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FOOD FESTIVAL

2 dagen voetbalfeest op 
Sportpark Meerzicht
Door: Lotje Stalenhoef

NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen weekend was 
het na drie jaar weer zover. 
Op 1 en 2 juli organiseerde 
Voetbalvereniging Neder-
horst het Najade Resort 
Freedom Football Festi-
val. Twee geweldige dagen 
voor jong en oud. Het weer 
was top, alle deelnemers 
hadden er zin in en er werd 
sportief en goed gevoet-
bald. Het was een editie 
waar we weer trots op kun-
nen zijn!

Op vrijdag begon het spektakel 

en ging na de wedstrijden on-
der begeleiding van DJ Kickflip 
het dak eraf. 

Op zaterdag stond er van al-
les op het programma, voor de 
kleinsten De Spotjes, voor de 
iets groteren een FIFA gaming 
competitie die werd gewonnen 
door Vince Veenendaal en ui-
teraard het vervolg van het 
voetbaltoernooi. De mannen 
van Jouri de Bruin gingen er 
uiteindelijk met de cup vandoor: 
De Bruine Haan versloeg in de 
finale Veilinghuis Van Spen-
gen. Sneu voor onze gasten 
uit ’s Graveland, voor de vierde 
keer een tweede plek. Wellicht volgend jaar de volle buit? De 

meiden van het SkateCafé 
trokken in de damescompeti-
tie aan het langste eind en ook 
voor hun een trofee. De recre-
anten hadden hun winnaar in 
het team van Smit’s Delicious. 
Alle 27 deelnemende teams 
dongen mee naar de echte 
hoofdprijs: een week lang op 
vakantie naar Haus Tauplitz in 
Oostenrijk (www.haustauplitz.
com/nl). René van Schaik trok 
tijdens de tombola het winnen-
de lootje. Zo werd Marcel Dik’s 
Bierteam, als laatste geëindigd 
in het toernooi, uiteindelijk de 
grote winnaar. Via een QR-co-
de kon er gestemd worden om 
de speler van het toernooi te 

kiezen: Bas Wenneker werd te-
recht gekozen en won daarmee 
voor zijn team een consumptie. 
Dit gold ook voor het team dat 
door de scheidsrechters verko-
zen werd tot sportiefste team: 
MVO Elektrotechniek.

De nieuwe naamgever van ons 
toernooi, Najade Resort, kan 
tevreden zijn. Ondermeer dank 
zij hun bijdrage waren we in 
staat om aan onze doelstelling 
te voldoen: Voor een ieder van 
jong tot oud een geweldig feest 
organiseren. Een geslaagd 
voetbaltoernooi met poules 
voor serieuze en iets minder 
serieuze speelsters en spelers, 
cocktails, ijsjes, DJ’s, FIFA ga-

ming, springkussen, De Spot-
jes, barbecue, photobooth, 
zitzakken, feestplein en héél 
héél veel gezelligheid. Het was 
er allemaal. Het voelde als een 
warm bad voor iedereen na 2 
jaar gedwongen afwezigheid. 
Alle scheidsrechters, enorm 
bedankt. Alle vrijwilligers, 
enorm bedankt. Alle sponso-
ren die ons geholpen hebben, 
enorm bedankt. Alle deelne-
mers, enorm bedankt. De lat 
voor de 2023-editie komt hier-
mee wel hoog te liggen, maar 
als iedereen met hetzelfde hu-
meur aan de start op Sportpark 
Meerzicht verschijnt dan heb-
ben wij daar alle vertrouwen in. 
Tot volgend jaar!! 

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

Hét antwoord op al je woonvragen!  
Kies voor onze 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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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

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 

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van maandag 18 juli tot en met

vrijdag 5 augustus 2022
WAARNEMING, alleen voor SPOEDGEVALLEN:

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen
Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203

De praktijkondersteuners houden wel spreekuur op de praktijk, alleen op afspraak.
Denkt u eraan herhalingsrecepten op tijd voor de vakantie aan te vragen.

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
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19
Tandartsen
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

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
Wijkbrandweer ’s Graveland Johan Landwaart – 06-10318369
Wijkbrandweer Loosdrecht Remco Peelen – 06-11715473
Wijkbrandweer Nederhorst d Berg Nick IJkhout – 06-20357685

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN
H. Antonius
   Zo. 10 juli: 9.30 uur:
   W. Balk
   Wo. 13 juli: 9.30 uur:
   J. Dresmé
St. Martinus
   Zo. 10 juli: 9.30 uur:
   J. Dresmé
O.L.V. Hemelvaart
   Za. 9 juli: 19.00 uur:
   W. Balk
   Wo. 13 juli: 10.45 uur:
   W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 10 juli: 10.00 uur:
   Ds. Rineke van Ginkel
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 10 juli: 10.00 uur:
   Ds. H. Dankers  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 10 juli: 9.30 uur:
   Ds. Heikoop  
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 10 juli: 11.15 uur:
   Ds. Harry Pals       
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 10 juli: 10.00 uur:
   Geen dienst

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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Burgemeester Crys Larson treedt toe tot het bestuur    
van Waterrecreatie Nederland
Tijdens de vergadering van 
30 juni 2022 is burgemeester 
Crys Larson toegetreden tot 
het bestuur van Waterrecrea-
tie Nederland. Stichting Wa-
terrecreatie Nederland heeft 
een algemeen maatschappe-
lijke taak met als doelstelling 

het verbeteren van de water-
recreatie in Nederland. De 
stichting opereert als kennis- 
en netwerkorganisatie. Het 
bureau werkt intensief samen 
met haar publieke en private 
partners. De samenwerking is 
gericht op agendering, afstem-

ming van beleid en plannen en 
ontwikkeling en uitvoering van 
publiek-private programma’s 
en projecten.

“Blij en enthousiast stap ik 
in dit bestuur. De gemeente 
Wijdemeren geniet landelijk 

bekendheid als waterrecrea-
tiegebied. Het is een logische 
stap om als burgemeester van 
deze gemeente zitting te ne-
men in een stichting die de pu-
blieke en private belangen van 
de waterrecreatie behartigt én 
ondersteuning biedt aan alle 

partijen om de breedte, inten-
sivering en kwalitatieve verbe-
tering  van  de  waterrecreatie
(gebieden) te bevorderen.”

Het bestuurslidmaatschap is 
een onbezoldigde functie. De 
benoemingstermijn is vier jaar.

   

Oppositie vraagt naar waternatuur
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Direct aan het begin van 
haar wethouderschap 
wordt VVD – bestuurder 
Els Kruijt stevig aan de 
tand gevoeld. Oppositie-
partijen CDA en Dorps-
belangen vragen hoe het 
staat met de natuur in en 

rond de Loosdrechtse 
plassen. Mevrouw Kruijt 
is verantwoordelijk voor 
het water en het Gebieds-
akkoord Oostelijke Vecht-
plassen.

In de Gooi- en Eemlander 
stond vorige week een ver-
ontrustend artikel over de 
waterkwaliteit onder de kop 

‘Waternatuur Oostelijke Vecht-
plassen is afgelopen jaren 
sterk achteruit gegaan’. Daar 
willen de heren Nienhuis (CDA) 
en De Kloet (DB) graag meer 
over weten. De Kloet had tot 
voor kort het Gebiedsakkoord 
in zijn wethoudersportefeuille. 
De heren vragen of het bericht 
dat het zo slecht staat met de 
waternatuur klopt. En wist de 

wethouder hiervan? Als het 
niet zo slecht gaat, waarom 
komt Natuurmonumenten dan 
met deze verklaring? Waar zijn 
de beweringen over lozingen 
van gemeente, ondernemers, 
recreanten en agrariërs op 
gebaseerd, vraagt het tweetal 
zich af. Er is toch geïnvesteerd 
in de waterkwaliteit door het 
Gebiedsakkoord, wat zijn dan 

de effecten. Als het alarme-
rende artikel over de slechte 
waternatuur niet juist is, willen 
de vragenstellers dat mevrouw 
Kruijt het ontzenuwt. En als 
het echt zo matig is, dan willen 
CDA en Dorpsbelangen een 
onmiddellijke aanpak voor de 
komende jaren.

   

Hans Vuurmans draagt het stokje over
Een persoonlijk bericht

NEDERHORST DEN BERG
Na precies 45 jaar met heel 
veel plezier werkzaam te 
zijn geweest in Nederhorst 
den Berg, heb ik, per 1 juli, 
j.l. het stokje overgegeven 
aan Antoinette Simons.

Ik ben trots op wat ik bereikt 
heb, van fysiotherapie vanaf 
1983 naar fulltime Manuele 
Therapie. In 2002 resulteerde 
dit in de praktijk Manuele The-
rapie B.A.A.T. 

De praktijk gaat door na mijn 
vertrek. Dezelfde plek, hetzelf-
de telefoonnummer, dezelfde 
website, maar bovenal de-
zelfde therapievorm. Het was 

mijn grote wens dat er voor de 
patiënten continuïteit zou zijn. 
Ik ben blij dat dit is gelukt met 
Antoinette, ze heeft haar ca-
paciteiten al ruim bewezen de 
afgelopen jaren. In de heftige 
periode met mijn gezondheid 
heeft zij samen met Adriaan 
de praktijk opgevangen. Hier-
na bleek voor mij het werk als 
Manueel Therapeut niet meer 
mogelijk te zijn. 

Ik dank Adriaan Brouw die 12 
jaar in de praktijk heeft ge-
werkt in een heel bijzondere 
samenwerking. Van student 
naar collega is een prachtige 
vriendschap ontstaan.

Ik dank u hartelijk voor het 
vertrouwen dat u in mij heeft 
gehad. Ik prijs mij een gelukkig 
mens, mede dankzij u.

Graag introduceer ik onder-
staand mijn opvolgster Antoi-
nette Simons bij u

Hans Vuurmans

Beste mensen,
Ik zal mij eerst even voorstel-
len (voor de mensen die mij 
nog niet kennen). Ik ben An-
toinette Simons en ben 4 jaar 
geleden, na het afronden van 
mijn Master of Science Manu-
ele Therapie ES® opleiding, 
bij Hans in de praktijk gestart.

Ik heb de afgelopen jaren mijn 
tijd verdeeld tussen mijn ei-
gen praktijk fysiotherapie, in 
Amsterdam, en het werken bij 
Hans in de praktijk als Manu-
eel Therapeut ES®. Dit laatste 
voelt inmiddels zo vertrouwd 
dat ik het levenswerk van 
Hans graag wil voortzetten. 
Het is spijtig dat Hans een 
stapje terug moet doen en 
afstand moet nemen van zijn 
levenswerk, dat hij zolang met 
plezier heeft kunnen doen. Ik 
hoop dan ook dat ik, met net 
zoveel plezier en toewijding 
als Hans, de praktijk voort kan 
zetten.

De gedachtegang van de Ma-

nuele Therapie ES®, ook wel 
Utrechtse School of Van der 
Bijlmethode genoemd, is een 
manier van behandelen die als 
zacht wordt ervaren.

Wij gaan uit van een holis-
tische gedachte waarbij wij 
het hele lichaam weer “in zijn 
recht” zetten. Deze gedachte 
is mij op het lijf geschreven en 
ik zou het de komende jaren 
graag met jullie willen delen en 
overdragen in de praktijk.

Antoinette Simons

   

Rectificatie

Zomers TV- gesprek met 4 
wethouders
WIJDEMEREN
Het zomerse gesprek op 
GooiTV met de 4 nieuwe 
wethouders uit Wijdemeren 
vindt plaats vanaf woensdag 
6 juli. Onze redacteur Herman 
Stuijver gaat in gesprek met 
Els Kruijt (VVD), Stan Poels 

(PvdA/GrL.), Alette Zandber-
gen en Gert Zagt (De Lokale 
Partij). In Derde Termijn gaat 
over kennismaken, de forma-
tie en de ambities. Het pro-
gramma kunt u zien op: Ziggo 
kanaal 48, KPN kanaal 1432 
en T Mobile: kanaal 842
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De winnaars van het Open   
Ankeveens Viskampioenschap
Door: Mijntje Hageman

ANKEVEEN
Afgelopen zondag was het 
zover: het jaarlijkse Open 
Ankeveens Viskampioen-
schap. De vissers waren 
er al vroeg bij; om 06:00 
kwamen zij bijeen bij café 
Het Wapen. Daar werden 
de vissersplekken verdeeld 
door middel van loting. De 
vissers trokken een num-
mer tussen 1 en 50 en bij 
hun nummer moesten zij 
vissen, daar zouden zij tot 
het einde van de wedstrijd 
moeten blijven. Sommigen 
hadden meer geluk dan an-
deren. 

Om 07:15 werden de eerste 
hengels uitgeslagen. Rond 
08:30 was er een lunchpauze 
met belegde broodjes, koffie, 
en frisdranken. De sfeer zat 
er goed in bij de vissers. Het 
gezamenlijke gevoel van een 
ochtendje vissen was het aller-
belangrijkst. Alleen met witvis 
kon je punten scoren. Andere 
soorten vis zoals snoek en ri-
vierkreeftjes, waarvan er meer 
dan genoeg is, tellen voor de 
wedstrijd niet mee. De vissen 
zwemmen in scholen, daardoor 
was geluk nog belangrijker voor 
het winnen. De beste plekken 
waren volgens de deelnemers 
aan het begin en het einde 
van de oever. Waarom precies 
vertelde een hobby-visser: de 
grote vissen, brasems, zwem-
men vooral achterin. Als er 
een brasem wordt gevangen, 
staat de persoon die die vangt 

eigenlijk meteen in de top 3. 
Waarom dan de voorkant ook 
een betere plek was? Voorna-
melijk de rust. Daarnaast gaat 
het vooral om hoeveelheid en 
kilo’s. Maar niet elke plek was 
even goed; sommige vissers 
hadden na de pauze nog bijna 
niks en sommige hadden wel 
bijna 50 vissen gevangen. Ui-
teraard wordt alle vangst terug-
gegooid, of in leven gehouden 
door middel van een leefnet. 
‘We zijn visvriendelijk bezig,’ 
zegt een van de wedstrijdlei-
ders. Na de wedstrijd wordt 
alle vis geteld en bepaald wie 
er het meest heeft gevangen. 
Als er een brasem tussen zit, 
wordt deze ook gemeten en 
gewogen. De wedstrijd eindig-
de om 11:30. Daarna verza-
melden de vissers zich weer 
bij Café het Wapen voor wat 
te drinken, een kop soep en de 
prijsuitreiking. Er waren 36 vol-
wassen deelnemers en 13 kin-
deren. Op de eerste plek van 

de volwassenen is geëindigd: 
Fin Arendse. Op de tweede 
plek: Paul van de Berg, en op 
de derde plaats: Dick Koeman. 
Van de kinderen heeft Stijn van 
Wijnen de eerste plek gewon-
nen, Romy Schouten op de 
tweede plaats en op de derde 
plaats waren er twee winnaars: 
Hessel Pronk en Niels van 
Houten. De PiKo-Bokaal gaat 
voor een jaar naar de winnaar 
toe en volgend jaar wordt hij 
weerdoorgegeven aan de vol-
gende winnaar. Het Open An-
keveens Viskampioenschap 
wordt gesponsord door Raven 
Hengel Sport die hen voorziet 
van hengels, dobbers, snoer-
tjes en veel meer. Door hen 
is het ook mogelijk dat iedere 
deelnemer ook een prijs mee 
naar huis krijgt. Het was een 
geslaagde wedstrijd voor An-
keveen. Er zijn mooie vissen 
gevangen, prijzen uitgedeeld 
en, vooral, de mensen hebben 
genoten van alle gezelligheid.

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?

• 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

Datum: dinsdag 12 juli 2022 
Aanvang: 20.00 uur
Vaste Agendapunten* 

Hamerstukken

9.    Gunning aanbesteding accountant

10.   Zienswijze begroting MRA

Bespreekstukken 

6.    Ontwerp-vvgb Bloklaan 22A

7.     Ontwerp-vvgb Nieuw-Loosdrechtsedijk 178

8.     Bestemmingsplan ontsluiting Eilandseweg 32 

9.     Weigering vvgb Middenweg 100

10.   Afgifte vvgb Nieuw-Loosdrechtsesdijk 2

11.   Verlenen vvgb Slotlaan 4

12.   Budgetten subsidies

13.   Jaarstukken 2021

14.   Voorjaarsnota 2022

Overig

15.   Vragenhalfuur

16.   Moties Vreemd aan de agenda

17.   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. 

Voorlopige raadsvergadering agenda 

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

Beste inwoners,
De laatste raadsvergadering voor het zomerreces vindt dit jaar plaats op dinsdag 12 juli. Op het moment hebben de 
commissies nog niet plaatsgevonden en daarom delen we hierbij de voorlopige raadsagenda met u.

  



Slagerij Diekerhof

opent vanaf 10 jul i  a.s

 7 dagen per week de deuren!

Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof is gevestigd aan de Brugstraat 2 in Nederhorst den Berg.

Geniet 7 dagen per week van de mooiste steaks,
borrelplanken,  een u itgebreid BBQ assortiment,

gekoelde wijnen en veel meer!
de openingstijden zijn vanaf 10 juli :
Maandag 8.00 - 18.00
Dinsdag 8.00 - 18.00
Woensdag  8.00 - 18.00
Donderdag    8.00 - 18.00
Vrijdag 8.00 - 18.00
Zaterdag 8.00 - 17.00
Zondag          12.00 - 17.00

TE KOOP
(6-8 persoons)

Recreatiewoning
10% rendement

in 't Gooische groene
&

waterrijke gebied
van

Loosdrecht
€ 595.000,-

F u n d a
R a d i n g

2 A 4 2 & 4 3
L o o s d r e c h t

Makelaars
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Lydi Bloemsierkunst     
bestaat 20 jaar!
Door: BertJan Hof
 
NEDERHORST DEN BERG
Lydi Bloemsierkunst aan 
de Voorstraat 7, vierde 1 
juli haar 20 jarig bestaan.

Op 1 juli 2002 opende Dick en 
Lya Moen hun bloemenzaak. 
Het was een periode van hard 
werken om de zaak op te bou-
wen. Samen de schouders er-
onder en doorpakken was het 
motto.

Zelfs soms apart op vakantie 
met hun twee dochters om de 
zaak open te kunnen houden 
was niet vreemd. Samen met 
de dorpsgenoten hebben zij 
veel lief en leed meegemaakt.

Na het onverwachts overlijden 
van Lya 5 jaar geleden, heeft 
Dick veel kracht en steun ge-
kregen van zijn dochter Am-
ber, die inmiddels een spil is in 
de prachtige bloemenzaak/ca-
deaushop. Zoals ze zelf zeg-
gen het is hun lust en leven.

Lydi bloemsierkunst wordt ook 
wel de bloemenkroeg van het 
dorp genoemd.

Voor een praatje en een vrien-
delijk woord staan ze altijd 
klaar.

Hopelijk komen er nog vele 
mooie jaren bij voor deze twee 
hardwerkende mensen. Met 
de liefde voor bloemen en 
planten op nummer 1.

Proficiat!

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68

 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

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

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

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.Ervaring in de tandheelkundige wereld

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28
www.thc-kerkelanden.nl 

Vind jij het leuk om in een mooi nieuw modern centrum te werken met
diverse tandheelkundige disciplines onder één dak?

Stuur dan je CV met moti vati e aan Anita Horn, anita@thc-kerkelanden.nl

Enthousiaste allround
tandartsassistent
gezocht

Dagen en uren in overleg

Gedreven en enthousiast

Teamplayer

  

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Tour de France
Proef de sfeer:

Frans stokje
wit € 1,00

volkoren € 1,10
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



Gaat u straks lekker het water op? 
Let dan goed op of u cabomba te-
genkomt en vaar er met een grote 
boog omheen. Het is belangrijk dat 
we er samen voor zorgen dat deze 
exotische woekerende waterplant 
zich zo weinig mogelijk verspreidt. 

Cabomba komt uit Zuid-Amerika en is als 

aquariumplant in Nederland terecht gekomen.

U herkent de plant aan zijn fijn vertakte blade-

ren. Meer informatie vindt u op 

www.vechtplassen.nl/exoten. 

Omdat het zichzelf snel kan uitbreiden, vormt 

de plant een bedreiging voor de waterrecre-

atie en de ontwikkeling van overige planten 

en dieren in de plassen. Het is onmogelijk de 

waterplant volledig te verwijderen. Daarom 

ligt het accent bij de aanpak van cabomba op 

het voorkomen van verspreiding. 

Verzamel plantdelen
Planten die los raken kunnen verderop weer 

wortel schieten. Het is dus belangrijk om niet 

door de planten heen te varen. Gebeurt dit 

per ongeluk toch? Verzamel de losse plant-

delen dan en gooi ze weg! Dit kan bijvoor-

beeld op de oever, minimaal 1 meter van de 

waterkant. 

Neem ze mee
In de jachthavens staan vaak speciale bakken 

waar u cabomba in kunt gooien. Komt u een 

heel veld aan cabomba tegen, dan kunt u de 

plant met een hark in zijn geheel verwijderen 

en meenemen naar een veilige plek.

Wijdemeren
informeren

Op zoek naar iets leuks 
om te doen?

Kijk op de digitale informatieborden aan de

ingang van uw woonplaats!

Bekendmakingen

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

6 juli 2022

Kort

Maak uw woning 
vakantieproof

  Cabomba?   Cabomba? 
  Vaar er omheen! 

#mooiWijdemeren
@melindahaselager

>     Alzheimer Café 13 juli:
     Mantelzorgondersteuning
Iedere tweede woensdag van de maand is 

er van 19.30-21.00 uur een Alzheimer Café in 

Wijkcentrum de Koepel (Kapittelweg 399a, bij 

winkelcentrum Kerkelanden) in Hilversum.

Het is een trefpunt voor mensen met 

dementie, hun partners, familieleden en 

vrienden. Elke bijeenkomst staat een thema 

centraal. Het thema van deze bijeenkomst is 

mantelzorgondersteuning. Het proces van 

dementie verloopt meestal geleidelijk, de 

mantelzorg wordt steeds groter. Hoe houdt 

u evenwicht tussen draagkracht en draag-

last? Hoe kan Respijtzorg u hierbij helpen? 

Gastspreker is Amanda Minkema. 

>     Het Jeugdfonds Sport &
     Cultuur helpt!
Wil uw kind graag sporten of muziek maken, 

maar is er thuis weinig geld? Misschien kan 

het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. 

Het fonds betaalt de contributie of het 

lesgeld voor kinderen en jongeren tot 18 

jaar uit gezinnen waar weinig geld is voor 

sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. 

Op jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/

noordholland vindt u meer informatie over 

het bedrag, de aanvraag en meer. Heeft u 

vragen of hulp nodig bij het kiezen van een 

sport- of muziekles? Neem dan contact op 

met Eva Stam van Team Sportservice via

06-27 55 24 20 of estam@teamsportservice.nl.

>     Corona herhaalprik (2e booster)
     beschikbaar voor 60+’ers
Voor 60+‘ers is de herhaalprik nog steeds 

beschikbaar. De vaccinatielocatie van GGD 

Gooi en Vechtstreek verhuist op 1 juli naar het 

Hocras-gebouw aan de Franse Kampweg in 

Bussum. Inwoners kunnen hier vanaf dinsdag 

5 juli terecht voor een vaccinatie (openingstij-

den op prikkenzonderafspraak.nl). 

>     Opening Bibian Mentel
     Playground
De eerste Bibian Mentel Playground, op 

Sportpark Loosdrecht, wordt woensdag

6 juli geopend! Jeugd is van harte welkom. 

Er zijn demonstraties van pro’s, clinics en 

bezoekers kunnen meedoen aan de eerste 

wedstrijd op de pumptrack. De opening start 

om 14.00 uur. Neem fiets, step, inline skates, 

rolschaatsen of skateboard en natuurlijk een 

helm mee. Kijk voor meer info op

www.wijdemeren.nl. 

Heeft u de eenmalige energietoeslag 
van 800 euro nog niet ontvangen? 
Maar denkt u wel dat u er recht op 
heeft? Dan kunt u de energietoeslag 
aanvragen. Via de website of 
schriftelijk.

Inwoners met een inkomen tot 120 procent 

van het sociaal minimum kunnen in aanmer-

king komen voor de energietoeslag. Hoort 

u bij die groep? U krijgt de toeslag dan niet 

automatisch gestort. 

Hoe kunt u de toeslag aanvragen?
U kunt de energietoeslag aanvragen via het 

aanvraagformulier op

www.wijdemeren.nl/aanvragenenergietoeslag. 

Wilt u de aanvraag liever schriftelijk doen?

Bel dan naar de gemeente voor een aanvraag-

formulier: telefoonnummer 14 035.

Inwoners die leven van een sociaal minimum 

en bekend zijn bij de gemeente, hebben 

de toeslag al ontvangen. U bent bekend 

bij de gemeente als u de afgelopen drie 

maanden een uitkering heeft gekregen van 

de gemeente. U ontvangt bijvoorbeeld een 

bijstandsuitkering of IOAW, IOAZ, Bbz of 

minimaregelingen.

Wat is de energietoeslag? 
De energietoeslag is een bedrag van 800 

euro netto per huishouden. Dit is een een-

malige bijdrage voor uw energiekosten. 

Energietoeslag aanvragen



> Aangevraagde 
   omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Frans Fennishof 4: verbreden dakkapel,

   zaakkenmerk Z.73121 (30.06.22)

- Herenweg 87: vergroten balkon,

   zaakkenmerk Z.73083 (28.06.22)

- Hollands End 91: plaatsen twee dakkapellen, 

   zaakkenmerk Z.72992 (23.06.22)

Breukeleveen
- Herenweg 21: verplaatsen slipway en uitbreiden

   steigers, zaakkenmerk Z.72901 (21.06.22)

’s-Graveland
- Zuidereinde 8: wijzigen gevel,

   zaakkenmerk Z.73082 (28.06.22)

- Zuidereinde 43: restaureren schilderingen in de

   koepelzaak, zaakkenmerk Z.72835 (17.06.22)

Kortenhoef
- Gabriëlweg 2: uitvoeren geluidsisolerende 

   maatregelen gevels, zaakkenmerk Z.73100 

   (29.06.22)

- Kerklaan 47: verwijderen draagmuur,

   zaakkenmerk Z.73022 (24.06.22)

Loosdrecht
- ’t Laantje 3 en 4: bouwen 49 appartementen, 

   zaakkenmerk Z.72839 (17.06.22)

- Meidoornlaan 37: plaatsen dakopbouw,

   zaakkenmerk Z.72815 (16.06.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 271: vernieuwen steiger

   en plaatsen steiger, zaakkenmerk Z.72951 

   (22.06.22)

- Ruysdaellaan 17: vervangen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.73084 (28.06.22)

Nederhorst den Berg
- Ankeveensepad 13: bouwen woning met 

   rietenkap, zaakkenmerk Z.73110 (29.06.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen bezwaar maken

tegen een aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 122: bouwen woning,

   zaakkenmerk Z.71778 (20.06.22)

- Moeraszegge 11: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.72600 (24.06.22)

Loosdrecht
- Dennenlaan 2b: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.72469 (24.06.22)

- Drie Kampjes 21: plaatsen dakkapel,

   zaakkenmerk Z.70875 (24.06.22)

- Eikenlaan 2: maken uitweg,

   zaakkenmerk Z.72485 (20.06.22)

- Laan van Eikenrode 35: plaatsen twee

   dakkapellen, zaakkenmerk Z.72471 (24.06.22)

- Larixlaan 3: plaatsen twee dakkapellen,

   zaakkenmerk Z.72365 (24.06.22)

- voor Oud-Loosdrechtsedijk 126: bouwen 

   woning, zaakkenmerk Z.70867 (20.06.22)

- Vuntuslaan 40: plaatsen dakopbouw,

   zaakkenmerk Z.71997 (24.06.22)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 110a: uitbreiden woning, 

   zaakkenmerk Z.71613 (20.06.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Rectificatie

Op 22 juni 2022 publiceerden wij een aan-

gevraagde omgevingsvergunning voor het 

bouwen van een woning op de Zuwe 21 te 

Kortenhoef. Het juiste adres moet echter zijn 

Zuwe 21a te Kortenhoef.

Op 22 juni 2022 publiceerden wij een aan-

gevraagde omgevingsvergunning voor het 

plaatsen van een dakopbouw op de Vuntuslaan 

76 te Loosdrecht. Het juiste adres moet echter 

zijn Vuntuslaan 73 te Loosdrecht.

> Geurverordening t.b.v. agrarisch 
bedrijf De Kwakel 8 te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken bekend dat zij met toepassing van arti-

kel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij, een

geurverordening hebben vastgesteld voor het 

agrarisch bedrijf aan De Kwakel 8 te Kortenhoef.

Inzage
De verordening ligt met ingang van 28 juni 2022

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. 

U kunt de geurverordening inzien op

www.overheid.nl. Ook kunt u een mail sturen 

naar info@wijdemeren.nl, waarna wij u de 

verordening digitaal toezenden.

> Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning en ontwerpbesluit 
verklaring van geen bedenkingen
het realiseren van 50 parkeer-
plaatsen met bijbehorende
voorzieningen thv. Bloklaan 9
te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij het voornemen hebben 

om, met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub 

a, onder 3o, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), af te wijken van het 

bestemmingsplan ‘Plassengebied Loosdrecht 

2013’ t.b.v. het realiseren van 50 parkeerplaatsen 

met bijbehorende voorzieningen t.h.v. Bloklaan 9 

te Loosdrecht (t.b.v. Fort Spion).

Op 23 juni 2022 heeft de gemeenteraad een 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen met ingang van

7 juli 2022 gedurende een termijn van 6 weken 

ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omgevings-

vergunning en de ontwerp verklaring van geen

bedenkingen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

door te zoeken op Bloklaan 9 te Loosdrecht. 

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV04Bloklaan92022-on01

Indien u de stukken digitaal wilt ontvangen, dan 

kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl. 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijk zienswijze op het ontwerp-

besluit omgevingsvergunning indienen bij het 

college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

Ook kunt u een zienswijze op het ontwerpbe-

sluit verklaring van geen bedenkingen indienen 

bij de gemeenteraad van Wijdemeren, Postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. 

U kunt zienswijzen ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

Bekendmakingen 6 juli 2022

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

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

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

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

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

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

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

Bouwen en wonen

Wijdemeren
informeren

6 juli 2022

Gaat u binnenkort op vakantie? 
Check onze tips om uw woning 
veilig achter te laten en energie te 
besparen tijdens de vakantie.  

• Trek alle stekkers uit het stopcontact en 

   schakel onnodige apparatuur uit. Zo voor-

   komt u sluipverbruik.

• Zet de mechanische ventilatie in de laagste 

   stand en zet ventilatieroosters open. Sluit 

   alle ramen.

• Maak gebruik van een tijdschakelaar om uw 

   woning bewoond te laten lijken, zonder dat 

   de lampen onnodig branden. Inbrekers 

   kennen deze truc. Zorg er daarom voor 

   dat het licht in verschillende kamers op 

   verschillende tijdstippen aangaan.

   Er zijn slimme stekkers te koop waarmee u 

   vanaf het vakantieadres het tijdschema

   kunt wijzigen.

• Draai de hoofdkraan van de watertoevoer 

   dicht.

• Zet de boiler van de Cv-ketel uit. Zo voor-

   komt u dat er onnodig water wordt 

   voorverwarmd. 

• Zet de thermostaat van de verwarming laag 

   (ongeveer op 10 graden) of uit.

Maak uw woning vakantieproof
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Foto van de Week

Foto: Helga Jansen      “Ankeveen – struinen in de tuinen”
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Omleiding buslijn 106   
Nederhorst den Berg
WIJDEMEREN
In verband met grote 
werkzaamheden rijdt lijn 
106 van 4 t/m 13 juli een 
omleiding. Tussen Neder-
horst den Berg en Weesp 
kunnen tijdens deze werk-
zaamheden geen bussen 
rijden. Om zowel Weesp 
als Nederhorst den Berg 
goed bereikbaar te hou-
den, zullen er gedurende 
deze periode twee varian-
ten van lijn 106 rijden. De 
reguliere lijn 106, die niet 
stopt in Nederhorst den 
Berg en een tijdelijke lijn 
206, die pendelt tussen 
Hilversum en Nederhorst 
den Berg.

Lijn 106 richting Weesp – vol-
gens reguliere dienstregeling. 
Deze bus rijdt via ’s Grave-
land direct door naar Weesp 
en stopt niet in Nederhorst 
den Berg.

Lijn 206 richting Nederhorst 
den Berg – op maandag t/m 

vrijdag. Deze bus pendelt 
tussen Hilversum en halte 
Nederhorst den Berg, Dam-
merweg 60 en rijdt niet verder 
naar Weesp.

Gedurende deze periode ver-
vallen onderstaande haltes 
voor beide lijnen:

Weesp, Dammerweg / 
Weesp, Dammerweg/Spiegel-
weg / Nederhorst den Berg, 
Hinderdam / Nederhorst den 
Berg, Spiegelzicht

Vervangende halte voor deze 
haltes is Weesp, Lage Klomp-
weg.

Beide bussen vertrekken te-
gelijkertijd vanuit Hilversum 
volgens de normale dienstre-
geling. De pendelbus tussen 
Hilversum en Nederhorst den 
Berg rijdt alleen op werkda-
gen maandag t/m vrijdag.

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.

• 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

FAMILIEBERICHTEN
TIMMERBEDRIJF BOSSON

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

www.huart.nl
035-6857850

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

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken! 
Gediplomeerd gitaardocent

Tatakh Huismans:
www.tatakh.nl 
06-24683096.

Gezocht voor paard:
WEILAND met (schuil)stal

06-54321538

Vers Lokaal Vlees!!
a.s. Zaterdag 9 juli

Boerderij Runder-Lust
Eilandseweg 16 NdB

www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen

v Gelderen VOF 0651406217

Mooie zomerbloeiers van 
Zorgkwekerij Kostelijk. 

We hebben nog volop keuze
en nu tot eind juli 35 % 
korting op jouw totaal!

Middenweg 13, Nederhorst
www.kwekerijkostelijk.com

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachtgerichte Massage
Ontspanningsmassages

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

Diep bedroefd maar met dankbare herinneringen, 
hebben we afscheid moeten nemen van mijn lieve man

en onze geweldige vader

Bart  
Bartholomeus Antonius Stalenhoef

Weesp,                                                   Nederhorst den Berg, 
2 juni 1968                                                              2 juli 2022

Caroline
Myrthe, Sophie, Roos

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Myosotis
T.a.v. Familie Stalenhoef
Utrechtseweg 110-B 
1381 GT  Weesp

Bart is overgebracht naar uitvaartcentrum Myosotis, 
Utrechtseweg 110-B te Weesp (tevens bloemenadres), 

alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden 
op maandag 11 juli om 14.30 uur in 

de aula van crematorium Laren, 
Weg over Anna`s Hoeve 1 te Laren.

Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleance/2022207
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Odis Volleybal: heren 1 
naar promotieklasse!
Heren 1 is kampioen geworden 
in hun klasse. Daarmee leek 
het mogelijk om promotieklas-
se te gaan spelen. De Nevobo 
heeft dit goedgekeurd. Heel 
Odis Volleybal vindt het natuur-
lijk bijzonder gaaf dat de man-
nen komend seizoen inderdaad 
in de Promotieklasse kunnen 
gaan spelen. Dit was een wens 
van de heren zelf. Fijn dat dit 
doel bereikt is. We kijken met 
gezonde en sportieve spanning 
uit naar hoe de Odis-mannen 
het gaan doen. … met een vol-
leybal waarschijnlijk.

De twee recreantenteams, da-
mes 1 en meisjes B (volgend 
jaar meisjes A) hebben zich in 
hun eigen poule kunnen hand-
haven.

Het wedstrijd-volleybalseizoen 
is meestal eind april al afge-
lopen. Vanwege de pandemie 
was dat dit jaar eind mei. Om-
dat volleybal zo’n leuk spelletje 

is, trainen wij nog even door. 
Sinds een paar weken mogen 
wij   gebruik   maken   van   de
beachvelden van SV ’s-Grave-
land. Hiervoor zijn wij hen bij-
zonder erkentelijk.

Volleybal kijken op tv? De vol-
leybal nations league is een 
aanrader. De meeste wed-
strijden worden volledig uitge-
zonden. De nationale dames 
spelen op 4 juli hun laatste 
wedstrijd. De nationale lange 
mannen zijn vanaf 6 juli gedu-
rende vier wedstrijden weer te 
bekijken.

Zin om te volleyballen? We trai-
nen vanaf 22 augustus weer op 
maandagavond in sporthal De 
Fuik. www.odis.nl. De komende 
tijd zijn we op maandagavond 
vanaf 19.30 uur te vinden op de 
beachvolleybalvelden van S.V. 
’s-Graveland aan het Kinine-
laantje in ’s-Graveland. Wees 
welkom!

   

Go Go roeiteams
ANKEVEEN
Zaterdag 9 juli is het weer zo-
ver. De 12-uur van Ankeveen 
gaat dan van start. Dit jaar roei-
en er een record aantal teams 
mee met allemaal een eigen 
gekozen goed doel. 

En, niet alleen op de dag zelf 
wordt er geld opgehaald. Want 
dit spektakel leeft in Ankeveen. 
Veel teams zijn al weken bezig 
met geld inzamelen voor hun 
goede doel. De laatste weken 
stonden er meerdere team op 
de zaterdagmarkt in Ankeveen 
met koopwaar. Weer een ander 

team had een foodtruckfestival 
georganiseerd. 

Stichting Bruisend Ankeveen, 
organisator van de zaterdag-
markt, zag dit enthousiasme 
en besloot om ieder team te 
sponseren met een bijdrage. 
Wil je weten hoeveel? Kom 
dan 9 juli naar de 12-uur van 
Ankeveen. Het belooft sowieso 
een geweldige dag te worden. 
Voor de roeiers, voor de toe-
schouwers maar, zeker voor 
de goede doelen. Zet hem op 
roeiteams!!!

 S.V. ’s-Graveland nieuws
’S-GRAVELAND
Vrijdag 1 juli is het nieuwe sei-
zoen 2022-2023 begonnen en 
afgelopen maandag presen-
teerde het bestuur in de Bui-
tengewone Algemene Leden-
vergadering de begroting voor 
dit seizoen. Komende vrijdag 
maakt de KNVB de competi-
tie-indeling voor de A-catego-
rie bekend en zal ook duidelijk 
bij wie het eerste elftal uit zal 
komen. 

Twee van onze trainers slaag-
den vorige week voor hun 
examen. Hoofdtrainer Léon 
Roorda legde met succes het 
examen voor het trainersdiplo-

ma UEFA TC II af en jeugdtrai-
ner en selectiespeler Tycho 
van Buel behaalde zijn UEFA 
C Youth licentie. Een mooie 
volgende stap in hun ontwik-
keling als trainer en daarmee 
ook voor de vereniging.

Van het trainersfront mogen 
we ook melden dat het contract 
met keepersschool Berkelaar 
verlengd is ten teken dat de 
samenwerking prima bevalt en 
dus voortgezet wordt.

Komend seizoen komt een 
meidenteam uit in een voor 
ons nieuwe categorie: Onder 
20. Om het team op volledi-

ge sterkte te krijgen, kan het 
nog wat speelsters gebruiken. 
Neem bij interesse en voor 
meer informatie contact op: 
MO20@svsgraveland.nl

Ondanks dat de zomerstop is 
begonnen en de zomervakan-
tie aanstaande, zal het com-
plex voor onze leden gewoon 
toegankelijk zijn om onderling 
te blijven voetballen.

De kunstgrasvelden mogen 
met voetbalschoen betreden 
blijven worden om toch lekker 
bezig te blijven. 

   

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Met het afgelopen weekend 
gehouden VVN Najade Re-
sort Football Event is er een 
eind gekomen aan het sei-
zoen 2021-2022. En wat voor 
een geweldig slottoernooi is 
het geworden. Maar liefst 27 
teams begonnen op vrijdag-
avond 19.00 uur aan hun wed-
strijden. Vanaf 22.00 uur kreeg 
DJ Kickflip de ruimte voor het 
draaien van zijn muziekkeuze 
voor de avond. Tot in de kleine 
uurtjes was het een swingend 
geheel op de speciaal aange-
legde verlichte vloer in het uit-
verkochte huis.

Zaterdagochtend begon al om 
half tien met knuselen voor 
de jongsten met  De Spotjes. 
De eerste wedstrijden startten 
weer om 10.30 uur. Het buiten-
plein was inmiddels ingericht 

als lounge gebied met de klan-
ken van DJ Double M. Ook 
aan de inwendige mens werd 
gedacht met een BBQ, Scrop-
pino cocktailbar en heerlijk ijs 
van IJs- en Kaasboerderij De 
Willigen. Het FIFA toernooi 
voor kinderen tot 16 jaar werd 
een prooi voor Vince Veenen-
daal.

Voor de finalewedstrijd vond 
de prijsuitreiking plaats waar-
bij door loting elk team in 
aanmerking kan komen voor 
de hoofdprijs. Hoofdprijs dit 
jaar een verblijf van een week 
in Haus Tauplitz, Oostenrijk 
(www.haustaupitz.com/nl). Het 
eerste het beste team pakte dit 
lot en kwam terecht bij Marcel 
Diks bierteam. De poulewin-
naars waren bij de recrean-
ten Smit’s Delicious en bij de 
dames SkateCafe. De fairplay 

was voor MVO Electrotech-
niek, Bas Wenneker van A&S 
Financieel Adviseurs werd 
speler van het toernooi. 

De spannende finalewedstrijd 
bij de prestatieteams moest 
uiteindelijk via strafschoppen 
beslist worden. De Bruine 
Haan was hier beter dan Vei-
linghuis Van Spengen en pak-
te zo de wisselbeker.
Een geweldig toernooi sloot zo 
het seizoen af onder dankzeg-
ging van de vele vrijwilligers 
die zich hier weer belangeloos 
voor hadden ingezet.

Namens VVN een prachtige 
zomer en we zien iedereen 
graag weer in september te-
rug.

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

   

OdisGym zoekt penningmeester
KORTENHOEF
OdisGym is met spoed op 
zoek naar een penningmees-
ter.

OdisGym is een kleine sport-
vereniging in Kortenhoef. Wij 
bestaan ruim 90 jaar en ver-
zorgen turnen en rope skippen 

voor onze jeugdleden. Voor 
onze volwassen leden bieden 
wij Pilates, Bodyshape, Keep 
Moving en binnenkort ook 
CrossPower. 

Voor het uitvoeren van de 
functie van penningmeester 
hoef je geen affiniteit met onze 

tak van sport te hebben. Ben 
jij, of ken jij iemand die ons uit 
de brand kan helpen? Dan ho-
ren we graag van je. We gaan 
graag met je in gesprek. Stuur 
dan s.v.p. een e-mail naar 
voorzitterodisgym@gmail.
com. www.odis.nl 

  

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Feestelijke viering 40 jaar Kunst aan de Dijk
Anne Wertheim erelid

Door: Herman Stuijver 

KORTENHOEF
Met wijn en muziek werd 
op de 1e juli op feestelijke 
wijze het 40-jarig bestaan 
gevierd van Kunst aan de 
Dijk. Een culturele stich-
ting, gedreven door vrij-
willigers, die zich inzet om 
kunst, muziek en literatuur 
aan een groot publiek te 
presenteren. ‘Een prestatie 
van formaat’, zei oud-bur-
gemeester Wim Kozijn.

De bijeenkomst opende op 
ingetogen wijze met een High 
Tea op het zonnige terras bij 
de Oude School dat samen 
met NH- kerk te Oud Korten-
hoef al decennia het centrum 
is van de jubilerende stichting. 
Sponsors, donateurs, leden, 
ereleden en oud-bestuursle-
den troffen elkaar.  Conser-
vator Monique Feenstra nam 
de gelegenheid te baat om de 
tentoonstelling over Jan Roë-
de toe te lichten. Waarbij de 
complimenten aan de tentoon-

stellingsgroep gepast waren. 

Hoog niveau 
Na de thee verplaatste het ge-
zelschap zich naar het Oude 
Kerkje uit 1625, waar Wim Ko-
zijn een lofrede uitsprak over 
Kunst aan de Dijk dat in 1981 
werd opgericht door een vier-
tal kunstliefhebbers. Hierbij 
speelde schilder Flip Hamers 
een prominente rol. Zijn liefde 
voor het oude dorp,  dat vanaf 
Nescio een inspiratiebron was 
voor velen, was onnoemelijk 
groot. Kozijn verhaalde over 
de bijna anarchie bij de organi-
satie in den beginne. Alles kon 
in dienst van de kunst. Ook 
ontmoetingen met grote na-
men als Pyke Koch, Mathilde 
Willink en Barend van Voorden 
stonden hem nog helder voor 
de geest. Kunst aan de Dijk 
kenmerkt zich, volgens Ko-
zijn, door het hoge niveau in 
de intimiteit van het kerkje. ‘Je 
hebt het gevoel alsof je hier de 
eeuwigheid aantikt’. In het bij-
zonder prees kunstliefhebber 
Kozijn de kwaliteiten van Wen-

dela Sandberg die al 25 jaar 
de mooiste concerten  naar 
Kortenhoef haalt. 

Wijn en Mahler
Daarna barstte het feest los. 
Het optreden van het Nieuw 
Amsterdams Klarinet Kwar-
tet bestond niet alleen uit 
mooie Mahler- melodieën door 
Sergio, Bas, Jesse en Tom, 
laatstgenoemde is ook een 
vermaard vinoloog. Dat zal 
Kortenhoef niet snel vergeten. 
Tom Wolfs presenteerde 3 wij-
nen in een proefsessie voor de 
hele zaal. Wijnen van de Loi-
re, Salentein uit Argentinië en 
Spaanse Rioja passeerden de 
revue. Ruiken, walsen, proe-
ven, je leerde in kort bestek 
over kleur, groei, alcoholper-
centage en prijzen van de wij-
nen. Chinese wijn werd drin-
gend afgeraden. Boeiend en 
smakelijk, de stemming steeg 
alras. Tussendoor speelde het 
viertal Mahler, o.a. ‘Ging heut 
morgen übers Feld’ hetgeen 
zijn inspiratie vanuit de natuur 
weergaf. Overigens heeft het 

NAKK 2 van hun 3 CD’s opge-
nomen  in het Oude Kerkje.

Anne Wertheim 
Kersverse wethouder cultuur 
Stan Poels, met de ambtske-
ten als loco-burgemeester, 
haalde ook  herinneringen 
op aan zijn tijd als vrijwilliger. 
Met HEMA- appeltaart achter 
op de fiets en overnachtingen 
naast de schilderijen. Maar 
vooral vond hij Kunst aan de 
Dijk uitgegroeid tot een club 

met een breed en hoogwaar-
dig aanbod. Tot slot zette voor-
zitter Caroline van Gelder su-
pervrijwilliger Anne Wertheim 
in het zonnetje. Zo lang actief 
op vele fronten, met de nadruk 
op de literaire avonden en de 
werving van bestuursleden. 
‘Dat kan niet, bestaat niet voor 
Anne’ zei de voorzitter tref-
fend. Ze werd terecht tot erelid 
benoemd en een staande ova-
tie was haar deel. 

   

Clubkampioenschappen 2022        
Rijvereniging Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
Donderdag 30 juni gingen om 
19.00 de clubkampioenschap-
pen van start op de Manege 
Laanhoeve.
Het eerste onderdeel was het 
Springen.
De deelnemers die tijdens de 
wedstrijden van het afgelopen 
jaar het beste hadden gepres-
teerd hadden zich geplaatst 
voor de finale.
In de klasse 1 startten 13 deel-
nemers met als kampioen Sa-
mira Jonker op Magic.
In de klasse 11 pony’s en paar-
den zagen we 6 deelnemers.
De uitslag werd: 1: Emma Vink 
op Pericon.
Tenslotte nog twee deelne-
mers in de klasse 111.
Hier werd de kampioen Jente 
Bruinsma op Sheilla.

Vrijdag 1 juli gingen om 17.00 
uur de deelnemers van start in 
het onderdeel dressuur.
In de dressuur waren 10 deel-
nemers in de klasse N1

In deze klasse werd kampioen 
Rosalie Mense op Nador.
Vervolgens kwamen er 7 deel-
nemers in de ring in de klasse 
N2.
Hier werd de kampioen: Sop-
hie Verweij op Held.
Daarna volgde de klasse B 
manegepaarden/pony’s met 
als kampioen Jolande Lipp-
pinkhof op Teddy.
In de klasse B eigen paarden/
pony’s werd de kampioen Ilay-
da Buldac op Eblesse.
In de klasse L1, L2 mane-
gepaarden, pony’s was de 
uitslag: 1. Daniek Schols op 
Resi.
Als laatsten startten de deel-
nemers in de klasse L1/L2 ei-
gen paarden/pony’s.
Deze zinderende familiestrijd 
werd gewonnen door Monique 
Bruinsma op Jimmy.

Zaterdag 2 juli was de afslui-
tende dag van de kampioen-
schappen.
De dag van de Mounted 

Games. Spellenronden met 
paarden of vragen over het 
paardrijden. Welke groep zou 
dit winnen.?? Zes groepen 
moesten Eierlopen met de jari-
ge Nador, Woordzoeken, Qui-
zen, Zaklopen, Fotowerpen 
en Koekhappen. Alle groepjes 
werden bij deze strijd kampi-
oen.

Uiteraard vond ook de Cross 
plaats, als afsluiting van de 
kampioenschappen.
In de B categorie werd de kam-
pioen Sophie Willig op Diablo.
!n de A werd dat Maud van de 
Marel op Trigger.

Tevens werd de uitslag be-
kend gemaakt van de verkie-

zing van de Pony/paard van 
het jaar. Dit jaar zijn dat Pony: 
Romy en Paard: No Name.
Uiteraard ook dank aan de 
sponsoren: Moorman Karton, 
Sportprijs Utrecht, MVO Elek-
trotechniek, De Boer dier en 
ruiter, Marco Grotendorst, Ot-
tenhome, Reimers Transport 
en Bouwbedrijf Stanley Snel.

Foto: Anne Wertheim

Rechts Opa Willem Schouten, daarnaast Moeder Monique Bruinsma, helemaal links dochter Jente 
Bruinsma en 2e van links is bijrijdster Ilayda Buldac Foto: Gerrit Bergman
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MAGAZIJN
LEEGVERKOOP!
SLECHTS 6 DAGEN • ALLES MOET WEG • TOT 60% KORTING

✔ Ruil uw oude stoel of bank in    ✔ Gratis zitadvies    ✔ Snelle of directe levering    ✔ Maatwerk
✔ Geen aanbetaling    ✔ 5 jaar service & garantie aan huis    ✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad

Showroom Hilversum 
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
hilversum@easysit.nl
Openingstijden Hilversum 
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur 06-20147467  

Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

LEEGVERKOOP!

Bezoek onze showroom of bel:

088-6220220

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

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

Showroom Barneveld Showroom Hilversum

Het uitschuifbare deel komt 
geheel naar voren waardoor 
de bank strak tegen de wand 
geplaatst kan worden.

EasysitPrimeur!

BTW ACTIE!
Bespaar t/m 9 januari veel geld: 

Easysit betaalt 
voor u de 21% BTW!*

Kom dus nu proefzitten in onze 
showroom en profi teer!

ONTDEK DE 3 WERELDEN 
VAN EASYSIT

!

 WERELDEN  WERELDEN 
VAN EASYSITVAN EASYSIT

Relaxstoelenshowroom en profi teer!

Comfortbanken

Sta-op stoelen

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Openingstij den showrooms Barneveld en Hilversum: maandag t/m vrĳ dag 10.00 – 17.30 uur -  zaterdag 10.00 – 17.00 uur 

Relaxbank B80

Relaxed & voordelig het nieuwe jaar in!
Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

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

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

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

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Adviseur
Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

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

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a

1216 BX Hilversum

De Briellaerd

ERKEND DEALER

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

Easysit DS17

LEEFTIJDS
KORTING!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

Thuisdemonstratie?

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

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

LEEFTIJDS per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Easysit D112Easysit A90Easysit Napels

Comfortbanken RelaxstoelenSta-op stoelen

Kom deze dagen 
voor advies naar
de showroom!

donderdag vrijdag zaterdag maandag dinsdag woensdag

13
december

14
december

15
december

17
december

18
december

19
december

Bel voor 
een GRATIS 

afspraak
088-6220220

een GRATIS 

088-6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 

per levensjaar

€ 5,-
korting!* 

Profiteer zes dagen lang van
leeftijdskorting!

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

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

Kunt u niet komen? 
Bel voor een gratis 
thuisdemonstratie

088 - 6220220
Easysit A600

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

op maat met de juiste balans 

en vormgeving. Onze ervaren 

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

● Gratis zitadvies  ● Snelle of directe levering  ● Maatwerk uit eigen fabriek

Easysit B80

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

-20% -30% -40% -50% -60%

WEES ER SNEL BIJ! WEG=WEG!
Meer dan 450 modellen direct uit voorraad leverbaar!

Easysit D72

Easysit 

Easysit DS703 Easysit D62 Easysit F35

Easysit D65Easysit D65
Easysit DS695 Easysit D71

Easysit D72

Easysit A90

Zaterdag

9
juli

Dinsdag

12
juli

Woensdag

13
juli

Easysit D64 Easysit D69 Easysit S80

Easysit D400

GRATIS PARKEREN
voor de showroom
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Een stekelig vriendje
KORTENHOEF
Op donderdag 30 juni was 
er bij ons thuis in Korten-
hoef een klein feestje!

Ons prentenboek is klaar om 
de wijde wereld in te gaan! En 
dat heeft een tijdje geduurd! 
want onze ‘egel’ is lang in 
winterslaap gebleven, maar 
hij is ontwaakt en we stellen 
hem graag aan u voor: Egel 
uit een: ‘Een stekelig vriend-
je’: Een prentenboek, uit het 
hart geschreven, voor ieder-
een die het wel eens moeilijk 
vindt om vrienden te maken! 
Als leerkracht in het Speciaal 
Onderwijs en pleegouder zie 
ik regelmatig de worsteling 
en de strijd! De ‘stekels’ en 
het verdriet. Maar er is altijd 
hoop, altijd een nieuw begin. 
Als we maar verder kijken dan 
de ‘stekels’ lang zijn! De prijs 
van het boek is 14,99 euro. 
Het is geschreven door Els-
beth Wichers-Loschner en de 
illustraties zijn van Annemie-
ke Mulder van Blaricum. Een 

deel van de opbrengst is voor 
het pleeggezin in Casa Natha-
nael in Moldavië. (www.hart-
voormoldavie.nl) Nieuwsgierig 
geworden? Bekijk het filmpje! 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=rkSAaR59PjM U kunt 
het boek bestellen door een 
mail te sturen naar: stekelig-
vriendje@kpnmail.nl, of het te 
kopen in de plaatselijke boek-
handel CW76 in de Meenthof 
in Kortenhoef.

   

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van 
GooiTV vanaf woensdag 6 juli: 
In TV Magazine wordt dit keer 
onder andere stilgestaan bij 
een zogenaamd Cuba festival 
in Huizen. Daarnaast zijn er 
nog andere regionale onder-
werpen. Herman Stuijver stelt 
de vier nieuwe wethouders in 
Wijdemeren voor en gaat in 

op het coalitieprogramma. Het 
gaat om Els Kruijt (VVD), Stan 
Poels (PvdA/GroenLinks), 
Alette Zandbergen en Gert 
Zagt (beiden van De Lokale 
Partij). Voor diegenen die kij-
ken via Ziggo: GooiTV is op 
kanaal 48. Via KPN is dat ka-
naal 1432. Via T-Mobile is dat 
kanaal 842

   

Klein concert Studieorkest 
Wijdemeren
WIJDEMEREN
Het Studieorkest Wijdeme-
ren geeft op 7 juli om 19.00 
uur een klein concert in 
Kortenhoef op de Ireneweg 
ter hoogte van nummer 1 
bij de flat.

De (beginnende) musici van 
dit orkest hebben veel geoe-
fend om eindelijk voor het wat 
grotere publiek op te kunnen 
treden. Het studieorkest Wij-
demeren speelt nu ruim twee 
jaar samen. Corona gooide 
wel wat roet in het eten, maar 
kon toch online nog wel door-
gaan. En nu is het tijd om ein-
delijk een concertje te geven. 

Het studieorkest is gestart als 
opmaat voor leerlingen om in 
een groot orkest te kunnen 
spelen. Het orkest staat open 
voor alle beginnende leerlin-
gen, ongeacht leeftijd of in-
strument. In het studieorkest 
leer je om samen te spelen. 
We werken aan klankvorming, 
toonladders , muziektheorie en 
is het bovendien nog gezellig 
ook. Tijdens het concert wor-
den diverse korte werken ten 
gehore gebracht, maar kunt u 
ook luisteren naar een medley 
van bekende Disney-klassie-
kers. Het studieorkest staat 
onder leiding van Yvonne de 
Winter.

Topfotograaf William Rutten   
exposeert ICONS
Tekst en foto: Frank Scheers

WIJDEMEREN
Vanaf 26 juni jl. exposeert 
topfotograaf, tv-persona-
lity en inwoner van ‘s Gra-
veland William Rutten zijn 
schitterende en vakkun-
dige werk in Museum Hil-
versum. Drie verdiepingen 
zijn smaakvol ingericht om 
de enorme verzameling in-
drukwekkende foto’s, die 
William gedurende een pe-
riode van 35 jaar heeft ge-
maakt, aan de belangstel-
lende bezoekers te laten 
zien en te beleven.

Toen mij kond werd gedaan 
over William’s expositie dacht 
ik meteen, daar moet ik heen. 
Ik ben niet naar de spektaculai-
re opening gegaan op 25 juni 
waar veel BN-ers en andere 
personen aanwezig waren. 
Wel een andere dag, aange-
zien William had gemeld dat hij 
vaak aanwezig zou zijn en hij 
meer tijd zou hebben voor de 
reguliere bezoekers.

Nadat ik over de rode loper 
was gelopen waar zijdelings 
al opvallende foto’s te zien wa-
ren van onder andere Rob de 
Nijs, Dualipa, Johnny Depp en 

George Clooney op grote dis-
plays, kwam ik via het trappetje 
van het museum in de ruime 
hal. Tot mijn vreugde stond 
daar net William Rutten. Hele-
maal alleen. Aangezien ik een 
foto van hem wilde maken, heb 
ik William aangesproken en mij 
netjes voorgesteld. Wat een 
vriendelijke en sympathieke 
man is William Rutten. Hij ging 
meteen klaar staan voor een 
foto en vertelde mij enthousiast: 
“Wat een feest was het tijdens 
de officiele opening. Echt fijn 
om zoveel warmte te hebben 
ontvangen. Ik ben enorm trots 
op mijn expositie ICONS dat 
tussen 26 juni en 18 september 
hier in Museum Hilversum te 
zien is. Daarnaast ben ik ver-
heugd dat vele bezoekers de 
weg naar dit sfeervolle muse-
um hebben gevonden. Honder-
den bezoekers per dag was het 
museum niet meer gewend en 
na de opening kwamen er tallo-
ze kunst- en cultuurliefhebbers 
af op mijn expositie ICONS. Je 
kunt gerust stellen dat ik een 
tevreden man ben. Wat ik ook 
nog graag even wil zeggen, is 
dat bezoekers de kans krijgen 
om door mij te worden gefoto-
grafeerd. Hun foto druk ik hier 
zelf af en men mag de foto 
meenemen naar huis.”.

Na onze korte ontmoeting, 
want ondertussen hadden an-
dere bezoekers William ook al 
gezien en allemaal wilden ze 
op de foto met William, ben ik 
de uitgebreide expositie gaan 
bekijken. Ik kan onmogelijk uit-
leggen hoe fraai en hoe hoog-
staand alles is vormgegeven. 
Een gigantisch oeuvre dat ge-
durende 35 jaar is opgebouwd 
door een topfotograaf, die echt 
bijna elke nationale en mon-
diale beroemdheid voor zijn 
lens wist te krijgen, dien je zelf 
mee te maken. Ga zelf langs. 
Ervaar, geniet, beleef, onderga 
en herinner dit Nederlandse 
vakmanschap op fotografisch 
gebied.

   

Armoud Voetlaan Food Festival
ANKEVEEN
Wat een feest afgelopen 
vrijdag in de Arnoud Voet-
laan in Ankeveen! De straat 
doet als roeiteam mee met 
de ronde van Ankeveen en 
was op zoek naar manieren 
om zoveel mogelijk geld op 
te halen voor de stichting 
Make-A-Wish.

Het idee van een Arnoud 
“Food” (Voet) festival ontstond 
en groeide uit tot een waar 
succes. Loaded fries, gevulde 
broodjes, saladebar, hambur-
gerbar en een koffiebar waren 
present. Met als klap op de 
vuurpijl een fietsende ijskraam. 

De aanwezige kinderen ver-
maakten zich op het springkus-
sen of met de oud-Hollandse 
spelletjes zoals sjoelen en een 
bibberspiraal. En de volwasse-

nen konden genieten van een 
lekker hapje en drankje met 
live muziek en van wat in de 
volksmond al het “Arnoud Voet-
laan sfeertje” genoemd wordt. 
De opkomst was reuze en 
dankzij de vele sponsoringen 

zijn de kosten laag gebleven. 
Roeiteam Arnoud Voetlaan kan 
met een mooie opbrengst voor 
Stichting Make-A-Wish begin-
nen met roeien op 9 juli!

William Rutten 

  

  




