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Ambacht
Om een zandsculptuur te
maken, gebruik je jong rivierzand dat bestaat uit scherpe,
hoekige korrels. Die worden
in een houten bekisting heel
stevig aangestampt met een
trilplaat. De basis is dus een
keiharde laag die je vervolgens gaat bewerken met een
troffel, paletmes, schraper, een
kwastje, enz. Ook een waterpas is onmisbaar. Maxim legt
dit omstandig uit, omdat zijn
Trompenburg dient als voorbeeld om het maakproces uit
te leggen aan geïnteresseerde
bezoekers. Wat u op de foto
ziet, is in vier dagen gebouwd.
Er komt aan de onderkant ook
de weerspiegeling in het water
van het landhuis van Cornelis
Tromp, een veelbelovend vooruitzicht.

‘Onze Vaderlandsche Geschiedenis’, hij maakte een
doorgaande lijn van onze nationale geschiedenis. Van ‘De
Eerste Boeren’ via kastelen,
monniken, Karel de Grote,
Max Havelaar, Willem Drees
naar koning Willem-Alexander
en zijn gezin in plusminus 100
beelden. Samen met 25 collega’s in taferelen, portretten,
plattegronden en landkaarten,
alles driedimensionaal. Niet
alleen prachtig vormgegeven,
maar ook leerzaam om alles
zo op een rijtje te zien. Zeer de
moeite waard op 50 km. van
Wijdemeren: Zandsculpturen
Festival; Oude Barnevelderweg 5, 3886 PT Garderen;
www.zandsculpturen.nl

Kortenhoefse ‘zandbeeldhouwer’ steelt de show
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Sinds 2005 trekt kunstenaar Maxim Gazendam als
professional over de hele
wereld om zandsculpturen
te bouwen. Momenteel is
hij intensief betrokken bij
een tentoonstelling ‘Onze
Vaderlandsche Geschiedenis’ in een beeldentuin in
Garderen. De directe link
met ‘s- Graveland wordt gevormd door Trompenburg
dat hij met 20.000 kg. zand
in 3 meter hoogte toont aan
de bezoekers.

Tijdens zijn studie Architectuur
aan de TU Delft kwam hij per
toeval in aanraking met zandsculpturen tijdens een workshop teambuilding. Een typisch
geval van een uit de hand gelopen hobby, want gaandeweg
ontwikkelde hij zich steeds
meer tot een professioneel
bouwer. “Ik vind de term kunstenaar niet geheel passen,
ik vind mezelf meer een ambachtsman”, vertelt de inwoner
van Kortenhoef sinds 2017.
Na zijn afstuderen als Master of Science of Architecture
startte hij z’n eenmanszaak

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

‘Puremaxim’. Sindsdien heeft
hij zich verder ontwikkeld naar
een eigen karakteristieke stijl.
De zandsculpturen van Maxim
waren in veel landen te bewonderen, o.a. in de VS, Zwitserland, Letland, Colombia, Israël,
China en Koeweit. En uiteraard
in Nederland.
Los zand
‘Waren te bewonderen’, want
na een expositie worden de
beelden als los zand afgevoerd.
“Dat vind ik juist het mooie, dat
het vergankelijk is. Bij mij gaat
het primair om het creatieve
proces van het opbouwen.
Een idee vanaf papier vormgeven naar een fraai beeld, dat
geeft mij een kick. Dat je het
daarna als losse zandkorrels
ziet verdwijnen, hoort erbij. De
herinnering blijft altijd.” In zijn
loopbaan maakte Maxim honderden beelden, van tafelmodel tot de grootste sculptuur ter
wereld, van 21 m. hoogte, die
zelfs het Guinness Book of Records haalde. Hij werkt vaak in
opdracht, maar doet ook mee
aan wedstrijden en exposities.
Op www.puremaxim.com ziet u
een overzicht van zijn prijzen,
naast andere info over ‘de ambachtsman’.

100 beelden
Naast het beeldhouwen ontwerpt en coördineert Maxim
ook tentoonstellingen. Zoals

Tot slot Maxim Gazendam:
“Ik blijf het elke keer een uitdaging vinden om mezelf te
verbeteren. Heerlijk om met je
handen te werken, vrijheid in
gebondenheid. Dat is en blijft
prachtig.”

Een kat in de zak voorkomen?
Kies voor onze lokale expertise.
MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL

Zeker weten.
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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
06 -51697015

0294 - 25 62 00

Colofon

Aanleverspecificaties
Aanlevering teksten:
Artikelen mailen naar:
Deadline aanleveren:

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.

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
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RK WIJDEMEREN
H. Antonius

Zo. 7 augustus: 9.30 uur:
J. Dresmé
Wo. 10 augustus: 9.30 uur:
J. Dresmé
St. Martinus
Za. 6 augustus: 19.00 uur:
W. Balk
O.L.V. Hemelvaart
Zo. 7 juli: 9.30 uur:
W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

Zo. 7 augustus: 10.00 uur:
Ds. Elsa Aarsen - Schiering
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 7 augustus: 10.00 uur:
Ds. M. Roelofse
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 7 augustus: 9.30 uur:
Ds. R.A. Houtman
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 7 augustus: 11.15 uur:
Geen dienst
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 7 augustus: 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

Ankeveen 2022
Géén markt op
30 juli, 6 en 13
augustus
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In samenwerking met

E(moties) in laatste gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering voor
het zomerreces passeerden 5 moties de nieuwe gemeenteraad. Drie keer was
er eensgezindheid, want
de gehele raad stemde
voor, één motie werd verworpen en de laatste werd
ingetrokken.
Niet alleen happy few
Wilna Wind (PvdA/ GroenLinks) zag een tendens dat
vakantieparken, ook voor
mensen met een kleine beurs,
worden overgenomen door
luxe villaparken. Ook in Loosdrecht. Concreet noemde ze
Mijnden, Bungalowpark Nieuw
Loosdrecht en wellicht binnenkort Jachthaven De Otter.

Projectontwikkelaars zeggen
de huur op en er komen super
de luxe bungalows voor terug,
tussen een half en anderhalf
miljoen. Dat wil Wijdemeren
niet. Een gemeente kan hier
wettelijk weinig tegen doen,
maar met een programma
voor recreatie en toerisme wil
Wijdemeren voorkomen dat
alleen de happy few kan vertoeven op vakantieparken.
Daarom diende ze namens
haar partij, VVD, De Lokale
Partij en ChristenUnie een
motie in om kaders te stellen
om plannen te beoordelen, rekening houdend met verschillende doelgroepen. Uiteraard
passend in het natuurbeleid en
wat economisch kan. Namens
het CDA was Rosalie van Rijn
blij met het pleidooi om tegenwicht te bieden aan de projectontwikkelaars. Maar ze vond

het niet concreet. “Wat lost het
op”, vroeg ze zich af. “Welke
juridische handvatten hebt u?”
Wethouder Kruijt meende dat
er uiteindelijk mogelijkheden
zouden komen om ongewenste ontwikkelingen tegen te
gaan. Hoe precies zal uit dat
toekomstige programma moeten blijken. Als startpunt was
de raad uiteindelijk akkoord en
stemde men unaniem voor.
10% meer woningzoekenden
De motie waarin CDA en CU
vroegen om het juiste aantal woningzoekenden in de
zes dorpen, werd snel aangenomen. Wethouder Poels
antwoordde ter plekke dat er
818 in 2020 en 908 in 2021
waren. De 1000 die altijd in
discussies wordt genoemd,
wordt dus aardig benaderd.
De uitsplitsing in lage, midden

en hoge huren volgt later. Ook
blijft het altijd de vraag hoe de
opbouw is bij Woningnet. Hoe
dringend is de behoefte, welke
woonwensen zijn er, hoeveel
urgente gevallen. Uiteraard
was de hele raad akkoord met
deze motie. Dat gold ook voor
de D66-motie om de Verzilverlening bij te stellen. Die krijg je
als je de woning met 2 projecten verduurzaamt. Eén duurzame aanpassing vond de
meerderheid ook al een hele
stap. Ook wordt de inkomensgrens verhoogd, zodat meer
inwoners gebruik kunnen maken van deze gunstige lening.
Njet
De motie van Dorpsbelangen
en D66 naar een onderzoek
naar een gemeentelijke vuilafzuiginstallatie voor booteigenaren werd massaal verwor-

pen. De wethouder vond de
motie ‘sympa’ maar vroeg zich
af of de kosten niet te hoog
waren. Jan- Willlem Nienhuis
(CDA) was het duidelijkst in
zijn afwijzing. Hij telde 10 van
deze plekken in de jachthavens, dus totaal overbodig.
Esther Kaper trok haar motie
in, zij wilde kwetsbare ouderen beter informeren over de
energietoeslag van 800 euro
(nu oplopend tot 1300 euro).
Volgens verantwoordelijk wethouder Poels is dat niet nodig.
“We gaan het gewoon doen!”.
Hij is ervan overtuigd dat Wijdemeren in samenwerking
met de Energiecoöperatie erin
zal slagen grote groepen te
bereiken. Er waren op 12 juli
ruim 500 aanvragen toegekend en er zaten 77 gevallen
in de pijplijn.

Uitzetting woonarkbewoners			
De Otter van de baan
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In gesprekken met directieleden van projectontwikkelaar Dutchen heeft
wethouder Alette Zandbergen- Hanewald haar
zorgen geuit over hoe men
omgaat met de bewoners
van jachthaven De Otter.
Ook wilde ze meer helderheid over de plannen. Om
iets aan de onrust te doen
initieerde Zandbergen een
vervolggesprek, waar ook
de woonarkbewoners bij
aanwezig waren. Met z’n
allen aan tafel was zinvol,
aldus de wethouder.
“Het was een goed gesprek”
opent de wethouder die de
portefeuille Ruimtelijke Ordening beheert, “Ik heb de heren
verteld dat ik niet gecharmeerd
ben van de onrust onder de

bewoners van De Otter. Het
gaat wel om hun thuis.” Haar
bereikten ook berichten dat bij
acht woonbootbewoners vóór
1 juli het contract is opgezegd.
Weliswaar gaat het om een
privaatrechtelijke kwestie tussen de nieuwe eigenaar en de
huurders, waar de gemeente
geen zeggenschap over heeft,
maar de manier waarop het
verloopt, vindt mevrouw Zandbergen zorgelijk.
Dreiging weggenomen
Uit het vervolggesprek een
week later met Dutchen, enkele woonarkbewoners en de
wethouder is het gesprek weer
op gang gekomen. Er is onder
meer toegezegd dat op korte termijn de ligplaatsen niet
ontruimd hoeven te worden.
Partijen gaan nu met elkaar
onderling in overleg. Namens
allen meldt Jan-Jaap Smit van
Dutchen dat het een construc-

tief gesprek was. “De ergste
kou lijkt nu uit de lucht”, zegt
de wethouder. Die erop wijst
dat ze buiten het overleg staat
dat woonbootbewoners met
Dutchen zullen hebben.
Pak het niet af
De gemeenteraad nam vorig jaar een raadsbesluit met
duidelijke voorwaarden voor
planontwikkeling in dit gebied. Zo zou de functie van de
jachthaven in stand behouden
moeten blijven, evenals het
behoud van karakteristieke
elementen als de ophaalbrug
en het restaurant. Ook het
aantal ligplaatsen mag niet
veranderen. Dat geldt ook voor
het woningaanbod. Klankbordgroep De Otter hecht aan het
‘welness’ gevoel in deze kleine
gemeenschap. ‘Pak dit niet af’
roept men. Met een eigen plan
voorziet men o.a. in appartementen aan de wegzijde (bo-

tenloods). Dutchen zou een
vakantiepark willen beginnen,
maar tot op heden is er geen
concreet plan. Dit wordt in het
najaar verwacht.
Dutchen
De projectontwikkelaars begrijpen dat er weerstand is, maar
zien ook dat er behoefte is aan
het upgraden van de verouderde Otter. Het opzeggen van
de huur heeft te maken met
nieuwe wetgeving per 1 juli dit
jaar waardoor woonbootbewoners die een ligplaats huren
huurbescherming krijgen. In
een overgangstermijn van 2
jaar hoopt Dutchen tot een gezamenlijke oplossing met de
woonarkbewoners te komen.
Uit een interview met de Gooien Eemlander komt naar voren dat het tweetal meent dat
er een nieuw bestemmingsplan moet komen. Met inachtneming van het karakter van

FOTO: Wethouder ZandbergenHanewald

De Otter, maar met kansen
voor de toekomst, levensloopbestendig. De heren willen de
klasse en uitstraling van watersportdorp Loosdrecht weer
terug, zeggen ze. Dat gaat
jaren duren, vanwege achterstallig onderhoud en omdat
er heel lang niets nieuws is
ontwikkeld. Hoe is nog onduidelijk, het gaat om recreatie in
al zijn vormen. “Wellicht blijven
hier alleen ligplaatsen.” Tot slot
zien de heren van Dutchen
een verdriedubbeling van de
liggelden als een inhaalslag
die echt nodig was.
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Stichtse Kade eindelijk open

WEE

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Het heeft even geduurd,
maar de Stichtse Kade is
vorige week vrijdag geopend door wethouder Els
Kruijt. In het bijzijn van
wegeigenaar Joop van Rijn
en projectleider Jim le Duc
verrichtte mevrouw Kruijt
haar eerste officiële opening exact 6 weken na haar
installatie als wethouder
met o.a. Openbare Ruimte
in haar takenpakket.

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

eroen

WWW.BAKKERJEROEN.NL

Slagroom
zomerrol

NU VOOR

€ 13,95

De gemeente kan de komende
50 jaar weer volop gebruik maken van het recht van overpad,
want 90% van de verbinding
tussen de Cannenburgerweg
en het centrum van het dorp
is eigendom van autosloper
en hobbyboer Joop van Rijn.
Die veel kan verhalen over
‘zijn’ fietspad, waar velen weinig geduld toonden tijdens de
lange afsluiting. Van Rijn zag
zelfs mensen door de sloot lopen en één automobilist maakte het zo bont dat hij met een
slijpmachine de slagboom wilde forceren. Jim le Duc, pro-

NIEUWS VOOR AN

FOTO: (v.l.n.r.) Joop van Rijn, Els Kruijt en Jim le Duc

jectleider Fysiek Domein, zei
dat het proces langer heeft geduurd dan gepland. Met name
de korting van twee ton op het
budget van € 405.000, besloten door de gemeenteraad na
een Torsing- amendement,
zorgde voor oponthoud. Plus
dat er vervuiling moest worden
weggehaald. “We moesten
grotere stappen maken, we
hadden minder interne uren
voor onderzoek naar de risico’s”, aldus le Duc. Die er direct aan toevoegt dat de kwaliteit van het wegdek er niet
onder heeft geleden. De weg
oogt ietwat hobbelig en is zeker niet kaarsrecht. Dat heeft

te maken met de handmatige
aanleg die de lijnen van de bestaande fundering moest volgen. “Er werd een halve kuub
beton per keer gestort met een
gemotoriseerde kruiwagen”,
weet Joop van Rijn weer. Te
midden van de weilanden en
de polder is het een prachtige
natuurlijke route. Tot slot vertelt Els Kruijt dat de credits van
deze renovatie bij haar voorganger Boermans liggen. Desalniettemin is ze verheugd dat
deze belangrijke verbinding
van 800 meter voor scholieren
en recreanten nu weer 100%
in orde is.

getoond over Nederhorst den
Berg. Het programma komt
wederom van de historische
kring in Nederhorst den Berg
en laat de dorpskern zien in de
voorbije jaren. Voor diegenen

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

GooiTV
Bij GooiTV is deze maand het
zomerreces begonnen. Dat
betekent dat de komende periode een aangepast programma wordt uitgezonden. Deze
week wordt opnieuw een video

Buiten genieten
Krentenbollen
6 stuks

2e zak
GRATIS

BBQ brood

met spekjes, kaas en uien

NU VOOR

€ 3,95

Focaccia

met rozemarijn/zeezout of
met olijven/kaas

NU VOOR

€ 2,95

Geldig van donderdag 4 t/m zondag 21 augustus.
Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum | Markt van Ankeveen & Vreeland

Boeken, Baby- &
kindercadeautjes
Elke 1e & 3e zaterdag
van de maand

Willie-Dasplein,
Nederhorst den Berg

www.deboektique.nl

NIEUWSSTER
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Wat je van ver haalt is lekker?

WEEKBLADWIJDEMEREN

Lekkerder
Sinds kort is er een app, spe|
|
| NEDERHORST
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
DEN BERG
DE NIEUWSSTER
ciaal voor
iedereen
die |graag
WIJDEMEREN
verse producten koopt, nét
‘Wat je van ver haalt, is lekvan het land en het liefst dichtker’ luidt een oud gezegde.
bij. De app heet ‘lekkerder’ en
Maar is dat ook zo? Tegenis gratis te downloaden. Doel
woordig ontdekken steeds
van de app is, om het lijntje
meer mensen dat er dichttussen consument en de boer
bij ook genoeg lekkers
zo kort mogelijk te maken. De
te halen valt. Net van het
boer krijgt een eerlijke prijs
land, verser kan niet.
voor zijn of haar producten,
Soms zie je langs de weg een de consument betaalt een eerbordje staan met daarop ‘ver- lijke prijs én geniet van eten
se eieren’, ‘verse honing’ en dat écht vers is. Consumenten
ga zo maar door. Je bent er kunnen heel makkelijk bekijvoorbij voor je er erg in hebt. ken wat er allemaal te halen
Misschien besluit je, om dáár is. Elke dag komen er winkeleens je eieren te kopen. Maar tjes bij en via de zoekfunctie
in de waan van alledag is dat is in een oogopslag te zien
voornemen zo vergeten, tot je wat er in de buurt te koop is.
weer langs dat bewuste bord Dit kan dichtbij huis zijn, maar
ook onderweg naar een famirijdt.
lielid elders in het land. BoerDoor: Kim Tomeï

In samenwerking met

Foto: unsplash.com

derijwinkels, stalletjes langs
de weg, molens, kwekerijen,
versautomaten en melktaps
kunnen hier door de eigenaar
aangemeld worden, zodat het

aanbod zichtbaar is voor anderen.
In Wijdemeren zijn onder andere een Imker uit Kortenhoef

en een boerderij uit Loosdrecht aangemeld. Hopelijk
volgen er snel meer ondernemingen, zodat er een rijk aanbod ontstaat.

Vervolg dode ooievaars in Ankeveen
Door: Peter Janssen

ANKEVEEN
In het weekblad van 20 juli
jl. heeft u kunnen lezen dat
we aan de Stichtse Kade
te Ankeveen drie dode
ooievaars hebben gevonden. Twee dieren hebben
we laten onderzoeken om
de doodsoorzaak te achterhalen. Er is ten eerste
sectie verricht. Ten tweede
is virologisch onderzoek,
gericht op vogelgriep, uit-

gevoerd. Dit laatste vindt
plaats d.m.v. een PCR- test
specifiek voor vogelgriep.
Bij de sectie bleek dat de dieren in een goede conditie verkeerden en over een normale
hoeveelheid vet in het lichaam
bezaten. Dit laatste duidt er op
dat onvoldoende voedsel geen
reden was voor de sterfte. De
dieren vertoonden beschadigingen van diverse organen
en bloed in de lichaamsholte,
verwondingen die, volgens de

onderzoeker, sterk leken op
afschot met hagelkorrels. Dat
de vogels beschoten zijn betwijfelen we. Het nest bevindt
zich ongeveer 50 m verwijderd
van de bebouwing en er zijn
geen aanwijzingen dat hier geschoten is of getuigen die iets
gehoord of gezien hebben.
Rest nog de uitslag van de
PCR- test. Van een dier is een
voorlopige uitslag bekend.
Dit dier testte positief op vogelgriep (H5N1). Dit lijkt ons

vooralsnog de meest logische
doodsoorzaak en dat de hierboven beschreven verwondingen veroorzaakt zijn door de
val uit het nest.
De kans dat de vogelgriep een
risico vormt voor de ander ooievaars in Ankeveen schatten
we klein in. Wel maken we ons
nog zorgen om het dode dier
dat op het nest ligt en mogelijk
een infectiebron voor aasetende vogels of andere dieren kan
zijn.

De toekomst. Het mannetje
is overleden, hij was geringd
op 16-6-2001 in de buurt van
Meppel. Het vrouwtje is nu alleen en zal een andere partner
moeten vinden. Hier hebben
we alle vertrouwen in. Het
nest blijft staan en ze, of andere ooievaars, zijn van harte
welkom, en we hopen dat we
volgend jaar weer van hun
levendige geklepper kunnen
genieten.
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Actie!

Krentenbollen

6 halen 5 betalen
Zakje 6 stuks € 3,56

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

WEE

NIEUWS VOOR AN

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg aan Zee

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
•
Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

Een in 1970 ten behoeve van de geplande bouw van de wijk Blijkpolder
opgeworpen duinlandschap ligt hier, afgevlakt en wel, te wachten op de dingen
die komen gaan. De foto stamt uit het jaar 1978. De zuiger die u in de verte
ziet liggen, zou nog continu doorgaan met zuigen tot de oudejaarsnacht van
31 december 1979. De concessie waarmee de Amsterdamsche Ballast
Maatschappij toestemming had gekregen om zand uit de Spiegel- en Blijkpolder op te zuigen, was tot aan dit tijdstip na bijna 44 jaar, voorgoed verleden tijd.

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

Wijdemeren
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Bekendmakingen
Bouwen en wonen
>

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Hollands End 8: tijdelijk plaatsen leslokaal
voor periode 3-5 jaar, zaakkenmerk Z.73574
(26.07.22)

- voor Prinses Margrietstaat 1 t/m 45 en 6 t/m
60: kappen 11 bomen,
zaakkenmerk Z.73348 (21.07.22)
- nabij Nieuw-Loosdrechtsedijk 229: kappen
drie bomen, zaakkenmerk Z.73422 (26.07.22)
- t.h.v. en op Rading 1 en t.h.v. Parklaan 5:
kappen zes bomen,
zaakkenmerk Z.73424 (22.07.22)
- Vuntuslaan 73: plaatsen dakopbouw,
zaakkenmerk Z.72770 (22.07.22)

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.

Nederhorst den Berg
Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen botenhuis met
schuur, zaakkenmerk Z.73546 (25.07.22)

- Middenweg 145b: verbouwen woning,
zaakkenmerk Z.72539 (14.07.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Kortenhoef
- Emmaweg 21a: plaatsen nokverhoging
(dakkaper) en dakkapel voorzijde,
zaakkenmerk Z.73345 (14.07.22)
- Kortenhoefsedijk 141: plaatsen brug,
zaakkenmerk Z.73540 (25.07.22)
- achter Parklaan: kappen drie bomen,
zaakkenmerk Z.73424 (19.07.22)
- Zuiderhoek 3: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.73383 (17.07.22)
- Zwanebloem 16: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.73552 (25.07.22)

Loosdrecht
- De Zodde 2: wijzigen kozijnen en realiseren
dakterras, zaakkenmerk Z.73488 (21.07.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 215: vervangen
beschoeiing, zaakkenmerk Z.73492 (21.07.22)
- nabij Nieuw-Loosdrechtsedijk 229: kappen
drie bomen, zaakkenmerk Z.73422 (19.07.22)
- voor Prinses Margrietstraat 1 t/m 45 en 6 t/m
60: kappen 11 bomen, zaakkenmerk Z.73348
(14.07.22)
- t.h.v. en op Rading 1 en t.h.v. Parklaan 5:
kappen zes bomen, zaakkenmerk Z.73424
(19.07.22)
- ’t Jagerspaadje 22: aanleggen twee padelbanen, zaakkenmerk Z.73363 (14.07.22)

>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de
beslistermijn van de volgende aanvragen met
zes weken verlengd:

- Emmaweg 32a: bouwen garage,
zaakkenmerk Z.71573 (18.07.22)
> Besluit omgevingsvergunning
perceel Slotlaan 4 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 verleend
voor het afwijken van het bestemmingsplan
‘Kern Nederhorst den Berg’ voor de realisatie
van maximaal 35 woningen, een brug en een
tuinhuis.
Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad een
verklaring van geen bedenkingen afgegeven
voor bovengenoemd plan.

Inzage

- Pieter de Hooghlaan 19: plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.73520 (22.07.22)
- Vaartweg 17: uitbreiden woning,
zaakkenmerk Z.73372 (15.07.22)

Het besluit ligt met ingang van 4 augustus 2022
gedurende een termijn van 6 weken ter inzage.
U kunt het besluit omgevingsvergunning inzien
op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken
op Slotlaan 4 te Nederhorst den Berg. Het
planidentificatienummer is: NL.IMRO.1696.
OV34Slotlaan42021-va01.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Eventueel kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Ankeveen
- Hollands End 91: afwijken bestemmingsplan
realiseren bed en breakfast,
zaakkenmerk Z.72581 (26.07.22)

’s-Graveland
- Noordereinde 52: kappen 25 bomen t.h.v.
oprijlaan en verharden 8 parkeervlakken,
zaakkenmerk Z.681712 (21.07.22)
- Zuidereinde 21: plaatsen zonnepanelen,
zaakkenmerk Z.72500 (26.07.22)

Kortenhoef
- De Kwakel 10: verbouwen woning,
zaakkenmerk Z.71288 (14.07.22)

Loosdrecht
- Jagerspaadje 26: bouwen clubgebouw met
bijgebouw (HC & FC Victoria),
zaakkenmerk Z.72498 (27.07.22)

De ontwerpbesluiten liggen met ingang van
4 augustus 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
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.

Kortenhoef

Nederhorst den Berg

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel.
14 035. U kunt geen bezwaar maken tegen een
aanvraag omgevingsvergunning.

Inzage

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
tegen het besluit omgevingsvergunning beroep
in indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit
verklaring van geen bedenkingen
afwijken bestemmingsplan voor
het bouwen van een recreatiewoning, 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),
het voornemen hebben om een omgevings-

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.
> Besluit omgevingsvergunning, besluit verklaring van geen
bedenkingen en besluit hogere
waarden Wet geluidhinder perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 2
te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing
van art. 2.12, lid 1, sub a, onder 3o, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
een omgevingsvergunning hebben verleend
voor het afwijken van het bestemmingsplan
“Loosdrecht, Landelijk gebied Noordoost 2012”
ten behoeve van de realisatie van een zorgvilla
met 26 appartementen aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 te Loosdrecht.
Op 12 juli 2022 heeft de gemeenteraad een
verklaring van geen bedenkingen afgegeven
voor bovengenoemd plan.
Voor dit plan ligt op grond van artikel 110a van
de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht tevens een besluit
hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.

Stukken ter inzage
De besluiten en andere ter zake zijnde stukken
liggen vanaf 4 augustus 2022 gedurende 6
weken ter inzage. U kunt het besluit omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden
Wet geluidhinder inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op Nieuw-Loosdrechtsedijk 2 Loosdrecht. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.OV02Nieuwlsd22022-va01
Eventueel kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kunt u
tegen het besluit omgevingsvergunning beroep
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Persoonsregistratie
> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
Personen (BRP)

Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Wijdemeren maakt bekend
dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de
Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is
de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande persoon definitief op te schorten.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid
om het besluit tot ambtshalve uitschrijving uit
de Basisregistratie te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending
aan belanghebbende.
Het betreft de volgende personen:
- Kocak, Mehmet, geboren 10-08-1980 is per
10-06-2022 uitgeschreven naar Land
onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande persoon verblijft, neem dan
contact op met de gemeente Wijdemeren via
14035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.
> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47
van de wet Basisregistratie Personen (BRP)
zijn inwoners verplicht hun verhuizing door
te geven en inlichtingen te verstrekken. Van
onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond
van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het
college van burgemeester en wethouders het
voornemen het adres ambtshalve te wijzigen in
de Basisregistratie.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet
Bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot “ambtshalve”
uitschrijving uit de Basisregistratie te publiceren
als de bekendmaking niet kan geschieden door
toezending aan de belanghebbende.
Het betreft de volgende persoon:
- Lorych, K.S., geboren 16-09-1985, is per
14-07-2022 uitgeschreven naar Land
Onbekend
- Van Arnhem, J.B.R., geboren 19-11-1991, is
per 18-07-2022 uitgeschreven naar Land
Onbekend
- Dabrowski, A.K., geboren 18-09-1979, is per
19-07-2022 uitgeschreven naar Land
Onbekend
- Bruineman, M., geboren 04-09-1979, is per
19-07-2022 uitgeschreven naar Land
Onbekend
- Nikolovski, B., geboren 07-02-1971, is per
19-07-2022 uitgeschreven naar Land

Wijdemeren
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Onbekend
- van Schie, H.P.M., geboren 20-12-1956, is per
19-07-2022 uitgeschreven naar Land
Onbekend

Disclaimer

Bezwaar indienen

Zienswijze indienen

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van

Binnen zes weken na het verzenden van het besluit

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerp-

kracht. Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen

kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en

besluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester

digitaal gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op

wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmaStaat uw naam hierboven of weet u waar
bovenstaande personen verblijven, neem dan
contact op de gemeente Wijdemeren via 14
035 of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak

kingen blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren,

Aanvragen voorlopige voorziening

hiervoor een afspraak met de administratie van het

maar deze vorm is niet meer rechtsgeldig.

Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

Fysiek Domein, tel. 14 035. Het indienen van een ziens-

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking

wijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Ter inzage

treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de

U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op

rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een

Beroep indienen

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in

voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzie-

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het ver-

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen

ningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland,

zenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift

met de administratie van het Fysiek Domein, tel. 14 035.

afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,

(postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)

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.
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Mevrouw van Amerongen-van Cooten viert
WEEKBLADWIJDEMEREN
haar 101-ste verjaardag
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Mevrouw van Amerongen-van Cooten is 101 jaar
geleden geboren op een
warme dinsdag op 26 juli
1921. Zij was de oudste van
de zes kinderen, waaronder
een tweeling. 101 jaar later
en na een rijk leven vertoeft
de 101-jarige in Residence
Eikenrode in Loosdrecht
en kwam burgemeester
Larson natuurlijk langs om
deze bijzondere verjaardag
mee te vieren. 101 jaar oud
worden is een bijzondere
prestatie en daar hoort extra aandacht bij met de nodige felicitaties. De burgemeester was vorig jaar ook
bij haar 100-ste verjaardag.
Een mijlpaal voor weinigen.
Bloemen en chocolaatjes
Burgemeester Larson kwam
niet met lege handen. Ze had
een enorme kleurige bos met

bloemen meegebracht en een
doosje met chocolaatjes. Na
haar binnenkomst werd de burgemeester ontvangen in een
mooie zaal vol met feestelijke
ballonnen en slingers. Daar
zaten reeds, naast de feestelijk
geklede jarige Job, alle andere bewoners van de Residence vol verwachting te wachten
op wat er komen ging. Meteen
werd het bekende verjaardagslied “Lang zal ze leven” door
iedereen meegezongen wat altijd een extra feestelijk gevoel
oplevert. Ondertussen werden
de bos bloemen en de chocolaatjes met dankbaarheid
ontvangen en begon de burgemeester een gezellig gesprek
met de jarige.
Scootmobiel
Zo kregen we te horen dat
mevrouw van Amerongen-van
Cooten zich goed voelde, omdat ze zoveel mogelijk doet wat
ze leuk vindt, zoals wandelen
in de enorme tuin en lezen. Wat

lezen betreft, gaat ze regelmatig achterop de scootmobiel
naar de bibliotheek om nieuwe
boeken te halen. Ze leest namelijk heel veel. Dit houdt je
scherp vindt ze. Scherp is ze,
want ineens vroeg ze wie ik
wel dan niet was. Ik had haar
wel even gelukwenst bij binnenkomst, maar aangezien ik
foto’s maakte, vond ze dit toch
wel opvallend. Mijn antwoord
waarin ik aangaf dat ik verslag
kwam doen, stemde haar naar
tevredenheid.
Trots
Na deze spontane interruptie kwam de burgemeester te
weten dat de jarige vroeger
graag schaatste en veel zwom.
Ze vertelde ook trots dat ze 4
kinderen heeft gekregen en
5 kleinkinderen. Tevens heeft
ze 1 achterkleinkind en is het
tweede achterkleinkind op
komst. Op de vraag van de
burgemeester welke periode
ze het leukste vond in haar

leven, antwoordde de jarige
met: “Toen mijn kinderen in de
leeftijd waren van 4 en 5 jaar,
vond ik dit de mooiste tijd. Hun
onschuld en nieuwsgierigheid
naar alles wat ze zagen, was
echt heel bijzonder voor mij.”
Bloemkool
Als laatste vroeg de burgemeester of er een speciale verrassing was geregeld voor de
avond. Het bleek dat de jarige

had mogen uitkiezen wat ze
wilde eten. Dit bleek bloemkool
met witte saus te zijn, aangevuld met een stukje vlees. Prima keuze. Na het aangename
gesprek nam de burgemeester afscheid van de 101-jarige
mevrouw van Amerongen-van
Cooten en sprak de wens uit
om ook bij haar 102-de verjaardag langs te komen met
een bos bloemen en een cadeautje.

Foto van de Week

Foto: Marco van der Roest (Wijdemeren van Boven) Brandweer ’s-Graveland zorgt voor verkoeling bij het veldje tussen Veenacker, Anton Smeerdijkgaarde en de Kwakel.
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FAMILIEBERICHTEN
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

Verdrietig, maar dankbaar wat hij voor ons heeft betekend,
hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve en
zorgzame man, onze trotse (schoon)vader en opa

Johannes Gerardus van der Heijden
~ Jan ~

* Hilversum,
20 september 1939

† Kortenhoef,
22 juli 2022
Toos van der Heijden - Reichholdt
kinderen en kleinkinderen

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.
Correspondentieadres:
Eemnesserweg 164, 1221 EC Hilversum

bij overlijden dag en nacht

T 06 233 09 339

Graag een opgeruimd huis?
Is keuzes maken moeilijk?
Samen gaan we a/d slag.
Lotte van Aerle, opruimcoach. 06-12227976
info@lottevanaerle.nl
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, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of
035-6566623

WEE

NIEUWS VOOR AN

Te koop
Jan van Haasteren puzzels
500 stukjes
0294-253856
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken!
Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:
www.tatakh.nl

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

Zussen Debbie en Yvonne fietsen
ter ere van hun vader

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

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

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

Marco Boon
Schilderwerken

06 - 51 28 20 68

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

ANKEVEEN
Op 17 september doen
Yvonne uit Ankeveen en
Debbie uit Bussum mee
aan de HerinneringenRit,
hét fietsevenement van
Alzheimer Nederland waar
geld ingezameld wordt
voor meer onderzoek naar
dementie. Yvonne las over
de Herinneringenrit en
wist meteen dat ze deze
rit graag zou willen rijden
ter ere van haar vader die
in februari op 90-jarige
leeftijd is overleden. En
dan vooral met haar zusje
Debbie. De teller van hun
actie staat inmiddels op
€1.810,-!
“Als onderdeel van het rouwtraject vond ik dit een mooi
doel,” vertelt Yvonne. “Ik vroeg
Debbie of zij er ook iets voor
voelde en die zei meteen ‘Ja’.
M’n vader is zo’n onderdeel
van mijn leven geweest. Hij
heeft voor ons gezorgd en wij
hebben voor hem mogen zorgen in het laatste stuk van zijn
leven. Het is ook een stukje
loslaten, achterlaten. Als je zo
lang en zo intensief voor iemand gezorgd hebt, dan moet
je daar ook van weg groeien.
Dat is moeilijk en vraagt tijd en
een mooie actie zoals de Herinneringenrit… We gaan ons
stinkende best doen om een
prachtig sponsorbedrag bijeen
te brengen en zullen zo trots
als een pauw voor ‘Onze paps’

de Herinneringenrit rijden.”
Fiets mee voor een toekomst zonder dementie
Niets is mooier dan het maken van herinneringen. Zeker samen met anderen én
een gezamenlijk doel. Er zijn
fietsroutes van 40 km, 80 km,
120 km en 160 km. Elke route
komt langs de Onvergetelijke kilometer, waar we samen
oude herinneringen ophalen

en nieuwe beleven. Doe op 17
september 2022 ook mee aan
de HerinneringenRit in Amersfoort: www.herinneringenrit.nl
Wil je de actie ‘Onze paps’
van Debbie en Yvonne steunen? Hun doel is om minstens
€2.000,- in te zamelen.
Kijk dan hier: https://www.
herinneringenrit.nl/team/onze-paps
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SailWise crowdfunding voor			
WEEKBLADWIJDEMEREN
nieuwe tilliften
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

LOOSDRECHT
Zeilen is leuk. Voor mensen
met een beperking is het zelfs
meer dan dat. Het biedt hen
de mogelijkheid om zich te
ontwikkelen, te ontdekken wat
er wél kan en de eigen regie
(weer) te pakken. Om ook in de
toekomst mensen met een beperking de mogelijkheid te bieden om te watersporten en te
verblijven op het Loosdrechtse
eiland Robinson Crusoe, heeft
SailWise nieuwe tilliften nodig
in de accommodatie. Daarom
heeft de stichting een crowdfundingactie opgezet, met als
doel 12.500 euro op te halen
voor de nieuwe tilliften.
24-uurs zeilestafette
De crowdfundingactie wordt
gedragen door deelnemers en
vrijwilligers van SailWise. Een
aantal van hen heeft op 31 juli
en 1 augustus bij elkaar 24 uur
lang gevaren over de Loosdrechtse Plassen om geld op

Natuurmomenten
van de boswachter
Tamara Overbeek

Sponzen van de Vechtplassen

te halen voor de nieuwe tilliften. Sommige deelnemers zitten in een rolstoel en kunnen
dankzij de aanpassingen die
SailWise biedt gewoon meedoen. Bovendien beschikt
SailWise over rolstoeltoegankelijke zeilboten. De zeilestafette duurde van 31 juli, 15.00
uur tot 1 augustus -dan zal het
laatste team om 15.00 uur finishen.

dan 45 jaar watersportvakanties voor mensen met een
beperking. Eén van de accommodaties is het Loosdrechtse
watersporteiland
Robinson
Crusoe. De accommodatie op
het eiland is volledig aangepast en rolstoeltoegankelijk,
zodat SailWise – met hulp van
haar zorgvrijwilligers – alle nodige zorg kan bieden aan de
deelnemers van de watersportactiviteiten.

Tilliften
SailWise organiseert al meer

Dobber

Er is pas een plantje ontdekt
bij Tienhoven dat voor het
laatst in 1865 in de Vechtplassen gezien is. We hebben het
hier over gekruld sikkelmos.
De meest kieskeurige van alle
sikkelmossen wat vocht en kalkrijkdom betreft. Dit mosje duikt
weer op nadat de provincie
Utrecht een paar jaar geleden
zogenaamde ‘herstelmaatregelen’ heeft uitgevoerd. Deze
maatregelen bestonden uit het
afgraven van de voedselrijke
bovenlaag, het aanleggen van
natuurvriendelijke oevers en
het instellen van een hoger
waterpeil in de winter. Hiermee
zijn de omstandigheden zodanig verbeterd dat het kieskeurige gekruld sikkelmos er weer
is gaan groeien. Maar hoe kan
zo’n plantje na ruim 150 jaar
opeens weer opduiken, vraag
ik me dan af. Reden om me
eens te verdiepen in mos.
De website van IVN vertelt me
dat mossen een belangrijke
schakel zijn in ecosystemen:
ze produceren zuurstof, beschermen tegen erosie, helpen allerlei soorten zaden en
vruchten te ontkiemen en bieden leefruimte aan vele kleine
insecten. Ook de mens heeft in
de loop der jaren veel gebruik
gemaakt van mossen voor o.a.
brandstof, vloerbedekking, matrasvullingen, isolatiemateriaal
en bloemsierkunst.
Er zijn in Nederland wel 600
verschillende soorten mossen
die groeien op heel veel verschillende plaatsen. Gekruld
sikkelmos groeit voornamelijk
in trilvenen. Daar zien we ook
graag andere trilveenmossen
zoals rood schorpioenmos en
sterrengoudmos. Deze mos-

Door: Sijmen Brandsma (Landen Boschzigt)

Komen, kijken. Er klonk paniek
in de stem van Lena, onze
Oekraïense gast. Meekomen
dus. Bij de bietjes aangekomen zagen we eerst niets,
gewoon een bed volgroeide bieten waarvan het loof
aan het afsterven was. Pas
bij beter kijken zagen we het

netwerk van strogele draden
die zich over de bladeren uitgespreid had. Dobber dus, of
op z`n Nederlands ‘Warkruid’.
Een parasitaire plant zonder
bladgroen of wortels die leeft
op en van andere planten. In
Oekraïne wordt het gezien als
een groot gevaar, te vergelijken bij ons met de Japanse
Duizendknoop. Even later liep
Lena met een kliko onder haar

armen naar de onheilsplek en
verdween ieder klein stukje in
de groene bak. Achteraf had
het beter de grote grijze bak
kunnen zijn. Gister ontdekte
ze weer een nieuwe plek, in
de bloementuin vlak naast het
pad waar we ontelbare keren
per dag langslopen. “Je moet
kijken anders zie je het niet”
is een Cruijferiaans gezegde.
Fijn dat ze hier is.

sen tonen namelijk aan dat
het goed gaat met de laagveennatuur. Trilvenen zijn een
belangrijk onderdeel in het verlandingsproces van open water
naar land. Het is te herkennen
aan de slappe, natte bodem die
ontstaan is uit plantenresten.
Het beweegt op en neer (trilt)
als je eroverheen loopt. Trilvenen dragen enorm bij aan de
biodiversiteit van het gebied,
het zijn echt de natuurparels
van de Vechtplassen.
In de Vechtplassen groeien
vooral veel veenmossen. Veenmos komt voor in meer zure
omstandigheden.
Wanneer
veenmos verschijnt en steeds
dominanter wordt, verandert
trilveen in een veenmosrietland. De volgende fase in het
verlandingsproces. Het meest
bijzondere aan veenmossen
vind ik dat ze zoveel water vast
kunnen houden. Het zijn net
sponzen. Ze gebruiken hiervoor speciaal gevormde cellen
waardoor het water niet zo snel
verdampt als bij vele andere
mossen. Bij weinig vocht kunnen veenmossen verschrompelen waardoor ze minder water verdampen. En als ze nat
worden, zwellen ze binnen enkele minuten weer op. Een ideale plant voor een laagveengebied als de Vechtplassen dus.
Sporen oftewel zaden van
mossen kunnen goed tegen
vocht, droogte, koude en hitte
en kunnen daardoor vele jaren
ergens liggen voordat de omstandigheden gunstig genoeg
zijn om zich te ontwikkelen tot
mosplantje. Misschien wel 150
jaar…?
Foto: Veenmos
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Kom deze dagen
www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

december

december

december

december

december

voor advies naar
de showroom!

december

MAGAZĲN
Bespaar t/m 9 januari veel geld:
Easysit betaalt
voor u de 21% BTW!*
Kom dus nu proefzitten in onze
showroom en proﬁteer!

Ontdek de drie werelden van Easy Sit

LEEGVERKOOP!

Relaxstoelen

Easysit B80

% KORTING!
PROFITEER NU! • ALLES MOET WEG! • TOT 60
Bij aankoop va
n ied
Woensdag

Donderdag

augustus

augustus

3

Sta-op
stoelen
Easysit
DS17

C a d ea ub o n

ere stoel
Comfortabel zitten begint
in de actieper
iode:
de juiste stoel.
Een stoel
Vrĳbĳ
dag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
voor twaugustus
ee
augustus
augustus
augustus
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
Relaxstoelen
van en geven u graag een
Easysit D112
Easysit A90
passend
advies!

4

5

Easysit Napels

6

High Tea D10
eluxe
9

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig
Keuze uit meer dan 50 kleuren
zowel leer als stof, of combinaties

Comfortbanken

Easysit DS703

Gratis het beste zitadviesEasysit D64

Easysit S80
Snelle of directe
levering

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Thuisdemonstratie?
Bel voor
een GRATIS
Easysit D65
afspraak
088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
0%
%
-4pe0
%
E-2
0
asysit
-3
vensjaar
le
r
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van
5,-

leeftijdskorting!

€

g!*

kortin

Easysit D72

-50%

-60%

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

in de showrooms
Bezoek de Stressless Comfort Studios
Barneveld en
in de showrooms Barneveld en Hilversum
Hilversum

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Bel voor een gratis
Easysit Barneveld

Verlengde Zuiderloswal 8a

3772 MP Barneveld
Easysit DS695

easysit

Easysit Hilversum

Easysit A600

Anthonie Fokkerstraat 43

thuisdemonstratie
088 - 6220220

1216 BX Hilversum

DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Easysit
Briellaerd
D71

Openingstijden Barneveld en Hilversum: Maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur, zaterdag 10.00 Easysit
- 17.00D400
uur
Easysit F35

Easysit D69

Easysit D62

PROFITEER NU! WEG=WEG!
Meer dan 450 modellen direct uit voorraad leverbaar!
Easysit A90

✔ Ruil uw oude stoel of bank in
✔ Geen aanbetaling

● Maatwerk

✔ Gratis zitadvies

uit eigen fabriek

✔ 5 jaar service & garantie aan huis
Showroom
Hilversum
Showroom
Barneveld
Verlengde Zuiderloswal 8a, 1216 BX Hilversum
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP
hilversum@easysit.nl
barneveld@easysit.nl
Openingstĳ
den Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Showroom
Hilversum
GRATIS PARKEREN

voor de showroom
Verlengde
Zuiderloswal 8a 1216 BX

Bezoek onze showroom of bel:

✔ Snelle of directe levering

✔ Maatwerk

088-6220220

✔ Altijd meer dan 450 stoelen en banken op voorraad
Uw zitadviseur: Jordy Brouwer

06-20147467
* Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs.
Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.
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Ingezonden brieven

WEEKBLADWIJDEMEREN
Vlag
op z’n kop, dorp op z’n kop!
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Het zal u niet ontgaan zijn, ook
in Nederhorst den Berg hangt
onze nationale driekleur ondersteboven. Van oudsher is
het in de visserij een noodsignaal, het heeft niks te maken
met een gebrek aan respect.
Na het bekendmaken van de
stikstofplannen van de regering zijn de boeren in Nederland dusdanig klemgezet, dat
wij onze ernstige zorgen op
deze manier duidelijk willen
maken.
Wij vallen onder Natura 2000gebied Oostelijke Vechtplassen, dit beslaat nagenoeg heel
Wijdemeren. De boeren, maar
ook bijvoorbeeld paardenhouders, in dit gebied moeten
95% inkrimpen. Zet met een
passer nog een hemelsbrede
strook van 1 km hieromheen
en de veehouderij daarin moet
voor 70% verdwijnen. In de
praktijk zal dit inhouden dat
er geen boer meer overblijft in
onze dorpen. Met het verdwijnen van deze familiebedrijven,
wordt ook het landschap niet

meer onderhouden. Gevolgen:
het groene weidelandschap
zoals we dat nu kennen zal op
termijn verdwijnen.
Maar wij laten ons niet opofferen voor de belangen van
bouw, industrie en luchtvaart
door onhaalbare stikstofdoelen (bron PBL en CBS). Wij
laten bedrijven die al generaties in de families zijn niet
gedwongen onteigenen, met
geld is niet alles te koop! Goede kwaliteit van de aanwezige
natuur moet het gezamenlijke
doel zijn, Nederlandse boeren werken al met de laagste
milieubelasting ter wereld. Wij
kunnen en willen stikstof reduceren met de modernste technieken. Wij strijden voor een
vitaal platteland waar natuurinclusief gewerkt wordt, met perspectief op een gezonde toekomst voor onze kinderen.
Wij merken dat veel van u de
boeren een warm hart toedragen. U kunt ons steunen door
uw voedsel lokaal en tegen

bracht’. Er strijden duizenden
militairen, burgers, agenten,
brandweermannen en alle anderen voor deze vlag en de
demonstranten gaan hier niet
respectvol mee om.”
Ik ben niet tegen demonstreren en ik begrijp de extreme
emotie bij de boeren echt wel
maar gebruik daar, als alternatief, de rode boerenzak-

een eerlijke prijs te kopen.
Maak het zichtbaar door uw
vlag ondersteboven op te hangen en een boerenzakdoek te
dragen!
Silvia Boshuizen-Galesloot, namens de boeren uit Nederhorst
den Berg

doek voor en niet onze vlag.
Behandel onze Nederlandse
vlag alstublieft met het nodige
respect. De vrijheid van deze
kleuren is namelijk betaald
met Nederlands bloed. Als je
het niet eens bent met het bestuur van Ajax, ga je ook niet
het logo aanpassen.
Sld1 Laura, Ankeveen

Daadkracht bij bouwplannen
In het stuk over ‘Voorlopig
geen twee woningen aan de
Middenweg’ d.d. 20 juli lees
ik een aantal dingen die mij
verbazen of irriteren. Niemand
zal betwisten dat we een woningtekort hebben. De vraag
naar woningen is groter dan
het aanbod, ook de komende
10 à 20 jaar.
Wat mij stoort is te moeten
lezen dat de gemeente bouw
van twee woningen op 2600
m2 tegenhoudt. Dit is gebaseerd op een discussie over
provinciale regels. Regels die

kennelijk voor meerdere uitleggen vatbaar zijn. Regels
die in elk geval sterk bouwbeperkend werken. Ik lees hier
vooral een gebrek aan daadkracht. We discussiëren lang
over interpretatie maar vooral
ook over maar twee woningen.
Als ik had gelezen dat de gemeente de plannen afkeurt,
omdat je bij de huidige vraag
niet 2 maar minimaal 7 huizen
dient te bouwen op dit grondstuk dan zou ik het begrijpen.
Maar als het is omdat de regels interpretabel zijn, pff. Het
argument van het precedent

nieuws
’S-GRAVELAND
De JO19 selectie is afgelopen
zaterdag begonnen met de
voorbereiding op de competitie
die al op zaterdag 3 september
aanvangt. Ze zijn er dus vroeg
bij en door de vakantie was de
groep spelers nog klein, maar
begonnen zijn ze.

Respect voor Nederlandse vlag
De laatste weken doet mijn
hart pijn en niet alleen dat van
mij maar die van vele veteranen met mij. Pijn omdat ik
overal onze Nederlandse vlag
omgekeerd zie hangen. Zoals
Ridder Militaire Willems Orde
Marco Kroon al in de media
zei: “het is een schande en
een belediging van de mensen
die in dienst van de Staat het
‘allerhoogste offer hebben ge-

S.V. ’s-Graveland

vind ik een rare, hadden we
niet een schreeuwend tekort
aan woningen?
Gemeente, provincie en landelijke overheid, wanneer worden we wakker? Met de huidige werkwijze komen we nooit
tot oplossingen. Geef nieuwbouw (zeker invulbebouwing)
ruimte en maak beslissingen
mogelijk en neem ze daadkrachtig.
Mark Gombert

De vrouwenselectie volgde
dinsdag 2 augustus en ook zij
spelen de eerste officiële wedstrijd op 3 september, maar
dan voor de bekercompetitie.
VR1 is daarvoor ingedeeld
met Roda ’23 uit Bovenkerk
en de Utrechtse verenigingen
DHSC en Hercules.
De mannenselectie komt met
het 1e voor de beker uit tegen
Bunnik ’73, VSC uit Utrecht
en het Amersfoortse De Posthoorn. Het 2e neemt het op te-

gen Argon 2 (Mijdrecht), CSW
2 (Wilnis) en Loosdrecht. De
voorbereiding daarop starten
de mannen komende zaterdag als er twee trainingen op
het programma staan. Naast
een aantal oefenwedstrijden
heeft het 1e als voorbereiding
op zaterdag 20 augustus een
toernooi bij Victoria waarin de
tegenstanders in de poule Nederhorst en BFC zijn. De week
erna gaat de selectie op trainingskamp naar Winterswijk.
Het wedstrijdprogramma staat
ook op onze vernieuwde site
waar natuurlijk ook meer informatie te vinden is over onze
vereniging. Net als op onze
social media: facebook, instagram en twitter. Voor meer
informatie, mail naar info@
svsgraveland.nl

Cabaret Nigtevecht:			
verkoop gestart
NIGTEVECHT
Voorstellingen
Cabaret
Nigtevecht nu in de verkoop. Passe partous en
kaarten zijn verkrijgbaar
op
www.cabaret-nigtevecht.nl en op de bekende voorverkoop adressen.
Speciaal voor de voorstellingen vaart de pont om
20:00 uur.
Het nieuwe seizoen begint
op 29 oktober met n00b, dit
duo zijn traditioneel de nieuwe aanstormende talenten in
Nigtevecht. Ook zij gaan een
imposante carrière tegemoet
aan de top van het vaderlandse cabaret. Ze gaan in twee
dagen in De Kleine Komedie in
première, en nu al bijna uitverkocht. Een bekende topnaam
die nog niet eerder naar Nigtevecht kwam komt 3 december: Martijn Koning: Geheid de
‘hoogste grapdichtheid-garan-

tie’; 80 minuten pure stand-up
comedy. Merijn Scholten komt
naar Nigtevecht op 14 januari
2023: Muzikaal, snel en heel
erg grappig. Hij is bekend van
het duo De Partizanen en zijn
Instagram account, nu al een
hype in de theaters. Op 11 februari komen Rob en Emiel.
Ze vertonen een aantal van
hun beste acts van de afgelopen 20 jaar. Weer een combinatie van magie, cabaret,
mindreading, comedy én theater. Rob & Emiel zijn ongeëvenaard! Het seizoen wordt
op 29 april met Lebbis, een
topnaam die nog niet eerder
naar Nigtevecht kwam.
Wees uitverkochte voorstellingen voor, en neem een passe
partout voor vijf voorstellingen.
Een passe partout is altijd
goedkoper dan vijf losse voorstellingen. Een passe partout
kost € 99,-. Alle voorstellingen
zijn op zaterdag

GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

MOLENS
molenfonds.nl
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KinderVakantieWerk 2022
NEDERHORST DEN BERG
Het zit erop! Het was een succesvolle 1e week van KVW en
van de eerste week van de zomervakantie voor de kinderen
uit het dorp! We hopen jullie
allemaal volgend jaar weer te
zien maar nu eerst nog genieten van jullie vakantie! Heel
veel plezier en succes in jullie
nieuwe klas of op jullie nieuwe
school! Nogmaals grote dank
aan alle vrijwilligers en sponsoren van Kindervakantiewerk!

Fijne vakantie en tot volgend
jaar! Maxime Broos
Uitslag loterij:
10 troostprijzen: 818, 1247,
1482, 1695, 411, 1244, 1407,
1644, 1190, 901
3e prijs: 515. 2e prijs: 439. 1e
prijs: 867. Hoofdprijs: 1764
Indien u in de prijzen bent
gevallen kunt u contact opnemen met Maxime Broos
0651089609

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Geslaagde aftrap Schrijfcafé			
Kortenhoef

WEE

NIEUWS VOOR AN

KORTENHOEF
Op 19 juli was de feestelijke aftrap van Schrijfcafé Kortenhoef. Auteur
en schrijfcoach Corrie
Gramser organiseert deze
bijeenkomsten
voortaan
maandelijks elke 3e dinsdagavond van de maand in
De Oude School.
Naast een Schrijfcafé in Hilversum en Soest is auteur en
schrijfcoach Corrie Gramser
van Zinexprez nu ook in Kortenhoef neergestreken met
deze creatieve schrijfactiviteit.
De aftrap was op dinsdag 19
juli, de tot nu toe warmste dag
van het jaar. Onder het genot
van een koel stuk citroentaart
en fris citroenwater werd er
geschreven aan de hand van
feestelijke schrijfopdrachten.
Deze eerste bijeenkomst was
voor genodigden, onder wie de

persoon die de Oude School
als locatie had aangedragen.
Een prachtige locatie waar iedereen tijdens de pauze heeft
genoten van het uitzicht op de
ondergaande zon boven de
velden.

tot schrijven te bewegen. Ervaring met schrijven is niet nodig: plezier in de activiteit staat
voorop. De volgende bijeenkomst staat gepland voor 16
augustus en heeft als thema
‘nieuwsgierig schrijven’.

Schrijven is een feestje
Mensen zitten vol met verhalen, herinneringen en fijne of
minder fijne ervaringen waar
over geschreven kan worden.
De schrijfcoach weet iedereen
met speelse schrijfopdrachten

Aanmelden
Mensen die interesse hebben
in het Schrijfcafé kunnen zich
melden via de website www.
zinexprez.nl of bellen met de
schrijfcoach via 06-40155282.

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

Joke Parrée directeur Sypesteyn
Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl

LOOSDRECHT
Het bestuur van Kasteel-Museum
Sypesteyn
heeft mevrouw Joke Parrée aangesteld als directeur van de organisatie.

Mevrouw Parrée bekleedde deze functie al samen
met Rimmert Sluiter. De
heer Sluiter heeft tijdens
een drukbezochte bijeenkomst met de vele vrijwil-

Een goede tandartspraktijk
is als een goed gebit:
compleet.
Tandarts
Endodontoloog
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist
Implantoloog

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen?
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...
Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl

ligers, na vier jaar afscheid
genomen.
Mevrouw Parrée heeft zich
de afgelopen jaren al met
veel passie ingezet voor Sypesteyn. Onlangs nog heeft
zij een aantal nieuwe vrijwilligers geworven voor het Kasteel-Museum met het bijzondere verhaal. De rijke collectie
Hollands Porselein, met name
het Loosdrechts Porselein en
de prachtige tuin, aangelegd
onder Hollandse architectuur,
trekken jaarlijks veel bezoekers naar de unieke locatie aan
de
Nieuw-Loosdrechtsedijk
150. “Het bijzondere verhaal,
de geschiedenis van deze
plek, de samenwerking met
de vele tientallen vrijwilligers
en de kansen die we zien, geven mij enorm veel energie om
hier als directeur actief te zijn”,
aldus Joke Parrée. Daarnaast
is Lia Moote, die al vele jaren
als vicevoorzitter fungeerde,
benoemd tot voorzitter van
het bestuur van Sypesteyn.
Zij volgt hiermee Sandra van
Rijkom op, die deze functie
de afgelopen 4 jaar met veel
enthousiasme heeft vervuld.
Tegelijk is Jan-Jaap de Kloet
als vicevoorzitter toegetreden
tot het bestuur.

NIEUWSSTER
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Woensdag 3 augustus 2022

Tuintheater op Sypesteyn
WEEKBLADWIJDEMEREN
LOOSDRECHT
NIEUWS
VOOR ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
Op
zaterdag
6 | augustus
a.s. speelt het Tuintheater
de voorstelling ‘God van de
slachting’ in de mooie tuin
van Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht.
In samenwerking met

Belangrijk: Hoewel de titel misschien anders doet vermoeden
is ‘God van de slachting’ een
komedie. De spelers van het
Tuintheater geven hun kijk op
communicerende
volwassenen en laten op absurde en
geestige wijze zien dat volwassen spelen iets anders is dan
volwassen zijn.
De voorstelling begint om
12.30 uur; De ingang is bij het
blauwe hek van het kasteel.
Tickets: €21,00 per persoon.

Het Kerkje aan de Dijk

Reserveren via de website
van het Tuintheater: www.hettuintheater.nl

is nu ook een lied

Ontdek Fort Kijkuit

Door Ben Groenendijk

KORTENHOEF
‘Op zondag denk ik altijd
aan dat kleine kerkje aan
de dijk.’ Het is de eerste
regel van een mooi en
ontroerend lied over het
kerkje aan de Kortenhoefsedijk. De Hilversumse
zangeres Marlous Lazal
schreef tekst en muziek
van het lied enkele jaren
geleden en nam het kortgeleden op met het strijkkwartet onder leiding van
Emma Breedveld. Intussen
heeft het lied nationale bekendheid verworven via
het Radio 5-programma De
Sandwich, gepresenteerd
door Jaccques Klöters.
Foto: Fort Kijkuit in voorjaar, juni, Kortenhoef.

NEDERHORST DEN BERG
Zondag 7 augustus van
12.00 – 16.00 uur zal Fort
Kijkuit weer haar deuren
openzetten voor publiek.
Vrijwillige boswachters van
Natuurmonumenten staan
dan weer klaar om u van alles te vertellen over het fort
en de natuur in de Vechtplassen. Op het buitenfort
is een uitkijkpunt aanwezig
en een kleine informatieruimte. En natuurlijk is er
koffie en een toilet. U bent
van harte welkom!

Markante pleisterplaats
Bezoekers kunnen op Fort
Kijkuit een kijkje nemen in het
kruithuis, waar een kleine expositie is te zien over herstelwerkzaamheden in het laagveen, het fort en de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Of klim
naar boven naar het uitzichtpunt en overzie de Wijde Blik,
het Hilversums Kanaal, natuurgebied De Put en de Horstermeerpolder. Het fort vormt
hiermee een markante pleisterplaats tijdens uw wandel-,
vaar- of fietsroute. Want er is
ook een aanlegsteiger in het

Hilversums Kanaal.
Op pad met een fortengids
Wilt u meer weten over Fort
Kijkuit? Ga dan mee met een
rondleiding over het fort. De
fortengids kan u alles vertellen
over de boeiende geschiedenis
van deze locatie. Bovendien
krijgt u een exclusief kijkje in
het beheerkantoor, dat in 2016
de Europa Nostra-prijs voor
behoud van cultureel erfgoed
won. Leden van Natuurmonumenten mogen gratis mee met
de rondleiding. Niet-leden betalen € 2,- per persoon.

Nooit alleen
Waar komt het vandaan?
Marlous: “We woonden in
Hilversum. Mijn moeder was
verbonden aan de Oecumenische Streekgemeente en voelde zich erg thuis in het kerkje
aan de dijk. Zelf heb ik een ander pad gekozen, maar ook ik
voel me nog steeds thuis in dit
kerkje. Omdat het een dierbare plek was van mijn moeder,
maar ook omdat we daar afscheid van haar hebben genomen. “Het lied zegt daarover:
‘Jouw kist die bij het altaar
stond van ’t kleine kerkje aan
de dijk. Met zomerbloemen,

geel en rood, het was geen
jaargetij voor dood. Ze speelden engelenmuziek, een kind
keek vol verwondering. Ze
stonden samen om je heen en
droegen je de kerkdeur uit. Jij
was hier nooit alleen.’
Nooit weggegaan
“Ik heb het lied een keer live
in de kerk gezongen, bij de
verjaardag van Corrie van Egmond, de predikant die kort
daarna vertrok naar het oosten van het land. Het lied was
toen vrij nieuw en nog niet opgenomen. Ik heb een tijdlang
Argentijnse tango gezongen
en met dat repertoire twee
CD’s gemaakt. Sinds vijf jaar
maak ik Nederlandstalige liedjes. Ik ben daarbij geholpen
door Rob Chrispijn. Hij schreef
en schrijft veel voor Herman
van Veen en vele andere artiesten.” Marlous fietst vanuit
Hilversum nog regelmatig over
de Kortenhoefsedijk. Wat ze
dan denkt? Het lied geeft antwoord. ‘Zou God hier nog wonen, is dit nog zijn huis? Van
angst of uit liefde, hoor ik hier
nog thuis? Of zijn het de mensen? Ze raken me aan. Ik ben
in mijn ogen hier nooit weggegaan.’
Het lied is te vinden op youtube. Website: www.marlouslazal.nl.

