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Eindelijk weer feest in de Horstermeerpolder

NEDERHORST DEN BERG
Op 26, 27 en 28 augustus 
a.s. vieren de polderbewo-
ners dat hun Horstermeer 
140 jaar geleden werd 
drooggelegd. Iedere 5 jaar 
wordt dit feit herdacht met 
een feestweekend van vrij-
dagavond tot en met zon-
dagmiddag. Foodtrucks, 
polderspelen, een feest-
avond en een touwtrek-
competitie staan weer op 
het programma.

Als vanouds wordt er ook 

weer een foto-expositie ge-
houden. Er zullen historische 
foto’s te zien zijn van de pol-
der en zijn bewoners, door de 
jaren heen verzameld door 
Teus van de Kemp, maar ook 
beeldmateriaal van de afge-
lopen edities van de fees-
ten. Geheel volgens traditie 
wordt de bewoners weer ge-
vraagd om hun bruggen, tui-
nen en opritten te versieren. 
Het thema van deze editie is 
‘Bedrijvigheid & Woongenot’. 
Op 27 augustus gaat een 
vierkoppige jury langs de hui-

zen om drie winnaars uit te 
kiezen. De winnaars worden 
bekend gemaakt tijdens het 
polderontbijt op 28 augustus. 
Polderbewoners kunnen zich 
inschrijven voor het polder-
ontbijt via e-mail: info@boer-
derijdehorst.nl

De gelimiteerde kaartverkoop 
voor de foodtruck-avond en 
feestavond verloopt via Berko 
aan de Middenweg.

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

Meer uit de verkoop van je huis halen?
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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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 06-51697015

Dunnebier Uitgeverij 0294 - 25 62 00

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN
O.L.V. Hemelvaart
   Zo. 14 augustus: 9.30 uur:
   W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 14 augustus: 10.00 uur:
   Ds. Jan Hulzebosch
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 14 augustus: 10.00 uur:
   Ds. H.A. Post  
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 14 augustus: 9.30 uur:
   Ds. P. Vroegindeweij  
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 14 augustus: 11.15 uur:
   Ds. Annemieke Parmentier          Ds. Annemieke Parmentier          Ds. Annemieke Parmentier
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 14 augustus: 10.00 uur:
   Geen dienst       

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

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

www.huart.nl
035-6857850

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ

Weesp. Tel. 0294-418722

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

coach. 06-12227976
info@lottevanaerle.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen

v Gelderen VOF 0651406217

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud,

snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Ervaren tuinman bied zich 
aan voor opknappen en 

onderhoud van kleine tuinen 
0639287985.

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.

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.

Ankeveen 2022
Géén markt op
30 juli, 6 en 13 

augustus

Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 22 augustus t/m vrijdag 9 september 2022

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur

 ‘s ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer.
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Wat gebeurt er met asielzoekers?
WIJDEMEREN
Asielzoekers die een ver-
blijfsvergunning krijgen 
worden statushouders. 
Het Centraal Orgaan op-
vang asielzoekers (COA) 
koppelt statushouders aan 
een gemeente. Deze ge-
meente moet dan samen 
met de woningcorporaties 
voor een passende woning 
zorgen.

Stel, je komt als statushou-
der in Wijdemeren wonen? 
Wat gebeurt er dan? Anna 
Meeuwis, coördinator Status-
houders, vertelt er meer over. 
“Zodra statushouders een huis 
hebben, worden ze vanaf dag 
één begeleid door een vrijwil-
liger van Vluchtelingenwerk. 
Dat noemen we maatschap-
pelijke begeleiding. Deze be-
geleiding duurt twee jaar.” De 
maatschappelijk begeleider 
helpt vluchtelingen met alle 
praktische regelzaken. Zoals 
het afsluiten van verzekerin-
gen, financiën en het zoeken 

van artsen en scholen voor de 
kinderen.

Wekelijks contact
De maatschappelijk begeleider 
helpt ook om de weg vinden in 
de nieuwe woonplaats en de 
Nederlandse samenleving. 
De begeleider heeft wekelijks 
contact met de statushouders 
en regelmatig afspraken om 
te kijken hoe het gaat. Daar-
naast zorgt Anna Meeuwis 
dat er contact is met een con-

sulent van de gemeente die 
een uitkering kan regelen. Zo 
snel mogelijk de taal leren is 
erg belangrijk. Een re-inte-
gratieconsulent regelt daarom 
taalstages en eventueel vrijwil-
ligerswerk om de Nederlandse 
taal te oefenen.

Helpen bij inburgering
Anna Meeuwis: “Ook helpen 
we bij de inburgering. Ieder-
een krijgt een inburgering op 
maat. Eerst is er een brede 

intake. Daarna maken we een 
persoonlijk Plan Inburgering 
en Participatie. Statushouders 
hebben ook een aantal keer 
per jaar een gesprek met een 
consulent van de gemeen-
te. Ze zijn bij ons allemaal in 
beeld.” Na twee jaar begelei-
ding door Vluchtelingenwerk 
kunnen statushouders ook 
nog terecht bij Versa Welzijn. 
“Dat kan variëren van hulp 
met de administratie tot soci-
aal-emotionele hulp.” Mensen 

die moeite hebben met hun 
financiën, kunnen via de ge-
meente een budgetcoach van 
Vluchtelingenwerk krijgen. 
Anna Meeuwis: “Alle hulp, 
ondersteuning en begeleiding 
wordt gecoördineerd. Als het 
nodig is, ondersteunt het So-
ciaal Wijkteam ook. Het wijk-
team kan eventuele problema-
tiek in kaart brengen en hulp 
regelen.”

   

Wethouder tevreden met participatie rond Mobiliteitsplan
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het college van burge-
meester en wethouders 
gaat het complete mobili-
teitsplan Duurzaam, Veilig 
en Vooruit voorleggen aan 
de gemeenteraad. Het der-
de deel is nu toegevoegd 
en de raad wordt gevraagd 
dit in september vast te 
stellen. Na de inspraakron-
de zijn er nog 33 ingeko-
men zienswijzen verwerkt. 
“Deze zienswijzen hebben 
vooral voor een aanscher-
ping van het plan gezorgd”, 
zegt wethouder Verkeer en 
Vervoer, Gert Zagt. “Ik ben 
erg blij om te zien hoeveel 
inwoners betrokken zijn bij 
mobiliteit in onze gemeen-
te en de moeite hebben 
genomen om hun zegje te 
doen.”

Deel A, B en C
Verkeersveiligheid en bereik-
baarheid zijn belangrijk in de 
zes dorpen van Wijdemeren. 
Ging deel-A van het Mobiliteits-
plan over de doelstellingen, in 
deel-B werden de wensbeel-
den op papier gezet. Nu vol-
gen de maatregelen (deel-C). 

Wethouder Zagt: “We komen 
hierin tegemoet aan veelge-
hoorde klachten over snelheid, 
parkeren en fietsvoorzienin-
gen. Met dit plan brengen we 
in de komende jaren namelijk 
meer wegen van 50 kilometer 
per uur terug naar 30 kilometer 
per uur. We zorgen voor een 
duidelijke weginrichting en 
bevorderen lopen en fietsen. 
Ook willen we het nachtelijke 
vrachtverkeer op bepaalde 
wegen weren.”

Veel inspraak
Voor het Mobiliteitsplan is in 
alle fases participatie met de 
omgeving geweest. Bij de 
start van het project (januari 
2020) konden inwoners hun 
wensen en knelpunten op het 
gebied van verkeer op een 
online kaart invullen. Hier zijn 
1.106 reacties ingevuld. Ook 
is elk deelproduct besproken 
met de klankbordgroep, waar-
in diverse belangenorganisa-
ties vertegenwoordigd waren. 
In november 2021 vond een 
uitgebreide participatieronde 
plaats, op basis van de be-
vindingen in Deel A en B. Na 
terugkoppeling van de 363 
reacties en verwerking in het 
plan konden inwoners dit voor-

jaar hun mening over het mo-
biliteitsplan indienen. Die 33 
ingediende zienswijzen zijn 
verwerkt in de reactienota. Het 
complete plan wordt nu voor-
gelegd aan de gemeenteraad. 
Ook daar is inspraak mogelijk.

Waar ging het over?
De bezwaren gingen voor-
al over het vrachtwagenver-
bod op de Middenweg, het 
Noorder- en Zuidereinde en 
het verlagen van de snelheid 
van 50 km/u naar 30 km/u. 
Het openbaar vervoer en de 
brandweer hebben zorgen 
over het verlagen van de snel-
heid. Rijtijden nemen hierdoor 
toe. In het Mobiliteitsplan is nu 
de maatregel opgenomen dat 
een snelheidsverlaging alleen 
wordt doorgevoerd als dit kan 
binnen de bestaande regels. 
Daarnaast wil men zoveel mo-
gelijk rekening houden met 
hulpdiensten en bussen, maar 
wel effectief voor de auto’s.

Vrachtverbod Middenweg
Over het vrachtwagenverbod 
op de Middenweg, tussen 
Nieuw Walden en de Heren-
weg, hadden diverse bedrij-
ven zorgen. Bedrijven aan dit 
weggedeelte krijgen een ont-

heffing. Het vrachtverbod blijft 
wel staan, omdat dit veiliger is 
en er dan minder overlast is 
op het Noordereinde. De Gele 
Brug in Ankeveen heeft een 
beperkte aslast en de draai bij 
de Klapbrug is erg krap. Daar-
om bestaat het risico op on-
veilige situaties. De gewenste 
route voor vrachtverkeer is 
vanaf de Middenweg naar de 
Vreelandseweg.

Vrachtverkeer Noorder- en 
Zuidereinde
Ook zijn er zienswijzen bin-
nengekomen over de hoeveel-
heid (vracht)verkeer en snel-
heid van het gemotoriseerde 
verkeer op het Noorder- en 
Zuidereinde. Het blijven ech-
ter zgn. ‘gebiedsontsluitings-
wegen’. Dat betekent dat de 
snelheid op deze wegen niet 
verder omlaag kan. Wel gaat 
de gemeente voor het Noor-
dereinde op zoek naar een 
betere inrichting voor fietsers, 
automobilisten, bewoners en 
natuur

Fietspad Kerklaan- Midden-
weg
Er komt een onderzoek gaat 
naar een fietsverbinding 
tussen de Kerklaan en Mid-

denweg. Uiteraard wordt er 
rekening gehouden met de 
bestaande bebouwing. Uit het 
onderzoek moet duidelijk wor-
den wat de impact van de fiets-
route op het Natura 2000- ge-
bied is. Ook moet blijken of het 
überhaupt mogelijk is om een 
dergelijke fietsverbinding te re-
aliseren. Er zijn zorgen uitge-
sproken over de veiligheid op 
de Kwakel. Op deze weg wil 
de gemeente een officiële 30 
km/u zone maken. Er geldt nu 
alleen een adviessnelheid van 
30 km/u. Het voorstel wordt 
14 september behandeld in 
de commissie Ruimte en Eco-
nomie en 22 september in de 
raad.

FOTO: Een groep statushouders en begeleiders uit 2017

FOTO: Verkeerswethouder Zagt 
(foto: Douwe van Essen)
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Nieuwe gemeentesecretaris
WIJDEMEREN
Op 15 september 2022 
start Yvonne Halman (59) 
als nieuwe gemeentese-
cretaris bij de gemeente 
Wijdemeren.

Burgemeester Crys Larson: 
“Ik ben erg blij dat het college 
Yvonne Halman als nieuwe 
gemeentesecretaris/algemeen 
directeur heeft benoemd. 
Yvonne is ruim 35 jaar werk-
zaam in het openbaar bestuur. 
Zij heeft haar sporen onder 
meer verdiend in haar werk als 
gemeentesecretaris in Heer-
enveen (adjunct), Raalte en 
recent in Lopik. Haar huidige 
functie is programma-mana-

ger bij de gemeente Amster-
dam. Yvonne is geboren en 
getogen in Friesland en het 
water en de mooie groene om-
geving van Wijdemeren spre-
ken haar zeer aan. Het college 
heeft het volste vertrouwen in 
de nieuwe gemeentesecreta-
ris/algemeen directeur en ziet 
uit naar een professionele en 
intensieve samenwerking.”

Mooi vak
Yvonne Halman volgt Rudie 
Heintjes op. Hij was sinds de-
cember 2021 aangetrokken 
als interim gemeentesecreta-
ris die ook belast was met de 
functie van ‘verandermana-
ger’. Een functie die noodza-

kelijk was om de gemeentelij-
ke organisatie te verbeteren. 
Of mevrouw Halman zich ook 
bezig zal houden met de ge-
wenste veranderingen op het 
gemeentehuis, is niet bekend. 
Yvonne Halman:” Het ambt 
van gemeentesecretaris mis-
te ik, ondanks de bijzondere 
maanden als programma-ma-
nager in Amsterdam. Ik ben 
dan ook blij dat ik in de ge-
meente Wijdemeren dit mooie 
vak weer mag oppakken. Ik 
kijk uit naar het samen bou-
wen aan een passende dienst-
verlening voor de inwoners, 
samen met de medewerkers, 
OR en het college van Wijde-
meren.”

   

Geen nieuwe woningen op Molenmeent
WIJDEMEREN
De gemeente zet de ver-
koop van de grond aan de 
Molenmeent in Loosdrecht 
stop. Dit betekent dat er op 
die locatie geen woningen 
in de vrije sector worden 
gebouwd. De verkoop is 
stopgezet, omdat de be-
stemming van de gronden 
niet op tijd kan worden 
gewijzigd van groen naar 
wonen.

Het project is door een sa-
menloop van omstandigheden 
vertraagd. Deze vertraging 

zorgt ervoor dat de gemeente 
niet op tijd de procedure voor 
het wijzigen van het bestem-
mingsplan kan voltooien.

“Ik ben blij dat hier nu duidelijk-
heid over is,” zegt wethouder 
Alette Zandbergen. “We zetten 
ons vanaf nu graag in voor de 
ontwikkeling van grote projec-
ten als Ter Sype en Groene-
woud.”

Bijzonder Provinciaal Land-
schap
Vanaf 17 november 2020 valt 
het perceel aan de Molen-

meent onder nieuwe bescher-
mende regels van de provincie 
Noord-Holland en wordt het 
gezien als Bijzonder Provin-
ciaal Landschap. Deze regels 
heeft de provincie ingesteld 
om bestaand groen en natuur 
meer te beschermen. Een van 
de consequenties is dat op 
een stuk grond dat valt onder 
Bijzonder Provinciaal Land-
schap niet gebouwd mag wor-
den. Als voor 21 oktober 2022 
een gewijzigd bestemmings-
plan was vastgesteld, dan had 
dit nog wel gemogen.

   

Ingezonden brief

Respect
In de vorige uitgave stond een 
ingezonden brief van Sld1 
Laura uit Ankeveen die vond 
dat het boerenprotest met 
de omgekeerde Nederland-
se vlag niet respectvol is. Ze 
noemde daarbij Marco Kroon, 
bij velen bekend vanwege zijn 

Militaire Willemsorde. André 
Visser heeft daarbij zijn be-
denkingen: ‘Als die genoemde 
meneer Kroon zo respectvol 
is, waarom urineert hij dan 
tegen een hek bij een kerk en 
geeft hij een overheidsdienaar 
tijdens zijn werkzaamheden 

een kopstoot. Oud gezegde; 
hij die zonder zonden is, wer-
pe de eerste steen’.

André Visser, Nederhorst den 
Berg

   

                                      GooiTV
REGIO
Bij GooiTV is het zomerre-
ces nog in volle gang. Dat 
betekent dat er een aange-
past programma wordt uit-
gezonden.

Deze week wordt een video 
getoond over Muiden in ver-
vlogen jaren. Het programma 
komt van de historische kring 

in Muiden/Muiderberg en laat 
allerlei gebeurtenissen zien 
in de voorbije jaren. Voor die-
genen die kijken via Ziggo: 
GooiTV is op kanaal 48. Via 
KPN is dat kanaal 1432. Via 
T-Mobile is dat kanaal 842.

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?

Paul Klaver Fysiotherapie
p/a Burg. van Hasseltlaan 2
1412 GN Naarden

Onze kinderfysiotherapeuten adviseren u graag. 

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

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

Maakt u zich zorgen over deMaakt u zich zorgen over de
lichamelijke ontwikkeling van uw kind?

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs
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26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-den en een fi nanciële bij-den en een fi
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl� info@drenthverhuizingen.nl�

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190  |  1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127  |  www.chillyhilversum.nl

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk



H E L P  J I J  O N S  Z W E R F A F V A L  T E G E N  T E  G A A N ?

Start Locatie: Jachthaven Kortenhoef 

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?
info@jachthavenkortenhoef.nl

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Jachthaven Kortenhoef
Ottenhome
Vuntus Vloot
Bootverhuur Manten
Jachthaven Piet Hein
Jachthaven Dijkzicht 
Restaurant Docks Fish & Grill
Restaurant De Haven Club
Bar - Bistro ‘t Bruggetje
Cafetaria De Schakel

Hotel Restaurant Heineke
Hotel De Drie Dorpen
Wijdemeren Tours
Fletcher Hotel Loosdrecht
Haven Lake Village
Albert Heijn Kortenhoef
Albert Heijn Loosdrecht
Brasserie Wetterwille 
Rosa’s Cantina 
A-Fusion Loosdrecht

Bakkerij Jacques Maas
De Nieuwe Bakker 
123schoon
Intersell
Centipede 
Dunnebier
Nimmerdor Kortenhoef
Drukkerij Ten Herkel
Ismilo 
Kwekerij Ome Joop
GAD

Moleneind 2a | 1241 NE Kortenhoef | 035 656 1871

ZATERDAG 10 SEPTEMBER 2022
09:00 - 13:30

MELD JE NU 
GRATIS AAN!

T H E  L A K E !

C L E A N  U P
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Amaris De Kuijer bedankt u voor   
uw hulp
NEDERHORST DEN BERG
Vorig jaar is er een start 
gemaakt met een inzame-
lingsactie voor een rolstoel 
met elektrische ondersteu-
ning voor verpleeghuis De 
Kuijer in Nederhorst den 
Berg.

Inmiddels hebben we dankzij 
vele giften uit het dorp, om-
geving en het Roelsefonds 
de stoel kunnen aanschaffen. 
Deze rolstoel is voor algemeen 
gebruik, op deze manier kun-
nen mantelzorgers en vrijwilli-
gers gemakkelijker een wan-
deling met hun dierbare door 
dorp maken.

Daarnaast is er begin juli tijdens 
de ‘12 van Ankeveen’ geroeid 
door de groep ‘Kantje Boord’ 

voor een illi-tv, een senioren- tv 
met verschillende spelvormen 
en herkenbare liedjes en film-
pjes. Zij hebben zoveel geld 
bij elkaar geroeid dat we bijna 
zelfs een tweede illi-tv kunnen 
aanschaffen. Daar zijn we heel 
blij mee. In de maand augustus 
komen de statiegeldbonnetjes 
bij de plaatselijke Albert Heijn 
ten goede aan deze actie.

Doet u mee en maakt u een 
tweede illi-tv mogelijk voor 
de bewoners in de Kuijer? U 
kunt een gift overmaken naar 
NL86 RABO 0339 9512 06 
van Amaris Zorggroep onder 
vermelding van illi-tv De Kuijer. 
Voor meer informatie neemt u 
gerust contact op met Mariette 
Meijers, m.meijers@amaris.
nl of loop even binnen bij De 
Kuijer.

Boeken, Baby- & kindercadeautjes
Elke 1e & 3e zaterdag van de maand
Willie-Dasplein, Nederhorst den Berg

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

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING

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

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

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

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

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

en op zaterdag van 8:00 tot 12:30

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Heerlijk
huisgemaakt 

schepijs!
2e bolletje € 1,00 bolletje € 1,00

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Vuilstorten

Onlangs kwam in het nieuws dat het op-
pervlaktewater in Nederland van onvol-
doende kwaliteit is. Er zitten te veel stof-
fen in die schadelijk zijn voor mens en 
natuur. Dit wordt mede veroorzaakt door 
stoffen die in het verleden in de natuur zijn 
terechtgekomen en nu langzaam in het 
water terecht komen. De gedachten gaan 
dan natuurlijk uit naar de vele vuilstorten 
en de wat ouderen onder ons kennen vast 
nog de gifschandalen uit de jaren zeven-
tig in Lekkerkerk en de Volgermeerpolder. 
Helaas kennen ook onze fraaie drie dor-
pen talloze stortplaatsen. In de periode 
vanaf de jaren ’30 tot de jaren ’80 werd 
volop afval gestort in vooral Kortenhoef 
en Ankeveen. Het huisvuil van Hilversum 
werd gestort in de randen van de Kor-
tenhoefse polder langs de Kwakel en op 

Groenewoud. Hiertoe werd zelfs de oude 
ophaalbrug aan het einde van de Kerklaan 
verwijderd! De gemeente Bussum stortte 
haar afval in Ankeveen. Was dit aanvanke-
lijk vooral huishoudelijk afval dat in Korten-
hoef zelfs werd gebruikt als ‘grondverbe-
tering’ later werd er ook volop industrieel 
(chemisch) afval gestort. In de begin jaren 
zeventig stond de belt op Groenewoud 
wekenlang in de brand. De brand veroor-
zaakte enorme rook en een zwavelachtige 
stank tot in de verre omtrek. De provincie 
Noord-Holland kwam ooit bij een inventa-
risatie tot een totaal van 17 stortlocaties in 
Kortenhoef, Ankeveen en ’s-Graveland. 
Een nare erfenis uit vroeger tijden waar we 
nog lang aan vast zitten. Op de foto kijkt 
burgemeester Warmolts van Kortenhoef 
midden jaren ’30 van de vorige eeuw naar 
de Hilversumse vuilstort in zijn gemeente. 
Een kwartje voor zijn gedachten!

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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Jaarmarkt Loosdrecht met Foodplein
LOOSDRECHT
Op woensdag 31 augustus 
van 13.00 tot 21.00 uur is er 
een gezellig foodplein tij-
dens de Jaarmarkt in Loos-
drecht

Op initiatief van Stichting 
SLOEP verschijnt er, tijdens de 
traditionele Jaarmarkt, op het 
parkeerterrein aan de Noot-
weg, voor de Bikeshop, een 
gezellig foodplein met een ruim 
terras waar heerlijke hapjes 
en drankjes te krijgen zijn en 
Loosdrechters na de vakan-
tie weer kunnen bijpraten. Op 
woensdag 31 augustus hoeft 
er dus in de Loosdrechtse hui-
zen niet gekookt te worden!

Met van 15.00 tot 20.00 uur 
meerdere sessies van een op-
treden van Jack Club Music, 

afgewisseld met muziek van 
DJ’s Jan en Lesley, verzorgt 
Stichting SLOEP de drank-
jes, komt Mrs. Italy met haar 
beroemde pizza’s, de familie 
Van Herk met heerlijke ijsjes 
en stoere hamburgers van de 
BBQ, de Wijninspiratie zorgt 

voor een lekker glaasje wijn, 
Floor de poelier maakt verruk-
kelijke saté en broodjes pulled 
chicken, en Remco met kos-
telijke popcorn en suikerspin-
nen? Stichting SLOEP heet u 
van harte welkom tijdens de 
Jaarmarkt.

   

Beleef de Tour de Oude Hollandse Waterlinie
REGIO
350 jaar geleden, in het jaar 
1672, keerde het tij. Het ooit 
zo rijke Holland leek verlo-
ren, het volk reddeloos, re-
deloos en radeloos. Tot wij 
ons eigen water als wapen 
inzetten en de vijand wisten 
te stoppen. Van het Muider-
slot tot aan Slot Loevestein 
deed de Oude Hollandse 
Waterlinie haar werk.

Beleef de Tour de Waterlinie en 
kom fietsen, wandelen, hardlo-
pen, skaten of wielrennen en 
beleef een onvergetelijk avon-
tuur.

De route bestaat uit 168 ki-
lometer verdeeld over tien 
etappes. Je bepaalt zelf of je 
een of meerdere etappes af-
legt. Onderweg ontdek je de 
mooiste plekken en historische 
locaties zoals: Unesco erf-
goed, forten, kastelen, musea, 

prachtige natuur en rivieren 
en natuurlijk gezellige lokale 
horeca. Als deelnemer aan de 
Tour de Waterlinie krijg je een 
programmaboek, een digitaal 
startnummer, een medaille (die 
per etappe aangevuld wordt 
met etappepins), fotopunten 
en routeduiding op het par-
cours en leuke extra acties van 
partners

Vanwege de zomer willen we 
iedereen helemaal laten genie-
ten van deze historische tour. 
Tijdens de zomeractie kan je 
alle 10 de etappes voor € 25,- 
aanschaffen en beleven. Doe 
mee en ga snel naar www.tour-
deoudehollandsewaterlinie.nl

   

EK Optimist Team Racing 2023
LOOSDRECHT
Koninklijke Watersport Ver-
eeniging ‘Loosdrecht’(KW-
VL) dankt IODA (Inter-
national OptimistDinghy 
Association) voor het ver-
trouwen om samen met 
Optimist Club Nederland 
(OCN) van 25 tot en met 30 
augustus 2023 het ‘Euro-
pean Optimist Team Racing 
Championship 2023’ te mo-

gen organiseren.

16 EU-landen zullen elk 4 zei-
lers (tussen de 10 – 15 jaar) 
afvaardigen om als team tegen 
elkaar te zeilen op de Loos-
drechtse plassen. De leden 
van de KWVL zullen er een 
spetterend evenement van 
maken, met als doel het pro-
moten van het jeugdzeilen in 
de Optimist en in het bijzonder 

het jeugd teamracen.

De meer dan 70 wedstrijden 
per dag worden dicht bij de 
kant gehouden, zodat ook 
vanaf land het spektakel goed 
gevolgd kan worden. Ook voor 
de (aspirant) jongste zeilers 
worden er leuke laagdrempe-
lige activiteiten georganiseerd 
zowel op het water als op de 
kant.

Open Tennis Toernooi   
TV Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Tennisvereniging Neder-
horst is blij dat ze je weer 
kunnen uitnodigen om 
het Open Tennis Toernooi 
te komen spelen op het 
mooie tennispark met 5 
gravelbanen buiten en 2 
banen in de hal, voor als 
het weer even niet meezit.

Dubbelspelen
Net als voorgaande jaren or-
ganiseert de tennisclub deze 
editie met alleen dubbelspe-
len. Dit voor dames-, heren- 
en gemengde teams. We doen 
dit op basis van actual rating 
in de categorieën: HD/DD/GD 
17+ 5, 6, 7, 8 en 50+ 7 en 8. 
Dit moet haast wel een gezel-
lig toernooi worden.

Wanneer?
Het toernooi wordt gespeeld 
van maandag 5 tot en met 
zondag 11 september 2022. 
Indien er veel inschrijvingen 
zijn, wordt het voorweekend 
van 3 en 4 september ook 
benut. Uiteraard kun je hier-
voor verhinderingen opgeven, 
maar wij hopen dat we ook in 
dit weekend veel wedstrijden 
kunnen plannen.

Waarom meedoen?
Omdat het een heel gezellig 

toernooi is; Er worden heerlijke 
maaltijden geserveerd; Mooie 
prijzen voor de winnaars per 
categorie; Op de speeldagen 
zullen de banen zo veel mo-
gelijk gevuld zijn, zodat er ook 
op het terras voldoende valt 
te genieten; Het is een goede 
training voor de najaarscom-
petitie; En uiteraard zorgen 
we ervoor dat alles op rolletjes 
verloopt.

Kortom we gaan er weer een 
mooi toernooi van maken en 
zouden het leuk vinden als je 
meedoet met je tennispartner. 
Kijk snel in je agenda om de 
dagen te reserveren, overleg 
het met je dubbelpartner en 
schrijf zo snel als mogelijk in 
om ons toernooi vooral niet te 
missen.

Hoe inschrijven?
Je kunt je inschrijven via 
Toernooiplanner.nl: https://
mijnknltb.toernooi.nl/tourna-
ment/6F5D0DF9-EE52-4272-
9244-D9478087826E. De 
uiterste inschrijfdatum is 20 
augustus 2022.

Wij hopen je weer te mogen 
ontmoeten op ons toernooi en 
kijken nu al uit naar een gezel-
lig en sportief evenement.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S-GRAVELAND
Na de O19-selectie, vrou-
wenselectie is ook de 
mannenselectie begonnen 
met de voorbereiding. Met 
twee trainingen trapte een 
nog niet volledige selec-
tie onder leiding van trai-
ner-coach Léon Roorda 
af. Hij wordt dit seizoen 
geassisteerd door René 
Wijnsma die deze rol van 
de eind vorig jaar afge-
zwaaide Patrick van Huis-
stede heeft overgenomen.

De technische staf bestaat 
verder uit Kees Langerak en 
Jos van der Burgt (2e elftal) en 
keeperstrainer Remko Kem-
pers. Aanstaande zaterdag 
speelt het 1e de eerste oefen-

wedstrijd. Op het eigen com-
plex aan het Kininelaantje is 
om 14.30 uur OSO de tegen-
stander.

Ook JO19 speelt een oefen-
wedstrijd en reist daarvoor af 
naar Leusden om tegen Roda 
’46 te spelen. De vrouwen 
wacht nog een aantal trainin-
gen voordat de eerste wed-
strijd gespeeld wordt. Onze 
vereniging heeft nog plek in 
alle leeftijdscategorieën. Ben 
je 7, 11, 16, 25 of 35+, je bent 
van harte welkom. Informeer 
via info@svsgraveland.nl of 
geef je direct op via ledenad-
ministratie@svsgraveland.nl 
of check onze site: svsgrave-
land.nl/200/info-contributie.

  

  

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Foto van de Week

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

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

Het wordt al gezellig in de Horstermeerpolder: feest van 26 tm 28 augustus!                                                                                     Foto: Helga Jansen


