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Wonderfeel, muzikale emoties in het groen
Door: Herman Stuijver

‘S- GRAVELAND
Drie dagen Wonderfeel op 
landgoed Schaep en Burgh 
voeren je van het ene mu-
zikale hoogtepunt naar 
het andere. Diepe emoties 
van dood, liefde en natuur 
worden door musici uit de 
hele wereld in gevarieerde 
voorstellingen via het ge-
hoor geïmplanteerd in hart 
en ziel. Onmogelijk om een 
totaalbeeld van ongeveer 
75 optredens, van solist tot 
orkest, te schetsen. Een 
festival met foodtrucks, 
podia, kinderactiviteiten 
en een verfrissend ‘bos-
bad’ is voor eenieder een 

persoonlijke beleving.

De aftrap op Het Veld met top-
talent Anton Spronk op cello 
met het Wonderfeel Festival 
Orchestra o.l.v. Johannes 
Leertouwer was direct een 
schot in de roos. De cello leent 
zich met z’n warme klanken 
voor dromerigheid en reflectie. 
Dit instrument paste ook naad-
loos bij de indrukwekkende 
solo van de Oekraïense Denys 
Karachevtsev in een stamp-
volle Schuur. Met z’n Voice 
of Cello Solo speelde hij met 
klankbeelden de teloorgang 
van zijn woonplaats Kharkiv 
(Oekraïne) van culturele me-
tropool tot frontliniestad. Op 
het Weiland was er plaats voor 

vernieuwing met o.a. Jiraan 
waar de buren uit Syrië, Tur-
kije en de Balkan hand in hand 
de sirto dansen en spelen, 
volksmuziek op z’n mooist. 
Ook gitarist Bram Stadhou-
ders & Baroque Orchestra X 
speelden out of the box op 
oude instrumenten als zink, 
sackbut en klavecimbel het-
geen een bont klankpalet op-
leverde. De vrouwen van het 
Ragazze Quartet deden een 
poging met vertelster Rachel 
Rumah Diaz en sopraan Aylin 
Sezer om de zusterschap over 
het voetlicht te brengen. Een 
ritselende muzikale revolutie 
met veel geschuif van stoelen.

Avond van de Dood
Bijzonder vermakelijk was de 
Avond van de Dood op de 
Bosplek. Hier passeerde het 
Klein Alfabet van de Dood, ko-
misch verteld door bijna-dood- 
ervaringsdeskundige Hans 

van Walbeek en door Club 
Classique werd het ‘onver-
mijdelijke’ muzikaal op toon 
gezet. Jeanette van Schaik 
zong het Ave Maria en bariton 
Michael Wilmering kweelde 
Liebestod van Wagner. Samen 
sloot het duo af met de nr. 1 op 
de Uitvaart Top 100: Andrea 
Bocelli’s Time To Say Good-
bye. Heel verrassend was het 
verschijnen van Freek de Jon-
ge die een actuele versie van 
‘Er is Leven na de Dood’ ten 
gehore bracht. Iedereen jubel-
de mee.

Elitair
Ja, wellicht had presentator 
Lucas De Man gelijk toen hij 
de bezoekers op speelse wij-
ze wees op het elitaire karak-

ter van Wonderfeel. Tickets 
van bijna 70 euro per dag en 
€ 160,- voor 3 dagen zijn niet 
weggelegd voor de lagere in-
komens (kinderen t/m 18 gra-
tis). En ja, 4,50 voor een ijs-
koffie en een tientje voor een 
hamburger zijn een aanslag op 
je portemonnee. Hoewel het 
met broodtrommeltje en water-
tappunt ook te doen is. Inder-
daad is deze mix van klassiek 
en modern geen André Rieu. 
Maar het blijft een goed ge-
organiseerd festival waar een 
kleine 10.000 bezoekers ook 
tijdens de 8e editie Wonder-
feel met volle teugen genieten 
van cultuur in een groen decor. 
Uniek in Europa en een plus-
punt voor Wijdemeren.

FOTO: Zangeres Aylin Sezer, vertelster Rachel Rumah Diaz en het 
Ragazze Quartet

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

Lig niet wakker van je aankoop!
Kies voor onze lokale expertise.

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

Zeker weten.

Wij gaanWij gaan
een weekjeeen weekje

op vakantie!op vakantie!

In week 30 zal erIn week 30 zal er
geen krant uitkomen.
Vanaf week 31 zijn

we er weer!
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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
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

Dunnebier Uitgeverij 0294 - 25 62 00

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN
H. Antonius
   Za. 23 juli: 19.00 uur:
   R. Simileer
   Wo. 27 juli: 9.30 uur:
   J. Dresmé
   Zo. 31 juli: 9.30 uur:
   E. Kaak
St. Martinus
   Zo. 24 juli: 9.30 uur:
   J. Dresmé
   Za. 30 juli: 19.00 uur:
   W. Balk
O.L.V. Hemelvaart
   Zo. 24 juli: 9.30 uur:
   W. Vlooswijk
   Zo. 31 juli: 9.30 uur:
   Liturgiegroep
   Wo. 3 augustus: 10.30 uur:
   J. Dresmé
Veenstaete
   Wo. 5 augustus: 15.00 uur:
   J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 24 juli: 10.00 uur:
   Ds. Jan van Esveldt
   Zo. 31 juli: 10.00 uur:
   Ds. Marnix van der Sijs
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 24 juli: 10.00 uur:
   Ds. J. Haeck
   Zo. 31 juli: 10.00 uur:
   Ds. S. Hovestad - de Jong  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 24 juli: 9.30 uur:
   Prop. H. Kramer
   Zo. 31 juli: 9.30 uur:
   Ds. Y.H.M. Hsu  
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 24 juli: 11.15 uur:
   Ds. Peter Korver     Ds. Peter Korver     Ds. Peter Korver
   Zo. 31 juli: 11.15 uur:
   Geen dienst       
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 24 juli: 10.00 uur:
   Geen dienst
   Zo. 31 juli: 10.00 uur:
   Ds. S. Muns

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

!

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.

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.

Huisartsenpraktijk
JH Bouwman & MJ Stuldreher

Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste gediplomeerde doktersassistente

voor 16-20 uur per week om ons team te komen versterken.

Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV naar
jhbouwman@ezorg.nl

Adres: Voorstraat 39, 1394 CT Nederhorst den Berg
tel: 0294-251203
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Lange raad met schorsingen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De laatste gemeenteraad 
voor de zomervakantie 
duurde ruim 3 uur. Waar-
van bijna een uur verloren 
ging door twee schorsin-
gen waarin partijen met el-
kaar in overleg gingen over 
een amendement. Een wij-
ziging die noodzakelijk was 
om de Jaarrekening alsnog 
goed te keuren. Het leek 
een politiek spel met ‘ge….. 
op de vierkante millimeter’ 
zoals een waarnemer vanaf 
de zijlijn de woordenwisse-
ling over die details noem-
de.

Jaarrekening
Financieel wethouder Gert 
Zagt moest mededelen dat de 
goedkeurende accountants-
verklaring over de jaarstukken 
nog niet gereed was. En het is 
wettelijk verplicht om dat voor 
15 juli (vrijdag jl.) in orde te heb-
ben. Wel is er een uitgebreid 
verslag van de accountant. 
Hierin staan kritische kantte-

keningen over de hoeveelheid 
eigen vermogen van de ge-
meente, dat is gedaald. Ook 
nadert de Algemene Reserve 
een kritische ondergrens. In to-
taal dus een kwetsbare finan-
ciële positie, waarbij het ook 
lastig is om de geldstromen on-
der controle te houden. Desal-
niettemin was Zagt ervan over-
tuigd dat de goedkeuring op tijd 
zou volgen. Ook uit het verslag 
van Marjan Pronk (DLP) die 
voorzitter is van de auditcom-
missie die de financiën van de 
raad controleert, kwam naar 
voren dat deze verklaring er 
zou komen. Toch wilden op-
posanten Nienhuis (CDA) en 
De Kloet (DB) meer, ze wilden 
zwart op wit een goedkeuren-
de accountantsverklaring. De 
discussie ging nu of de raad 
onder voorbehoud akkoord 
kon gaan met de Jaarrekening 
waarin het tekort is opgelopen 
tot 1.201.000 euro. Dat bedrag 
wordt onttrokken aan de Alge-
mene Reserve. Na veel heen 
en weer gepraat ging uiteinde-
lijk iedereen akkoord met een 
amendement van Henrieke 

Abrahamse (PvdA/GrL.) waar-
in staat dat men onder voorbe-
houd van een correcte accoun-
tantsverklaring instemt met de 
Jaarrekening. Indien niet op 
tijd, donderdag 14 juli, 16.00 
uur, dan vervalt dat besluit 
(Verklaring inmiddels binnen).

Pleister op de wonde
Uit de cijfers van de Voorjaars-
nota blijkt dat Wijdemeren in 

2022 ongeveer 2 miljoen extra 
krijgt van het Rijk. Dat leidt tot 
een plus saldo van € 259.000 
voor 2022. Mits er niet nog 
meer tegenvallers komen. Het 
gevolg is dat Algemene Reser-
ve kan stijgen naar een positief 
saldo van ruim 1 miljoen. Want 
5 ton gaat naar de energietoe-
slag voor de minima en twee 
ton naar het klimaatakkoord. 
Behalve Dorpsbelangen maak-

ten alle partijen er nog wel een 
punt van dat die twee ton ook 
echt naar de Reserve Duur-
zaamheid gaat en niet naar de 
Algemene Reserve. Wethou-
der Zagt stond in dubio, natuur-
lijk is hij vóór zonnepanelen en 
groene daken, maar het geld 
kon hij ook goed gebruiken 
voor algemene bestedingen.

Voorlopig geen woningen op Middenweg 100
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
De kans dat er op het per-
ceel Middenweg 100 in de 
Horstermeerpolder twee 
nieuwe woningen worden 
gebouwd, lijkt voorlopig 
van de baan. De meerder-
heid van gemeenteraad 
(12 van de 18) had wel de-
gelijk bedenkingen tegen 
het plan. Die bezwaren zijn 
gebaseerd op provinciale 
regels die stof waren voor 
discussie.

CDA- woordvoerder Rosalie 
van Rijn diende samen met de 
ChristenUnie en D66 een wij-
zigingsvoorstel in. Zij meende 
dat de wethouder op verkeerde 
gronden een negatief besluit 
had genomen. Het werd een 
technisch debatje omdat het 
ging om interpretatie van de 
Provinciale Verordening. Vol-
gens Van Rijn staat er in arti-
kel 16 van het bestemmings-
plan dat er nieuwe woningen 
gebouwd kunnen worden als 
compensatie van de sloop van 
storende agrarische bebou-

wing. De boerderij uit 1920 
heeft geen agrarische functie 
meer, dus zou kleinschalige 
woningbouw in de polder een 
verbetering van de kwaliteit 
betekenen. Het gaat om een 
bedrijfswoning van 98 m2 en 
enkele schuren, alles in ver-
ouderde staat. Eromheen ligt 
2600 m2 grond.

Niet mogelijk
Beginnend wethouder Alette 
Zandbergen had zich laten 
adviseren dat het niet moge-
lijk was op grond van een an-
dere regel. Daarin staat dat er 
pas een woning mag worden 
gebouwd als minimaal 1.500 
m2 bedrijfsgebouwen wordt 
gesloopt. Hier gaat het om 
slechts 520 m2. Ze gaf aan 
dat de gemeente sinds de aan-
vraag in 2020 meegedacht had 
om het wel mogelijk te maken. 
De fracties van VVD, PvdA/
GrL, De Lokale Partij en Jan-
Jaap de Kloet van Dorpsbelan-
gen gaven aan dat ze ook von-
den dat de kwaliteit verbeterd 
zou worden, doch men durfde 
niet in strijd met de provinciale 
regels te handelen. Wel wil-

de Wilna Wind (PvdA/GrL.) in 
overleg met de provincie kijken 
wat wel kan. Eerder nog had 
René Voigt van DB tijdens een 
commissievergadering geuit 

dat iedereen voor het plan was 
en dat Haarlem toch wel rede-
lijk zou zijn. Nu zei Dingeman 
Goossen van DLP dat goed-
keuring een precedent zou 

scheppen ‘en dat kan dus niet’. 
Tot slot bleef Rosalie van Rijn 
erbij dat de raad een kans liet 
voorbijgaan op mooie bebou-
wing in de polder.

FOTO: (links) Henrieke Abrahamse en Gert Zagt (rechts) maken een amendement met griffier Elske 
Hörchner
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Welk cijfer geeft u aan de Spiegelplas?

NEDERHORST DEN BERG
Wandelt of vaart u weleens 
door natuurgebied de 
Spiegelplas? Gaat u daar 
wel eens zwemmen of dui-
ken in het heldere water? 
Fietst u wel eens over het 
Googpad? Dan wil Natuur-
monumenten uw mening 
graag weten! Vul de digita-
le enquête in op https://on-
derzoek.marketresponse.
nl/spiegelplas

Uw bezoek onder de loep

Natuurmonumenten streeft 
ernaar dat onze bezoekers 
optimaal van de natuur kun-
nen genieten. Dat kan alleen 
als we weten hoe bezoekers 
de natuurgebieden en de aan-
wezige voorzieningen waar-
deren. Omdat jaarlijks vele 
duizenden natuurliefhebbers 
de Vechtplassen bezoeken, is 
het hoog tijd om ook de me-
ning van bezoekers aan dit 
gebied onder de loep te ne-
men. Dit jaar is deelgebied de 
Spiegelplas aan de beurt.

Uw mening telt
Vertel ons wat u van uw be-
zoek aan de Spiegelplas vond! 
Was er genoeg parkeergele-
genheid? Werd de route goed 
aangegeven en hoe heeft u 
de kwaliteit van de wandel- en 
fietspaden ervaren? Meedoen 
met het onderzoek is simpel 
en duurt hooguit tien minuten. 
Ga naar https://onderzoek.
marketresponse.nl/spiegel-
plas en help ons het gebied te 
verbeteren.

   

Ingezonden brief

Een stukje niemandsland in de randstad
Tussen Loenen aan de Vecht 
en Loosdrecht liggen ca. 26 
arken met een permanente 
bewoning op voormalig recre-
atiepark de Mijnden. Dit stukje 
woongemeenschap valt tus-
sen wal en schip waar het om 
hulpdiensten gaat.

Politie, brandweer noch am-
bulance neemt meteen de 
juiste afslag. De hulpdiensten 

uit Breukelen en Maarssen 
rijden richting Oud- Loos-
drecht en rijden de oprit Mijn-
den voorbij. De hulpdiensten 
uit Loosdrecht en Hilversum 
rijden naar Loenen aan de 
Vecht en rijden ook de oprit 
Mijnden voorbij. Er komt een 
moment dat de hulpdiensten 
terugkomen, echter dan zijn 
er op dat moment al een he-
leboel kostbare minuten ver-

loren gegaan. Dit ondanks 
de juiste informatie die door-
gegeven is door de centrale. 
Ook zijn de chauffeurs voor-
zien van een foute code om 
de slagboom van het terrein 
te kunnen openen. Hoe kan 
dit voorkomen worden? Want 
juist in deze kostbare minuten 
kunnen levens gered worden!

G. Kok
   

Help, konijn gezien
NEDERHORST DEN BERG
Er loopt al enige weken een 
roodbruin konijn rond op de 

Kooikerboog, het zit meestal 
in het plantsoen en het laat 
zich niet vangen. Iemand 

moet dit beestje toch missen.

   

140 inwoners Regio vonden werk in de zorg
REGIO
De werkgelegenheidspro-
jecten in de regio Gooi en 
Vechtstreek blijven hun 
vruchten afwerpen. Inmid-
dels hebben al 225 mensen 
betaald werk gevonden na 
deelname aan één van de 
projecten. Dit blijkt uit de 
meest recente cijfers uit 
de regio. Het werkt vooral 
in de zorgsector: 140 men-
sen vonden hun weg naar 
een betaalde baan in deze 
sector.

Er zijn volop vacatures en 
werkzoekenden in de Gooi 
en Vechtstreek, maar vraag 
en aanbod komen niet over-
een. Om deze mismatch op 
te lossen zijn er voor verschil-
lende sectoren werkgelegen-
heidsprojecten in het leven 
geroepen. Alle projecten zijn 
samen met het bedrijfsle-
ven en onderwijs ontwikkeld. 
Vermeldenswaardig is het 
GGZ-project dat gericht is op 
mensen met een psychische 

kwetsbaarheid. Deze mensen 
zitten nu veelal thuis – met of 
zonder een uitkering, terwijl 
ze wel kunnen en graag willen 
werken. Van de 21 mensen 
die dit traject gevolgd hebben, 
is inmiddels de helft aan het 
werk. De stip op de horizon 
van de trajecten is dat er ruim 
500 inwoners duurzaam aan 
het werk gaan. Om dit doel te 
bereiken zijn er in de afgelo-
pen periode nieuwe projecten 
gelanceerd in de horeca, ICT, 
bouw en techniek.

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?

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

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

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

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

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

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

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

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

DROOM NU,
REIS LATER!

José
uw persoonlijke reisadviseur

BETROUWBAAR 
REISADVIES!

Foto: NM, René Koster
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Trammelant aan de waterkant
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Een verontruste bewoner 
van een woonark bij De Ot-
ter vertelt emotioneel: “De 
Dutchen Group van eige-
naar Xander van Rijswijk 
heeft ons leven overhoop 
gehaald. In september 
2021 zijn jachthaven De 
Otter, Jachtservice Breu-
kelen en Recreatiecentrum 
De Mijnden gekocht door 
Dutchen. Direct gingen de 
ligplaatsprijzen bij De Ot-
ter met factor 3 omhoog. 

Winterstalling was niet meer 
mogelijk. Mijn vaste parkeer-
plaats gold niet meer. M.a.w. 
het pesten was begonnen. 
Dutchen wil graag de hele 
jachthaven leegtrekken en 
tientallen villa’s voor hele rij-
ke mensen gaan bouwen. Na 
tientallen jaren netjes je huur 
betaald te hebben aan de ge-
broeders Bikker, die de jacht-
haven van hun vader overna-
men en sinds 1932 bestaat, 
krijg je een aangetekende brief 
waarin staat dat je huur wordt 
opgezegd. Een aantal woon-
arkbewoners dienen over 2 
maanden hun woonark weg 
te halen en een aantal hebben 
tot 30 juni 2023 de tijd gekre-
gen. Echt niet normaal!”

Bouwplan
Het blijkt dat Dutchen bij De 
Otter 30 tot 40 villa’s wil gaan 

bouwen. De duurste schijnen 
2 miljoen euro te moeten kos-
ten. De woonbooteigenaren 
kunnen naar hun ligplaats 
fluiten. De meeste recreanten 
met hun boot moeten tevens 
vrezen voor hun ligplaats. Als 
goedmaker wil Dutchen bij de 
ingang van De Otter 24 ap-
partementen bouwen waar de 
huurders van de eigen woon-
arken en de huurders van de 
huisjes met vaste woonbe-
stemming kunnen gaan wo-
nen. Maar welke huur wordt 
het? Wat de woonarken be-
treft, zijn 8 in eigendom van 
de bewoners en 4 in eigendom 
van Dutchen. Van de 8 woon-
arken in eigendom hebben 5 
geen huurcontract en 3 wel 
een huurcontract. Bij de vori-
ge eigenaar was dit normaal. 
Gewoon elkaar vertrouwen en 
dat ging altijd goed. Iedereen 
betaalde op tijd de huur.

Gesprek Wijdemeren
De verontruste bewoner: 
“Huurbescherming voor woon-
arken voor bestaande huur-
contracten gaat in op 1 juli 
2024. Voor nieuwe huurcon-
tracten is dit ingegaan op 1 juli 
jl. Waar is onze overheid mee 
bezig? Waar we met spanning 
naar uitkijken is het gesprek 
op dinsdag 19 juli dat de ge-
meente Wijdemeren heeft met 
Dutchen. Wijdemeren heeft 
namelijk een vaststaand be-
stemmingsplan voor De Otter. 
De gemeente mag dit bestem-

mingsplan handhaven. In het 
huidige plan dient alles te blij-
ven, zoals het is. Alleen enkele 
oude pandjes mogen vervan-
gen worden. Dit wil Dutchen 
natuurlijk niet.”

Grootkapitaal
Hij vervolgt: “Wij hebben als 
woonarkbewoners een alter-
natief plan aan de gemeen-
teraad aangeboden. De 12 
woonarken kunnen dan blij-
ven. De 300 ligplaatsen voor 
de recreanten zouden ook 
kunnen blijven. Een deel van 
de jachthaven zou mogen ge-
bruikt worden om minstens 20 
villa’s te bouwen. Kijk, wij wo-
nen al tientallen jaren in onze 
woonarken en bij ons gaat het 
om vaste bewoning, maar ook 

de recreanten wilden we hun 
ligplaats houden. Waar moe-
ten deze recreanten anders 
naar toe met hun boot? Dut-
chen reageerde negatief op 
ons alternatief, want ze willen 
de mooiste plekken hebben 
voor het behalen van de groot-
ste winst. En onze woonarken 
liggen op de mooiste plaatsen. 
Ze gaan de gemeente vragen 
om het bestemmingsplan te 
wijzigen met als uitgangspunt 
dat alles weg moet. De Otter 
is een van de mooiste plekken 
in Loosdrecht. Laten we dit zo 
houden. Het liefst zoals het is. 
Kijken of Wijdemeren bestand 
is tegen het grootkapitaal!”

Mijnden
Naar verluidt wil Dutchen het-

zelfde doen bij Jachtservice 
Breukelen. De situatie bij re-
creatiecentrum De Mijnden 
voor wat betreft de 22 woon-
arken willen ze laten zoals het 
is. Hier is de ligging van de 
woonarken niet strijdig met de 
herinrichtingsplannen (bouw 
dure villa’s). Ze liggen name-
lijk verborgen in de vroegere 
vluchthaven van het Plassen-
schap. Deze ligging is daarom 
heel anders dan bij De Otter 
en bij Jachtservice Breukelen. 
De mooiste plekken zijn na-
melijk het meeste waard. We 
hebben Dutchen om commen-
taar gevraagd, zij wilden niet 
reageren.

   

44 jaar juf Marja
NEDERHORST DEN BERG
De Warinschool nam vrij-
dag jl. afscheid van juf Mar-
ja Vlaanderen. Na 44 jaar 
voor de klas staan. Plus 
zes jaar als leerling van 
deze school. De geliefde 
juf vloog letterlijk uit, want 
ze zat in een vliegtuigje 
dat om 13.45 uur over de 
school vloog, uitgezwaaid 
door de kinderen, ouders 
en collega’s.

Volgens directeur Myrna van 
Wijk is 44 een magisch getal: 
‘44 kerstdiners, 44 paasont-
bijtjes, 44 sportdagen, 44 keer 
afscheid nemen van jouw klas-
je. In die 44 jaar heb jij 1100 
kinderen geleerd te knippen, 
te tellen, te schrijven en voor-

al te spelen. In die 44 jaar heb 
jij 12.000 tranen gedroogd 
wanneer kinderen weer eens 
achtergelaten werden door 
hun ouders. 5300 dagen heb 
jij jouw kinderen verwonderd, 
nieuwsgierig gemaakt en een 
stapje verder in hun leven ge-
holpen. In die 44 jaar nam jij 
de leerlingen zo’n 420 keer 
mee op excursie. Je maakte 
overal een feestje van. Van de 
schoenmaker, naar de winkel 
van Jan Westhof, tot de ap-
pelboomgaard of de boerde-
rij. Over feestjes gesproken, 
jij hebt wel 3 schooljubilea 
gemaakt: 100, 125 140 jaar. 
Waar jij uiteraard in de orga-
nisatie zat. In die 44 jaar zat 
jij op 2 verschillende locaties, 
maakte jij twee grote verbou-

wingen, één grote schilderklus 
en één kleine metamorfose 
mee. In die 44 jaar heb jij wel 
440 keer de Poppenkast te-
voorschijn gehaald. Het blijft 
toch een grappig gezicht wan-
neer er een poppenkast door 
de gang loopt, aangezien jij 
erachter verdween. In die 44 
jaar heb jij tijdens zo’n 175 stu-
diedagen met lichte tegenzin 
zelf in de banken gezeten. In 
die 44 jaar zijn er 6 directeuren 
en zo’n 50 collega’s de revue 
gepasseerd. In die 44 jaar had 
jij 528 weken vakantie, dat is 
10 jaar in totaal. Als je het zo 
bekijkt, is 44 jaar zo gehaald’.
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Wijdemeerse brandweer sluit  
oefenseizoen gezamenlijk af

Door: Linda Blok

LOOSDRECHT
Luid hulpgeroep klonk 
er dinsdagavond vanaf 
de Wijde Blik. Zo’n dertig 
opvarenden van diverse 
schepen lagen daar in het 
water te dobberen, al dan 
niet gewond. Zij waren 
slachtoffer van een wind-
hoos bij Ottenhome. Het 
was het scenario voor de 
laatste avond van het oe-
fenseizoen voor de brand-
weerposten van Loos-
drecht, ’s-Graveland en 
Nederhorst den Berg. Ze 
kijken terug op een ge-
slaagde eindoefening.

Naast de ‘slachtoffers’ te water 
kregen de brandweerlieden te 
maken met gewonden op de 
kant. In de consternatie was er 
brand ontstaan en waren twee 

personen bekneld geraakt. 
Het leverde een enorme cha-
os op; een uitdaging voor de 
brandweerkorpsen die met al 
hun materieel ter plaatse kwa-
men.

Waar de boot en oppervlak-
teredders van ’s-Graveland 
startten met het redden van 
de eerste gewonden, werden 
daarna de boten van Neder-
horst den Berg en Loosdrecht 
ingezet voor slachtofferver-
voer. De bemanningen van de 
blusvoertuigen hielden zich op 
de kant bezig met opvang van 
getroffenen en het bestrijden 
van een brand in de boten-
loods op het terrein van Otten-
home. Ook de duikploeg van 
Nederhorst den Berg kwam 
in actie toen bleek dat twee 
opvarenden niet meer boven 
waren gekomen.

Het ging in de oefening vooral 
om afstemming en samenwer-
king tussen de korpsen. Dat 
lukte goed vond de Bergse 
postcoördinator Bart IJkhout: 
“Het was even bekijken wie 
wat zou doen, maar dat liep 
al snel lekker.” Tot ongeveer 
2009 werd er door de Wijde-
meerse korpsen vaker ge-
zamenlijk groots geoefend, 
maar dat verwaterde. Op het 
jubileumfeest van brandweer 
Nederhorst den Berg werd het 
idee voor een gezamenlijke 
grote afsluiting van het oe-
fenseizoen nieuw leven inge-
blazen, vertelt de Loosdrecht-
se oefenleider Rutger van ’t 
Klooster: “In het echt komen 
we elkaar ook regelmatig te-
gen, meer samen oefenen is 
nuttig.” De oefenavond werd 
afgesloten met een hapje en 
drankje namens Ottenhome.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

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

FOTO: Anouk van ‘t Klooster

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Actie!
Boerencake

5 plakken € 2,65

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



Johan Landwaart beantwoordt als 
Wijkbrandweer in ’s-Graveland, 
Ankeveen en Kortenhoef regelmatig 
vragen over de plaatsing van rook-
melders. Sinds 1 juli is het wettelijk 
verplicht om op elke verdieping van 
de woning een werkende rookmel-
der te hebben.

Johan zit al ruim 27 jaar bij Brandweer ’s-Gra-

veland en is voormalig eigenaar van de plaat-

selijke supermarkt. Hij is dus inmiddels geen 

onbekende meer in zijn buurt. Behalve advies 

geven over het plaatsen van rookmelders 

voert hij ook woningchecks uit op aanvraag 

van inwoners, thuiszorg of woningcorporatie.

Hulpverlener
Zo kwam hij op verzoek van een woningcor-

poratie binnen bij een woning waar de spullen 

overal opgestapeld lagen. “Ik kan iemand 

daarmee niet helpen, ben op zo’n moment 

ook geen handhaver, maar hulpverlener in de 

breedste betekenis van het woord. Ik ben er 

voor de veiligheid van de bewoner en die van 

de buren.” 

Johan gaf er tips, er werden rookmelders 

opgehangen en nog altijd komt Johan af en 

toe langs voor een praatje en controle van de 

vluchtweg.

Praatje
De functie Wijkbrandweerman vervult hij 

naast zijn werk voor de afdeling Operationele 

informatievoorziening van Brandweer Flevo-

land. Daarnaast is hij vrijwillig brandweerman 

in ’s-Graveland en is hij ook postcoördinator 

van die brandweerkazerne. In al die functies is 

het menselijke aspect de overeenkomst. 

“Dat vond ik al het leukst in mijn werk als 

supermarkteigenaar. Ook Wijkbrandweerman 

heeft dat in zich. Het is niet alleen de woning-

check of dat advies, maar het heeft ook een 

sociale functie. Dat praatje, mensen aanhoren 

is ook belangrijk.”

Voor alle veelvoorkomende vragen over de 

rookmelderverplichting: www.rookmelders.

nl. Johan Landwaart is Wijkbrandweerman 

voor ‘s-Graveland, Kortenhoef en Ankeveen 

en bereikbaar via 06-10318369 en wijkbrand-

weer-graveland@brandweergooivecht.nl.

Wijdemeren
informeren

Het Wijkspreekuur 
op 28 juli in Loosdrecht 
gaat niet door.

Bekendmakingen

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

20 juli 2022

Kort

Energietoeslag 
gaat omhoog

  Wijkbrandweer voor advies en woningcheck

#mooiWijdemeren
@gemeentewijdemeren

>     Waardering voor mantelzorgers
Bent u mantelzorger in Wijdemeren? De 

gemeente ziet en waardeert dit. Zij reikt 

daarom ieder jaar de mantelzorgwaarde-

ring uit. Dit is een blijk van waardering in de 

vorm van een VVV-cadeaukaart van 50 euro. 

Inwoners die in 2022 minimaal 3 maanden 

aaneengesloten en minimaal 8 uur per week 

voor iemand in de gemeente Wijdemeren 

zorgen kunnen de waardering aanvragen. 

Let op! Dit kan tot 1 september 2022. Aan-

vragen kan via de website van de gemeente 

https://www.wijdemeren.nl/mantelzorg of 

door te bellen met 14035.

>     Bijdrage voor zwemles
Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen 

halen, zodat ieder kind veilig kan leren 

zwemmen. Ook als ouders of verzorgers 

hier niet voldoende geld voor hebben. Het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland 

betaalt voor deze kinderen de zwemles. 

Heeft of kent u een kind dat door financiële 

omstandigheden niet op zwemles kan? Of 

heeft moeten stoppen met zwemles? Vraag 

dan een bijdrage voor zwemles aan bij het 

Jeugdfonds. Ga naar https://jeugdfonds-

sportencultuur.nl/fondsen/noordholland/ en 

kies Zwemles.

>     Tuinmenu Overmeer-Noord
Bewoners van Overmeer-Noord kregen een 

tijd geleden de folder ‘Tuinmenu’ voor het 

afkoppelen de regenpijp in hun brievenbus. 

Wij zijn erg blij met de aanmeldingen die we 

al binnen hebben gekregen. U kunt zich nog 

tot 31 juli aanmelden. Lever uw ingevulde 

folder in bij de brievenbus aan het hek van 

de Meester Kremerschool om mee te doen 

met het afkoppelen en/of de duurzame ini-

tiatieven. Na uw aanmelding maken we een 

afspraak met u om de wensen voor uw tuin 

af te stemmen.

>     Opening Stichtse Kade
Op vrijdag 29 juli opent wethouder Kruijt 

officieel de vernieuwde Stichtse Kade. Ze 

zal symbolisch het afsluithek verwijderen, 

waarna de nieuwe weg officieel open is 

voor iedereen. Tijdens de werkzaamheden 

aan de Stichtse Kade hebben we het asfalt 

verwijderd en een betonfietspad geplaatst. 

De weg kan er nu weer jaren tegenaan.

De overheid verhoogt de eenmalige 
energietoeslag van 800 euro naar 
1300 euro. Dat betekent dat inwoners 
met een inkomen tot 120 procent van 
het sociaal minimum nog eens 500 
euro gaan ontvangen. Het is nog niet 
bekend wanneer dit gaat gebeuren.

500 euro extra
Heeft u de toeslag al aangevraagd of ontvan-

gen? Dan hoeft u niks te doen. De gemeente 

zorgt ervoor dat u de extra compensatie van 

500 euro krijgt. Heeft u een bijstandsuitkering, 

IOAW- IOAZ- of Bbz-uitkering? Ook dan hoeft 

u niks te doen. U krijgt de extra compensatie 

van 500 euro automatisch van de gemeente. 

Houd er wel rekening mee dat dit nog enkele 

weken tot maanden kan duren.

Toeslag aanvragen
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.

U kunt de energietoeslag aanvragen via het 

aanvraagformulier op www.wijdemeren.nl/

aanvragenenergietoeslag. Wilt u de aan-

vraag liever schriftelijk doen? Bel dan naar 

de gemeente voor een aanvraagformulier: 

telefoonnummer 14 035.

Energietoeslag gaat omhoog

Opening 
Bibian Mentel Playground

We zijn bezig met het gereed 
maken van een nieuwe locatie 
voor de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. In het LichtBaken 
in Loosdrecht krijgen straks 
vier (waarschijnlijk een gezin) 
Oekraïners een plek om te wonen 
en tot rust te komen.

Op dit moment zijn er ongeveer 110 mensen 

uit Oekraïne opgevangen in de gemeente Wij-

demeren. Dit aantal blijft vrij stabiel. Afgelopen 

weken zijn een paar Oekraïners teruggegaan 

naar hun geboorteland.

Bedankje voor vrijwilligers
De burgemeester bedankte vorige week 

tijdens een bijeenkomst de vrijwilligers van 

IJsclub Nederhorst den Berg voor hun inzet 

bij het inrichten en gereed maken van wonin-

gen aan de Kastanjelaan. De woningen zien 

er heel goed uit en de bewoners zijn blij er te 

kunnen wonen.

Informatie voor Oekraïners
Op wijdemeren.nl/oekraine is een folder te 

vinden met informatie over wonen in Wijdem-

eren in het Oekraïens. Daarin staat informatie 

over onder meer zorg, werk en school.

Update Oekraïne



> Aangevraagde 
   omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Noordereinde 70: plaatsen zonnepanelen, 

   zaakkenmerk Z.73321 (12.07.22)

Loosdrecht
- aangrenzend aan perceel Muyeveldsche 

   Wetering E1635: verspreiden slib,

   zaakkenmerk Z.73170 (04.07.22)

- Horndijk 16: vervangen dakkapel en kozijn, 

   zaakkenmerk Z.73299 (11.07.22)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: wijzigen gevel, 

   zaakkenmerk Z.73342 (13.07.22)

- Oud-Loosdrechtsedijk 279a: verleggen

   oeverlijn, zaakkenmerk Z.73251 (07.07.22)

- Rading 34: wijzigen gevels,

   zaakkenmerk Z.73252 (07.07.22)

- Rading 36: wijzigen gevels,

   zaakkenmerk Z.73253 (07.07.22)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 

14 035. U kunt geen bezwaar maken tegen een 

aanvraag omgevingsvergunning. 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 21: verplaatsen slipway en uitbreiden

   steiger, zaakkenmerk Z.72901 (05.07.22)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 36b: plaatsen zonnepanelen, 

   zaakkenmerk Z.72422 (11.07.22)

- Zuidereinde 109 en 111, J.H. Burgerlaan 22b, 

   24, 26 en 28: vervangen beschoeiing (Le Reve 

   Weids), zaakkenmerk Z.72640 (05.07.22)

Kortenhoef
- Kerklaan 24 en 26: vernieuwen en herplaatsen

   antenne opstelpunt, zaakkenmerk Z.72639 

   (11.07.22)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 44: verbouwen

   woning, zaakkenmerk: 70910 (05.07.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Ankeveen
- Herenweg 17: uitbreiden woning,

   zaakkenmerk Z.71844 (06.07.22)

- Herenweg 18: uitbreiden woning,

   zaakkenmerk Z.71843 (06.07.22)

Breukeleveen
- Herenweg 47a: bouwen botenhuis,

   zaakkenmerk Z.71181 (06.07.22)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 198a: uitbreiden

   hoofdgebouw, zaakkenmerk Z.72348 (08.07.22)

’s-Graveland
- t.h.v. De Boomgaard 7: bouwen poldergemaal

   en doorvaarbare duiker, zaakkenmerk 

   Z.72467 (06.07.22)

> Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

- Kerklaan 1 te Kortenhoef: vervangen van de 

   bestaande gasdistrictstation,

   zaakkenmerk Z.73113

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt.

Informatie kan worden verkregen bij de

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-

streek telefoon nummer 088-633 3000.

> Verwijdering aanhangwagens

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

hebben het voornemen om door middel van 

bestuursdwang aanhangwagens te verwijderen 

op de volgende locatie:  

Parkeerplaats tussen Dammerweg en 
Reeweg te Nederhorst den Berg

De rechthebbende eigenaren worden tot en 

met zaterdag 6 augustus 2022 in de gelegen-

heid gestel om hun eigendom te verwijderen. 

Op de betreffende aanhangwagens is een

aankondiging over deze voorgenomen

bestuursdwang geplakt. 

> Vaststelling bestemmingsplan 
Rading 128 te Nieuw-Loosdrecht, 
besluit omgevingsvergunning 
voor het bouwen van 12 woningen
en besluit hogere waarden Wet 
geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet

bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad het

bestemmingsplan Rading 128 te

Nieuw-Loosdrecht heeft vastgesteld.

Verder maken burgemeester en wethouders 

van de gemeente Wijdemeren bekend dat zij

met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.12, 

eerste lid, onder a, sub c, van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

een omgevingsvergunning hebben verleend 

voor het bouwen van 12 woningen aan de 

Rading 128 te Nieuw-Loosdrecht.

Voor dit plan zijn op grond van artikel 83 en 

110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht tevens 

hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld.

Het plan
Het plan betreft de herontwikkeling van een

bedrijfslocatie aan de Rading 128 te Nieuw-

Loosdrecht. De bestaande bedrijfsbebouwing 

wordt gesloopt en vervangen door een nieuw 

woongebouw met 12 huurappartementen. 

Onder het gebouw komt een parkeerkelder. 

Ten gevolge van het wegverkeer op de Rading 

zullen 4 woningen een hogere geluidsbelasting 

ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde 

genoemd in de Wet geluidhinder. 

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-

besluiten hebben van 23 december 2021 tot en 

met 2 februari 2022 gedurende zes weken ter 

inzage gelegen. Binnen deze periode zijn drie 

zienswijzen ingekomen. Deze zienswijzen heb-

ben niet geleid tot een aanpassing van het plan. 

Wel heeft een ambtshalve wijziging plaatsge-

vonden. Hiermee zijn twee gebouwgebonden 

geluidsschermen als voorwaardelijke verplichting

opgenomen in de regels. 

Inzage
Het bestemmingsplan, het besluit omgevings-

vergunning voor het bouwen en het besluit 

hogere waarden Wet geluidhinder met de 

daarbij behorende stukken liggen met ingang 

van 21 juli 2022 gedurende een termijn van 6 

weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan 

en de omgevingsvergunning inzien op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 

Rading 128. Het planidentificatienummer is: 

NL.IMRO.1696.BP0001Radng1282021-va00. 

Voor het inzien van het besluit hogere waarden 

Wet geluidhinder kunt u een mail sturen aan 

info@wijdemeren.nl. 

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Gecoördineerde regeling
Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad de 

coördinatieregeling van toepassing verklaard 

voor het bestemmingsplan en de aanvraag 

omgevingsvergunning voor het perceel Rading 

128 te Nieuw-Loosdrecht. 

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het bestemmingsplan en de omgevings-

vergunning beroep indienen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit hogere waarden Wet geluid-

hinder beroep in indienen bij de rechtbank 

Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA 

te Utrecht.

> Vaststelling bestemmingsplan 
Secundaire ontsluiting Châlet 
Parc De Vechtoever te Nederhorst
den Berg 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren

maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke

ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad op 

12 juli 2022 het bestemmingsplan ‘Secundaire

ontsluiting Châlet Parc De Vechtoever’ te 

Nederhorst den Berg ongewijzigd heeft vast-

gesteld.

Het plan
Met het bestemmingsplan wordt geregeld dat 

châlet parc De Vechtoever gebruik kan maken 

van een secundaire ontsluiting. De ontsluiting 

is een al bestaande toegang die wordt gebruikt 

ten behoeve van de aan- en afvoer van chalets, 

grond en stelconplaten e.d., voor nooddiensten

en voor de aan- en afvoer van propaan. Ook 

de locatie van de propaantanks wordt met dit 

bestemmingsplan vastgelegd. 

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de 

daarbij behorende stukken ligt met ingang van 

21 juli 2022 gedurende een termijn van

6 weken ter inzage. U kunt het plan inzien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 

Eilandseweg 32 te Nederhorst den Berg of een 

afspraak maken voor inzage op het gemeente-

huis. Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696. BP9900Eilweg322021-va01.

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

beroep indienen bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA te ’s-Gravenhage.

> Ontwerpbesluit omgevingsver-
gunning en ontwerpbesluit 
verklaring van geen bedenkingen 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 176a/178

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 ‘Loosdrecht landelijk 

gebied Noordoost 2012’ voor de realisatie van 

maximaal 7 woningen en de omzetting van 

een bedrijfswoning naar een burgerwoning 

aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 176a/178 te 

Nieuw-Loosdrecht.

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad een 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen met ingang van 21 

juli 2022 gedurende een termijn van 6 weken

ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omgevings-

vergunning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

door te zoeken op Nieuw-Loosdrechtsedijk 

178. Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV05NLD1782022-on01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

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.

Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring 

van geen bedenkingen kunt u 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.

> Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning en ontwerpbesluit 
verklaring van geen bedenkingen 
afwijken bestemmingsplan voor 
het bouwen van een recreatiewo-
ning, een havengebouw en een 
entreegebouw op recreatiepark 
Mijnden aan Bloklaan 22a,
Loosdrecht. 

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), 

Bekendmakingen

Bouwen en wonen

Wijdemeren
informeren

20 juli 2022
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Verkeer

het voornemen hebben om een omgevings-

vergunning te verlenen voor het afwijken 

van het bestemmingsplan ‘Recreatiecentrum 

Mijnden’ voor het realiseren van een nieuwe 

recreatiewoning, het vernieuwen en vergroten 

van het entreegebouw en het realiseren van 

een havengebouw op het perceel Blokland 

22a, te Loosdrecht. 

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad een 

ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen

afgegeven voor bovengenoemd plan. 

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen met ingang van

21 juli 2022 gedurende een termijn van 6 weken 

er inzage. U kunt het ontwerpbesluit omgevings-

vergunning en de ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

door te zoeken op Bloklaan 22a. 

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV08Blok22a2022-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.

> Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning en ontwerpbesluit 
verklaring van geen bedenkingen
Nieuw-Loosdrechtsedijk 176a/178

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 ‘Loosdrecht landelijk 

gebied Noordoost 2012’ voor de realisatie van 

maximaal 7 woningen en de omzetting van 

een bedrijfswoning naar een burgerwoning 

aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 176a/178 te 

Nieuw-Loosdrecht.

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad een 

ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

afgegeven voor bovengenoemd plan.

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen met ingang van

21 juli 2022 gedurende een termijn van 6 weken

ter inzage. U kunt het ontwerpbesluit omge-

vingsvergunning inzien op

www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 178. Het planidentifi-

catienummer is:

NL.IMRO.1696.OV05NLD1782022-on01.

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het 

inzien van de stukken op het gemeentehuis.

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.

Een zienswijze op het ontwerpbesluit verklaring 

van geen bedenkingen kunt u 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.

> Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning en ontwerpbesluit 
verklaring van geen bedenkingen 
afwijken bestemmingsplan voor 
het bouwen van een recreatie-
woning, een havengebouw en 
een entreegebouw op recreatie-
park Mijnden aan Bloklaan 22a, 
Loosdrecht. 

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 omgevings-

vergunning te verlenen voor het afwijken 

van het bestemmingsplan ‘Recreatiecentrum 

Mijnden’ voor het realiseren van een nieuwe 

recreatiewoning, het vernieuwen en vergroten 

van het entreegebouw en het realiseren van 

een havengebouw op het perceel Blokland 

22a, te Loosdrecht. 

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad een 

ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen 

afgegeven voor bovengenoemd plan. 

Inzage
De ontwerpbesluiten liggen met ingang van

21 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 22a. 

Het planidentificatienummer is:

NL.IMRO.1696.OV08Blok22a2022-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.

> Ontwerpbesluit weigering 
omgevingsvergunning en ont-
werpbesluit weigering verklaring 
van geen bedenkingen bouwplan 
voor aanpassen van de jachthaven 
“De Loosdrechtse Haven” aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 218 te 
Loosdrecht.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken mede namens de gemeenteraad van 

Wijdemeren bekend dat zij het voornemen 

hebben om, met toepassing van artikel 2.12, lid 

1, sub a, onder 3o, van de Wet algemene be-

palingen omgevingsrecht (Wabo), de aanvraag 

omgevingsvergunning inzake het revitaliseren 

van de jachthaven en met name versterking 

van de havenfunctie en nautische activiteiten, 

het verhogen van de bestaande bedrijfsbe-

bouwing en herplaatsing en wijziging van de 

bestemming van woonschepen, te weigeren.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering op 

10 februari 2022 besloten de ontwerp verklaring 

van geen bedenkingen te weigeren.

Plan
Het betreft een aanvraag omgevingsvergunning 

voor de activiteit ‘handelen in strijd met de 

regels ruimtelijke ordening’ (1e fase) voor het 

revitaliseren van de jachthaven.

Inzage
De ontwerp weigeringsbesluiten liggen met 

ingang van donderdag 21 juli 2022 gedurende 

een termijn van 6 weken ter inzage. 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt 

u een schriftelijke zienswijze op het ontwerp 

weigeringsbesluit omgevingsvergunning 

indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders van Wijdemeren, Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht.

Een zienswijze op het ontwerp weigeringsbe-

sluit verklaring van geen bedenkingen kunt u 

indienen bij de gemeenteraad van Wijdemeren, 

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken door te 

bellen naar telefoonnummer 14 035.

Indien u het besluit wil ontvangen kunt u dit 

digitaal aanvragen bij info@wijdemeren.nl.

> Weigering omgevingsvergun-
ning en weigering verklaring 
van geen bedenkingen perceel 
Middenweg 100 te Nederhorst 
den Berg

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), 

een omgevingsvergunning hebben geweigerd 

voor het afwijken van het bestemmingsplan 

voor het bouwen van twee woningen op

Middenweg 100 te Nederhorst den Berg.

Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad de 

verklaring van geen bedenkingen voor dit plan 

geweigerd.

Inzage
Het besluit ligt met ingang van 21 juli 2022

gedurende een termijn van 6 weken ter inzage. 

U kunt het plan opvragen door een mail te 

sturen aan info@wijdemeren.nl. 

Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u 

tegen het besluit omgevingsvergunning beroep 

in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

> Verkeersbesluiten

Loosdrecht         
- Eikenlaan t.o. huisnr. 9, Loosdrecht : aanleggen

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

   in verband met handicap belanghebbende 

   (bij GPP met aanvrager) (25 juni 2022 )

Kortenhoef
- Reigerlaan 18, Kortenhoef: opheffen

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

   in verband met handicap belanghebbende 

   (bij GPP met aanvrager) (2 juni 2022 )

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

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) 
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‘’Als de bij verdwijnt, leeft de mens 
nog maar 4 jaar”

Door: Mijntje Hageman

KORTENHOEF
Het bijenseizoen is in volle 
gang en de bijen zijn hard 
aan het werk om honing te 
maken. Hobby-imker Ber-
nadette Smits weet er alles 
van; in haar tuin heeft ze 
twee bijenvolken.

Het begon allemaal toen ze uit 
nieuwsgierigheid een cursus 
volgde waarbij zij aan het werk 
mocht in een bijenvolk van een 
ander. Na afloop van de cur-
sus kreeg ze een volk mee om 
zelf voor te zorgen. Nu acht 
jaar later heeft zij twee zacht-
aardige volken die beide in de 
zomer uit ongeveer 50.000 bij-
en bestaan.

Mannetjes uit het nest
In de winter zijn er veel minder 
bijen, ongeveer 10.000. Dit 
komt doordat de vrouwelijke 

bijen aan het einde van het 
bijenseizoen, van april tot eind 
augustus, alle mannetjes het 
nest uitgooien. Dit is puur om-
dat zij, naast hun zaad niet no-
dig zijn voor de voortplanting. 
In de winter overleven alleen 
de koningin en haar werksters 
in de kast. Bernadette laat de 
bijen vooral hun gang gaan, 
vertelt ze. Als het niet nodig 
is, gaat ze ook niet in de kast 
werken. “Dat is alleen maar 
stressvol voor de bijen.” Ze 
imkert niet voor de honing, 
ze laat de meeste honing in 
de kast achter, omdat het hun 
wintervoer is. Toch houdt ze 
wel een paar potjes over, voor 
vrienden, familie en bezoek. 
Op dagen dat ze wel de kast in 
gaat, trekt ze eerst haar imker-
pak aan. Dan gaat ze op zoek 
naar de eitjes, als er nog eitjes 
liggen dan is het eigenlijk al 
helemaal in orde met het volk, 
vertelt Bernadette. De konin-

gin legt de eitjes, dus als die er 
nog liggen is de koningin wel 
ergens te vinden en groeit het 
volk nog goed door.

Bruidsvlucht
Ze vertelt veel over de bij, 
bijvoorbeeld over zwermen 
bijen die zomaar uit het volk 
vertrekken met de koningin. 
Het oude volk krijgt dan een 
nieuwe koningin. Zo’n zwerm 
vestigt zich dan tijdelijk ergens 
anders, dan worden ze opge-
schept door een collega-imker 
en die brengt hen dan naar 
een nieuw onderkomen. En 
de bruidsvlucht: als de nieuwe 
koningin is uitgekomen vliegt 
de oude koningin met ande-
re darren, de mannetjes, een 
aantal kilometer van de kast 
vandaan om te paren. Daarna 
heeft ze genoeg eitjes om tij-
dens het bijenseizoen per dag 
wel 2.000 eitjes te leggen.

Einstein
Bijen zijn enorm belangrijk 
voor ons voedsel; ongeveer 
70% van alle gewassen wordt 
bestoven door de bijen. Berna-
dette hecht om die reden veel 
waarde aan een uitspraak van 
Albert Einstein: “Als de bij van 
de aardbodem verdwijnt, heeft 
de mens maar vier jaar om te 
leven.” Daarom raadt ze voor-
al aan om veel bloemen in de 
tuin te nemen en een bijenho-
tel voor wilde bijen. In april en 
mei worden er meerdere nati-
onale imkeracties gehouden, 
bijvoorbeeld ‘Voer De Bij Bij’, 
waarbij Bernadette dient als 
voedselbank; mensen kun-
nen zaadjes bij haar ophalen. 
En ze kan gevolgd worden 
op haar Instagram account: 
@bernadette_smits, waar zij 
haar imkerwerk plaatst.

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

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

Mini muffi ns
10 stuks

Geldig van donderdag 14 t/m zondag 31 juli.

WWW.BAKKERJEROEN.NL

eroen
Mini appel-
flapjes
Mini appel-
flapjes
Mini appel- Witte bollen

6 stuks
Pesto BBQ
brood

Zomer in je bol

3+1
GRATIS

NU VOOR 
€  5,50

2e zak
GRATIS

NU VOOR 
€  4,55

Foto: Fotostudio68, Helga Jansen
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Charlotte groeit als kool
Door: Patrick Schaap

KORTENHOEF
Met haar eerste deelname 
in de Giro Donne wist Kor-
tenhoefse Charlotte Kool, 
mede door haar prestaties, 
de schijnwerpers op haar 
gericht te krijgen. Internati-
onaal staat ze nu nog beter 
op de kaart.

In de schaduw van de Tour de 
France voor de mannen, had-
den de vrouwen ook hun eigen 
‘grote’ ronde. De Giro Donne 
is een wielerwedstrijd in Italië 
die 9 etappes lang is en gezien 
wordt als een van de belang-
rijkste meerdaagse rittenkoer-
sen van het jaar.

In uitstekende vorm
Grote namen als Marianne 

Vos en Annemiek van Vleu-
ten gaven acte de présence 
deze ronde. Marianne Vos kon 
een etappeoverwinning aan 
haar toch al indrukwekkende 
palmares bijvoegen en Anne-
miek van Vleuten won in haar 
laatste seizoen het algemeen 
klassement. Charlotte Kool, de 
23- jarige wielrenster van de 
DSM-ploeg, was dus ook van 
de partij en verkeert in uitste-
kende vorm. Zo won ze begin 
mei de GP Eco-Struct, een in-
ternationale wielerwedstrijd in 
België. En sprintte ze drie keer 
naar het podium, door twee 
keer tweede en een keer derde 
te worden. Ook werd ze 7e in 
het puntenklassement. Helaas 
zat er geen overwinning voor 
de Kortenhoefse in, maar met 
haar overwinning in België en 
ereplaatsen in deze ronde, ziet 

de toekomst er rooskleurig uit.

Geen etappe
“Ondanks dat ik drie podium-
plekken behaald heb, baal ik 
wel een beetje van het feit dat 
ik geen etappe gewonnen heb. 
In de vijfde etappe had ik de 
uitgelezen kans, mede door 
het goede werk van mijn ploeg, 
om een etappeoverwinning te 
boeken. Maar doordat ik de 
laatste bocht verkeerd inschat-
te en Elisa Balsamo daarvan 
profiteerde, stond ik alsnog niet 
op het hoogste treetje”. Elisa 
Balsamo, die ook een aardige 
staat van dienst heeft, is een 
Italiaans wielrenster die meer-
dere Europese titels op de 
baan op zak heeft en de huidi-
ge wereldkampioen op de weg 
is. Balsamo en Kool zijn elkaar 
al meerdere malen tegenge-

komen bij wielerwedstrijden. 
Vorig jaar versloeg Kool haar 
twee keer in een massasprint. 
Dit jaar lagen de kaarten an-
ders.

“Op deze manier is er wel een 
rivaliteit ontstaan tussen ons, 
maar wel met respect voor 
elkaar. Zoals het hoort. Het is 
geen rivaliteit zoals die tussen 

Dylan Groenewegen en Fabio 
Jakobsen is”. Welke wieler-
wedstrijden er verder nog in 
het verschiet liggen, daar kon 
ze geen duidelijkheid over ge-
ven. “Ik mag daar helaas niks 
over zeggen, de ploegleiding 
komt tijdig met de bekendma-
king van de selectie voor de 
wedstrijden. Tot die tijd blijf ik 
mijn uiterste best doen.”

   

De getallen van de ‘12-uur van Ankeveen’
ANKEVEEN
Eens in de 5 jaar is de ‘12 
uur van Ankeveen’ een eve-
nement waar iedereen in 
de wijde omtrek mee bezig 
is. Iemand zei zelfs dat het 
in den lande uniek is, om 
aan te geven hoe een klei-
ne gemeenschap samen 
werkt om op sportieve wij-
ze geld in te zamelen voor 
goede doelen. Zien we het 
NOS-journaal een volgende 
keer? Karel Spoor, voorzit-
ter van de St. Oranje Fes-
tiviteiten Ankeveen, zette 
alle feiten op een rijtje.

Goede Doelen
1-  Arnoud Voetlaan; Make A 
Wish; 41 rondes; € 8113,20.
2-  Ladies Only; Het vergeten 
Kind; 37 rondes; € 7454,40.
3-  AchterSteVoren; Zonnepane-
len ASV; 43 rondes; € 7168,40.
4-  Kern Ankeveen; Villa Labora 
het Zandkasteel; 45 rondes; 
€ 6673,10.
5-  Millenials van Tegenwoordig; 
Peter Pan Vakantieclub; 42 
rondes; € 5579,25.
6-  Ankeveen Buiten; Hersen-
stichting; 38 rondes; € 4246,20.
7-  Lokin Pleinstrijders; Inrichten 
van het schoolplein; 39 rondes; 
€ 3934,84.
8-  KIKA- team; KiKa, kinderkan-
kerbestrijding; 39 rondes; 
€ 3445,00.
9-  De Reddertjes; Artsen zonder 
Grenzen; 41 rondes; 

€ 3175,00.
10-  Cornelis Tromp; De Boeme-
rang Hilversum; 40 rondes; 
€ 3108,05.
11-  Familie Hagen; KNGF Ge-
leidehond; 41 rondes; 
€ 3029,64.
12-  Schuimlikkers; Ecomare 
Texel; 41 rondes; € 2794,25.
13-  2e jeugd van tegenwoordig; 
Tasjes Bibliotheek; 40 rondes; 
€ 2561,50.14
14-  Peddel to the Medal; Stich-
ting Semmy; 44 rondes; 
€ 2210,55.
15-  Vreemdelingenlegioen; Giro 
555 Oekraïne; 39 rondes; 
€ 1994,70.
16-  Vergeetmijnietjes; Alzhei-
mercafé Wijdemeren; 39 rondes; 
€ 1926,70
17-  All Directions / Ankeveens 
Havenloos Mannenkoor; Spie-
ren voor Spieren; 41 rondes; 
€1897,00.
18-  Kantje Boord; Dagbesteding 
de Kuijer; 43 rondes; € 1890,59.
19-  De Vriendschaps Kring; 
Stichting Muzimeren; 38 rondes; 
€ 1800,50.
20-  Ankeveense IJsclub; 
Stichting Hulphond; 40 rondes; 
€ 1777,00.
21-  Team CDA; Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg; 46 
rondes; € 1757,05.
De rekensom: Uit de verkoop 
van drank en hapjes, de vei-
ling en verdere activiteiten is 
het de organisatie gelukt om 
€ 29.995,- over te houden. Dit 

bedrag is gedeeld door alle 
geroeide rondes, dat waren er 
857. € 29.995,857 delen door 
857   rondes   komt   neer   op 
€ 35,00 per ronde wat alle 
teams dus ontvangen hebben. 
Na het optellen van al het bin-
nengekomen geld via de bank, 
de QR-codes, en de contante 
donaties op de locatie is er in 
totaal het megabedrag bij el-
kaar geroeid van € 76.536,92.

Badeendjes
Een activiteit die eruit sprong 
was de Badeendjesrace. Rond 
de klok van 17.00 uur werd een 
lading van 3000 badeenden 
met een grote shovel gelost in 
de sloot voor de Martinuskerk. 
Door middel van stroming wer-
den de eenden met behulp van 
de ‘s -Gravelandse brandweer 
naar de 150 mtr. verderop gele-
gen haven gespoten. Alle een-
den hadden een uniek nummer 
dat correspondeerde met de 
loten die door de dag heen ver-
kocht waren. De Badeenden-
race is mede mogelijk gemaakt 
door Zipper kleding Weesp en 
Verkley Slagerij te Bussum.

De winnaars
1e prijs, € 750,00: 0221/ 2e 
prijs, € 500,00: 2382/ 3e prijs, 
€ 250,00: 2731/ 4e prijs Zip-
per cadeaubon van € 100,00: 
193 / 5e prijs, Zipper cadeau-
bon van € 100,00: 1274 / 6e 
prijs, Zipper cadeaubon van 

€ 100,00: 1105 / 7e prijs, Zip-
per cadeaubon van € 100,00: 
0396 / 8e prijs Zipper cadeau-
bon van € 100,00: 2063 / 9e 
prijs, Slagersbon van € 50,00: 
1909 / 10e prijs, Slagersbon 
van € 50,00: 2922 / 11e prijs, 
Slagersbon van € 50,00: 2685 
/ 12e   prijs,   Slagersbon    van 
€ 50,00: 2322.

Wanneer het lotnummer hier 
tussen staat, kunt u contact 
opnemen met Karel Spoor dan 
wordt er een afspraak gemaakt 
om de prijs te brengen of op 
te halen. Tot slot wil de SO-

FA-voorzitter alle vrijwilligers 
en alle commissieleden die de 
’12 uur van Ankeveen’ tot een 
grandioos succes hebben ge-
maakt heel hartelijk bedanken. 
Zonder al deze mensen zou 
het niet mogelijk zijn geweest 
dit evenement te organiseren. 
Verder is Karel Spoor ook een 
woord van dank verschuldigd 
aan alle sponsoren die hen op 
velerlei manieren hebben ge-
steund. IJsclub Ankeveen heeft 
nu ook weer geheel belange-
loos hun terrein beschikbaar 
gesteld, daarvoor ook heel har-
telijk dank

FOTO: Wijdemeren van Boven
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Zich bewust van zijn naderende einde en volledige 
aanvaarding hiervan, heeft hij met al zijn levenslust en 
wilskracht, deze strijd niet kunnen winnen.
Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, 
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van 
mijn geliefde, vader, schoonvader en opa

Willem Pouw

✩Kortenhoef, 20 juni 1944            †Kortenhoef, 22 juni 2022

geliefde van 

Gerda van Deutekom

    Gerda
    ✝Ingrid en Aart-Jan
    Nathalie en Bob
    Angelique, Jazzlynn
         Kyra en Nada

Correspondentieadres:
Reigerlaan 18, 1241 ED Kortenhoef

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken 
van medeleven en steun die wij ontvingen 
na het overlijden van onze (schoon)vader

Coos Alblas
 Het is een troost te weten dat wij niet de enigen 

zijn die hem missen.

 Robin en Letta Timmerman-Alblas

Lelystad, juli 2022

De overweldigende belangstelling na het overlijden van 
onze lieve moeder, oma en trotse overgrootoma 

Corry van Houten - de Groot
heeft ons allen erg goed gedaan. 

Wij willen u via deze weg daarvoor hartelijk danken.

Namens de kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen

Nederhorst den Berg, juli 2022

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Wij ververzorgen allle voorkomende 

werkzaamkzaamheden opop het gebied van: 

Water, GGas, Zink, ssanitair, riolering 

en dakbakbedekking.

Wijnands
Installtallt atieatiea Servicevicevice

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

                        
                                             

Na een lang leven en een korte ziekteperiode is, voorzien van 
het H. Sacrament van de Zieken, van ons heengegaan onze 
lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder 

Petronella Cornelia Leurs - Hagen
Nel

* Weesperkarspel    † Laren NH 
21 december 1927  14 juli 2022 

echtgenote van Herman Leurs  † 11-11-1986 

                                         Rini † en Evert †
                                         Bertus en Ellie 
                                         Mees en Marinka 
                                         Anneke en Jan 

                                         Klein- en achterkleinkinderen 

Correspondentieadres:  
Stichts End 38, 1244 PP Ankeveen 

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 22 juli om 
12.00 uur in de St. Martinuskerk, Stichts End 23 te Ankeveen. 

Aansluitend is er gelegenheid om de familie te ontmoeten en 
te condoleren in Restaurant 1244, Stichts End 50 te Ankeveen. 

Na afloop vindt de crematieplechtigheid in besloten kring 
plaats. 

Voor de liefdevolle verzorging gaat onze speciale dank uit 
naar alle medewerkers van Amaris Theodotion te Laren NH, 
met name van afdeling De Prinsemarij.

Bloemenadres: Uitvaartcentrum Dekker & Zn. 
Van Riebeeckweg 45, 1212 EH Hilversum

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

Wie heeft mijn sleutelbos
gevonden in winkelcentrum

De Meenthof Kortenhoef.
Graag contact opnemen 

met tel 0294-256200

Graag een opgeruimd huis?
Is keuzes maken moeilijk?
Samen gaan we a/d slag. 
Lotte van Aerle, opruim-

coach. 06-12227976
info@lottevanaerle.nl

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

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
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Dode ooievaars in  
Ankeveen

Door: Peter Jansen

ANKEVEEN
Op donderdag 7 en vrijdag 
8 juli hebben we bij ons ooi-
evaarsnest aan de Stichtse 
Kade in Ankeveen twee dode 
ooievaars gevonden. Eerst een 
jong, dat op punt van uitvliegen 
stond en de dag erna een ou-
derdier (zie foto). Beide dieren 
hebben we na overleg met het 
Dutch Wildlife Health Centre in 
Utrecht, naar Lelystad (Wage-
ningen Bioveterinary research, 
WBVR) gebracht voor nader 
onderzoek. Toen we terug-
kwamen werden we er door 
enkele buurtgenoten op geat-
tendeerd dat het tweede jong 
waarschijnlijk ook dood was, 
het bleek levenloos op het 
nest te liggen. Spijtig genoeg 
bevindt het nest zich op een 
hoogte van ongeveer 10 meter 
en is het niet verantwoord om 
in de mast te klimmen om het 
kadaver te verwijderen. Bij na-
vraag bij andere eigenaren van 
ooievaarsnesten in de nabije 

omgeving bleek een ouderdier 
verdwenen te zijn, maar de jon-
gen, 2 tot 3 per nest, het wel 
goed te maken.

Op dit moment wachten we 
op de uitkomst van het onder-
zoek. In eerste instantie denk 
je aan vogelgriep en er wordt 
voor zover we hebben begre-
pen bij deze vogels onderzoek 
naar verricht. Opmerkelijk is 
dat andere vogels (eenden, 
zwanen en ganzen) op ons 
land nog geen last schijnen te 
hebben van een ziekte en we 
geen andere dode dieren heb-
ben gevonden. Is het geen vo-
gelgriep, dan is het raden naar 
de oorzaak van de sterfte zoals 
andere ziekteverwekkers (bac-
teriën, schimmels, parasieten) 
of een niet afdoend voedse-
laanbod. De onderzoeker van 
het WBVR was erg betrokken 
en we hebben hem alle vrijheid 
gegeven bij zijn poging om de 
doodsoorzaak van de dieren te 
achterhalen.

Hoog niveau ASV Petanque ‘91
Door: Wim Bornhijm

ANKEVEEN
Terwijl in Den Bosch het 
Europees Kampioenschap 
Petanque 2022 wordt ge-
houden werd in Ankeveen 
de 5 de ronde gespeeld om 
het clubkampioenschap.

In de 1ste ronde viel een uit-
slag op van 13-0, maar dat 
was ook de enige. Er volg-
den in de andere partijen 
spannende wedstrijden met 

nipte overwinningen. In de 
2de ronde was het nog span-
nender en waren 13-10 en 
13-11 ook uitslagen. Na een 
tussendoortje en een pauze 
in de schaduw werden voor 
de 3de ronde enkele toppers 
tegen elkaar geloot. Het wa-
ren schitterende partijen die 
van hoog kwaliteit getuigde. 
Die werd door Piet en Felix in 
de laatste menne beslist met 
een goed geschoten bal: 13-
11. Al met al weer een zeer 
geslaagd toernooi met een 

verrassende winnaar en wel 
John Hagen met 3 gewonnen 
en een saldo van plus 20. Een 
goede 2de was Piet met 3 
winstpartijen en 16 plus, der-
de was organisator Ric, ook 
met 3 winstpartijen, een saldo 
van plus 12. Ben had de pech 
dat zijn medespelers hun dag 
niet hadden en zodoende was 
hij de Poedelprijswinnaar. Het 
volgende toernooi is zaterdag 
20 augustus, dus noteer vast 
in je agenda en kom eens kij-
ken.

   

Try-out SLOEPVaarrally vraagt om vervolg
LOOSDRECHT
Zoals al eerder bericht is 
de SLOEPenTocht voor 
Loosdrecht en omgeving 
aan zijn eigen succes 
ten onder gegaan, maar 
daar heeft de Stichting 
S.L.O.E.P. zich niet volle-
dig bij neergelegd. Direct 
na de afgelopen succes-
volle Feesttiendaagse is 
dan ook gezocht naar een 
alternatief.

Dit is op zondag 10 juli een 
onvervalste (puzzel)rally op 
en rond de Loosdrechtse plas-
sen geworden. Deze keer als 
een try-out om te zien of een 
eerste opzet een mooie basis 
kan worden voor de aanko-
mende jaren. En dat is gelukt. 
Een onvervalste rallytoer ging 

vanuit de Porseleinhaven in 
Loosdrecht onder prachtige 
weersomstandigheden van 
start. Het maximaal aan-
tal deelnemende boten had 
zich daadwerkelijk voor deze 
‘proefdag’ aangemeld en wist 
voorzien van een herkenbare 
rallyvlag de route met de no-
dige inzet en enthousiasme 
af te leggen. Bij de tussentijd-
se controlepost en vooral na 
de finish werd iedereen nog 
geweldig voorzien van ge-
sponsorde drankjes en hap-

jes waarna de prijsuitreiking 
kon plaatsvinden. Het bericht 
dat deze dag een vervolg in 
2023 zal krijgen werd met 
gejuich ontvangen. Kortom, 
na al deze prachtervaringen 
die door de deelnemers en 
SLOEP-organisatie zijn op-
gedaan, is een mooie basis 
gelegd voor de uitgebreidere 
versies in de komende jaren.

Voor uitslagen en foto’s: kijk 
op www.stichtingsloep.nl

   

Zinvolle daginvulling voor mensen 
met dementie
WIJDEMEREN
De gemeente is op zoek 
naar drie mensen die als 
netwerkbegeleider voor 
mensen met (beginnende) 
dementie mee willen doen 
aan een onderzoek. Het 
gaat om het onderzoeks-
project ‘Samen naar een 
zinvolle daginvulling voor 
mensen met dementie’, 
dat loopt tot eind oktober 
2022.

De gemeenten Wijdemeren 
en Hilversum willen samen 
met inwoners met (beginnen-
de) dementie in kaart bren-
gen wat voor hen belangrijk 
is in hun dagelijks leven. Wat 

draagt bij aan een zinvolle 
daginvulling? En wat is nodig 
om dit voor elkaar te krijgen? 
Deze inwoners krijgen bege-
leiding van een zogenaamde 
netwerkbegeleider. Dit kan 
een professional zijn, een 
ervaringsdeskundige of een 
vrijwilliger. De netwerkbege-
leider gaat in gesprek met de 
deelnemers en de mensen 
uit hun directe omgeving: het 
netwerk. We zoeken mensen 
die tot oktober gemiddeld drie 
uur per week beschikbaar 
zijn, (enige) ervaring hebben 
met mensen met dementie en 
in staat zijn om een goed ge-
sprek te voeren en de uitkom-
sten vast te leggen. Nieuws-

gierigheid en een netwerk in 
of kennis van de gemeente 
Wijdemeren en/ of Hilversum 
zijn een pré.

Aanmelden
Aanmelden kan door een kor-
te motivatie en uw telefoon-
nummer te sturen naar Sacha 
van Tongeren: st@kl.nl. We 
nemen telefonisch contact op 
voor het vervolg. Dit project is 
een initiatief van het Netwerk 
Dementie Gooi en Vecht-
streek waar ook de lokale af-
deling van Alzheimer NL aan 
deelneemt. Het actiegerichte 
onderzoek wordt uitgevoerd 
door Kennisland, en mede 
gefinancierd door ZonMW.

  

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl
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Lofzang op onze vrijwillige 
boswachters
Sinds ik boswachter bij Na-
tuurmonumenten ben, lijken 
mensen opeens stikjaloers op 
mij. “Jij hebt maar mazzel,” 
roepen ze dan, “lekker de hele 
dag buiten!” Uiteraard kom ik 
vaker buiten dan menig werk-
nemer, maar het aantal uren 
dat een gemiddelde boswach-
ter per dag buiten loopt, is de 
afgelopen jaren flink gedaald. 
We zijn te druk met kantoor-
werk, overleggen en andere 
binnendingen. Jammer voor 
de boswachter, maar óók jam-
mer voor de bezoekers in onze 
gebieden. Uit onderzoek is ge-
bleken dat een praatje met de 
boswachter tijdens een wan-
deling of fietstocht enorm op 
prijs wordt gesteld. Een uitje 
in een natuurgebied blijkt nóg 
waardevoller te worden als 
de boswachter de bezoeker 
wijst op een zingende vogel, 
bijzondere plant of een ander 
natuurverschijnsel.

Zou het niet fantastisch zijn, 
vroegen Tamara en ik ons 
daarom een tijdje geleden af, 
als we speciale boswachters 
in de gebieden hebben, die 
deze natuurpraatjes met de 
wandelaars en fietsers kun-
nen maken? Hoe fijn zou het 
zijn als deze vrijwillige bos-
wachters onze bezoekers wel-
kom heten, uitleggen hoe de 
wandel- en fietsroutes lopen, 
mooie natuurverhalen vertel-
len en vragen beantwoorden. 
Maar tja, verzuchtten we des-
tijds, gaan we zulke vrijwillige 
boswachters eigenlijk wel vin-
den? Het antwoord: jazeker!

16 vrijwilligers
Na een drukke periode van 
werven, intake-gesprekken 
voeren en een opleiding orga-
niseren staat er een ploeg van 
maar liefst 16 boswachters te 
trappelen om onze natuurge-
bieden in te trekken. En wát 
voor een ploeg: stuk voor stuk 
energieke, enthousiaste na-
tuurliefhebbers die hun liefde 
voor de Vechtplassen graag 
delen met alle omwonenden, 
dagjesmensen, kinderen en 
voorbijgangers. Elk weekend 

gaan onze boswachters op 
pad in de Vechtplassen. Dat 
doen ze met een -al zeggen 
we het zelf- prachtige bak-
fiets vol verrassingen. Heb je 
weleens de schedel van een 
eend dichtbij bekeken of die 
van een ree? Wist je dat er in 
zoet water ook mosselen le-
ven? Hoe ziet een muggenlarf 
of vlokreeftje er eigenlijk uit? 
Onze boswachters kunnen 
het je haarfijn uitleggen én 
laten zien. Met hun tomeloze 
energie gaan ze waterdiertjes 
zoeken met langslopende kin-
deren. Sommigen trekken ge-
woon hun schoenen uit en lo-
pen met lange broek en visnet 
zó de plas in. Anderen hebben 
prachtige gesprekken met 
voorbijgangers over de natuur, 
maar ook over het leven met al 
z’n mooie en verdrietige kan-
ten.

Na elk weekend krijgen Ta-
mara en ik prachtige foto’s 
op de app en een enthousiast 
verslag van de dienstdoen-
de boswachters over hoeveel 
mooie gesprekken ze hebben 
gevoerd en welke activiteiten 
ze hebben gedaan met de 
kinderen en volwassenen die 
het geluk hadden om langs de 
bakfiets te lopen. En weet je 
wat: nu ben ík stikjaloers!

Elk weekend kun je de bos-
wachters met bakfiets tegen-
komen op drukke plekken in 
de Vechtplassen. Bijvoorbeeld 
bij de parkeerplaats aan het 
Googpad (ingang Zanderij-
sluis), bij de strandjes van de 
Spiegelplas of op de hoek van 
de Lambertszkade en het Mo-
leneind.

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp

  

Vacature bij EBBEN Partners 

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau met een 
partnerstructuur en een multidisciplinair team. Een ambitieuze en groeiende 
organisatie. We hebben interessante en uitdagende opdrachten in de private 
en publieke sector. We worden gedreven door een oplossingsgerichte aanpak 
en plezier en vriendschap in het werk.

Officemanager/ PA

De officemanager en PA bij EBBEN is een veelzijdige spin in het web. Jij houdt 
overzicht en ondersteunt de vier partners op secretarieel en organisatorisch 
gebied. Ook voor personeelsaangelegenheden kunnen we op jou bouwen. 
Kijk voor de details op onze website of mail Cosmo Schuurmans, 
Schuurmans@EBBENPartners.nl, als je vragen hebt of als je direct je motivatie 
en je CV wilt delen.

EBBEN Partners is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, 
gespecialiseerd in:  
· Onderzoek en forensische diensten   
· Audit, risicomanagement en compliance  
· Waardering, geschiloplossing en herstructurering.

Bel ons gerust als je vragen hebt. Op onze website zie je ook onze andere 
vacatures, we zoeken onder meer een senior auditor en een werkstudent. 
Voor een uitgebreide informatie over de vacature verwijzen wij je naar 
onze website.

EBBEN Partners Hilversum, Nassaulaan 25a 
Email: info@EBBENpartners.nl 
Tel: 035 2057575

 EBBEN Partners groeit 
 en professionaliseert. 
 Help jij mee? 

www.ebbenpartners.com
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Waar een klein dorp 
groot in kan zijn

KORTENHOEF
De Tasjesbibliotheek te 
Kortenhoef bedankt het 
Ankeveense team ‘Ra-
cen voor Lezen’ of wel ‘2e 
jeugd voor 1e jeugd’ on-
gelooflijk hartelijk voor de 
manier waarop zij alles uit 
de kast gehaald hebben 
om een prachtige waarde-
cheque van € 2.562,- aan 
onze Tasjesbibliotheek te 
kunnen overhandigen. Wij 
zijn daar ontzettend blij 
mee.

Twee zaterdagen stond jullie 
Team Racen voor Lezen voor 
ons op de markt met stapels 
boeken. De mensen mochten 
zelf bepalen wat een boek 
voor hen waard was. Verder 
werden er aan de lopende 
band poffertjes gebakken en 
ook dat liep als een trein. En 
als klap op de vuurpijl konden 
jong en oud meedoen aan 
boekhangen, een heel origine-
le aandachtstrekker om markt-
bezoekers naar de Tasjes-
bibliotheek-kraam te lokken. 
Toen kwam zaterdag, 9 juli: 
de 12 uur van Ankeveen, een 
happening op het terrein van 
de Ankeveense ijsclub, om 
nooit meer te vergeten! Heel 
Ankeveen was op de been en 

leefde mee met alle teams die 
12 uur lang roeiden om geld 
op te halen voor vele goede 
doelen, waaronder ook het 
team Racen voor Lezen, die 
dat deed voor onze Tasjesbi-
bliotheek te Kortenhoef. Onze 
boekenvoorraad kan enorm 
worden uitgebreid. Jullie zijn 
echte kanjers!

Tasjesbibliotheek
Elke dinsdagmiddag van 
13.00 uur tot 17.00 uur is de 
Tasjesbibliotheek geopend. 
Ook met voorlezen en huis-
werkbegeleiding. Word ook 
vrijwilliger! Tasjesbiblioteek in: 
‘De Dodaars’; Dodaarslaan 16 
(te Kortenhoef);

tel. 06-45063315; mail: tasjes-
bibliotheek@gmail.com; www.
tasjesbibliotheek.nl

’t KOOR! is met reces
WIJDEMEREN
’t KOOR! heeft het seizoen 
2021/2022 afgesloten met 
twee bijzondere optredens 
en wel in de Lisidunahof 
(een zorgcentrum voor 
jongeren en ouderen met 
dementie) in Leusden en 
bij Sherpa (een instellling 
voor mensen met een ver-
standelijke en/of lichamelij-
ke beperking) in Baarn.

Het is altijd enorm dankbaar 
om op dergelijke locaties te 
mogen optreden, want de be-
woners genieten volop en laten 
hun enthousiasme door middel 
van geluid en gebaar duidelijk 
merken. Vooral het optreden in 
Leusden was extra bijzonder, 
omdat daar een oud-koorlid 
van ons woont.

We gaan nu allemaal genieten 
van een welverdiende vakan-
tie en starten op donderdag 8 
september weer met de repe-
tities voor het nieuwe seizoen. 
Ook de eerste optredens staan 
al in de agenda. Zo nemen we 
op zaterdag 24 september deel 
aan het Vestival Vocaal, een 
dag vol koorzang in het mooie 
Naarden-Vesting, en hebben 
we op zaterdag 17 december 
een kerstconcert in Kortenhoef 
in gedachten.

Onze club bestaat inmiddels 
alweer ruim 11 jaar en heeft 
momenteel 57 leden. Wij zin-
gen onder leiding van de altijd 
enthousiaste dirigent Vladimir 
Pairel en Ludmila de Klerk be-
geleidt ons op de piano. Er is 
nog plek voor iedereen, maar 
met name de sopraan- en bas-

sectie kan uitbreiding gebrui-
ken. Als het je wat lijkt, mag 
je daarna nog 4x meedoen 
voordat je beslist om al dan 
niet lid te worden. Als je langs 
wilt komen, stuur dan even een 
mailtje naar secretaris@tkoor.
nl, want dan ligt er op donder-
dag 8 september een gasten-
map voor je klaar en krijg je 
een buddy toegewezen. We 
repeteren van 19.45-22.00 uur 
in het Muziekcentrum van de 
Omroep, Heuvellaan 33 in Hil-
versum. Je kunt ook een kijkje 
nemen op onze website www.
tkoor.nl

Tenslotte willen wij iedereen 
bedanken (Vrienden van ’t 
KOOR!, subsidiegevers en 
sponsors), die ’t KOOR! heb-
ben gesteund.

   

Openluchtvoorstellingen op het  
kasteel drukbezocht

NEDERHORST DEN BERG
Zaterdag 9 juli organiseer-
den Saskia, Joris en Jessi-
ca van de Godardstichting 
weer twee leuke openlucht-
voorstellingen op het land-
goed van kasteel Neder-
horst.

Overdag was er de speelse, 
interactieve kindervoorstel-
ling met aanstekelijk poppen-
spel en veel muziek: Vos en 
Haas! De poppen doken op 
in en rondom de boekenkast 
en brachten het Vos en Haas 
verhaal over vriendschap en 
verlangen op een bijzondere 
manier tot leven. De ruim 170 

kinderen en hun ouders beleef-
den de levendige voorstelling 
in volle teugen mee met Hout-
jetouwtje, hét Vos en Haas 
gezelschap van Nederland en 
België.

In de avond was er het druk-
bezochte klapstoelcabaret 
met cabarettalenten Anne 
Neuteboom en Thijs van de 
Meeberg. Thijs bracht de be-
zoekers in vervoering met zijn 
verhaal over tante Carla en zijn 
verlangen naar een vaatwas-
ser. Anne daagde het publiek 
uit en bracht een frisse wind in 
het landgoed met haar scherpe 
grappen. Het was een super-

gezellige dag en avond.

De Godardstichting bedankt 
Stadsherstel, de Harmine Wol-
ters Stichting, Arens Make-
laars, Albert Heijn Nederhorst 
den Berg en de vrijwilligers 
w.o. Nicolette, Aimée, Step-
han, Anne-Marie, Amber, Sas-
cha, Fedja en Amélie voor het 
mogelijk maken van deze voor-
stellingen.

Zet alvast in je agenda: op 17 
september organiseert de Go-
dardstichting weer een open-
luchtbioscoop op het landgoed. 
Hou de website in de gaten: 
www.godardstichting.nl.

Wij gaanWij gaan
een weekjeeen weekje

op vakantie!op vakantie!

In week 30 zal erIn week 30 zal er
geen krant uitkomen.
Vanaf week 31 zijn

we er weer!
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Foto van de Week

Slagerij Diekerhof

opent 7 dagen 

per week de deuren!

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

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

Foto: Ton Keizer         De jeugd neemt vast een voorproefje op een zonnige zomer bij het Zuwestrandje


