wijdemeren 
altijd tegen geageerd heeft, 
omdat dit nadelige gevolgen 
heeft voor onze recreatie en 

agrarische ondernemers en 
inwoners. Door dit regime mag 
op vele stukken in Wijdemeren 
vrijwel niets meer, waar eer-
der nog ontwikkeling mogelijk 
was. 

Nu ligt het Ontwerp Natura 
2000 beheerplan Oostelijke 
Vechtplassen 2022-2028 ter 
inzage. In dit beheerplan wordt 
gesproken over ‘in en om het 
gebied’. Het CDA Wijdemeren 
maakt bezwaar dat dus niet 
alleen voorwaarden gesteld 
worden aan het bescherm-
de gebied, maar ook aan het 
gebied eromheen. Daarnaast 

maken wij bezwaar dat geke-
ken wordt of bestaande acti-
viteiten in dit gebied kunnen 
(blijven). 

Concreet voorbeeld zijn de 
maatregelen voor het Wijde 
Blik. Het gaat hier om het te-
rugdringen van vaarbewegin-
gen en plaatsen van drijfbal-
ken. Dit heeft grote gevolgen 
voor de recreant en de recre-
atieondernemer en daarmee 
juist voor de eigen inwoner, die 
genieten van de plassen.

De (grauwe) gans is een grote 
bedreiging voor tal van vogels 

en ook voor agrarische onder-
nemers. In de plannen van de 
provincie, wordt de oorzaak 
naar de mening van CDA Wij-
demeren niet voldoende aan-
gepakt. 

Een andere onacceptabel 
maatregel is vernatting van 
graslanden. Eerder hebben wij 
bezwaar gemaakt tegen acti-
viteiten die de provincie in dit 
gebied heeft ondernomen om 
particuliere grondeigenaren te 
dwingen grond te verkopen 
onder dreiging van onteige-
ning.

Kortom wij zien veel bezwaren 
in dit beheerplan en vinden dat 
de inwoners en ondernemers 
niet voldoende betrokken zijn 
bij het opstellen van dit plan. 
Wij blijven ons als fractie inzet-
ten om onze bezwaren ken-
baar te maken bij de provincie. 

Hele zienswijze lezen?

https://www.cda.nl/
noord-holland/wijdemeren/
actueel/nieuws/cda-wijde-
meren-dient-zienswijze-in-te-
gen-beheerplan-provincie?-
no_cache=1

   

Administratie voor Elkaar zit voor u klaar
WIJDEMEREN
De administratie. Voor 
sommigen iets wat erbij 
hoort, voor anderen een 
hoofdpijndossier, zeker als 
je iemand bent die snel het 
overzicht kwijt is, of vindt 
u het lastig om alles te di-
gitaliseren?

Een slechte administratie 
kan verlammend werken. Dit 
merken Selina en Tineke bij 
ouderen, jongeren, maar bij-
voorbeeld ook bij ZZP’ers 
die ineens belastingaangiftes 
moeten regelen. 

Voor alle mensen uit Wijdeme-
ren, hebben Selina en Tineke 
het ‘Administratie voor Elkaar’ 
spreekuur in het leven geroe-

pen. Elke vrijdag staan Selina 
en Tineke, samen met vrijwilli-
gers, klaar om anderen te hel-
pen bij hun administratie. 

Zorgen
Selina en Tineke maken zich 
zorgen, zij zien dat door de 
Coronapandemie en de ho-
gere energieprijzen, veel ge-
zinnen niet meer rondkomen. 
Ze weten niet wat ze moeten 
doen en bouwen schulden op. 
‘Kom alsjeblieft langs’ bena-
drukken de dames. 

Vaak helpt het al om overzicht 
te scheppen in de inkomsten 
en uitgaven. 
Administratie voor Elkaar is er 
écht voor iedereen. Het doel is 
dat de mensen uiteindelijk zelf 

hun administratie bijhouden. 
Ook kun je hulp krijgen als je 
een gesprek met een instantie 
wil voorbereiden, of als je een 
goede sollicitatiebrief wil op-
stellen. 

Veel mensen die voor het 
eerst binnenkomen, schamen 
zich voor hun administratie. 
Dat hoeft niet. Niets is te gek 
en als het team zelf niet kan 
helpen, dan regelen ze dat er 
hulp komt. 

Vrijwilligers gezocht
Selina en Tineke zijn op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers, om 
nog meer mensen te kunnen 
helpen. Zeker met de stroom 
vluchtelingen uit de Oekraïne 
verwachten zij een enorme 

toeloop. Je hoeft geen erva-
ring te hebben, dat leer je ter 
plekke. Het is vooral belang-
rijk dat je een ‘mensen mens’ 
bent.
Administratie voor elkaar. Elke 
vrijdag van 09:30 – 11:00 uur, 
Versa Welzijn Lindelaan 98, 
Loosdrecht. Voor het maken 
van een afspraak of om jezelf 

aan te melden als vrijwilliger 
kunt u contact opnemen (bel-
len of whatsapp) met Selina 
Duikersloot: 06-50684672. 

Administratie voor Elkaar is 
gratis

Fotobijschrift: Selina Duikersloot 
(l) en Tineke van den Tol
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Pleegouders gezocht
REGIO
De gemeenten in Gooi en 
Vechtstreek zijn op zoek 
naar pleegouders, gezins-
huisouders en steunou-
ders. Er is zowel landelijk 
als regionaal onvoldoen-
de opvang voor kinderen 
die (tijdelijk) niet bij hun 
ouders kunnen wonen. 
Pleegouders, gezinshuis-
ouders en steunouders 
zijn van onschatbare 
waarde én heel hard no-
dig. 

Pleegouders, gezinshuisou-
ders of steunouders kunnen 
het verschil maken in het 

leven van een kind. Bijvoor-
beeld doordat een kind even 
op adem kan komen of door 
veiligheid en een tijdelijk thuis 
te bieden. Pleegouders zijn 
er in verschillende vormen. 
Soms is het voor een week-
end per maand, een vakan-
tie, een jaar of juist langdurig. 
Gezinshuisouderschap is ook 
een vorm van pleegzorg, maar 
is wat anders dan een pleeg-
gezin. Gezinshuisouder zijn is 
een betaalde baan en vraagt 
bepaalde opleidingseisen. 
Ook een informelere vorm 
van opvang, bijvoorbeeld in 
de rol van steunouder behoort 
tot de mogelijkheden. De wer-

ving en selectie wordt gedaan 
door de zorgaanbieders.

Informatiebijeenkomst 
Op woensdagavond 11 mei 
is er van 19.30-21.30 uur in 
Bussum een informatiebijeen-
komst over pleegzorg. Pleeg-
ouders, gezinshuisouders en 
steunouders en zorgaanbie-
ders zijn aanwezig om mee 
in gesprek te gaan en vragen 
te beantwoorden. Meer infor-
matie en aanmelden kan via : 
www.pleegoudergv.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

atscholen.nl

St. Antoniusschool, Joseph Lokinschool, Jozefschool

Volop bezige Horstermeertuinders
Helemaal aan het eind van de Machineweg, tegen de Stichts-Ankeveensepolder 
aan, heeft sinds 1882 het eerste stoomgemaal slechts dertien jaar het overtollige 
water uit de Horstermeerpolder weggesluisd. In 1895 nam een vlakbij de Vecht 
gebouwd nieuw stoomgemaal de bemaling over. Deze vorm van bemaling voldeed 
na een aantal jaren niet meer aan de verwachtingen. In 1926 nam een op de Ring-
dijk van de Meeruiterdijkse- of Prutpolder gebouwd elektrisch gemaal de bemaling 
over. Het uitwateringskanaal loopt door het smalle gedeelte van die polder tot aan 
de Vecht. Dit gemaal is nog altijd in gebruik. Het is onlangs aangepast aan de eisen 
des tijds. Naast de ontwikkelingen ten aanzien van de opwarming van de aarde, 
speelde hierbij natuurlijk ook de alsmaar stijgende kosten voor de opwekking van 
energie een grote rol. Op het hoogtepunt van wat iedereen vroeger in de wandeling 
‘De groentetuin van het Gooi’ noemde, ploeterden ongeveer 70 tuinders dag in dag 
uit voor een karig bestaan op vaak niet al te beste grond. Hiervan zijn weinig her-
kenningspunten overgebleven.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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Afscheid Johan van Lindenberg van   
brandweer ’s Graveland
Door: Natascha Rienks

’S GRAVELAND
Ongeveer 42 jaar gele-
den kwam Johan van Lin-
denberg via vrienden van 
jeugdsoos Pluto in aanra-
king met vrijwillige brand-
weer in ’s Graveland. Al 
zijn vrienden sloten zich 
aan bij het korps en zo ook 
Johan. Het avontuur trok 
hem aan. Hij is er naar ei-
gen zeggen ingerold en 
nooit meer weggegaan. 
Alhoewel, in coronatijd 
moest hij helaas stoppen 
omdat hij last kreeg van 
zijn knie. Afscheid nemen 
van het korps kon toen 
niet i.v.m. corona, maar af-
gelopen dinsdag nam het 
korps op een passende 
manier afscheid van hem.

Rond 19.15 vertrokken de 
brandweermannen van het 

korps richting de Kwakel. Daar 
ging oudgediende, en vriend 
van Johan, Eddy met een op-
blaasbrandweerauto de sloot 
in. De andere lieden stelden 
zich verdekt op, hun oud-be-
velvoerder mocht hun niet 
zien. Nietsvermoedend fietste 
van Lindenberg en zijn vrouw, 
die in het complot zat, langs. 
Hij keek erg vreemd op bij het 
zien van iemand met een op-
blaasauto in de sloot en was 
vervolgens erg verrast door 
het zien van alle mannen, zijn 
kinderen en kleinkinderen.

Johan werd in een pak gehe-
sen en redde zijn vriend uit de 
sloot. Voor hem was dit een 
bijzonder punt. Ongeveer 30 
jaar geleden fietste hij in janu-
ari langs dezelfde plek. Daar 
zag hij dat een auto op zijn kop 
in de sloot lag. Hij bedacht zich 
geen moment en ging het kou-
de water in om de bestuurder 

te redden. Het 
waren angstige 
momenten voor 
de oud-bevel-
voerder, hij was 
toen ook erg blij 
toen hij de blau-
we zwaailich-
ten zag en hij 
hulp kreeg van 
zijn vrienden. 
Ook na het in-
cident waren 
zij er voor hem. 
De kameraad-
schap en de 
saamhorigheid is 
erg groot.

Nadat Johan zijn vriend gered 
heeft en uit het pak gehesen 
is stapte iedereen weer in de 
wagen en reden ze samen met 
Johan een rondje alvorens ze 
naar de kazerne gingen. Daar 
wachtte vrienden, familie en 
oudgedienden hem op. Maar 

voordat het proosten op zijn 
brandweerpensioen kon be-
ginnen moest hij eerst zijn 
zoon Dennis redden uit een 
“brandende auto”. Dit was in-
clusief brand blussen en zijn 
zoon uit de auto knippen. Jo-
han hoefde dit niet in zijn een-
tje te doen, maar kreeg hulp 

van het korps. De brandweer 
is een club van kameraden, 
ook na de tijd dat je gediend 
hebt.

Namens iedereen in Wijdeme-
ren: “Johan bedankt voor je 
jarenlange inzet bij de brand-
weer”.

   

In gesprek bij de achterdeur
‘S-GRAVELAND
Depressiviteit is onderbe-
licht en soms zelfs nog ta-
boe. Dit gaat iedereen aan. 
Fotografe Jill Notenboom 
uit ‘s Graveland ging bij de 
achterdeur van verschil-
lende mensen in gesprek 
over dit onderwerp. Tij-

dens dit gesprek maakte ze 
het portret van mensen bij 
hun achterdeur. De deur, 
poort, kattenluik of garage 
zal open staan.

Op vrijdagavond 20 mei komt 
Jill vertellen over haar foto’s, 
gemaakt in Corona-tijd. Zij 

heeft de portretten in 2020 ge-
maakt voor het plan ‘De ach-
terdeur van Hilversum’. Door 
middel van deze opdracht, wil 
Jill op zoek naar de kern van 
de mens. Niet de buitenkant, 
maar de binnenkant, Niet de 
voorkant, maar de achterkant. 
Niet de voordeur, maar de ach-

terdeur. Als we samen de ach-
terdeuren open zetten, kunnen 
we ons opnieuw verbinden. 

Bij het Zincafé is het eerste 
deel van de avond een gast-
spreker en na de pauze is er 
gelegenheid voor ontmoeting. 
Iedereen is van harte welkom 

op deze inspirerende avond.

De Graankorrel, Zuidereinde 
15 ‘s-Graveland, vrijdagavond 
20 mei 2022 om 20 uur, inloop 
vanaf 19.45 uur, toegang 5 
euro, inclusief koffie/thee.

                                                                                        Foto: Johan op de schouders
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NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | In samenwerking met
DE NIEUWSSTER

Foto van de Week

Open dag Brandweer 
Nederhorst den Berg

Foto’s Ton Keizer

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Rozijnen-
krentenbrood

(zonder spijs)

heel € 4,95
half € 2,50

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Brugstraat 2, Nederhorst den Berg | Tel. 0294 - 25 12 04

4 runder-
   hamburgers

4 slavinken
samen voor € 9,95

Aanbieding geldig van donderdag 12 t/m zaterdag 14 mei
Let op onze vaste dagelijkse aanbieding in de winkel!

+

• 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



Misbruik van bankpassen is een 
vorm van oplichting die de afge-
lopen tijd al veel slachtoffers heeft 
gemaakt. De financiële schade 
loopt daarbij soms op tot duizen-
den euro`s. Slachtoffers zijn veel-
al mensen van boven de 50 jaar. 
Voorkom dat dit bij u gebeurt.

Bij bankpasfraude doet een crimineel zich 
voor als bankmedewerker. De oplichter belt 
met een vals nummer en heeft een truc 
waardoor in het scherm van de telefoon 
ook daadwerkelijk het nummer van de bank 
verschijnt. Vervolgens vertelt de oplichter dat 
uw bankrekening is gehackt, bijvoorbeeld 

omdat er verdachte transacties te zien zijn 
op de rekening. De oplichter probeert u er
zo van te overtuigen om snel maatregelen
te nemen. Na het gesprek staat een andere 
bankmedewerker voor de deur om de pinpas 
op te halen. In dat of het eerdere telefoon-
gesprek probeert men de pincode
te ontfutselen. 

Grote sommen geld
Slachtoffer Gerrit (67) raakte veel geld kwijt. 
‘Ik heb best getwijfeld of het wel klopte wat 
de zogenaamde bankmedewerker mij vertel-
de, maar zijn verhaal was zo overtuigend dat 
ik het geld heb overgemaakt’. De emotionele 
schade bij deze vorm van oplichting is groot. 
‘Ik lig er ’s nachts wel eens wakker van. Het 

is echt onvoorstelbaar hoe ze dit mensen 
kunnen aandoen’, aldus Gerrit. 

Trap er niet in
Een bank zal nooit per mail of telefonisch 
vragen naar inloggegevens, uw saldo of om 
geld over te maken.

• Twijfelt u of u een oplichter aan de telefoon 
   hebt? Verbreek de verbinding direct. 
• Deel nooit uw pin- en/of inlogcodes. Geef 
   ook nooit uw bankpas af, ook niet wanneer 
   deze doormidden is geknipt. De chip werkt 
   dan nog waardoor oplichters geld kunnen 
   pinnen.
• Installeer geen programma’s of apps anders 
   dan de normale bankieren-app van uw bank.

Wijdemeren
informeren

Gewijzigde openingstijden

Op donderdag 26 mei is het gemeentehuis 

gesloten in verband met Hemelvaartsdag.

Op vrijdag 27 mei helpen we u graag weer!

Bekendmakingen

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

11 mei 2022

Kort

Opknapbeurt 
begraafplaats De Rading

   Uw bank vraagt nooit naar uw pincode  

#mooiWijdemeren
@smits_pictures

>     Start zwemseizoen 
Het zwemseizoen is officieel gestart.

In Wijdemeren zijn negen zwemplekken 

waar de waterkwaliteit tussen 1 mei en

1 oktober wordt gecontroleerd. Tijdens de 

waterkwaliteitscontroles wordt gekeken 

naar de aanwezigheid van schadelijke 

blauwalgen, parasieten en bacteriën.

De laatste informatie over de waterkwaliteit 

en veiligheid staat op www.zwemwater.nl of 

in de zwemwater-app.

>     Energiecoaches gezocht! 
Kent u de energiecoöperatie Wijdemeren? 

Zij werken door, voor en met bewoners aan 

energiebesparing en ondersteunen gratis 

bij vragen over het verduurzamen van de 

woning. Wilt u ook deel uitmaken van het 

team vrijwillige energiecoaches in uw eigen 

dorp? Energiecoaches zijn betrokken be-

woners, ervaringsdeskundigen of vrijwillige 

professionals die bewoners ondersteunen 

bij vragen over energiebesparing en het 

verduurzamen van de woning. U krijgt een 

basistraining over verduurzaming, isolatie-

en installatievraagstukken, een training 

warmtescan en regelmatige bijscholing. 

Interesse? Mail naar info@ecwijdemeren.nl 

of kijk op www.ecwijdemeren.nl.

>     Wijkspreekuren
Heeft u vragen over veiligheid en leefbaar-

heid aan wijkbrandweer, wijkagent, boa 

en/of dorpscoördinator? Kom dan langs 

op het inloopspreekuur. Kortenhoef en 

’s-Graveland: laatste dinsdag van de maand, 

Brandweerkazerne, Eslaan 2A,’s-Graveland. 

Nederhorst den Berg en Ankeveen: laatste 

woensdag van de maand, Sociaal cultureel

centrum, Blijklaan 1, Nederhorst den Berg. 

Loosdrecht: laatste donderdag van de 

maand, bibliotheek Loosdrecht, Tjalk 41, 

Loosdrecht. De inloopspreekuren zijn van 

14.00 tot 15.00 uur. 

>     Platform aardgasvrije toekomst
Benieuwd welke stappen we in Wijdemeren

de komende jaren zetten richting een aard-

gasvrije toekomst? En wat dit voor u betekent? 

Bekijk dan het online platform met informatie 

over de (voorlopige) alternatieven voor aard-

gas per wijk. Ook staat op dit platform wat dit

voor uw woning betekent en welke acties u nu

al kunt uitvoeren. Zo hopen we u als bewoner,

maar ook bedrijven en organisaties iets meer 

houvast te geven. Bekijk het platform via 

www.wijdemeren.nl/duurzaamheid.

Wist u dat u de gemeentelijke 
sporthal Eikenrode in Loosdrecht 
kunt huren voor sport- en 
spelactiviteiten?

Tijdens schooltijden is de sporthal 
in gebruik door leerlingen van de 
Loosdrechtse basisscholen, maar daarna 
kunnen verenigingen, particulieren, 
bedrijven en andere organisaties de 
sportzaal huren. Momenteel is er op 
vrijdagmiddag, zaterdag en zondag 
nog ruimte voor nieuwe huurders. De 
openingstijden van de sporthal zijn flexibel. 

Faciliteiten
De sporthal heeft het formaat van twee 
volleybalvelden en beschikt over zowel 
groot als klein sportmateriaal, zoals matten, 
doeltjes, netten, ballen, lintjes et cetera. De 
hal is hierdoor geschikt voor verschillende 
zaalsporten. Het is mogelijk om een halve 
zaal of de hele zaal te huren. U dient het 
veld of de sporthal uiterlijk twee weken van 
tevoren te reserveren. 

De Blijk en De Fuik
Sporthal De Blijk in Nederhorst den Berg 
en De Fuik in Kortenhoef zijn niet in beheer 

van de gemeente, maar worden gepacht 
door particulieren. Voor verhuurinformatie 
kunt u direct met de betreffende sporthal 
contact opnemen.

Meer informatie 
Wilt u de sporthal Eikenrode eenmalig of 
voor meerdere keren huren, of wilt u meer 
weten over de tarieven? Neem dan contact 
op met sporthalbeheerder mevrouw Arends 
via telefoonnummer 06 30 04 52 47 of 
sporthalbeheer@wijdemeren.nl. 

Sporthal te huur
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De wijk Overmeer-Noord in 
Nederhorst den Berg krijgt een kind-
vriendelijke en klimaatbestendige 
inrichting. De straten, stoepen en 
het groen worden vernieuwd. In het 
park komen veel nieuwe bomen en 
plaatsen we sport- en speeltoestel-
len. Ook leggen we een (gescheiden) 
rioolstelsel aan. Op maandag 9 mei is 
het startsein voor de werkzaamheden 
gegeven.

In het afgelopen jaar zijn de kabels en 
leidingen in de wijk al vervangen. In 
het najaar van 2021 was dit klaar en 
kon de voorbereiding van de verdere 
werkzaamheden starten. 

Wat gaan we doen?
De wijk en het park krijgen een klimaat- en 
kindvriendelijk inrichting. Ook leggen we 
een apart rioolstelsel aan om het relatief 
schone regenwater af te voeren naar een 
nieuwe waterpartij in het park. Op die 
manier verminderen we de wateroverlast. 
Bewoners van de wijk kunnen meehelpen 
om hun wijk klimaatvriendelijk te maken. 
Bijvoorbeeld door hun regenpijp te laten 
afkoppelen van het vuilwaterriool en aan te 
sluiten op het regenwaterriool. 

Op de hoogte blijven? 
Als alles volgens plan verloopt duren de 
werkzaamheden ongeveer een jaar. Wilt 
u de werkzaamheden volgen? Download 
dan gratis de Omgevingsapp van aannemer 
Reimert via de Appstore of Playstore.

Start werkzaamheden Overmeer-Noord

De paden en de entree op algemene 
begraafplaats De Rading in Loosdrecht 
worden opgeknapt. We gaan de paden 
verbreden en het hoofdpad opnieuw 
aanleggen. 

Het werk start op maandag 30 mei en duurt 
naar verwachting ongeveer drie maanden. 
We voeren de opknapbeurt in fases uit (van 
achteraan op de begraafplaats richting de 
entree), zodat bezoekers zo min mogelijk 
overlast ervaren. Tijdens begrafenissen 
liggen de werkzaamheden uiteraard stil.
De parkeerplaats voor de begraafplaats 
wordt gebruikt voor opslag van werk-
materialen en is daardoor tijdens het werk 
beperkt te gebruiken.

Nieuwe beplanting
In het najaar van 2022 plaatsen we nog 
enkele nieuwe bomen. Vakken die in de 
afgelopen jaren leeg zijn komen te staan 
vullen we met vaste planten en heesters. 
Hierdoor krijgt de begraafplaats een 
groenere uitstraling. Plaatsing van de 
bomen en planten is afhankelijk van de 
weersomstandigheden. 

Opknapbeurt voor begraafplaats De Rading 

Deze week zijn we gestart met het pre-
ventief behandelen van eikenbomen 
tegen processierupsen. Heeft u zelf een 
eikenboom in uw tuin? Controleer dan 
regelmatig of er geen nest in zit. 

De rupsen zijn te herkennen aan de grote, 
dichte nesten op de stam of de dikke 
takken van de boom. Ziet u een nest met 
rupsen? Meld dit dan bij de gemeente via 
de Fixi-app of via telefoonnummer: 14 035. 
Het is hierbij belangrijk om nauwkeurig de 
locatie van de boom door te geven. 

Bestrijden verplicht 
Eigenaren van eiken zijn verplicht om de 
nesten van de rups te verwijderen. Heeft 
u een besmette eik op uw grondgebied? 
Dan kunt u een commerciële partij vragen 
of de gemeente kan de rupsen komen 
verwijderen. Via de gemeente betaalt u 
een tarief van 125 euro exclusief BTW per 
boom. Neem voor meer informatie contact 
met ons op via telefoonnummer 14 035.

Natuurlijke vijanden
Dit jaar doen we op de Molenmeent 
een proef met natuurlijke bestrijding van 
de processierups. We zaaien hier een 
bloemenmengsel in dat de natuurlijke 
vijanden van de rups aantrekt. Deze 
natuurlijke vijanden eten de rupsen op. 
De proef wordt drie jaar achter elkaar 
uitgevoerd. Zo kunnen we goed in kaart 
brengen wat de verschillen zijn tussen deze 
locatie met natuurlijke bestrijding en de 
locaties waar we de eiken preventief een 
chemische behandeling geven.

Bestrijding processierups gestart

De bibliotheek is er voor iedereen. Ook 
voor u! U kunt er lezen, internetten, 
cursussen volgen, mensen ontmoeten 
en nog veel meer. Hieronder leest u 
wat u allemaal in de bibliotheek kunt 
doen. 

In de bibliotheek is gratis wifi en internet. 
U kunt ook op de computers werken. 
Bijvoorbeeld om huiswerk te maken, of 
een brief te schrijven. Ook kunt u op de 
computers veel cursussen volgen. U kunt 
bijvoorbeeld gratis Nederlands leren.

Samen Nederlands leren?
Wilt u samen met anderen Nederlands 
leren? Kom dan naar het Taalcafé! Heeft 
uw kind moeite met taal, en wilt u hulp bij 
het voorlezen aan uw kind? Vraag naar de 
VoorleesExpress. Wilt u hier meer 

over weten? Kom langs of bel met het 
telefoonnummer (035) 69 73 000.

Boeken of tijdschriften lenen 
Bij de bibliotheek kunt u uiteraard ook 
boeken en tijdschriften lenen. Voor 
kinderen tot en met 17 jaar is een 
abonnement op de bibliotheek gratis! 
Bent u ouder? Dan kunt u kiezen uit 
verschillende abonnementen. Voor 
bepaalde groepen zoals vluchtelingen 
zijn er gratis abonnementen. Vraag een 
medewerker om meer informatie.

Activiteiten
In de bibliotheek zijn veel (gratis) 
activiteiten, zoals voorlezen voor kinderen 
of thema-ochtenden voor volwassenen. 
Gezellig, leuk en leerzaam!

Welkom in de bibliotheek! 



> Aangevraagde 
   omgevingsvergunningen

Loosdrecht
- Bleeklaan 30: plaatsen dakkapel,
   zaakkenmerk Z.71982 (26.04.22)
- t.h.v. Laan van Eikenrode 58: kappen 3 bomen,
   zaakkenmerk Z.71912 (21.04.22)
- Vuntuslaan 40: plaatsen dakopbouw,
   zaakkenmerk Z.71997 (26.04.22)

Nederhorst den Berg

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen
bezwaar maken tegen een aanvraag
omgevingsvergunning. 

> Verleende 
   omgevingsvergunningen 
   (reguliere procedure)

Ankeveen
- Stichts End 57: vervangen voorzetramen, 
   zaakkenmerk Z.71032 (03.05.22)

Breukeleveen
- Herenweg 93: vervangen beschoeiing,
   zaakkenmerk Z.71412 (25.04.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 11: onderhoud en aanpassing 
   monumentale woning,
   zaakkenmerk Z.71359 (21.04.22)

Kortenhoef
- Kromme Rade 1: plaatsen dakopbouw,
   zaakkenmerk Z.70359 (25.04.22)
- t.h.v. Oranjeweg 108: kappen 5 bomen,
   zaakkenmerk Z.71808 (28.04.22)

Loosdrecht
- t.h.v. Laan van Eikenrode 58: kappen 3 bomen,
   zaakkenmerk Z.71912 (26.04.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: verplaatsen 
   uitweg, zaakkenmerk Z.71480 (02.05.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 3: afwijken bestemmingsplan 
   voor opvang van vluchtelingen voor 5 jaar, 
   zaakkenmerk Z.71651 (26.04.22)
- Middenweg 76: vervangen en uitbreiden 
   aanbouw, zaakkenmerk Z.70614 (28.04.22)
- Wilgenlaan 23: plaatsen dakkapel, 
   zaakkenmerk Z.71002 (25.04.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Rembrandtlaan 1: vervangen kozijnen,
   zaakkenmerk Z.70479 (25.04.22)
- Veendijk 22h: bouwen van een opbouw op
   bunkerstation, zaakkenmerk Z.71084 (28.04.22)

> Ontwerpbestemmingsplan 
   Dodaarslaan 2 t/m 16

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 
ontwerpbestemmingsplan Dodaarslaan 2 t/m 
16 ter inzage ligt.

Het plan
Het plangebied omvat de panden aan de 
Dodaarslaan 2 t/m 16. Het bestemmingsplan 
geeft invulling aan het hier gevestigde voor-
keursrecht dat voorziet in het uitsluiten van 
een woonfunctie in de betreffende panden.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf
12 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage.
U kunt het bestemmingsplan inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 
Dodaarslaan 2. Het planidentificatienummer 
is: NL.IMRO.1696.BP0101Ddln2162022-On01. 

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 
inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 
u een schriftelijk zienswijze op het bestem-
mingsplan indienen bij de gemeenteraad van 
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 
bellen naar telefoonnummer 14 035.

> Vaststelling bestemmingsplan 
   ‘Herziening Dammerweg 61’

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat de gemeente-
raad op 21 april 2022 het bestemmingsplan 
‘Herziening Dammerweg 61’ te Nederhorst den 
Berg ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan
Het plangebied voorziet in een wijzigen van 
de bestemming van een woonschip waardoor 
permanente bewoning wordt toegestaan.
Dit in overeenstemming met het bestaande en 
beoogde gebruik.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, met de 
daarbij behorende stukken, ligt met ingang van 
12 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage.
U kunt het plan inzien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 
Dammerweg 61 of een afspraak maken voor 
inzage op het gemeentehuis.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.BP9800Damweg612021-va01. 

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA te ’s-Gravenhage.

> Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- Kastanjelaan t.o. huisnr. 11, Loosdrecht :
   aanleggen gereserveerde gehandicaptenpar-
   keerplaats in verband met handicap belang-
   hebbende (bij GPP met aanvrager) (03.05.22 )

‘s-Graveland
- Loodijk 2 ,‘s-Graveland :  aanleggen gereser-
   veerde gehandicaptenparkeerplaats in verband
   met handicap belanghebbende (bij GPP met 
   aanvrager) (03.05.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 
van de wet Basisregistratie Personen (BRP) 
zijn inwoners verplicht hun verhuizing door 
te geven en inlichtingen te verstrekken. Van 
onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen 
aangifte van 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.

Het betreft de volgende personen:
- De Rijck, H.A.P., geboren 10-05-1970 uit te 
   schrijven per 21-04-2022 naar Land Onbekend
- Birons, V., geboren 03-11-1978 uit te schrijven
   per 22-04-2022 naar Land Onbekend
- Denysenko, R.A., geboren 04-12-1970 uit te 
   schrijven per 22-04-2022 naar Land Onbekend

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.

Bekendmakingen 11 mei 2022

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 bekendma-
kingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, 
maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig. 

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het Fysiek Domein, tel. 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 Voorzieningen-
rechter 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 ontwerp-
besluit 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 ziens-
wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het ver-
zenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 

Bouwen en wonen

Persoonsregistratie

Op dinsdag 26 april was de jaarlijkse 
lintjesregen. Wie verdient er vol-
gens u volgend jaar een Koninklijke 
Onderscheiding? U kunt hem of haar 
tot 1 juni 2022 voordragen. 

In alle dorpskernen van Wijdemeren 
zetten mensen zich belangeloos in voor 
bijvoorbeeld verenigingen, de kerk of hun 
naasten. Mensen die een uitzonderlijke 
bijdrage hebben geleverd aan de 
samenleving kunnen in aanmerking komen 
voor een Koninklijke Onderscheiding. 

Aanvragen lintje 
De behandeling van een aanvraag kost 
veel tijd. Ook van de aanvrager wordt de 
nodige inspanning verwacht. Daarom is het 
belangrijk uw aanvraag op tijd in te dienen. 
Wilt u dat de onderscheiding tijdens de 
lintjesregen 2023, vlak voor Koningsdag, 
uitgereikt wordt? Dien de aanvraag dan 
voor 1 juni 2022 in. Gaat het om een 
uitreiking tijdens een andere gelegenheid, 
dan is het noodzakelijk de aanvraag 
tenminste zes maanden van tevoren in te 
dienen. 

Meer informatie over de procedure is te 
vinden op www.lintjes.nl/voordragen.

Hoe voordragen? 
Wilt u meer informatie over het voordragen 
van een persoon? Neem dan contact 
op met het bestuurssecretariaat van 
Wijdemeren via telefoonnummer:
(035) 65 59 518.

Wie verdient een lintje?

Wijdemeren
informeren

11 mei 2022

Verkeer
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van ons weggenomen onze moeder, schoonmoeder en oma

Fransje van den Berg
echtgenote van Klaas Groenendijk †

* ’s-Gravenzande, 5 augustus 1943 † Amersfoort, 12 april 2022

Hans & Manon

Gerard & Renate
Sem, Tycho

Correspondentieadres:
Eslaan 1
1241 XB  Kortenhoef

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Monique Houtzager

Uitvaartzorg met liefdevolle aandacht
voor een persoonlijk afscheid,

ongeacht welke uitvaartverzekering

Uitvaartwensen én inzicht in de uitvaartkosten?
bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

bij overlijden dag en nacht
T 06 233 09 339

bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

                                      Als het lichaam niet meer wil 
                                      En het leven wordt een lijden 
                                      Kan men dankbaar zijn 
                                      Dat God het komt bevrijden. 

Na een toegewijd en gezegend leven is op 93-jarige leeftijd, 
toch nog onverwacht, in gelovige overgave en voorzien van 
het Laatste Sacrament van ons heengegaan onze moeder, oma 
en overgrootmoeder  

Antonia Wilhelmina Brouwer - van Dijk
Toos

* Schalkwijk, 29 maart 1929       † Blaricum, 5 mei 2022 

echtgenote van Jaap Brouwer † 13 april 2005 

                                    Truus en Jur 
                                    Johan en Marjan 
                                    Henk en Corrie 
                                    Ans 
                                    Els en Ad 
                                    Toos 
                                    klein- en achterkleinkinderen 

Correspondentieadres: 
Mevrouw G.F.K. Brouwer 
Callenburglaan 12, 3742 MV  Baarn 

De H. Eucharistieviering, in de Parochiekerk van de H. 
Antonius van Padua te Kortenhoef, en de bijzetting in het 
familiegraf op het parochiële kerkhof aldaar, hebben dinsdag 
10 mei jl. plaatsgevonden. 

Huisartsenpraktijk Hoflaan te Kortenhoef, alle medewerkers 
van Wijkteam 1 Inovum en van dagopvang King Arthur zijn 
wij dankbaar voor hun liefdevolle zorg en aandacht voor 
onze moeder en oma.

                                      Als het lichaam niet meer wil 
                                      En het leven wordt een lijden 
                                      Kan men dankbaar zijn 

FAMILIEBERICHTEN

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

www.huart.nl
035-6857850

Aangeboden: Hulp in de
Huishouding en/of grote 
éénmalige schoonmaak
Goede ref. 06-30235649

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

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of

035-6566623

Gevraagd: huishoudelijke 
Huishoudelijke hulp

voor 4 uur per week voor
Middenweg, Ned den Berg

interesse: 06-53958808

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Voor klachten Rug, Nek en
Schouders (Atlas-Lumbaal)

Ontspanningsmassage 
www.donnalife.nl

06-27484142

www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen

H.van Gelderen 0651406217

Enthousiaste winkelmedewerker 
gezocht voor onze mooie gezocht voor onze mooie gezocht

grootschalige dierenwinkel. 
Zie de vacature op

www.deboerdierenruiter.nl

Opgave van een Wijdemeertje kunt u 
on-line doen via weekbladwijdemeren.

nl, inclusief de betaling daarvan. 
Aanleveren tot maandag 10.00 uur 
voor verschijning. Het tarief is € 2,73 

per gedrukte regel

Dit is het gebed dat wij allen van vader en moeder geleerd hebben:
Ik ga slapen, ik ben moe, 

‘k sluit mijn beide oogjes toe, 
Heere houd ook deze nacht, 
over mij getrouw de wacht.

De Here heeft tot Zich genomen, onze sterke en bijzondere broer, zwager en oom

Overleden 6 mei 2022 te Leusden

Uit aller naam D. Westhoff- van den Broek 

Correspondentieadres:
D. Westhoff-van den Broek
Naardervaart 1b
1399 PH  Muiderberg

Jaap is opgebaard in zijn kamer van “Groot Schutterhoef ” in Leusden, aldaar geen bezoek.

De afscheidsdienst waarvoor wij u uitnodigen willen wij houden op vrijdag 13 mei 2022 om
13.30 uur in de “Willibrordkerk”, Kerkstraat 32 in Nederhorst den Berg en zal geleid worden
door ds. E. J. van Katwijk.
Aansluitend aan de dienst zullen wij Jaap gaan begraven in het graf  van onze ouders op begraaf-Aansluitend aan de dienst zullen wij Jaap gaan begraven in het graf  van onze ouders op begraaf-Aansluitend aan de dienst zullen wij Jaap gaan begraven in het graf  van onze ouders op begraaf
plaats “Hornhof ”, Slotlaan 4a in Nederhorst den Berg. 
Na de begrafenis is er gelegenheid voor condoleren en elkaar te ontmoeten in de “Bergplaats”Na de begrafenis is er gelegenheid voor condoleren en elkaar te ontmoeten in de “Bergplaats”Na de begrafenis is er gelegenheid voor condoleren en elkaar te ontmoeten in de “Berg
tegenover de kerk.

Wanneer u een gift wilt doen zal dit ten goede komen aan “Groot Schutterhoef ”, afd. “De Deel” in Leusden.

Mochten wij iemand vergeten zijn een rouwkaart te sturen, de kennisgeving als zodanig te beschouwen.

Jacob van den Broek
Jaap

Geboren 25 juli 1951 te Nederhorst den Berg

Bijna jarig? Vraag 
geen kado maar  
een donatie. 

Kijk op kadoneren.nl
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Bevrijders geëerd
LOOSDRECHT
De dames Vis en Visscher wa-
ren in 1944 getuige van de bin-
nenkomst van de bevrijders en 
kunnen zich dat nog goed her-
inneren. Ze waren toen 8 jaar 
oud. Nu hebben beide dames, 
77 jaar later, tijdens de stoet 
van vele oude legervoertuigen 
uit de Tweede Wereldoorlog 
op 5 mei, bloemen gegeven 
aan de bevrijders uit 1944, die 
nu in de stoet meereden.

Foto links Mevrouw Visscher, 
Foto rechts Mevrouw Vis

Foto’s Frank Moorman 
   

Begraafplaats Oud-Loosdrecht
‘Een plek voor ontmoeting met het verleden’

Door: Linda Blok

OUD-LOOSDRECHT
Ruim 175 jaar wordt er 
begraven op de Begraaf-
plaats Oud-Loosdrecht. 
Maar nog steeds wordt er 
bijgezet, begraven en is er 
een asbestemming. Stich-
ting Protestantse Begraaf-
plaats Oud-Loosdrecht 
beheert de plek achter de 
Hervormde kerk. “Het is 
voor velen een plaats om te 
herdenken, een rustpunt, 
een plek voor ontmoeting 
met het verleden”, vertelt 
beheerder Arie de Kloet.

De hagen zijn strak gesnoeid, 

het grind ligt er onaangetast 
bij, vogels vliegen van boom 
naar boom. Aan de ene kant is 
er het karakteristieke schip van 
de kerk, aan de andere kant 
het uitzicht op de spiegelende 
Vuntusplas. Kortom Begraaf-
plaats Oud-Loosdrecht is een 
vredige en rustige plek. Toch 
gebeurt er genoeg. De zeven 
vrijwilligers van de Stichting 
Protestantse Begraafplaats 
Oud-Loosdrecht houden zich 
met veel toewijding bezig met 
het levendig houden. 

Ondersteund door een ho-
venier en grafdelver zijn de 
vrijwilligers actief met snoei-
en, gras maaien en het netjes 

houden van graven. “De ver-
bondenheid met deze begraaf-
plaats is groot”, vertelt Arie de 
Kloet. Hij toont het oude deel 
van het kerkhof waar vele fa-
miliegraven aanwezig zijn. 
“We liggen tussen de plassen, 
met uitzicht op de Vuntus. Hier 
liggen mensen die jarenlang in 
Loosdrecht vertoefden en zich 
verbonden voelen.”

De rustplaats is voor iedereen. 
“Van oudsher is het een pro-
testantse begraafplaats, maar 
iedereen die een binding heeft 
met deze plek mag hier begra-
ven worden”, vertelt De Kloet. 
Het oude gedeelte met de ste-
nen dicht op elkaar geplaatst, 

de oudste is van 1885, loopt 
over in het nieuwere gedeelte 
waar de graven netjes naast 
elkaar gelegen zijn. 

Daarnaast is er in 2013 een 
stuk grond in cultuur gebracht. 
Op dit ‘Vuntusveld’ zijn ook 
een strooiveldje en moderne 
urnenzuilen te vinden. “Er is 
veel veranderd in onze denk-
patronen over overlijden, rouw 
en herdenken. Niet iedereen 
wil een graf, maar vaak wel 
een plek om terug te komen.”

Tot 2018 behoorde de be-
graafplaats bij de Hervormde 
kerk, maar nu is het zelfstan-
dig. In de kerk vinden geen 
zondagsdiensten meer plaats, 
soms nog wel rouwdiensten. 
Daarnaast heeft de stichting 
het eigendom en beheer van 
het voormalige brandspuit-
huisje naast de kerk. Na een 

flinke verbouwing door de vrij-
willigers is dat aangepast aan 
de eisen van deze tijd. Op de 
momenten dat de vrijwilligers 
er zijn kan het dienen als kof-
fieplaats, maar ook is het een 
plek voor opbaringen. 

Afgelopen periode werd er 
diverse keren gebruik van 
gemaakt. “Familie krijgt een 
eigen sleutel en kan erin wan-
neer zij willen. In Loosdrecht 
zijn de mogelijkheden om op 
te baren beperkt, dus dit kan 
een plek zijn om een naaste de 
laatste eer te brengen”, vertelt 
De Kloet. Naast een keuken 
en toilet is er een afgeschei-
den (rouw)kamer, eventueel 
ook geschikt voor een condo-
leance. De bijzondere lampen, 
in brandkraanvorm, verraden 
nog de vorige gebruiksfunctie.

Foto’s: foto Miché
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De Stamgast
Door: Karin Wesselink

Nu de horeca weer open is 
en de feestjes weer in de 
kroeg op de hoek kunnen, 
is het tijd om vaste klanten 
in het zonnetje te zetten. 
Vandaag deel 3.

Wie: Stijn (23) uit Ankeveen

Waar: Wapen van Ankeveen in 
Ankeveen

Vaste plek: “Aan de hoek van 
de bar, want dan heb ik het 
overzicht. Ik zie dan wie er bin-
nen komen en zij zien mij. Ik zit 
ook veel aan het biljart, want ik 
biljart ook veel.”

Wanneer: “Op maandagavond 
ben ik hier met biljartvereni-
ging De Tram, als jongste lid. 
Daarna komt, volgens mij, ie-
mand van begin zestig. Het is 
altijd supergezellig! Ik kan ook 
wel goed met oudere mensen 
opschieten. Dat biljarten be-
gon als grapje, toen ik hier vijf 
jaar geleden werkte. Elke eer-
ste donderdag van de maand 
is hier een open biljartwedstrijd 
Tien over Rood, een spelvorm 
van biljarten. Dat had ik nog 
nooit gedaan, maar ik ging 
eens een keer meedoen en 
toen vond ik het meteen heel 
leuk. Aan het begin lag ik er 
wel heel snel uit.”

Sinds: “Vijf jaar geleden kwam 
ik hier voor het eerst, met mijn 
toenmalige vriendin. Zij ging 
hier dansen met de carna-
valsvereniging en ik ging mee. 
Maar omdat ik niet zo goed 
kan stilzitten en ik zag hoe 
druk het was en hoeveel lege 
glazen er stonden, ben ik gla-
zen gaan lopen.”

Met wie? “In het weekend ga 
ik met mijn vrienden van scou-
ting, ik ben al heel lang leiding 
in Kortenhoef. Meestal gaan 
we op zaterdag, want dan heb-
ben we opkomsten gehad.”

Drinkt: “Gewoon tapbier: Hei-
neken. En dat is ook mijn lie-
velingsbier.”

Bittergarnituurtje erbij? “Lek-
ker! Vooral de kaasstengels 

van hier zijn heel lekker. Maar 
er moet wel veel saus bij. Chi-
lisaus.”

Leukste herinnering: “Carna-
val is wel het hoogtepunt, ie-
dereen is dan verkleed. Ik zit 
zelf bij de raad, dus ik heb zo’n 
steek op m’n hoofd en een pak 
aan.”

Ontboezemingen aan de bar: 
“Toen ik vanachter de bar ver-
telde dat ik boven het café ging 
wonen, kreeg ik meteen vanuit 
allerlei kanten meubels en an-
dere spullen aangeboden.”

Heb je nog een verzoeknum-
mer? “Life is life van Opus”. 
Dat is echt een sfeermaker 
en tegelijkertijd krijg ik bij dit 
nummer altijd een ‘carpe diem’ 
gedachte.”

   

“Geef me de Vijf” Bistro de Garde
‘S GRAVELAND
Bistro De Garde heeft de 
smaak te pakken.

Twee jonge ondernemers na-
men in 2018 de stap om Res-
taurant Beresteijn nieuw leven 
in te blazen en met succes. 
Kevin Beenen en zijn compag-
non Lisa Voloshin werkten 3 
maanden om het karakteristie-
ke pand aan de ’s-Graveland-

se Vaart een frisse look & feel 
te geven en met succes. Als 
startend ondernemer calcu-
leer je geen corona-epidemie 
in, maar deze horecatoppers 
sloegen zich er doorheen en 
zijn daarom te gast in een af-
levering van ‘Geef me de Vijf’, 

waar ondernemers uit Wijde-
meren zich voorstellen op hun 
favoriete locatie. Zoals gebrui-
kelijk op de tweede woensdag 
van de maand is deze nieuwe 
aflevering te zien op de web-
site ondernemendwijdemeren.
nl.

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

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

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

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

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 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.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30en op zaterdag van 8:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.
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aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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

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

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

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

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-den en een fi nanciële bij-den en een fi
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� 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.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Column

Wieden met Wieneke
Door: Sijmen Brandsma,
Land & Boschzigt

Wieden met Wieneke. Het 
klinkt als een meisjesboek of 
de aankondiging van een leua
ke workshop maar het is een 
serieuze aangelegenheid. 
Hoewel, serieus, er wordt ook 
veel bij gelachen.Wortels zijn 
trage kiemers. Op het moa
ment dat ze besluiten boven 
de grond te komen hebben 
alle onkruidzaadjes in de oma
geving hetzelfde idee en die 
groeien daarna veel sneller. 
Om het probleem voor te blija
ven zijn er een paar trucjes. 

Je kunt eerst doen net als 
of.. Mooi bedje harken, water 
geven, alles alsof je wortels 
zaait. Een vals zaaibed maken 
heet dat. Wachten tot alle ona
kruidjes boven staan, die weg 
schoffelen en dan pas zaaien.. 
De worteltjes komen daarna 
in een relatief schoon bedje 
terecht. Je kunt ook zaaien en 
dan op een plekje een glasplaa
tje leggen. Dat werkt als een 
kasje en daar komen de wora
tels ietsje eerder boven. In de 
rest van het bed zitten de wora
telkiemen nog net onder het 
oppervlak maar de onkruidjes 
steken er al boven. Die kan je 

dan met een onkruidbrandertje 
weg branden en enkele dagen 
later komen de worteltjes in 
mooie rijtjes boven de grond. 
Soms faalt toch methode één 
of twee. Dan is het afschoffea
len en opnieuw beginnen of 
wieden. Met Wieneke, Jan en 
Alleman. Mocht je een uurtje 
mee willen doen, van harte 
welkom!      
        
Zoek je culinaire inspiratie, 
klik dan op deze link!! http://
www.sheilastruyck.nl/landaena
boschzigt   
  

   

Plantjesmarkt en Open Dag            
Land & Boschzigt ‘s-Graveland
Op Land & Boschzigt zaaien 
en verspenen we ieder jaar 
iets meer dan we denken uit 
te planten, gewoon voor de 
zekerheid. Dit jaar hebben we 
nog iets extra`s aan plantjes 
zodat we vrijdag en zaterdag 
a.s. een plantjesmarkt kunnen 
houden. De opbrengst daara
van is voor de schade aan de 
kas. Er zijn één jarige bloemen 
en vreemde groenten. Vrijdag 
vanaf 10.30 uur tot 16.00 uur 

en zaterdag vanaf 10.00 uur 
kan je terecht. Neem liefst 
contant mee, er staat een busa
je.  
 
Verder nodigen we iedereen 
van harte uit voor een avond 
over de achtergronden van de 
biodynamische landbouw. We 
doen dit in samenwerking met 
de initiatief groep Antroposofie 
Nu, en de vrije school Michael. 
Open avond met als thema 

:Wat is het dynamische aspect 
van de Biologisch Dynamische 
(biodynamische) landbouw en 
de band tussen Vrije school 
Michael en de landbouw 
Woensdagavond 11 mei om 
20:00 uur in de Vrije School 
Michael, , Esther de Boer van 
Rijklaan 22. Inloop 19.45 uur, 
uitloop. 21.30 uur.  
 

Ingezonden brieven

Gladde Klapbrug
Wie wel eens met de fiets 
over de Klapbrug rijdt zal ona
getwijfeld de waarschuwing 
zien: Brug kan mogelijk glad 
zijn. Maar hoe voorzichtig 
men ook fietst, wanneer je 
gaat glijden is er vaak geen 
ontkomen meer aan.

Voor jongeren vaak niet zo’n 
probleem, tenzij ze onder de 
reling door in het water glija
den. Maar voor ouderen? Een 

gebroken heup, schouderblad 
of sleutelbeen geneest vaak 
maar moeilijk en heeft maana
den nodig.

Wat gaat de gemeente doen 
om te zorgen dat de brug niet 
meer glad kan zijn? Er zijn 
vast wel oplossingen te bea
denken.

Patrick Kreuning

   

Zwerfafval
Dat er blikjes, chipszakken, 
frietbakjes, plastic flessen en 
ander afval met enige regela
maat in bosjes, op straat e.d. 
te vinden is, is al erg genoeg. 
Er zijn nog veel personen die 
het besef niet hebben dat afa
val, net zoals thuis, in afvala
containers en prullenbakken 
thuishoort. Er is echter ook 
iemand in de omgeving van 
de Bernard van Beeklaan/ 
Gabriëlgaarde/Nes van Meera
kerklaan, die het botte lef 
heeft gehad zijn blijkbaar niet 
meer te gebruiken barbeque 
gewoon in een achteroma
steeg achter de Speeltuin te 
plaatsen in de hoop dat ana

deren die dan wel opruimen. 
Het getuigt niet van enige 
gemeenschapszin je op zo’n 
manier te gedragen in de 
buurt. Als je dit leest dan hoop 
ik dat je een beetje wroeging 
krijgt en een keer ‘s avonds in 
het donker (want ik hoef niet 
eens te weten wie het is) die 
barbeque terughaalt en hem 
gewoon bij Crailoo aanbiedt 
als afval, zoals iedereen met 
een beetje fatsoen in z’n dona
der, dat doet. Het is eigenlijk 
te treurig voor woorden, maar 
toch maar even een stukje 
aan wijden.

Jos Hoogenboom
   

4 mei herdenking
NEDERHORST DEN BERG
Dankzij de aanwezigheid 
en betrokkenheid van ve-
len hebben we in Neder-
horst den Berg tijdens de 
4 mei herdenking op een 
waardige wijze stil kunnen 
staan bij de slachtoffers 
van oorlog en geweld.

Na twee Corona jaren was 
het eindelijk weer mogelijk 
om met elkaar te herdenken 
en stil te zijn voor allen – bura
gers en militairen – die in het 
Koninkrijk der Nederlanden 
of waar ook ter wereld zijn 
omgekomen of vermoord; 
zowel tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en de koloniaa
le oorlog in Indonesië, als in 
oorlogssituaties en bij vredesa
operaties daarna. Tijdens de 
bijeenkomst in de RK Kerk 
waren er naast de toespraa
ken van Jan Franssen en 
onze burgemeester mevrouw 

Larson, ook gedichten door 
de scholieren Anouk Zeldena
rijk, Meike van der Linden en 
Yinte Versteeg, koorzang van 
Fun4All onder leiding van dia
rigent Pieter van den Dolder 
en orgelmuziek van Hugo de 
Graaff. De herdenking bij het 
monument in de Kerkstraat 
werd muzikaal omlijst door 
de Koninklijke Harmonie de 
Adelaar. Ons brandweerkorps 
verzorgde de erehaag en vele 
Bergers, zowel jong als oud, 
liepen mee in het defilé. Dank 
aan een ieder voor zijn of 
haar betrokkenheid!!

De Oranjevereniging
Nederhorst den Berg



✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 300 stoelen en banken op voorraad

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

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

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

06-20147467  
Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

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

Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 18 mei!

INRUILKORTING XL
| dé zitspecialist van Nederland 

voor uw oude stoel of bank!*

Bĳ  aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 18 mei!

INRUILKORTING XL

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX  

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

EasysitPrimeur!

Bespaar t/m 9 januari veel geld: 
Easysit betaalt 

voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze 

showroom en profi teer! Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

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

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

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

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

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

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

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

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

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

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

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek

Een Easysit sta-opstoel 
al vanaf € 895,-

VASTE LAGE ACTIEPRĲ S!

Easysit B80

Kom naar de showroom en
ervaar het ultieme zitcomfort

van Easysit stoelen en banken!

Easysit D72

Easysit A90

Easysit DS703Easysit D62

Easysit F45

Easysit D65

Easysit F35

Easysit DS695 Easysit D71

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

Wĳ  helpen u bĳ  het vinden 
van de juiste stoel of bank!
Of u nu op zoek bent naar een mooie stoel of moeite hebt met opstaan...

Heel veel maten en kleuren
direct uit voorraad leverbaar!

Meer dan 450 modellen op voorraad

Easysit A90
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Inschrijving Avondvierdaagse Kortenhoef verlengd
KORTENHOEF
Na 2 jaar kan de avondvier-
daagse weer doorgang vin-
den. Onder auspiciën van 
het Plaatselijke Regelings-
commissie Kortenhoef kan 
de Avondvierdaagse in 
2022 weer worden georga-
niseerd. Deze wordt dit jaar 
gehouden van 17 mei 2022 
tot en met 20 mei 2022. We 
gaan er vanuit dat wij ook 
dit jaar weer de medewer-
king van Natuurmonumen-
ten en Goois Natuur Reser-
vaat hebben om weer alle 

dagen door de mooie na-
tuurgebieden rondom Kor-
tenhoef te kunnen lopen. 
De mooie wandelingen van 
5 of 10 kilometer per avond 
worden voornamelijk uit-
gezet in het bosgebied.
 
Inschrijving avondvierdaag-
se Kortenhoef:
Eerder hebben wij in het 
Weekblad Wijdemeren ge-
informeerd dat er digitaal in-
geschreven kan worden. Ga 
hiervoor naar de website van 
de avondvierdaagse Korten-

hoef: https://kortenhoef.sg-
wb-a4d.nl. Naast informatie 
over de avondvierdaagse vindt 
u hier ook onder het tabblad 
INSCHRIJVEN alle informatie 
om u in te schrijven. Kosten 
deelname EUR 5,50 per loper. 
DE INSCHRIJVING IS VER-
LENGD TOT EN MET 13 mei 
2022.

Starttijden:
De eerste 3 avonden zal er 
elke dag op vaste tijden gestart 
worden. Elke avond van 17 t/m 
19 mei 2012 vanaf terrein De 

Fuik. 10 kilometer starttijd om 
18:15 en 5 kilometer 18:30.

Wij verzoeken iedereen ca 15 
minuten voor de start aanwe-
zig te zijn.

Om het defile op 20 mei 2022 
goed te laten verlopen zal de 
starttijd voor de 10 kilometer 
ongewijzigd zijn. Doch de 5 
kilometer zal richting 19.00 – 
19.15 vertrekken.

Defile is dit jaar op 20 mei 
2022. Wij hopen rond 20:00 

bij de hoek van de Kerklaan 
en Kortenhoefsedijk te star-
ten. Hierna lopen wij onder 
begeleiding van muziek naar 
de Fuik via Krabbescheer, 
Dodaarslaan, Lepelaarslaan, 
Reigerlaan en Zuidsingel

Kijk op onze Facebookpagina 
Avondvierdaagse Kortenhoef 
en wordt eventueel vrienden.

Wij hopen iedereen te ontmoe-
ten tijdens de avondvierdaag-
se 2022.

   

Van de Zijlijn; trainers en trainers…
Door: Cor Winkel

Kort geleden zag ik een filmpje 
op TV waarin Cruijff de 13- ja-
rige Ten Hag antwoord geeft 
op enkele vragen. Daarna zijn 
ze elkaar nooit meer tegen-
gekomen. Maar toch stelt Ten 
Hag: “Johan Cruijff loopt hier 
nog elke dag rond”. En dat 
op zijn 75ste geboortedag, 25 
april 1947. Dat is niet alleen 
een knappe prestatie, maar 
ook een inspiratie voor al die 
trainers, die vandaag de dag 
de scepter zwaaien… De ver-
ering en bewondering krijgen 
bijna buitenaardse proporties. 

De aandacht in de pers en 
de media is niet te missen. 
En terecht natuurlijk. Wat me 
telkens weer opvalt, is de oor-
spronkelijkheid van zijn spel 
maar zeker ook de simpele 
wijsheid van zijn uitspraken. 
Zonder een blad voor de mond 
te nemen dingen zeggen als: 
“Ik weet gewoon erg veel van 
voetballen”…

Heel Nederland weet veel van 
voetballen en zeker de trai-
ners. Je hebt ze in alle soorten 
en maten. De meeste trainers 
hebben ook gevoetbald. Som-
migen hebben daarbij ook een 

achtergrond als gymleraar. 
Michels vroeger en natuurlijk 
Van Gaal. Hij boekte succes 
met zijn Totale Mens Principe. 
Happel vond dat maar niets en 
zijn credo was: “Kein Geloel, 
Fussball Spielen!”

Welk psychologisch uitgangs-
punt een trainer ook hanteert, 
de emotie is nooit ver weg. Als 
het verloop van de wedstrijd 
niet naar wens verloopt, zijn 
de reacties nogal verschillend. 
De pokerface van Zinédine 
Zidane en zijn kauwgom kau-
wende opvolger Carlo Ance-
lotti staan op mijn netvlies. En 

dan heb je Diego Simeone, de 
Argentijnse trainer van Atletico 
Madrid, die laatst als een dold-
waze kikker stond te springen 
in de hoop het spel, spelers en 
de scheidsrechter te beïnvloe-
den. Wat een contrast met een 
stoïcijn als Michels, die besef-
te als geen ander, dat als de 
wedstrijd eenmaal begonnen 
is, andere wetten gelden…

Het meest ideaal is natuurlijk, 
dat een trainer een verleng-
stuk in het veld heeft staan, 
die de lijnen verder uitzet en 
invult. Cruijff was zo iemand. 
Als geen ander kon hij een 

wedstrijd lezen en vervolgens 
naar zijn hand zetten. Onder 
meer Michels heeft daar de 
vruchten van geplukt. Omge-
keerd zag Cruijff in Pep Guar-
diola de centrale figuur in zijn 
Dream Team bij Barcelona 
destijds in 1991/1992. De rest 
is geschiedenis.

Ik ben nieuwsgierig wie Ten 
Hag straks bij Manchester 
United als koningspion in de 
basis heeft staan. Ik gok op 
Frenkie…

   

Unieke concerttour
Unieke concerttour in Breukelen, Vreeland, Tienhoven en Maarssen

REGIO
Hier om de hoek is een 
onweerstaanbare mix van 
Nederlandstalige folk, 
klassiek, pop en nog veel 
meer. De buurt, het plein, 
het jaarfeest, de rivier, de 
generaties, het eens, het 
oneens, de stilstand, de 
vooruitgang… Alles komt 
voorbij met frisse nostal-
gie, spannende muzikale 
arrangementen en liefde 
voor het lokale en voor el-
kaar.

Initiatiefnemers van dit bijzon-
dere muzikale project zijn de 
Vreelandse muzikanten Hel-
ge Slikker en Tim Klaase: ‘De 
lockdowns waren voor ons de 
aanzet tot het schrijven van 
nieuwe muziek maar ook de 
start van een nieuwe blik op 
onze directe omgeving. Da-

gelijks razen grote wereldge-
beurtenissen achter de hori-
zon. Maar ondertussen leven 
we allemaal hier en nu en met 
de mensen direct naast ons. 
In een bescheiden kring spe-
len onze eigen avonturen zich 
af, onze heldendaden en tra-
gedies, ons verdriet en geluk. 
Het zijn heel particuliere ge-
schiedenissen en tegelijkertijd 
universele verhalen.

Daar wilden we iets mee doen, 
niet alleen voor onszelf, maar 
juist mét deze mensen om ons 
heen, in de buurt, het dorp en 
de streek.’ Helge en Tim gin-
gen op zoek naar musici in 
Stichtse Vecht en kwamen tot 
een unieke samenwerking. Zo 
ontstond ‘Hier om de hoek’, 
een ontroerend muzikaal por-
tret van het dorpsleven in een 
streek anno nu.

Voorafgaand aan de openbare 
concerten in Breukelen, Vreel-
and, Tienhoven en Maarssen 
hebben er een aantal besloten 
try outs plaats gevonden voor 
inwoners van de gemeente die 
om uiteenlopende redenen be-
perkt zijn in hun bewegingsvrij-
heid: de oudere bewoners van 
het Kampje in Loenen en De 
Aa in Breukelen en de gedeti-

neerden in de Penitentiaire In-
richting in Nieuwersluis. Daar-
mee krijgt het verbindende 
element van Hier om de hoek 
een extra dimensie.

Tickets zijn te koop via www.
hieromdehoek.live

Speellijst:
14 mei 16:00u. en 20:00u. – 

Pauluskerk – Breukelen

15 mei 16:00u. en 20:00u. – St 
Nicolaaskerk – Vreeland

21 mei 16:00u. en 20:00u. – 
De Kerk – Tienhoven

22 mei 16:00u. en 20:00u. 
– Buitenplaats Doornburgh – 
Maarssen

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUURWE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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Bridgeclub neemt afscheid van 
Henk de Kloet
‘S-GRAVELAND
Op maandagavond 2 mei 
kwam Bridgeclub ‘s Grave-
land voor de laatste keer in 
speelseizoen ’21/22 bijeen. 
Vanwege het bijzondere 
karakter van de slotavond 
werd er niet in poules ge-
speeld maar ‘topintegraal’, 
waardoor alle teams (van 
elk twee spelers) de kans 
hadden als hoogste te fini-
shen.

Traditioneel wordt de laatste 
avond van het seizoen altijd 
gevierd met een lichte bridge-
drive en een hapje en drankje. 
Deze tweede mei stond echter 
vooral in het teken van het of-
ficiële afscheid van voorzitter 
Henk de Kloet. 

De meeste dorpsgenoten 
kennen Henk vast vanwege 
zijn onvermoeibare inzet voor 
allerlei dorpse initiatieven als 
de Kortenhoefse IJsclub en de 
Oude School op de Dijk. Maar 
Henk was ook vele jaren de 
graag geziene voorzitter van 
de bridgeclub. Hij bekleedde 
deze functie met veel wijsheid 
en altijd goedgeluimd. Onder 
het motto ‘een dag niet gela-

chen is een dag niet geleefd’ 
wist Henk de club steeds met 
een glimlach op zijn gezicht 
door alle jaren heen te lood-
sen. De leden van de bridge-
club danken Henk voor zijn 

geweldige bijdrage aan hun 
jarenlange speelplezier. Zij ho-
pen hem nog vele jaren op de 
slotavond – in de functie van 
erevoorzitter – te mogen be-
groeten.

   

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 11 mei 2022 

GooiTV besteedt deze week 
uitgebreid aandacht aan Het 

Gooi Bevrijd, een bevrijdings-
konvooi met legervoertuigen 
die een aantal dagen door 
de Gooise dorpen en steden 
trekt. Andreas van der Schaaf 
volgde dit evenement dat na 
twee jaar weer kon plaatsvin-
den. In TV Magazine is er een 
terugblik op gebeurtenissen 
in de meivakantie, zoals het 
afscheid van Marc van Bree-
men, bakker in Bussum, de 
regionale veteranendag en 
een bezoek van burgemeester 
Crys Larson van Wijdemeren 
aan een 100-jarige in Loos-
drecht. Ook is er weer een 
nieuwe aflevering van In Der-
de Termijn. Voor diegenen die 
kijken via Ziggo: GooiTV is te 
vinden op kanaal 48. Via KPN 
is dat kanaal 1432. Via T-Mobi-
le is dat kanaal 842.

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

Boerenwit

Geldig van donderdag 12 t/m zondag 29 mei.

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Aardbeien- 
slof

Aardbeien 
kwarkbol 

Aardbeien 
croissant 

Aardbeien
slof

VOOR 
€  9,95

bij inlevering van
20 PUNTEN

Boerenwit

VAN € 1,90VOOR 
€  1,25

croissant 

€  2,00€  4,25

• 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

Wij zijn op zoek naar een

MEDEWERKER ETIKETTEREN /
VERPAKKEN / MAGAZIJN
Het betreft een dienstverband voor 20-24 uur per week. Onze 
nieuwe collega gaat zich bezighouden met het (machinaal) 
etiketteren en het verpakken van de producten en het klaar-
maken van de orders. Verder kan ondersteuning gevraagd 
worden bij het laden en lossen van goederen, en bij het
georganiseerd en schoonhouden van onze magazijnen.

Wij zoeken een zelfstandige, gemotiveerde, accurate, flexi-
bele en gezellige collega met een goede fysiek.

Wij bieden een baan in een leuk bedrijf en goede verdiensten.

Uw sollicitatie uitsluitend 
per e-mail richten aan:           
Dutch Farm International BV                                       
t.a.v. Maurice Breed
mail@dutchfarmint.com    

Dutch Farm International BV  Dutch Farm International BV  Dutch Farm International BV
is een groothandel in diergeneesmiddelen
en verkoopt haar producten wereldwijd 
in ongeveer 50 landen.

T: 0294-257525
Nieuw Walden 112Dutch Farm International BV                                       Nieuw Walden 112Dutch Farm International BV                                       

Nederhorst den Berg
www.dutchfarmint.com  
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Jeugdtennis 
2.0 gestart
Meedoen kan nog

NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen maand is Ten-
nisvereniging Nederhorst 
gestart met Jeugdtennis 
2.0 .  De eerste groep kin-
deren is enthousiast ge-
start. Interesse? Je kunt 
ook nu nog gewoon star-
ten en meedoen. 

Jeugdtennis 2.0 geeft de kin-
deren de mogelijkheid meer 
en intensiever te tennissen. In 
het buitenseizoen twee keer 
per week lessen volgens een 
vast schema, in het binnen-
seizoen een keer per week. 
Daarnaast wordt er  competi-
tie gespeeld in voor en na-sei-
zoen en kunnen de kinderen 
vrij spelen op het prachtige 
tennispark.

Waarom deze verandering? 
Het zou fantastisch zijn als 
kinderen vaker op de club 
komen, meer tennismaatjes 

leren kennen en meer spelen. 
Want tennis leer je namelijk 
niet door één keer per week te 
lessen. Ook door wedstrijdjes 
te spelen op zondagmorgen in 
april-mei en in september-ok-
tober tegen kinderen van an-
dere verenigingen word je 
beter en krijg je meer plezier 
in tennis. 

Op de site van Tennisver-
eniging Nederhorst zijn alle 
details te vinden (www.tv-
nederhorst.nl/jeugd). Daar 
zie je ook de kosten staan 

en het (voorlopige) lesroos-
ter voor buiten. Aanmelden 
kan via de site. Wil of kan je 
kind toch maar één keer les-
sen, dan kan dit ook binnen 
dit concept. De kosten blijven 
gelijk. Wil je kind privéles, dan 
kun je dit zelf regelen met RG 
sports, buiten dit concept. Wil 
je kind helemaal niet lessen, 
dan betaal je alleen contribu-
tie. Jeugdtennis 2.0 is vaker 
spelen, meer tennisplezier en 
actie voor de jeugd bij onze 
club. Kom je meedoen?

   

 S.V. ’s-Graveland nieuws
’S-GRAVELAND
Het voetbalfeest in de mei-
vakantie is vorige week 
succesvol verlopen. 150 
kinderen hebben tijdens 
de Voetbaldagen vier da-
gen met elkaar getraind, 
gegeten en vooral heel 
veel plezier gemaakt. En 
dat lukte dankzij meer dan 
30 trainers en meer dan 20 
vaders en moeders die de 
organisatie ondersteun-
den.

Net als hoofdsponsor ThuizBij 
en Albert Heijn Kortenhoef dat 
zorgde voor voldoende provi-
and. Traditiegetrouw werd de 
laatste dag afgesloten met 
een spellencircuit en pannen-
koeken eten. Pannenkoeken-
bakkers Petra en Patrick Pie-

ters zorgden weer voor 1000 
pannenkoeken. 

Door de meivakantie was er 
wederom geen volledig pro-
gramma. Wel werd er door 
de twee Teams van de Week 
gespeeld. JO17-3 bood Zuid-
vogels knap partij en een ge-
lijkspel leek mogelijk, maar 
dat lukte net niet: 3-5 verlies. 
Een gelijkspel behaalde de 
JO15-2 en dat was meer dan 
verdiend. Een hele leuke wed-
strijd werd met 2-2 afgesloten. 
Na de wedstrijd werden spe-
lers, trainers en ouders ge-
trakteerd op limonade, chips 
en bitterballen.

Bij de senioren kwamen het 
3e (3-1) en het 4e (17-2) tot 
winst op ’t Gooi 3 en SDO 5. 

Dat leek ook het 5e te lukken, 
maar een grote kans in de 
slotfase werd onbenut gelaten 
en daarmee bleef de stand op 
4-4 steken. 

Op zondag maakte 35+1 zich 
op voor een kampioensfeest-
je. Aan alles was vooraf ge-
dacht, er hoefde alleen nog 
maar gewonnen worden. Dat 
lukte voor het eerst dit sei-
zoen niet en daarom is het 
feestje uitgesteld naar volgen-
de week als het speelt bij Koc-
kengen.

Het 1e kwam niet in actie, 
maar speelt op dinsdag 10 
mei thuis tegen Eemnes 
(20.00 uur) en op 14 mei uit bij 
FC Amsterdam.

   

ASV handbal op de markt
In mei is ASV handbalvereni-
ging op 2 markten te vinden.

Op zaterdag 14 mei op de 
jaarmarkt in ’s-Graveland.

Een aantal handballers, van 
de verschillende teams die 
ASV heeft, zullen er ook zijn 

om u te vertellen over de club, 
het handballen en voor infor-
matie. Er is ook schriftelijke in-
formatie over de vereniging en 
de handbalsport. Verder zijn 
er kleurplaten, een inschrijflijst 
om 3x gratis mee te trainen en 
kunt u een balletje wagen met 
het balgooispel. Voor de kin-

deren die meedoen met het 
spel, is er een prijsje.
Op zaterdag 21 mei is de ver-
eniging op de mei-markt op 
het Willy Das Plein in Neder-
horst den Berg.

Wij hopen u te zien op één 
van deze gezellige markten!

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst heeft een 
moeizame 0-1 overwin-
ning behaald op het laag 
geklasseerde VIOD. Justin 
Wessels werd met zijn tref-
fer in de 18e minuut dan 
ook matchwinnaar.

Het zeer landelijk gelegen 
grasveld in Tienhoven bleek 
voor de meeste Bergers een 
handicap in deze wedstrijd. 
Veel ballen werden niet goed 
aangenomen of sprongen 
weg. Toch had men het zich 
makkelijk kunnen maken door 
na de vroege 0-1 meer afstand 
te nemen van deze tegen-
stander. De thuisploeg knokte 
voor iedere bal en schuwde 
de duels niet. Gelukkig had 
de scheidsrechter het spel 
goed in de hand en hoefde 
hij uiteindelijk maar een gele 
kaart te trekken. Nederhorst 
kreeg kansen via Levi Matsari 
die strandde op de keeper en 
een mooie passeeractie van 
Bram van der Wiel werd niet 
bekroond. Hij zag zijn inzet via 
de lat weer het veld in komen 
waar Darryl Bruster van dicht-
bij vervolgens een reuzekans 
mistte. VIOD probeerde in de 
omschakeling voor gevaar te 

zorgen en dit lukte een keer 
maar de speler schoot te ge-
haast over. Na de pauze een 
opnieuw aanvallend maar on-
machtig Nederhorst. Justin 
had na drie minuten al de 2-0 
moeten maken en niet veel 
later kreeg hij weer een kans 
maar zag de keeper als een 
sta in de weg. Kansen waren 
er voor Thomas Grolleman en 
Levi die binnen de 16 meter 
gevloerd werd maar de man 
in het zwart wuifde dit weg. Op 
het laatst nog een goede mo-
gelijkheid voor de thuisploeg 
maar het bleef bij de benauw-
de 0-1.

Volgende week zaterdag komt 
koploper Elinkwijk op bezoek.

Nederhorst 4 verloor met 1-4 
van Loosdrecht en het Vijf-
de liet de punten bij Bunnik. 
Slechts een wedstrijd bij de 
jeugd. FC Abcoude was met 
6-1 te sterk voor de JO16.

De Algemene ledenvergade-
ring waarin tot een fusie wordt 
besloten is verplaatst naar 18 
mei om 20.00 uur.

Voor meer info www.vvneder-
horst.org of facebook

   

CLUB 4711
NEDERHORST DEN BERG
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
W. Clements – P. van ’t 
Klooster 2-0, M. Verlaan – 
T. Otten 0-3, H. v.d. Berg – 
K. Jacobs 0-3

Eindstand seizoen 2021-2022: 
H. Stalenhoef 20-57 (kampi-
oen), H. v.d. Berg 20-53, M. 
Verlaan 20-41, W. Clements 
20-37, P. van ’t Klooster 20-37, 
T. Otten 20-22

Uitslag onderlinge competi-
tie Biljartclub 4711
Dinsdag 3 mei: M. Verlaan – K. 
Jacobs 0-3, J. van Greuningen 
– W. Clements 3-0, M. Ziele-
man – Mw. S. Laanbroek 1-1

Programma + contact
Donderdag 12 mei 19.30 uur: 
slotavond onderlinge compe-
titie BV Overmeer, vrijdag 13 
mei: 16.00 – 22.00 uur: vrij bil-
jarten + kaarten, zaterdag 14 
mei 16.00 uur: weektoernooi 
biljarten, zondag 15 mei 16.00 
uur: maandtoernooi koppelkla-
verjassen, maandag 16 mei 
19.30 uur: onderlinge compe-
titie Biljartclub 4711

Contact + info: 06.5362.1718 

#REN TEGEN  
KANKER

Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl
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Jan Roëde, verwondering in kleur
Tentoonstelling

KORTENHOEF
Kunst aan de Dijk Kor-
tenhoef organiseert in De 
Oude School van 11 juni 
t/m 3 juli 2022 de zomer-
tentoonstelling ‘Jan Roë-
de, verwondering in kleur’.

Jan Roëde (Groningen 1914 
– 2007) heeft een belangrijke 
rol gespeeld in de vernieuwing 
van de naoorlogse schilder-
kunst in Den Haag. Hij behoor-
de, naast kunstenaars als Hus-
sem, Ouborg en Nanninga tot 
de ‘Nieuwe Haagse School’. 
Zij lieten zich voornamelijk in-
spireren door de Avant-Garde 
kunstenaars van de École de 

Paris. Roëde’s stijl was in zijn 
spel van kleur en composi-
tie verwant aan die van Klee, 
Miro, Picasso en Matisse. Zijn 
werk heeft kenmerken van de 
kindertekening, maar is daar 
niet op geïnspireerd zoals bij 
Cobra. Hij schilderde zowel 
abstract als figuratief en be-
gon vanaf de jaren ’50 een 
duidelijk herkenbare eigen stijl 
te ontwikkelen. Hij was een 
veelzijdig kunstenaar, actief lid 
van de Haagse Kring, Pulchri 
Studio en De Posthoorn en 
nam deel aan veel tentoon-
stellingen. 

Deze tentoonstelling past ge-

heel in de hernieuwde belang-
stelling voor het vrije schilde-
ren. Zijn werk kenmerkt zich 
door naïeve speelsheid en bij-
zonder kleurgebruik. Het lijkt 
sterk tweedimensionaal maar 
blijkt op een aparte wijze ruim-
telijk opgezet. Volgens Jan 
Roëde moest kunst bevrijdend 
zijn, humoristisch en wars van 
ernst en zwaarte. In zijn keu-
ze van onderwerp streefde hij 
naar harmonie, zoals hem dat 
paste volgens zijn op Zen ge-
inspireerde levenshouding.

Het grootste deel van de op de 
tentoonstelling getoonde wer-
ken is afkomstig uit particulie-
re collecties en wordt zelden 
geëxposeerd.

De tentoonstelling is van 11 
juni – 3 juli 2022 in De Oude 
School, Kortenhoefsedijk 145, 
Kortenhoef. De openingstijden 
zijn dinsdag t/m zondag van 
11:00 – 17:00 uur. De entree 
is€ 6,50, tot 16 jaar gratis. 
Rondleidingen op aanvraag.

Op ons terras, uitkijkend over 
het schitterende polderland-
schap, kunt u genieten van de 
heerlijkheden uit het Kunstca-
fé.

Gratis parkeren bij De Oude 
School. Voor meer informatie: 
www.kunstaandedijk.nl

   

VIVA LA VIDA 10 jaar zingen is ….. plezier
LOOSDRECHT
Na het mooie optreden 
tijdens de Korenavond in 
Loosdrecht,  is ’t KOOR! 
bezig met de laatste voor-
bereidingen voor het con-
cert op 21 mei en wij heb-
ben er enorm veel zin in.

Naast een aantal nummers uit 
het repertoire van de afgelo-
pen 10 jaar, zoals ‘Stay with 
me till the morning’, ‘Fiddler on 
the Roof’ en een medley van 
de onlangs overleden wereld-
beroemde componist Stephen 
Sondheim, staan er veel nieu-
we stukken op het programma. 
Denk hierbij aan ‘Oceaan’ van 
Racoon, de Nederlandse ver-
sie van Gabriella’s Song, ‘Per-
fect’ van Ed Sheeran en ‘Viva 
la Vida’ van Coldplay. ‘Viva la 
Vida (leef het leven) 10 jaar 
zingen is …… plezier’ is ook 

het motto van dit concert.

Als intermezzo zal de beken-
de Ankeveense Big Bad Bruce 
Band tweemaal een swingend 
optreden van 15 minuten ver-
zorgen.  Het concert vindt 
plaats op 21 mei in het mu-
ziekcentrum van de Omroep, 
Heuvellaan 33 in Hilversum. 
De zaak is open om 19.00 uur 
en het concert start om 19.30 
uur. Gepland einde 22.00 uur. 
Toegangsprijs € 15,- voor vol-
wassenen en € 10,- voor kin-

deren t/m 12 jaar. Dit alles in-
clusief een pauzedrankje (bier/
wijn/fris). Er wordt € 1,- per 
kaart gedoneerd aan giro 555 
t.b.v. Oekraïne. In de pauze is 
een loterij met mooie prijzen. 
Op onze website www.tkoor.
nl staat de link naar de kaart-
verkoop. Er kunnen ook telefo-
nisch kaarten worden besteld 
via 06-53102423. 

Kortom: zin een een gezellig 
muzikaal avondje uit? Kom 
dan op 21 mei naar het MCO! 

Plantjesmarkt en open 
avond Land & Boschzigt
‘S-GRAVELAND
We zaaien en verspenen 
ieder jaar iets meer dan 
we denken uit te planten, 
gewoon voor de zeker-
heid. Dit jaar hebben we 
nog iets extra`s aan plant-
jes zodat we vrijdag en 
zaterdag a.s. een plantjes-
markt kunnen houden. De 
opbrengst daarvan is voor 
de schade aan de kas. 

Er zijn één jarige bloemen en 
vreemde groenten. Vrijdag 
vanaf 10.30 uur tot 16.00 uur 
en zaterdag vanaf 10.00 uur 
kan je terecht. Neem liefst 
contant mee, er staat een 
busje. 

Open avond
Verder nodigen we iedereen 
van harte uit voor een avond 
over de achtergronden van 
de biodynamische landbouw. 
We doen dit in samenwerking 
met de initiatiefgroep Antro-
posofie Nu, en de vrije school 
Michael.  Het thema is “Wat 
is het dynamische aspect van 
de Biologisch Dynamische 
(biodynamische) landbouw en 
de band tussen Vrije school 
Michael en de landbouw” 
Woensdagavond 11 mei om 
20:00 uur, Vrije School Mi-
chael, Esther de Boer van Rij-
klaan 22, Bussum

   

Sloepuitje voor Oekraïeners
LOOSDRECHT
Sloepuitje Loosdrecht 
organiseert, in samen-
werking met Oekraïense 
vluchtelingen Wijdeme-
ren, zondag 29 mei een 
middag voor onze vluchte-
lingen in Wijdemeren. We 
gaan met een van de vlag-
genschepen van Sloepuit-
tje Loosdrecht een rondje 
plas doen. Graag tijdig re-
serveren op rolf@engels-
verf.nl. Uiteraard zijn gast-
gezinnen ook welkom.

Mochten wij heel veel aanmel-
dingen krijgen, dan doen wij 
een beroep op booteigenaren 
die mee willen varen. Volg 
hiervoor deze Facebookpa-
gina. Wij verzamelen zondag 
29 mei om 14:00 in de Porse-
leinhaven in Oud Loosdrecht. 
Rond 16:00 zijn wij weer terug 
in de haven. 

29 травня ми організовуємо 

незабутній день для наших 
українських біженців у 
Вайдемерен. На одному 
із флагманів від Sloepuitje 
Loosdrecht ми збираємося 
пройти навколо великого 
озера.Будь ласка, бронюйте 
завчасно через rolf@en-
gelsverf.nlТакож ласкаво 
запрошуємо і приймаючі сім’ї.
Якщо число бронювань буде 
дуже високим, то в такому 
випадку ми будемо просити 
власників різноманітних 
човнів приєднатися до 
нашого проекту. Ми це 
будемо робити через нашу 
сторінку у Facebook.Також 
ми шукаємо добровольців, 
які зможуть забезпечити 
транспортом наших 
учасників.Ми зустрічаємо у 
повному складі у неділю 29 
травня о 14:00 у Porseleinha-
ven в Oud Loosdrecht.Близько 
16:00 ми повернемося назад 
до берега

   

Ramses Shaffy avond in   
De Dillewijn
ANKEVEEN
Op zaterdag 14 mei kunt 
u in Theater De Dillewijn 
genieten van een muzikaal 
en informatief programma 
over het leven van Ram-
ses Shaffy, uitgevoerd 
door Gerard Alderliefste.

De revival van het lied ‘Laat 
me -Vivre’, door Shaffy en 

Alderliefste opnieuw opgeno-
men in 2005, leidde tot een 
reeks optredens door heel 
Nederland. Gerard beschrijft 
de avonturen die zij onderweg 
beleefden, en daarmee het 
ontstaan van een bijzondere 
vriendschap.
Zaterdag 14 mei 2022. Aan-
vang 20.15 uur. Tickets € 19,- 
via www.dedillewijn.nl
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Meimarkt
Zaterdag 21 mei

NEDERHORST DEN BERG
De ‘samen sterk markt’ kon 
in december vanwege co-
rona niet doorgaan. Nu is 
de markt er helemaal klaar 
voor.

Het grootste deel van de in de-
cember aangemelde deelne-
mers is van de partij en staat 
op 21 mei van 11.00 tot 16.00 
uur klaar om iedereen kennis 

te laten maken met hun pro-
ducten en diensten. Van food 
& drinks, body & beauty tot 
kunst, sfeermakers en groen. 

In het weekblad van 18 mei 
meer informatie over deze 
leuke markt op het Willie Das-
plein in Nederhorst. Zet het 
in de agenda: want hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd!

   

Kom jij kleding ruilen?
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 21 mei van 
11.00 tot 16.00 uur vindt 
‘De Berger Kledingruil’ 
plaats.

Deze ruil zet duurzaamheid op 
de kaart tijdens de meimarkt 
‘Samen sta je sterk’ op het Wil-
lie Das-plein in Nederhorst den 
Berg. Een mooi moment om de 
kledingkasten eens lekker op 
te ruimen en de kleding die je 
niet meer draagt te ruilen voor 
exemplaren waar je blij van 
wordt. De kledingruil is voor 
iedereen, we hebben items 
voor baby’s, kinderen, dames 
en heren. We vinden het fijn 
als je vooraf kleding inlevert, 
zodat wij de kraam voor jullie 

kunnen inrichten. Maar lukt dat 
niet, dan kun je je kleding ook 
op de dag zelf bij de kraam in-
leveren. Voor de inrichting van 
de kraam zijn wij op zoek naar 
kledinghangers- en rekken. 
Voor deelname, inleveren van 
kleding, kledinghangers- en 
rekken en andere vragen kun 
je terecht bij Fleur en Caro via 
bergerkledingruil@gmail.com 

Expositie      
Emilie Lindenbergh
KORTENHOEF
Emilie Lindenbergh expo-
seert in De Oude School, 
Kortenhoefsedijk 145, Kor-
tenhoef, op 14 en 15 mei, 
van 11.00 tot 17.00 uur.

Zij laat zich inspireren door 
licht en ruimte, dit kan binnen 
en buiten zijn. In een ruimte 
is sfeer voelbaar. Het kunnen 
echo’s uit het verleden zijn, 
datgene wat nu speelt kan 

zichtbaar zijn, maar ook de 
verwachting naar wat komen 
gaat. Ze werkt met acrylverf 
in dunne lagen, met vlek en 
schets. Het werk nodigt de 
kijker uit deel te nemen aan 
wat er op het doek gebeurt. 
Lindenbergh exposeert in bin-
nen- en buitenland. Het werk 
is te koop en te huur. Website: 
www.emilielindenbergh.com, 
emilielindenbergh@outlook.
com, tel: 06 30276087

   

Gratis jubileumconcert Amicitia
KORTENHOEF
Zaterdag 21 mei geeft mu-
ziekvereniging Amicitia 
een feestelijk jubileumcon-
cert in sporthal De Fuik. 
Het 100-jarige fanfareor-
kest trakteert, dus de toe-
gang is gratis! Het concert 
begint om 20.00 uur, de 
zaal is open vanaf 19.30 
uur. Kom gezellig luiste-
ren, iedereen is welkom!

Het jubileumconcert is nog net 
op de valreep, want op 23 mei 
verjaart Amicitia naar 101. Ei-
genlijk zou het bijzondere con-
cert vorig jaar al plaatsvinden, 
maar dat kon door corona niet 
doorgaan. Dus dit jaar gaan 
de muzikanten vol enthousi-
asme in de herkansing. Twee 

jaar lang is er amper gere-
peteerd, maar vanaf begin 
dit jaar zijn de instrumenten 
weer opgepakt. Onder leiding 
van dirigent Henrie Pastoor is 
een nieuw concertwerk inge-
studeerd: Around the Whis-
key Jar. Daarnaast staat op 
de lessenaar veel muziek uit 
de geschiedenis van het or-
kest. Daarbij hebben de leden 
zelf gekozen welke favorie-
te stukken zij graag nog een 
keer willen spelen. Zo klinkt 
als openingswerk ‘t Fanfare 
and Flourishes. Bij de lichte 
muziek kozen de muzikanten 
voor Tom Jones in Concert, a 
Tribute to Amy Winehouse en 
Eloise. In de categorie film/
musical was Jesus Christ Su-
perstar favoriet. En als licht in-

termezzo kregen Out of Africa 
en A Whiter Shade of Pale de 
meeste stemmen.

Afscheid Henrie Pastoor
Samen hebben de leden een 
veelzijdig programma samen-
gesteld. Met muziekwerken 
die leuk zijn voor de muzikan-
ten, maar zeker ook voor het 
publiek. Het concert biedt echt 
voor ieder wat wils. Dus voel je 
welkom en kom op zaterdag-
vond 21 mei naar Amicitia. Het 
jubileumconcert is tevens de 
laatste keer dat dirigent Henrie 
Pastoor voor het orkest staat. 
Dus daarmee is ‘t ook zijn af-
scheidsconcert van de Korten-
hoefse muziekvereniging.

   

Openstelling Kerken 
NEDERHORST DEN BERG
De OLV. Hemelvaartkerk 
en de Willibrordkerk in Ne-
derhorst den Berg openen 
hun deuren voor bezoe-
kers op zaterdagmiddag in 
de periode van 14 mei tot 

en met 10 september 2022.

Onze enthousiaste vrijwilligers 
vertellen u graag over de inte-
ressante geschiedenis en de 
prachtige interieurs van beide 
kerkgebouwen. U kunt binnen-

komen om rond te kijken, even 
uit te rusten of een kaarsje 
op te steken.U bent van har-
te welkom. De openingstijden 
zijn, vanaf 14 mei t/m 10 sep-
tember, elke zaterdagmiddag 
van 12.00 uur t/m 16.00 uur.

Vrijdag 13 mei
v.a. 20.00 uur

Dj Jasparo

Zaterdag 14 mei
JAARMARKT

Met Live muziek v.a. 16:00 uur
Middag feest loopt door naar avond feest

Van 16:00 uur tot 24:00 uur

Recovery - Sven   
Versteeg - Tape That

Recovery - Sven   
Versteeg - Tape That

Recovery - Sven   

sGraveland-Feesten.nl



Open dag
Binnenkort naar de basisschool??

Kom kennismaken met ons!

Tot ziens!


