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Sprinttriatlon op en top sportevenement
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Het driedaagse Zomer-
spektakel werd afgerond 
met de Sprinttriatlon, een 
traditie waar Nederhorst en 
omgeving al decennia voor 
warm loopt. Een kleine 200 
deelnemers hadden zich 
aangemeld om 500 meter 
te zwemmen, 20 km. te fiet-
sen en 5 km. hardlopen.

Met overmacht won Stef Over-
mars uit Hilversum (55.14 
min.), ruim 3 minuten sneller 
dan de nummer 2. “Tussen-
door had- ie nog wel een kop-
je koffie kunnen drinken”, zei 
speaker Mark Hilberts. Vooraf 

was het zelfvertrouwen van de 
gedoodverfde favoriet niet zo 
groot. “Ik rij op een geleende 
fiets. Alhoewel met dit briesje 
wind wordt het fietsen wel se-
lectiever.”

Bij de vrouwen kwam Julia 
de Leeuw als eerste over de 
finish in 1 uur en 3 minuten. 
De eerste Berger was de ve-
teraan Eelco Bruinsma (52) op 
de 26e plek. Weliswaar waren 
Gijs Bergman en Tim Kuiper 
sneller, maar deze jonge Ber-
gers wonen vandaag de dag 
in Weesp. Gijs eindigde wel 
op een verdienstelijke 7e plek, 
niet gek als je 3 jaar niet hebt 
geracet. Bij de 9 teams, waar-
bij elk lid één onderdeel doet, 

eindigde ‘Te land, ter zee en in 
de lucht’ als eerste.

Vooraf werd bij de ingang van 
het Parc Fermé stevig ge-
controleerd op de remmen, 
helmen en op de sturen. Sail-
lant detail, het stuur moet een 
dopje als afsluiting hebben, 
anders loop je bij een val het 
risico op een ‘appelboor’ in je 
lichaam.

De Sprinttriatlon is een op-en-
top sportevenement waar de 
sportiviteit op de eerste plaats 
komt. Waar jong en oud mee-
doet. Van de 81-jarige Roelof 
de Rooij tot de 17-jarige Ben 
Smalbone die als eerste uit 
de Spiegelplas kwam (17°). 
Waar pionier Ben Schoordijk 
het startschot verricht en ook 
actief is als beveiliger, evenals 
Jacob Meijers die al 34 keer fi-
nishte. Alles is tot in de puntjes 
georganiseerd met een mobie-
le pinautomaat en een wc op 
wielen. Duidelijke wegafzet-
tingen en een veilig parcours. 
Dankzij de vele vrijwilligers, de 
EHBO uit ’s-Graveland en tal-
loze (vooral lokale) sponsors 
bij deze A & S Sprinttriatlon.

FOTO: Ex- Berger Gijs Bergman werd 7e (foto: Ton Keizer)

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

RUIMT OP!
UTRECHT ZONDAG GEOPEND

tot wel
50%
korting

T/M 3 JULI

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

Een hogere verkoopopbrengst  
door lokale expertise.

MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG 
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL

Zeker weten.
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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 

Wij ververzorgen allle voorkomende 

werkzaamkzaamheden opop het gebied van: 

Water, GGas, Zink, ssanitair, riolering 

en dakbakbedekking.

Wijnands
Installtallt atieatiea Servicevicevice

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

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.

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N 

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

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
   Za. 25 juni: 19.00 uur:
   E. Kaak
St. Martinus
   Zo. 26 juni: 9.30 uur:
   W. Balk
O.L.V. Hemelvaart
   Zo. 26 juni: 9.30 uur:
   W. Vlooswijk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 26 juni: 10.00 uur:
   Ds. E.J. van Katwijk
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 26 juni: 10.00 uur:
   Ds. G. Kansen  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 26 juni: 9.30 uur:
   Ds. W.M. Schinkelshoek     Ds. W.M. Schinkelshoek     Ds. W.M. Schinkelshoek
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 26 juni: 11.15 uur:
   Geen dienst       
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 19 juni: 10.00 uur:
   Ds. J. Offringa

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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Trots en tranen bij 
wisseling van de 
macht
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het was een emotionele 
wisseling van de wacht 
vorige week vrijdag. In 
een volle raadzaal namen 
vier wethouders afscheid, 
trad een kwartet opvolgers 
aan en werden ook nieuwe 
raads- en commissieleden 
geïnstalleerd. Als kers op 
de taart werd Gert Zagt 
opgenomen in de Orde 
van Oranje Nassau. Het 
debat over het coalitieak-
koord-plus van De Lokale 
Partij, PvdA/GroenLinks 
en VVD kwam niet op gang.

Er werd uitvoerig stil gestaan 
bij het vertrek van de wethou-
ders uit de vorige coalitie. Lof 
voor hun inzet en betrokken-
heid, omhuld door bloemen, 
drank, beeldjes ‘Drijvende 
Kracht’ en andere geschen-
ken. Zo werd Joost Boer-
mans terecht geëerd met het 
D66- erelidmaatschap voor 21 
jaar actief zijn in de gemeen-

tepolitiek, waarvan 8 jaar als 
wethouder. De ‘energieke en 
vindingrijke’ Joost gaat nu aan 
de slag in de gemeenteraad 
van Epe. Ook mooie woorden 
voor Jos Kea (VVD), Jan-Jaap 
de Kloet (Dorpsbelangen) en 
Rosalie van Rijn (CDA). Toen 
Rosalie het woord kreeg, werd 
pijnlijk duidelijk dat bestuurlijk 
verantwoordelijk zijn ook heel 
vervelend kan zijn. Ze vertelde 
over ernstige bedreigingen in 
haar richting naar aanleiding 
van de ‘boodschappenaffai-
re’ die landelijk in het nieuws 
kwam. Met tranen in haar 
stem bleek uit haar verhaal 
dat deze periode diepe sporen 
had achtergelaten bij haar en 
haar directe omgeving. Ge-
lukkig wil ze vol energie haar 
raadslidmaatschap uitvoeren. 
Ook burgemeester Crys Lars-
on hield het niet droog toen ze 
Jan-Jaap de Kloet bedankte 
die haar als loco- burgemees-
ter tijdens haar covid-afwezig-
heid uitmuntend had vervan-
gen. Menselijk en doortastend.

Trots
Er waren ook veel woorden 
van trots. Alette Zandbergen 
(DLP) was trots op haar partij 
die met 8 zetels een eclatan-
te overwinning had behaald, 
maar ook trots op het verloop 
van de formatie en de con-
structieve opstelling van alle 
partijen. Maar vooral trots op 
formateur en wethouder Gert 
Zagt die zich hard heeft inge-
zet om dit nieuwe college tot 
stand te brengen. Uit handen 
van de burgemeester ontving 
Zagt het lidmaatschap in de 
Orde van Oranje-Nassau voor 
20 jaar lokale politiek in Wijde-
meren, als raadslid (16) en als 
wethouder. Ook Stan Poels 

(PvdA/GrL) en Sorrel Hidding 
(VVD) spraken hun waarde-
ring uit voor de gang van za-
ken sinds de verkiezingen in 
maart.

Installaties
Naast het beëdigen van Alette 
Zandbergen, Els Kruijt (VVD), 
Stan Poels en Gert Zagt als 
wethouders werden er ook 
drie nieuwe raadsleden door 
de burgemeester ingezworen. 
Dat waren Henrieke Abraham-
se (PvdA/GrL.), Marjan Pronk 
en Harm Steenkamp (De Lo-
kale Partij). Zij vullen de lege 
plekken in van de wethouders. 
Ook kwamen er twee nieuwe 

commissieleden: Ratha Alp-
honse (D66) en Ram Lachman 
(PvdA/GrL). Voorts maakte de 
burgemeester een hele lijst 
bekend van commissievoorzit-
ters en afgevaardigden in an-
dere (soms externe) groepen.

Alle hens aan dek
Hoewel Gert Zagt met talloze 
sheets toch nog uitgebreid het 
coalitieakkoord-plus Alle Hens 
aan Dek uitlegde, volgde er 
geen debat over de inhoud. 
De meerderheid van de par-
tijen wilde daar later op terug-
komen. Ze beperkten zich tot 
een enkele opmerking.

   

Financiële afgrond nu minder diep
WIJDEMEREN 
Een meevaller voor de fi-
nanciën van de zes dor-
pen. Waar een week eer-
der in dit blad nog werd 
geconstateerd dat Wijde-
meren aan de rand van de 
afgrond staat, ontvangt de 
gemeente in 2022 zo’n 2 
miljoen euro extra van het 
Rijk. Van die extra uitkering 
gaat 1,3 miljoen naar de 

algemene middelen. Een 
bedrag van 510.000 euro is 
specifiek bedoeld voor de 
energietoeslag voor mini-
ma en 200.000 euro voor 
de uitvoeringskosten van 
het klimaatakkoord.

Dit betekent dat waar eer-
der voor dit jaar een verlies 
van ruim 1,1 miljoen werd 
geraamd, er nu in de Voor-

jaarsnota een positief saldo 
van 259.000 euro staat. “Dit 
is uiteraard een positieve ont-
wikkeling”, aldus scheidend 
wethouder Financiën Jos Kea 
vorige week. “Hiermee blijft 
de algemene reserve op ruim 
1 miljoen. Aanzienlijk hoger 
dan in de eerste raming ver-
wacht, maar we zijn nog niet 
waar we moeten zijn.” De 
gemeente streeft naar een 

weerstandsratio van boven de 
1. Die weerstandsratio drukt 
uit in hoeverre een gemeen-
te voldoende reserves heeft 
om financiële risico’s op te 
vangen. De weerstandsratio 
van Wijdemeren komt met dit 
resultaat uit op 0,8. Jos Kea: 
“Toch blijven er een aantal ri-
sico’s. Zoals de toenemende 
inflatie, het stoppen van het 
energiecontract met Gazprom 

en de onvoorspelbaarheid 
van de uitgaven in het Sociaal 
Domein.” In het najaar, bij de 
vaststelling van de begroting 
2023, wordt duidelijk of de ho-
gere uitkering uit het gemeen-
tefonds voldoende helpt om 
deze risico’s op te vangen. De 
Voorjaarsnota 2022 wordt 7 
juli behandeld in de commissie 
Bestuur en Middelen en 12 juli 
in de gemeenteraad.

   

Ingezonden brief

Kritische vragen voor de heer Zagt
DB had in 2012-2016 met 9 
van de 19 zetels veel te zeg-
gen in de gemeenteraad Er 
werd echter weinig aan we-
genonderhoud gedaan. U, me-
neer Zagt, zei na het fatale on-
geluk bij de straatrace tussen 
vader en zoon in Loosdrecht, 
2 jaar nadat DB de verkiezin-

gen had verloren, op RTVNH 
dat u al jaren riep dat er iets 
moest gebeuren maar dat de 
gemeente maar niets wilde 
doen, vraag ik u: Is er inmid-
dels veel verbeterd? Veel in-
woners klagen dat er bij hen te 
hard gereden wordt, met name 
op de Kwakel, maar er zijn 

veel meer straten. Wat gaat u 
doen om het veiliger te maken 
voor weggebruikers? Mede 
doordat wetenschappers heb-
ben geconstateerd dat onze 
fietspaden te smal zijn voor 
alle moderne vervoermiddelen 
zoals de e-bike, de e-step etc. 
Helaas constateer ik ook dat 

nog steeds heel veel fietsers 
appen op de fiets. Ook daarbij 
zijn in onze gemeente al meer-
dere slachtoffers gevallen. De 
vader van Tom-Boy kreeg het 
zelfs in de landelijke politiek 
besproken. Wanneer gaat er 
eens gehandhaafd worden? 
Tot slot: U heeft twee porte-

feuilles, financiën en verkeer, 
dat lijkt elkaar toch te bijten. 
De gemeente heeft weinig 
geld, maar onderhoud aan 
wegen, doorgaans peperduur 
is hard nodig. Hoe ziet u die 
combinatie?

Patrick Kreuning

Foto: Koninklijke onderscheiding voor Gert Zagt, opgespeld door Crys Larson
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Zomers weer tijdens
Zomerspektakel

NEDERHORST DEN BERG
Na twee jaar afwezigheid 
door corona was het weer 
tijd voor het Zomerspekta-
kel in Nederhorst de Berg. 
En de weergoden gaven 
de organisatie het juiste 
zomerse weer voor een zo-
mers feestje.

Het spektakel begon afgelo-
pen vrijdag met een feest voor 
jong en oud. Voor de aanwe-
zige kinderen tussen de 10 en 
de 16 jaar waren 2 bioscoop-
kaarten te winnen. De muziek 
werd verzorgd door de vaste 
dj bij feesten in Nederhorst, DJ 
Go.

Het spektakel ging zaterdag 

om 10.00 verder met de jaar-
markt en vele kinderactivitei-
ten zoals een zweefmolen. 
Ook was er voor de kinderen 
de Jumbo-Visma Academy 
truck aanwezig. In de vracht-
wagen van de wielerploeg 
konden de kinderen testen of 
zij de nieuwe Tom Dumoulin of 
Marianne Vos zijn. Voordat de 
volwassen los konden gaan in 
de feesttent was het de beurt 
aan de kleinsten. Voor hen 
was er een kinderdisco.

Niet alleen aan vermaak voor 
de kinderen was gedacht, ook 
voor de anderen bezoekers 
waren er volop activiteiten te 
beleven. Naast de diverse 
kraampjes op de jaarmarkt, 

waren er ook diverse muzikale 
activiteiten waar iedereen zich 
aan kon vergapen.

De muzikale middag begon in 
plaats van op de Blijklaan op 
het Willie Dasplein met een 
optreden van de lokale mu-
ziekvereniging uit Kortenhoef 
Amicita. Om 14.00 werden zij 
opgevolgd door de verenging 
uit Huizen, Prinses Irene. In 
de schaduw van de feesttent 
brachten zij hun repertoire ten 
gehore.

Zaterdag werd het spektakel 
voorgezet met een optreden 
van de band the Night Flight.

   

Ingezonden brief

Alle hens aan 
dek voor  
Wijdemeren

Onder deze titel het nieuwe 
‘Coalitieakkoord-plus’. Na een 
uitvoerige beschrijving van 
de ernstige problematiek in 
de gemeente, noemde Alette 
Zandbergen “Alleen al de boel 
financieel op orde krijgen” een 
uitdagende ambitie. Ik vind het 
begrip ‘ambitie’ niet passen in 
deze ernstige financiële pro-
blematiek. Het gaat hier im-
mers keihard om het oplossen 
van de financiële problemen.

Hylke J. A.S. Tromp

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?

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

Alpenbrood
400 gram

Geldig van donderdag 23 juni t/m zondag 10 juli.

WWW.BAKKERJEROEN.NL
eroen

Jeroens 
desemstokbrood

Duitse schnitt
broodjes

Friese suiker-
brood tulband

Vakantiekriebels
by Fabian

desemstokbrood

NU VOOR 
€  3,05

NU VOOR 
€  1,95

broodjes

3+1
GRATIS

NU VOOR 
€  5,95
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Foto van de Week

   

Open Tuinendag
ANKEVEEN
Zoals half mei jl. in het Week-
blad Wijdemeren al werd aan-
gekondigd, zal er na 10 jaar op 
zaterdag 2 juli 2022 in Anke-
veen weer een Open Tuinen-
dag worden gehouden onder 
het motto “Kom Struinen door 
de Ankeveense Tuinen”. Een 
klein 20-tal zeer gevarieerde 
tuinen van particulieren, als-
mede de RK begraafplaats 
worden opgengesteld. In het 
merendeel van de tuinen en 
op de begraafplaats zal diver-
se amateur- en professionele 
kunst worden tentoongesteld. 
Tevens is er hier en daar ge-
legenheid tot het kopen van 
plantjes. Bij de lokale horeca-
gelegenheden kan er tegen 
betaling een hapje en drankje 
worden genuttigd. De route 
loopt van het Bergse Pad tot 
de Kooibrug en vice versa. 
Middels een bord zullen de 
deelnemende tuinders en de 

RK begraafplaats kenbaar zijn. 

Op deze eerste zaterdag in juli 
vindt ook de Zomermarkt in 
Ankeveen plaats, waarbij het 
handwerk van het schapen 
scheren zal worden getoond. 
Op de markt kan men bij de 
lokale barista een coffee to 
go (of thee) kopen. Bij deze 
stand zullen flyers met details 
over de tuinen, exposanten en 
route beschikbaar zijn. Voor 
de Ankeveners wordt de flyer 
volgende week huis-aan-huis 
verspreid.

We hopen op goed weer, maar 
afgezien daarvan zijn alle ele-
menten voor een mooie tuin- & 
kunstdag aanwezig! De tuin-
ders en (veelal aanwezige) 
kunstenaars zullen u graag 
ontvangen.

Bruisend Ankeveen, de tuin-
commissie

Open dag
Melkveebedrijf ’t Kleine Eiland

Zaterdag 25 juni a.s.
10.00 – 16.00 uur

Eilandseweg 24a, Nederhorst den Berg
Entree: vanaf de torenweg, kom bij voorkeur op de fiets.

Lijkt het 
je leuk om een keer bij ons op de boerderij te kijken?Lijkt het 
je leuk om een keer bij ons op de boerderij te kijken?

Kom gerust langs!Kom gerust langs!

Groetjes Familie VerweijGroetjes Familie Verweij

Foto: Ton Keizer   Na 2 jaar afwezigheid door corona was er afgelopen zondag weer de sprinttrathlon in Nederhorst den Berg, als onderdeel van het zomerspektakel.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Kent u de app met de naam Fixi?
Tekst en foto Frank Scheers

WIJDEMEREN
In elke gemeente staat of 
ligt iets niet altijd 100% 
perfect. Een trottoir, een 
wegdek, een fietspad, iets 
in een speeltuin en derge-
lijke Dit kan komen door 
boomwortels, erosie, ge-
wicht van het verkeer, ou-
derdom of andere oorza-
ken.

De gemeente dient zorg te 
dragen voor de veiligheid van 
haar bewoners. Een flinke 
taak. Zeker als je als gemeen-
te meerdere dorpen onder je 
verantwoordelijkheid hebt, zo-
als gemeente Wijdemeren.

Laten we het over stoeptegels 
hebben. Stoeptegels horen 
netjes op 1 hoogte te liggen. 

Is er hoogteverschil, dan kun 
je daar over struikelen. Een 
glad trottoir is gewenst. Ech-
ter, dit lukt niet altijd. De kans 
op struikelen is groter als het 
hoogteverschil in centimeters 
toeneemt.

Stel, je struikelt over een 
stoeptegel en je hebt schade 
ondervonden. Wie is dan aan-
sprakelijk voor de kosten? Uit 
onderzoek blijkt dat rechters 
rekening houden met meer 
of minder dan 3 centimeter 
verschil in hoogte tussen de 
stoeptegels. Onder de 3 centi-
meter houden ze de gestruikel-
de persoon verantwoordelijk. 
Boven de 3 centimeter houden 
ze de gemeente verantwoor-
delijk. Deze uitspraken zijn ge-
middeld en flexibel per rechter. 
Wel iets om rekening mee te 
houden.

Mocht u in uw omgeving last 
hebben van dit soort zaken 
zoals eerder genoemd, dan is 
er een app beschikbaar om dit 
adequaat te melden. Deze app 
heet Fixi. Na uploaden, kunt u 
uw klacht kwijt. U kiest een 
categorie en u kunt maximaal 
5 foto’s toevoegen. Heel over-
zichtelijk en simpel. Vul zoveel 
mogelijk in over de klacht. De 
gemeente kan dan beter de 
situatie beoordelen. Na het 
versturen van uw klacht wordt 
de gemeente op de hoogte ge-
steld en neemt ze de klacht in 
behandeling.

Fixi is echt een prima app om 
uw klachten aan de gemeen-
te te melden. Daarom zou ik 
zeggen: upload Fixi en meldt 
uw klacht. Iedereen is daar ge-
baat bij. Ook de gemeente!

   

Prachtige boekenkast op Zuidereinde
’S- GRAVELAND
Ondanks alle noodoplos-
singen met plastic, stenen, 
haakjes en ogen, bleven de 
boeken op de door vocht 
krom getrokken planken in 
het oude boekenkastje op 
het Zuidereinde niet meer 
droog.

Van de oude boekenkast, een 
initiatief van Henriette van 
Alteren, wordt al zeven jaar 
dankbaar gebruik gemaakt 
door de hele buurt. De nieu-
we boekenkast is ontworpen, 
gemaakt en geschonken door 
Niels van Breemen (van Hout 
en Nielson). De houten boe-
kenkast is stoer en speels, 
met boeken op het dak en een 
lampje voor in de avonduren. 
Op de bovenste plank een 

ereplaats voor de boeken van 
dorpsgenoot Jan Kees van de 
Werk. De boekenkast is een 
prachtige aanwinst voor de 

hele buurt, een mooie droge 
plek waar we de komende ja-
ren onze boeken kunnen uit-
wisselen.

 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

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Bergse toppers:

Bergse koeken
10 stuks € 3,95

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

  

(v.l.n.r.) Jan Kees van de Werk, Niels van Breemen, Henriette van 
Alteren



Vanaf 1 juli 2022 is een rookmelder 
op elke etage van uw woning wet-
telijk verplicht. Deze verplichting 
houdt in dat op iedere etage waar 
zich een verblijfsruimte of afge-
sloten ruimte bevindt, minstens 
één rookmelder (bij voorkeur in de 
vluchtweg) geplaatst moet worden.

De brandweer heeft geen voorkeur voor merk 

en/of type, maar de melder moet wel voldoen 

aan het Europese keurmerk EN 14604.

De beste plek voor je rookmelder
Maar waar kunt u de rookmelders het beste 

hangen? Hang ten minste rookmelders in 

de hal en op de overloop. Dit is meestal de 

vluchtroute als er brand uitbreekt. Nog beter 

is het om ook melders op te hangen in alle 

slaapkamers en de woonkamer. En wilt u 

maximale beveiliging, hang dan melders op in 

alle ruimten waar brand kan ontstaan.

In ieder geval een rookmelder:
• op elke verdieping tegen het plafond

• minimaal 50 cm van een muur of hoek en 

   niet op de tocht of bij mechanische ventilatie

   in de buurt

• in de ruimte waar de slaapkamers op uit 

   komen (vluchtroute)

Voor nog meer veiligheid:
• in iedere slaapkamer

• in de woonkamer of andere verblijfsruimte

• in de ruimte waar de wasmachine en was

   droger staan (als dit niet de doucheruimte is)

• in iedere ruimte waar elektrische apparaten 

   worden opgeladen (zoals telefoons, tablets, 

   fietsen, hoverboards)

Check, koop en plak rookmelders
Weten hoeveel rookmelders u in huis nodig 

heeft en waar ze moeten hangen?

Kijk op rookmelders.nl. Binnen een paar

minuten weet u dan precies hoeveel u er 

nodig heeft in uw thuissituatie. 

Wijdemeren
informeren

Check zwemwater- 
kwaliteit

Met het mooie weer is het lekker om naar

één van de Wijdemeerse strandjes te gaan.

U kunt de kwaliteit van het water bekijken via 

www.zwemwater.nl.

Veel zwemplezier deze zomer!

Bekendmakingen

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

22 juni 2022

Kort

Kijk je om of kijk je weg?

   Rookmelders vanaf 1 juli verplicht  

#mooiWijdemeren
@franck_metck

>     Aanvragen mantelzorgwaardering
Mantelzorgers kunnen vanaf nu de mantel-

zorgwaardering aanvragen. Dit is een blijk 

van waardering in de vorm van een VVV-

cadeaukaart van 50 euro die de gemeente 

uitreikt aan mantelzorgers. Inwoners die in 

2022 minimaal 3 maanden aaneengesloten 

en minimaal 8 uur per week voor iemand in 

de gemeente Wijdemeren zorgen kunnen 

de waardering aanvragen.

Ga naar www.wijdemeren.nl/mantelzorg 

om de waardering aan te vragen. Doe dit 

wel voor 1 september. Heeft u hulp nodig bij 

het invullen? Bel dan de consulenten sociaal 

domein van de gemeente via tel. 14 035.

>     Update Oekraïne 
De opvanglocaties binnen de gemeente 

zitten allemaal nagenoeg vol. In het Drieluik 

in Loosdrecht en de opvang aan de Dammer-

weg in Nederhorst den Berg wonen inmiddels

Oekraïense vluchtelingen in de laatste 

beschikbare kamers. De woningen aan de 

Kastanjelaan in Nederhorst zijn met hulp van 

de IJsclub opgeknapt en ingericht. Ook daar 

zullen op korte termijn alle bedden gevuld 

zijn. Op dit moment staan er 110 Oekraïense 

vluchtelingen ingeschreven bij de gemeente.

>     29 juni: stijgende energielasten
Maakt u zich zorgen over de stijgende 

energieprijzen, bent u in de problemen 

gekomen of wilt u gewoon graag besparen 

en verduurzamen? Dan bent u op 29 juni 

van harte welkom tijdens de informatie-

avond van Energiecoöperatie Wijdemeren. 

Medewerkers van de coöperatie presenteren 

die avond verschillende mogelijkheden om 

de stijgende energielasten aan te pakken. De 

informatieavond is op 29 juni vanaf 20.00 uur 

(inloop vanaf 19.30 uur) in het gemeente-

huis, Rading 1, Loosdrecht. Inschrijven via 

www.ecwijdemeren.nl/aanmelden

-eerste-hulp-bij-energielasten.

>     Varen Loosdrechtse Plassen
Bewoners van onder andere de Beukenhof 

en medewerkers van de thuiszorg worden 

van harte uitgenodigd om een rondje te 

komen varen. Een ploeg van twaalf vrijwillige 

schippers staat op dinsdag- en donderdag-

middag voor ze klaar. Er kunnen acht personen

per vaart mee. Stel zelf een team samen met 

collega’s of neem uw cliënt(en) en eventueel 

familie mee. Mail voor aanmelden of vragen 

naar ron@ronvanaalst.nl.

Op zomerse dagen is het druk in de 
Porseleinhaven in Loosdrecht. Veel 
inwoners en recreanten gebruiken 
de haven als opstaplocatie voor een 
dagje varen op de plassen. Helaas 
hebben omwonenden, ondernemers 
en bezoekers hierdoor vorig jaar de 
nodige overlast ervaren. Net als in 
2021 nemen we daarom een aantal 
maatregelen. 

De belangrijkste maatregel is het opnieuw 

instellen van het alcoholverbod in én rondom 

de haven (zie plattegrond). Dit alcoholverbod 

geldt vanaf bekendmaking op 11 juni 2022 

tot 1 november 2022. Ook besteden de 

gemeentelijke buitengewoon opsporings-

ambtenaren (BOA) en handhavingspartners 

extra aandacht aan eventuele overlast op het 

water en in en rondom de Porseleinhaven en 

de Bibian Mentel Pier. 

Extra parkeerruimte
Om de parkeerdruk te verlichten wordt de 

bouwplaats aan de Spinaker die als parkeer-

plaats gebruikt wordt, efficiënter ingericht 

zodat meer auto’s kunnen parkeren. Ook de 

toiletvoorziening op het plein is herplaatst. 

Zo zorgen we er samen voor dat het een 

mooie zomer wordt met een prettige sfeer 

voor iedereen

Maatregelen Porseleinhaven



> Aangevraagde 
   omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Elisabeth de Walélaan 18: vervangen schuur, 

   zaakkenmerk Z.72642 (04.06.22)

Breukeleveen
- Herenweg 32: vervangen schuur,

   zaakkenmerk Z.72635 (03.06.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 14: onderhoud orgel,

   zaakkenmerk Z.72783 (14.06.22)

- Zuidereinde 109-111: vervangen beschoeiing, 

   zaakkenmerk Z.72640 (03.06.22)

Kortenhoef
- Kerklaan 24 en 26: plaatsen antenne opstel-

   punt, zaakkenmerk Z.72639 (03.06.22)

- Oudergaarde 5: brandveilig gebruik kinderdag-

   verblijf de Klimboom,

   zaakkenmerk Z.72725 (10.06.22)

- Zuwe 21: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.72646 (07.06.22)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: maken tijdelijke uitwegen voor 

   bouwverkeer, zaakkenmerk Z.72616 (01.06.20)

- naast ’t Breukeleveense Meentje 8f: plaatsen 

   golfbreker, zaakkenmerk Z.72794 (15.06.22)

- Vuntuslaan 76: plaatsen dakopbouw,

   zaakkenmerk Z.72770 (14.06.22)

Nederhorst den Berg
- Rivièrahof 16: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.72651 (07.06.22)

- Voorstraat 18: verbouwen kantoor,

   zaakkenmerk Z.72736 (13.06.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken tegen 

een aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Koninginneweg 21: verbouwen woning

   (entreeportaal), zaakkenmerk Z.71425 (08.06.22)

- Zwanebloem 11: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70263 (07.06.22)

Loosdrecht
- Graaf Wichmanlaan 6: plaatsen dakkapel, 

   zaakkenmerk Z.71895 (07.06.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 242 en 244: bouwen 

   centrumgebouw en twee woningen,

   zaakkenmerk Z.69751 (02.06.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 287b: bouwen twee 

   geschakelde woonboten,

   zaakkenmerk Z.69248 (15.06.22)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 7: bouwen kinderopvang voor 

   periode van 10 jaar, zaakkenmerk Z.71549 

   (08.06.22)

- Nieuw Walden 26: uitbreiden bedrijfsruimte 

   en verplaatsen laadkuil, zaakkenmerk Z.71823 

   (13.06.22)

- Vaartweg 20: bouwen buitenberging,

   zaakkenmerk Z.72424 (15.06.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Kortenhoef
- De Kwakel 10: verbouwen woning,

   zaakkenmerk Z.71288 (03.06.22)

> Besluit omgevingsvergunning 
Moleneind 2a te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdeme-

ren maken bekend dat zij met toepassing van 

artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 

een omgevingsvergunning hebben verleend 

voor het afwijken van het bestemmingsplan 

‘Kern Nederhorst den Berg’ voor de realisatie 

van zes recreatie-appartementen met kantoor 

en opslag aan het Moleneind 2a te Kortenhoef.

Tegen het ontwerpbesluit omgevingsver-

gunning en de ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen zijn geen zienswijzen ingediend. 

Inzage
De besluiten liggen met ingang van 23 juni 

2022 gedurende een termijn van 6 weken ter 

inzage. U kunt het besluit omgevingsvergun-

ning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door 

te zoeken op Moleneind 2a te Kortenhoef.

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV01Mlneind2A2022-va01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

> Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
Personen (BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de 

Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is 

de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande persoon definitief op te schorten.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuurs-

recht geeft de gemeente de mogelijkheid om 

het besluit tot ambtshalve uitschrijving uit de 

Basisregistratie te publiceren als de bekendma-

king niet kan geschieden door toezending aan 

belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
- Birons, V., geboren 03-11-1978, is per

   22-04-2022 uitgeschreven naar Land

   Onbekend.

- de Rijck, H.A.P., geboren 10-05-1970, is per 

   21-04-2022 uitgeschreven naar Land Onbekend.

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via 

14035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl

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

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 

van de wet Basisregistratie Personen (BRP) 

zijn inwoners verplicht hun verhuizing door 

te geven en inlichtingen te verstrekken. Van 

onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen 

aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 

van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het 

college van burgemeester en wethouders het 

voornemen het adres ambtshalve te wijzigen in 

de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuurs-

recht geeft de gemeente de mogelijkheid om 

het voornemen tot “ambtshalve” uitschrijving

uit de Basisregistratie te publiceren als de

bekendmaking niet kan geschieden door

toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende persoon:
-Kocak, geboren 10-08-1980, is per 10-06-2022

  uitgeschreven naar Land Onbekend.

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op de gemeente Wijdemeren via 

14 035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl

Bekendmakingen 22 juni 2022

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

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

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met de administratie van het Fysiek Domein, tel. 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de 
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen 
(postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

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

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

Bouwen en wonen

Persoonsregistratie

Wijdemeren
informeren

22 juni 2022

De gemeenten in Gooi- en 
Vechtstreek vragen deze maand 
aandacht voor verward gedrag. 
Dit doen zij met de campagne ‘Kijk 
jij om of kijk jij weg?’ Doel van de 
campagne is dat meer mensen de 
signalen van verward gedrag gaan 
herkennen. En weten wat zij dan 
kunnen doen om te helpen.

Vooroordelen wegnemen
Er zijn veel vooroordelen over verward ge-

drag. Met deze campagne willen de gemeen-

ten vooroordelen wegnemen. De meeste 

mensen met verward gedrag zijn ongevaarlijk 

en veroorzaken geen overlast. Omkijken naar 

mensen met verward gedrag kan helpen om 

opvang, zorg en ondersteuning voor hen te 

krijgen. Zodat zij (weer) mee kunnen doen 

aan het dagelijks leven.

Stappenplan
Op kijkjijom.nl vindt u meer informatie. Onder 

meer over signalen van verward gedrag, zoals 

verwaarlozing en sociaal isolement.

En een stappenplan dat u kunt volgen als u 

zich zorgen over iemand maakt. 

Melden en advies
Wilt u verward gedrag melden? Of wilt u

advies? Ga naar www.wijdemeren.nl of bel 

naar 14 035 en vraag naar het Meldpunt

Psychische Hulp van het sociaal wijkteam.

Bel bij gevaar altijd 112.

Kijk jij om of kijk jij weg? Herken verward gedrag
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Winnaars Vlag voor de Vrijheid
KORTENHOEF
Tijdens de Pinksterdagen 
brachten ruim 140 bezoekers 
aan de expositie in de Oude 
School hun stem uit op drie te-
keningen die het mooiste wer-
den gevonden. Een tekenwed-
strijd met het thema ‘Vlag voor 
de Vrijheid’. Met zoveel indruk-
wekkende en fantasievolle 
tekeningen was dat voor veel 
mensen geen gemakkelijke 
opgave! Toch waren er drie 

tekeningen die overtuigend 
wonnen. 
Van links naar rechts: 1e prijs: 
Liv Hutten, 10 jaar (29 stem-
men), Curtevenneschool in 
Kortenhoef. 2e prijs: Chloé 
Beuving, 11 jaar, (21 stem-
men), IKC-Wereldwijs in Loos-
drecht. 3e prijs: Euijabera Yeli-
zaveta (17 stemmen), 12 jaar, 
Godelindeschool in Naarden, 
die het onderwijs verzorgt aan 
Oekraïense kinderen.

   

Jan Roëde, vrije kunstenaar in Oude School
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Tot en met zondag 3 juli 
kunt u genieten van de ten-
toonstelling ‘Jan Roëde, 
Verwondering in Kleur’ in 
de Oude School te Korten-
hoef. 

Het kostte het bestuur van 
Kunst aan de Dijk grote moei-
te om deze 40e expositie voor 
te bereiden. Zo bleek onder 
andere dat tijdens de 2 jaar 
gedwongen corona-pauze be-
paalde werken niet meer te 
traceren waren. Desalniette-
min is men erin geslaagd een 
tentoonstelling in te richten 
van 51 werken van een geliefd 

kunstenaar die zelden te zien 
is in musea. 

Rondwandelend langs de 
schilderijen kun je er niet om-
heen dat curator Monique 
Feenstra terecht ‘verwon-
dering in kleur’ heeft toege-
voegd aan de naam van de 
kunstschilder. Want Roëde’s 
stijl is inderdaad een spel van 
kleuren. Waarbij de artiest in 
een begeleidende film uitlegt 
dat hij werkt met een ‘omge-
keerd kleurenperspectief’, in 
tegenstelling tot de traditio-
nele kunstenaars met warme 
kleuren, rood en oranje, op de 
achtergrond. Hij ontwikkelde 
een eigen stijl met huiselijke 
tafereeltjes, een hondje, hand-

tasje, een vaas met bloemen. 
Het geeft het werk tegelijkertijd 
een melancholische toets.

Roëde werd geboren als Jan 
Roede in Groningen (1914), hij 
veranderde zijn naam in Fran-
se stijl toen hij na de oorlog in 
Parijs verbleef waar hij direct 
succes had. Hij begon na zijn 
opleiding aan de Koninklij-
ke Academie van Beeldende 
Kunsten als reclametekenaar. 
Zijn leven lang liet hij zich in-
spireren door Paul Klee, Henri 
Matisse en Joan Miró. Maar 
hij liet zich niet vangen in een 
bepaalde categorie, noch ab-
stract noch non-figuratief. “Ik 
koos voor de vrijheid, met ac-
centen op humor, lust, spel en 

vreugde”, zegt hij zelf. Op 30 
mei 2007 overleed Jan Roëde. 
Een genoeglijk uurtje genieten 
van een vrije schilder is aan-
bevelenswaardig.
11 juni-3 juli; di-zo, 11-17 uur; 

€ 6,50; Oude School, Korten-
hoefsedijk 145, Kortenhoef. 
Op het terras uitkijkend over 
de polder zullen een drankje 
en een hapje zeker smaken.

   

SLOEPVaarrally van start
LOOSDRECHT
Zoals al eerder bericht is 
de SLOEPenTocht voor 
Loosdrecht en omgeving 
aan zijn eigen succes ten 
onder gegaan…..maar 
daar heeft de Stichting 
S.L.O.E.P. zich niet volle-
dig bij neergelegd. Direct 
na de succesvolle feest-
tiendaagse is dan ook ge-

zocht naar een alternatief.

Dit gaat een onvervalste (puz-
zel)rally worden en niet op de 
weg zoals in de feestweek 
maar op het water in Loos-
drecht en omgeving. Natuurlijk 
wil SLOEP dit graag omlijsten 
met diverse begeleidende, 
feestelijke en ondersteunende 
activiteiten, maar hiervoor ont-

breekt het dit jaar nog aan de 
benodigde voorbereidingstijd.

De SLOEPVaarrally zal op 10 
juli a.s. plaatsvinden en dit jaar 
dus als een try-out. 

Met alle ervaringen die door de 
deelnemers en de organisatie 
die zondag worden opgedaan, 
kan een mooie basis gelegd 

worden voor de uitgebreidere 
versie in de volgende jaren. 

De rally start vanaf 13.00 uur 
vanuit de Porseleinhaven in 
Loosdrecht en zal rond 16.30 
uur op passende wijze worden 
afgesloten.

Gezien het feit dat het nu uit-
proberen is, kan maar een be-

perkt aantal deelnemende bo-
ten aangemeld worden. Zorg 
dat u er snel bij bent want vol 
is vol!!

Het inschrijfformulier is te 
vinden op de site www.stich-
tingsloep.nl.

Datum: donderdag 23 juni 2022 

Aanvang: 20.00 uur

Vaste Agendapunten* 

Hamerstukken

6.   Bestemmingsplan Rading 128

7.    Ontwerp vvgb parkeerplaatsen Fort Spion

8.   Gewijzigd ontwerp vvgb Nieuw- Loosdrechtsedijk 105b

9.   Geurverordening de Kwakel 8 te Kortenhoef

10.  Zienswijze programmabegroting 2023 Veiligheidsregio

       Gooi en Vechtstreek

11.  Zienswijze begroting 2023 Tomin

12. 1ste begrotingswijziging 2022 Plassenschap

13. Wijziging gemeenschappelijke regeling Plassenschap

14. Actualisatie grondexploitaties 2022

Bespreekstukken 

15. Krediet Meenthof

16. Verkiezing wethouders in gemeenschappelijke regelingen

Overig

17. Vragenhalfuur

18. Moties Vreemd aan de agenda

19. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u

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

(tabblad ‘live’) (alleen audio)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op  

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering 

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

  

Foto: Zelfportret 1992, acryl op canvas
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Spinners en spanners
Huismoeder, groot avondrood, 
witte tijger, koperuil en een 
rietvinkje… Dan denk je toch 
snel aan een mevrouw die er-
voor gekozen heeft om thuis 
te blijven bij de kinderen, een 
mooie zonsondergang, een 
roofdier en een paar vogels? 
Niets is minder waar.. het zijn 
allemaal nachtvlinders! Vóór 
de Corona-jaren organiseerde 
Natuurmonumenten elk jaar 
de Midzomernachtloop rond 
de Ankeveense Plassen. Vast 
onderdeel van het evenement 
was nachtvlinders kijken. Met 
een groot wit doek en een fel-
le lamp verzamelde een des-
kundige nachtvlinders. Het 
was een kwestie van wachten 
totdat het donker werd en dan 
ging er een wereld voor de 
wandelaars open! De meest 
prachtige exemplaren, door 
het licht aangetrokken, land-
den op het doek. 

Iedereen kan wel een paar 
dagvlinders opnoemen. Het 
oplepelen van soorten nacht-
vlinders blijkt veel ingewikkel-
der te zijn. Opmerkelijk: want 
van de 2.400 soorten vlinders 
in Nederland valt bijna alles 
onder de categorie nachtvlin-
der (afgezien van 53 soor-
ten dagvlinders). De meeste 
nachtvlinders zijn wat moei-
lijker waar te nemen omdat 
ze klein zijn (micro-nachtvlin-
ders), maar er zijn toch nog 
865 soorten nachtvlinders van 
een flink formaat. En sommi-
gen van die nachtvlinders kom 
je vaker tegen dan je denkt. 
Namelijk overdag!

Het verschil tussen dag- en 
nachtvlinders is niet zo een-
voudig als het lijkt. Er zijn best 
wat dagvlinders die ’s nachts 
rondvliegen, maar ook nacht-
vlinders die overdag actief zijn. 
Er zijn ongeveer 100 soorten 
dagactieve nachtvlinders en 
een bekend voorbeeld daar-
van is de Sint Jacobsvlinder. 
Hoe kun je dan wél zien of je 
met een nachtvlinder te maken 
hebt? De vleugelstand is een 
goede graadmeter: dagvlin-
ders klappen hun vleugels in 
als ze stil zitten, terwijl nacht-
vlinders hun vleugels juist plat 

leggen. Heb je goede ogen, 
dan is er nóg een verschil 
waar je naar kunt kijken. Dag-
vlinders hebben op het eind 
van hun voelsprieten altijd 
een knopje of verdikking. De 
voelsprieten van nachtvlinders 
lijken meer op een draadje of 
een veertje. 

De wereld van de nachtvlin-
ders is mysterieus. Dat begint 
al met de bijzondere namen 
die de verschillende groepen 
(families) nachtvlinders toe-
bedeeld hebben gekregen. Zo 
zijn er bijvoorbeeld spinners, 
spanners, uilen, pijlstaarten, 
bloeddrupjes en wortelboor-
ders. Ook het feit dat ze voor-
al in de nacht actief zijn, helpt 
mee aan hun mysterieuze ima-
go. Wil je nu toch graag ken-
nismaken met de onbekende 
wereld van de nachtvlinders? 
Dan is een kennismaking – ze-
ker in juni en juli- zó geregeld! 
Nachtvlinders leven, net als 
dagvlinders, van nectar. Door 
de geur van nectar na te boot-
sen met een papje van stroop 
en alcohol (google even voor 
het recept) en dat op bomen of 
muren te smeren, trek je een 
hoop nachtvlinders. Andere 
tip: de Vlinderstichting orga-
niseert op 1 juli de Nationale 
NachtvlinderNacht met excur-
sies door het hele land.

En soms is het ook een kwes-
tie van goed om je heen kijken. 
Tijdens mijn ochtendwandeling 
met de hond zag ik vandaag in 
een uitgebloeide sering een 
prachtige lindepijlstaart zitten. 
Mooi begin van de dag én ge-
lijk een onderwerp voor mijn 
column te pakken!

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

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

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

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

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

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

Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

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

 

Wij zijn in de mineur na het horen van het overlijden van ons erelid 

Aart (Arie) van Weenen 
Arie was 63 jaar lid  en erelid van onze vereniging. Hij genoot van 

alle onderdelen daarvan en wij genoten van hem. 

Wij gunnen hem zijn rust, en het weerzien met Agnes, maar och, 
wat zullen wij hem missen! 

Leden en bestuur van muziekvereniging B.M.O.L. 

 

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

www.huart.nl
035-6857850

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,

reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen

en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,

@:info@harrit.eu

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of

035-6566623

Huis verkopen?
Huysraed Makelaardij, 

de makelaar die
voor je werkt

www.huysraed.nl
035 - 65 65 147

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

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

Ervaren Tuinman Bied 
Zich Aan Voor Opknappen 
En Onderhoud Van Kleine 

Tuinen 0639287985

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Rug/Nek/Schouderklachten?

Atlas-/Lumbaalmassage
www.donnalife.nl

06-27484142

Opgave van een
Wijdemeertje kunt u

on-line doen via
weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling 
daarvan. Aanleveren tot 

maandag 10.00 uur, 
voor verschijning.

Het tarief is € 2,73 per 
gedrukte regel

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp

FAMILIEBERICHTEN
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Het Roer Om

Mijn grootste fan is 
een buurmeisje van tien
De één krijgt het duwtje in 
de rug door de coronapan-
demie. 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

Tekst en foto: Karin Wesselink

Rob (41) uit ‘s-Graveland
Was: art-director
Is nu: zuurdesembrood bakker 
bij Schuurdesem

“Toen ik op een thuiswerkdag 
weer eens zat te schelden ach-
ter het computerscherm, zei 
mijn partner ‘Ga toch alsjeblieft 
brood bakken!’ En toen dacht 
ik: ja, ik moet er echt werk van 
gaan maken. Drie jaar gele-
den raakte ik besmet met het 

zuurdesembrood bakvirus via 
vrienden in de Verenigde Sta-
ten. Het sprak me meteen aan, 
omdat het bakken zonder gist, 
maar in plaats daarvan met 
zuurdesem, een heel natuur-
lijk proces is. De spanning van 
hoe de broden zich in 36 uur 
kunnen ontwikkelen, vind ik 
leuk. Je moet met van alles re-
kening houden: de buitentem-
peratuur, de temperatuur van 
de ingrediënten die je toevoegt 
aan de bloem en het meel, 
hoe het deeg gaat rijzen in 
de koeling… Er kan van alles 
misgaan. Maar van die fouten 
leer je juist hoe het wel moet. 
Nu heb ik een aantal goede 
recepten en die wil ik doorvoe-
ren naar andere broodsoorten, 
zoals croissants, bagels en 
focaccia. Doordat ik meer en 
meer tijd stopte in het brood 
bakken, eerst gewoon bij ons 
thuis in de keuken, verander-
de mijn kijk op het werken op 
kantoor. Te veel tijd achter een 

computer, dat paste niet meer 
bij me. In het bakken ervaar 
ik een bepaalde rust en stilte 
die heel fijn is voor de balans, 
naast mijn gezinsleven en een 
partner die veel werkt. Eerst 
dacht ik eraan om onze schuur 
in de tuin te verbouwen, van-
daar de naam ‘schuurdesem’. 
Maar het was moeilijk om een 
geschikte betaalbare aanne-
mer te vinden, dus toen ben ik 
op zoek gegaan naar een an-
dere locatie. Doordat ik begon 
met een crowdfunding merkte 
ik dat er wel een markt is voor 
zuurdesembrood. Naast de 
donaties zocht ook voedselco-
operatie Ons Eten in Hilversum 
contact. Zij werden de eerste 
afnemer. Ondertussen bak ik 
twee dagen op bestelling, on-
der andere voor Proeflokaal 
De Serre en ik lig in de Win-
kel Land en Boschzicht van 
onze buurvrouw Sandra. Los 
daarvan bakte ik bijvoorbeeld 
tijdens het Pinksterweekend 

125 broden voor Wijnfestival 
Druif. De andere twee dagen 
van mijn werkweek ben ik 
aan het experimenteren met 
bakken. Dit jaar ga ik een op-
leiding boulangerie doen en 
verder werken aan mijn on-
dernemingsplan. Mijn droom 
is een soort bakkerscafé waar 
je mijn brood kunt kopen in 
combinatie met lokale produc-
ten en koffie kunt drinken met 

een heerlijke sandwich. Zodra 
er een locatie voorbij komt, 
ben ik zeker geïnteresseerd. 
Het leuke is dat ik alleen maar 
enthousiaste reacties krijg 
op mijn brood. En mijn groot-
ste fan is een buurmeisje van 
tien.”

   

Fysiotherapeut Yvonne van de Koppel stopt
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Op vrijdag 1 juli stopt fy-
siotherapeut Yvonne van 
de Koppel bij Fysiothera-
pie De Meenthof. Tussen 
16.00 en 18.00 uur kunt u 
afscheid nemen van deze 
gewaardeerde zorgmede-
werker.

Op 1 april 1986 begon Yvon-
ne haar loopbaan bij haar oom 
Anton van de Koppel die sa-
men met Willem Pols al een 
praktijk had in Kortenhoef. “Ik 
wilde altijd al iets doen in de 
medische sector. Als fysiothe-
rapeut zie je al vrij snel resul-
taat van je werk, dat sprak me 
aan. Plus het feit dat het een 
zelfstandig vak is, zelf bepalen 
hoe je moet handelen, vind ik 
ook echt belangrijk.” Al die ja-
ren heeft ze met plezier in Kor-
tenhoef gewerkt. “Nee, ik heb 
nooit de aanvechting gehad 
om ergens anders te werken. 
De onderlinge sfeer is prima, 
je kunt werken in vrijheid en 
je bouwt een band op met je 

patiënten, van wie ik sommi-
gen natuurlijk al lang ken. Van 
generatie op generatie.” Sinds 
2012 leidt ze samen met Leo 
van der Hoogt deze praktijk, 
waarbij Sterre Stoffels en Yves 
Laboyrie in dienst zijn.

Persoonlijk
Voor Yvonne is het persoon-
lijk contact nummer één. Ze 
begint altijd met een gesprek 
onder vier ogen, niet op een 
beeldscherm turen. “Weet je, 
het gaat om de totale mens, 
veel bewegingsstoornissen 
hangen samen met je menta-
le gesteldheid. Daarbij speelt 
het non-verbale ook een gro-
te rol, iemand aankijken. Je 
moet weten wat er in een cli-
ent omgaat.” Dat illustreert 
de fysiotherapeute met een 
paar voorbeelden. Hoewel 
ze soms lange dagen maakt, 
vindt Yvonne haar werk ‘zwaar 
maar goed te doen’. “Het is 
niet meer het masseren van 
de rug, maar het vak heeft 
een ontwikkeling ondergaan 
waarbij patiënten zelf actief 
aan de slag gaan, inclusief 

huiswerk.” Ze wijst trots op 
een sportzaal met apparatuur 
om de lichaamsdelen aan het 
werk te zetten. “Je bent soms 
meer een coach.” De grote 
verandering in de fysiothera-
pie noemt Yvonne het feit dat 
alle behandelingen gebaseerd 
zijn op wetenschappelijk on-
derzoek. Door de jaren heen 
zijn rug- en nekklachten nog 
steeds de belangrijkste kwa-
len gebleken, gevolgd door 
de nieuwe knie- en heuppro-
theses. “Je moet je realiseren 
dat bewegen ook een medicijn 
is. Ze zeggen wel ‘zitten is het 
nieuwe roken’. Veel mensen 
komen niet toe aan voldoende 
beweging. Mensen activeren, 
dat is ook een taak.”

BEWEGEN IS OOK 
EEN MEDICIJN

Bekkenfysiotherapie
Yvonne van de Koppel heeft 
zich na 3 jaar studie ook ge-
specialiseerd in de bekkenfy-
siotherapie. Daarover kan ze 
uitermate boeiend vertellen. 
Dit centrale lichaamsdeel is 

van invloed op tal van interne 
organen. Voor zwangere vrou-
wen, maar ook bij blaas, darm 
en oncologische problemen. 
Toen ze een meneer intensief 
had geholpen, kwam hij terug 
met een bos bloemen: “U hebt 
me een nieuw leven gegeven.”

En nu
“Ik stop met een goed gevoel. 
Waarbij ik denk dat ik wat heb 
betekend voor mensen. Ik heb 
het al die jaren met veel liefde 

gedaan”, sluit Yvonne af. Ze 
erkent dat het moeite zal kos-
ten om de mensen los te laten, 
maar ze is klaar voor nieuwe 
uitdagingen. Oppassen op 
haar 3 kleinkinderen, werk 
als pastoraal medewerker bij 
de Sijpekerk in Loosdrecht of 
wellicht een studie Frans. Wie 
weet.

Afscheid: vrijdag 1 juli; 16-18 
uur; Meenthof 16; 1241 CP 
Kortenhoef.

FOTO: (v.l.n.r.) Yvonne, Leo en Sterre
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ASV/We HaVe HC1     
handballers 2x kampioen

ANKEVEEN
Sinds het begin van seizoen 
2021-2022 werken de jongens 
C1 van ASV (Ankeveen) sa-
men met de jongens C1 van 
We HaVe (Weesp). Beide ver-
enigingen hadden te weinig 
spelers om een volledig team 
te vormen. De samenwerking 
tussen de jongens gaat heel 
goed. Zo goed zelfs, dat ze 2x 
kampioen zijn geworden! Op 
Moederdag werden ze kampi-
oen in de zaalcompetitie en op 
Vaderdag in de veldcompetitie. 
Goed gedaan: Casper, Jesse, 
Thom, Diederik, Owen, Thijs, 

Ewout, Thomas, Siebrand, 
Florian en Ilay. Na afloop had-
den ze een gezellig teamuitje 
om het te vieren. Donderdag 
23 juni is de laatste training van 
het seizoen voor alle handbal-
teams van ASV. De handbal-
lers, trainers en coaches gaan 
dan even genieten van een 
welverdiende zomervakantie. 
De eerste handbaltrainingen 
beginnen weer in de week van 
29 augustus 2022. De jongens 
van ASV en We HaVe spelen 
dan weer samen, maar ze zijn 
dan een B-team vanwege hun 
leeftijd.

   

Goud voor judoka    
Ram van de Pas
LOOSDRECHT
Op zaterdag 18 juni zijn er 
in Ede de districtskampioen-
schappen judo gehouden, 
Midden- Nederland voor jeugd 
onder de 18 jaar. Daar heeft 
Loodrechter Ram van de Pas 
met overtuigend judo het goud 
gewonnen in de categorie 

-55kg. Samen met zijn vader, 
die tevens zijn leraar en coach 
is, heeft hij hiervoor hard ge-
werkt. Ryu ‘t Gooi Sport geeft 
judolessen vanaf 3 jaar in Bus-
sum-Kortenhoef- Nederhorst 
den Berg en Loosdrecht.

FOTO: Ram met papa Maarten

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
VR1 speelde afgelopen dins-
dag een prima partij tegen het 
een klasse hoger acterende 
SV Kadoelen uit Amsterdam. 
De inzet was een plek in de 
volgende ronde van de na-
competitie. In een wedstrijd 
met heel veel kansen lukte het 
VR1 niet om te doelpunten. SV 
Kadoelen scoorde wel, waar-
van de eerste een hele dubi-
euze penalty was. In de slot-
fase moest het moegestreden 
VR1 nog een treffer toestaan.

Afgelopen zaterdag stond er 
nog een handjevol wedstrijden 
op het programma. De laat-
ste competitiewedstrijden van 
dit seizoen. JO17-1 en het 5e 
wonnen hun thuiswedstrijd en 

het 3e speelde verdienstelijk 
gelijk tegen IJsselmeervogels 
in Spakenburg.

Vorige week rondden de 35-
ers hun onderlinge competitie 
af. De maandelijkse vrijdag-
avondcompetitie werd dit sei-
zoen gewonnen door Remco 
de Haan. Hij vergaarde door 
zijn aanwezigheid en gewon-
nen wedstrijden de meeste 
punten. Net meer dan de num-
mers 2 en 3, Giliam Hagen en 
Niels Steenvoorden.

Het afgelopen weekend wer-
den finales nacompetitie 
gespeeld. Helaas niet door 
’s-Graveland, maar het stel-
de ons daarmee wel in staat 
om als gastheer op te treden. 

Twee van de drie verzoeken 
vanuit KNVB en clubs konden 
we honoreren en zondagmor-
gen speelden de reserve-
teams van SO Soest en Swift 
(Amsterdam) om een plek in 
de hoofdklasse. Daarna waren 
het Utrechtse PVC en het Am-
sterdams De Meteoor te gast 
en zij streden om een plek in 
de 3e klasse.

Zo’n 140m3 zand is de afge-
lopen week gestort naast de 
twee vaste beachvolleyvelden 
op ons complex. Dit in verband 
met het Beach Event Wijde-
meren dat komende vrijdag, 
zaterdag én zondag gehou-
den wordt op ons complex. De 
laatste activiteit van het sei-
zoen 2021-2022.

   

American Footbalclub zoekt    
(jeugd)leden
WIJDEMEREN
Het jeugdteam American 
Football van de Hurricanes 
zoekt nieuwe leden.

American Football is niet zo 
bekend in Nederland. Al hele-
maal niet bij de jeugd en dat 
terwijl op het Jagerspaadje in 
Loosdrecht de leukste club 
van Nederland speelt: de (Hil-
versum) Hurricanes. Het is 
een leuk team dat 2 keer in de 
week traint. Niet geheel onver-
dienstelijk want 19 juni ston-
den ze in de play-offs tegen de 
Amsterdam Panthers.

Op dit moment speelt er een 
leuk groepje enthousiastelin-
gen maar aangezien er junio-
ren door zullen stromen naar 
de senioren (18+) is uitbrei-
ding zeer welkom. Ervaren 
coaches leren de rookies de 
sport en wie interesse heeft, 
kan 3 keer gratis meetrainen. 
Het juniorenteam (16 t/m 18) 
speelt 5 vs 5 full contact.

American Football is een sport 
voor iedereen. Of je nou groot 
of klein bent, licht of zwaar, 
iedereen werkt op het veld sa-
men. Voor iedereen is er een 
geschikte positie binnen het 
team. Meer informatie en aan-
melden voor een proeftraining 
kan via de website: www.hur-
ricanes.nl
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St. Antoniusschool maakt muzikale wereldreis
Door: Kim Tomeï

KORTENHOEF
Maandag 13 juni  beleefden 
alle leerlingen van de St. Anto-
niusschool een hele bijzondere 
schooldag, zij gingen op muzi-
kale wereldreis. De feestelijke 
dag was te danken aan het feit, 
dat alle juffen en meesters op 
deze dag hun verjaardag vier-
den, de zogenaamde ‘Muffen-
dag’. De dag was echter alles 
behalve muf te noemen. De 
klankenkaravaan was name-
lijk op bezoek en zorgde voor 
een spectaculaire én leerzame 
dag, vol muziek en spel. Mu-
ziek en creativiteit brachten de 
leerlingen naar Azië, Austra-
lië, Zuid-Amerika en Afrika.Op 
de St. Antoniusschool is het 
ontdekken van talenten een 
belangrijk thema. Op deze ma-

nier kunnen alle leerlingen, met 
hun eigen talent in hun kracht 
staan. En, zo luidt ook de slo-
gan van de stichting, daar gaat 
het om! 

Klankenkaravaan
De dag begon al vroeg toen 
de Klankenkaravaan voor 
kwam rijden: een bus vol mu-
ziekinstrumenten en knut-
selmaterialen. Uit de bus 
verschenen onder andere Aus-
tralische didgeridoos, Afrikaan-
se djembés en ‘creakratjes’ 
vol schmink, textielstiften, ge-
kleurd papier, veertjes, glitters 
en sjablonen. Onder leiding 
van leerkrachten en medewer-
kers van de Klankenkaravaan 
startte elke groep met oefenen 
en knutselen voor een muzika-
le voorstelling in de sfeer van 
‘hun’ continent. Aan het einde 

van de dag voerden alle kin-
deren hun voorstelling op voor 
elkaar, leerkrachten en ouders. 
Zo kwam er een Chinese draak 
voorbij en werd er flink getrom-
meld en gezongen. Het school-
plein was stampvol. Ouders 
en leerlingen vormden samen 
een prachtig publiek. Het weer 
werkte goed mee. 

Samen op de wereld
Carole van Zuilen, directeur 
van de St. Antoniusschool, kijkt 
met een grote glimlach terug 
op de dag. “In het onderwijs op 
onze school vinden we creativi-
teit belangrijk, evenals nieuws-
gierigheid naar de wereld om 
ons heen. Zo’n dag als dit, vol 
muziek en aandacht voor an-
dere culturen en elkaar, past 
daar perfect bij. Het was top!”
De dag werd afgesloten met 

het lied ‘Samen op de wereld’ 
dat alle leerlingen ingestu-

deerd hadden en gezamenlijk 
zongen. 

   

9e Wijdemeren Beach Event
’S-GRAVELAND
Vrijdag, zaterdag en zon-
dag a.s.: het 9e Wijdemeren 
Beach Event op het sport-
complex van s.v. ‘s-Grave-
land

Komend weekend organiseren 
ODIS Volleybal, s.v. ’s-Gra-
veland en TV Westerveld het 
traditionele Wijdemeren Beach 
Event. Voor het eerst wordt 
het Beach Event niet meer bij 
Sporthal de Fuik gehouden, 
maar op het terrein van s.v. 
’s-Graveland. Daar liggen al 
permanent twee beach-velden 
en de afgelopen periode zijn 
daar, met behulp van talloze 
vrijwilligers, twee tijdelijke vel-
den bijgelegd. In totaal zullen 
komend weekend ruim 300 
sporters zich gaan uitleven op 
het Wijdemeren Beach bij s.v. 
‘s-Graveland.

De inschrijving voor alle onder-
delen is inmiddels gesloten en 
alles is volgeboekt. Maar ook 
de wedstrijden bekijken onder 
het genot van een hapje en 
een drankje is een aanrader. 
Er hangt ieder jaar een gezel-
lige zomerse sfeer, met relaxte 
zomermuziek en verfrissende 
drankjes. De catering van het 
eten wordt dit jaar verzorgd 
door Restaurant De Garde, 
een aanrader! 

De jeugd kan zich voor zondag 
nog aanmelden voor het Pan-
na Knock Out voetbal. Dit toer-
nooi start zondag om 14.00 uur 
en duurt tot 17.00 uur. Vanaf 
13.30 uur kunnen deelnemers 
zich ter plekke inschrijven.

Het programma voor het week-
end is als volgt: Vrijdagavond 
28 juni van 17.00 tot 22.00 
uur: Beachtennis. Zaterdag 29 

juni van 10.00 tot 17.00 uur : 
Beachvolleybal. Zondag 30 
juni van 12.00 tot 17.00 uur: 
Footvolley. Zondag 30 juni van 
14.00 tot 17.00 uur: Panna 
Knock out voor de jeugd

Het Wijdemeren Beach Event 
wordt mede mogelijk gemaakt 

door een groot aantal vrijwilli-
gers en een groot aantal spon-
soren. Hoofdsponsor, in de 
vorm van het betalen van een 
aanzienlijk bedrag voor het 
neer te leggen zand, is Admi-
nistratiekantoor One2Finance.

De organisatie van het Wijde-

meren Beach Event nodigt u 
van harte uit om dit weekend 
de sfeer van het Wijdemeren 
Beach Event te ervaren bij s.v. 
‘s-Graveland!

Voor meer informatie, kijk ge-
rust eens op de website
www.wijdemerenbeach.nl.

   

Muziekkapellen 2022
NEDERHORST DEN BERG
De ambitie van de ‘Stich-
ting Muziekkapellen’ is on-
der het motto ‘blaas de mu-
ziekkapel nieuw leven in’ 
deze muziekcultuur in de 
openbare ruimte onder de 
aandacht te houden in de 
muziekkiosken in Amster-
dam en omgeving.

Sinds 2011 organiseert de 
Stichting jaarlijks optredens in 
de muziekpaviljoens in Noord 
Holland.

Toen de muziekvereniging 
Crescendo uit Nederhorst den 
Berg in 1945 zijn 40-jarig jubi-
leum vierde, werd een fonds 
opgericht met als doel dat in 
het dorp een muziektent zou 

komen. Die kwam er in 1949 
aan de Slotlaan van Kasteel 
Nederhorst. Hoewel de kiosk 
in 1978 werd gerestaureerd, 
raakte deze in verval. In 1998 
verrees de huidige muziektent 
aan de Voorstraat, een meer 
centrale locatie in het dorp, op 
initiatief van de plaatselijke on-
dernemersvereniging en met 
steun van lokale bedrijven. In 

2003 werd de muziektent ver-
rijkt met het carillon van het 
oude Bergse gemeentehuis, 
dat het veld moest ruimen voor 
woningbouw.

Muziekoptredens
Op donderdag 23 juni zal mu-
ziekvereniging B.M.O.L. met 
het harmonie-orkest en zang-
groep Bluez na een lange Co-

rona-pauze eindelijk weer van 
zich laten horen. Van 19.30-
20.15 en 20.30-21.15 uur 
wordt er gespeeld en gezon-
gen in de muziektent op het 
Willy Dasplein

Meer info op: 
www.muziekkapellen.nl

Foto: Vooraan de tweede bestaande beachvelden met daarachter de twee tijdelijke velden in aanleg
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Concert voor Oekraïners door Oekraïners
NEDERHORST DEN BERG
Op Kasteel Nederhorst in 
Nederhorst den Berg vindt 
op vrijdag 8 juli een be-
nefietconcert plaats voor 
Oekraïne. Een bijzonder 
concert dat gegeven wordt 
door het Ukraine Liberati-
on Chamber Orchestra. De 
aanvang is om 20.00 uur 
(poort open: 19.30 uur). De 
entree is gratis.

Neem je tuinstoel mee of wat 
kussens. Vergeet je gevulde 
picknickmand niet, of neem 
gewoon een flesje wijn mee. 
Maak het je gemakkelijk op 
het grasveld en krijg het En-
gelse Bridgerton-gevoel. Van-
af het bordes van het prachti-
ge kasteel kun je de mooiste 
muziek beluisteren, gespeeld 
door het kamerorkest o.l.v. de 
Bergse dirigent Jeroen Weie-
rink. Die ook de initiatiefnemer 
is van deze serie benefietcon-

certen. Weierink is dirigent 
van de Kharkiv City Opera 
en de Opera van Dnjipro. Zijn 
langdurige betrokkenheid bij 
Oekraïne heeft tot het initiatief 
geleid, voor en door ontheem-
de Oekraïners. Het grootste 
gedeelte van de musici woont 
in ‘Het Irishuis’, een accom-
modatie in Deventer speciaal 
voor vluchtelingen met een 
klassiek-muzikale achter-
grond. In hun thuisland spelen 
de leden van ULCO in de gro-
te symfonie- en operaorkesten 
in Kiev, Kharkiv, Donetsk en 
Dnjipro. Solisten bij dit orkest 
zijn: Anfisa Prokofieva, fluit, 
Maria Knihnytska, sopraan, 
Igor Shevckuk, tenor en Taras 
Skrypnikov, klarinet.

In het eerste deel van het 
concert speelt ULCO een 
aantal bekende werken van 
Oekraïense componisten. In 
het tweede gedeelte gaat het 

publiek genieten van wereld-
beroemde aria’s zoals Nessun 
Dorma en La Donna e Mobile. 
Tevens hoort u het ontroeren-
de Ave Maria van Caccini.

Gratis entree
Het concert vindt plaats in sa-
menwerking met Stadsherstel 
Amsterdam en de Harmine 
Woltersstichting. De entree is 
vrij, maar uw genereuze bij-
drage wordt bijzonder op prijs 
gesteld. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan Oekra-
iense vluchtelingen. Kom naar 
dit mooie zomeravondconcert 
met een bijzonder goed doel.

In het eerste deel van het 
concert speelt ULCO een 
aantal bekende werken van 
Oekraïense componisten. In 
het tweede gedeelte gaat het 
publiek genieten van wereld-
beroemde aria’s zoals Nessun 
Dorma en La Donna e Mobile. 

Tevens hoort u het ontroeren-
de Ave Maria van Caccini.

   

Zomerfair op de Beukenhof
LOOSDRECHT
Normaliter word deze Fair 
in december in de Beu-
kenhof gehouden, maar 
helaas is deze al 3 jaar niet 
geweest vanwege Corona. 
Afgelopen december had-
den we alles klaar staan, 
maar moesten we de Fair 
wederom én op heel korte 
termijn uitstellen.

We hebben er nu voor geko-
zen om dan in elk geval een 

Zomerfair te houden, om niet 
langer te wachten met zo’n 
leuk evenement! Op zaterdag 
25 juni as organiseren wij een 
Zomerfair in en rond de Beu-
kenhof. Hier worden allerlei 
spullen te koop aangeboden 
door standhouders (kleding, 
schoenen, keramiek, sieraden 
etc. ) maar ook verkopen wij 
veel handgemaakte artikelen 
die door bewoners gemaakt 
zijn. Stuk voor stuk unieke 
items! Er worden 2e hands 

dvd’s, spelletjes en meer te 
koop aangeboden, ook aan 
de inwendige mens wordt 
gedacht: heerlijke poffertjes, 
een ijsscooter met ijs, koffie 
met taart, het is allemaal te 
koop. En er is een loterij! Hier 
zijn veel prijzen te winnen die 
door lokale ondernemers ter 
beschikking gesteld zij. Dus 
waag je kans en zorg dat je lo-
tjes koopt om zo in de prijzen 
te vallen! Alle opbrengsten van 
deze dag zijn bestemd voor de 

activiteitenpot voor de bewo-
ners van de Beukenhof. (Denk 
hierbij aan materiaal voor crea 
activiteiten, uitjes, bakactivi-
teiten etc.) Naast dat het een 
gezellige dag zal gaan wor-
den, hopen wij ook op veel be-
zoekers die een kijkje komen 
nemen en wat zullen kopen. 
Onderstaande lokale onder-
nemers hebben al prijzen toe-
gezegd voor deze loterij: Bru-
na, Opticien Loosdrecht, de 
Schakel, Golfclub Loosdrecht, 

Atelier Achterom, van Henten, 
Basic Fitness, Snackbar Koc-
kengen, Brasserie Beukenhof, 
Wijninspiratie, Jorien v.d.Meer, 
Boni, Jumbo, Bike Shop, Joy’s 
Cadeaus, Que Chula, Hovius 
Bloemen, Bakker Maas. Zien 
we U op Zaterdag 25 juni aan-
staande op de Beukenhof? 
Vanaf 10 uur bent u van harte 
welkom, tot 16 uur! Team Wel-
zijn Beukenhof Loosdrecht, 
Nieuw Loosdrechtsedijk 24 in 
Loosdrecht.

   

Muzikanten gezocht voor Peter en de Wolf
Educatief muziekproject basisschoolleerlingen

WIJDEMEREN
Muziekvereniging BMOL 
organiseert 2 bijzondere 
concerten. Een muzikale 
middagvoorstelling voor 
alle bovenbouwleerlingen 
van alle scholen in Wijde-
meren, waarbij ze naast 
het bezoeken van een echt 
concert voorafgaand of na 

afloop in een ‘instrumen-
tenbos’ zelf kennis kunnen 
maken met de instrumen-
ten.

‘s Avonds is er nogmaals een 
voorstelling voor andere geïn-
teresseerden, want dit sprook-
je van Sergej Prokofjev is leuk 
voor jong en oud. Dit project 

komt tot stand in samenwer-
king tussen amateurcultuur 
(muziekvereniging BMOL), 
professionals (arrangeurs en 
muziekdocenten) en scholen 
in Wijdemeren. Lijkt het je leuk 
om met deze 2 grote concer-
ten mee te spelen? Mail dan 
naar: info@bmol.nl en ervaar 
hoe leuk en leerzaam het is! 

Het arrangement is omge-
schreven van symfonieorkest 
naar harmonieorkest, dus strij-
kers zijn bij dit concert helaas 
niet nodig. Het concert is op 
vrijdag 9 oktober 2022, tus-
sen 12.00 – 15.00 uur en van 
20.00 tot 21.30 uur. Locatie: 
Sporthal De Fuik, Kortenhoef. 
Repetitiedagen op zaterdag 

2 juli en zaterdag 1 oktober 
en vooraf ook op de donder-
dagavonden in het Akkoord , 
Kortenhoef. Meer informatie 
nodig? Mail naar: info@bmol.
nl en wij nemen contact met u 
op.

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 
22 juni.

In TV Magazine wordt dit keer 
onder andere stilgestaan bij 
de opvanglocatie voor vluch-
telingen uit Oekraïne in Naar-
den. Het voormalige hotel NH 

Naarden is omgebouwd tot 
opvanglocatie. Ruud Bochardt 
gaat in In Derde Termijn in op 
het afscheid van ds Wielie El-
horst, die een groot aantal ja-

ren werkte bij de Protestante 
Gemeenschap in Bussum en 
ook binnen de PKN de LHB-
TI-coördinator is. Hij vertrekt 
naar Amsterdam. Voor die-

genen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842.



KLOEKHORSTSTRAAT 69
AMSTERDAM
42 m2 - € 230.000,- k.k.

DE VĲNEN 30
NEDERHORST DEN BERG
133 m2 - € 695.000,- k.k.

DE BIEZEN 5
NEDERHORST DEN BERG
152 m2 - € 695.000,- k.k.

OVERMEERSEWEG 111
NEDERHORST DEN BERG
156 m2 - € 750.000,- k.k.

LANGE WETERING 40
NEDERHORST DEN BERG
151 m2 - € 649.000,- k.k.

OOSTKANAALDĲK 7
LOENEN AAN DE VECHT
97 m2 - € 875.000,- k.k.

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 14
NEDERHORST DEN BERG
119 m2 - € 445.000,- k.k.

DE BIEZEN 11
NEDERHORST DEN BERG
151 m2 - € 745.000,- k.k.

VREELANDSEWEG 34
NEDERHORST DEN BERG
115 m2 - € 650.000,- k.k.

WILGENLAAN 38
NEDERHORST DEN BERG
166 m2 - Prĳs op aanvraag

MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG 
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL Zeker weten.

OVERMEERSEWEG 112
NEDERHORST DEN BERG

DORPSSTRAAT 35
NIGTEVECHT

VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD ONDER BOD


