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Scouting Klaas Toxopeus op Nationaal Waterkamp
Door: Natascha Rienks

KORTENHOEF
Op zaterdag 6 augustus
vertrok de Wilde Vaart (16
t/m 18 jaar) van de Klaas
Toxopeusgroep. Op weg
naar het 10-daagse kamp
Nawaka, een nationaal
kamp voor waterscouts
dat eens in de 4 jaar gehouden wordt in Zeewolde. Op maandagochtend
voegden zich daar de verkenners (11 t/m 16 jaar) en
welpen (7 t/m 11 jaar) bij.
De speltakken zaten niet bij
elkaar op het terrein. Omdat
er ruim 4.500 deelnemers zijn
is het kamp in 9 verschillende
subkampen opgedeeld. De

kinderen zaten met allemaal
leeftijdsgenoten bij elkaar,
elke leeftijd had een thema
binnen het grote thema van
Nawaka, Wonderschoon.
Welpen
De jongste groep, de welpen,
zat in Akropolis. Voor hen
duurde het kamp 5 dagen.
Alles op z’n Grieks. Met verschillende spellen, zoals heldentraining, levend kolonisten
en een Color War, waarbij het
hele kamp blauw zag, hebben
de kinderen goden proberen
te winnen. Fabienne (9) wilde
als Bever al mee op Nawaka.
Haar grote broers Morris (16)
en Finn (12) zitten bij de verkenners en de Wilde Vaart.
Hierdoor kreeg zij al jong mee

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

Foto: Vincent Nieboer

hoe het was om op zo’n groot
kamp te gaan. Jayden (11):
“Volgend Nawaka ben ik er
sowieso bij!”
Wilde Vaart
Taj Mahal, India, was het thema van de Wilde Vaart. Op
dit paarse kamp zijn zij begonnen met een groot, paars,
feest als opening. De volgend
dag hebben zij een tuktukrace
gedaan met een zelfgefabriceerd voertuig. Verder hebben zij vooral wedstrijden op
het water gedaan. Zo waren

er wrikwedstrijden (de boot
voortbewegen met een riem
staand op het achterdek),
waarbij ze de competitie niet
alleen met andere groepen
aangingen maar ook met elkaar.
Verkennners
De verkenners zaten 10 dagen lang in China. Hun subkamp de Grote Muur werd op
maandag officieel geopend
door de ambassadeur van
China en de burgemeester
van Zeewolde. Na het officië-

le gedeelte kregen zij een les
in de vechtsport van China,
Kung-Fu. De dagen daarna
hebben zij diverse spellen
gedaan, waarmee zij punten
konden verdienen. Veel spellen vonden op, of rond het water plaats. Bij de tussenstand
stonden de scouts 4e in het
klassement en alle boten individueel in de top- 20 van de
ruim 100 boten en 31 scoutinggroepen die meededen.

-Lees verder op pagina 6

Vergroot je kans op succes!
Kies voor onze lokale expertise.
MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

WEE

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
0294 - 25 18 54
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
088 - 753 17 53
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

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

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

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

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

Tandartsen

Apotheek

Dierenarts

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

Gemeente

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

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Loosdrecht
paul.stoove@politie.nl
Wijkagent Kortenhoef / ’s-Graveland
merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg / Ankeveen
annemarie.van.gent@politie.nl
Wijkbrandweer ’s Graveland
Johan Landwaart – 06-10318369
Wijkbrandweer Loosdrecht
Remco Peelen – 06-11715473
Wijkbrandweer Nederhorst d Berg
Nick IJkhout – 06-20357685
Klusjesteam Nederhorst den Berg/Ankeveen
Klusjesteam Kortenhoef/’s-Graveland

Dunnebier Uitgeverij

035 - 656 30 01
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
O.L.V. Hemelvaart

Zo. 21 augustus: 9.30 uur:
W. Vlooswijk
St. Martinus
Za. 20 augustus: 19.00 uur:
E. Kaak
H. Antonius
Zo. 21 augustus: 9.30 uur:
E. Kaak
Wo. 24 augustus: 9.30 uur:
J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

Zo. 21 augustus: 10.00 uur:
Ds. Fride Bonda
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 21 augustus: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 21 augustus: 9.30 uur:
Ds. F.A.J. Heikoop
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 21 augustus: 11.15 uur:
Geen dienst
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 21 augustus: 10.00 uur:
Ds. M. van der Sijs

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

bij overlijden dag en nacht

T 06 233 09 339

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

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

Elke week Markt in Ankeveen
zaterdag’s van 8.00-12.30 uur met:
groenten en fruit, brood en gebak,
kaas, noten, olijven, bloemen,
bonbons, siroop en koffie to go
en van 9.00 tot 13.00 Carolines Viskraam
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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Horstermeerpolder 140 jaar droog!
WEEKBLADWIJDEMEREN

len. De windmolens konden
NEDERHORST DEN BERG
| ‘S-GRAVELAND
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS
ANKEVEEN
DEN BERG
het niet| NEDERHORST
aan. In 1636
werd
de
Het
isVOOR
weer
tijd voor
feest | KORTENHOEF
poging opgegeven en bijna
in de Horstermeerpolder!
250 jaar lang was de HorsterHet is honderdveertig
meer weer een meer. Pas de
jaar geleden dat de polontwikkeling van de stoomder werd drooggelegd en
machine maakte het droogdat laten de bewoners niet
houden mogelijk en dat lukte
ongemerkt voorbij gaan.
in 1882.
Drie dagen lang wordt
er feest gevierd met o.a.
In de twintigste eeuw werd
foodtrucks, polderspelen,
het gebied in bezit genomen
bands en touwtrekken.
door tuinders die bloemen,
Al in 1629 werd geprobeerd fruit, aardappelen en groenhet Horstermeer droog te ma- ten teelden. Ook zij werden
In samenwerking met

niet gespaard door het water. In 1914 en in 1940 werd
de polder geïnundeerd als
onderdeel van de Hollandse
Waterlinie en in april 1945
nogmaals door de bezetter.

delen van de Horstermeer opnieuw, permanent, onder water te zetten. In 2010 leidde dit
zelfs tot het uitroepen van de
Republiek Horstermeerpolder
door de bewoners.

Gezamenlijke strijd voor het
behoud van hun leefomgeving
zit de bewoners al generaties
lang in het bloed. Dat bleek
ook in de recente historie van
de polder, toen plannen opdoken om over de hoofden
van de bewoners heen grote

De eensgezindheid komt ook
goed van pas bij het organiseren van het feestweekend,
iedere vijf jaar. Een elfkoppig
feestbestuur is verleden jaar
begonnen met voorbereidingen. Vrijwilligers zijn geronseld, alle handen komen uit

veel mensen dat niet doen.
Talloze mensen ergeren zich
eraan, maar gelukkig zijn
er ook die er wat aan doen!
Mensen die de rotzooi bij de
strandjes oprapen, het zwerfafval verzamelen en dit thuis
in de kliko doen. Inmiddels
zelfs iemand die vuilniszakken op het Googpad ophangt,

om het de mensen makkelijk
te maken op te ruimen. Wat
zijn er toch veel toppers in dit
dorp!

de mouwen en vakantiedagen worden opgenomen om
de week voorafgaand aan het
feest het feestterrein klaar te
maken. Zoals de laatste decennia gebruikelijk is geworden, stelt de familie Voshaart,
van Boerderij de Horst, haar
terrein weer beschikbaar.
Wanneer u een dezer dagen
de polder in rijdt is het een
feest om naar de versierde
tuinen en bruggen te kijken.

Ingezonden brief

Mensen die afval achterlaten
Op de strandjes rond de Spiegelplas, op het Googpad en
bij de Ballastsluis wordt veel
afval achter gelaten.
Vanwege het beleid van Natuurmonumenten zijn daar
geen afvalbakken, maar dat
wil niet zeggen dat het maar
neergegooid kan worden. De

gedachte van Natuurmonumenten is, dat als je spullen
vanaf huis meeneemt, je het
ook weer mee terug kunt nemen. Het begint bij jezelf, en
dat is gewoon mee naar huis
nemen en het daar in de kliko
doen.
Het blijkt jammer genoeg dat

Neemt niet weg dat het fijn
zou zijn als iedereen vanaf huis een vuilniszak meeneemt, daar het afval in doet
en het weer mee naar huis

neemt. We wonen in een
prachtige omgeving, laten we
dit met elkaar zou houden! Afval meenemen: kleine moeite,
groot plezier.
Wilma Snel

Programma overzicht Horstermeerpolder 140 jaar
Vrijdagavond 26 augustus:
-18.00 -24.00 Foodtruck Festival – UITVERKOCHT
	 
Zaterdag 27 augustus:
-11.00 Terrein en fotoexpositie
open: koffieuurtje voor de oudere polderbewoners
-12.00-17.00
Zweefmolen,
zandbak, stormbaan, tractor-baantje, kinderboerderij
-12.30 – 14.30 Polderspelen –
Teams strijden tegen elkaar in
kracht- en denkspelletjes
-16.00 PrutRace – Polderloop
te land en te water. Inschrijving tijdens Polderspelen op
het feestterrein. Inschrijving
vanaf 8 jaar en ouder.
-17.00 Prijsuitreiking aan de
winnaars van de Polderspelen
en PrutRace

vanes.peter@gmail.com

Heroes en DJ Hitmaestro
Kaartverkoop bij Berko aan de
Middenweg.

Aanmelden: stuur een e-mail
naar info@boerderijdehorst.
nl o.v.v. naam, aantal personen, adres, telefoonnummer
en e-mail.

-18.00 – 20.30 Feestterrein
gesloten

Zondag 28 augustus:
- Foto expositie open van
11.00 tot 17.00 uur

-Versierde fietsenparade voor
kinderen uit de polder en aansluitend prijsuitreiking.

-20.30 – 01.00 Feestavond
– live muziek van de Hot Tub

- 11.00 Ontbijt voor Polderbewoners

Inschrijven via: Inge-smits@
hotmail.com

-12.00-15.00 Knutselen en
schminken voor de kleintjes
-12.00-17.00
Zweefmolen,
zandbak, stormbaan, voetballen, tractor-baantje, kinderboerderij
-12.00-14.00 Helga’s fotohoekje voor de familiefoto
-12.30 Prijsuitreiking versierde

tuinen en bruggen
-13.00 – 16.00 Touwtrek-competitie
-16.00 Prijsuitreiking
trekken

Touw-
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Wie wordt de ‘Buur van het Jaar’?

WEE

WIJDEMEREN
Huurders van Het Gooi en
Omstreken kunnen weer
op hun favoriete buurman
of -vrouw stemmen voor
de Beste Buur van het Jaar
Award.
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 wel

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is.
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

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

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

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

eroen

atie? Bel 035 623 11 00
WWW.BAKKERJEROEN.NL
rsawelzijn.nl of kijk
op versawelzijn.nl

Slagroom
zomerrol

NU VOOR

€ 13,95

Heeft u een buur die veel voor
u of anderen doet? Nomineer
hem of haar dan via de website
www.gooienom.nl/buurvanhetjaar en maak daarbij kans op
een dinerbon t.w.v. 100 euro
voor uzelf én uw genomineerde buur.
‘Contact met buren belangrijker dan ooit’
Wijkbeheerder Helmo kijkt
weer uit naar de inschrijvingen
van dit jaar. ‘Iedereen heeft
belang bij een fijne en goede
buurman of buurvrouw. Vooral
in deze tijden is het belangrijker
dan ooit om verbonden te zijn
met je buurt en je buren. Deze
verkiezing is dan ook een mooi

NIEUWS VOOR AN

moment om je buurman of
-vrouw eens goed in het zonnetje te zetten en te bedanken
voor zijn of haar hulp de afgelopen tijd.’
Wie wordt de opvolger van
Karin?
Sinds 2019 reikt de woningcorporatie de award uit. Vorig jaar
won bewoonster Karin uit Blaricum de award voor haar inzet
voor haar buurvrouw Yvonne
en de rest van de buurt. Anki en
Meindert gingen haar in 2019

6 stuks

2e zak
GRATIS

Tijdens de aankomende burendag op zaterdag 24 september
2022 wordt bekend gemaakt
wie de opvolger wordt. Dan
wordt de winnaar van dit jaar
bekendgemaakt en de award
en prijs overhandigd. Huurders
van Het Gooi en Omstreken
hebben nog tot en met 5 september de tijd om hun nominatie door te geven via www.gooienom.nl/buurvanhetjaar.

Geen tijd te verliezen: we duiken er weer in!
KORTENHOEF
ALS staat voor Amyotrofische Laterale Sclerose
en is een dodelijke zenuw/
spierziekte waarbij je spieren één voor één uitvallen.
In Nederland leven zo’n
1500 mensen met ALS en
daar komen elk jaar 500 patiënten bij. Ieder jaar overlijden ook 500 mensen aan
deze ziekte. Na de diagnose
heeft een patiënt gemiddeld
nog maar drie tot vijf jaar te
leven. Op zaterdag 27 au-

gustus kun je om 14.00 uur
duiken in de Zuwe om geld
in te zamelen.
In 2016 kreeg collega en vriend
Tim van den Berg van Nationale Waarborg, een financieel
dienstverlener, de diagnose en
hij overleed in 2017. Sindsdien
zamelen vrienden en collega’s
van hem geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar
een behandeling voor deze
mensonterende ziekte. Dit is
hard nodig omdat overheid en

Buiten genieten
Krentenbollen

en 2020 voor als titelhouders
van de award.

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

farmaceutische industrie niet
investeren in onderzoek naar
deze ziekte. Diverse acties
zoals deelname aan de Amsterdam City Swim brachten
inmiddels ruim € 600.000 op.
Dit bedrag is overhandigd aan
de Stichting ALS Nederland,
die zich inzet voor wetenschappelijk onderzoek en het welzijn
van de ALS-patiënten. In het
coronajaar 2021 zwommen zij,
vanwege het wegvallen van de
Amsterdam City Swim, twee kilometer in de Wijde Blik.
Dit evenement was zo succesvol, dat dit jaar, op zaterdag 27
augustus, een herhaling plaatsvindt. Het team ‘We duiken er
weer in’ zwemt dan opnieuw in
de Wijde Blik, nabij het strandje aan de Zuwe in Kortenhoef.
Kopvrouw van het team is Monique van den Hoorn, financieel
adviseur, 36 jaar, die in 2021
de diagnose kreeg. De start is
om 14.00 uur en zal na afloop
worden opgeluisterd door een
veiling van bijzondere items.
Veilingmeester van die dag is
Loek Peters, acteur (alias Berry uit Penoza en Dokter Snor in
de film ‘Achtste groepers huilen niet’) en ambassadeur van
Stichting ALS Nederland. Meer
informatie of wil je deelnemen?
Stuur dan een mail naar: marketing@nationalewaarborg.nl

NIEUWSSTER
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Drenth •
WEEKBLADWIJDEMEREN
•
V E R H U I Z I N G E N

Minder geweld, meer inbraken

Particuliere verhuizingen

| NEDERHORST
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERG | DE NIEUWSSTER
Senioren
verhuizingen

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

Totale criminaliteit daalt met 11%

In samenwerking met

• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

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

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In de eerste zes maanden
van 2022 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Wijdemeren met
11% gedaald ten opzichte
van diezelfde periode in
2021. Terwijl in de regio
Midden-Nederland, waar
Wijdemeren onderdeel van
uitmaakt, er een stijging is
van +3%. In absolute getallen: een daling van 355
naar 316 gevallen. Hiermee zit de gemeente weer
ongeveer op het peil van
2019.
Opvallend is de daling van het
aantal geweldsdelicten in de
zes dorpen. Waren er in 2021
nog 41, dat zijn er nu 26. In
Midden- Nederland, globaal
tussen Woerden en de Noordoostpolder, was er juist meer
geweld: +5%. Vooral het aantal mishandelingen liep sterk
terug in de dorpen: van 25 naar
10. Gelukkig geen overvallen
en straatroof tot nu toe dit jaar.
Daarentegen steeg het aantal
woninginbraken fors, van 10
naar 32 (waarvan 24 met een
buit). Mogelijk oorzaak is dat

mensen sinds de corona-tijd
vaker niet thuis zijn.
Burgemeester Crys Larson
“Goed om te zien dat de dalende trend in Wijdemeren zich
ook dit eerste half jaar heeft
doorgezet. We werken hierin
nauw samen met partners als
de politie en het Openbaar Ministerie. Het is echter wel zaak
om ons hiervoor in te blijven
zetten, samen met veiligheidspartners, inwoners en bezoekers van Wijdemeren. Naast
deze cijfers zijn er ook vormen van criminaliteit die zich
minder goed laten vertalen in
cijfers, denk bijvoorbeeld aan
ondermijnende
criminaliteit
en digitale veiligheid. Hoewel
minder zichtbaar, zijn dit ook
onderwerpen die onze onverminderde aandacht hebben en
waar we de hulp van de inwoners van Wijdemeren hard bij
nodig hebben. Want veiligheid
maken we samen.”

seizoenen en gebeurtenissen
heen. Dat heeft te maken met
o.a. de coronamaatregelen,
het weer (warmer weer zorgt
over het algemeen voor meer
meldingen van jongerenoverlast) en extra oproepen om
meer melding te doen van
jeugdoverlast.
Meer info: https:!/data.politie.
nl!#!Politie!nl/

Jeugdoverlast
De jeugdoverlast is fors gedaald, in 2021 waren er maar
liefst 115 meldingen, in 2022
nog 36 keer. Het aantal meldingen van jongerenoverlast
wisselt sterk door de jaren,

VACATURE
LOGISTIEK MEDEWERKER
Ben jij degene die bij ons de laatste schakel wil worden voordat onze
producten naar de klant worden verzonden?
Voor deze functie zoeken we iemand die 38 uur per week beschikbaar is en dit mag ook
voor een bepaalde periode zijn. Je gaat in ons magazijn de gereinigde producten uit
de productie in ontvangst nemen en binnen boeken in ons ERP systeem. De producten
worden, in series van duizend tot 10 duizenden stuks, in ons magazijn per dag in dozen
ingepakt. Als een productie klaar is, wordt deze klaar gezet voor een eindcontrole middels
een steekproefsysteem. Een klein deel van onze productie ondergaat geen eindcontrole en
kan direct ingepakt worden voor verzending.
Via een verzendlijst uit ons ERP systeem worden de producten per doos of per pallet
verstuurd naar onze klanten.
Je werkt nauwgezet, hebt oog voor detail en een technisch inzicht. Bovendien vind je het
geen probleem om in een kleine onderneming te werken.

Als je interesse voor deze functie hebt, maken we graag kennis met je om
samen de inhoud en de invulling van de werkzaamheden door te nemen.
Stuur dan je CV naar info@awera.nl.
Reeweg 14 | 1394 JD Nederhorst den Berg | 0294-253226
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Focaccia met
gegrilde groente
Heerlijk voor bij de BBQ

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Deze week € 3,35

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

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Tandprothetische praktijk
Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

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
-Vervolg van voorpagina

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

Aanzoek
Op vrijdag hadden ze overdag een waterspektakel. “De
mudrace was het leukste”, zei
Hailey (11) en dat beaamde de
rest. ‘s Avonds sloten zij, net
als alle anderen de speltakken
van de dag af met een groot

Mobiliteitsplan Wijdemeren
2045 en de praktijk van 2022

José

reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
persoonlijke
reisadviseur

uw persoonlijke reisadviseur

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

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

De antwoorden van de gemeente op mijn zienswijze
voorspelden al niet veel goeds,
want niet reagerend op de essentiële delen van de zienswijze maar benadrukkend van de
eigen beleidsvoornemens. Het
lezen van de volledige inhoud
van het rapport bevestigt helaas de ervaring die ik heb met
de gemeentelijke reactie op
mijn zienswijze.
Kenmerkend voor het gemeentelijke beleid is het met

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of
035-6566623
Graag een opgeruimd huis?
Is keuzes maken moeilijk?
Samen gaan we a/d slag.
Lotte van Aerle, opruimcoach. 06-12227976
info@lottevanaerle.nl
Huishoudelijke hulp
06-49150270
www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen
V Gelderen VOF 0651406217
Te koop
2 parasols 4x3 meter
Geheel compleet.
1 Volendammer pak
1 Accordeon los
035-6564520

Gevraagd: wakkere mensen
die weten wat er speelt
in de wereld, wil jij mee
NIEUWS VOOR AN
werken bel 0640350773

WEE

Te huur Ned.den Berg
Woonruimte (gestoffeerd
en gemeubileerd) per
direct beschikbaar,
€1500,00 excl. gwl.
Vanaf oktober woonruimte
in Naarden beschikbaar.
Info 0294-252090

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

feest voor alle deelnemers.
Deze avond werd voor verkennerleiding Wouter Theijssen
extra speciaal. Hij vroeg na
maanden voorbereiding zijn
vriendin, en beverleiding, Roos
Brand ten huwelijk. Iedereen
binnen Klaas Toxopeus was
op voorhand op de hoogte. “Ik
had met de verkenners afge-

sproken dat ik een gebaar zou
maken en dat ze dan allemaal
in een kring om mij en Roos
moesten gaan staan.” Toen
dit gebeurde was Roos even
bang voor een moshpit, maar
toen ze doorhad wat eraan de
hand was en haar vriend haar
ten huwelijk vroeg zei ze volmondig ‘Ja’.

een grote bocht omzeilen van
de echte problemen, zijnde:
[a] de beperkte beschikbare
infrastructuur belasten met
verkeersbewegingen van niet
passende bedrijfsbestemmingen (logistieke activiteiten die
ongeschikt zijn voor Wijdemeren) en niet noodzakelijke toekomstige verkeersbewegingen
(ondoordachte bouwplannen),
[b] het niet handhaven bij
overtredingen (parkeren op
fietspaden) en [c] ondermaats
onderhoud van fietspaden en
wegen (behoefte aan extra
onderhoud als gevolg van het
falen van de gemeente zoals

bij [a] en [b].
De situatie van de Middenweg
met fietspaden is hiervan een
schrijnend voorbeeld. Vrachtwagens moeten de berm gebruiken bij tegemoetkomende
soortgenoten waardoor de
bermen veranderen van gras
in steenslag. En dat steenslag
komt vervolgens op de fietspaden terecht. Het zal duidelijk
zijn: een mobiliteitsplan dat de
echte problemen omzeilt, is
dweilen met de kraan open.

Ingezonden brief

DROOM
NU,NU,
DROOM
NU,
DROOM
BETROUWBAAR
DROOM
NU,
REISREIS
LATER!
REIS
LATER!
LATER!
REIS LATER!
REISADVIES!
José
José
José

Linnerie

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantooratelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LINNERIEANNELIES.NL

Hans Hof,
Horstermeerpolder

Kom je ook naar de Vakantiebijbelclub?
‘S- GRAVELAND
Op woensdag 24 augustus is het weer zover. Dan
houden wij onze jaarlijkse
Vakantiebijbelclub.
Een dag vol activiteit en gezelligheid. Zoek en vind!

We knutselen, luisteren naar
een mooi verhaal over Jezus,
zingen, lunchen samen en
gaan op ‘vossenjacht’. Het
belooft ook dit jaar weer een
mooie dag te worden. En,
deze dag wordt nog leuker als
jij er bent. Kom je ook? Wil je
een vriendje of vriendinnetje

meenemen? Welkom!
Woensdag 24 augustus; 9.15
uur- ca. 15.00 uur; locatie:
Hervormde Kerk, Noordereinde 14, ‘s-Graveland.
Heb je vragen? Bel Ymkje: 0625381674.

Wijdemeren
informeren

17 augustus 2022

Bekendmakingen

17 augustus 2022

Loosdrecht

Bouwen en wonen

>

Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Breukeleveen
- Herenweg 12a: vergroten haven en bouwen
steigers, zaakkenmerk Z.73665 (01.08.22)
- Herenweg 29: plaatsen kelder naar hoofdvolume, zaakkenmerk Z.73723 (04.08.22)

Kortenhoef
- A.W. van Voordenlaan 9: wijzigen gevel,
zaakkenmerk Z.73732 (05.08.22)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a: maken aanlegsteigers,
zaakkenmerk Z.73725 (05.08.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 150: plaatsen
stretchtent van 14 september tot 2 oktober
2022, zaakkenmerk Z.73767 (08.08.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 205a: verplaatsen
uitweg, zaakkenmerk Z.73631 (30.07.22)
- Van Mierislaan 11: plaatsen twee dakkapellen,
zaakkenmerk Z.73739 (05.08.22)

- Bloklaan 22a: maken tijdelijke uitweg,
zaakkenmerk Z.72616 (29.07.22)

Nederhorst den Berg
- Vreelandseweg 58: vervangen beschoeiing
en steiger, zaakkenmerk Z.72288 (04.08.22)
- Vreelandseweg 60: vervangen beschoeiing
en steiger, zaakkenmerk Z.72290 (04.08.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Bestemmingsplan Dammerweg
61 te Nederhorst den Berg
onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken overeenkomstig artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat
het op 21 april 2022 door de gemeenteraad
vastgestelde bestemmingsplan Dammerweg 61
te Nederhorst den Berg per 23 juni 2022
onherroepelijk is geworden.

- Middenweg 159: bouwen ozon-installatie,
zaakkenmerk Z.73628 (29.07.22)
- Moleneind 56: bouwen woning,
zaakkenmerk Z.73660 (01.08.22)

> 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 onderstaande personen 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 personen:
Raadplegen

Nederhorst den Berg

Persoonsregistratie

U kunt het bestemmingsplan raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op het
adres Dammerweg 61, te Nederhorst den Berg.

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

Verkeer

- Jansen, C., geboren 03-05-1964, per
02-08-2022 uitgeschreven naar Land Onbekend
- Rozendaal, J.C., geboren 04-05-1965, per
02-08-2022 uitgeschreven naar Land Onbekend
Staat 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

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

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

Bezwaar indienen
>

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Verkeersbesluiten

>

Ankeveen
- Herenweg 87: dichtzetten balkon,
zaakkenmerk Z.73083 (02.08.22)

Loosdrecht
- Vuntuslaan 28, achter op de parkeerplaats bij
de AH in verband met handicap belanghebbende (bij GPP met aanvrager)
(augustus 2022 )

Breukeleveen
- Herenweg 32: vervangen schuur,
zaakkenmerk Z.72635 (02.08.22)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: deels herbouwen hoofdgebouw t.b.v. realiseren 9 appartementen,
zaakkenmerk Z.72164 (29.07.22)
- Noordereinde 14: onderhoud orgel,
zaakkenmerk Z.72783 (28.07.22)
- Noordereinde 70: plaatsen zonnepanelen
binnen beschermd dorpsgezicht,
zaakkenmerk Z.73321 (28.07.22)

Kortenhoef
- Bernard van Beeklaan 41: maken uitbouw
voorzijde woning en plaatsen dakkapel,
zaakkenmerk Z.72305 (10.08.22)

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

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

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

Beroep indienen

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.

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

WEE

NIEUWS VOOR AN

“Met temperaturen van rond de 30 graden werd verkoeling gezocht op en aan het water”

Foto: Ton Keizer

Nazomeren op het water?
Op de Loosdrechtse Plassen en de Vecht.

• Elektrisch varen
• Minder valide lift
• Wij varen met regen en wind
(Dak & ramen kunnen open en dicht)
• Gender neutraal toilet
• Biertap en gekoelde dranken

Familie- of bedrijfsfeest
Borrel deluxe
Amuses tot BBQ

Boek NU www.theantonia.nl of bel 06-53322433

NIEUWSSTER
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Straatgesprekken

WEEKBLADWIJDEMEREN

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

Een greep uit onze producten:
• Knikarmscherm, uitvalschermen, screens, rolluiken, markiezen
• Rolgordijnen, (houten) jaloezieën, duettes, Plisse gordijnen
• Inzet horen, opzet horen, plisse hordeuren
Maak kennis met ons bedrijf en bel voor een afspraak met Michelle Kleton 0614743277.

Profiteer van onze kennismakingsaanbod 15% korting op onze
producten.
Middenweg 60A
Nederhorst den Berg

NEDERHORST DEN BERG
In het kader van de buurtverkenning van De Blijkpolder vinden momenteel
onder begeleiding van
Energiecoöperatie Wijdemeren meerdere straatgesprekken plaats. De
buurtverkenning houdt in
dat onderzocht wordt, hoe
de bewoners in deze buurt
van het gas af willen met
het oog op de energietransitie.
De buurt is door de gemeente aangewezen als kansrijk
om dit succesvol te doen. Dat
heeft te maken met de huizen (relatief nieuw) en ligging
(dicht bij de Spiegelplas). Het
meer is een mogelijke warmtebron voor een collectief warmtenet voor de wijk. Naast een
warmtenet als collectieve op-

lossing zijn er ook individuele
oplossingen, zoals de warmtepomp.
Tijdens straatgesprekken komen bewoners uit dezelfde
straat bij elkaar om hun ervaringen met verduurzamen
uit te wisselen. Zo krijgen ze
inzicht in wat zij als volgende
stap zouden kunnen ondernemen zoals isoleren of het
plaatsen van zonnepanelen.
Uit de gemeenschappelijke
wensen in een straat kunnen
ook collectieve (inkoop)acties
ontstaan. Samen weet en kan
je meer.
Eerder deze zomer kwamen
ruim twintig bewoners rond
de straat De Biezen bij elkaar
tijdens een gezellige borrel in
de tuin van medebuurtbewoner Nanno. Sommigen wilden hun pui laten vervangen,
omdat die te veel warmte liet

ontsnappen. Anderen wilden
aan de slag met vloerisolatie. Ook was er interesse in
het collectieve warmtenet. De
buurtgenoten beseften dat wat
dat betreft nog veel te onderzoeken viel. Wat opviel was de
vele aanwezige kennis bij de
bewoners, meestal opgedaan
in hun werk.
Buurtbewoners Nanno en
Piet zitten in de zogeheten
klankbordgroep over de (collectieve) oplossing voor de
warmtevoorziening van De
Blijkpolder. Het duo zou graag
zien dat zich nog mensen bij
hen voegen. Als u hier interesse voor heeft (en in de Blijk
woont), mail dan naar niels@
ecwijdemeren.nl. Ook als u
een straatgesprek wil organiseren kunt u zo contact opnemen met buurtverkenner Niels
van der Horst van Energiecoöperatie Wijdemeren.

Noodkreet Voedselbank
Bijna jarig? Vraag
geen kado maar
een donatie.
Kijk op kadoneren.nl

Het gezelligste café van Nederhorst den Berg en
omstreken!
Kom ook jammen aan de Vecht!
Elke 2de vrijdag van de maand
Elke 3de zondag van de maand
Elke 4de zondag van de maand
Like ons op facebook en blijf op de hoogte van onze evenementen!

Ook te boeken voor al uw feesten, partijen,
vergaderingen, oefenruimte bands. Ook voor
georganiseerde kinderfeestjes!
Vreelandseweg 42
Nederhorst den Berg
0614743277

Door: Niels van der Horst

Tot bij Die 2!

REGIO
De kerntaak van Voedselbank Gooi & Omstreken is
hulp bieden aan mensen
in financiële nood in de
vorm van wekelijkse voedselpakketten. Echter, nu
heeft de intussen 16- jarige Voedselbank in Huizen
zelf een probleem wegens
vertrek van een van de algemeen
coördinatoren:
een parttime vacature op
de hoofdvestiging aan de
Energieweg 35 in Huizen.
De coördinatoren hebben tot
taak het gehele reilen en zeilen van de Voedselbank goed
te laten functioneren, inclusief
de 8 uitgiftepunten in omliggende gemeenten. Daarnaast
is ook de PR-commissie, met
als taak voorlichting en de
mensen te bereiken die niet
naar de Voedselbank durven

gaan of niet op de hoogte
zijn van de mogelijkheden,
op zoek naar iemand die teksten kan schrijven. Bovendien
wordt ook gezocht naar medewerkers voor het secretariaat.
Op de website www.voedselbankgooi.nl zijn de actuele vacatures omschreven.
Winteropslag
Tenslotte is er in de wintermaanden behoefte aan een
extra opslagruimte bij voorkeur in Huizen om alle producten die juist in die periode door
acties van scholen en kerken
in vooral november en december worden ingezameld, op te
kunnen slaan. Een ruimte van
circa 40-60 m2 zou daarvoor
ideaal zijn. Op de vestiging
aan de Energieweg is een
aantal bedrijfsonderdelen actief, zoals de afdelingen acquisitie, intake, transport, voorbe-

reiding en uitgifte pakketten,
magazijnbeheer, administratie, groentetuin, voedselveiligheid, HRM en ICT.
Het is leuk en vooral dankbaar
werk, weten ze op de Voedselbank. De organisatie geniet in
de samenleving brede waardering. Er heerst grote saamhorigheid en lotsverbondenheid. Het lijkt soms wel een
hechte familieband.
Wie tijd over heeft en iets wil
betekenen voor de steeds
groter wordende groep die de
eindjes niet meer aan elkaar
kan knopen, wordt uitgenodigd
te reageren. Dat kan via email
info@voedselbankgooi.nl of
hrm@voedsel-bankgooi.nl, of
per telefoon 035-5339775 van
dinsdag tot en met donderdag
tussen 10.00 tot 16.00 uur.

Alzheimer Café Hilversum-Wijdemeren
HILVERSUM
Woensdag 17 augustus:
Omgaan met gedragsverandering. De inloop is vanaf 19.00 uur en de avond
zal starten om 19.30 uur.
Om 20.00 uur pauze, 20.30
tot 21.00 uur 2e deel, u
kunt daarna nog napraten.

Om 21.30 uur sluiten wij af. Uiteraard blijft u bij klachten van
u of uw medebewoner zoals
koorts, verhoging, verkoudheid thuis. Woensdag 14 september: De mogelijkheden van
de dagactiviteiten. Dagbehandeling of dagbesteding kan net
wat houvast bieden om thuis
te blijven wonen. Team Alzhei-

mer Café Hilversum/ Wijdemeren; alzheimercafe.hilversum@alzheimervrijwilligers.nl
Informatie
mobiel:
0614773182 Atie Vos-Tabak; De
Koepel, Kapittelweg 399 A;
1216 JC Hilversum.
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GooiTV
WIJDEMEREN
Bij GooiTV is het zomerreces nog in volle gang.
Vanaf 17 augustus wordt stil
gestaan bij de herdenking
van de slachtoffers in Nederlands-Indië tijdens en na de
Tweede Wereldoorlog. De herdenking is regionaal en vindt
sinds jaar en dag plaats in

VV Nederhorst nieuws
Hilversum op de Noorder Begraafplaats.
In KijkTV is de camera gesitueerd bij een ijssalon aan de
Vlietlaan in Bussum.
Voor diegenen die kijken via
Ziggo: GooiTV is op kanaal 48.
Via KPN is dat kanaal 1432.
Via T-Mobile is dat kanaal 842.

Historisch Festival Vreeland
20 & 21 Augustus 2022 | 10.00 - 17.00 uur
De Kleizuwe Vreeland

INDUSTRIËLE REVOLUTIE
ZA & Z
O

OLDTIM
ER
TREKK
ERTRE
K

NEDERHORST DEN BERG
De selectie van Nederhorst is 9 augustus weer
begonnen met trainen. Na
enkele trainingen wordt er
donderdag 18 augustus
voor het eerst een oefenwedstrijd gespeeld.
Ajax- 3 is dan op Meerzicht
vanaf 20.00 uur de tegenstander. Op zaterdag 20 augustus
spelen de mannen van trainer
Co Sint, die aan zijn derde seizoen begint als hoofdtrainer,
een toernooi voor het goede
doel bij Victoria in Hilversum.
Twee interessante wedstrijden staan op het programma
met goede tegenstanders als
‘s-Graveland en BFC. Verder
is er in het weekend van 3
september een trainingskamp
belegd.

Het bekerprogramma is ook
bekend. Nederhorst speelt
daarin tweemaal een thuiswedstrijd. Op 3 september
zou VVJ te gast zijn op Meerzicht maar deze wedstrijd zal
verplaatst worden vanwege
het trainingskamp in dit weekend. Op 17 september komt
VVZ’49 op bezoek en daarvoor speelt op 10 september Nederhorst in Hilversum
tegen ‘t Gooi. Nederhorst- 2
start het bekerprogramma
ook op 3 september met een
uitwedstrijd bij Ouderkerk,
vervolgens thuis tegen Geinburgia en uit tegen Robin
Hood in Amsterdam.
De competitie begint op zaterdag 24 september. Nederhorst is ingedeeld in de
4eklasse D en treft daar veel

WEE

regio verenigingen waaronder
de beide Wijdemeerse ploeNIEUWS VOOR AN
gen ASV en ‘s-Graveland.
Een leuke en pittige indeling
voor de jonge brigade van Nederhorst. Nederhorst- 2 treft in
de competitie alleen maar regionale tegenstanders in hun
4e klasse. Nederhorst zal komend seizoen uitkomen met
6 seniorenelftallen waaronder een vrouwenteam. Bij de
jeugd gaan er in het nieuwe
seizoen 23 teams van start.
Wil je graag voetballen bij
Nederhorst meld je aan, er
zijn voldoende mogelijkheden
voor senioren, dames en heren en in elke leeftijdscategorie voor jongens en meisjes.
Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook.

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Na respectievelijk zeven
en vier trainingen te hebben afgewerkt hebben
JO19-1 en het 1e beide
hun eerste oefenwedstrijd
gespeeld.

ZATERDAG: JONGVEE KEURING
ZONDAG: LIVE MUZIEK
historieherleeft | www.historie-herleeft.nl

Wijnands

Install
t
tall
a
atie
Service
vice
Wij ver
verzorgen al
l le voorkomende
werkzaam
kzaamheden op het gebied van:
Water, G as, Zink, sanitair, riolering
en dakb
akbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

JO19-1
speelde
tegen
Roda’46 JO18-1 dat uitkomt
in de 5e divisie en daarin een
aantal betaald voetbalorganisaties treft. Tot de eerste
drinkpauze voetbalde JO191 aardig mee, maar voor rust
namen de Leusdenaren een
2-0 voorsprong. Die werd na
rust gestaag uitgebreid tot
6-0.
2-0 was ook de ruststand in
Amsterdam waar het 1e tegen
tweedeklasser DWS speelde.

Deze tegenstander stond niet
in het schema voor de voorbereiding, maar bleek bereid
om de plek van OSO uit Hilversum in te nemen, dat eerder in de week had afgezegd.
Komende zaterdag speelt het
1e een toernooi bij Victoria,
waarin het in de poulefase
uitkomt tegen BFC en VV Nederhorst.
Ook VR1 komt zaterdag in
actie. De vrouwen van EDO
zijn de spanningspartners. De
wedstrijd start om 15.00 uur.
Afgelopen weekend zijn veel
indelingen voor de beker- en
reguliere competitie bekend
gemaakt. Alles is te lezen op
onze site.

Met het naderende einde
van de zomervakantie gaan
steeds meer teams starten
met trainen om goed te beginnen aan de verschillende
competities. Op de allerlaatste zaterdag van de vakantie
organiseert de vrijwilligerscommissie een barbecue voor
de vrijwilligers als dank voor
het vele werk dat verricht is
het afgelopen seizoen.
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
ledenadministratie@svsgraveland.nl of check onze site:
svsgraveland.nl/200/info-contributie.

Ontspanningstraining bij Viore
REGIO
Als je zelf, of een dierbare naaste, de diagnose
kanker krijgt, levert dat in
de meeste gevallen veel
stress en onzekerheid op.
Het valt dan niet mee om
de nodige ontspanning en
voldoende nachtrust te
vinden. De ontspanningstraining die Viore jaarlijks
aanbiedt kan in zo’n situatie een fijne hulp zijn.
Op maandag 26 september
start er weer een ontspan-

ningstraining, bedoeld voor
iedereen die leeft met kanker:
(ex)patiënten, naasten en nabestaanden. De training bestaat uit 7 bijeenkomsten en
is gebaseerd op de Autogene
Training, een oude methode
die bewezen effectief is. De
training is met name geschikt
voor mensen met slaapproblemen. Dit geldt zowel voor
problemen bij het inslapen als
met het doorslapen. De cursus is laagdrempelig en wordt
als aangenaam ervaren. De
training wordt begeleid door

een ervaren gids van Viore.
Kosten voor deelname: €35,voor 7 bijeenkomsten, eens in
de twee weken.
Voor informatie en aanmelden: aanmelden@viore.org.
Bellen kan ook: 035 683 46
20, of kijk op www.viore.org/
agenda.
Oosterengweg 44; 1212 CN
Hilversum; tel. 035-6853532;
info@viore.org.
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In samenwerking met

Natuurmomenten
van de boswachter
Olga Ekelenkamp

Even doorharken

Fotowedstrijd 			
Oude Hollandse Waterlinie
REGIO
Het is 350 jaar geleden dat
de Oude Hollandse Waterlinie succesvol werd ingezet
tegen aanvallen van onder
meer de Fransen. Dit jubileum wordt gevierd met
allerlei evenementen en
activiteiten langs de linie.
Stichting Oude Hollandse Waterlinie organiseert
in dit bijzondere jaar ook
weer een fotowedstrijd.
Deze oudste en belangrijke
waterlinie leent zich door haar
ligging fantastisch voor allerlei
vormen van recreatie zoals
wandelen, fietsen en varen.
Daarbij kun je in de gezellige
centra van de vele fraaie vestingstadjes in onze linie heerlijk op een terrasje verpozen.
Daarom is er voor het thema
‘Recreëren in de Oude Hollandse Waterlinie’ gekozen.
Trek eropuit en vergeet je camera niet!

je winnen?
Het is een voorwaarde dat de
foto is genomen in het gebied
van de Oude Hollandse Waterlinie, van het Muiderslot in Muiden tot aan Slot Loevestein bij
Gorinchem. Wil je weten wat
er precies allemaal tot dat gebied behoort? Kijk dan op de
website oudehollandsewaterlinie.nl De ingezonden foto’s
mogen niet ouder zijn dan
twee jaar en verder is het van
belang dat de digitale foto’s
minimaal 1,5 MB groot zijn.
Er zijn mooie geldprijzen te
winnen; de eerste prijs is maar
liefst € 150,- euro! Daarnaast
is er ook nog een tweede prijs
van € 100,- en derde prijs van
€ 50,- euro . Je hebt nog tot
1 oktober 2022 om maximaal
drie (digitale) foto’s in te sturen. Dit kan per e-mail naar:
contact@ohwl.nl De info en
voorwaarden lees je op oudehollandsewaterlinie.nl/fotowedstrijd2022 Heel veel plezier en succes!

Hoe doe je mee en wat kun

Trompenburg in volle glorie
REGIO
Velen waren nieuwsgierig naar het eindresultaat.
Voilà: Trompenburg in volle glorie.
Het zandsculptuur van Kortenhoever Maxim Gazendam is
ruim 3 m. hoog en is te bewonderen in Garderen, samen met
nog 100 beelden van de tentoonstelling
‘Vaderlandsche
Geschiedenis. Zandsculpturen
Festival; Oude Barnevelderweg 5, 3886 PT Garderen;
www.zandsculpturen.

Op de allerwarmste middag
van afgelopen week mocht ik
met mijn collega’s mee maaisel
uitharken in het Weersloot-gebied achter de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Bij gebrek aan
een beschikbare aannemer
moesten we zelf aan de bak.
Petje op, insmeren, waterflesjes vullen, hooivorken en harken verzamelen en gaan!
In het Natura2000-gebied waar
we heen reden, was vorig jaar
geplagd om de natuur te herstellen en nat schraalland te
creëren. De voedselrijke bovenlaag is er daarom afgehaald, zodat vegetatie die van
een voedselarme bodem houdt
weer een kans krijgt. Bovendien kunnen de toekomstige
plantjes nu weer profiteren van
het kalkrijke grondwater. Na
het plaggen kun je twee dingen
doen: wachten totdat er nieuwe vegetatie gaat groeien óf je
helpt een handje en gaat maaisel van een nabij gelegen perceel uitharken op de geplagde
grond. Wachten betekent vaak
dat er eerst een paar algemene soorten gaan groeien. Het
duurt dan jaren voordat de
biodiversiteit wat hoger wordt.
Bij het uitharken wordt maaisel
gebruikt van een goed ontwikkeld perceel uit de buurt- in dit
geval nat schraalland- waar

alle zaden van dat type natuurgebied al inzitten. De kans dat
hier snel moeraskartelblad, rietorchis, sterzegge en grote ratelaar gaat groeien, is dan veel
groter.
Tijdens het uitharken vertelt
collega Abe, boswachter ecologie, waarom het zo belangrijk
is dat het maaisel uit de nabije
omgeving komt. Zo voorkom je
ten eerste dat er planten gaan
groeien, die hier helemaal niet
horen. Nog belangrijker is dat
je er zo voor zorgt dat de lokale ecologie in stand blijft.
Even uitleggen: lokaal kan de
bloeiperiode van planten ietsje
verschillen. Dat wordt bepaald
door de genen in de zaden
van die planten. Sommige insecten zijn daar volledig op
ingespeeld. Door zaden van
verderop gelegen gebieden te
gebruiken, kan zo’n lokaal ecosysteem in de war raken.
Waarom willen we in het Weerslootgebied toch zo graag nat
schraalland? Dat heeft alles
te maken met onze bijzondere laagveennatuur. Laagveen
wordt ook wel het tropisch regenwoud van de lage landen
genoemd, omdat er zoveel
soorten dieren en planten hier
hun leefgebied kunnen vinden.
En dat komt weer omdat er in

				
				
				
			
het laagveen een uniek proces
plaatsvindt. Langzaam verandert open water in moerasbos. Oftewel: water wordt land.
Deze zogenaamde verlanding
kent verschillende stadia en
elk stadium biedt een thuis aan
specifieke flora en fauna. Voor
een optimale biodiversiteit
moeten alle stadia, waaronder
nat schraalland, in het gebied
aanwezig zijn.
Het harken onder de brandende zon is geen keuze: er
is haast geboden! Gisteren
is een nabijgelegen perceel
nat schraalland gemaaid en
dat moét vandaag verspreid
worden. In het maaisel zitten,
naast zaden, namelijk ook allerlei bodemschimmels, die
het bodemleven kunnen verbeteren en een goede voedingsbodem vormen voor onze
toekomstige natte schraalland-plantjes. Als het maaisel
te lang op een hoop ligt, verliezen we de schimmels. Even
uitpuffen, slokje water en doorharken dus!
Wil je meer weten over natuurherstelwerkzaamheden in de
Vechtplassen? Bekijk ons filmpje op: www.natuurmonumenten.nl/projecten/aan-het-werkin-de-vechtplassen
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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 WEE

LEEGVERKOOP!

NIEUWS VOOR AN

Relaxstoelen

Easysit B80

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

Donderdag

augustus

augustus

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!

High Tea D24
eluxe
17 18 19 20 23
Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

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

Gratis Easysit
het beste
zitadvies
D65

Comfortbanken

Thuisdemonstratie?

Easysit D62
Snelle of directe levering

Bel voor
Easysit DS703
een GRATIS
afspraak
088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit D64

Maatwerk uit eigen fabriek

Easysit D400

Geen aanbetaling nodig

0%

0%
-2
Easy

-4 per levensjaar
%
0
-3
s
it
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van
€ 5,-

leeftijdskorting!

g!*

kortin

-60%

-50%

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

DeEasysit
Briellaerd
D71

Easysit D72

Easysit F35

Easysit S80

Easysit D69

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

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.

