
Woensdag 15 juni 2022 2451e jaargang week

5 7 9 9 11

OUDERENTOCHT 140 JAAR
WARINSCHOOL

FOTO VAN DE
WEEK

BESTE STUURLUI ZOMERSPEKTAKEL

Afscheid van vier 
wethouders
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vrijdagavond wordt het 
nieuwe college van B&W 
geïnstalleerd, maar de ge-
meente neemt ook afscheid 
van de vier wethouders uit 
de periode 2018-2022. Een 
terug- en vooruitblik met 
Rosalie van Rijn (CDA), 
Jan- Jaap de Kloet (Dorps-
belangen), Joost Boermans 
(D66) en Jos Kea (VVD).

Gevoel
“Dat ik Wijdemeren nu echt 
verlaat. Na ruim 20 jaar in de 
gemeente gewoond te hebben 
waarvan ruim 15 jaar politiek 
actief te zijn geweest – in ver-
schillende rollen waaronder 8 
jaar als wethouder- kijk ik terug 
op een zeer mooie, intensieve, 
constructieve, creatieve, leer-
zame, persoonlijk soms ook 
pittige, maar vooral leuke pe-
riode waarin ik veel heb mee-
gemaakt op allerlei gebieden”, 
opent Joost Boermans

“Bij mij overheerst een goed 
gevoel. Goed omdat ik dienst-
baar heb kunnen zijn aan de in-
woners van Wijdemeren. Dat is 
steeds mijn motivatie geweest. 
Goed ook omdat we belangrijke 
dossiers hebben kunnen afron-
den”, zegt Jan-Jaap de Kloet (6 
jaar wethouder- red.). Jos Kea 
was slechts 15 maanden wet-
houder, hij verving Jan Klink die 
een Kamerzetel kreeg. “Voor 
mij was het een heel bijzondere 
ervaring. Ik had nooit van mijn 
leven gedacht ooit wethouder 
te worden.” Kea geeft aan dat 
hij blij is met de voortgang op 
een aantal dossiers zoals het 
Integraal Kindcentrum, de Eco-
nomische Agenda en de Om-
gevingsvisie. Niet blij is hij met 
de huidige staat van de finan-
ciën. “Een groot probleem blijft 
het sociaal domein, waar een 
aantal open-einde regelingen 
in zitten die het begroten en 
voorspellen van de uiteindelijke 
uitgaven ernstig bemoeilijken.”

“Natuurlijk vind ik het jammer te 
moeten stoppen als wethouder. 

Ik heb vier jaar lang met plezier 
gewerkt aan het verbeteren 
van onze mooie gemeente”, 
zegt Rosalie van Rijn “maar 
ik moet ook eerlijk zijn, het is 
zeker niet alleen maar teleur-
stelling, er valt ook een last van 
mijn schouders af en ik voel 
een stukje opluchting.”

Het beste
Rosalie van Rijn is heel erg trots 
op het dorpenbeleid. Echt mooi 
om te zien dat een gemeente 
wel snel en praktisch kan wer-
ken met inwoners-initiatieven 
te helpen realiseren. “Maar het 
allerbelangrijkste vind ik dat we 
mensen de zorg hebben kun-
nen bieden die ze nodig heb-
ben, een mooi minimabeleid 
in stand hebben gehouden en 
geen lange wachtlijsten heb-
ben binnen de gemeente.“

Voor Jos Kea was de samen-
werking met de ambtenaren en 
externe partijen het beste van 
de afgelopen periode. “Een 
van de leukste dingen was het 

voorlezen op onze scholen, 
dat is gewoon een feestje om 
te doen.” Jan-Jaap de Kloet 
noemt een aantal dossiers als 
zijn beste resultaten: Het vlot 
trekken van Ter Sype.

Ook de intentieovereenkomst 
tussen Afvalzorg en de bewo-
ners aan de Emmaweg. Daar-
naast de eerste fase van de 
bouw van de Porseleinhaven, 
het vaststellen van de partici-
patienota en veel bouwplannen 
die doorgaan. “Ook de vele 
gesprekken die ik voerde met 
inwoners en recreatieonder-
nemers over hun problemen, 
wensen en ideeën.” Joost 
Boermans was het meest trots 
op de Kortenhoefsedijk. Met 
goede participatie van aan-
wonenden en door een strak 
proces van uitvoering ruim een 
miljoen onder het budget.

Opvolger
“Wat mijn opvolger zou moe-
ten afmaken?” Jan -Jaap de 
Kloet: “In ieder geval concrete 

stappen zetten in het Gebieds-
akkoord en de laatste fase 
Porseleinhaven.” Voorts wil de 
Dorpsbelangen-voorman dat 
er woningbouw gerealiseerd 
wordt, ‘in een mooie gemeen-
te waar veel jongeren graag 
wonen’. Rosalie van Rijn heeft 
veel vertrouwen in haar opvol-
ger Stan Poels: “Dat maakt het 
een stuk makkelijker om het 
straks los te laten.” Ze hoopt 
wel dat het Rijk na al die jaren 
met wat meer geld gaat komen. 
Ze raadt hem ook aan om de 
kansen voor woningbouw aan 
het Kininelaantje en aan de 
Loodijk met beide handen aan 
te pakken. Joost Boermans 
noemt drie dossiers: het rea-
liseren van de eerste wijken 
die van het gas af gaan, de 
reconstructie van de Nieuw 
Loosdrechtsedijk afmaken en 
de Middenweg verbeteren met 
breder fietspad.

-Lees verder op pagina 3-

Foto’s: (boven) Rosalie van Rijn(l), Joost Boermans(r) (beneden) Jan-Jaap de Kloet (l) en Jos Kea (r).

Foto’s: Douwe van Essen/ Saskia Luijer.

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

Bent u benieuwd naar de
waarde van uw woning?

Wij komen vrijblijvend

langs voor een

waardebepaling.

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl
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Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

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

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.

zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met: 

Elke week Markt in Ankeveen

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

bonbons, siroop en koffie to go
en van 9.00 tot 13.00 Carolines Viskraam 

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ jose
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BETROUWBAAR 
REISADVIES!

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 - 15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00

Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88
Tandartsenpraktijk Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14
Tandartscentrale 0900 - 15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek 035 - 683 03 00

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

Klusjesteam Nederhorst den Berg/Ankeveen 035 - 656 30 01
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland 035 - 656 18 60

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN
H. Antonius
   Zo. 19 juni: 9.30 uur:
   F. de Kwant
   Wo. 22 juni: 9.30 uur:
   J. Dresmé
St. Martinus
   Za. 18 juni: 19.00 uur:
   W. Balk
Tent dorpsplein
   Zo. 19 juni: 10.00 uur:
   W. Balk en Ds. E.J. van Katwijk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

    Tentdienst
   Zo. 19 juni: 10.00 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk en W. Balk
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 19 juni: 10.00 uur:
   Ds. G.J. van Meijeren  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Geen opgave ontvangen
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 19 juni: 11.15 uur:
   Ds. Tineke Werner          Ds. Tineke Werner          Ds. Tineke Werner
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 19 juni: 10.00 uur:
   Ds. H. van Dijk

Colofon
Aanleverspecificaties

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur
    (in geval van weekendactiviteiten in overleg)
Aanleverformat:  Alleen in Word, alle andere formats
    worden retour gestuurd
Aantal woorden:  max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
    naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand
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.

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

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

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving:  John Voogd &
   Mariël Dunnebier
UitAgenda:  uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

!
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“Ik zou mijn opvolger op finan-
ciën mee willen geven heel 
veel aandacht te blijven geven 
aan het verder versterken van 
onze financiële organisatie en 

systemen”, zegt Jos Kea.

Toekomst
“Ik heb niet de ambitie om een 
zure oud-wethouder te worden 
en zal me dan ook positief op-
stellen” zegt Rosalie van Rijn 
over haar rol als CDA- oppo-

sitiepartij. Ze is nog niet en-
thousiast over het nieuwe coa-
litieakkoord. “We zullen vanuit 
de oppositie dus aan de bak 
moeten om zelf met plannen te 
komen en daar heb ik heel veel 
zin in!”

Jan- Jaap de Kloet is nu fractie-
voorzitter van Dorpsbelangen: 
“Wij zullen het nieuwe college 
kritisch volgen maar altijd met 
ons credo ‘een goed voorstel is 
een goed voorstel’.

Joost Boermans wordt 

D66-raadslid in Epe: “Zoals u 
me kent, altijd positief maar wel 
kritisch op de inhoud.”

Jos Kea: “Ik stop met de poli-
tiek maar zal de Wijdemeerse 
politiek uiteraard met veel be-
langstelling blijven volgen.”

   

Recreatiesector en gemeente sluiten nieuw convenant
WIJDEMEREN
De Wijdemeerse recrea-
tiesector en de gemeente 
gaan een nieuw convenant 
(water)toeristenbelasting 
sluiten. Ook komt er een 
adviescommissie die de 
gemeenteraad gaat advise-
ren over planvorming en de 
besteding van de recreatie-
middelen. 

Deze commissie kan het colle-
ge ook advies geven over het 

heffen en invorderen van de 
toeristenbelasting.

Dat is de uitkomst van ge-
sprekken tussen wethouders 
Jos Kea en Jan-Jaap de Kloet 
en een vertegenwoordiging 
van HISWA-RECRON, het 
Watersportverbond en Onder-
nemend Wijdemeren. 

De gemeente en de sector 
gaan zich richten op een eer-
lijke en zo efficiënt mogelijke 

inning van de belastingen. Ook 
het bestand van de toerisme- 
en de forensenbelasting wordt 
geactualiseerd. Dat is nodig om 
een overzicht te krijgen van het 
huidig aantal verblijfsaanbie-
ders en gasten. Gemeente en 
sector krijgen zo meer inzicht 
in de verschillende verblijfsvor-
men. Dat moet leiden tot een 
eerlijke belasting van bedrijven 
en meer geld voor verbetering, 
vernieuwing en toezicht.

Adviescommissie
De gemeente stelt een advies-
commissie in die bestaat uit 
een brede vertegenwoordiging 
van de recreatiesector. Deze 
commissie adviseert de ge-
meente over het waarborgen 
en verbeteren van de kwaliteit 
van het gebied en het terug-
vloeien van de opgehaalde 
gelden.

Dit nieuwe convenant komt 
voort uit een fors meningsver-

schil over de verhoging van de 
forensen- en toeristenbelasting 
om het gat in de begroting 2022 
te dichten. Recreatieonderne-
mers waren hierover boos. Zij 
vonden de verhoging niet te-
recht, omdat zij onvoldoende 
geld terugzagen voor recreatie 
en toerisme. Met dit nieuwe 
convenant lijkt de vrede gete-
kend en blijft de gemeente in 
gesprek met de sector.

   

Alle hens aan dek voor Wijdemeren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Afgelopen vrijdag presen-
teerden de onderhande-
laars van Dorpsbelangen, 
PvdA-GroenLinks en VVD 
het nieuwe Coalitieak-
koord-Plus voor 2018-2022. 
Met de veelzeggende titel 
‘Alle hens aan dek’, want 
dat geeft aan hoe het met 
Wijdemeren verder moet. 
Gemeenteraad en college 
van B&W moeten alles op 
alles zetten om de basis 
op orde te brengen, zowel 
financieel als organisato-
risch.

In feite staat Wijdemeren aan 
de rand van de afgrond. Zo-
ver wilden de fractievoorzitters 
Sorrel Hidding (VVD), Alette 
Zandbergen (DLP), Stan Poels 
(PvdA/GrL) en formateur Gert 
Zagt (DLP) niet gaan. Maar 
met een dreiging dat de alge-
mene reserve in de negatieve 
cijfers zal eindigen, staan alle 

lichten op rood. Van 7,6 miljoen 
naar 0 in 4 jaar is een enorme 
tegenvaller. ‘De financiële si-
tuatie is ronduit slecht’ staat 
in het document van 26 pagi-
na’s. Het tekort stond al op 1,1 
miljoen voor 2022 en er komt 
zeker nog meer bij. De nieu-
we coalitie wil zich richten op 
de begroting 2023, die willen 
ze sluitend maken. Daarop ligt 
de focus voor de komende drie 
maanden. Door alleen datgene 
te doen wat realistisch is, waar-
bij stevige ingrepen onvermij-
delijk zullen zijn. Welke dat zijn, 
kon formateur en beoogd wet-
houder financiën Zagt nog niet 
zeggen. Er is na 3 maanden 
formeren nog steeds een in-
formatieachterstand, dus geen 
duidelijk beeld van diverse af-
delingen op het gemeentehuis. 
Stan Poels die in het verleden 
uitte dat een zelfstandig Wijde-
meren onhaalbaar was, ziet nu 
toch kansen zijn om ambities 
waar te maken: “We zullen een 
ultieme poging doen, waarbij 
in het vervolg alle opties open 

blijven.” Alleen al 
de boel financieel 
op orde krijgen”, 
noemde Alette 
Zandbergen een 
uitdagende ambi-
tie.

De komende jaren wil de coali-
tie de participatie meer inhoud 
geven door onder andere merk-
bare invloed van inwoners, het 
voorkomen van onduidelijkhe-
den en het bereiken van moei-
lijke doelgroepen. Bovendien 
wil de gemeente zoveel moge-
lijk kennis van inwoners actief 
benutten. Duurzaamheid staat 
hoog op de agenda. Denk dan 
aan de energietransitie, be-
vordering biodiversiteit, ‘van 
het gas af’, klimaatadaptie en 
bescherming van natuur en 
landschap. Een ‘Denktank’ van 
enthousiastelingen kan de ge-
meente daarmee ondersteu-
nen. Voor het minimabeleid, 
armoedebestrijding en schuld-
hulpverlening is veel aandacht. 
Het succes van de dorpscoör-

dinatoren en de ondernemers-
manager wordt voortgezet, 
ze zijn de ambassadeurs die 
dichterbij inwoners en onder-
nemers staan.

Ook op het gebied van bou-
wen worden bestaande bouw-
projecten doorgezet zoals Ter 
Sype en Groenewoud. Wat het 
nieuwe college in ieder geval 
niet wil, is doorgaan met kans-
loze bouwprojecten. “Daarin is 
in de afgelopen periode teveel 
tijd en geld gestoken”, zegt 
toekomstig wethouder Ruim-
telijke Ordening Zandbergen. 
Ze doelt daarbij op onder an-
dere Zuidsingel Fase8. Als 
Nederhorst-Noord weer op de 
agenda komt, maakt de VVD 
een voorbehoud om wel te 

bouwen. Voorts ziet de coalitie 
kansen om bestaande bebou-
wing om te zetten in woningen. 
Tiny houses, kleinschalige 
woonvormen, krijgen het label 
sociaal.

17 juni installatie
In kort bestek worden in het 
coalitieprogramma alle beleid-
sterreinen besproken, van vei-
ligheid tot cultuur. In het slot-
woord van ‘Alle Hens aan Dek’ 
schrijven de partijen dat ‘de wil 
om de gemeente op een goede 
en verantwoorde manier naar 
2026 te leiden groot is’. Op vrij-
dag 17 juni kunt u de gaande 
en komende wethouders vanaf 
20.00 uur in het gemeentehuis 
bewonderen.

   

DorpsBelangen
Zorgen over de agrariërs in Wijdemeren

WIJDEMEREN
DorpsBelangen heeft met 
zorg kennisgenomen van 
de stikstof-plannen van 
kabinet. “Onze eerste zorg 
gaat uit naar de agrariërs 
in onze gemeente die daar-
mee te maken krijgen”, 

aldus Jan- Jaap de Kloet, 
fractievoorzitter van Dorps-
Belangen in de gemeente-
raad van Wijdemeren.

“Voor een deel van hen kan 
het grote nadelige gevolgen 
hebben. DorpsBelangen heeft 

daarover al contact gehad met 
LTO Noord. Dat stikstof een 
probleem is en dat verminde-
ring van de uitstoot daarvan 
moet plaatsvinden zal geen 
discussie zijn. De weg er naar 
toe wel. DorpsBelangen deelt 
de mening van LTO dat dat het 

beste kan gebeuren via inno-
vatie binnen de agrarische sec-
tor. Een keiharde reductie van 
de veestapel kan niet aan de 
orde zijn.” Bovendien moeten 
maatregelen die gerealiseerd 
worden, gebaseerd zijn op 
berekeningen en niet op the-

oretische modellen. Vrijwillige 
bedrijfsbeëindiging is uiteraard 
altijd mogelijk. DorpsBelan-
gen zal deze ontwikkelingen 
en de effecten daarvan in de 
gemeente – voor een sector 
die het toch al moeilijk heeft – 
nauwlettend blijven volgen.

Foto: (v.l.nr.) Stan Poels, Gert Zagt, Sorrel Hidding en Alette Zandbergen.
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Providers klaar voor activatie 
glasvezel Wijdemeren
WIJDEMEREN
In de gemeente Wijdeme-
ren is Glaspoort gestart 
met de aanleg van de glas-
vezel. Inmiddels zijn de 
eerste woningen voorzien 
van een eigen glasveze-
laansluiting en gaat de uit-
rol in hoog tempo door.

Via het netwerk van Glaspoort 
kunnen verschillende provi-
ders (internetaanbieders) hun 
diensten aanbieden, zodat 
bewoners straks kunnen pro-
fiteren van de voordelen van 
glasvezel. 

Provider PLINQ ( lokaal be-
kend vanwege actieve be-
trokkenheid bij het glasve-
zelinitiatief van Breedband 
Loosdrecht) staat ook in de 
startblokken om de eerste be-
woners aan te mogen sluiten. 
‘’Wij zijn verheugd dat wij na 
eerdere pogingen om glas-

vezel aangelegd te krijgen in 
Nieuw-Loosdrecht samen met 
Breedband Loosdrecht, nu de 
samenwerking met Glaspoort 
hebben kunnen vinden. Waar-
door de hele gemeente Wijde-
meren aangesloten gaat wor-
den’’. Aldus Stephan Chung, 
werkzaam voor glasvezelpro-
vider PLINQ. 

Op het glasvezelnetwerk van 
Glaspoort zijn verschillende 
providers actief. Door ook klei-
nere zelfstandige providers 
zoals PLINQ hun diensten aan 
te laten bieden, krijgen bewo-
ners maximale keuzevrijheid 
om een provider te kiezen die 
bij hun past. 

Provider PLINQ is de komen-
de weken lokaal aanwezig 
voor informatie en advies. Op 
vrijdag 17 en woensdag 22 juni 
zijn inwoners uit Wijdemeren 
tussen 12.00 en 18.00 uur van 

harte welkom tijdens de glas-
vezel overstapdagen. Locatie: 
parkeerterrein Nootweg (t.h.v. 
Jumbo) , Nieuw-Loosdrecht.

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

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

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

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

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

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

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

www.versawelzijn.nl

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

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Meer informatie of meedoen?

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190  |  1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127  |  www.chillyhilversum.nl

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

Lange Wetering 45 Nederhorst den Berg

Vraagprijs € 399.500,- k.k.

sterkmakelaars.com
Beoordeeld op Funda met een 9.2

Beoordeeld op Funda met een 9,2

Platanenlaan 88 Nederhorst den Berg

Vraagprijs € 575.000,- k.k.

NIEUW IN DE VERKOOP:

STERK! Makelaars Nederhorst den Berg
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Eerste hulp bij energiecrisis
WIJDEMEREN
Het betalen van de ener-
gierekening wordt steeds 
moeilijker. Zeker voor 
mensen met een kleine 
portemonnee. De Ener-
giecoöperatie Wijdemeren 
is daarom gestart met het 
project ‘Eerste hulp bij 
energiecrisis’. Iedereen 
in Wijdemeren die moeite 
heeft om de energiereke-
ning te betalen, kan hulp 
vragen. “We kijken per wo-

ning wat nodig is”, vertelt 
projectleider Marjolijn Be-
zemer

Wat is ‘Eerste hulp bij ener-
giecrisis’?
De overheid heeft geld gege-
ven om mensen die moeite 
hebben om de energiereke-
ning te betalen te helpen. Niet 
met geld, maar met maatrege-
len die ervoor moeten zorgen 
dat de rekening omlaag gaat. 
Marjolijn Bezemer: “We kijken 

eerst naar gedrag. Hoe ge-
bruik je energie en hoe krijg 
je dat gebruik omlaag? Daar-
naast hebben we budget voor 
kleine energiebesparende 
maatregelen. Zoals radiator-
folie, ledlampen en het afstel-
len van de Cv-ketel.”

Wie kan om hulp vragen?
Iedere inwoner van Wijdeme-
ren 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. Som-
mige mensen hebben alleen 
advies nodig. Anderen hebben 
meer concrete hulp nodig.” Ze 
geeft een voorbeeld. “We wa-
ren bij een inwoner waar alles 
al goed geïsoleerd was. Toch 
konden we daar nog wel ra-
diatorfolie aanbrengen en de 
temperatuur van de cv-ketel 
omlaag zetten.

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.

   

Rondje Wijdemeren

Ouderentocht Kortenhoef komt niet terug
Hetty van Doorn: ‘Het doet pijn’

Door Ben Groenendijk

De vermaarde ouderen-
tocht van Kortenhoef keert 
na de corona-stop niet 
meer terug. Wat al begon 
in de dertiger jaren, eindigt 
ruim negentig jaar later. 
Het principe was: de oude-
ren gaan met bussen een 
dagje op pad, de bevolking 
van Kortenhoef betaalt.

Ze werden bij terugkeer vaak 
verwelkomd door Amicitia, die 
met een muzikaal ‘welkom 
terug’ de bussen vanaf de 
Smidsbrug naar Paviljoen De 
Drie Dorpen leidde. Al van-
af haar 29e jaar is Hetty van 
Doorn (68) hierbij betrokken. 
Ze begon als collectant, werd 
al snel penningmeester en de 
motor van het jaarlijkse evene-
ment. Het einde van de oude-
rentocht valt haar zwaar.

Deelnemers steeds ouder
Hetty: ‘Kortenhoef was nog 
een buurtschap toen de be-
woners begonnen met het 
verzamelen van geld voor een 
ouderenuitje met ook toen 
al twee bussen. Rond 1984 

kwam ik erbij. Met een groot 
aantal vrijwilligers gingen we 
langs de deuren van de Kor-
tenhoefse huizen. Het idee dat 
de bewoners de dagtocht gro-
tendeels financierden, sprak 
veel mensen aan. Geleidelijk 
aan werden de deelnemers 
ouder. Want vroeger was je 
oud op je 65e, nu zijn veel ze-
ventigers nog actief; ze vinden 
het ouderenstempel niet fijn.

De laatste jaren zijn verreweg 
de meeste deelnemers dik bo-
ven de tachtig. In die groep zit-
ten ook veel mensen met een 
krappe beurs, dus nog altijd 
de goede doelgroep. Maar we 
hebben als vrijwilligersorgani-
satie ook beperkingen.’

Hartaanval
‘De groep deelnemers was 
de laatste jaren in medisch 
opzicht kwestbaar geworden. 
Voor de vrijwilligers werd het 
steeds zwaarder. We moes-
ten ons afvragen of dit wel 
verantwoord was. We zijn nou 
eenmaal niet de Zonnebloem, 
hè. Een kantelpunt was dat we 
tijdens een tocht te maken kre-
gen met een hartaanval. We 

hadden gelukkig een EHBO-er 
met een defribillator in de bus, 
maar het zet je wel aan het 
denken. Door de coronaperio-
de is het nu drie jaar geleden 
dat er voor het laatst een tocht 
was. Corona is nog steeds niet 
weg, dus het bijeenbrengen 
van een groep, kwetsbare ou-
deren voelt ook nu nog als on-
veilig. Al met al hebben we, na 
lang aarzelen, besloten er een 
punt achter te zetten.Het gaat 
me heel erg aan mijn hart.’

Minder gul
De bevolking van Kortenhoef 

heeft tot drie jaar geleden nog 
financieel bijgedragen. Maar 
de bereidheid daartoe nam 
wel af.

‘We hadden echt fantastische 
collectanten. Ze liepen elk vier 
avonden van zo’n drie, vier 
uur langs de deuren. Maar de 
bereidheid deze klus te doen 
werd minder. Ook de bewo-
ners reageerden geleidelijk 
aan duidelijk minder gul dan 
jaren geleden. Misschien was 
het wel achterhaald, ik weet 
het niet. Maar op een gege-
ven moment moest ook ik per-

soonlijk de balans opmaken. 
Ik heb me, behalve voor de 
Ouderentocht, ingezet voor 
de IJsclub, het Reumafonds, 
de katholieke vrouwenver-
eniging en voedselpakketten 
voor vluchtelingen. Een aan-
tal keren heb ik de dreigende 
ondergang van de ouderen-
tocht weten te keren, maar het 
houdt ook voor mij een keer 
op. Mijn man en ik worden ook 
een dagje ouder. Maar ja, het 
doet wel pijn.’

Datum: vrijdag 17 juni 2022

Aanvang: 19.00 uur 

1.   Opening

2.   Afscheid van de wethouders Rosalie van Rijn,

      Jan Jaap de Kloet, Jos Kea en Joost Boermans

3.   Vaststelling agenda

4.   Mededelingen

Bespreekstukken 

5.   Bespreken coalitieakkoord

6.   Verkiezing en installatie wethouders

7.   Installatie nieuwe raadsleden

8.   Installatie commissieleden

9.   Diverse benoemingen

10. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u

volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’) (alleen audio) 

Agenda raadsvergadering installatie college 

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

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

> Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering
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Collecteweek Maag Lever Darm 
Stichting 
WIJDEMEREN
De collecteweek van de 
Maag Lever Darm Stichting 
gaat van start op maandag 
20 juni. Tijdens de collecte-
week gaan 14.000 mensen 
de straat op om te collec-
teren.

“Onze spijsvertering is van le-
vensbelang. De Maag Lever 
Darm Stichting draagt bij aan 
baanbrekend onderzoek voor 
een gezonde spijsvertering” 

zegt immunoloog en micro-
bioom-expert Eric Claassen. 
Met de opbrengst van de col-
lecte financiert de Maag Lever 
Darm Stichting wetenschap-
pelijk onderzoek en voorlich-
ting. In de onderzoeken ligt de 
focus op vroege opsporing van 
spijsverteringskankers, betere 
diagnostiek voor maag-, darm-
, en leverziekten en innovatie-
ve behandelmethoden. Dit is 
waarom zoveel collectanten in 
actie komen: meer grip op de 

spijsvertering redt levens.

Van maandag 20 tot en met 
zaterdag 25 juni kan er een 
collectant bij je aan de deur 
komen voor een vrijwillige bij-
drage. De Maag Lever Darm 
Stichting hoopt op je steun! 
Geef ook (gehoor) aan je 
spijsvertering. We hebben er 
allemaal één. Je kunt contant 
geven aan de deur, maar ook 
via de QR-code. 

   

Ledental Tennis- en Padelvereniging    
groeit fors
’S-GRAVELAND
Aan het Kininelaantje in 
‘s-Graveland zijn in de zo-
mer van 2021 vier padelba-
nen aangelegd. In mei 2021 
stemde 98% van de leden 
in de Algemene Leden Ver-
gadering van TV Wester-
veld vóór de toevoeging 

van de padelbanen. De 
aanleg van de banen heeft 
gezorgd voor een forse 
stijging in het ledenaantal 
van de club.

“Padel is op dit moment de 
snelst groeiende sport van 
Nederland. Met de aanleg van 
de padelbanen wilden we als 
vereniging inzetten op verjon-
ging en groei. Dat dit zo snel 
zou gaan na de opening van 
de padelbanen hadden we 
niet durven dromen. We zit-
ten nu bijna op op 700 leden, 
waarvan 375 padelleden. Zo’n 
200 mensen daarvan zijn vol-
ledig nieuwe leden!”, aldus het 
trotste bestuur van TV Wester-
veld. 

De padelbanen liggen er nog 
geen jaar, maar TV Wester-
veld heeft niet stil gezeten. Om 
padel volledig te integreren 
binnen de vereniging zijn er 
allerlei initiatieven opgezet. Zo 
zijn er clinics georganiseerd 
en interne (invitatie) toernooi-

en gespeeld, zijn de eerst 
competitiekampioenen gehul-
digd, worden er padellessen 
aangeboden om de padelskills 
te optimaliseren, is het moge-
lijk mee te doen aan de interne 
ladderwedstrijden en zijn er al 
heel wat padel dates geregeld 
via de WhatsApp groepen. 

De eerste padel Clubkam-
pioenschappen staan op de 
planning voor half juni en ook 
de eerste Open Toernooien 
staan gepland! Dit jaar orga-
niseert TV Westerveld niet 
alleen het 14e Manten Single 
Open Tennis Toernooi op de 
6 gravel banen, maar wordt 
ook het 1e AH Kortenhoef 
Padel Open gespeeld op de 
4 gloednieuwe padelbanen. 
Deze Open Toernooien vinden 
plaats van 2 t/m 10 juli bij TV 
Westerveld. Een mooi mo-
ment om sfeer te proeven en 
mooie potjes tennis én padel 
te kijken!

Paul Klaver Fysiotherapie
p/a Burg. van Hasseltlaan 2
1412 GN Naarden

Onze kinderfysiotherapeuten adviseren u graag. 

Paul Klaver Kinderfysiotherapie 
Het Zandkasteel 
Noordereinde 54c
1243 JJ ’s-Graveland

035-69 50422 | info@paulklaver.nl  | www.paulklaver.nl    

Maakt u zich zorgen over deMaakt u zich zorgen over de
lichamelijke ontwikkeling van uw kind?

Bel voor meer informatie of bezichtiging:
 06 27 12 87 86  |  Renate Holdinga  |  www.huysraed.nl

Huysraed Makelaardij  |  Noordereinde 32  |  1243 JG ‘s-Graveland

Direct grenzend aan natuurgebied
en met prachtig vrij uitzicht

Kortenhoefsedijk 84, Kortenhoef
Vraagprijs: € 625.000,-

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Met vader naar het Zomerspektakel!

Vaderdag-
taart

€ 12,00
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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140 jaar Warinschool

Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
De Warinschool vierde 
vorige week woensdag 
tot en met vrijdag haar 
140ste verjaardag. Naam-
gevers van de school zijn 
de freules Warin die op 
jonge leeftijd het kasteel 
Nederhorst van hun oom 
erfden. In 1882 kregen 60 
kinderen onderwijs van 
één leerkracht. Subsidie 
had je toen niet maar ge-
lukkig namen de gezusters 
Constantia en Clara Wa-
rin de kosten op zich. Het 
was eerst een christelijke 
school die al snel werd ge-
splitst in een hervormde 
en gereformeerde school. 
In 1968 is het weer samen-
gevoegd tot een christelij-
ke school.

De feestcommissie vertelde 
over de drie feestdagen en de 
week ervoor: “Voor de feest-
week waren we al met de hele 
school in twee bussen naar 
het museum van de twintigste 
eeuw in Hoorn geweest. Dat 
was ook in het teken van de 
feestweek om al vast het een 
en ander te leren over vroe-
ger. Dat was ontzettend leuk!” 
Er was van alles te zien: oud 
speelgoed, oude huishoudelij-
ke spullen zoals een wringer, 
oude telefoons en de eerste 
tv’s en de programma’s van 
toen en zelfs het straatbeeld 

van vroeger met winkeltjes. 
“De kleuters hadden die week 
voor de feestweek ook al een 
opa en oma dag gehad en 
oude liedjes geleerd. Oud 
snoep zoals zwartwitjes was 
er ook.”

Dan de feestweek zelf. 
Woensdagochtend kwamen 
alle kinderen en leerkrachten 
in Ot en Sien stijl verkleed 
naar school. Ze werden bij het 
hek ontvangen met de muziek 
van een orgeldraaier, zodat de 
sfeer van vroeger er meteen 
goed in zat. Na aankomst ging 
het verder in de aula. Collega 
Marja en oud-collega José 
kwamen daar op als de freules 
Warin en vertelden de kinde-
ren over de geschiedenis van 
de school. “Dat de juffen nu 
broeken dragen, dat kon toch 
niet!” klonken de freules op het 
podium in de aula.

Daarna ging de groep kinde-
ren en begeleiders door het 
dorp wandelen met de zussen 
Warin voorop. Via het verzor-
gingstehuis (De Kuijer, red.) 
liepen ze vervolgens naar het 
kasteel. Vervolgens ging de 
stoet weer terug naar school. 
Daar speelden de kinderen 
oude spelletjes zoals (een 
oude vorm van) sjoelen en 
aten ze poffertjes.

Op de donderdag was het de 
hele dag circus. De leerlingen 
konden schminken, bellenbla-

zen, er was een goochelaar en 
ze konden allerlei circusacts 
leren zoals op een eenwieler 
fietsen. “Vrijdagmiddag was er 
een markt op het schoolplein 
met spulletjes die de kinde-
ren zelf gemaakt hadden. Ie-
dereen was weer verkleed in 
de oude stijl. We hebben ook 
oude spulletjes verkocht ten 
bate van Stichting Hartekind.” 
Die organisatie zet zich in voor 
onderzoek naar aangeboren 
hartafwijkingen bij kinderen.

Na de markt ging het verder 
met een bakwedstrijd. De kids 
gingen taarten bakken en de 
gezichten van degenen die 
mochten jureren, verraadden 
dat ze dat geen vervelend 
klusje vonden! De taarten 
werden ’s avonds tijdens het 
sjieke galadiner als toetje ge-
serveerd. Binnen zaten de kin-
deren met hun mooiste kleren 
aan tafel, buiten stonden voor 
de ouders een foodtruck en 
statafels waaraan ze konden 
eten tijdens een pubquiz.

De organisatie was een jaar 
geleden al gestart. Een van de 
bezoekende ouders zei: “De 
leerkrachten en ouders in de 
organisatie hebben werkelijk 
geweldig werk geleverd!” Het 
resultaat was een fantastische 
viering van het 140-jarige be-
staan van de Warinschool, 
waar Clara en Constantia 
Warin trots op zouden zijn ge-
weest.

   

Stichtse Kade eind juli open
ANKEVEEN
Het verlossende antwoord van 
de gemeente Wijdemeren is 
binnen: in de week van 25-29 
juli kunt u weer fietsen over 
de Stichtse Kade, het fietspad 
tussen Cannenburgerweg en 
de kruising Stichts/ Hollands 
End in Ankeveen. Het heeft 

even geduurd. Eind april be-
gonnen de herstelwerkzaam-
heden. Daarbij ontstonden de 
verdenkingen van vervuiling, 
schrijft de gemeente. Hoewel 
het gaat om een ‘zeer klei-
ne hoeveelheid vervuiling’ wil 
Wijdemeren het zekere voor 
het onzekere nemen. Door 

het werk was het onmogelijk 
om van 16 tot 20 mei beton 
te storten op het fietspad. Dat 
gebeurt nu in de week van 20-
24 juni, daarna een maand uit-
harden, zodat er eind juli weer 
vrolijk gefietst kan worden.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.
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Ingezonden brief

Zien en gezien worden
In deze tijd, waar je niet goed 
weet, wat mag en wat niet – 
geen hand mogen geven, be-
ter op de vuist? – geen omhel-
zing – laat staan: een knuffel 
– waar je voor jezelf en ande-
ren een mondkapje moet dra-
gen, is het hartverwarmend, 
wanneer iemand naar je 
zwaait. Sinds maanden geniet 
ik van een bijzondere vorm 
van contact en heb een nieuw 
woord voor het Nederland-
se woordenboek gecreëerd: 

ik heb ‘Zwaaivrienden’. Kan 
het moeilijk verwoorden, het 
is zo’n liefdevolle benadering 
– iemand kijkt naar mij, ziet 
mij, groet mij en ik zwaai met 
een glimlach terug. Na een 
wandeling met een dergelij-
ke tegemoetkoming, kan mijn 
dag niet meer stuk! Ik wil dit al 
lang opschrijven en doorge-
ven – voor het na doen, voor 
eenieder – die vaak met gebo-
gen hoofd in gedachten langs 
een ander heen loopt. Het is 

het uitproberen waard – doe 
het, en je zult van de reactie 
erop verrast en verbaasd zijn. 
Weer eens zien en – gezien 
worden – een motto, voor een 
wat respectvoller, socialer 
met elkaar omgaan. Een ding 
is zeker: Het kan geen kwaad! 
Met een glimlach zwaaiend 
groet ik vrolijk.

Doris Schmidt-Merz

   

GooiTV
REGIO
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 
15 juni.

In TV Magazine wordt dit keer 
stilgestaan bij het ornament 
op de Utrechtse Poort in Naar-
den dat nu in de was staat, in 

onder andere Ankeveen zijn 
er voetbal gerelateerde acti-
viteiten in het kader van De 
Nationale Voetbaldag en de 
uitslagen van de examens zijn 
binnen voor de leerlingen van 
het voortgezet onderwijs. Ook 
is er aandacht voor de Buiten-
speeldag in Bussum. Verder 

is er weer een aflevering van 
ZinTV met Wielie Elhorst en 
Leendert van der Sluijs. Voor 
diegenen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842.

                                            Uit liefde laten gaan  
                                                want echte liefde 
                                                is sterker dan het aardse leven. 

In het bijzijn van zijn kinderen is onze lieve vader, schoon
vader, grootvader en overgrootvader Arie op reis gegaan. 

Hij is op 91jarige leeftijd weer herenigd met zijn geliefde 
Agnes. 

Aart van Weenen 
Arie

* ’sGraveland ⴕ ’sGraveland 
25 april 1931   8 juni 2022 

                         Agnes van WeenenFlanegien ⴕ 

                         Ron en Lia 
                                  Laura, Mathijs, Wessel 
                                  Bianca en Enrico, Rafaël 
                                  Claudia en Thomas, Stijn, Tess, Max

                         Erik en Louky 
                                  Nikita en Sam, Lou 
                                  Ramón  

                         Lidia en Jan 

                         Yolanda en Henk 

Correspondentieadres: 
Ron van Weenen, Pijlkruid 19, 1241 VN Kortenhoef 
Email: weenen@ziggo.nl 

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring  
plaatsgevonden.

                                                want echte liefde 
                                                is sterker dan het aardse leven. 

                                                                                                                                    

FAMILIEBERICHTEN

Monique Houtzager

Uitvaartzorg met liefdevolle aandacht
voor een persoonlijk afscheid,

ongeacht welke uitvaartverzekering

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

bij overlijden dag en nacht
T 06 233 09 339

bel mij voor een afspraak. www.inmemoriamuitvaarten.nl

www.duurzamervuur.nl
Alles voor uw BBQ. Gratis
bezorging in wijdemeren
met de code: weekblad

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

035-6566623

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

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Wilt u graag opruimen? 
Is keuzes maken moeilijk?
Voor hulp bij opruimen:
Lotte van Aerle, opruim-

coach. 0612227976
info@lottevanaerle.nl

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachtgericht/Ontspanning

www.donnalife.nl
06-27484142

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

Huis verkopen?
Huysraed Makelaardij, 

de makelaar die
voor je werkt

www.huysraed.nl
035 - 65 65 147

Te koop: 2 parasols 4x3m 
voor vele doeleinden / 

Accordeon piano klavier 
120 bas / heel compleet 
Volendammer kostuum

035-6564520

Gratis af te halen
Waterfiets ( zelf gebouwd )

Tel: 06 22582400

Appartement te huur 
‘s Graveland: 120m2, 

1ste verd. , gestoffeerd, 
ruime woonkamer met 

open keuken, slaapkamer 
annex badkamer, toilet, 

ruim balkon, voor en achter 
vrij uitzicht, vrij parkeren.

Euro 1.600,=/mnd, 2mnd borg.
Tel: 06-22209455

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

Verkoop Lokaal Vlees 
Zaterdag 08.00 tot 15.00 

Boerderij Runder-Lust
Eilandseweg 16 Ned d Berg

Opgave van een Wijdemeertje 
kunt u on-line doen via week-

bladwijdemeren.nl, inclusief de 
betaling daarvan. Aanleveren 
tot maandag 10.00 uur voor 

verschijning. Het tarief is € 2,73 
per gedrukte regel.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Foto van de Week

Foto: Ton Keizer
NEDERHORST DEN BERG

Op de voormalige plaats van 
de boerderij van Verweij zijn 

vorige week de eerste palen 
geslagen tbv het project Kas-

teelhoeve. Het project betreft 
8 eengezinswoningen en 4 vil-

la’s en is gelegen naast Kas-
teel Nederhorst

De beste stuurlui aan wal

“Je hoeft niet bang te zijn dat je omslaat”
Tekst en foto: Karin Wesselink

Wie: Symon (54), Mandy (47), 
Saartje (11) en Jildou (10) uit 
Ankeveen
Wat: Hangplek, een H-boot van 
8 meter
Gekocht in: 2022
Ligt bij Watersportvereniging De 
Spiegel, Nederhorst den Berg

Mandy: “Symon wilde graag 
een schip dat heel snel is, voor 
het wedstrijdelement. Ik heb ‘m 
mede uitgekozen omdat je er 
met z’n vieren in kunt slapen. 
Als het dan op een vrijdagmid-
dag mooi weer is, dan vind ik 
het heerlijk om te gaan varen. 
Maar ik wil dan zo snel moge-
lijk stilliggen bij dat eilandje, 
koelbox open, barbecue mee, 
lekker zwemmen. En als je 
dan de ochtend daarna wak-
ker wordt, heb je het gevoel 
dat je een weekend weg bent, 
voor de deur. Voor mij is het 
de eerste keer dat ik eigenaar 
ben van een boot. Ze heette 
eerst ‘Hangplek 65+’, maar die 

65+ hebben we eraf gehaald. 
‘Hangplek’ klopt voor mij wel.”

Symon: “Ik had als tiener een 
houten zeiljachtje van zes me-
ter, en ik heb ook één mast jol-
letje gehad.”

Jildou: “Maar nu hebben we 
geen houten boot, want die 
moet je onderhouden. En daar 
houdt papa niet van.”

Symon: “Toen we hier kwa-
men wonen, fietste ik langs 
wat jachthavens en vroeg ik 
hier of ik een bootje kon huren. 
Dat kon niet. Maar als ik lid zou 
worden van de bouwcommis-
sie kon dat in mijn geval voor-
rang opleveren bij het krijgen 
van een ligplaats. Dus nu help 
ik hier mee met klussen en on-
derhoud.”

Saartje: “Ik wil nu ook zeilles 
nemen. Vaak ga ik op woens-
dagavond mee met papa als 
hij gaat zeilen. Het lijkt me leuk 
om te leren en te snappen hoe 

het werkt met al die touwen.” 
Mandy: “Ik zou wel kleurtjes op 
die touwen willen, zodat ik het 
ook snap.”

Symon: “Op een zeilschip han-
teer je terminologie. Ik zou het 
geen moeilijke woorden noe-
men. Er zijn inderdaad alle-
maal touwen, maar de één is 
een ‘val’, de ander een ‘schoot’ 
en met de ander leg je de boot 
aan.”

Saartje: “Mama werkt in Am-
sterdam bij een bedrijf met 
rondvaartboten, dus we varen 
ook weleens op de grachten. 
Maar op die boten voel je niet 
echt dat je vaart. Op een zeil-
boot wel.”
Jildou: “Mama vindt het soms 
wel spannend als we heel 
scheef gaan. Die gilt de hele 
boel bij elkaar en dan gaat 
ze binnen zitten met de ogen 
dicht. Maar je hoeft helemaal 
niet bang te zijn dat je omslaat. 
Want er zit een kiel onder de 
boot.”

  



skbnm.nlskbnm.nl

Gratis opleiding 
in de kinderopvang

Scan mij 
voor meer 
info!

Kom bij ons werken! 
Een nieuw diploma én gelijk (betaald!) aan het werk op één van onze kinderopvanglocaties in Gooise 
Meren? Dat kan als je al een mbo (of hbo) opleiding hebt afgerond die in categorie A2 of B2 valt. Scan 
de QR code of bel meteen voor een overstap naar het mooiste beroep dat er is: kinderen laten groeien, 
bij de SKBNM natuurlijk! 
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Braderie op de Meenthof
Door: Kim Tomeï

KORTENHOEF
Zaterdag 11 juni was het 
een komen en gaan van 
mensen op de braderie van 
winkelcentrum de Meen-
thof; een en al gezelligheid 
voor jong en oud

Het weer werkte goed mee aan 
de sfeer, het was een stralen-
de dag. Jong en oud kwamen 
voor hun plezier op de Meen-
thof af. Terwijl de kinderen 
hun kunsten vertoonden op 
het springkussen, konden de 
volwassenen heerlijk struinen 
langs alle kraampjes. Dingen 
waarvan je niet wist dat je 
ze nodig had, kon je vinden. 
Flink in opmars zijn de sham-
poobars. Je haar wassen met 
een stuk zeep. Kost een paar 
centen, want een blokje zeep 
kost al gauw €8,-. Zo’n blok-
je zeep gaat gegarandeerd 3 
maanden (of langer!) mee, dus 
uiteindelijk blijkt het best een 
goede koop. Met een sham-
poobar spaar je ook het milieu, 
want plastic flessen zijn verle-

den tijd.  Zijn je haren schoon 
maar je ramen niet? Ook dan 
was je aan het juiste adres op 
de Meenthof, want wat denk 
je van een persoonlijke poet-
semmer mét opdruk? Hoe heb 
je ooit zonder gekund… Voor 
de geïnteresseerden had de 
‘Historische Kring’ een prachtig 
informatiebord verzorgd met 
allerlei wetenswaardigheden 
over de Meenthof. Zo konden 
we leren dat er vroeger, toen er 
nog geen winkels waren, regel-
matig een kermis stond. Naast 
informatie waren er ook prach-
tige foto’s, die lieten zien ‘hoe 
het was’. Niet alleen de ogen 
werden verwend, de oren ook. 
Van 12.00 uur tot 13.00 uur 
zorgde muziekvereniging Ami-
citia voor een gezellig deuntje. 

Uiteraard stonden de vaste 
winkeliers er ook, zoals de al-
tijd vrolijke Etienne van boek-
handel CW76, iets lekkers kon 
je halen bij het kraampje van 
Khoeffie & Baxels en voor de 
trouwe viervoeter kocht je wat 
lekkers bij de dierenwinkel. 
Mensen maakten veelal ge-

bruik om een voorraad kaarten 
van ‘a sisters hope’, cadeau-
tjes in de vorm van armband-
jes, parfums of een goed boek 

in te slaan. Na al dat winkelen 
kon het best zijn, dat je geen 
zin meer had om te koken. 
Ook dán had je geluk, want bij 

restaurant Dynasty kon je een 
heerlijke ‘pokebowl’ samen-
stellen, helemaal naar je eigen 
smaak.

Zomerspektakel van Jan naar Niels
‘Alles voor het dorp’

NEDERHORST DEN BERG
Komend weekend kunt u 
weer drie dagen onbekom-
merd en gratis genieten van 
het zinderende Zomerspek-
takel. Dat gaat niet vanzelf, 
alles wordt bedacht en uit-
gevoerd door de Stichting 
Nederhorst Actief. Waarvan 
Jan van Wijk jarenlang be-
stuurslid is. Nu draagt hij 
de voorzittershamer over 
aan Niels Stalenhoef. ‘Alles 
voor het dorp’ is het motto 
van dit tweetal betrokken 
bestuurders.

In een grijs verleden (15 fe-
bruari 1980) deed Neder-
horst den Berg mee aan het 
NCRV-tv-programma Steden-
spel. In de Rijnhal in Arnhem 
streden de Bergers tegen 
Goes. Jan van Wijk weet nog 
goed dat in die tijd samen spel-
len spelen in steden en dor-
pen gemeengoed was. Al snel 
volgde jaarlijks het bekende 
Zeskamp, met veel water en 
glijpartijen. Om een en ander 
organisatorisch op de rit te krij-

gen, werd in 1984 Nederhorst 
Actief opgericht. “Zeskamp 
groeide langzaam maar zeker 
naar een driedaags evene-
ment”, vervolgt Jan van Wijk 
die hielp met opbouwen en 
vanaf 1988 deel uitmaakte van 
de technische commissie met 
een zetel in het bestuur. Tus-
sen 2002 en 2004 was hij pen-
ningmeester en vanaf 2004 tot 
2019 voorzitter. Niels Stalen-
hoef loopt al vanaf 2005 mee 
met het dorpsgebeuren en 
zit sinds 2009 in het bestuur. 
“Toen ze vroegen of ik voorzit-
ter wilde worden, zei ik direct 
‘ja’. Ik ben blij dat ik iets voor 
het dorp kan betekenen.” Twee 
jaar was er geen Zomerspek-
takel vanwege de coronapan-
demie. Jan en Niels zijn blij 
dat in 2022 de overdracht zal 
plaatsvinden. “Ik zal nog vaak 
gebruik maken van Jans net-
werk en van zijn ervaring”, zegt 
de jonge bouwondernemer.

“Ik heb het altijd met plezier ge-
daan”, zegt Jan van Wijk “het 
mooiste vond ik de contacten 

met de artiesten. Even lekker 
praten met Jan Smit, Guus 
Meeuwis, Imca Marina, Hans 
Dulfer, noem maar op. We heb-
ben er velen gehad.”

Alles voor het dorp
Op 17, 18 en 19 juni zullen Jan 
en Niels zich met tientallen vrij-
willigers inzetten om iets moois 
op touw te zetten voor de ge-
meenschap. Met dj Guido en 

The Night Flight in de tent, een 
Jaarmarkt, een Top-2000 kerk-
dienst, een Sprinttriatlon, enzo-
voort. Het wordt top: 
www.zomerspektakel.nl
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De Tram, ontspanning en concentratie
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Al 75 jaar is en blijft het 
leuk bij biljartvereniging 
De Tram, waar elke maan-
dagavond zo’n 16 tot 18 
mannen met de keu de 3 
ballen proberen te raken. 
In Het Wapen van Anke-
veen wisselen vanaf 19.30 
uur ontspanning en con-
centratie elkaar af.

Op 25 maart 1946 richtten 
Piet, Jan en Cees van ’t Kloos-
ter met acht andere heren ‘De 
Tram’ op, vernoemd naar het 
horeca-etablissement op de 
Kerklaan te Kortenhoef dat 
bekend stond als ‘De Paar-
dentram’. Nu spelen ze dus in 
het Ankeveense walhalla van 
de biljartsport waar ook bil-
jartvereniging ’t Centrum zijn 
thuisbasis heeft. En waar ‘Tien 
over Rood’ maandelijks speelt. 
Deze heren spelen ‘libre’, het 
vrije spel, waarbij je met je 
stootbal twee andere ballen 
(van moderne Koreaanse af-
komst) moet raken. “Ai, ai, net 
te dun”, roept Evert Hilhorst 
als de 2e bal op enkele milli-
meters wordt gemist. Het café 
is voorzien van drie biljarttafels 
en een pooltafel, prima uitge-
licht. Bij De Tram zijn ze niet 
aangesloten bij de KNBB. De 
leden spelen een onderlinge 
competitie. Het aantal caram-
boles verschilt sterk, met uit-
schieters naar 47 caramboles 

in 25 beurten. Op deze avond 
spelen o.a. Johan, Eric, Aad, 
Mark, Evert, Rob en Gerben 
in koppels. Ruud kon blijkbaar 
niet, want op het appje ‘Kom je 
keuen?’ komt geen antwoord. 
Op deze Open Avond lijkt het 
of Dick Bouwman aan zou 
sluiten als aspirant-lid, doch 
deze inwoner van het veen-
dorp speelt liever competitie 
bij de concullega’s van ’t Cen-
trum. “Ach, weet je, na voetbal 
en golf vind ik de groene tafel 
wel een uitdaging. En dan ga 
ik, als ik oud ben, weleens jeu 
de boulen”, legt hij uit als zijn 
toekomstplanning.

“Het gaat vooral om de lol” ver-
telt Mark van der Velden. “Het 
is voor 75% psychologie, het 
zit in je koppie. Door een klei-
ne verstoring van je aandacht 
kun je zelfs de simpelste bal-
len missen. En natuurlijk moet 
je enige vaardigheid hebben. 
Dat is een kwestie van er-
varing.” In een goede sfeer 
kunnen de heren het ook niet 
nalaten hun opponent even uit 

het spel te halen.

“Het is een heerlijk ontspan-
nen spel” vult Aad Henneveld 
aan: “Natuurlijk goede spullen 
zijn belangrijk. Maar bij ons zit 
het verschil vooral in degene 
die de keu hanteert. Het is een 
kwestie van concentratie en 
balgevoel. Je moet de spelsi-
tuatie goed kunnen inschat-
ten. En soms heb je geluk, dan 
geef je de bal een ros en ver-
rek, dan is-ie soms ook raak.” 
Het ledenaantal is tamelijk sta-
biel, mensen komen en gaan. 
Zo wil Mark ermee stoppen, 
omdat 120 km. heen en weer 
naar zijn nieuwe woonplaats 
iets teveel van het goede is, 
zelfs als je een liefhebber 
bent. Dus kan het geen kwaad 
als een aantal frisse gezichten 
zich aanmeldt.

Mocht u ook een balletje willen 
stoten, dan bent u welkom op 
de maandagavond. Uitbater 
Gerben Bos ontvangt u met 
open armen.

   

Team Sportservice
WIJDEMEREN
Sinds het begin van 2022 
is er een compleet nieuw 
Team Sportservice team 
gestart in Wijdemeren. 
Team Sportservice organi-
seert verschillende activi-
teiten voor jong en oud en 
staat voor klaar voor per-
soonlijk beweegadvies. 

Sport & Spel  
In carrousel vorm gaat buurt-
sportcoach Floris het komen-
de jaar langs bij alle scholen 
om op maandag en dinsdag 
te sporten met kinderen van 
groep 3 t/m 8. Meer informatie 
vind je op www.noordholland-
actief.nl. 

1-1 Panna Knock-Out Toer-
nooi   
In Loosdrecht, Kortenhoef en 

Nederhorst den Berg vinden 
er dit jaar weer Panna Knock-
Out toernooien plaats. Op 19 
juni en 26 juni zijn de voorron-
des in Nederhorst den Berg en 
Kortenhoef. Jongeren tussen 
de 8 en 18 jaar zijn van harte 
welkom. Voor meer informatie 
kun je contact opnemen met 
voetbaltoernooi.info@gmail.
com.  

De Wandelchallenge  
Ook is de Wijdemeren Wan-
delchallenge gestart. Twintig 
weken lang kunnen wandel-
liefhebbers op maandagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur wan-
delen. Het is een laagdrempe-
lige wandelactiviteit, waarbij 
iedereen op zijn of haar niveau 
mee kan wandelen.  

 

‘Kies je Club’  
Het team helpt ook graag bij 
het vinden van een sportclub. 
Voor kinderen en volwassenen 
die minder te besteden heb-
ben, is er een mogelijkheid om 
hulp te krijgen via het Jeugd-
fonds Sport & Cultuur en het 
Volwassenfonds. Kijk op www.
kieseenclub.nl. 

Meer informatie?  
Alle activiteiten kun je vinden 
www.noordhollandactief.nl. 
Ben jij een sportvereniging of 
aanbieder met een vraag of wil 
je subsidie aanvragen via het 
Sportakkoord, wil je bewee-
gadvies of ben je opzoek naar 
een leuke plek om te gaan 
bewegen? Neem dan contact 
op met Eva, via estam@team-
sportservice.nl. 

SV ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
Het eerste is er niet in ge-
slaagd om de tweede ron-
de van de nacompetitie te 
bereiken.

Voorwaarts uit Utrecht nam 
halverwege de eerste helft 
een 0-1 voorsprong en on-
danks dat ‘s-Graveland wel 
wilde, lukte het de blauwwit-
ten niet om de gelijkmaker 
te produceren. Vlak voor tijd 
werd het pleit definitief be-
slecht met nog twee Utrechtse 
treffers. Her pleit is dat ‘s-Gra-
veland volgend seizoen ook in 
de vierde klasse uitkomt.

Vorige week donderdag 
plaatste VR1 zich voor de 
nacompetitie door een 2-3 
overwinning op het Utrechtse 
DHSC. Hoe het de vrouwen is 
vergaan, valt te lezen op onze 
social mediakanalen. Als het 
de wedstrijd bij tweedeklasser 
Kadoelen op dinsdag 14 juni 
in winst weet om te zetten, 

dan mag het zaterdag 18 juni 
weer.

Met het Arie Janmaattoernooi 
en het Leeuwinnentoernooi 
zijn de laatste voetbalactivi-
teiten voor de jeugd dit sei-
zoen georganiseerd. Het was 
daarmee afgelopen weekend 
druk op ons complex. De jon-
gensteams tot en met onder 
15 speelden hun toernooi 
op zaterdag en alle meiden-
teams waren op zondag aan 
de beurt. De toernooicommis-
sie had de zaken prima voor 
elkaar, her weer speelde een 
prettige bijrol en de deelne-
mers genoten. Kortom, een 
prachtig weekend.

Op zondag 19 juni zijn we 
gastheer van de finale van 
de nacompetitie 3e/4e klas-
se zondag. Om 14.00 uur 
wordt de wedstrijd tussen het 
Utrechtse PVC en het Amster-
damse De Meteoor op ons 
complex gespeeld.

   

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
De nacompetitie voor promo-
tie naar de derde klasse duur-
de voor Nederhorst maar een 
wedstrijd. Candia 66 uit Rhe-
nen was met 1-2 te sterk voor 
de Bergers die daardoor ook 
in het nieuwe seizoen uitko-
men in de vierde klasse.

Vooral voor rust hadden de 
Bergers de mogelijkheden om 
de via Felix Yorks genomen 
1-0 voorsprong uit te bouwen. 
Pech en een fantastische red-
ding van de keeper stonden 
dit in de weg. Gaandeweg de 
tweede helft werd de tegen-
stander sterker en draaide het 
in vijf minuten middels twee 
treffers de wedstrijd om. Hier 
bleef het bij en komt er een 
einde aan het seizoen voor 
Nederhorst 1. Geëindigd op 
een vierde plaats en het ver-
overen van de 2e periodetitel 
kan het als een goed seizoen 
worden bestempeld.

Nederhorst 2 speelde een 
avondwedstrijd bij Olympia 2 
en gaf een in de tweede helft 
genomen 3-1 voorsprong vlak 
voor tijd alsnog uit handen. 
Dit was onnodig en aange-
zien Wasmeer de wedstrijd 
op papier cadeau deed aan 
de Bergers is ook voor het 

tweede het seizoen voorbij. 
Nederhorst 3 speelde een 
inhaalwedstrijd in en tegen 
Loosdrecht en sloot het duel 
af met een nipte nederlaag 
van 1-0.

Op sportpark Meerzicht staan 
de komende weken nog een 
tweetal evenementen plaats. 
Op 25 juni wordt het Arens 
Makelaars jeugdtoernooi ge-
houden. Na enkele jaren van-
wege Corona niet georgani-
seerd te kunnen zijn, komen 
alle jeugdteams in de wei op 
dit afsluitende toernooi. Te-
vens zullen de diverse spelers 
en team van het jaar worden 
gekozen.

Op 1 en 2 juli wordt het VVN 
Najade Resort voetbal event 
gehouden. Dit jaar met als 
thema Freedom Festival. 
Naast de wedstrijden is er 
weer van alles te beleven tij-
dens dit event waaronder de 
spetterende feestavond op de 
vrijdagavond. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om bij de 
events aanwezig te zijn.

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

Foto: Evert in volle concentratie
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35e A en S Sprinttriatlon
NEDERHORST DEN BERG
BRC en Zomerspektakel 
startklaar voor de 35 e A 
en S Sprinttriatlon

Zondag 19 juni staat in Ne-
derhorst den Berg in teken 
van de 35 editie van de A en 
S sprinttriatlon. Bij wedstrijds-
ecretaris Els Meijers hebben 
zich inmiddels ruim tweehon-
derd deelnemers aangemeld. 
De inschrijving is inmiddels 
gesloten en de organisatie 
treft de laatste voorbereidin-
gen voor het triatlonspekta-

kel. Op 19 juni om 13.00 uur 
duiken de deelnemers van de 
eerste serie de Spiegelplas in 
voor het zwemonderdeel. Om 
13.50 uur volgt de start van de 
tweede serie. Een blik op de 
deelnemerslijst laat zien dat 
de strijd om de overwinning 
spannend gaat worden. Bij de 
heren starten Stef Overmars, 
Tim Jacobs, Ricardo Scholten 
in de favorietenrol. Bij de da-
mes gaat de strijd om de over-
winning waarschijnlijk tussen 
Paula van der Pouw-Kuiper 
en Emma den Besten. De 

strijd om de eerste Bergse 
heer of dame ligt ook open. 
Gijs Bergman, Joris van Tol 
en Eelco Bergsma hopen als 
eerste Berger de finishlijn 
te passeren. Bij de dames 
ligt het podiumklassement 
in handen van de outsiders. 
Naast de individuele deelna-
me staan er negen estafet-
te-teams op de startlijst.

Verkeersmaatregelen
Tussen 12.00 en 15.30 zijn 
afgesloten:
•De Overmeerseweg, de 

Dammerweg, de Nieuwe 
Dammerweg, de Spiegelweg 
en de Zanderijsluis, Googpad 
en Dammerweg -Weesp
•Alle hierop aansluitende we-
gen zijn eveneens afgesloten, 
Vaartweg, Ankeveensepad, 
Eilandseweg, Hinderdam
•Vanaf de N236 is er geen 
doorgang in de richting Ne-
derhorst den Berg en Weesp/
Bussum
• De parkeerterreinen met de 
uitgang aan de Dammerweg.

 

Omleidingen
Er is een omleiding aangege-
ven, via de Horn & Kuijer, de 
Nieuw Overmeerseweg, de 
Randweg en de Middenweg.

Bereikbaar
•De fietspaden van en naar 
Weesp zijn toegankelijk
•De Reeweg is beperkt be-
schikbaar voor het bestem-
mingsverkeer van en naar de 
Dammerweg, nummers 60 
t/m 104.Meer info: www.berg-
serunnersclub.nl

   

Nieuw bij OdisGym: CrossPower circuit
KORTENHOEF
Sport alert!! Nieuw op 
vrijdagochtend 10:30 uur: 

CrossPower circuit.

Dit is een super leuke les op 

muziek waarin er een circuit 
van verschillende oefeningen 
wordt uitgezet, waardoor er 

op een speelse manier wordt 
gewerkt aan het versterken 
van verschillende spiergroe-
pen. CrossPower circuit is 
een les voor jong en oud, 
doordat er op eigen kracht/ni-
veau getraind kan worden. En 
voor iedereen geldt: versterk 
je spierkracht om klachten te 
voorkomen!!  CrossPower is 

een idee van trainster Yvonne 
Clazing. Zij kan van start gaan 
als er minimaal drie sporters 
zijn. Dus: kom voor een proef-
les en meld je hiervoor aan 
via onze site door gebruik te 
maken van het Inschrijfformu-
lier of mail naar voorzittero-
disgym@gmail.com. 

   

  Schoolhandbaltoernooi 2022 
ANKEVEEN
Woensdagmiddag 8 juni 
werd het schoolhandbal-
toernooi weer gespeeld 
na 3 jaar. Drie scholen 
hadden zich opgegeven 
en deden elk met 2 teams 
mee: Joseph Lokinschool 
uit Ankeveen, Meester 
Kremerschool en Jozef-
school beide uit Neder-
horst den Berg.

In de voorronde speelde elk 
team 2 wedstrijden. De hal-
ve finale werd gespeeld door: 
Jozefschool 1 – Meester Kre-
merschool 2 en Jozefschool 2 
– Joseph Lokinschool 1

Helaas voor de Meester Kre-
merschool en de Joseph 
Lokinschool was de Jozef-
school net te sterk. De finale 
was dus tussen Jozefschool 
1 – Jozefschool 2. Uiteindelijk 

won Jozefschool 1 met 3 – 0

Ondanks de regen was het 
een sportieve en gezellige 
middag! De dolenthousias-
te kinderen uit groep 7 en 8 
hadden in ieder geval geen 
last van de regen. “Dit is leuk” 
en “mogen we nog een keer 
spelen” hebben we een aantal 
keer gehoord. Alle kinderen 
die handbal een leuke sport 
vinden, kunnen zich opgeven 
om 3 keer gratis mee te trai-
nen, door een mail te sturen 
naar jeugdcommissie@as-
vankeveen.nl 

Volgend jaar verdedigt de Jo-
zefschool de beker van het 
schoolhandbaltoernooi op 
woensdag 10 mei 2023

Namens ASV Handbalvereni-
ging, tot volgend jaar!

Open dag 
Boerderij van Herk

Naast onze bedrijfsbezichtiging zijn er leuke activiteiten voor jong en oud 
zoals kalfjes kijken, rodeostier, tractorsafari tussen de koeien en de BBQ 

staat aan voor een heerlijke maaltijd!

25 juni
13/18 uur

1231 NB Loosdrecht Oud-Loosdrechtsedijk 38a 

06-15615455 www.boerderijvanherk.nl
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Amicitia On Tour in    
Wijdemeren

WIJDEMEREN
De 100-jarige fanfare Amici-
tia maakt een jubileumtour 
door Wijdemeren. Zaterdag 
18 juni geeft het orkest een 
reeks buitenconcerten in 
Kortenhoef, Ankeveen, Ne-
derhorst den Berg en Loos-
drecht.

De jubilerende muziekver-
eniging trakteert de gehele 
gemeente op feestelijke bui-
tenconcerten. Bij activiteiten 
in Kortenhoef is het orkest 
natuurlijk al vaker te beluis-
teren. Zoals op Koningsdag, 
bij de avondvierdaagse en de 
recente Meenthof braderie. 
Maar buiten de dorpsgrenzen 

zijn de optredens sporadischer. 
Daarom gaat Amicitia 18 juni 
on tour en doet daarbij alle 
dorpskernen van Wijdemeren 
aan. Iedereen is van harte uit-
genodigd om gezellig te komen 
luisteren!

10.00 – 10.45 uur Korten-
hoef (De Fuik)

11.30 – 12.15 uur Ankeveen 
(marktplein)

14.00 – 14.45 uur Nederhorst 
den Berg (muziektent)

15.30 – 16.15 uur Loosdrecht 
(Porseleinhaven)

   

Eerste buurtfeest Nedervecht 
groot succes
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 11 juni was de 
eerste editie van het Buurtfeest 
van Nedervecht. De nieuw-
bouwwijk in Overmeer-Zuid in 
Nederhorst den Berg is inmid-
dels een tijdje afgerond en een 
aantal inwoners heeft de han-
den ineen geslagen om buren 
met elkaar te verbinden. Door 
middel van flyers en de website 
www.nedervecht.nl waren alle 
bewoners van de Wilgenlaan, 
Platanenlaan, Cederlaan en 
Olmenlaan uitgenodigd voor 
het buurtfeest.

De weergoden waren ons gun-
stig gezind en verspreid over 
deze zonovergoten dag er 
waren er 75 gezinnen aanwe-
zig. In totaal genoten ruim 150 
kinderen en 130 volwassenen 
van diverse activiteiten zoals: 
springkussens, schminken, 
kinderdisco en een live optre-
den van een troubadour. Aan 
de inwendige mens werd ook 
gedacht met een Thaise food-
truck en borrelkar met koele 
drankjes. We willen alle vrijwilli-
gers bedanken voor de inzet en 
we zien nu al uit naar de twee-
de editie van het buurtfeest.

Openluchtvoorstellingen op Kasteel 
Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 9 juli 2022 or-
ganiseren wij weer twee 
prachtige openluchtvoor-
stellingen in de tuin van 
Kasteel Nederhorst! Met ‘s 
middags een theater voor 
kinderen en in de avond 
cabaret voor volwassenen.

Overdag hebben we een 
speelse, interactieve voor-
stelling in de buitenlucht voor 
kinderen vanaf 4 jaar met 
aanstekelijk poppenspel en 
veel muziek: Vos en Haas! De 
poppen duiken op in en rond-
om de boekenkast en brengen 
dit Vos en Haas verhaal over 
vriendschap en verlangen op 
een bijzondere manier tot le-
ven. Beleef het mee met Hout-
jetouwtje, hét Vos en Haas 
gezelschap van Nederland 
en België. De Godard Stich-
ting nodigt je graag uit op 9 
juli om 13.30 uur op het land-
goed van Kasteel Nederhorst. 
Toegangskaarten kosten 7,50 
euro per persoon. 

In de avond treden de aanstor-

mende cabarettalenten Anne 
Neuteboom en Thijs van de 
Meeberg op als Kasteel Ne-
derhorst weer wordt omgeto-
verd in een openluchttheater. 
‘Een frisse wind in het huidige 
cabaretlandschap’, noemde 
de jury Anne Neuteboom bij 
haar nominatie voor Neerlands 
Hoop 2019, de belangrijkste 
prijs voor jong cabarettalent. 
Het regent sterren in de re-
censies van haar show, die zo 
goed is dat ‘ie ook op Netflix te 
zien is. Thijs van de Meeberg 
won zowel de jury- als de pu-
blieksprijs van het beroemde 
Leidsch Cabaretfestival 2015. 

Anne en Thijs reizen, samen 
met een aantal andere jon-

ge cabaretiers, het land door 
onder de noemer ‘Klapstoel-
kabaret’. Uit nood geboren: 
omdat door corona alle thea-
ters dicht waren, besloten ze 
zelf maar bijzondere plekken 
in de openlucht op te zoeken, 
met een mobiel podium en wat 
klapstoelen. Omdat het zo’n 
succes was, doen ze dat nog 
steeds en strijken ze op zater-
dag 9 juli om 20.15 uur neer 
op het landgoed van Kasteel 
Nederhorst. Toegangskaarten 
kosten 12,50 euro per per-
soon.

Meer informatie en kaartver-
koop: https://www.godard-
stichting.nl

   

Openluchtdienst op Sperwershof
‘S-GRAVELAND
Op zondag 19 juni organiseert 
de Hervormde Gemeente van 
`s-Graveland een kerkdienst 
in de open lucht in de tuin van 
buitenplaats Sperwershof aan 
het Noordereinde nr. 52. De 
dienst start om 10:00 uur en 
ds. Geert van Meijeren gaat 
voor. Ook is er kinderneven-
dienst en crèche, en na af-
loop wordt er voor iets lekkers 
gezorgd bij de koffie en thee. 
Parkeren is zeer beperkt en 
we verzoeken daarom ieder-
een zoveel mogelijk per fiets 

of lopend te komen of alter-
natieve parkeergelegenheid 
te zoeken. Mocht u geen ver-
voer hebben dan is de kerktaxi 
beschikbaar. Neem vooral uw 
campingstoel of kleed en kus-
sen mee, de 50 stoelen die be-
schikbaar zijn reserveren we 
voor de ouderen. We hopen 
het niet, maar mocht het weer 
echt niet meewerken dan ver-
plaatsen we de dienst naar het 
kerkgebouw aan het Noorder-
einde nr. 14. Op zaterdagoch-
tend 18 juni wordt daarover 
een besluit genomen, houdt 

u de facebook-pagina van de 
kerk in de gaten. Wij hopen op 
een gezegende dienst en mooi 
weer, wees welkom! 

Voor vragen over de kerktaxi 
of andere informatie:

Iris Aalberts: diaconie@her-
vormdegemeentesgraveland.
nl 

Website: www.hervormdege-
meentesgraveland.nl

   

Bewonersavond “Blijkpolder van het gas af”
In april zijn we enthousiast ge-
start met de buurtverkenning 
van de Blijkpolder in Neder-
horst den Berg. Hoe gaan we 
in de Blijkpolder van het gas 
af? Doen we dat individueel 
als bewoner of kiezen we zo-
veel mogelijk voor een collec-
tieve oplossing? Om die keuze 
goed te kunnen maken, doen 
we onderzoek naar de moge-

lijkheden van een collectief 
warmtenet met de Spiegelplas 
als warmtebron. Ook bekijken 
we samen met bewoners de 
energiestaat van de woningen. 
Is uw woning bijvoorbeeld ge-
schikt voor een individuele 
warmtepomp? Samen met u 
willen we uiteindelijk een goe-
de afweging kunnen maken 
over de keuze tussen indivi-

duele of collectieve warmteo-
plossingen.

Woont u in de Blijkpolder? 
Kom dan 21 juni 19.30 uur 
naar de Warinschool, Over-
meerseweg 36 Nederhorst 
den Berg en praat mee. U kunt 
u aanmelden via https://neder-
horst.ecwijdemeren.nl/

  




