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21 winnaars bij 12 uur
roeien Ankeveen
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Na 5 jaar stond Ankeveen
afgelopen zaterdag weer
op z’n kop. Maar liefst 21
teams roeiden 12 uur door
de polder bij de IJsbaan.
Honderden deelnemers en
duizenden bezoekers genoten
van elkaar, het was het feest
der herkenning. Natuurlijk
deed elk team z’n best om zo
vaak mogelijk het rondje van
1,4 km. te ronden, doch het
ging om de vele goede doelen
die werden gesteund. SOFAvoorzitter Karel Spoor zei het

treffend: “Uiteindelijk zijn het
allemaal winnaars.” Eenieder
was blij met deze 3e editie, na
2011 en 2016, soepel georganiseerd door de St. Oranje
Festiviteiten Ankeveen.
12 uur actief
’s Ochtends om 09.12 uur gaf
dorpsomroeper Willem Vermeulen het startsein. In vliegende vaart renden de eerste roeiers naar de 21 boten
tegenover de kerk. Het werd
een machtige strijd, waarbij je
al direct de verschillen in stijl
zag, van geoefende roeiers
met spierballen tot gespetter
met de spanen. Bij de finish

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

werd door middel van gekleurde balletjes bij gehouden
hoeveel rondjes elk team had
afgelegd. Zo had het CDAteam ongeveer een uur voor
het slotsignaal al een score
van 42. Tussendoor was er
van alles te doen. Kinderspelletjes, een zandbak, het fraaie
speelschip De Raddraaier,
optredens van het Havenloos Mannenkoor, dweilorkest
Geen Hofkapel en de dj’s
Warmerdam en RUdj. Ook
waren er diverse traditionele
uitdagingen die 100% passen
in Ankeveen. Vader en zoon
Bouman excelleerden bij het
wc-pot werpen, waarbij Roos
Goedemans de beste vrouw
was. Tot veler verrassing
kaapte de jonge Tim Bosson

de Kop van Jut- prijs weg voor
de neus van gevestigde namen als de Torsings. Er gingen 3000 badeendjes te water
à € 2,50. En vanuit een hoogwerker van 18 m. (gesponsord
door Koen Leurs Hoveniers)
kon je zelfs de Johan Cruijff
Arena zien liggen. Ondertussen vlogen de pizza’s en
hamburgers in rap tempo over
tafel. Evenals de drank, want
sport maakt dorstig.
Goede doelen
Dat zoveel clubjes bereid zijn
zich in te zetten voor goede
doelen, bezorgt je een brok
in de keel. Van tevoren hadden velen al van alles gedaan
om geld in te zamelen. Ter
plekke kon je ook doneren of

iets kopen. Dat opgeteld bij
de verdeling van de opbrengsten van catering en spelletjes
geeft het totale sponsorbedrag. ‘AchterSteVoren’ (ASV)
bracht 7168 euro bij elkaar om
zoveel mogelijk energieneutraal de toekomst in te gaan,
de carnavalsvierders van de
Schuimlikkers hebben oog
voor de zeehondjes van Ecomare en de mannen/ vrouwen
van de Ankeveense Kern o.l.v.
Jan de Kwant steunen graag
het Zandkasteel waar jongeren met een beperking worden begeleid. Mandy van Het
Vergeten Kind gaf als waarzegster in haar sfeervolle caravan uitleg over je toekomst.
-Lees verder op pagina 6-

Woning taxeren in Wĳdemeren?
Kies voor onze lokale expertise.
MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

WEE

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
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

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hoflaan
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Spoeddienst
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 - 15 15

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Tandartsen

Apotheek

Dierenarts

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

Gemeente

0294 -25 35 19
035 - 656 10 74 of 06 - 227 321 36
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

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
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland

Dunnebier Uitgeverij

035 - 656 30 01
035 - 656 18 60

0294 - 25 62 00

Colofon

Aanleverspecificaties
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar:
Deadline aanleveren:

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
H. Antonius

Zo. 17 juli: 9.30 uur:
R. Simileer
St. Martinus
Za. 16 juli: 19.00 uur:
E. Kaak
O.L.V. Hemelvaart
Zo. 17 juli: 9.30 uur:
W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

Zo. 17 juli: 10.00 uur:
Ds. Annemieke Parmentier
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 17 juli: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 17 juli: 9.30 uur:
Ds. W.H.B. ten Voorde
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 17 juli: 11.15 uur:
Geen dienst
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 17 juli: 10.00 uur:
Geen dienst

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor uw
eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende
invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.
Heeft u vragen over uitvaartverzorging,
uitvaartverzekeringen en/of uitvaartkosten?
Komt u dan gerust naar ons inloopspreekuur
elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.
Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Markt in Ankeveen
van 8.00-12.30 uur met: brood,
groenten, kaas, noten, siroop,
olijven, bloemen, koffie to go en
Caroline’s Viskraam tot 13.00 u.

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

Aanleverformat:

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

Aantal woorden:
Ingezonden brieven:

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

Foto’s:

!

jpeg formaat; minimaal 500 kb.

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

Administratie / financiën

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

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

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

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

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp

Dineke Folkers | 06 524 601 77 | dfolkers@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg

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

Samen
komen
Vrijwillige Thuishulp;
voor eenwe
maatjeer wel

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

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

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

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

mail info@versawelzijn.nl
of kijk
Meer informatie?
Bel 035 623 11
00 op versawelzijn.nl
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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De beste stuurlui aan wal

WEEKBLADWIJDEMEREN
“Eigenlijk
is ze te mooi geworden”
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Tekst en foto: Karin Wesselink
Wie: Machiel (50) uit
Loosdrecht
Wat: Boston Whaler, 17 super
sport limited van 5.18
Gekocht in: oktober 2021
Ligt: voor de deur

“Deze boot is 33 jaar en toen
ik ‘r kocht, zag ze eruit als een
boksbal. Overal beschadigingen en deuken. Ze lag al een
tijd in een schuur in Steenwijk
en daarvoor op een zolder in
Loosdrecht, om gerestaureerd
te worden. Het was al langer
een plan om een bootje erbij
te kopen, naast onze sloep. Ik
ben IT-er, maar ik houd erg van
knutselen en met m’n handen
bezig zijn. Maar ik heb geen
garage of schuur. Gelukkig
mocht ik van buurman Johan,
ook een fan van dit merk, de
loods van zijn schildersbedrijf
én al zijn gereedschap gebruiken. Johan zelf heeft vroeger
ook Boston Whalers gehad,

heeft er ooit ook een uit Amerika geïmporteerd. Uiteindelijk heeft hij me met heel veel
moeilijke dingen geholpen en
had hij overal wel een idee
voor. Ik heb er heel veel uren
dom werk in gestoken, zoals
schuurwerk. Vanaf oktober
tot maart was ik er twee, drie
avonden in de week mee bezig. En in de weekenden een
dag. Op het laatst ook wel hele
weekenden, omdat ik voor het
seizoen klaar wilde zijn. Toen
werd het wel een moetje. Veel
dingen heb ik ook laten doen.
Alles van metaal heb ik naar
een professioneel polijstbedrijf
in Hilversum gebracht. En het
chroomwerk is ontchroomd
en opnieuw verchroomd. Alles is wel origineel te krijgen,
in Amerika. Maar ik vond het
leuker om het origineel op te
knappen. De kussentjes zijn
wel spiksplinternieuw en ik
heb de boot nog wat mooier
gemaakt. Het luik voor in de
boot was bijvoorbeeld gewoon
saai, van polyester. Die heb

ik van mahoniehout gemaakt.
Net als de knop op het stuur.
Die was ook van plastic. Toen
ze af was, zeiden we tegen
elkaar ‘eigenlijk is ze te mooi
geworden’. Ik was wel bang
als ik ging varen, maar er zit
nu al een beschadiging op en

ik denk nu: het is ook een boot
om te gebruiken. Ik heb er wel
speciaal een lift bij gekocht,
zodat ze niet de hele tijd in het
water ligt. Wat nu ultiem is: ik
stap erin, klik op het knopje,
de lift gaat naar beneden en ik
vaar er mee weg. Ik hoef geen

lijntjes meer vast te leggen.
Er zit een bescheiden 100 PK
motor achter de boot en ik kan
er 75 kilometer per uur mee.
Maar ook al heb je een snelvaarvergunning, je mag hier
maar 60 kilometer per uur.
Toch is dat uniek in Nederland.

Kristina: Wijdemeren is goed voor ons
Tekst en foto: Frank Scheers

kele weken.

WIJDEMEREN
Op 11 april jl. is de 37-jarige
Kristina met haar twee kinderen en haar twee katten in
hun auto gestapt en vanuit
Kiev naar Polen gevlucht.
Ze is 23 weken zwanger en
koos voor de veiligheid van
haar kinderen.

Kristina: “Het was een flinke
reis. We zijn eindelijk tot rust
gekomen. We worden goed
geholpen. Ik zou graag mijn
werk als yogalerares weer willen oppakken, echter dit gaat
niet zo maar. Ik onderzoek wel
steeds alle mogelijkheden om
weer te kunnen werken. Met
een jong gezin is dit wel een
opgave.”

Haar man zit nog in de Oekraine en is psychotherapeut.
Hij helpt soldaten met een oorlogstrauma en blijft zijn land
steunen waar en hoe hij maar
kan. Belangrijk is dat hij veel
informatie heeft gekregen vanuit Israel over behandeling van
oorlogstrauma en past dit met
succes toe.
Na twee weken hulp te hebben
gekregen in Polen, is Kristina
doorgereisd naar Berlijn waar
ze 5 dagen verbleef. Toen door
naar Bussum. Daar woont een
collega van haar man. Ze is
daar anderhalve maand gebleven en vervolgens is Kristina
terecht gekomen in Wijdemeren. Hier woont ze al weer en-

Kristina had het goed voor elkaar in Kiev. Jarenlang was ze
journalist en werkte ze als chef
marketing in de IT op medisch
gebied. Stressvol, maar het
betaalde goed. Hun gezinsleven zag er goed uit. Wel wilde Kristina minder stressvol
gaan werken. Haar passie ligt
bij de yoga. In 2018 is ze haar
eigen yogastudio begonnen in
Kiev en tot het uitbreken van
de afschuwelijke oorlog in de
Oekraine op 24 februari jl. was
Kristina, ondanks wat tegenslag door Corona, heel succesvol met haar yogalessen. Ze
mist het enorm.

Kristina: “Men kwam in Wijdemeren met het voorstel om
yoga te gaan geven in een
grote stad als Amsterdam of
Utrecht. Op zich een mooie
uitdaging. Als ik alleen zou zijn,
zou ik de kans wagen. Met
twee kleine kinderen en een
derde op komst heb ik andere
prioriteiten.”
Zoals gezegd heeft Kristina
twee katten, die ze uit Kiev had
meegenomen. Ik vroeg haar
naar haar kat, die een tijdje
kwijt was. Ik had haar oproep
op Facebook gelezen en gelukkig door de hulp van inwoners van Wijdemeren en door
de chip is haar kat weer terug.
Kristina: “Ik ben zo blij dat hij
weer terug is. Ook huisdieren
maken veel mee tijdens een
vlucht uit hun vertrouwde omgeving.”
Omdat ik had gelezen dat de
Oekraiense dames graag spullen voor lichaamsverzorging
zou willen hebben, had ik voor
Kristina een fles met bodylotion meegebracht. Ze was er
blij mee. Op mijn vraag of ze

iets nodig heeft, zegt Kristina:
“Financieel redden we het net.
We leven zuinig. Wel is er behoefte aan kinderspeelgoed,
fietsjes en de kinderen zouden
heel graag een buitentrampoline met een veiligheidsnet
willen hebben. Veiligheid voor
alles!”
Ik vroeg Kristina naar haar

grootste wens. Ze zegt: “Natuurlijk wens ik vrede en veiligheid in de Oekraine. De
vreselijke oorlog moet zo gauw
mogelijk stoppen. Daarnaast
ga ik bevallen over 3 maanden. Hoe fijn zou het zijn als ik
dit kan doen in de Oekraine in
bijzijn van mijn echtgenoot. Ik
droom hiervan. Ik mis mijn man
enorm. Het gaat goed komen!”
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ChillyHilversum
Aanmeten van
borstprotheses

B el geru st vo or ee n
af spra ak
Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190 | 1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127 | www.chillyhilversum.nl

Maakt u zich zorgen over de
lichamelijke ontwikkeling van uw kind?
Onze kinderfysiotherapeuten adviseren u graag.
Paul Klaver Fysiotherapie
p/a Burg. van Hasseltlaan 2
1412 GN Naarden

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

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

Telescopische glasbewassing
Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland
035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E
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Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk
Ontdek hoe op hartstichting.nl

NIEUWSSTER
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Foto van de week

WEEKBLADWIJDEMEREN

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

Foto: Wijdemeren van Boven.

12 uur van Ankeveen

Bezorger(s) in beeld
Iris en Eva Hilhorst
Door: Saskia Luijer

Als lezer van deze krant
kunt u de bezorger van de
Nieuwsster of het Weekblad Wijdemeren aanmelden voor de rubriek ‘bezorger in beeld’. Stuur een
e-mail naar saskialuijer@
hetnet.nl en wij belonen uw
bezorger met een cadeaubon van € 15,-.
Iris en Eva Hilhorst bezorgen
beiden het Weekblad Wijdemeren in Ankeveen. De 17-jarige Iris heeft een flinke wijk
van 225 kranten. Ze loopt het
buurtje tussen het marktplein
en de Stichtse Kade plus het
Hollands End, inclusief de paar
huizen bij de molen. Deze wijk
heeft ze al vanaf haar 13e, het
was haar eerste baantje. Haar
zusje Eva gaat juist de andere
kant op. Die bezorgt sinds een
jaar 165 kranten op de Herenweg. Eva wilde heel graag een
bijbaantje en was enorm blij
toen er een wijk vrijkwam.

Enthousiaste meiden
De zussen gaat altijd op de
fiets, al is de last in de tassen
vaak wel zwaar. Helemaal als
er nog een extra bijlage bij de
bladen zit. Dan is het oppassen geblazen dat de fiets niet
omvalt. Gelukkig heeft Eva
dan soms een meisje dat haar
komt helpen. Iris loopt eigenlijk
altijd alleen, maar maakt wel
altijd een tussenstop bij haar
opa en oma die op het Hollands End wonen. Enthousiast
vertellen de meiden hoe leuk
ze het vinden om de kranten
te bezorgen. Het is gezellig, ze
komen veel bekenden tegen,
krijgen af en toe wat lekkers
toegestopt en luisteren ondertussen naar hun favoriete
muziek. Zelfs een regenbuitje
deert hen niet. “We zijn niet
van suiker hoor,” lacht Iris.
Sparen voor iets leuks
Hoewel Iris nu alles op de fiets
doet, kan ze niet wachten om
auto te kunnen rijden. Ze is net
geslaagd voor haar theoriebewijs en is gestart met rijlessen.

Links Eva, rechts Iris

Ze spaart dan ook voor haar
rijbewijs. De 13-jarige Eva
is daar nog niet aan toe. Zij
heeft geen specifiek spaardoel, maar vindt het gewoon
fijn om als ze iets leuks ziet
het te kunnen kopen. Eva zit
op handbal, houdt van skateboarden en tekent graag. Dat
kan van alles zijn; gebouwen,
mensen of dieren. Ze zet een
muziekje aan en gaat aan de
slag. Ook Iris is graag creatief
bezig, maar spreekt net zo lief

gezellig met vrienden af om
samen te chillen.
Leren voor de toekomst
Iris zit op het ROC in Hilversum. Ze volgt de gecombineerde opleiding verzorgende IG /
maatschappelijke zorg. Na de
zomer start ze met het 2e jaar.
Of ‘de zorg’ echt haar uiteindelijke vak wordt, daar is ze nog
niet helemaal uit. Eva denkt
erover om binnenhuisarchitect
te worden, of misschien wel

iets bij de politie. Zij gaat naar
de derde klas van het Yuverta
vmbo Naarden. Dit jaar volgde
zij de businessklas en leerde
om allerlei dingen te regelen.
Zo organiseert zij het schoolfeest, met een beachparty op
het schoolplein, compleet met
zand, drankjes en een DJ. Tja,
dat soort kwaliteiten komen in
Ankeveen natuurlijk altijd van
pas!
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Tour de France
Proef de sfeer:

Frans stokje

wit € 1,00
volkoren € 1,10
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

-Vervolg van voorpagina-

Alle goede doelen zijn sympathiek, dat maakt dit evenement
uniek. Van de Lokin Plein-strijders tot de Peddel to the Medal en van Vergeetmijnietjes
(Alzheimer) tot het Vreemdelingenlegioen (Oekraïne). De
Arnoud Voetlaan had een re-

Slot
Om 21.12 uur het slot van 12
uur roeien. Een enkel verbrand
voorhoofd of blaren op de handen, een tikkeltje spierpijn,
maar vooral voldoening over

de ontmoeting met een sociaal
doel. Danny Panadero en Up
in the Attic zorgden voor een
swingende afsluiting. En natuurlijk was de totale opbrengst
NIEUWS
VOOR AN
fantastisch: 76.536, 92
euro.
“Dit overtreft onze stoutste verwachtingen”, zei een trotse Karel Spoor. (Volgende week de
complete uitslag)

Ankeveen. 21 teams roeien
12 uur lang om zoveel mogelijk geld op te halen voor hun
zelfgekozen goede doel. Verder is er de opening van de
Bibian Mentel playground in
Loosdrecht. Ruud Bochardt
interviewt Gerhard van den

Top. Hij is in februari de nieuwe burgemeester geworden
van Hilversum. Daarvoor was
hij dijkgraaf bij het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht. Van
den Top is ook voorzitter van
de Regio Gooi en Vecht en van
de Veiligheidsregio.

cord met 8613, 20 voor Make A
Wish. Jong en oud toonde een
positieve inzet.

WEE

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering van
GooiTV vanaf woensdag 13
Juli:
In TV Magazine is er veel
aandacht voor onder andere
een sloepensponsortocht in

Wijnand Smit kiest voor biodiversiteit
Door: OW

WIJDEMEREN
Op de tweede woensdag
van de maand staat er weer
een nieuwe aflevering klaar
van ‘Geef me de 5’ op de
website van Ondernemend
Wijdemeren.
In deze serie van korte video’s
maak je kennis met ondernemers uit Wijdemeren, waar zij
vertellen wat hun bedrijf zo bij-
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zonder maakt en geven ze een
inkijkje in het leven ‘achter de
ondernemer’. Deze week staat
Wijnand Smit Hoveniers uit
Ankeveen in de spotlights, een
ecologisch
hoveniersbedrijf,
gespecialiseerd in de aanleg
van tuinen zoals op boerenerven, niet glad geplaveid maar
met oog voor biodiversiteit in
allerlei vormen. Wijnand legt
het uit in ‘Geef me de 5’ op de
website ondernemendwijdemeren.nl.
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Bouwen en wonen

Indien u de stukken digitaal wilt ontvangen, dan
kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl.

> Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit
verklaring van geen bedenkingen
voor het bouwen van een woning
achter Oud-Loosdrechtsedijk 63
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 Wabo, af te wijken van het
bestemmingsplan ‘Loosdrecht landelijk gebied
noordoost – 2012’ voor het bouwen van een
woning achter Oud-Loosdrechtsedijk 63 te
Loosdrecht.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijk zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Ook kunt u een zienswijze op het ontwerpbesluit 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.

Inzage

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbestluit
verklaring van geen bedenkingen
afwijken bestemmingsplan voor
het vergroten van een camping
aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk
105b te Loosdrecht

De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 14
juli 2022 gedurende een termijn van 6 weken
ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van
geen bedenkingen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken t.h.v. Oud-Loosdrechtsedijk 63 te Loosdrecht. Het planidentificatienummer is:

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij met toepassing van
artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),
het voornemen hebben om een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van
het bestemmingsplan ‘Loosdrecht landelijk

Op 9 februari 2022 heeft de gemeenteraad
een ontwerpverklaring van geen bedenkingen
afgegeven voor bovengenoemd plan.

>

gebied Noord-Oost 2012’ voor het uitbreiden
van een camping aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b te Loosdrecht.
Op 22 juni 2022 heeft de gemeenteraad een
verklaring van geen bedenkingen afgegeven
voor bovengenoemd plan.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 14
juli 2022 gedurende een termijn van 6 weken
ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van
geen bedenkingen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b. Het planidentificatienummer
is: NL.IMRO.1696.OV06NLD105b2022-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 ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Ook kunt u een zienswijze op het ontwerpbesluit 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.

COLOFON

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

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

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

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

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

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

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

Gehoord, gezien, gebaard
Na 50 jaar opnieuw in het huwelijk
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
In een stampvol Pannenkoekenhuys werden Barentina Maurer en Alexander
Scheffel op vrijdag 7 juli
na exact 50 jaar opnieuw
in de echt verbonden. Een
uniek ‘feest der liefde’ van
de plotsdove Ien Scheffel
en haar Lex. In 1972 was
de
huwelijksvoltrekking
geheel langs Ineke heen
geen. Twee kneepjes in de
hand van Lex betekende
dat ze ‘Ja’ kon zeggen. “Ik
had er toen geen bal mee”,
zei Ien.
De Buitengewoon Ambtenaar
Burgerlijke Stand was deze
keer nog buitengewoner, want
Georgia van der Gen is al 20
jaar gebarentolk. Zij wist op
rustige en humoristische wijze
de bijeenkomst te leiden. Alles
was tot in de puntjes geregeld.
Naast lichtheid en liefde stond

de communicatie hoog in het
vaandel. De landelijk bekende
Irma Sluis, van de coronapersconferenties, tolkte van A tot Z.
Terwijl twee schrijftolken ervoor
zorgden dat alle woorden in
razend tempo letterlijk op een
groot scherm te zien waren.
Ineke, een topbasketbalster,
kon na een harde botsing op
het sportveld in 1969 na twee
hersenoperaties en diverse
complicaties niets meer horen. Haar wereld stortte in. Ze
was toen al twee jaar samen
met Lex, die ze kende van een
schuurfeest in Halfweg. “Ze is
mijn meissie en ik zal altijd voor
haar zorgen”, zei Lex na dit allermoeilijkste moment in hun
leven. Er was geen ondersteuning, maar door haar positieve
instelling en de onvoorwaardelijke hulp van Lex, hebben ze
zich gered. Ineke kan zo goed
liplezen dat ze zelfs vanaf de
zijkant Lex kan verstaan. Dat
scheelt hem veel gedoe met
al die gebaren. Ook de opvoe-

ding van hun dochters Sanny
en Maddie verliep goed, uiteraard met vallen en opstaan. De
dochters waren getuigen en
ook de partners en kleinkinderen Milan, Sepp en Noë zaten
in de zaal.
I Love You
Vorig jaar kregen Ien en Lex
een Koninklijke onderscheiding
voor hun jarenlange inzet om
doven te ondersteunen. Ineke
is betrokken bij de lotgenoten
stichting ‘Plots- en Laatdoven’.
Lex liep sinds 1988 marathons
om geld in te zamelen voor het
Lex Scheffel Fonds dat faciliteiten voor deze groep betaalt.
Het heeft ertoe geleid dat het
isolement van mensen met een
auditieve beperking in onze samenleving met tal van hulpmiddelen aanzienlijk verbeterd is.
Ien zei dat ze Lex ‘voor geen
stukje gehoor had willen missen’ en Lex toonde het internationale gebaar van ‘I Love You’.
Op het moment suprême hield

FOTO: Het gouden bruidspaar midden op de voorgrond

de bruid de spanning er even
in door twee keer ‘Nee’ te antwoorden, maar uiteindelijk gaf
ze toe te willen trouwen. Een
ontroerend moment, waarbij
de handen van de dove gasten wapperden naast het applaus van de overigen. Er was
ook ruimte voor amusement,
vier dames playbackten vol
expressie het lijflied van het
gouden bruidspaar ‘I Say a Lit-

tle Prayer’ van Aretha Franklin
en even later brachten ze het
idealistisch John Lennon-lied
‘Imagine’ ten gehore. Dovendichter Cor Toonen had speciaal voor deze gelegenheid een
lofdicht geschreven waarin de
woorden ‘gehoord, gezien, gebaard’ centraal stonden. En dat
hebben Ien en Lex toch maar
mooi bereikt.
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FAMILIEBERICHTEN
‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.’
Psalm 119 : 105

Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij in zijn zorgzame
leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid
moeten nemen van mijn liefhebbende man, onze vader,
schoonvader en opa

Ferrie
Nederhorst den Berg

Dankbetuiging
De in velerlei vorm betoonde bewijzen van deelneming
na het overlijden van onze lieve vader, schoonvader,
grootvader en overgrootvader

Arie van Weenen
zullen voor ons onvergetelijk blijven.
Uw medeleven heeft ons veel steun gegeven.
Hiervoor zeggen wij u oprecht dank.

Ferdinand Gons
15 juni 1928

WEE

3 juli 2022

Cathrien Gons - Bevelander
Freddie

Ron en Lia
Erik en Louky
Lidia en Jan
Yolanda en Henk
Klein en achterkleinkinderen

Martijn en Jolanda
Carlijn

’sGraveland, 13 juli 2022

Esdoornlaan 17
1394 BS Nederhorst den Berg

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
Word nu lid op natuurmonumenten.nl
en ontvang 4 x per jaar het magazine
Puur Natuur

Overweldigend was uw belangstelling na het
overlijden van onze lieve dochter en (schoon)zus

Monique Hess
* Heemstede, 5 mei 1984

† Blaricum, 21 april 2022

Uw kaarten, bezoekjes, bloemen en hulp waren en
zijn voor ons een grote troost. Wij weten ons
omringd door heel veel lieve mensen.
Frans en Annemarie
Wouter en Marieke
Lange Wetering 71 - 1394 KE Nederhorst den Berg

bij overlijden dag en nacht

T 06 233 09 339

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

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

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Onze dank gaat uit naar de huisartsen en medewerkers
van huisartsenpraktijk Overmeer, de medewerkers van
Thuiszorg Amaris en Hortence en Senda van
Care Match.
De uitvaartdienst vanuit de Willibrordkerk en de begrafenis
op begraafplaats De Hornhof in Nederhorst den Berg
hebben inmiddels plaatsgevonden.

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
NIEUWS VOOR AN
035-6566623

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
www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen
v Gelderen VOF 0651406217

Broertjes nieuwe Voorzitter
Vechtplassencommissie
REGIO
De Vechtplassencommissie, alert sinds 1936 op
behoud en versterking
van de Vechtse kwaliteiten
van landschap, cultuur en
natuur, is verheugd dat
Pieter Broertjes (1952),
oud-burgemeester
van
Hilversum, het voorzitterschap van Charlotte Smit
(1947) zal overnemen.
Broertjes – wonend aan de
Vecht en recreërend aan de
Kalverstraat in Loosdrecht- is
goed bekend met de specifieke problematieken van ons
gevarieerde rivieren-, plassen- en veenweidegebied. Hij
denkt graag positief kritisch
mee met de uitdagingen waar
we voor staan: energietransi-

tie, gezonde landbouw, biodiversiteit, bodemdaling, waterkwaliteit, stikstofdepositie
en woningbouw.
Dankzij Charlotte Smit die de
functie 12 jaar op energieke
en inspirerende wijze vervulde, staat de Vechtplassencommissie als geduchte partij
te boek bij diverse overheden
en partijen die zorgdragen
voor onze bijzondere leefomgeving. Door de diversiteit
aan competenties, de lange
ervaring en onafhankelijkheid
van politiek, wordt de Vechtplassencommissie als serieuze gesprekpartner gezien en
graag aan het begin van ontwikkeltrajecten

Gezocht voor paard:
WEILAND met (schuil)stal
06-54321538
Graag een opgeruimd huis?
Is keuzes maken moeilijk?
Samen gaan we a/d slag.
Lotte van Aerle, opruimcoach. 06-12227976
info@lottevanaerle.nl
Te huur Ned.den Berg:
Nieuw multifunctionele
ruimte te gebruiken als
woonruimte (gestoffeerd/
gemeubileerd), kantoor of
praktijkruimte. €1500,00
ex. gwl. Info 0294-252090
MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachtgericht/Ontspanning
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.

NIEUWSSTER
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Sterke achteruitgang waternatuur
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

gegaan. Vooral waterplanten

| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERGmaken
die dit| NEDERHORST
gebied uniek
In samenwerking met

WIJDEMEREN
Vorige week waren oppositiepartijen CDA en
Dorpsbelangen
onaangenaam verrast door het
bericht dat de waternatuur
in de Oostelijke Vechtplassen achteruit gaat. Ze
stelden hierover vragen
aan de wethouder. Onderstaand de feiten.
Er is een sterke achteruitgang
van het aantal waterplanten
in de Oostelijke Vechtplassen
en daarmee ook van waterdieren. Dit blijkt uit een toets
die Natuurmonumenten elke
zes jaar uitvoert. Reden is
een sterk verslechterde waterkwaliteit in het gebied. En
dat terwijl het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht en
Natuurmonumenten juist hier
werken aan gezond water en
een goed ontwikkelde natuur.
De partijen trekken aan de
bel; zorgen voor schoon water
en daarmee gezonde waternatuur, lukt alleen samen en
met meer regie van de Rijksoverheid.
Leefgebied in de knel
Natuurmonumenten ziet dat
– sinds de vorige meting in
2015 – in 99% van het water
in de Vechtplassen de kwaliteit van de natuur achteruit is

zijn sterk in aantal verminderd. Zo is, ondanks alle inspanningen van Natuurmonumenten en het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht, afgelopen periode bijna 70%
van de kranswiergebieden
in kwaliteit achteruitgegaan.
Ook blijkt dat krabbenscheer,
een typische plantensoort
voor waterrijk laagveengebied, op de meeste plekken
niet meer voorkomt. Baukje
Sijtsma, ecoloog bij Natuurmonumenten: “Het blijft niet
bij achteruitgang van waterplanten. In de natuur grijpt alles in elkaar. Een libel als de
groene glazenmaker is afhankelijk van krabbenscheer. Als
krabbenscheer achteruit gaat,
gaat het met libellen dus ook
slecht”.

van de algen en troebel wordt.
Door gebrek aan licht verdwijnen waterplanten als kranswieren. De exotische woekerplant cabomba gedijt wel
goed in het voedselrijke water
en komt in de plaats van de
oorspronkelijke vegetatie. De
voedselrijke situatie is ook
ideaal voor Amerikaanse rivierkreeften, net als cabomba een invasieve exoot die
van nature niet in Nederland
voorkomt en schadelijk is voor
onze natuur. De kreeften eten
ook waterplanten en maken
door hun gegraaf in de oevers
het water nog troebeler” zegt
Sijtsma. Ook komt in de Oostelijke Vechtplassen steeds
minder grondwater vanuit de
hoog gelegen Utrechtse Heuvelrug naar boven ‘kwellen’.
Dat komt onder andere door
sterk toegenomen bebouwing
en toename van grondwater-

onttrekkingen. Hierdoor verdroogt de Heuvelrug en komt
er minder kwelwater uit. Terwijl kwelwater juist schoon is
en stoffen zoals kalk en ijzer
bevat, waar veel waterplanten
van afhankelijk zijn.
Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het waterschap gaat, samen
met de provincies, in overleg met gemeentes kijken
hoe weer meer regenwater
de grond in kan zakken om
verdroging van de heuvelrug
te verminderen en daarmee
ook het schone kwelwater te
stimuleren. Over vijf jaar moet
het oppervlakte- en grondwater in heel Europa van goede
kwaliteit en kwantiteit zijn.
Maar in Nederland voldoet
nog niet één procent van de
oppervlaktewateren aan alle
Europese waterdoelen. Na-

Meerdere oorzaken
De achteruitgang heeft meerdere oorzaken. Overal in het
gebied wordt water aan- en
afgevoerd; vanuit (voormalige) landbouwgebieden, steden en dorpen of de Vecht.
Aanvoer bij droogte, afvoer bij
regen. Via via komt dat water
ook in de natuurgebieden terecht. Dit water is echter erg
voedselrijk. “Dat klinkt positief, maar dat is het niet. Teveel voedingsstoffen zorgen
ervoor dat het water groen

tuurmonumenten maakt zich
ernstige zorgen. Bovendien
blijkt uit recent onderzoek
dat Nederland met de huidige
koers afstevent op een economische en maatschappelijke impasse vergelijkbaar met
de stikstofcrisis. Een watercrisis lijkt onvermijdelijk.
Natuurmonumenten en het
waterschap Amstel, Gooi en
Vecht zijn partner in de Aanpak Oostelijke Vechtplassen
waarbij zij samen met 19 andere partners werken aan de
natuur, waterkwaliteit en recreatiesector in dit unieke, beschermde natuurgebied. Ook
de gemeente Wijdemeren is
partner.

Foto: Krabbenscheer verdwenen (foto NM)

Bijzonder jaar
bijbehorende tuin voortaan
biologisch -dynamisch werd
beheerd.

Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Dit is een bijzonder jaar. Het
is 75 jaar geleden dat de

Christengemeenschap Landen Bosch aankocht en de

Er zijn nog twee andere plekken waar al zolang biodynamisch gewerkt wordt, Landbouwbedrijf Loverendale en
Volkstuinvereniging
Sloterland en natuurlijk de Warmonderhof, maar die is een aantal
malen verhuisd. 75 jaar met
een keur aan veelal kleurige
mensen die de tuin droegen.
Provo’s, kabouters, hippies,
wooffers, stagiaires, hulpboeren, heel veel vrijwilligers,
veelal vaste klanten van winkel, horeca, groentetas abonnees, zelfoogsters en natuurlijk de diverse tuinders die elk
jaar weer vorm gaven aan het
geheel.

Dit willen we vieren met iedereen die de tuin een warm
hart toedraagt en/of dierbare
herinneringen heeft aan deze
mooie plek. Noteer maar alvast zondag 11 september in
de agenda. Een bijzondere
plek met bijzondere mensen.
Als je mee wilt helpen met
jouw talent deze dag een
feest te maken laat dat dan
weten. Muziek, kinderspelen,
verhalen vertellen enz., we
horen het graag.
Wij willen dat ook de komende 75 jaar genoten kan blijven
worden van de tuin en willen
graag de tuin overdragen aan
Stichting Grondbeheer. Die
zorgt ervoor dat de grond altijd biologisch-dynamisch beheerd blijft worden.
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Van de zijlijn…				 

Hoe heet wil je het hebben…
Door: Cor Winkel

De lijfspreuk van Noa Lang,
voetballer met bravoure bij
Club Brugge, is dat hij liever
gehaat is om wie hij is, dan
geliefd om wie hij niet is, lees
ik in de krant. Hij zou het Belgische voetbal “heet” hebben
gemaakt in Nederland. Dat
werd hem door velen niet in
dank afgenomen. Het zou immers betekenen, dat het Belgische voetbal, voor de komst
van Lang in Brugge, hier niet
zo heel veel voorstelde…
Niets is minder waar! België
is een topland en een niet te
onderschatten tegenstander,
ondanks het gevoelige verlies, kort geleden in Brussel,
toen met 1-4 werd verloren.
Voetbal is van oorsprong een
sport, die voor een groot deel
in de winterperiode wordt beoefend. Regen, wind, soms
zelfs sneeuw en over het algemeen lage temperaraturen
horen daarbij. Hoe anders

is het nu met het Qatar WK
in het vooruitzicht. Als ik de
FIFA – voorzitter Gianni Infantino moet geloven zal: “het
WK 2022 een doorbraak zijn
vanuit een sociaal en cultureel perspectief”. Geen woord
over temperatuur. Ik heb het
even opgezocht. Gemiddelde
temperatuur in juli is 40 graden Celsius. Gemiddeld staat
er! Dus het kan lager maar
ook hoger. Ik moet ineens
denken aan de normale gang
van zaken bij bouwprojecten.
Ook in Qatar, bij de afbouw
van voetbalstadions, hotels
en andere opvanglocaties
voor enthousiaste voetballiefhebbers zal het zo zijn, dat alles op het laatste moment nog
even geregeld moet worden.
Planning is goed en papier is
geduldig, maar de praktijk is
weerbarstig. Ook hier zullen
de werkers alles op haren en
snaren moeten zetten om op
tijd klaar te zijn. En dat met
die lange hete werkdagen. Je
mag hopen, dat dan al wel de

airco functioneert… Een tijdje geleden hoorde ik van een
NOS-correspondente, werkzaam in India, dat ook daar
temperaturen van 40 graden
geen uitzondering zijn. De
praktijk is, dat bij een standup in het NOS-journaal, sprekend in de camera, altijd een
buitenlocatie wordt gebruikt.
De truc is dan, dat je maar
super kort voor de camera
verschijnt. Duurt het ook maar
iets langer, dan hangt je haar,
door de vochtige warmte, snel
in natte slierten om je hoofd.
En dat wil je natuurlijk niet als
vrouw. Het is dan ook zaak,
zo snel mogelijk de koele
binnenruimte weer op te zoeken…
Qatar is al lang niet meer
“heet” in Nederland. Niemand
hoor je meer over dode migranten en slechte werkomstandigheden. De negatieve
berichtgeving heeft plaats gemaakt voor de massale marketing van het WK voetbal.

WEE
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Volgens de speler van Club
Brugge is nu alleen het Belgische voetbal nog maar “heet”
in Nederland. Mijn sympathie
gaat uit naar de werkers in
Qatar. Ik was ooit op vakantie in de buurt van Triëst en
op het strand verbrandde ik
bijna mijn tenen door de hitte. Ik wist niet, hoe snel ik,
sprintend, het water moest
bereiken. Dus vertel me niet,
dat ik niet weet, onder welke
omstandigheden, die migranten daar moeten werken…
De laatste keer, dat ik het echt
heel erg heet kreeg was kort
geleden. Na het tennissen

was ik ineens mijn bril kwijt.
Paniek, adrenaline torenhoog. Het zweet brak me uit.
Ik ben twee maal het clubhuis
rond gelopen. Ik heb mijn tas
wel drie keer leeg gehaald.
Zoeken, zoeken. Zonder bril
ben ik niets, ben ik bang. Niet
kunnen lezen; een ramp. Gelukkig lag ie achter de bar, bij
de gevonden voorwerpen…
Het is allemaal maar klein
bier, in vergelijking met de
werkers daar in Qatar, die niet
alleen hun bril, maar ook hun
hoofd door de hitte kunnen
verliezen…

Geslaagd 6e
Loosdrechts Open
Door: Agus Kukupessy en
Ben Walet

LOOSDRECHT
Op zaterdag 25 juni speelden golfers, dames en
heren uit Loosdrecht en
Wijdemeren, om het officiële golfkampioenschap
van Loosdrecht. Strijdperk
was de Par-3 golfbaan van
golfpark Spandersbosch in
Hilversum.
Onder perfecte weersomstandigheden werd het Loosdrechts Open Golf toernooi
voor de 6e keer gespeeld.
De aangekondigde regenbuien
bleven uit en de deelnemers,
zowel beginners als gevorderden, hadden er veel zin en nog
meer plezier in. Het bewijs dat
deze wedstrijd laagdrempelig
is en voor ieder niveau golfer
van ons dorp iets te bieden
heeft.

Marion de Vries werd 1e, op
de 2e en 3e plek gevolgd
door respectievelijk Sander de
Kreek en Evert Weidner.
De stemming onder de deelnemers was geconcentreerd,
serieus, sportief maar bovenal
vriendschappelijk en gezellig.
Na afloop werden op de 19e
hole de individuele prestaties
onder het genot van een al dan
niet alcoholische verfrissing
extra aangedikt en breed uitgemeten.
Het was een geslaagd en gezellig toernooi dat de golfers
van ons mooie dorp wederom
dichter bij elkaar heeft gebracht.
Volgend jaar spelen wij alweer
de 7e editie en heten wij golfers
uit Loosdrecht en Wijdemeren
graag welkom op de golfbaan.
Ook dan zal het strijdperk de
niet eenvoudige maar wel
mooie en unieke Crailoobaan

Winnares Marion de Vries

zijn. De organisatie bedankt de
deelnemers en sponsoren (GC
Spandersbosch, Daan’s Deco-

rations, Ice Cream Bar en Toko
Tiga), zonder wie dit golftoernooi niet mogelijk is.

Voor een impressie en uitgebreid wedstrijdverslag zie onze
website loosdrechtopen.nl
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Zorgmaatje aan Huis
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Saskia Luijer

de regio Gooi en omstreken

| NEDERHORST
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
BERG | op
DE NIEUWSSTER
‘Zorgmaatje
aanDEN
Huis’
te
In samenwerking met

WIJDEMEREN
Bent u op zoek naar een
maatje om samen te koken, te winkelen, een fijne
wandeling te maken of te
helpen met lichte werkzaamheden in en om het
huis? Dan is ‘Zorgmaatje
aan Huis’ misschien iets
voor u. Deze landelijke organisatie start 1 augustus
in de regio Gooi en omstreken.
“Ik weet zeker dat hier veel behoefte aan is,” stelt Catharina
Tonkens. De van oorsprong
kinderverpleegkundige woont
in Loosdrecht en heeft jarenlange ervaring met managementfuncties in de zorg. Recent werd zij gevraagd om in

zetten. Deze landelijke organisatie is op 1 januari gestart en
is binnenkort dus ook in onze
buurt beschikbaar. “Waarom ik hierin spring?” vervolgt
Catharina. “Ik doe ‘t omdat
dit absoluut heel hard nodig
is. Zorgmaatjes ontlasten de
mantelzorg en bieden cliënten
net dat beetje extra.”
Gezelschap en gezelligheid
De genoemde voorbeelden
zijn slechts een greep uit de
mogelijkheden. U kunt ook
denken aan een museumbezoek, begeleiding naar dokter
of ziekenhuis, samen boodschappen doen, een spelletje
of gewoon een luisterend oor.
Gezelschap, aandacht en gezelligheid staat bij ‘Zorgmaatje

aan Huis’ centraal. Tonkens
benadrukt wel dat het puur om
aanvullende mantelzorg gaat,
dus geen medische handelingen of persoonlijke verzorging.
Goede zorgmaatjes
Vol enthousiasme is Catharina bezig met het opzetten van
een poule met goede zorgmaatjes. Deze worden met
zorg geselecteerd. Het gaat
om betrokken mensen die er
graag voor anderen willen zijn.
Uiteraard wordt daarbij de Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) gecheckt. Geïnteresseerden kunnen zich bij haar
aanmelden. Je hoeft geen diploma te hebben, maar wel de
juiste instelling. Het werk als
Zorgmaatje aan Huis is niet op
basis van vrijwilligers, je krijgt
een standaard vergoeding van

€ 16,- per uur.
De juiste match
Hoewel Catharina officieel nog
niet begonnen is, wordt ze ook
door cliënten al gevonden.
Zowel bij cliënten als zorgmaatjes gaat ze altijd thuis op
bezoek. Zo krijgt ze goed zicht
op de vraag van de cliënt en
kan ze makkelijker inschatten
welk zorgmaatje daarbij past.
Tonkens: “Het is belangrijk om
mensen bij elkaar te zoeken
die met elkaar klikken. Want
als je samen leuke dingen
gaat doen, bouw je een band
op met elkaar en moet het
contact plezierig zijn.”
Meer informatie
Wilt u meer weten over ‘Zorgmaatje aan Huis’? Kijk op
www.zorgmaatjeaanhuis.nl

(regio Gooi en omstreken) of
neem contact op met Catharina Tonkens via gooi@zmah.
nl of 06-18978275. De kosten voor het inkopen van de
aanvullende mantelzorg zijn
€ 27,50 per uur. Dit kan particulier, maar ook vanuit diverse
instanties via PGB, WLZ of
WMO.

Op vakantie? Uw medicijn kan gezien worden als drugs!
Als u medicijnen gebruikt
en binnenkort op vakantie
gaat willen we ter voorbereiding een aantal aandachtspunten onder uw
aandacht brengen:
Medicijnverklaring aanvragen
Sterke pijnstillers en ADHDen kalmeringsmiddelen mogen niet zomaar de grens
over. U heeft hiervoor een officiële verklaring nodig. Dat kan
een Schengenverklaring zijn,
een Engelstalige medicijnverklaring, of een verklaring van
het vakantieland zelf. Het kost
minimaal twee weken om de
juiste verklaring te verkrijgen.
Begin dus op tijd! Een medicijnverklaring kunt u bij het
CAK aanvragen (www.hetcak.
nl).
Voldoende medicijnen
Kom tijdens uw vakantie niet

zonder medicijnen te zitten.
Neem voldoende medicijnen
mee voor uw vakantie, en voor
de week erna. Controleer uw
medicijnvoorraad ruim voor
vertrek. En bestel ze op tijd bij
uw apotheek.
Medicijnpaspoort
In uw medicijnpaspoort staan
alle gegevens over uw medicatie en andere zaken, zoals
allergieën. Handig tijdens een
bezoek aan de dokter of apotheek op uw reisbestemming.
De apotheek print uw medicijnpaspoort graag voor u uit,
ook kunnen we het mailen. Let
op, dit is geen geldig reisdocument voor de douane.
Reisapotheek
Welke middelen neemt u mee
tegen kwaaltjes of ziekten
onderweg? Wat mag u niet
vergeten als u ver of lang op

vakantie gaat? Wat moet er in
de verbanddoos? Apotheek.
nl biedt een handige checklist
voor uw eigen reisapotheek.
Mag ik in de zon met mijn medicijn?
Sommige medicijnen, zoals
het antibioticum doxycycline,
kunnen u overgevoelig maken
voor zonlicht. Met als mogelijk
gevolg: uitslag, jeuk of verkleuring van de huid. Of flinke verbranding. Uw apotheker kan u
vertellen of u met uw medicijn
moet opletten in de zon.
Hoe bewaar ik mijn medicijnen
bij hitte?
Hoge en lage temperaturen
kunnen effect hebben op de
werking van uw medicijnen.
De kwaliteit kan dan achteruit gaan waardoor ze minder
goed hun werk doen. Uw apotheker vertelt u graag hoe u uw

medicijn het beste bewaart,
ook in de auto of het vliegtuig.
Is er een tijdsverschil?
Neemt u uw medicijn altijd op
dezelfde tijd in? En heeft uw
vakantiebestemming een tijdsverschil met Nederland? Uw
apotheker bespreekt graag
met u wat een goed innamemoment is tijdens uw vakantie.
Medicijnen in de originele verpakking?

Groep voor nabestaanden
REGIO
Als je je partner hebt verloren, door ziekte of door
een andere oorzaak, kan
het prettig zijn om in contact te komen met mensen
die een vergelijkbare ervaring hebben. Zij snappen
vaak beter waar je mee
wordt geconfronteerd, en

ze hebben al gauw aan een
half woord genoeg.
Op donderdag 27 oktober
start er bij Viore een nieuwe
contactgroep voor nabestaanden. De groep is bedoeld voor
mensen van wie de partner
is overleden (niet langer dan
ongeveer drie jaar geleden)

en die graag in contact komen met anderen die dit ook
hebben meegemaakt. Viore
biedt acht bijeenkomsten aan,
van 14.00 tot 16.00 uur, ongeveer eens in de twee weken.
Tijdens deze bijeenkomsten
worden er diverse activiteiten
georganiseerd rondom het
thema verlies en rouw. Van te-

voren houden we een kennismakingsgesprek.
Meer informatie of aanmelding: aanmelden@viore.org of
bellen naar 035-6853532. De
kosten voor deelname aan de
acht bijeenkomsten bedragen
in totaal € 40,-; Oosterengweg
44; Hilversum; www.viore.org.

Neem uw medicijnen mee in
de originele verpakking met
het etiket erop. Dit voorkomt
onduidelijkheid bij de douane.
Tot slot willen we u een fijne
vakantie wensen. In de zomermaanden is de apotheek op de
gebruikelijke openingstijden
geopend. Heeft u vragen over
het gebruik van medicijnen of
wilt u meer weten over onze
services? Laat het ons weten,
we helpen u graag!
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Ingezonden brief

Oppositie wil zich profileren
De vragen gesteld door De
Kloet en Nienhuis geven mij
de indruk dat de oppositie door
deze vragen te stellen zich wil
profileren. De Kloet was toch
in zijn vorige regeerperiode
belast met de uitvoering van
dit plan? Vind het niet gepast
dat zij nu de wethouder om
verantwoording vragen. Zij
kunnen beide op de hoogte
zijn van het uitvoeringsprogramma en weten hoe het
daarmee staat. Deze vragen
zullen de toch al drukke ambtenaren extra belasten. Dus

raadsleden De Kloet en Nienhuis, zet een actie op om met
vrijwilligers de cabomba en
die kreeftje uit onze plassen
te krijgen. Neem actie om de
wet aan te passen, zodat deze
kreeften ook gevangen mogen
worden, ook al zijn ze nog onder de maat. Zorg dat bij de
gemeente bekend is waar alle
overstorten zich bevinden om
de waterkwaliteit te kunnen
monitoren.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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Jan Pieneman

Repaircafé Kortenhoef
KORTENHOEF
Met ingang van 1 augustus
starten we weer met het Repaircafé in Kortenhoef. Heel
veel spulletjes worden weggegooid. Ook dingen waar
bijna niets mis mee is en die
na een eenvoudige reparatie
weer prima bruikbaar zouden
zijn. Wij helpen mensen om
spullen, die niet meer of niet
goed meer werken, te repareren. Kleine eenvoudige reparaties die samen zijn op te
lossen. Behalve elektronica is
alles welkom. Samen met de
eigenaar van het defecte product wordt er gekeken wat de
mankementen zijn en indien

mogelijk gerepareerd. Hiervoor hebben we een breed
assortiment gereedschap en
technisch inzicht. Er is zelfs
de mogelijkheid tot het printen
van kapotte onderdelen met
een 3D printer. Maar bovenal
wil het Repaircafé laten zien
dat repareren leuk is, en vaak
heel makkelijk. Kom het ook
eens proberen! Wij zijn te vinden op de Dodaarslaan naast
de slijterij herkenbaar aan de
Repaircafé -vlag.
U bent welkom op elke eerste
maandag van de maand vanaf
10:00 uur tot 12:00 uur

Cleanup Loosdrechtse

DE STOOMZUIVELFABRIEK LOOSDRECHT

Rond 1900 werkte een groot deel van de Nederlandse bevolking in de landbouw.
Door de landbouwcrisis heerste er veel armoede. Door het oprichten van coöpe
raties probeerde men hierin verbetering te brengen. Vanaf 1898 werd de Loos
drechtse zuivel verwerkt in het machinegedeelte van de Oranjerie van het landgoed
Eikenrode. In december 1903 werd aan de Nieuwendijk (nu NieuwLoosdrechts
edijk 3) officieel de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Loosdrecht geopend. De toen
geplaatste gevelsteen is bewaard gebleven. De prentbriefkaart toont de achterzijde
van die fabriek. De voorzijde zag er minder fraai uit. Daar bevond zich een groot
platform op de hoogte van de laadvloeren van de paardenwagens (later vracht
auto’s). Zo kon men de melkbussen gemakkelijk overzetten. In het dak aan de kant
van de NieuwLoosdrechtsedijk stond de naam ‘Roomboterfabriek’. De tekst be
stond uit rode dakpannen, de rest van het dak uit grijze.
Tot 1943 was de fabriek in bedrijf. Opvolgend aan de Tweede Wereldoorlog was in
de fabriekshal enkele jaren De Eerste Loosdrechtse IJsfabriek gevestigd. Later is
ook nog enige tijd een meubelfabriek actief geweest. Voorts heeft de firma Huisman
uit Hilversum de hal jarenlang gebruikt als opslagruimte voor meubels. Om het ein
de aan te geven: in 1989 is de fabriek afgebroken om plaats te maken voor de twee
appartementengebouwen die er nu staan.

Plassen levert veel op
LOOSDRECHT
Twee kliko’s vol met glas,
tweeënhalve bedrijfsafvalcontainers met grofvuil,
stukken polyester boot,
barbecue-onderdelen en
zelfs huisraad. De cleanup
van de Loosdrechtse Plassen heeft zondag veel opgeleverd.
De schoonmaakactie is georganiseerd door Stichting
SLOEP, duikcentrum Loosdrecht en de gemeente Wijdemeren. Bij de actie zijn veertig
mensen betrokken. Zij hebben
de hele dag op, bij en zelfs
onder het water afval weggehaald.

Kersverse wethouders Els
Kruijt en Stan Poels gaven
bij Jachthaven het Anker de
aftrap. Vervolgens gingen duikers van Duikcentrum Loosdrecht het water in om allerlei
vuil van de bodem te halen.
“Het is ongelooflijk wat zij boven water hebben weten te
halen”, vertelt dorpscoördinator Bas Immerzeel. “Veel
plastic flesjes, blikjes en glas.
Maar ook isolatiemateriaal,
touw, huisraad en zelfs autobanden.”
Neem afval mee naar huis
De dorpscoördinator roept iedereen dan ook op: “Geniet
van de Plassen, maar gooi je
vuil niet overboord. Neem je

afval mee naar huis en gooi
het daar weg.” Vuil in het water gooien is niet alleen slecht
voor de natuur en de dieren
die op en rond de Loosdrechtse Plassen leven, maar ook
gevaarlijk voor zwemmers.
Immerzeel is erg blij met alle
vrijwilligers en organisaties die
de cleanup mogelijk hebben
gemaakt. “Natuurlijk de Stichting Sloep en Duikcentrum
Loosdrecht, maar ook Jachthaven het Anker, Trapkano.nl,
Natuurmonumenten en zoveel
anderen.” Stiekem hoopt Bas
Immerzeel dat zo’n grootscheepse schoonmaakactie
volgend jaar niet meer nodig
zal zijn. “Dat zou mooi zijn.”
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Dodaarslaan 16 bruist van			
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Dedodaars.nl
KORTENHOEF
Vanaf 1 juli zitten Kledingbank, Energiecoöperatie,
Tasjesbibliotheek, Repaircafé en Buurtkamer aan de
Dodaarslaan 16 in Kortenhoef. Kom gerust een keer
binnenlopen.
De Kledingbank is open dinsdag tot en met vrijdag van
10-16 uur en verkoopt kleding
voor hele kleine prijsjes. Iedereen is van harte welkom.
Mensen met een voedselbankkaart mogen gratis vier
kledingstukken per maand per
gezinslid uitzoeken. De koffie
staat klaar.
Bij de Energiecoöperatie kunt
u voorlopig terecht op maandagochtend en dinsdagmiddag. U kunt gratis advies krijgen over bespaarmaatregelen
en het verduurzamen van uw
huis. Verder bieden we eerste
hulp bij stijgende energielasten. Mogelijk kunnen we helpen bij het vervangen van een
apparaat, maar ook met kleine
maatregelen kunt u al veel
energie besparen.

Houdt u van lezen, dan is boeken lenen bij de Tasjesbibliotheek iets voor u. De tasjesbibliotheek waar vrijwilligers de
uitleen doen, start 19 juli en is
elke dinsdagmiddag open. Er
zijn recent uitgekomen boeken
voor kinderen en volwassenen. Kom langs en schuif gezellig aan bij de leestafel.
Het Repaircafé verhuist ook
mee naar de Dodaars. Gooi
uw kapotte apparaten en andere spullen niet weg maar
laat ze repareren door de enthousiaste en vooral heel handige vrijwilligers. Vanaf 1 augustus is het Repaircafé open
op de eerste maandagmiddag

van de maand van 10-12 uur.
Van de Buurtkamer gaat u nog
veel horen. In de zomer worden plannen gemaakt. Buurtkamer wil een ontmoetingsplek zijn voor jong en oud. De
ruimte is geschikt voor huiswerkbegeleiding, game-wedstrijden, spelletjes doen, workshops,
huiskamerconcert,
debatavond en netwerkbijeenkomsten. Alle ideeën en vrijwilligers zijn welkom! Kijk op de
webpagina: dedodaars.nl voor
contactgegevens, openingstijden en actuele activiteiten van
de verschillende initiatieven.

Leer de Oude Hollandse Waterlinie
kennen

WIJDEMEREN
Een derde van de Nederlandse
gemeenteraden
heeft in de afgelopen vijf
jaar aandacht besteed aan
het gebrek aan openbare
toiletten. Dat blijkt uit een
onderzoek van De Toiletalliantie (een initiatief van
onder andere de Maag Lever Darm Stichting). Een
flinke verbetering, maar
tegelijkertijd heeft twee
derde van de gemeenteraden dus nog geen actie
ondernomen. Ook Wijdemeren heeft nog niets gedaan.
Op een kaart staat per kleurcode aangegeven welke gemeenteraden actief zijn en
wat ze hebben gedaan. Zo
hebben raadsleden in 35 gemeenten vragen gesteld aan
het college over openbare
toiletten. Bij 65 gemeenten
is een motie aangenomen
met de oproep het toilettekort
aan te pakken. Slechts 14
gemeenteraden zijn het verst
gevorderd, omdat ze een beleid hebben vastgesteld voor
openbare toiletten en/of geld
beschikbaar hebben gesteld.
Daar hoort ook Hilversum bij.

Werk nog niet af
Ivo Thonon, woordvoerder
van de Toiletalliantie, stelt
dat het werk nog niet af is,
2/3 heeft nog niets gedaan.
In 2017 zette Geerte Piening
met een rechtszaak het gebrek aan openbare toiletten
in de schijnwerpers. Zij vocht
een boete voor wildplassen
aan met de verdediging dat
er geen openbare toiletten in
de buurt waren die ook voor
vrouwen beschikbaar waren.
Dat ze van de rechter kreeg
te horen dat ze een urinoir
had moeten gebruiken leidde tot verontwaardiging maar
dus ook politieke aandacht.
Het gaat wel steeds beter,
volgens de Toiletalliantie: “Lokale overheden beginnen te
beseffen dat de toiletnorm,
een toilet om de 500 meter in
stadscentra en winkelgebieden, zinvol is. Ze beginnen te
begrijpen dat toiletten nodig
zijn om iedereen in staat te
stellen het huis uit te gaan.”
De doelstelling is: In 2025 is
het aantal Nederlanders dat
regelmatig thuisblijft vanwege
het gebrek aan toiletten is gehalveerd (t.o.v. 23% in 2021),
omdat er voldoende toiletten
zijn. Zie: www.iederewctelt.nl
of www.mlds.nl.

Projectkoor zoekt		
zangers (m/v)

REGIO
Fiets, wandel, ren of skate
langs de prachtige historie
en natuur van de Oude Hollandse Waterlinie en verzamel een unieke medaille.
Omdat de Oude Hollandse
Waterlinie 350 jaar bestaat,
is er een nieuw sportconcept
georganiseerd om historie, beweging en cultuur bij elkaar te
brengen. De route bestaat uit
168 kilometer verdeeld over
tien etappes. Je bepaalt zelf
of je één of meerdere etappes
aflegt. Onderweg ontdek je
de mooiste plekken en historische locaties, zoals: Unesco
erfgoed, forten, kastelen, musea, prachtige natuur, rivieren
en gezellige lokale horeca. Je
kan de Tour Oude Hollandse
Waterlinie afleggen tot en met

In Wijdemeren geen beleid
openbare toiletten

KORTENHOEF
De
Stichting
Prettige
Voorstelling is van plan in
najaar/winter 22/23 cafébijeenkomsten te organiseren in Theater De Blinker, Kortenhoef. Sprekers,
artiesten en andere gasten krijgen er een podium.
Maar het accent ligt op
ontmoeting van inwoners
in een informele setting.

31 oktober 2022.
Wil jij ook een unieke medaille
verdienen en daarbij nieuwe

plekken/historie/cultuur
ontdekken? Schrijf je dan nu in
via website: www.tourdeoudehollandsewaterlinie.nl.

Eén van de vaste ingrediënten in de bijeenkomsten is
een serie optredens van ‘De
Prettige Acht’. Het is een gezelschap van mannen en
vrouwen dat mooie, grappige
en rake liedjes zingt. Het repertoire is overwegend Nederlands, met name uit de
hoek van de kleinkunst. Maar

ook pop en zelfgemaakte gelegenheidsliedjes zullen worden gezongen.
Voor dit gezelschap zoeken
wij mannen en vrouwen met
zangervaring, humor en tijd
voor repetities in het komende
najaar. Elke stemgroep moet
in principe met twee stemmen
vertegenwoordigd zijn.
Het gezelschap staat onder
leiding van Ben Groenendijk,
die ook artistiek leider is van
het Ministerie van Mooie Liedjes.
Belangstelling? Mail prettigevoorstelling@gmail.com.

NIE
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Eerste Bibian Mentelplayground

WEE

Voor opening al een hit
Door: Natascha Rienks

LOOSDRECHT
Aan het Jagerspaadje in
Loosdrecht, tussen de
sportvelden, is afgelopen
woensdag de eerste Bibian Mentelplayground geopend. De speelplek is echt
geschikt voor iedereen.
Het bestaat uit een speeltuin
voor de jongsten, een pumptrack voor iedereen ouder dan
8 jaar en een rolstoelbehendigheidsbaan. Hiermee is een
nieuwe trekpleister geboren in
de gemeente
Nog voor het officiële gedeelte begon, was het al heel erg
druk op de playground, en dan
met name op de pumptrack.
Jong en oud reed met fietsen,
stepjes en skateboards op de
baan. De dag voor de opening
was Bibians zoon, Julian, al
met een skateboard de baan
aan het verkennen. En ook
de broers, en initiatiefnemers

NIEUWS VOOR AN

van de pumptrack, Ty, Jazz
en Reeve zijn al dagelijks aan
het oefenen sinds de baan er
ligt. “Ze hebben ook al vrienden gemaakt, er is zelfs al iemand blijven logeren. Daar is
dit alles voor bedoeld, het maken van nieuwe vrienden. Het
doel is behaald,” zegt Jonna,
moeder van de broers.
Waken over eigen speelplek
Iets wat opvalt tijdens de opening is een groot doek met
een tekening erop van Bibian.
Op de plek waar hij staat lijkt
het net alsof ze toezicht houdt
op alle onderdelen van de
playground, zowel de pumptrack als de speeltuin. “Ik heb
veel vragen gekregen over
dat doek. De baan is nog niet
100% klaar. Op de plek waar
het nu staat komt een 2,5 meter hoge wallride te staan van
hout. Hierop komt de afbeelding van Bibian, “aldus Edwin
Spee, haar partner, tijdens de
opening van de baan. Ook is
er nog een kleinere wallride

in de maak waar gebruik van
gemaakt kan worden.
Mooiste track
Nadat de baan officieel was
geopend door de moeder van
Bibian, Maude Meijlink, was
het de beurt aan de 3 broers,
die ook vereeuwigd zijn op de
baan, om het eerste rondje
te rijden op de track. Daarna
was het de beurt aan diverse
profs om te laten zien wat er
mogelijk was op de track. De
kinderen vonden de stunts
prachtig, maar stonden ook
te trappelen om zelf weer de
baan op te gaan. Jimi Cramer
(12): “Ik vind dit de mooiste
pumptrack die ik ooit heb gezien.”
Meer mogelijkheden
Niet alleen Edwin, maar ook
Stan Poels, wethouder Sport,
en dorpscoördinator Saskia
Hille vinden dat de playground
nog wat mist. Beide spreken
de wens uit voor een watertap
bij de speelplek zodat er altijd

water beschikbaar is tijdens
het spelen. Beide spraken
ook de wens uit om de plek
nog inclusiever te maken door
te kijken of het mogelijk is om
er een uitleen bij de pumptrack te hebben voor kinderen die niet beschikken over
speelgoed met wielen en de

juiste bescherming. Dit idee
pas helemaal bij de wens van
Bibian om alle kinderen in de
wereld te laten samenspelen.
Voor een leuk uitje voor iedereen ga naar de Bibian Mentelplayground. De plek waar
iedereen mee kan doen.

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl
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Veelzijdig Wonderfeel programma

Aangrijpend concert op
Kasteel Nederhorst

‘S- GRAVELAND
Van 15 t/m 17 juli is buitenplaats Schaep en Burgh in
’s-Graveland weer drie dagen lang het groene decor
voor het festival Wonderfeel. In het programma van
deze alweer 8e editie springen enkele ingrediënten er
speciaal uit: veel, heel veel
vrouwelijke componisten,
een Britse en een Oekraïense programmalijn en
de allereerste Wonderfeel
Festivaldenker.
Ook voor kinderen is er van
alles te doen. Van kindervoorstellingen tot waterbeestje

vangen en de Grote Boswachtersquiz. Het festival wil kinderen op jonge leeftijd in contact
brengen met (klassieke) muziek. Daarom is Wonderfeel
voor jongeren tot en met 18
jaar gratis toegankelijk. Vergeet niet voor hen een gratis
ticket aan te schaffen via de
website.
Korting voor leden
Voor leden van Natuurmonumenten is er korting op Wonderfeel-tickets. Je kunt voor
jezelf en drie anderen kaarten
met korting bestellen via de
Wonderfeel Ticketshop. Vul
voor het downloaden van je

tickets je lidnummer in. Met je
ticket draag je bij aan het behoud van de ’s-Gravelandse
buitenplaatsen, waar Schaep
en Burgh en Boekesteyn onderdeel van zijn. Een uitgebreid programma voor jong en
oud met meer dan 100 muziekoptredens, van solo tot symfonisch, van hardcore klassiek
tot kersverse noten, met lijnen
naar jazz, pop en niet-westerse muziek. Uitgevoerd door
(inter)nationale musici van
wereldklasse, zowel jonge
honden als oude rotten. En
daarnaast is er dans en poëzie en kan je genieten van alle
verhalen, gesprekken en films.

Succesvol afsluitend optreden		
MuziMeren
WIJDEMEREN
Vrijdagmiddag 1 juli was
het dan eindelijk zover. De
eerste
voorspeelmiddag
van MuziMeren werd gegeven.
MuziMeren is een initiatief van
de drie plaatselijke muziekverenigingen. Het biedt een vervolg op muziekeducatie Wijdemeren. Al enige jaren verzorgt
muziekeducatie Wijdemeren
introductielessen op school
waarbij kinderen uit groep 5
en 6 de eerste muzikale beginselen krijgen aangereikt.
Kinderen die na deze eerste
kennismaking enthousiast zijn,
kunnen via MuziMeren nog 6
groepslessen volgen op een
instrument naar keuze. Deze
lessen worden verzorgd door
professionele docenten en
hebben een aantrekkelijk ta-

rief, met dank aan subsidie
van de gemeente Wijdemeren
en een gift van de Rotary Wijdemeren.
Terug naar 1 juli. De eerste
voorspeelmiddag voor de instrumentgroepen gitaren en
fluiten. Gitaarleraar Tatakh
Huismans zet tijdens de les
nog even de laatste puntjes op
de i. Zelfs het op- en afkomen
op het podium wordt geoefend. Ook de fluitisten oefenen nog even met hun lerares
Mirjam van der Maas voordat
zij voor het voetlicht mogen
treden. Maar dan is het zover.
De gitaarleerlingen komen op,
het aanwezige publiek van ouders, opa’s en oma’s, broertjes
en zusjes en andere belangstellenden
applaudisseert.
Het is beslist verbazingwekkend hoeveel je kunt leren in

6 lessen. Zowel de gitaristen
als de fluitleerlingen maken
indruk met hun optreden. Het
applaus van het publiek is dan
ook gul en wordt door de artiesten buigend in ontvangst
genomen.
In het nieuwe schooljaar gaat
MuziMeren verder met het
project. Hopelijk nemen dan,
net als vrijdagmiddag, veel
kinderen deel aan de voorspeelmiddag. Door daarna
de muzieklessen nog verder
te vervolgen, kunnen zij zich
steeds meer bekwamen in het
bespelen van een muziekinstrument. Mogelijk dat er na
verloop van tijd zoveel kinderen zijn dat zelfs een jeugdorkest kan worden opgericht. Wil
je meer weten over MuziMeren of het volgen van muzieklessen, bel dan 0650270027

Door Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
De tuin van kasteel Nederhorst was afgelopen vrijdagavond het toneel voor
een bijzonder evenement.
In
samenwerking
met
Stadsherstel Amsterdam
en de Harmine Wolterstichting gaf het Ukraine Liberation Chamber Orchestra
(ULCO) o.l.v. dirigent en
initiatiefnemer Jeroen Weierink een benefietconcert
voor Oekraïne.
In het orkest zitten professionele Oekraïense musici van
de symfonie- en operaorkesten in Kiev, Kharkiv, Donesk
en Dnjipro die hun land vanwege de oorlog zijn ontvlucht.
De meeste van hen wonen nu
in “Het Irishuis” in Deventer.
Die accommodatie is speciaal voor vluchtelingen met
een klassiek-muzikale achtergrond. Jeroen Weierink is dirigent van de Kharkiv City Opera en de Opera van Dnjipro.
Hij kan zijn werk momenteel
niet doen en voelde daarom
de drang om deze avond te
initiëren. “Ik heb daar mannen
naar het front zien vertrekken
in de leeftijd van mijn jongste
zoon. Hoe het met hen is, weet
ik niet.”
De aankondiging in ons weekblad was vrolijk: “Neem je tuinstoel mee of wat kussens. Ver-

geet je gevulde picknickmand
niet, of neem gewoon een flesje wijn mee.” Samen met het
romantische decor had het een
paar honderd mensen naar
de kasteeltuin gelokt. Als snel
veranderde dat sentiment. Bij
het gevoelige Ave Maria van
Caccini – indringend vertolkt
door sopraan Maria Knihnytska – zag je de emotie bij het
publiek. Deze musici spelen
hier vanwege de horror in hun
land. Hun geliefden, familie en
vrienden lopen gevaar en ze
zingen eigenlijk “help ons”.
In de pauze waren er Oekraïense gerechten te koop,
waaronder borsjt, een soort
bietensoep. De opbrengst van
de verkoop samen met de giften die men via een Tikkie of in
een grote pot kon doen leverden in totaal ruim vierduizend
euro op. Jeroen Weierink: “De
vorige keer is van de opbrengst
een gepantserde ziekenauto
gekocht zodat men beter bij de
gewonde soldaten kon komen.
Er worden geen wapens van
gekocht uiteraard.” Ook deze
keer zal de opbrengst ten goede komen aan goede doelen in
Oekraïne.
Na ook vrolijkere muziek zongen tot slot drie solisten met
de hand op de borst en begeleid door het orkest het Oekraïens volkslied. Het was een
indrukwekkend slot van een
bijzondere avond.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

STERK! Makelaars Nederhorst den Berg
NIEUW
IN WIJK
DE VERKOOP:
TE KOOP
IN DE
NEDERVECHT
Lange Wetering 45 Nederhorst
den Berg88 Nederhorst
Platanenlaan
Platanenlaan
den Berg 88 Nederhorst den Berg

Vraagprijs
k.k.€ 575.000,- k.k.
Vraagprijs € 399.500,k.k.€ 575.000,Vraagprijs

sterkmakelaars.com
Beoordeeld op Funda met een 9.2

Beoordeeld op Funda met een 9,2

Geniet 7 dagen per week van de mooiste steaks,
borrelplanken, een uitgebreid BBQ assortiment,
gekoelde wijnen en veel meer!
hof
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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

Ambachtelijke slagerij Jochem Diekerhof is gevestigd aan de Brugstraat 2 in Nederhorst den Berg Tel: 0294 251 204

