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Zinderend
Zomer-		
spektakel
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
In het weekend van 17 t/m
19 juni wordt het 100% genieten van een zinderend
Zomerspektakel met muziek, sport en gezelligheid
in Nederhorst den Berg.
Met topband ‘The Night
Flight’, de Sprinttriatlon,
een jaarmarkt, de zondagse Top 2000-dienst en nog
veel meer. De scheidende
en startende voorzitter Jan
van Wijk en Niels Stalenhoef van Nederhorst Actief
kijken uit naar het zomerse
evenement om Bergers en
anderen weer bij elkaar te
brengen. En het hele weekend is alles gratis!
Vrijdagavond dj Guido
De Blijklaan wordt weer de plek
van samenkomst. Tussen Wa-

rinschool, sporthal en brandweerkazerne zal het spektakel
plaatsvinden. In de grote tent
opent dj Guido Oostrom. Een
energieke Berger die vanaf
20.00 uur met z’n onnavolgbare muzieksets de tent op z’n
kop zal zetten. Iedereen vanaf
10 jaar is welkom!
Zaterdag Jaarmarkt
Op hetzelfde terrein is een
goed bezette Jaarmarkt met
ongeveer 50 kraamhouders.
Van alles wat, van zomersokken tot verse zomerkoninkjes.
Met lokale ondernemers en
gasten uit heel Nederland. Uiteraard zijn de Bergse verenigingen ook ruimschoots vertegenwoordigd (10-16 uur). Om
14.00 uur is er een optreden
van de Harmonie Prinses Irene uit Huizen, dit 1e divisie-orkest zal u muzikaal verrassen.
Aan het eind van de middag is

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

Bent u benieuwd naar de
waarde van uw woning?

Foto: thenightflight.nl

er kinderdisco met aansluitend
een sfeervol terras.

NIGHT FLIGHT
VERZORGT BERGSE
CROWDFEVER
Jumbo-Visma
De hoofdattractie vormt de
Jumbo Visma Academy Truck.
Een gigantisch voertuig met
tal van aantrekkelijke uitdagingen, een uniek ontwikkelde
truck met o.a. zes Tacx-Trainers. Door middel van een
Ipad en Zwift-software, kan je

Wij komen vrijblijvend
langs voor een
waardebepaling.

Telescopische glasbewassing
Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl

035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E

een berg beklimmen, tegen elkaar rijden en jezelf maximaal
uitdagen. Allemaal gratis vanaf
11 uur.
The Night Flight
Op zaterdagavond is er een
spetterend optreden van The
Night Flight vanaf 21.00 uur.
Een non-stop High Energy
live-band experience met 9
jonge topmuzikanten die je
meesleuren in een indrukwekkende reis rond de wereld van
entertainment en interactie.
Het repertoire van The Night
Flight is herkenbaar voor iedereen en resulteert gegarandeerd in een uitbundige
feestsfeer. Hun aanstekelijke
manier van optreden zorgt ervoor dat iedere crowd in beweging komt. Night Flight noemt
dat crowdfever.
Zondag
De zondag van het Zomerspektakel begint om 10.30 uur
met een TOP2000-dienst in
de tent, georganiseerd door
de beide kerken van Nederhorst den Berg, met pastores

Evert-Jan van Katwijk en Wim
Balk. Net als drie jaar geleden
zal coverband Major Seventh
uit Maassluis voor de muziek
zorgen. Laat je raken door de
boodschap van de muziek.
Sprinttriatlon
Het slotfestijn is de Sprinttriatlon met 500 meter zwemmen
in de Spiegelplas, 20 km. fietsen en 5 km. hardlopen. Start
en finish om 13.30 uur aan de
Blijklaan. Er wordt net als in de
voorgaande edities gestart in
twee startgroepen. In de eerste groep starten de snellere
triatleten, in de tweede groep
de overige atleten. Het is ook
mogelijk om als team in te
schrijven en ieder één onderdeel af te werken. In april riep
Jacob Meijers (66), recordhouder met 34x finishen, in dit
blad: “Kom op, kom over de
drempel en doe mee.” Iedereen kan op zijn eigen niveau
meedoen.
Meer info:
www.zomerspektakel.nl
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2
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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
Tandartsenpraktijk Hoflaan
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Spoeddienst
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 - 15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Dierenarts

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

0294 -25 35 19
035 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
0294 - 25 58 38
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
Klusjesteam Nederhorst den Berg/Ankeveen
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland

035 - 656 30 01
035 - 656 18 60

Colofon

Aanleverspecificaties
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar:
Deadline aanleveren:

redactie@dunnebier.nl
vrijdag 12 uur
(in geval van weekendactiviteiten in overleg)

Aanleverformat:

Alleen in Word, alle andere formats
worden retour gestuurd
max. 300 woorden
max. 200 woorden, alleen met
naamsvermelding volgt plaatsing

Aantal woorden:
Ingezonden brieven:

Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand

Foto’s:

!

jpeg formaat; minimaal 500 kb.

Wij gaan ervan uit dat aangeleverde foto’s rechtenvrij zijn. Mocht dat niet
zo zijn, en er naderhand een rekening aangaande eigendomsrecht bij ons
binnenkomt, houden wij ons het recht voorbehouden deze alsnog door te
belasten aan de inzender van de bewuste foto.

Aanlevering advertenties:
Advertenties mailen naar:
advertentie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur
Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens
Hoofdredacteur:
Vormgeving:
UitAgenda:
Bezorgklachten:

Gert Hagen
John Voogd &
Mariël Dunnebier
uitagenda@dunnebier.nl
bezorging@dunnebier.nl

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl
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RK WIJDEMEREN
H. Antonius

Zo. 12 juni: 10.30 uur:
W. Balk
St. Martinus
Zo. 12 juni: 9.30 uur:
J. Dresmé
OLV Hemelvaart
Za. 11 juni: 19.00 uur:
R. Simileer

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

Zo. 12 juni: 10.00 uur:
Ds. Willy Metzger
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 12 juni: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Geen opgave ontvangen
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 12 juni: 11.15 uur:
Ds. Susanne van der Sluijs
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 12 juni: 10.00 uur:
Ds. dr. M. van Veen

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

bij overlijden dag en nacht

T 06 233 09 339

Uitvaartzorg met liefdevolle aandacht
voor een persoonlijk afscheid,
ongeacht welke uitvaartverzekering

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

Elke week Markt in Ankeveen
zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met:
groenten en fruit, brood en gebak,
kaas, noten, olijven, bloemen,
bonbons, siroop en koffie to go
en van 9.00 tot 13.00 Carolines Viskraam
Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 13 juni t/m vrijdag 17 juni 2022

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854
Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur
‘s ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer.
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Bo de Kruijff geen fractievoorzitter

WEEKBLADWIJDEMEREN

Van de 1183 stemmen bij de
gemeenteraadsverkiezingen
|
|
| NEDERHORST
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
BERG | DEliefst
NIEUWSSTER
in maart
jl. warenDEN
er maar
WIJDEMEREN
543 voor de 23-jarige aanvoerVoor wie de plaatselijke
der. Maar de partij verloor stepolitiek op de voet volgt,
vig in 2022. De VVD ging van
was het al duidelijk. Maar
3 naar 2 zetels, met een verbij veel inwoners van de
lies van 583 stemmen ten opzes dorpen nog niet: VVDzichte van 2018. Pijnlijk, maar
lijsttrekker Bo de Kruijff is
dat was niet de reden dat De
geen fractievoorzitter in de
Kruijff afhaakte. Ook heeft er
nieuwe gemeenteraad. Dat
volgens hem intern geen pais nummer 2 Sorrel Hidleisrevolutie gewoed om hem
ding geworden.
af te zetten als fractievoorzitter.
“Weliswaar was ik lijsttrekker, “Nee, nee, het zijn alleen permaar dat betekende niet per soonlijke redenen. Ik kwam tot
se dat ik ook de fractie zou het besef dat de fractie leiden
leiden”, zegt de jonge liberaal. en mijn werk teveel beslag zou
Door: Herman Stuijver

In samenwerking met

leggen op mijn tijd. Ik heb een
full time baan als medewerker
van ons Tweede Kamerlid Jan
Klink en bovendien ben ik in
de afrondende fase van mijn
studie”. Bo de Kruijff gaat op
voor z’n bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit
Amsterdam. Dus wisselt de
ene Berger z’n positie in voor
de ander. Fractievoorzitter
Sorrel Hidding neemt met kandidaat-wethouder Els Kruijt
deel aan de onderhandelingen
voor de nieuwe coalitie van De
Lokale Partij samen met de
verliezers PvdA/GroenLinks
en VVD.

Bo de Kruijff is commissielid
onderwijs, ruimtelijke ordening
en o.a. verkeer sinds oktober

2019 en zit dus in de gemeenteraad vanaf maart dit jaar.

De gemeente controleert
Integrale controle gemeente Wijdemeren bedrijventerreinen en jachthaven
WIJDEMEREN
Op verzoek van burgemeester Larson van Wijdemeren heeft op woensdag
1 juni een integrale controle plaatsgevonden bij verschillende bedrijventerreinen en een jachthaven in
de gemeente Wijdemeren.
Het betrof een controle op
de naleving van diverse
wet- en regelgeving.

Tijdens de controle zijn twee
misstanden aangetroffen, op
één plek was sprake van illegale bewoning en ook is
stroomfraude geconstateerd
door Liander. Burgemeester
Crys Larson: “Deze integrale
controle is zeer goed verlopen.
Ik ben heel blij dat wij hebben
laten zien dat we als één overheid heel efficiënt en succesvol samenwerken.”

Kwetsbare branche
Verloedering, opslag van gestolen goederen of een hennepkwekerij zijn voorbeelden
van problemen waar ondernemers op bedrijventerreinen of
jachthavens mee geconfronteerd kunnen worden. Dit kan
ze kwetsbaar maken en een
succesvolle bedrijfsvoering in
de weg zitten. De gemeente
Wijdemeren hecht veel waarde aan een gezond onder-

nemersklimaat. Het is daarom
goed om als overheid zicht te
hebben en eventuele misstanden aan te pakken.
Samenwerken als één overheid
Deze controle is een samenwerking tussen de gemeente
Wijdemeren, de politie, de
omgevingsdienst, het UWV en
Liander. Het Bestuurlijk Interventie Team Gooi- en Vecht-

streek i.o. heeft ondersteuning
geboden bij de controle. Door
gezamenlijk controles uit te
voeren zien we toe op naleving van de regels en zorgen
we dat kwaadwillenden geen
ruimte krijgen om criminele activiteiten te ontplooien of voort
te zetten.

Geld verdienen met duurzame energie?
WIJDEMEREN
Kom naar de bijeenkomst
zonnepanelen op grote daken op dinsdag 14 juni 1618 uur bij Jachthaven het
Anker, Oud Loosdrechtsedijk 117 in Loosdrecht.
Aanmelden kan via https://
grotedaken.ecwijdemeren.
nl/aanmelden/
Bij

Jachthaven

het

Anker

wordt geld verdiend met 200
zonnepanelen, 2 windturbines
en een slimme batterij. Zelf
energie opwekken is namelijk
heel interessant, zeker met de
huidige energieprijzen. En u
draagt tegelijkertijd bij aan de
vergroening van uw dorp. Bent
u een bedrijf, vereniging, VVE
of een andere organisatie en
overweegt u zonnepanelen te
plaatsen? Kom dan naar deze

informatiebijeenkomst en leer
meer over: Kosten, opwek,
subsidies en terugverdientijd.
Eind juni gaat de SDE subsidie open. De Energiecoöperatie Wijdemeren vraagt gratis
subsidie voor u aan en helpt u
verder.

bij de verkiezingen. Ik heb het
nog niet eens over de ongetwijfeld ludiek bedoelde acties
op jullie accounts op social
media. Ik heb daarop nooit gereageerd: dat is niet passend
in mijn rol als wethouder. De
door mij aangehaalde ingezonden brief is de druppel.
Hoewel wij – Patricia IJsbran-

dij en ik, en daarmee DorpsBelangen – vol vertrouwen
aan de gesprekken met jullie
zijn begonnen, moet ik helaas
constateren dat dat vertrouwen wordt beschaamd.

Wat er bij komt kijken: dakconstructie, bekabeling, verzekering, etc.

Mogelijkheden van energie
opwekken voor de buurt (als
uw dak groter is dan uw verbruik)
De ervaringen van eigenaar
Jasper Blom met zonnepanelen, windturbines en opslag,
inclusief rondleiding!
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Energieco-

öperatie Wijdemeren. Wij zijn
een bewonersorganisatie: van
en voor bewoners. Met een
groen hart en met onze kennis en ons netwerk versnellen
wij de energietransitie in onze
gemeente Wijdemeren. Voor
meer informatie of als u nu al
interesse heeft in een gratis
dakscan, mail naar christien@
ecwijdemeren.nl.

Dolk in de rug
Ingezonden brief
Beste Gert Zagt,
Met de ingezonden brief “Parkeren in de Porseleinhaven”,
(Nieuwsster vorige week) levert DLP helaas weer een directe aanval op mij. Dat is de
afgelopen periode vaker voorgekomen, dikwijls door kandidaten die op jullie lijst stonden

DLP voert een dubbele agenda. Ik, wij, in elk geval niet. Met
iedereen praten doe ik al ja-

ren. Stiekem iemand een dolk
in de rug steken, nooit.

bepalen zelf met wie we aan
tafel zitten.

Daarom doen wij niet meer
mee aan de gesprekken over
een coalitie-akkoord. Van een
zogenaamde plus is verder
geen enkele sprake met deze
opstelling van DLP.Iedereen
mag schrijven wat hij wil. Wij

Ik wens jullie veel sterkte met
het smeden van een akkoord
en met hoe jullie leden zich
denken te moeten manifesteren.
Jan-Jaap de Kloet
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Boot-& Motorenservice Loosdrecht zoekt
iemand met passie
Door Natascha Rienks

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

Samen
komen
Vrijwillige Thuishulp;
voor eenwe
maatjeer wel

Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Samen komen
we er
welis.
ANWB AutoMaatje:
voor wie minder
mobiel

Vrijwilligers
u hun
eigen
auto.
ANWBhalen/brengen
AutoMaatje: voor wie in
minder
mobiel
is
Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen?

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl

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

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

Al voor het uitbreken van de
pandemie zocht Eddy een paar
extra handen die kunnen helo
pen bij het onderhouden van
boten en motoren. Iemand die
uiteindelijk het bedrijf over wilt
nemen. Tot op heden is dit nog
niet gelukt, maar door het uito
breken van de pandemie beo
langrijker dan ooit geworden.
Meer mensen hebben een boo
tje gekocht om mee te varen op
de plassen en al deze boten
moeten ook onderhouden woro
den. Hierdoor is het bij BML erg
druk, vooral als het mooi weer
wordt. Mensen laten het ondero
houd versloffen en komen dan
als het mooi weer wordt voor
het onderhoud, aldus Eddy.

“Ze denken er dan aan. Maar
het onderhoud van je fiets doe
je ook jaarlijks. Hetzelfde geldt
voor een boot.” Omdat ze hano
den te kort komen moeten ze
klanten afwijzen of laten wacho
ten op hun onderhoudsbeurt.
Een nieuwe werknemer is heel
erg welkom.
Een van de onderdelen die
het bedrijf uniek maken is een
speciale tank om buitenboordo
motoren in te testen. Deze tank
is speciaal ontworpen voor en
door eigenaar Eddy. Voor zulo
ke handelingen is het dan ook
van belang dat iemand daar
goed en nauwkeurig mee om
kan gaan. Het is een aparte
bedrijfstak, waarbij liefde voor
techniek en watersport elkaar
tegenkomen. Die passie is teo
rug te zien bij Eddy wanneer

hij praat over zijn bedrijf en het
werk dat hij doet. Hij is op zoek
naar iemand die deze passie
deelt. “Ik hoop op deze manier
iemand te vinden die het graag
van mij overneemt”, zegt Eddy
wanneer ik hem spreek.
BML is opgericht in 1986. In
het begin deden ze alles met
motoren. De liefde voor het vak
heeft Eddy gekregen tijdens
zijn werk op Vliegveld Hilvero
sum. Inmiddels heeft het bedrijf
zich gespecialiseerd in boten
en weten alle havens rond de
plassen waar ze de beste hulp
in onderhoud en motoren kuno
nen vinden, namelijk bij BML,
bij Eddy. BML en Eddy zijn
verweven met elkaar en een
begrip onder de watersportliefo
hebbers op en rond de plassen
van Loodrecht.

Collecte tegen MS

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

Drenth

LOOSDRECHT
In Loosdrecht wordt gekscherend gezegd “Als
Eddy doodgaat vaart er
geen boot meer op Loosdrecht.” Eigenaar Eddy
van Boot- & Motorenservice Loosdrecht (BML) is
hier zelf ook erg bang voor.
Daarom is hij op zoek naar
een geschikt persoon die
hij kan opleiden en vervolgens graag zijn bedrijf wil
overnemen.

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

atie? Bel 035 623 WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL
11 00
rsawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.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

WIJDEMEREN
Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is
de landelijke huis-aan-huis
collecte van het Nationaal
Multiple Sclerose Fonds.
Dat MS een enorme impact
heeft op (jonge) levens én veel
verschillende gezichten kent,
maakt het MS Fonds momeno
teel duidelijk in de campagne
‘Face it. Op www.nationaalmso

fonds.nl/faceit laten vijf patieno
ten op indringende wijze zien
wat er met hen gebeurd is sinds
ze de diagnose MS kregen.
Over de ziekte MS is nog veel
onbekend.Bijvoorbeeld
wat
MS veroorzaakt en hoe het
genezen kan worden.Draag
bij aan onderzoek naar deze
zenuwslopende ziekte en geef
aan de collectant!

Collectant gemist?
Doneer online via www.natio
onaalmsfonds.nl of maak je
donatie over op NL 92 INGB
000000 5057. Zelf in actie koo
men? Maak een digitale colleco
tebus aan op
www.digicollect.nationaalmso
fonds.nl en begin direct met
online collecteren.

Geef me de vijf

Joost Zwagerman smeedt kunst
Het is een unieke combinatie,
smid en kunstenaar Joost Zwao
german uit Nederhorst te Berg,
als hij het stugge ijzer smeedt,
of liever gezegd kneedt, in
meest fantastische kunstwero
ken. Zijn bedrijf Fe Plus Staal &
Design timmert al meer dan 25
jaar aan de weg als smederij,

maar Joost heeft ook naam en
faam gemaakt met zijn kunsto
werken die in heel Nederland
zijn te bewonderen. Eind voo
rig jaar leverde de kunstenaar
ook een bijdrage met twee
projecten aan Licht & Kunst in
de Loosdrechtse Porseleinhao
ven. In de video ‘Geef me de

5’ geven we je een kijkje achter
de schermen en vertelt Joost
over zijn werk én ontdek je de
mens achter deze markante
kunstenaar. Zoals iedere 2e
woensdag van de maand weer
te zien op ondernemendwijdeo
meren.nl.

NIEUWSSTER
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Wat kan de apotheker voor u doen?

WEEKBLADWIJDEMEREN

sistenten hebben verstand
De apotheker weet alles
van geneesmiddelengebruik.
over medicijnen, de bij| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
DEN BERGzoeken
En wat| NEDERHORST
ze niet weten,
werkingen
en of| ‘S-GRAVELAND
ze met | KORTENHOEF
ze op. Patiënten kunnen zonelkaar samen kunnen. Dus
der afspraak binnenlopen met
vragen over medicijnen
vragen over geneesmiddelgeen gezondheid stelt u aan
bruik. Daarnaast heeft de apode apotheker. Dat kan de
theek een spreekkamer. Hier
hele dag zonder afspraak.
kunt u rustig met de apotheker
Wat doet de apotheker nog
over geneesmiddelen praten
meer? Dat leest u hier.
en vragen stellen.
Achter de schermen bij het
Service
recept:
U kunt op de verschillende
Stap 1: het recept komt binnen
services van de apotheek rebij de apotheek
De (huis)arts stuurt het recept kenen. Zo heeft de apotheek
naar de apotheek en het wordt een gratis bezorgservice, is
verwerkt in het patiëntendos- het een betrouwbare informasier. Vervolgens vindt er medi- tiebron voor geneesmiddelen
catiebewaking plaats: er wordt en is de apotheek inleverpunt
gecontroleerd of u het genees- voor oude geneesmiddelen.
middel veilig kan gebruiken. Welke service levert de apoDe apotheker controleert o.a. theek nog meer?
of er wisselwerking is tussen
geneesmiddelen, het genees- Herhaalservice
middel voldoende lang ge- Gebruikt u chronisch medicijbruikt wordt en ook niet langer nen? Dan kan de apotheek dat
dan nodig. Veilig gebruik van automatisch voor u klaarleggeneesmiddelen staat hierbij gen. Recepten worden door
de apotheek aangevraagd bij
centraal.
de (huis)arts en u ontvangt
Stap 2: de medicatie wordt klaar een bericht zodra het klaarligt.
In samenwerking met

gemaakt

Als alles klopt en in orde is,
wordt het etiket gedrukt en
gaat de apothekersassistent
de medicatie pakken. Daarna vindt er nog een controle
plaats door middel van de barcode op het doosje en door een
tweede apothekersassistent.
Deze controleert of het recept,
het etiket en het geneesmiddel
kloppen. Voor extra veiligheid.
Vervolgens wordt het geneesmiddel klaargelegd om opgehaald te worden (u ontvangt
een mail of sms) of het wordt
volgens afspraak bezorgd.
Stap 3: het recept wordt opgeruimd en aan het eind van de
dag gecontroleerd

De apothekersassistent ruimt
het recept op. Vervolgens controleert de apotheker aan het
einde van de dag alle recepten
nog een keer.
Gepast advies
Apothekers en apothekersas-

Innameschema, doseerdoos
en medicijnrol
De apotheker kan een innameschema maken voor patiënten
die moeilijk onthouden wat ze
wanneer moeten gebruiken.
Ook kan de apotheker een
doseerdoos aanbieden, zodat
de medicatie voor een hele
week kan worden uitgezet. In
sommige situaties kan de medicatie ook in een medicijnrol
geleverd worden.
Advies
De apotheker kan adviseren
en begeleiden als het gaat om
geneesmiddelen, voeding en
medische hulpmiddelen, zoals inhalatoren, hulpmiddelen
voor oogdruppels en wondverzorging.
Heeft u vragen over het gebruik van medicijnen of wilt u
meer weten over onze services? Laat het ons weten, we
helpen u graag!

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

Koninginnedag begin jaren zestig
Bij feesten binnen de dorpsgemeenschap was de Algemene Muziekvereniging
Crescendo altijd van de partij. Hier staat de fanfare op het punt een bij de gymzaal
naast de Warinschool opgehaalde stoet gymnasten, onder vrolijke marsmuziek, over
de brug te leiden. De optocht, bestaande uit leden van de gymnastiekverenigingen
DIO en DES, is op weg naar de theetuin naast het kasteel om daar uitvoeringen te
gaan geven. Alle leeftijdscategorieën komen aan bod om hun wekenlang ingestudeerde oefeningen te laten zien aan de talrijk toegestroomde, nieuwsgierige ouders
en opa’s en oma’s. Crescendo trok daarna ongetwijfeld onvermoeibaar verder om
klanken uit te strooien in iedere hoek van het dorp, teneinde voor iedereen de feestvreugde te vergroten. Bij het net niet op de foto staande hotel-café-restaurant Den
Berg, beter bekend onder de naam ‘de Dames Bornheim’, mochten de muzikanten,
op uitnodiging van de Oranjevereniging, zo nu en dan wat uit komen rusten onder
het genot van een drankje.

NIE
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Ronduit genieten

Boterkoek
naturel € 4,25

Rondje Wijdemeren

Rie Boeve: de grand old lady van WEE

NIEUWS VOOR AN

Ankeveen

met gember of noten € 4,50
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

bourgondische
kipfilet
4 voor

Provencaalse
lamsburgers
4 voor

€ 8,95
€ 7,95

Aanbieding geldig van donderdag 9 t/m zaterdag 11 juni.
Let op onze vaste dagelijkse aanbieding in de winkel!
Brugstraat 2, Nederhorst den Berg | Tel. 0294 - 25 12 04

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

Door Ben Groenendijk

Negentig jaar is ze, maar
geen geranium te bekennen. Wel schilderijen die
ze zelf heeft gemaakt. Ze
is nog altijd vrijwijllger bij
Kunst aan de Dijk en vertelt
enthousiast over David van
Reybrouck, die er onlangs
sprak over het democratisch gehalte van ons kiessysteem, maar vooral ook
over het koloniale verleden
van ons land in Nederlands
Indië.
Tot voor kort was Ria actief in
de Dillewijn, bij de geboorte
waarvan ze actief betrokken
was. Haar man Evert, fotograaf en kunstenaar, verloor
ze drie en een half jaar geleden. Nu stapt ze soms nog in
haar eentje in het 20-jaar oude
Volkswagenbusje. Rie Boeve:
‘Ja, ik ging onlangs naar een
crematie in Alkmaar en dacht:
waarom niet met het busje?
De verbazing van de familie
was groot toen ze me uit dit
niet meer zo glanzende busje
zagen stappen.’ Rie moet er
Woensdag
 juli

weer om
lachen. Maar
de ernst

keert terug. ‘Het is het busje
waarmee Evert en ik veel gekampeerd hebben.’
Negentiende eeuw
De woningnood in de jaren vijftig bracht Rie en Evert naar een
huisje langs het Bergsepad, zo
ongeveer halverwege Ankeveen en Nederhorst den Berg.
‘Het was hier nog wel de negentiende eeuw, hoor. Geen waterleiding, helemaal niks. Het
huis was toen tweederangs, er
was toen ook woningnood. Nu
staan passanten – en dat zijn
er nogal wat – er met jaloezie
naar te kijken. Niet helemaal
terecht, trouwens, want echt
praktisch is het niet. Je moet
niet per ongeluk wat vergeten
in de winkel. Ankeveen was
toen nog zelfstandig. Toen we
hier kwamen wonen was alles
er nog, een groenteboer, een
slager, een aantal melkboeren,
een kruidenier, noem maar op.
Nu niks meer, maar gelukkig
wel de geweldige markt.’
Raadslid
Rie zat lange tijd in de gemeenteraad, eerst voor de PSP, later
Groen Links. ‘Ik hield ermee
op toen Wijdemeren ontstond,
ik was toen een kleine twintig
jaar raadslid. Bijzonder in de
begintijd was dat er nog werd
gerookt door bijna iedereen.
Dat zat ik dan tussen, eerst als
enige vrouw. Ik ben toen maar
gaan meeroken, anders was
het niet te harden.
Het was bij vlagen een woeste
tijd. Ik herinner me protesten

Prijzen Spektakelloterij afhalen

Aanmelding burendag

tegen de komst van buitenlanders, georganiseerd door de
Boerenpartij in De Drie Dorpen,
meen ik. Ook de nodige moties
van wantrouwen passeerden
er in die jaren.’
Jacht
Het is nu aan de orde van de
dag, maar ook Rie en Evert
zijn bedreigd. ‘Ik ben van de
natuur en principieel tegen de
jacht. Elk jaar stemde ik als
enige tegen de gemeentelijke begrotingspost die met de
jacht te maken had. De gemeente verhuurde jachtrechten op haar grond. ‘’Daar gaat
dat klotewijf’’, hoorde ik op een
dag vanaf mijn fiets roepen.
En even later werd er op me
geschoten, niet gericht, maar
toch. We kregen ook veel telefoontjes, vooral ’s nachts.
‘’We schieten je dood’’, riepen
ze dan. We hebben met onze
acties tegen de jacht wel successen geboekt, overigens.
Nadat ik was gestopt met het
raadslidmaatschap, zo rond
mijn zestigste, ben ik nog enige keren lijstduwer geweest op
de lijst van Groen Links/PvdA.’
Ankeveen
Rie wil graag zelfstandig blijven
wonen (‘Ik ga hier niet weg!’),
werkt nog in de tuin, schildert,
zit in een literatuurclubje en
voelt zich thuis in ‘bruisend Ankeveen’. ‘Zo’n gele brug, de film
erover, de officiële opening, het
zijn toch fantastische dingen?
Ankeveen is mijn thuis!’

Wijdemeren
informeren
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Wanneer maaien we
de berm?

Gemeentehuis eerder
gesloten

#mooiWijdemeren
@selma.van.dijk

Bekendmakingen

Het gemeentehuis sluit op 16 juni om 16.00 uur.
Ook is de gemeente vanaf 16.00 uur niet via
de telefoon bereikbaar. Dit in verband met een
interne afscheidsbijeenkomst voor de huidige
wethouders.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

In de Motivation to Move-week organiseert
de Mentelity Foundation op donderdag
9 juni samen met Nike een sportmiddag op
de Nike Campus in Hilversum. Van 15.00 uur
tot 19.00 uur zijn er clinics basketball, tennis,
skaten en crossfit. Iedere 45 minuten wisselen
de groepjes zodat iedereen alle sporten kan
uitproberen. Het terrein van de Nike Campus
is rolstoeltoegankelijk. Iedereen kan gratis
meedoen aan de activiteiten. Aanmelden
via: www.mentelityfoundation.org.

Eerste hulp bij energiecrisis

>

Het betalen van de energierekening
wordt steeds moeilijker. Zeker voor
mensen met een kleine portemonnee.
De Energiecoöperatie Wijdemeren
is daarom gestart met het project
‘Eerste hulp bij energiecrisis’.
Iedereen in Wijdemeren die moeite
heeft om de energierekening te betalen, kan hulp vragen. “We kijken
per woning wat nodig is”, vertelt
projectleider Marjolijn Bezemer.

Wat is ‘Eerste hulp bij energiecrisis’?
De overheid heeft geld gegeven om mensen
die moeite hebben om de energierekening te
betalen te helpen. Niet met geld, maar met

maatregelen die ervoor moeten zorgen dat
de rekening omlaag gaat. Marjolijn Bezemer:
“We kijken eerst naar gedrag. Hoe gebruik je
energie en hoe krijg je dat gebruik omlaag?
Daarnaast hebben we budget voor kleine
energiebesparende maatregelen. Zoals
radiatorfolie, ledlampen en het afstellen van
de cv-ketel.”

Wie kan om hulp vragen?
Iedere inwoner van Wijdemeren kan om hulp
vragen. “We kijken per situatie welke hulp we
kunnen bieden, maatwerk dus”, vertelt Marjolijn
Bezemer. “We gaan bij iedereen thuis op
bezoek. Daar kijken we wat mogelijk en nodig
is. Sommige mensen hebben alleen advies

nodig. Anderen hebben meer concrete hulp
nodig.”Ze geeft een voorbeeld. “We waren
bij een inwoner waar alles al goed geïsoleerd
was. Toch konden we daar nog wel radiatorfolie aanbrengen en de temperatuur van de
cv-ketel omlaag zetten.”

Hoe vraag ik om hulp?
Hulp vragen is eenvoudig. Bel met
06 48 54 52 27 of mail uw naam en telefoonnummer naar marjolijn@ecwijdemeren.nl.
“Dan nemen wij contact op om een afspraak
te maken.” De actie is er voor huurders én
woningeigenaren. “We zijn er voor iedereen
die moeite heeft om de energierekening te
betalen.” Kijk ook op www.ecwijdemeren.nl.

Wanneer maaien we wel en wanneer niet?
In Wijdemeren is veel groen dat gemaaid moet worden. Maar, wanneer
maaien we wel en wanneer maaien
we niet? Maaien doen we alleen als
het nodig is, bijvoorbeeld voor de
veiligheid. Zo kunnen bloemen en
andere planten groeien, waardoor
insecten een fijne leefplek krijgen.
Al een aantal jaar maaien we in juni alleen
de vlakke delen van de bermen. Dit is nodig
voor de verkeersveiligheid, omdat de planten
en het gras anders over wegen en fietspaden
gaan hangen. Ook kan de berm niet voldoende water afvoeren.

Groeien en bloeien
Het overgrote deel van de bermen in Wij-

9 juni: sportmiddag

demeren is zo smal dat het niet mogelijk is
om bijvoorbeeld de kanten wel te maaien en
het midden niet. Dat kan maar bij een paar
bermen. De schuine delen (deze delen heten
de taluds) laten we met rust. Daar hebben
planten, insecten, vogels en zoogdieren alle
kans om te groeien en te bloeien. De taluds
maaien we daarom pas in oktober. Dat moet
omdat we anders niet bij sloten en vaarten
kunnen die moeten worden schoongemaakt.

Speelvelden
Openbare gazons maaien we het hele jaar
door. Het gras op een speelveld mag bijvoorbeeld niet te lang worden. Daarom maaien
we het gras tot een bepaalde hoogte. We
laten het maaisel liggen, zodat voedingsstoffen de grond in gaan.

Help mee: zeildag basisscholen

Op dinsdag 21 juni is er weer een zeildag
voor alle basisschoolleerlingen van groep 7
in Wijdemeren. Samen met een zeilinstructeur gaan de kinderen in een zeilboot het
water op. Voor deze zeildag is Team Sportservice nog op zoek naar vrijwilligers die
deze dag willen helpen als zeilinstructeur.
Aanmelden kan bij buurtsportcoach Floris:
frave@teamsportservice.nl.
>

Cleanup Loosdrechtse Plassen

Stichting SLOEP, duikcentrum Loosdrecht
en de gemeente organiseren zondag 26 juni
weer een schoonmaak van de Loosdrechtse
Plassen. We halen dit jaar niet alleen onder,
maar ook boven water de troep weg. Doet u
mee? We starten om 9.00 uur bij Jachthaven
Het Anker (Oud-Loosdrechtsedijk 117) en
sluiten om 16.00 uur af met een gezellige
borrel. We zijn op zoek naar vrijwilligers
met (of zonder) bootje en natuurlijk duikers.
Aanmelden kan via
dorpencoordinator@wijdemeren.nl.
>

Lokale omroep beginnen

De gemeente Wijdemeren heeft een lokale
omroep en GooiTv is de uitvoerende partij.
Zij verzorgt tv-uitzendingen in de regio.
GooiTv heeft van het Commissariaat van de
Media (CvdM) een aanstelling van vijf jaar
gekregen. Deze aanstelling loopt af op
2 april 2023. Dit betekent dat belangstellende
partijen zich kunnen inschrijven. De deadline
is 2 oktober 2022. Om in te schrijven en
voor meer informatie:
www.cvdm.nl/toestemmingen/lokaleomroep-beginnen.

Wijdemeren
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Eerste woning Kastanjelaan klaar voor Oekraïne-opvang
Vorige week is de eerste woning aan
de Kastanjelaan in Nederhorst den
Berg klaargemaakt voor de opvang
van Oekraïense vluchtelingen.
Vrijwilligers van IJsclub Nederhorst
den Berg hebben zich enorm ingezet
om de woning gereed te maken en in
te richten. Op korte termijn zorgen
zij ervoor dat er aan de Kastanjelaan
nog drie extra woningen worden
ingericht.

In de afgelopen twee weken is ’t Drieluik in
Loosdrecht op één kamer na geheel
bewoond door Oekraïense vluchtelingen.
Aan de Dammerweg in Nederhorst den Berg
zijn alle kamers nu bezet.

Regionale samenwerking
De samenwerking binnen de regio voor de
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne blijft
goed. Wekelijks overleggen de gemeenten
om kennis met elkaar te delen zodat de
opvang zo goed mogelijk verloopt.

Totaal aantal opgevangen vluchtelingen
in Wijdemeren is op dit moment 108.
Hiervan zitten er 58 in een gemeentelijk
opvanglocatie; 50 Oekraïners zijn bij
particulieren opgevangen.

Bekendmakingen
Bouwen en wonen

zaakkenmerk Z.72539 (30.05.22)
- Vaartweg 20: plaatsen buitenberging,
zaakkenmerk Z.72424 (21.05.22)
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- Vuntuslaan 20: maken uitweg,
zaakkenmerk Z.71597 (19.05.22)

Nederhorst den Berg
>

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

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

Ankeveen
- Hollands End 91: afwijken bestemmingsplan
realiseren Bed en Breakfast,
zaakkenmerk Z.72581 (31.05.22)

>

Verleende
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)

’s-Graveland

Ankeveen

- t.h.v. De boomgaard 7: bouwen poldergemaal
en doorvaarbare duiker,
zaakkenmerk Z.72467 (24.05.22)
- ’t Jagerspaadje 26: renoveren en uitbreiden
clubgebouw, zaakkenmerk Z.72498 (25.05.22)
- Leeuwenlaan 36b: plaatsen zonnepanelen,
zaakkenmerk Z.72422 (20.02.22)
- Noordereinde 249: bouwen drie woningen,
zaakkenmerk Z.72442 (23.05.22)
- Zuidereinde 21: plaatsen zonnepanelen,
zaakkenmerk Z.72500 (26.05.22)

- Harinxmahof 8 en 9: bouwen erker,
zaakkenmerk Z.71682 (24.05.22)

Kortenhoef
- Elzenhof 3: plaatsen airco,
zaakkenmerk Z.72409 (20.05.22)
- Moeraszegge 11: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72600 (01.06.22)
- Moleneind 2a: inrichten tijdelijk terras,
zaakkenmerk Z.72489 (25.05.22)

- Moleneind 33: vernieuwen beschoeiing,
zaakkenmerk Z.71161 (20.05.22)
- Oranjeweg 72: uitbreiden woning en
vervangen dakkapel voorzijde,
zaakkenmerk Z.70911 (01.06.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 53: plaatsen zonnepanelen, zaakkenmerk Z.71477 (01.06.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 3: aanbrengen nieuwe
dakkapel bestaande aanbouw,
zaakkenmerk Z.71167 (19.05.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 103b: wijzigen
clubhuis, zaakkenmerk Z.70506 (23.05.22)
- Rembrandtlaan 1: vervangen kozijnen,
zaakkenmerk Z.70479 (24.05.22)

Nederhorst den Berg
- Pieter de Hooghlaan 33: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.71708 (20.05.22)

- Middenweg 145b: verbouwen woning,

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet
geluidhinder) het volgende bekend:
Er is een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend om de realisatie van 32 woningen
aan de Herenweg 115/Cannenburgerstraat 5-7
mogelijk te maken. Ten gevolge van het wegverkeer op de Herenweg zullen 5 appartementen een hogere geluidsbelasting ondervinden
dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de
Wet geluidhinder. Burgemeester en wethouders
hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a
Wet geluidhinder voor deze appartementen in
ontwerp hogere waarden vastgesteld.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

De terinzagelegging van dit ontwerpbesluit
hogere waarden Wet geluidhinder was al
eerder gepubliceerd op 2 maart 2022. Dit ging
tegelijk met de stukken van het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning voor het plan Cannenburgerpark. Helaas was per abuis het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder niet
toegevoegd aan de gepubliceerde stukken.
Met deze publicatie wordt dit hersteld.

Ter inzage
>

Verlenging beslistermijn

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

Kortenhoef
- Oranjeweg 72: uitbreiden woning en
vervangen van de dakkapel voorgevel,
zaakkenmerk Z.70911 (23.05.22)

- naast Oud-Loosdrechtsedijk 89b: maken
uitweg, zaakkenmerk Z.71547 (19.05.22)

- Bernard van Beeklaan 45: opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met handicap belanghebbende
(bij GPP met aanvrager) (30.05.22 )
- Zuidsingel 52 , Kortenhoef: aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
in verband met handicap belanghebbende
(bij GPP met aanvrager) (02.06.22 )
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Correctie

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht
Nederhorst den Berg

> Bekendmaking wet geluidhinder
(ontwerpbesluit betreffende plan
Cannenburgerpark)

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter
inzage legging gemotiveerde zienswijzen
schriftelijk bij ons college inbrengen, Postbus
190, 1230 AD Loosdrecht. Degene, die haar/zijn
zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk verzoeken
haar/zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.

Kortenhoef
Kortenhoef

Loosdrecht
- Dennenlaan 2b: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72469 (24.05.22)
- Drie Kampjes: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72502 (26.05.22)
- Eikenlaan 2: verplaatsen uitweg,
zaakkenmerk Z.72485 (25.05.22)
- Laan van Eikenrode 35: plaatsen twee
dakkapellen, zaakkenmerk Z.72471 (25.05.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 28: afwijken bestemmingsplan gebruik als zonnestudio/beauty,
zaakkenmerk Z.72403 (19.05.22)
- Nieuw-Loosdrecht 175: verduurzamen woning
en plaatsen zonnepanelen,
zaakkenmerk Z.72608 (01.06.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 239: bouwen
woning, zaakkenmerk Z.72464 (24.05.22)
- Veendijk 2: plaatsen opslagcontainer,
zaakkenmerk Z.72412 (20.05.22)

- Overmeerseweg 110a: uitbreiden woning,
zaakkenmerk Z.71613 (25.05.22)

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 9 juni 2022
gedurende 6 weken ter inzage. Voor het inzien
van het ontwerpbesluit hogere waarden Wet
geluidhinder kunt u een mail sturen aan
info@wijdemeren.nl of de stukken inzien bij de
balie van het gemeentehuis.
Ter informatie zijn de samenhangende stukken
van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning
voor het plan Cannenburgerpark
(NL.IMRO.1696.OV02Cnburgpark2022-on01)
nog altijd digitaal in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op
Cannenburgerweg 3, Ankeveen.

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Disclaimer

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van
kracht. Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen
digitaal gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren,
maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig.

Ter inzage

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 Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen
(postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester
en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het
Fysiek Domein, tel. 14 035. Het indienen van een zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

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

WEEKBLADWIJDEMEREN
Datum:
12 mei
2021
Commissie
Ruimte
en Economie

Overig

Vaste agendapunten*

Gecombineerde commissie Maatschappelijke Sociale
In samenwerking met
Zaken en Bestuur en Middelen
Datum: donderdag 16 juni 2022
Aanvang: 20:00 uur

Hamerstukken

Vaste agendapunten*

De commissievergaderingen kunt u live volgen via:

8. Bestemmingsplan Rading 128 Bespreekstukken

Hamerstukken

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’). (alleen audio)

9. Krediet Meenthof

9. Zienswijze programmabegroting 2023 Veiligheidsregio

| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR ANKEVEEN
Aanvang:
20.00 uur

Datum: woensdag 15 juni 2022
Aanvang: 20:00 uur

10. Ontwerp vvgb parkeerplaatsen Fort Spion

Gooi en Vechtstreek

16. Vragenhalfuur
17. Sluiting

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander

Officiële bekendmakingen

11. Gewijzigd ontwerp vvgb Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b

10. Zienswijze begroting 2023 Tomin

onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan

12. Geurverordening de Kwakel 8 te Kortenhoef

11. 1ste begrotingswijziging 2022 Plassenschap

uiterlijk op de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur

13. Behandelverzoek Dorpsbelangen onderhoud bruggen

12. Wijziging gemeenschappelijke regeling Plassenschap

aan via griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer 14 035.

14. Behandelverzoek PvdA-GroenLinks Dennenlaan

U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het inspreken.
Bespreekstukken

Overig

13. Actualisatie grondexploitaties 2022

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op

15. Vragenhalfuur

14. Behandelverzoek Dorpsbelangen Jeugdzorg

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

16. Sluiting

15. Behandelverzoek VVD ventilatie in schoolgebouwen

Bouwen en wonen

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Foto van de week

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

Overig
>

> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Gewijzigde ontheffingsdatum

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening

Bestemmingsplan Eilandseweg
10 ws 02 – woonschip, Nederhorst den Berg is onherroepelijk
>

> Partiële herziening Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht
De Bandenmaat
Driedorpenloop 2022
2013 Oud-Loosdrechtsedijk
243 isFoto: Helga Jansen (www.fotostudio68.nl)
onherroepelijk
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Naschoolse Sportcaroussel
WIJDEMEREN
De basisschoolleerlingen
zijn weer volop aan het
sporten. Team Sportservice ‘t Gooi is in Wijdemeren begonnen met de
Naschoolse Carrousel op
verschillende basisscholen.
Vanaf 9 mei tot 15 juni is Team
Sportservice elke maandag-

COLOFON

middag te vinden bij de St.
Antoniusschool en elke dinsdagmiddag bij de Meester Kremerschool.
Het Naschoolse Carrousel
van start!
Buurtsportcoach Floris, van
Team Sportservice ’t Gooi,
gaat samen met de basisschoolleerlingen twee uur lang
verschillende sport- en spe-

lactiviteiten doen. Van 15.00
uur tot 16.00 uur zijn alle kinderen van 4 t/m 7 jaar lekker
in beweging en van 16.00 uur
tot 17.00 uur zijn de kinderen
van 8 t/m 12 jaar aan de beurt.
De leerlingen van de Meester
Kremerschool worden altijd al
enthousiast van het tik-spel
om goed warm te worden en
vervolgens wordt er fanatiek
gehockeyd, gevoetbald en

Zienswijze indienen

spelen de kinderen een potje
trefbal.

water op in een echte zeilboot.
Het belooft een spetterende
dag te worden!

Een dag vol zeil-plezier!
Het is eindelijk zover! Dins- Helpen tijdens de zeildag?
Teamindienen
Sportservice is nog op
dag 21 juni organiseren TeamBeroep
Sportservice en Ottenhome zoek naar vrijwilligers die tijsamen weer de zeildag voor dens deze dag willen helpen
alle basisschoolleerlingen van als zeilinstructeur. Lijkt dat je
groep 7 in Wijdemeren. Sa- leuk? Neem dan contact op
metberoep
buurtsportcoach
Floris,
men met een zeilinstructeurHoger
indienen
gaan de kinderen in shifts het frave@teamsportservice.nl.
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Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.
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FAMILIEBERICHTEN
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

WEE

Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd.
Je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

‘Herinner mij zoals ik was,
toen ik alles nog kon’
Heden is rustig ingeslapen mijn lieve man en onze
zorgzame vader, schoonvader, opa en overgrootvader

Marinus Wilhelmus
van der Wilt

Met groot verdriet in ons hart hebben wij onze lieve moeder,
allerliefste oma en trotse overgrootoma moeten laten gaan.
Zij is op 83-jarige leeftijd overleden.

Rinus

Cornelia Adriana van Houten - de Groot

Vinkeveen, 21 februari 1936 Kortenhoef, 3 juni 2022

Corry
Arie van Houten †

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Caroline en Gert-Jan
Jurre en Laura, Rein, Jule, Huub
Leonie en Koen
Jasmijn en Roy

Correspondentieadres:
John van der Wilt
Veenderij 66
1394 LK Nederhorst den Berg

Patrick en Angelique
Kylie en René, Rosie
Randy

Het afscheid heeft reeds plaatsgevonden.

Harold en Maaike
Eva
Sven

Wij danken de medewerkers van Klein Schaepenburgh voor
hun goede zorgen.
4 juni 2022

Correspondentieadres: Sniplaan 4, 1394 BA Nederhorst den Berg
Onze moeder is overgebracht naar uitvaartcentrum Myosotis,
Utrechtseweg 110B in Weesp, alwaar geen bezoek.

Altijd vrolijk en positief in het leven.
Wij nemen afscheid van mijn lieve man,
onze (schoon)vader en opa.

Antonius Meewis

Ton

Hilversum, 26 oktober 1944

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 11 juni 2022
om 11.00 uur in de OLV Hemelvaartkerk, Dammerweg 6 in
Nederhorst den Berg.
Aansluitend is er tot 14.00 uur gelegenheid de familie te condoleren en elkaar te ontmoeten in Het Spieghelhuys, Dammerweg 3 in
Nederhorst den Berg.
Na afloop vindt de crematieplechtigheid in besloten familiekring
plaats.

Loosdrecht, 31 mei 2022

Ineke
Sacha en Robert
Lotte, Max

Mijn laatste schilderij is geschilderd,
ik ga nu mijn eigen weg.

Tonnie
Correspondentieadres: Uitvaartverzorging Van Vuure
T.a.v. Familie Meewis, Melkpad 21 a, 1217 KA Hilversum

Gerardus Michael
van der Wolk

De crematieplechtigheid heeft
op zaterdag 4 juni plaatsgevonden.

* ‘s-Graveland,
10 december 1950

Wij danken u voor uw aanwezigheid, medeleven,
kaarten en bloemen.
Wij voelen ons gesterkt door de steun die wij
ontvangen hebben bij het plotselinge verlies van
Babette.

~ All is Well ~

Kortenhoef,
31 mei 2022

Ans en Willem
en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
Johan
Nico en Irma

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
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

echtgenote van

J. van der Wilt - Udo

NIEUWS VOOR AN

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of
035-6566623
Wilt u graag opruimen?
Is keuzes maken moeilijk?
Voor hulp bij opruimen:
Lotte van Aerle, opruimcoach. 0612227976
info@lottevanaerle.nl
Huis verkopen?
Huysraed Makelaardij,
de makelaar die
voor je werkt
www.huysraed.nl
035 - 65 65 147
www.woningontruiming.com
ook Nederhorst den Berg
H van Gelderen 0651406217
www.duurzamervuur.nl
Alles voor uw BBQ. Gratis
bezorging in wijdemeren
met de code: weekblad
Verkoop Lokaal Vlees
Zaterdag 08.00 tot 15.00
Boerderij Runder-Lust
Eilandseweg 16 Ned d Berg
te huur ruime bovenwoning
grote zitkamer, parketvloer,
openhaard, groot balkon,
4 slaapkamers, bg. Opberg
ruimte voor fietsen
info 035 6560764 06 24760212
€ 1100,00 p/m
MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
www.donnalife.nl
06-27484142
Knap uw tuin op met de
mooiste zomerbloeiers van
Zorgkwekerij Kostelijk.
Perkplantjes 10 voor €15!
Proef onze verse thee op
vrij/za in de theetuin.
Middenweg 13,Ned.den berg
www.kwekerijkostelijk.com
ma t/m za 9u-18u

NIEUWSSTER
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Wijnfestival Druif groot succes
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Natascha Rienks

wen. Ook vertelde hij dat we

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
NEDERHORST DEN
BERG | DE NIEUWSSTER
vanaf |november
kunnen
geIn samenwerking met

‘S-GRAVELAND
Voor de eerste, en als het
aan de organisatie ligt niet
de laatste, keer vond wijnfestival Druif in de Wijngaard plaats op de wijngaard van Land en Boszigt
aan de Leeuwenlaan in ’sGraveland.

De ingang van de wijngaard
is te vinden op het landgoed
Hilverbeek. Van ongeveer
1735 tot aan de Tweede Wereldoorlog was deze plek een
moestuin. Sindsdien, tot Sijmen Brandsma, eigenaar van
Land en Boschzigt, de moestuin in 2008 kocht, was deze
verwaarloosd. Samen met
een aantal vrijwilligers heeft hij
deze plek omgetoverd tot een
Gooische wijngaard.
Tijdens de rondleiding, die elk
uur gegeven werd, vertelde
Sijmen over hoe lastig het is
om in het vochtige klimaat en
op de vruchtbare grond die het
Gooi biedt druiven te verbou-

nieten van een sprankelende
wijn uit eigen omgeving.
Niet alleen de eigen wijn van
de wijngaard was te proeven,
maar ook tal van andere wijnen die op het festival werden
aangeboden door Il Divino,
Gastro Vino en Wijnbar Vintage. Wit, rosé of rood, met
of zonder een bubbel, droog
of zoet. Voor ieder zijn smaak
was er iets aanwezig. En alle
wijnen zijn biologisch. En ook
de jonge gasten waren niet
vergeten. Zij konden genieten
van een glaasje appelsap uit
de eigen boomgaard van Land
en Boschzigt. Ook aan versnaperingen was er geen gebrek
tijdens het festival. Als festivalganger kon je je versnaperingen bij de wijn uitkiezen, of
andersom. Kaaswinkel Echte
Liefde bood kaasplanken aan
in verschillende samenstellingen, Proeflokaal de Serre had
tapas, (vegan) hamburgers
en voor de kleintjes een zakje
chips en kookwinkel Oldenhof

liet zien hoe je pizza kunt maken met een houtoven. Tijdens
het proeven en nuttigen van je
eten en drinken kon je genieten van diverse muzikanten.
Afwisselend werd er diverse
muziek gespeeld, waar met
name de kinderen op stonden

te dansen. Daarnaast was er
meerdere malen een mindfullness workshop gegeven.
In ongeveer 20 minuten liet
Julia Persijn zien hoe je door
ademhalingsoefeningen meer
in balans komt. Ondanks het
slechte weer noemde organi-

sator, en teven eigenaar van
restaurant Puur Smaeck en
Wijnbar Vintage, Kees Verhoef het festival erg geslaagd
en hoopt dat het volgend jaar
nogmaals gehouden kan worden. “ Alleen dan wel met mooi
weer,” aldus Kees.

Kathedraal aan de Vecht de moeite waard
‘Torenhoog’ t/m 30 juli iedere zaterdag
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Direct na de sonore kerkklokken om exact 12 uur
tingelden afgelopen zaterdag de vrolijke Angelusklokken. Hiermee werd
de officiële opening van
de tentoonstelling ‘Torenhoog’ in de OLV Hemelvaartkerk door klokkenluiders Hans Barten en Tjeerd
Vlasblom ingeluid. Samensteller Herman van der
Molen had z’n draaiboek
perfect op orde, uiteraard
met de hulp van velen. Tot
en met 30 juli kunt u de expositie en de kerk elke zaterdag tussen 12 en 16 uur
bezichtigen.
Van der Molen vertelde in
geuren en kleuren over de geschiedenis van de kerk. Waar
katholieken in het Vechtdorp
eeuwenlang kerkten in schuilkerken en waar na de roomse
wederopstanding in 1 jaar en
3 maanden (!) een majestueus

neogotisch bouwwerk in 1899
verrees. Ook wel de ‘kathedraal aan de Vecht’ genoemd.
Volgens
de
samensteller
maakt de toren van 49 m.
hoogte niet alleen deel uit van
de skyline van Nederhorst, samen met de Willibrord, maar
is het ook een symbool van
de katholieke emancipatie na
1811. Reden om de tentoonstelling ‘Torenhoog’ aan de toren te wijden, zeker de moeite
waard om te dwalen langs de
schappen vol met schetsen
en foto’s. Bouwpastoor Vismans speelde een belangrijke
rol, mede door zijn vondst om
bedevaarten naar Sittard als
financiële ondersteuning in te
zetten. Slechts 13 dagen werd
er niet gewerkt aan de kerk
en één dronken timmerman
stortte neer van de steiger. De
foto’s van overbuurman Theo
van der Zee bieden prachtige
scherpte-diepte beelden van
het kunstwerk van architect
IJme Bijvoets.
Een dieptepunt in de geschie-

denis van de toren was de
klokkenroof in 1943. De Duitse
bezetters smolten ze om voor
de wapenindustrie, pas ver na
de oorlog werden er nieuwe
beierwerken opgehangen, de
laatste in 1953.
Virtuele toer
Als kers op de taart van ‘Torenhoog’ is er een mooie film die je
langs de vier ‘geledingen’ van
de toren voert. De videobeelden van Ben en Menno Hageman zijn uniek, met oog voor
detail en een adembenemend
uitzicht over het dorp aan de
Vecht. Daarvoor hebben vader
en zoon halsbrekende toeren
moeten uithalen over steile
trappen, smalle planken op de
vloer en langs gapende gaten
in de wand. Het resultaat is
een fraaie virtuele toer die de
grandeur van de OLV Hemelvaart toont aan eenieder die
dat wil zien. Tot en met 30 juli,
elke zaterdag; Dammerweg
6; 1394 GM Nederhorst den
Berg.
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Het Roer Om
UITVAARTVERZORGING

Zorgzaam
& Betrokken
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

Lotte van Aerle (46) uit Kortenhoef
Was: projectmanager bij mediabedrijven
Is nu: opruimcoach
Tekst en foto: Karin Wesselink

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

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

“Mijn zoon heeft recht op z’n
eigen rommel”
“Na mijn studie toegepaste
communicatiewetenschappen
in Enschede rolde ik in het
werk dat ik vervolgens twintig
jaar bleef doen. De laatste tijd
deed ik dat projectmanagement als freelancer en mijn
arbeidsethos is dat je in dat
geval en ook als projectmanager nooit de vertragende factor mag zijn. Dus ik stond altijd
aan. En dat wilde ik op een
gegeven moment niet meer.
Ik werd er niet gelukkig van.
Ik had een paar jaar geleden
op Netflix de documentaire
Tidying Up with Marie Kondo
gezien. Ik vond het geweldig,
ook al is de documentaire heel
Amerikaans en is zij heel Japans. Maar ik vond de trans-

Wilt u uw groenafval, puin, hout of grond storten?
Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water?
Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?
Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30
en op zaterdag van 8:00 tot 12:30
Al 70 jaar gevestigd op de
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

NIEUWS VOOR AN

formatie die je bij de mensen
ziet die volgens haar methode
opruimen geweldig. Het sprak,
denk ik, mijn innerlijke drive
voor orde en structuur aan. Ik
ben ons huis met haar methode gaan opruimen en ik voelde
wat dat met mijzelf deed. Overigens: mijn zoon heeft recht op
zijn eigen rommel. Maar eens
per week moet hij z’n spullen
wel opruimen, want dan komt
de schoonmaakhulp. En ik wil
natuurlijk niet m’n nek breken
op zijn kamer. Maar: ondertussen werd dus wel steeds
duidelijker dat ik professioneel
iets met dat opruimen wilde
gaan doen. Ik deed de cursus
bij De HuishoudCoach van
Els Jacobs. Toevallig viel dat
samen met het eerste coronajaar. Vooral toen ik een oefenklant had, wist ik: dit is wat ik
wil. Sinds dit jaar januari doe
ik het fulltime, bij particulieren.

Het is zo mooi dat je ziet dat
mensen zich tijdens het proces
realiseren wat ze hebben aan
spullen en wat het oplevert als
ze dingen wegdoen. Want je
kunt er onbewust last van hebben. Al die spullen vragen aandacht en tijd. Ik als coach, gooi
niets voor mijn klanten weg.
Maar alleen al door er te zijn
en gericht vragen te stellen,
kunnen ze beslissen wat ze
weg kunnen en willen doen. Er
valt dan echt letterlijk een last
van ze af. Ze leren nieuwe gewoontes aan en die zijn voor
altijd. Het ondernemen vind ik
wel confronterend, want ik ben
een ongeduldig mens en om
klanten te vinden en wat op te
bouwen, is tijd nodig. Die tijd
heb ik wel doordat ik vorig jaar
extra klussen heb aangenomen en nu een financiële buffer heb. Dat is heel fijn.”

’s-Graveland UNESCO Werelderfgoed
‘S-GRAVELAND
Groot nieuws: er is een
Stichting opgericht die
zich ten doel stelt `s Graveland aan te laten merken
als Unesco Wereld erfgoed.

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

WEE

De één krijgt het duwtje in de
rug door de coronapandemie.
Bij de ander klopt een midlifecrisis aan de deur. Wat de
reden ook is: deze geïnterviewden wagen een sprong in
het diepe en doen iets totaal
anders met hun leven.
Wil je ook in deze rubriek met
je verhaal? Mail: redactie@
dunnebier.nl

We behoren in `s Graveland al
tot het Nederlands Historische
Erfgoed, maar om ervoor te
zorgen het dorp met zijn historische, architectonische en
natuurhistorische unieke karakter behouden blijft, is een
actieve bescherming vereist.
Daarom heeft een groep bezorgde bewoners en vrienden
de Stichting ’s-Graveland Werelderfgoed ( SGW ) opgericht,
die zich dus ten doel stelt om
deze UNESCO Erfgoed status
voor het dorp te verkrijgen.

Dat ligt in de rede door de eeuwenlange binding van ’s-Graveland met Amsterdam, waarvan de grachtengordel en de
investering in de Beemster al
werelderfgoed status hebben.
Dat geeft een extra motivatie
om dit door Amsterdammers
gestichte en ontwikkelde dorp
dezelfde positie te geven. Zelfs
onze mooie rhododendrons
hebben we aan deze 17e
eeuwse eerste bewoners uit
Amsterdam te danken!
De UNESCO Erfgoed status
zal de bescherming van het
dorp en het behoud voor toekomstige generaties aanzienlijk versterken en het risico van
verval voorkomen.
Voor het verkrijgen van deze
status is een breed maat-

schappelijk draagvlak en steun
van alle betrokken overheden,
instanties en organisaties vereist.
In 2025 bestaat ’s-Graveland
400 jaar en dat zou een mooi
tijdstip zijn om het doel te verwezenlijken.
De stichting is actief bezig
steun van al deze partijen te
verwerven.
In een recente petitie hebben
reeds 1300 betrokkenen hun
steun voor het initiatief uitgesproken.
Steun die petitie: htttps://sgravelandwerelderfgoed.petities.
nl
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De teams van de 12-uur van Ankeveen
WEEKBLADWIJDEMEREN

kantieclub is Transavia wat
ANKEVEEN
| ‘S-GRAVELAND
NIEUWSaanloop
VOOR ANKEVEENnaar
DEN BERG |speciDE NIEUWSSTER
zich uit| NEDERHORST
in een vliegtuig
In
het | KORTENHOEF
aal ingericht voor de zieke jonroei-evenement willen we
geren.
graag in vogelvlucht de
teams aan u voorstellen.
Team Peddel to the Medal,
roeit voor Stichting Semmy.
Arnoud Voetlaan,
roeit voor Make-A-Wish Neder- Stichting Semmy ondersteunt
land. Onderzoek toont aan dat al ruim 15 jaar wetenschappehet realiseren van een allerlief- lijk onderzoek naar hersenkanste wens jonge patiënten en ker bij kinderen. In Nederland
hun omgeving weer kracht en krijgen ongeveer 125-150 kinvertrouwen geeft en een blij- deren een hersentumor, waarvende impact heeft. Een wens van 10 kinderen een tumor in
vervulling ontstaat niet vanzelf, de hersenstam. Hiervoor is
het is een zorgvuldig geplande veel onderzoek noodzakelijk
Wish Journey, de herinnerin- steun Stichting Semmy.
gen zijn onuitwisbaar. Geef op
Team Ankeveen Buiten,
9 juli voor Make-A-Wish.
roeit voor “de Hersenstichting”.
Vormen van een hersen aanTeam “ Kern Ankeveen”
roeit voor de tuin van “Het doening zijn legio zoals, een
Zandkasteel”. Het Zandkas- beroerte, hersentumor, niet
teel is een zorgorganisatie aangeboren hersen aandoevoor kinderen , jongeren en ning, migraine, ADHD, epilepjong volwassenen met een sie , depressie, Alzheimer, MS
verstandelijke beperking. Het , Parkinson en verslaving. De
Zandkasteel is gevestigd in Hersenstichting doet al meer
’s-Graveland naast het bezoe- dan 30 jaar onderzoek naar
kerscentrum van Natuurmonu- het ontstaan en de behandel
menten. Het geld wat bij elkaar methoden.
wordt geroeid is bestemd om
de tuin aan te pakken en er een Team KIKA,
mooie speelplek van te maken. roeit uiteraard voor KIKA .
Kinderkanker is nog steeds
doodsoorzaak nummer 1 door
Team CDA,
roeit voor stichting Vrijwilligers ziekte onder kinderen. Jaarlijks
Palliatieve Terminale Zorg. krijgen bijna 600kinderen de diDeze stichting biedt aanvullen- agnose kanker. 81% van deze
de hulp aan mensen die onge- kinderen geneest. KIKA wil een
neeslijk ziek zijn en die ervoor score van 100% genezing . De
gekozen hebben om thuis , in donaties worden gebruikt voor
hun vertrouwde omgeving te onderzoek naar genezing , verkunnen sterven. Vele vrijwil- betering van de behandelingen
ligers zorgen ervoor dat het en vermindering van de vele
een mooi en waardig afscheid bijwerkingen.
wordt.
Team 2e jeugd voor de 1e
jeugd,
Team De Vergeetmijnietjes,
roeit voor het Alzheimer Café roeit voor de tasjes BiblioWijdemeren/Hilversum. Door theek Wijdemeren. Het doel
het Vergeet-mij-nietje van Al- van de tasjes bibliotheek is
zheimer Nederland te dragen om volwassenen en kinderen
laten we samen zien dat we te helpen met hun taal ontwikmensen met dementie en hun keling. Het doel is uiteindelijk
naasten niet vergeten. Veel dat deze mensen te stimuleren
mensen kennen wel iemand om te gaan lezen door middel
met Alzheimer. In Nederland van spel en leer worden deze
hebben naar schatting 200.000 mensen erg geholpen. De ienie-mienie bibliotheek heeft
mensen deze aandoening.
beperkte middelen , er moet
Team De Millenials van Te- dus flink door geroeid worden.
genwoordig,
roeit voor Peter Pan vakan- Team Lokin Pleinstrijders,
tieclub Peter Pan vakantie- roeit voor de Joseph Lokin
club zet zich dag in dag uit in School. De Joseph Lokin
om ernstig zieke jongeren en School ligt in een rijke natuurjongeren met een chronische lijke omgeving van Ankeveen.
ziekte mee op reis te nemen. De school bestaat al ruim 100
Partner van de Peter Pan va- jaar en na vele jaren is het
In samenwerking met

schoolplein toe aan een heuse update. Het plein moet ingericht gaan worden naar de
wensen van deze tijd.
Team Kantje Boord,
roeit voor ILLI-tv. Iedereen wil
graag oud worden maar in welke toestand hebben we niet in
de hand, gelukkig is er dagbesteding, voor vele ouderen uit
deze omgeving zit de dagbesteding in de Kuijer in Nederhorst den Berg. ILLI-tv is een
kastje dat simpel aangesloten
kan worden aan de tv of de
beamer en waar persoonlijke
herinneringen, liedjes en foto’s
vertoont of beluisterd kunnen
worden. De ILLI-tv is ervoor om
het welzijn van bewoners met
dementie te verbeteren.
Team Familie Hagen,
roeit voor het KNGF Geleidenhonden Fonds. Het KNGF is er
om mensen met een beperking
een beter leven te geven met
behulp van een professionele
opgeleide hond. Een geleide
hond vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. In
deze familie is Sem het traject
ingegaan om een geleide hond
te krijgen de kosten voor de
opleiding van een geleide hond
zijn gemiddeld € 40.000,- .
Team Cornelis Tromp,
roeit voor Kindercentrum “de
Boemerang” van Sherpa. De
Boemerang in Hilversum is er
voor kinderen met een verstandelijke beperking van 0 tot 18
jaar. Het plein om te spelen
dient door een andere inrichting een veel betere speel plek
te worden dmv diverse speel
toestellen, hiervoor is veel geld
nodig dus roeien wij op 9 juli
voor de Boemerang.

Team Vriendschapskring,
roeit voor stichting MuziMeren.
Stichting MuziMeren is vorig
jaar opgericht met als doel
kinderen uit Wijdemeren te
stimuleren om muziek te gaan
maken. De financiën worden
gebruikt om docenten, leslocaties en instrumenten te bekostigen. De stichting wordt geheel
gedragen door vrijwilligers
maar voor sommige zaken
is geld nodig en om het laagdrempelig te houden roeien wij
op 9 juli voor dit doel.
Team Lady’s Only,
roeit voor “Het Vergeten Kind”.
Het vergeten kind zet zich vol
passie in voor het verbeteren van het welzijn van ruim
100.000 kinderen ( soms met
heftige geestelijke littekens)
die noodgedwongen niet thuis
kunnen opgroeien. De Stichting geeft deze kinderen een
kindvriendelijk leefklimaat en
organiseert activiteiten en evenementen die passen bij hun
leeftijd.
Team Ankeveens Havenloos
Mannenkoor,
roeit voor Spieren voor Spieren. De zangers en zangeressen uit Ankeveen en omgeving roeien voor Spieren voor
Spieren.
Wetenschappelijk
onderzoek blijft noodzakelijk bij kinderen met een spier
aandoening, daarnaast ondersteunen we zij de diagnose,
behandeling en zorg van spier
ziekten bij kinderen.
Team Schuimlikkers,
roeit voor Ecomare. Ecomare
is een opvang voor zieke zeehonden, vogels en kuikens van
watervogels die hun moeder
zijn kwijtgeraakt. De dieren
worden met professionele zorg
weer opgelapt om daarna weer
vrij gelaten te worden in de na-

tuur. Ecomare is te vinden op
Texel in de plaats de Koog.
Team De Reddertjes,
roeit voor Artsen zonder Grenzen. Artsen zonder Grenzen is
een organisatie die zich in ongelooflijk moeilijke omstandigheden inzet om hulp te bieden
aan slchtoffers. Tijdens oorlogen en rampen slaan zij hun
tenten op om mensen in nood
bij te staan.
Team Ankeveense IJsclub,
roeit voor Stichting Hulphond
Nederland. Als gastheer van
dit evenement mogen zij zeker
niet ontbreken als deelnemer.
Deze stichting helpt mensen
met en fysieke of geestelijke
zorgvraag , door de inzet van
een hulp hond, ondersteunende therapie. De hulphonden
worden met respect voor het
welzijn van de hond zo breed
mogelijk opgeleid en ingezet
door deskundige trainers en
therapeuten.
Team “ Het Vreemdelingenlegioen”,
roeit voor giro 555 Oekraïne.
Dit doel behoeft niet veel introductie, de oorlog die Rusland ontketend heeft tegen de
Oekraïne heeft zoveel schade
gemaakt dat er heel veel geld
nodig is om alles weer op te
bouwen. Geef aan giro 555 op
9 juli in Ankeveen.
Team AchterSteVoren,
roeit voor zonnepanelen voor
ASV Ankeveen. Het doel is om
de kosten voor 40 zogenaamde PVT panelen bij elkaar te
roeien. Deze panelen verzorgen zowel voor elektriciteit als
voor het opwekken van warmte. ASV helemaal zelfvoorzienend maken is ons doel.
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Selectie VV Nederhorst bakt ze bruin
NEDERHORST DEN BERG
VV Nederhorst selectie
bakt pannenkoeken bij
Amaris Zorggroep de Kuijer.
Dinsdag 31 mei jl. hebben 18
selectiespelers van Voetbalvereniging Nederhorst een
pannenkoekendiner verzorgd
in Amaris Zorggroep de Kuijer in Nederhorst den Berg. Dit
als onderdeel van de sponsorovereenkomst tussen Rabobank en Voetbalvereniging
Nederhorst. Eerder passeerden al meerdere bingo avonden de revue en na 2 jaar Corona afwezigheid was het fijn
om dit keer voor een mooie
groep ouderen pannenkoeken te serveren.
Deze werden met liefde en in
meerdere smaken gebakken
en aan tafel geserveerd door
de heren. Een tweede groep
heeft op één van de afdelingen hetzelfde gedaan, zo kon
iedereen op zijn eigen manier
genieten van al het lekkers.

Uitslagen Dressuur-		
wedstrijden Rijvereniging WEE

NIEUWS VOOR AN

NEDERHORST DEN BERG
Er heerste 2de Pinksterdag weer een gezonde
sportieve sfeer op manege
de Laanhoeve. 29 deelnemers streden in de klasse
N tegen elkaar. 9 ruiters in
de klasse N11 en 20 in de
klasse N1. Maar allereerst
gingen er twee ruiters van
start in de A klasse.

Samen met een drankje en
ijs met aardbeien als dessert
was het menu compleet. Het
was een prachtige avond met
tevreden gasten!
Speciale dank aan Mariette
Meijers van Amaris Zorggroep
de Kuijer voor een warm welkom en de coördinatie.

Het VV Nederhorst Sponsorteam wil daarnaast Wesley,
Maikel, Thijmen, Bart, Joris,
Gijs, Bram, Thijs, Justin, Mike,
Jeffrey, Lars, Ruben, Sander,
Tom, Bob, Ruben, Christian,
Sylvia en Brenda bedanken
voor hun bijdrage aan deze
succesvolle avond.

Hartelijk dank Rabobank voor
onze jarenlange en trouwe
samenwerking!

Verrassende tussenwoning,
dichtbij ‘De Meenthof’
Hoflaan 38, Kortenhoef
Vraagprijs: € 315.000,- k.k.

In deze klasse kunnen ruiters
vanaf 8 jaar kennis maken met
een rijden van een proef. Vandaag namen Emma Brouwer
en Niene Steeg hier aan deel.
De jury, bestaande uit Iganda
Groenen en schrijfster Anja
Doedens, oordeelden dat zij
een goede proef gereden hadden. We zien ze waarschijnlijk
binnenkort terug in de “echte”
wedstrijden. De proeven werden voorgelezen door Silvia
Lohmann. Rngmeester Astrid
Hagen had het uiteraard weer

lekker druk met het ontvangen
van de ruiters. Na de A klasse was het tijd voor de negen
deelnemers in de klasse N2.
Na een spannende strijd bleek
dit de uitslag: 1:Marly Eggenkamp op Held met 113 pnt. 2:
Yolet Overweel opn Resi met
111 pnt. Daarna volgde de
strijd tussen de 20 deelnemers
in de klasse N1. Ook hier weer
een leuke, spannende strijd
met uiteindelijk de volgende
uitslag: 1: Charlotte Barnhoorn
op Pollly met 111pnt. 2: Mandy
Zeijlenmaker op Kivado met
110 pnt. Daarna volgden velen
met 109 pnt. Uiteraard werd
de wedstrijdadministratie weer
geregeld door Astrid Hagen en
Marco Grotendorst en waren
de inschrijvingen weer prima
verzorgd door Marti Bergman.
De volgende wedstrijden zijn in
het weekend van 1, 2 en 3 juli,
de jaarlijkse Clubkampioenschappen.

10 over rood in Ankeveen
ANKEVEEN
Het was een gezellige,
druk bezochte 2e ronde
van het maandelijkse 10
over Rood toernooi in het
Wapen van Ankeveen, dat,
zoals gebruikelijk, elke 1e
donderdag van de maand
gespeeld wordt.
Het fanatisme was bij velen
duidelijk zichtbaar, iedereen
wil natuurlijk graag een goede
start maken in de net begonnen competitie. De beste 8 resultaten van mei 2022 t/m april
2023 tellen en bepalen wie zich
een jaar lang koning 10 over
rood mag noemen. Uiteraard
was de familie Schouten sterk
vertegenwoordigd, deze sneuvelden echter vreemd genoeg
allen voor de ¼ finales. Sterk
spelende, toch wat beginnende
biljarters als Stefan Mooibroek,

Stephan de Wit & Buurman
Marco, verbaasden menigeen
en stootten ver door in het toernooi! De gevaarlijke outsiders
Joost Botterman & Rob van
de Helm (verstandig genoeg
op de fiets gekomen) duelleerden in een zeer spannende ½
finale, waar Rob vd Helm toch
nog als winnaar uit de bus wist
te komen. Hij mocht dus aantreden tegen buurman Marco,
die het ei van Columbus heeft
ontdekt in het biljarten: de middag lekker ontspannen varen
op het IJsselmeer met genoeg
koude versnaperingen. De
avond als underdog begonnen
bleek Marco ook te sterk voor
Rob en gaat met 15 toernooipunten voorlopig samen met
Bert Hilhorst aan de leiding in
competitie. Donderdag 7 Juli
gaat de strijd verder, een ieder
is uiteraard van harte welkom

GooiTV
Bel voor meer informatie of bezichtiging:
06 27 12 87 86 | Renate Holdinga | www.huysraed.nl
Huysraed Makelaardij | Noordereinde 32 | 1243 JG ‘s-Graveland

De
programmering
van
GooiTV vanaf woensdag 1
juni: In het programma TV
Magazine onder andere aandacht voor de Grasbaanraces
en sportieve senioren. Janna
Fassaert gaat In Gesprek Met
burgemeester Han ter Heegde

van Gooise Meren. Andreas
van der Schaaf blikt terug op
de Wereldbarbecue in Bussum
in een aflevering van De Dag
Van Andreas. Ziggo: kanaal 48.
Via KPN is dat kanaal 1432 en
via T-Mobile kanaal 842.
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S.V. ’s-Graveland nieuws

WEEKBLADWIJDEMEREN

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

Avondvierdaagse 		
Nederhorst de Berg
Door: Natascha Rienks

NEDERHORST DEN BERG
Van 31 mei t/m 3 juni vond
na twee jaar afwezigheid
de Avondvierdaagse weer
plaats in Nederhorst den
Berg. Het was weer een
feest voor alle Bergers,
jong en oud.
Ondanks dat niet alle scholen
zich in hadden geschreven waren er vooral kinderen onder
de 250 lopers. Alleen de Josefschool had zich als school
ingeschreven, maar dat weerhield ouders en kinderen van
de Warinschool en de Meester
Kremerschool er niet van om
mee te doen aan het gezelligste wandelevent van het dorp.
Op de laatste dag lopen de
deelnemers een rondje rond
verzorgingshuis de Kuijer en
eindigen ze op het Willie Dasplein, wat omgedoopt is tot het
Gladiolenplein. Dit is het enige
wat van tevoren al bekend is.
De rest van de routes kregen
de deelnemers op het laatste
moment pas te weten. Dit doet
de organisatie zodat mensen
niet de route al eerder gaan lopen of rennen, aldus Joke.
Bij aankomst op het Gladiolenplein werden de deelnemers
onthaald met bloemen door de
IJsclub en het Willie Dasplein.
Daar konden zij bij het inleve-

ren van hun stempelkaart een
medaille krijgen als eeuwig
bewijs van deelname aan de
avondvierdaagse. Na het ophalen kon iedere loper onder
het genot van een ijsje, uitgedeeld door de Albert Heijn, en
muziek, bijkomen van de vele
kilometers die ze gelopen hebben.
Oudste deelnemer
De oudste deelnemer dit jaar
was mevrouw Sirre (89), bewoonster van de Kuijer. Organisator van de avondvierdaagse
Joke Callenbach gaat regelmatig bij haar moeder op bezoek
en ziet dan mevrouw Sirre een
rondje lopen met haar rollator.
Ze vroeg of mevrouw het niet
leuk vond om de avondvierdaagse te lopen, en dat vond
ze. Vervolgens deed Joke een
oproep onder de vele vrijwilligers van de IJsclub voor 2 buddies die mevrouw konden begeleiden tijdens het lopen van
de 5 km. Saskia en haar man
Stefan waren direct enthousiast en wilden graag als stel dit
avontuur met de 89-jarige Berger aangaan. Ook Ronell wilde
graag met mevrouw Sirre meelopen. “Ik heb heerlijk en zalig
gelopen. Heb geen last van
zere voeten. En ook door het
weiland ging het goed”, zei Mevrouw Sirre tijdens haar grootse ontvangst waarbij ze een
bos bloemen kreeg en haar
medaille in ontvangst nam.

’S-GRAVELAND
Door het 1-1 gelijke spel
tegen BZC ’13 verzekerde
het eerste elftal zich van
de tweede plaats in de
eindstand. Hierdoor mag
het aanstaande zaterdag
starten aan de nacompetitie om via deze weg promotie naar de 3e klasse af
te dwingen.

Het moet hiervoor binnen een
week drie wedstrijden voor
zien te winnen. De eerste opdracht gaat tegen het Utrechtse Voorwaarts en wordt aanstaande zaterdag thuis om
17.00 uur gespeeld. Of VR1
aan de nacompetitie deelneemt, is op dit moment nog
niet bekend.

Aanstaande zaterdag is ook
het Arie Janmaattoernooi voor
jongensteams uit de leeftijdscategorieën De dag begint
daarom al vroeg met het toernooi voor de jongensteams uit
de onder 10 tot en met onder
15. Het toernooi begint om
9.00 uur en zal eindigen om
20.00 uur. Op zondag zijn alle
meidenteams aan de beurt
voor het Leeuwinnentoernooi.
Afgelopen weekend hebben
verschillende teams al een
toernooi gespeeld. JO15-1 en
JO15-2 streden in Zutphen om
de IJsselcup, JO13-1 ging de
grens over en behaalde een
mooi tweede plaats, omdat
het de finale na strafschoppen
verloor van Bayer Uerdingen.
In het Limburgse Bocholtz
vermaakten de drie vrouwenteams zich bijzonder goed

en tussendoor werd er nog
gevoetbald tijdens het Grenslandentoernooi. En van alle
deelnemers deed VR1 dat het
best en won het meerdaagse
toernooi.
Toernooiwinst was er ook voor
35+1 dat het eerste Joost te
Nuijltoernooi voor 35+ teams
won. Afgelopen zaterdag vond
de eerste editie plaats op het
eigen complex en een succes
was het met 8 teams en een
gezellige nazit met barbecue.
Het Beach Event vindt dit jaar
plaats op het complex van S.V.
’s-Graveland. Op vrijdag 24
juni organiseert T.V. Westerveld het Beach tennis, ODIS
Volleybal op zaterdag 25 juni
het volleybal en S.V. ’s-Graveland sluit zondag af met Foot
Volley.

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
VV Nederhorst periodekampioen en speelt nacompetitie.
De laatste competitiewedstrijd
werd een teleurstelling vanwege het feit dat de scheidsrechter in de 58e minuut zich
genoodzaakt zag om het duel
te staken. Na een tweede rode
kaart voor het thuisspelende
DWSM in Maarssen vond hij
het niet verantwoord om door
te spelen gezien de dreigende
taal van sommige DWSM spelers. Aangezien Nederhorst
vrij probleemloos de wedstrijd
in handen had met de 1-3
voorsprong, is het waarschijnlijk dat de KNVB besluit dat dit
ook de einduitslag wordt.
Nederhorst pakt door de overwinning de tweede periode en
kan gelijk op dinsdagavond 7
juni voor de nacompetitie aan-

treden in een thuiswedstrijd
tegen Candia 66 uit Rhenen.
Nederhorst was behoudens
vijf minuten na de aansluittreffer heer en meester. Via een
strafschop benut door Job van
Wijk werd het 0-1 en op het
kwartier maakte Tom Wewer
de 0-2. Via een perfect ingeschoten vrije trap deed de
thuisploeg nog wat terug 1-2.
In de 45e minuut viel de eerste
rode kaart na een forse overtreding op Philip. Vlak na rust
verhoogde Job middels een
kopbal de marge 1-3. Toen in
de achtste minuut een speler
na een overtreding een te felle
reactie gaf en rood kreeg was
het over.
De KNVB zal nog voor dinsdag een formele uitspraak
moeten doen.
Nederhorst 4 speelde een pri-

ma wedstrijd tegen de nummer 2 Altius. Na een 1-1 bij
rust werd het een verdiende
3-1 zege van het collectief.
Nederhorst 5 verloor nipt met
1-2 van FC Driebergen.
Zaterdag was het al vroeg
heel druk op Meerzicht. Het
Vechtstreek toernooi op het
hoofdveld bracht veel enthousiaste spelertjes en ouders
op de been. Het werd onder
ideale weersomstandigheden
een geslaagd event met veel
winnaars.
De VV Nederhorst selectie
heeft zich van haar goede kant
laten zien door voor de bewoners van zorgcentrum Amaris
pannenkoeken te bakken en
toetjes te verzorgen. Dit alles
werd zeer op prijs gesteld.
Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook.

Horecavoetbal bij ASV
ANKEVEEN
Op zondag 12 juni organiseren ASV ’65 en Het Wapen van Ankeveen tussen
10.30 en 15.30 uur het Horecavoetbaltoernooi,
dit
vindt plaats op het ASVterrein in Ankeveen. Voorafgaande aan het toernooi
is er op zaterdag een fee-

stavond in het Wapen van
Ankeveen, de band ‘No
Sweat’ treedt op.
Aansluitend op het voetbaltoernooi zijn er biertapwedstrijden, plus de mogelijkheid
om een lekker hapje te eten
(buffet) in het Wapen van Ankeveen, hier sluiten we de

avond af, ook met live muziek. Er is nog ruimte voor
teams om deel te nemen. Dus
bij interesse contact je lokale
horecabedrijf en meldt dat je
hen wilt vertegenwoordigen!
Aanmelden kan door een mail
naar: toernooi@asv65.com.
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Driedorpenloop groot succes
Door: Kim Tomeï

KORTENHOEF
Op eerste Pinksterdag
vond de Bandenmaat Driedorpenloop plaats. Het
hardloopevenement kon 2
jaar niet doorgaan. De gemiddelde hardloper stond
dan ook letterlijk te trappelen voor de start. Niet
alleen van ongeduld, maar
ook als warming up. Een
goed begin is immers het
halve werk en al rekkend,
strekkend en trappelend
werden de spieren flink
opgewarmd.
De Driedorpenloop kent maar

liefst 5 afstanden, voor iedere
hardloper wat wils. Zo was er
keuze tussen 4, 7, 10 en 20 kie
lometer. Voor de jonge fanatiee
kelingen was er ook de Thuie
zbij Kidsrun van 1,5 kilometer.
De route leidde door drie dore
pen: Kortenhoef, Ankeveen
en ‘s Graveland. Voor vele
lopers uit de regio is dit het
hoogtepunt van het jaar. Dit
hardloopevenement door onze
mooie dorpen trekt vele deele
nemers. Niet alleen uit onze
dorpen, maar ook ver daarbuie
ten. Niet zo vreemd, want de
organisatie (er werken wel 97
vrijwilligers mee) doet er alles
aan om routes uit te zetten die

werkelijk een lust voor het oog
zijn.
Kidsrun
Om 11.30 klonk het startschot
voor de Kidsrun. Deze run is
speciaal voor alle hardlopers
in de basisschoolleeftijd.
Per leeftijdscategorie waren
er 3 winnaars. Zij kwamen als
eerste over de finish.
Dit leidde hier en daar een bee
tje tot een teleurstelling. Zo
was er Kevin (9 jaar). Hij liep
de vorige keer in de categorie
6-8 jaar en was daar de eerste.
Nu liep hij in de groep van 9-12
jaar en finishte niet als eerste.

Hij kwam zeker niet als laate
ste binnen, maar hij was niet
tevreden over zijn prestatie.
Dat fanatieke heeft hij vast en
zeker van zijn vader, die de 10
km liep. Gaandeweg het gee
sprek tussen ondergetekende
en Kevin kwam het besef dat
meedoen en finishen eigenlijk
al winnen is.
Op de vraag wat hij zo leuk
vond aan de Kidsrun kwam het
mooie antwoord ‘meedoen’.
En zo is het. Meedoen is het
belangrijkste, samen met plee
zier hebben.

WEE

om te starten. Alle afstanden
VOOR AN
gingen tegelijk van startNIEUWS
en dat
zorgde voor een imposante
doorloop bij de start aan het
Zuidereinde. Vele toeschoue
wers juichten als ze hun favoe
riet langs zagen komen.
Iedereen een winnaar
Iedereen die meedeed, zette
hier een prestatie neer. Harde
lopen is een sport waarin je
vooral tegen jezelf strijdt. Elke
keer een betere, snellere tijd
neerzetten. Wat voor de één
een peuleschil is, is voor de
ander een echte overwinning.

Om stipt 12.00 uur klonk het
signaal voor de volwassenen

Gevarieerde kunst tijdens Kunstroute
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Maar liefst 18 kunstenaars
toonden op Eerste en
Tweede Pinksterdag hun
werk op diverse locaties in
Kortenhoef, Ankeveen, ‘sGraveland en Nederhorst
den Berg. Over ’t algemeen
waren de deelnemers aan
de Kunstroute 2022 tevreden over de belangstelling.
In het bekende decor van
landgoederen en natuur
was het genieten van de
variatie.
Vrijheid
In het hoofdkwartier in de
Oude School in Oud Kortene
hoef kon je beginnen met een
overzicht van alle artiesten.
Buiten staat het gigantische
kunstwerk Vrijheid, met meer
dan 1500 beschilderde flese
sen, gemaakt door vele bae
sisschoolleerlingen.
Binnen
hangen tientallen kindertekee
ningen rond het thema ‘Een
Vlag voor de Vrijheid’. Het
publiek mag er drie kiezen die
hen het meeste aanspreken.
Dat valt niet mee gezien de
variëteit. Overigens vraagt de
organisatie wie het beeld Vrije
heid een permanente plek kan
geven in z’n achtertuin. Geef
je op bij: Johanna Kessler: ejne
kessler@gmail.com.
Oude School
Maarten Vlam doet al decene
nia mee met de Kunstroute.
Voor hem is schilderen een

vorm van onderzoek en come
municatie. In het thema ‘roe
mantisch landschap’ is dat
gereduceerd tot horizontale
strepen, kleurrijk en ritmisch.
Sinds september heeft hij dat
los gelaten en schildert hij
ook streeploze landschappen.
Waarvan ‘Vlammende Winde
hoos’ tijdens de expositie al
verkocht is. Totaal anders zijn
de foto’s van Johanna Kessler
die in de serie ‘Bevlogen’ stillee
vens uit een tuinemmer op de
camera vastlegde, met veren
en vogels.
Heel bijzonder zijn een aantal
schilderingen van Jean Marx
die echo’s van haar kleinkind
omzette in een impressie met
figuratief/ abstracte kunst. Ook
bij jazz-musicus Rob Jacobs
op zolder hingen fraaie lande
schappen
Studio’s aan het water
De ateliers van Ingrid Jansen
en Hanke Wiegand kijken uit
op de fraaie polder. Hanke
maakt mooie beelden. Het
grote zittend brons met de
naam ‘als je alleen met je hane
den kan zien’ heeft een pere
soonlijke touch. Ze maakte het
beeld van de visueel beperkte
Mireille die zich goed staande
houdt door de wereld op andee
re wijze te zien.
Ingrid Jansen werkt hard aan
een tentoonstelling in het Riete
veld Paviljoen in Amersfoort.
“Voor het eerst in een musee
um”, vertelt ze verheugd. Met

zes anderen, jong en oud,
exposeert ze vanaf 16 juni
gedurende anderhalve maand
rond het thema ‘We are Wae
ter’. Heel creatief bewerkt ze
fotopaintings met verf en ane
der materiaal als plastic en
sinaasappelnetjes om de rol
van het water uit te beelden.
Binnenkort heeft Henk Rae
venhorst ook een atelier op
ongeveer dezelfde plek. Henk
is een autodidact, met dank
aan leermeester Nico van der
Wolk, die vanaf 2015 schildee
rijen maakt. Hij is terug uit het
verre Workum. HNK/R staat
voor Helden, Nonchalant,
Kleurrijk en Robuust, zo kun je
zijn werk wel kortweg typeren.
Ook Yvonne de Boer heeft met
Studio Brokaat ter plekke een
atelier met stoffen en beklee
ding.
Verder
Buiten Oud- Kortenhoef was
er nog veel te zien. Zoals in
Ankeveen: Van pottenbakker
Emma van der Meulen, beele
den van hout, brons en staal
van Anne Rogaar en van ale
leen staal van Joost Zwagere
man en in De Dillewijn waren
Françoise Vaal en Marieke de
Jong present. Op de Middene
weg in Nederhorst den Berg
had je de naar leer geurende
zadelwerkplaats van Bianca
Koevoets. In ‘s- Graveland
was het dwalen door Beeldene
tuin De Zanderij. En in Kortene
hoef kon je terecht bij Atelier
Geertje, José Walinga, Bert
Bisperink en Max Waitz.

FOTO: ‘Vlammende Windhoos’ van Maarten Vlam
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Rommelmarkt rond de
WEEKBLADWIJDEMEREN
O.L.V. Hemelvaartkerk
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

NEDERHORST DEN BERG
Op 10 september is er een
rommelmarkt bij de O.L.V.
Hemelvaartkerk in Nederhorst
den Berg. Heeft u nog mooie
spullen waar u niets meer mee
doet, wij zijn hier heel erg blij
mee. Grote, maar ook kleine
meubelen kunnen wij helaas

niet innemen daar wij hiervoor
geen opslag- en verkoopruimte hebben.
Inleveren van spullen kan op
zaterdag 11 juni van 8.30 uur
tot 12.30 uur bij Transportbedrijf Van den Broek, Middenweg 11.

Bent u niet in de gelegenheid
het zelf te komen brengen,
dan kunnen wij het ook op afspraak bij u ophalen. Hiervoor
kunt u bellen naar Petra 0294251606, Anita 06-30471361 of
Francis 06-21906830.

Diaconie borrel
NEDERHORST DEN BERG
Zaterdag 11 juni van 16.00 tot
18.00 uur staan de deuren van
de Bergplaats aan de Kerkstraat open voor een gezellige
samenkomst. Inwoners van
Nederhorst den Berg, van jong

tot oud, zijn van harte welkom
om onder het genot van een
hapje en een drankje weer
even met elkaar bij te praten.
Graag wel aanmelden vóór 9
juni bij Henny Pos tel. 254515

of hennypos@xs4all.nl of bij
Jeanet van Rooden tel. 0650288323 of jeanetvr60@
gmail.com. De diakenen van
de protestantse gemeente kijken uit naar uw komst.

Ontdek de schatten van de sloot
REGIO
Waterschorpioenen, kokerjuffers of bootsmannetjes:
wat leeft er allemaal bij jou
in de sloot? Je komt het te
weten tijdens de jaarlijkse
IVN Slootjesdag.
Kinderen tussen de 5 en 11
jaar kunnen op zondag 12 juni
samen met hun (groot)ouders
ontdekken hoe bijzonder het
leven is in een doodgewone
sloot in natuurgebied Cruysbergen tussen Bussum en de
Hilversumse Meent.
Het startpunt is bij scouting
gebouw Erica, Nieuwe ’s Gravelandseweg 68, Bussum. De

tocht duurt ongeveer 1.5 a 2
uur en de kosten zijn € 5.00
per kind (vooraf te voldoen).
Begeleiders kunnen gratis
mee.
Zelfstandig
Er is gekozen voor een gemarkeerde tocht die je zelf kunt
lopen (met je eigen samengestelde groep van max. 8 personen). Je krijgt van tevoren
een starttijd in het door jou gekozen tijdvak tussen 11 en 14
uur. Onderweg kom je allerlei
posten tegen met leuke opdrachten of interessante vondsten. Ook zijn er IVN gidsen
die je helpen met waterbeestjes vangen.

Na aanmelding via onze
website www.ivn.nl/afdeling/
gooi-en-omstreken/activiteiten/slootjesdag krijg je een bevestiging en ruim voor 12 juni
een starttijd in het door jouw
gekozen tijdvak.
Over IVN
IVN Natuureducatie zet zich
als landelijke non-profit organisatie in voor een groen, gezond en duurzaam Nederland.
Dit doen we door de natuur
in de harten van mensen te
brengen. IVN laat jong en oud
actief ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk
natuur is.

Kidsyogakamp in Loosdrecht
LOOSDRECHT
De zomervakantie komt
steeds dichterbij. Heb jij al
leuke plannen gemaakt?
Kidsyoga & Mind Loosdrecht
organiseert dit jaar 2 yogakampen. 2 dagen lang worden
kinderen van 4 t/m 12 jaar in
het weiland bij de boerderij
vermaakt met ontspannen én
leuke activiteiten zoals o.a.
yoga, mindfulness, (water)
spelletjes, dans, creativiteit
én een muziekworkshop (door
Robberts muziekschool).
Uiteraard wordt er gezorgd
voor gezond eten en drinken
en gaan de kinderen ook zelf
een eigen gezonde snack maken. Er is ruimte voor inspanning, ontspanning én natuurlijk
heel veel plezier! Spelender-

wijs maken de kinderen kennis
met yoga en mindfulness. Ramona benadrukt dat yoga niet
draait om hoe diep je buigt of
hoe lenig bent. ‘Het leert kinderen zich bewust te worden
van hun lichaam. Ook leren
de kinderen lief te zijn voor
zichzelf en anderen, want ook
tijdens de yoga doen we veel
oefeningen samen’. Er zijn
nog plekjes vrij dus jouw kind
kan nog mee op avontuur!
Er staan 2 kampen gepland:
yogakamp 1 op 20 en 21 juli.
Yogakamp 2 op 3 en 4 augustus.
Voor meer informatie en aanmelden: neem contact op met
Ramona via info@kidsyogaenmindloosdrecht.nl

Verrijdbare kast voor de		
Tasjesbibliotheek
KORTENHOEF
De Tasjesbibliotheek begon
in januari 2020 met ongeveer
50 boeken. Intussen zijn dat
een paar honderd boeken. De
boeken zitten in nu nog in kisten. Voor de vrijwilligers is het
veel werk om de kisten elke
dinsdagmiddag in de foyer van
De Blinker te zetten. Gelukkig was het Wijdemerenfonds
bereid een verrijdbare kast te
financieren. Fantastische oplossing voor de Tasjesbibliotheek, waarvoor dank aan het
Wijdemerenfonds!
Voor wie nog niet bekend is
met de Tasjesbibliotheek: de
Tasjesbibliotheek is een bi-

bliotheek, gerund door vrijwilligers. Lidmaatschap is gratis.
Verder werkt alles hetzelfde
als bij een gewone bibliotheek.
Iedere dinsdagmiddag tussen
13.00 en 17.00 uur kunt u boeken komen lenen in De Blinker, Parklaan 5, Kortenhoef.
Er is ook altijd gelegenheid om
even te komen zitten en een
praatje te maken.
Sinds kort is er ook een website:
www.tasjesbibliotheek.
nl. U kunt daarop onder andere de collectie zien onder de
knop ‘catalogus’.
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voor advies naar
de showroom!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

*
voor u de
21%
Ontvang
tot
€BTW!
650,terug
dus nu proefzitten in onze
*
voorKom
uw
oude
stoel
of
bank!
Relaxstoelen
showroom en proﬁteer!
Bĳ aankoop van een Easysit. Actie verlengd t/m woensdag 1 juni!

Easysit B80

Wĳ helpen u bĳ het vinden
C a d ea ub o n
High Tea Delu
van de juiste stoel of bank!
xe
voor twee

OfEasysit
u nuDS17
op
zoek bent naar een
Sta-op
stoelen
Easysit Napels

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

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieper
iode:

met opstaan...
Relaxstoelen
Easysit D112

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

Comfortbanken

Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties
Easysit D64

Easysit DS695

Thuisdemonstratie?

Easysit D72

Gratis het beste zitadvies

Snelle of directe levering

Bel voor
een GRATIS
afspraak
Easysit F35
088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit D62

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Easysit
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van

leeftijdskorting!
Easysit A90

Easysit F45

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

per levensjaar

€ 5,- *

korting!

Easysit DS703

in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum

Kunt u niet komen?
Heel
veel
enshowrooms
kleuren of bel 088-6220220
Kom
naar
éénmaten
van onze
Bel voor een gratis

direct uit
voorraad
leverbaar!
Easysit
Barneveld
Easysit Hilversum
Easysit A600

Meer dan
450
modellen op voorraad 1216 BX Hilversum
3772 MP
Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

Verlengde Zuiderloswal 8a

Kom naar de showroom en
ervaar het ultieme zitcomfort
van Easysit stoelen en banken!

easysit
Easysit D65

DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

thuisdemonstratie
088 - 6220220

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

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

✔ Ruil uw oude stoel of bank in
✔ Geen aanbetaling

● Maatwerk

✔ Gratis zitadvies

uit eigen fabriek

✔ 5 jaar service & garantie aan huis

Showroom Barneveld

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

Verlengde Zuiderloswal 8a 1216 BX

VASTE LAGE ACTIEPRĲS!

Een Easysit sta-opstoel

al vanaf € 895,-

Bezoek onze showroom of bel:

✔ Snelle of directe levering

✔ Maatwerk

088-6220220

✔ Altijd meer dan 300 stoelen en banken op voorraad

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

06-20147467

