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Floralia, de fleurigste 
vereniging van  
Wijdemeren
Door: Kim Tomeï

ANKEVEEN
Vrijdag 2 september vond 
de 115e prijsuitreiking van 
de Floralia- plantenwed-
strijd plaats in partycen-
trum De Drie Dorpen.

Floralia is een vereniging voor 
inwoners van Wijdemeren. De 
contributie bedraagt € 5,00. 
Deelname aan de wedstrijd 
kost eveneens € 5,00. De 
wedstrijd houdt in, dat je in mei 
drie planten op kunt halen. Dit 

wordt al 25 jaar geregeld door 
bestuurslid Ben Pot. Het is de 
bedoeling dat de plantjes op-
gekweekt worden tot volwaar-
dige planten. Bij de plantjes zit 
een vel papier met tips over de 
verzorging. Zo heeft iedereen, 
groene vingers of niet, een 
goede kans om in de prijzen te 
vallen. Ook voor kinderen is er 
mogelijkheid om mee te doen 
met de wedstrijd. De planten 
moeten begin september weer 
ingeleverd worden, aanvullend 
is de tentoonstelling en prijs-
uitreiking. Geuren en kleuren

Bij binnenkomst kwam de geur 
van de Heliotroop al tegemoet: 
deze paarse zomerbloeier zat 
dit jaar in het pakket plantjes. 
Door alle prachtige planten, 
waande je jezelf in een heus 
tuincentrum. Helaas waren de 
planten niet te koop: na afloop 
mocht iedereen zijn of haar ei-
gen plant weer mee naar huis 
nemen. Vlak voor de prijsuit-
reiking kwam een jeugdige 
deelnemer tot een onaange-
name ontdekking: “De plantjes 
op tafel zijn hartstikke nép!”

Prijswinnaars
Emma Koot won de prijs in de 
categorie ‘kinderen tot en met 

6 jaar’. Haar Cuphea scoorde 
de meeste punten. In de cate-
gorie 6-16 jaar vielen de vol-
gende kinderen in de prijzen: 
1e prijs voor Luuk Brouwer, 
hij ging tevens naar huis met 
de wisselbeker; 2e prijs voor 
Evelien Mur, zij won ook de 
‘Tante Hanny Bokaal’, dat wil 
zeggen, de mooiste plant van 
alle kinderplanten. De 3e prijs 
was voor Leonie Gabriel. De 
uitslag in de categorie ‘volwas-
senen’ is als volgt: eerste prijs 
voor Gerrie van Rijn, Marieke 
van Rijn werd tweede en Ilse 
Glijn won de derde prijs.

Bij de volwassenen die de af-
gelopen drie jaar al eerder ge-

wonnen hadden, heeft Miran-
da Klaver de eerste prijs én de 
Arie Nagelprijs, dat wil zeggen 
‘de mooiste plant van alle vol-
wassenen’. Mirjam Klaver won 
de tweede prijs en Martha Mur 
pakte het brons.

Wilt u volgend jaar ook mee-
doen? Hou ons weekblad in de 
gaten, in mei 2023 gaat Flora-
lia weer van start.

Sponsoren: Floralia wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
Albert Heijn Kortenhoef, Party-
centrum de Drie Dorpen, Kwe-
kerij Kostelijk, Bloemenhandel 
Hoveling en Trofee Sportprij-
zen uit Hilversum

Foto: Emma Koot neemt haar prijs in ontvangst

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

Voorkom een addertje onder het gras!
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 annamarie.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

Colofon
Aanleverspecificaties

Aanlevering teksten: 
Artikelen mailen naar: redactie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren: vrijdag 12 uur
    (in geval van weekendactiviteiten in overleg)
Aanleverformat:  Alleen in Word, alle andere formats
    worden retour gestuurd
Aantal woorden:  max. 300 woorden
Ingezonden brieven: max. 200 woorden, alleen met
    naamsvermelding volgt plaatsing
Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand
Foto’s:    jpeg formaat; minimaal 500 kb.

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

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

Aanlevering advertenties: 
Advertenties mailen naar: 
advertentie@dunnebier.nl

Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur

Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Hoofdredacteur: Gert Hagen
Vormgeving:  John Voogd &
   Mariël Dunnebier
UitAgenda:  uitagenda@dunnebier.nl 
Bezorgklachten: bezorging@dunnebier.nl

!

RK WIJDEMEREN
O.L.V. Hemelvaart
   Do. 8 september: 8.45 uur:
   W. Balk
   Zo. 11 september: 9.30 uur:
   W. Balk
St. Martinus
   Za. 10 september: 19.00 uur:
   R. Simileer
H. Antonius
   Zo. 11 september: 9.30 uur:
   Liturgiegroep
   Zo. 14 september: 9.30 uur:
  

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk
   Zo. 11 september: 10.00 uur:
   Doopdienst
   Ds. E.J. van Katwijk
   (scriba@kerkopdeberg.nl,
   tel. 0294-252654).
   Meer informatie op
   www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
   Zo. 11 september: 10.00 uur:
   Ds. G.J. van Meijeren
   www.hervormdegemeente
   sgraveland.nl
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 11 september: 9.30 uur:
   Ds. J.R.J van Gelderop  
Oec. Streekgemeente
   Kortenhoef 
   Zo. 11 september: 11.15 uur:
   Startdienst met Tineke Werner       Startdienst met Tineke Werner       Startdienst met Tineke Werner
Graankorrel ‘s-Graveland 
   Zo. 11 september: 10.00 uur:   Zo. 11 september: 10.00 uur:
   Dienst door gemeenteleden    

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.

Markt in Ankeveen

van 8.00-12.30 uur met:
Brood, groenten, kaas, noten, 

siroop, olijven, bloemen en 
onze koffie to go 

Hier had uw
advertentie kunnen staan!

Neem contact op via
advertentie@dunnebier.nl
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Geen opkoopbescherming in Wijdemeren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Steeds vaker zien we dat 
beleggers huizen opkopen 
om ze vervolgens te verhu-
ren, dat komt voornamelijk 
voor in de grote steden. 
Sinds januari 2022 is het 
voor gemeentes mogelijk 
om een opkoopbescher-
ming in te voeren. Dan is 
het verboden om binnen 4 
jaar een goedkope of mid-
deldure woning te verhuren 
zonder vergunning. Maar 
Wijdemeren heeft geen be-
hoefte aan een dergelijke 
regel, schrijven B&W aan 
de raad.

De opkoopbescherming zorgt 
ervoor dat bij een tekort wonin-
gen beschikbaar blijven, voor-
dat huisjesmelkers ze wegka-
pen voor de geïnteresseerde 
kopers. Een gemeente kan 
daardoor zelfbewoning ver-
plicht stellen bij aankoop van 

bestaande woningen. Dat vond 
de gemeenteraad in december 
2021 ook een goed idee. Met 
alleen de stemmen van CDA 
en VVD tegen stemden 12 le-
den vóór de motie ‘Een eigen 
huis, een plek onder de zon, in 
de mooiste gemeente van Ne-
derland’. Men wilde: ‘Op kortst 
mogelijke termijn een voorstel 
aan de raad, om de opkoopbe-
scherming voor de betaalbare 
koopwoningvoorraad in de Ge-
meente Wijdemeren mogelijk 
te maken’. Nu meent het ge-
meentebestuur dat er ‘onvol-
doende onderbouwing’ is om 
de maatregel opkoopbescher-
ming in de zes dorpen door te 
voeren, een te zware ingreep 
op de woningmarkt.

TE WEINIG 
HUISJESMELKERS

 
Slechts 7%
B&W baseren hun conclusie 
op een uitgebreid rapport dat 
RIGO voor de Regio Gooi en 

Vechtstreek opstelde. Hieruit 
blijkt dat in de afgelopen 4 jaar 
slechts 73 van de 1115 wonin-
gaankopen door investeerders 
zijn gedaan, dat is gemiddeld 
7% (het aantal transacties was 
hoger dan 1115, maar niet be-
kend wat de exacte koopsom 
was). In Loosdrecht was het 
hoogste percentage gekocht 
door beleggers (9% / 44). Bo-
vendien blijkt uit de cijfers dat 
meer dan de helft (52%) van 
de transacties plaatsvond in de 
hoogste prijscategorie boven 
de 438.000 euro (34 van die 
73). Slechts 7 in de klasse tot 
2 ton en 9 in de 200.000+. Tot 
slot zagen de onderzoekers 
dat 2/3 van de beleggers par-
ticulieren waren met maximaal 
4 woningen, geen grote bedrij-
ven zoals die van prins Bern-
hard jr.

Conclusie
Het RIGO adviseert om in 
Wijdemeren, Gooise Meren, 
Huizen, Blaricum en Laren 

niet over te gaan tot opkoopbe-
scherming. Wel in Hilversum, 
in de wijken Centrum, Zuid en 
Oost. B&W concluderen dat 
gezien het aantal verkochte 
woningen er onvoldoende re-
den is om opkoopbescherming 
door te voeren. Ook niet om-

dat de lagere prijscategorieën 
nauwelijks last hebben van 
huisjesmelkers. Benieuwd wat 
de raadsleden van De Lokale 
Partij, PvdA/GroenLinks, D66 
en Dorpsbelangen nu vinden 
van dit besluit.

   

Een opinie 

Beste Burgemeester Larson,
Door: Hans Hazes

Om maar meteen met de deur 
in huis te vallen: wat is het doel 
van het werkbezoek van de 
Commissaris van de Koning 
(CvK) van Noord-Holland aan 
Wijdemeren? Wat is het pro-
gramma dat u voor u hem heeft 
samengesteld? Ik moet eerlijk 
zeggen de mensen die ik daar-
omtrent gesproken heb, in het 
algemeen geen hoge pet heb-
ben wat een dergelijk bezoek 
kan brengen. Is het dan een 
bijzondere belevenis, of zal het 
(excuses voor de vooringeno-
menheid) niet meer zijn dan 
een beetje ‘socializen’, een 
bezoekje aan een bedrijf, een 
gesprekje met een paar nieu-
we inwoners, een kopje koffie 
in de haven van Loosdrecht en 
een gesprekje met uw raad en 
wethouders. Als dat de insteek 
zal zijn van zijn bezoek, dan is 
dat mijns inziens een gemiste 
kans.

Bouwen
Wat hopelijk een punt van be-
spreking kan zijn tijdens zijn 
werkbezoek aan Wijdemeren 
op 7 september is een gesprek 

over de prioriteit van het bou-
wen van huizen in Wijdemeren, 
waarbij ervoor gezorgd kan 
worden dat jong en oud in Wij-
demeren kunnen wonen, met 
vanzelfsprekend ook woon-
opties voor statushouders. 
Een voorbeeld van een bouw-
probleem: Concreet wordt al 
maandenlang geprobeerd om 
een 37 kleine woningen op de 
grens van Ankeveen/’s-Grave-
land te bouwen. Met als tus-
senstand alleen maar proble-
men en vertraging. Waar ligt 
dan het probleem, bij de pro-
vincie, bij de gemeente? Het 
lijkt op een totaal gebrek aan 
urgentie. Met ontzettend veel 
onbegrip bij de inwoners van 
Wijdemeren. Wat ik ook niet 
begrijp van de provincie: er is 
zo’n behoefte aan woonruim-
te, waar zij alle NH-gemeentes 
vragen om te kijken waar ge-
bouwd kan worden. Het heeft 
er alle schijn van dat de pro-
vincie liever niet heeft dat er 
in Wijdemeren gebouwd gaat 
worden. En ja, dat is een aan-
name mijnerzijds.

Boeren
Zijn er nog andere ge-

spreksthema’s met de CvK? 
Jazeker – wat dacht u van het 
stikstofbeleid van de regering 
waarbij de regie bij de provin-
cie ligt. Echter, alle boeren in 
Wijdemeren verkeren in enor-
me onzekerheden over hun 
toekomst. Kan de CvK niet bij 
boer Wilco Kemp op de Kwakel 
langsgaan, ook al is het maar 
een kwartiertje? Hij is sowieso 
een modelboer als het gaat 
om diversiteit, biologisch boe-
ren en het in het acht nemen 
van een beter natuurbeleid. 
Maar niemand van de provin-
cie neemt contact op. Waarom 
hoort hij dan helemaal niets 
uit Haarlem? Ik begrijp dat de 
CvK geen dossierkennis heeft, 
dat hoeft ook niet. Maar hoop 
wel dat de CvK of een van de 
gedeputeerden of een ambte-
naar nu eindelijk eens contact 
kan opnemen om over de pro-
blematiek te gaan praten. Er 
hoeft niet op de uitslag van de 
gesprekken van de heer Rem-
kes gewacht te worden.

Energietransitie
We hebben nog een vroegere 
vuilnisbelt in Ankeveen, achter 
het industrieparkje de Slenk. 

Dat is al voor 2/3 gevuld met 
zonnepanelen. Hartstikke 
goed. Echter het laatste 1/3 
deel: daar mag niets mee ge-
daan worden, want het grenst 
aan een Natura2000 gebied? 
Sorry? We praten over een 
oude vuilnisbelt, waar niks 
mee gedaan kan worden. Wat 
kan schaden aan het feit dat 
er zonnepanelen grenzen aan 
een Natura2000 gebied. Dit, 
de invulling van het laatste 3e 
deel, zou een energietransitie 
in Wijdemeren zo een extra 
boost geven?

Bestuur
Misschien nog wel een belang-
rijker punt van aandacht: Als we 
teruggaan naar 2016, naar de 
Bestuurskrachtmeting (BKM) 
die destijds werd gehouden en 
we zouden deze zelfde BKM 
ook nu weer houden. Ik vrees 
met grote vreze: Met dezelfde 
(misschien nog wel slechtere) 
cijfers/resultaten dan in 2016. 
Ik zie al voor een langere tijd 
een enorm verloop van ambte-
naren, het personeel, wat maar 
ten dele door ontzettend duur 
betaalde interimmers opgevan-
gen wordt. Wat ten koste gaat 

van de kwaliteit, de oplopende 
tijd en kosten die procedures in 
beslag nemen. De kosten ne-
men enorm toe. De opbreng-
sten niet of nauwelijks. Ook 
hier de vraag: waar kan de pro-
vincie ondersteuning bieden?

Echt programma
Ik hoop echt dat u een pro-
gramma heeft samengesteld 
met de Commissaris waarbij 
het niet om liflafjes en be-
leefdheden gaat, maar dat er 
echt gewerkt gaat worden. 
Werkend aan oplossingen van 
problemen waarmee Wijdeme-
ren te kampen heeft, op het 
gebied van wonen, financiën, 
urgentie in het verlenen van 
vergunningen en de doorloop-
tijd ervan. Er zijn ontzettend 
veel uitdagingen. Volgens mij 
heeft de gemeente veel meer 
ondersteuning nodig vanuit de 
provincie. Hoop dat de CvK 
een welbesteed werkbezoek 
zal hebben in Wijdemeren. De 
politiek moet voorkomen dat 
burgers afhaken. U heeft alle 
mogelijkheden ervoor te zor-
gen dat de inwoners juist gaan 
aanhaken.
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Welkom Arthur van Dijk
Deze woensdag komt de 
Commissaris van de Koning 
op werkbezoek naar ons 
prachtige Wijdemeren. Een 
goed moment om serieuze is-
sues met hem te bespreken en 
ook de gelegenheid om bij de 
provincie onder de aandacht 
te brengen waar wij hun hulp 
bij nodig hebben. Natuurlijk is 
het bezoek kort en de agenda 
strak. De openbare raadsver-
gadering op 7 september start 
om 15:45 en duurt slechts een 
uur. Daarin zullen drie onder-
werpen kort de revue passe-
ren. 1. Bestuurskracht/ finan-

ciële positie 2. Gemeentelijke 
samenwerking en 3. Participa-
tie. Onderwerpen waarop ‘alle 
hens aan dek’ van toepassing 
is. Wij hebben onze voelho-
rens natuurlijk uitstaan en al 
de nodige input opgehaald en 
ontvangen. Wij zien kansen 
om deze gemeente er weer 
bovenop te krijgen. Makkelijk 
zal het niet zijn. De provincie is 
voor een aantal dossiers cruci-
aal. Wij noemen alleen al op-
gaves woningbouw, sanering 
vuilnisbelt Groenewoud en het 
stikstofdossier. Te vaak erva-
ren we tegenstrijdige berich-

ten vanuit Haarlem dan wel 
weinig ruimte voor plannen. 
Rijk, provincie en gemeenten 
vormen de overheid maar de 
onderlinge verhoudingen ma-
ken het soms niet makkelijker. 
Wij spreken de hoop uit dat 
het een positief kritisch be-
zoek wordt, waar de heer van 
Dijk niet allen veel informatie 
ophaalt, maar die ook weer op 
de juiste tafels in de provincie 
neerlegt.

Margriet Rademaker,
De Lokale Partij

   

GooiTV
REGIO
De zomervakantie is voor-
bij en dus begint het nieu-
we televisieseizoen bij 
GooiTV.

In TV Magazine wordt nog wel 
teruggekeken op de zomer-
periode met onderwerpen als 
Swim to Fight Cancer, 

trainen bij HCAW in Bussum, 
de ontwikkelingen rond het 
station Naarden-Bussum, het 
Concours d’Elegance bij Pa-
leis Soestdijk, de Prutrace 
die weer gelopen werd in de 
Horstermeer, beeldjes in een 
Huizer atelier, activiteiten op 
het Vestingeiland in Naarden 
en andere onderwerpen. In 
KijkTV is de camera opnieuw 
gesitueerd op een voor velen 
bekende plek in de regio. Voor 
diegenen 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?

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

Aanmeten van
borstprotheses

Bel gerust v oor een 
afspraak

ChillyHilversum
Commissie Ruimte en Economie
Datum: woensdag 14 september
Aanvang: 20:00 uur 
Vaste agendapunten* 

Bespreekstukken

6.    Mobiliteitsplan: Duurzaam, Veilig & Vooruit

7.     Behandelverzoek ChristenUnie: VNG ledenbrief 

       subsidies Verkeersveiligheid

8.    Vaststelling bestemmingsplan Jachthaven

       Kortenhoef II, Moleneind 23-25

9.    Afgeven Verklaring van geen bedenkingen

       Dammerweg 108-109

10.  Verkoop Dennenlaan

11.   Afgeven VvgB Oud Loosdrechtsedijk 36A

Overig

12.  Vragenhalfuur

13.   Sluiting

Gecombineerde commissies BM, RE en MSZ
Datum: donderdag 15 september 2022
Aanvang: 20:00 uur 
Vaste agendapunten*

Hamerstukken

7.    Aanpassing geschillenregeling Gebiedsakkoord 

       Oostelijke Vechtplassen

8.    Wijziging statuten Stichting Basisonderwijs Gooi en 

       Vechtstreek

Bespreekstukken

9.    Behandelverzoek CDA: relatiegeschenken

10.  Behandelverzoek Dorpsbelangen : brief COC

11.  Behandelverzoek ChristenUnie, de Lokale Partij en 

       CDA: brief huisartsen Gezond Wijdemeren

12.  Behandelverzoek CDA: Joodse begraafplaats

13.  Behandelverzoek DorpsBelangen: stand van zaken 

       de Otter

14.  Behandelverzoek CDA: Stichtse kade

Overig

15.  Vragenhalfuur

16.  Sluiting 

De commissievergaderingen kunt u live volgen via:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’). 

(alleen audio)

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander 

onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u 

dan uiterlijk op de dag van de commissievergadering 

voor 12.00 uur aan via griffier@wijdemeren.nl of via

telefoonnummer  14 035.  U wordt dan geïnformeerd 

over de werkwijze van het inspreken.

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda’s commissies

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

> Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

> Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

> Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

> Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk

> Gewijzigde ontheffingsdatum 

Officiële bekendmakingen

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.

Ter inzage

Bezwaar indienen

Aanvragen voorlopige voorziening 

Zienswijze indienen

Beroep indienen

Hoger beroep indienen

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Agenda raadsvergadering
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Muziekronde van Ankeveen 2022
ANKEVEEN
Zaterdagmiddag 1 oktober 
staat in Ankeveen een ge-
zellig muziekfestival op de 
agenda. Op verschillende 
podia in het dorp treden 
maar liefst twee orkesten 
en twee koren op, waarbij 
het publiek telkens van lo-
catie wisselt.

Het wordt een festival met een 
enorme diversiteit aan muzika-
le genres. Zoals de jazzy, maar 
ook traditionele nummers van 
het blaasorkest en de uitge-
sproken swingnummers van 
de voltallige bigband. Daar-
naast kan het publiek genieten 
van meerstemmige popnum-
mers van een gemengd koor 
én van aanstekelijke zeeman-
sliederen die iedereen mag 
meezingen. Kaarten voor dit 
unieke festijn zijn vanaf nu on-
line te koop.

Het idee voor het organise-
ren van de Muziekronde van 
Ankeveen 2022 ontstond bij 
muziekvereniging De Vriend-
schapskring in Ankeveen die 
afgelopen jaar precies 115 

jaar bestond en ter gelegen-
heid hiervan een ‘dorpsbreed’ 
evenement wilde organiseren. 
Twee andere markante Anke-
veense muziekgezelschappen 
haakten gelijk enthousiast in. 
Het resultaat is dat iedereen 
op 1 oktober kan gaan ge-
nieten van optredens van het 
veelzijdige blaasorkest van De 
Vriendschapskring en van de 
Big Bad Bruce Band met Eva 
als markante zangdiva. Maar 
ook van het swingende en al 
meer dan 50-jaar bestaande 
koor All Directions en ‘last but 
not least’ van Het Ankeveens 
Havenloos Mannenkoor dat 
dit jaar haar 20-jarig jubileum 
viert!

Wisselschema
De optredens starten exact om 
14:30 uur. Vanaf 14:00 uur zijn 
de podiumlocaties open voor 
publiek dus wees op tijd zo-
dat u verzekerd bent van een 
mooie zitplaats. U wordt inge-
deeld in een van de in totaal 
vier groepen. In welke groep u 
zit en bij welk podium u start, 
wordt u daags tevoren via 
email bekend gemaakt. Wilt u 

graag met vrienden en/of fami-
lie in dezelfde groep ingedeeld 
worden, let er dan op dat u de 
kaarten gezamenlijk in één 
keer bestelt. Alleen dan weet 
de organisatie dat deze men-
sen bij elkaar willen blijven. Elk 
optreden duurt circa 20 minu-
ten, waarna u wisselt van lo-
catie. U loopt dan gezellig een 
paar minuten door Ankeveen, 
waarbij in de centrale pauze 
een drankje voor u klaar staat. 
Aan het eind van de middag is 
er een afsluitende borrel in de 
grote feesttent op het terrein 
van de Vriendschapskring op 
de Stichtse Kade 1A. De deel-
nameprijs voor het bijwonen 
van deze unieke concertse-
rie is € 12,50, inclusief pau-
zedrankje en consumptie na 
afloop in de bar van de feest-
tent. Kaarten zijn te bestellen 
via www.ticketkantoor.nl/shop/
muziekrondeankeveen

Kijk voor meer informatie ook 
op: www.vriendschapskring.
nl, www.alldirections.nl, www.
ankeveenshavenloosmannen-
koor.nl

Zaterdag Het Wijde Gat concert
KORTENHOEF
Aanstaande zaterdag 10 
september zal het achtste 
Wijde Gat Concert plaats-
vinden. Op de mooie Kor-
tenhoefse Plassen kunt 
u dan vanuit uw boot ge-
nieten van muziek, de om-
geving, een hapje en een 
drankje.

Dit sfeervolle concert start om 
17.30 uur en duurt tot onge-
veer 19.30 uur. De presentatie 
van het concert zal in handen 
zijn van Co de Kloet jr., die vo-
rig jaar heeft laten zien dat hij 
zich op het Wijde Gat als een 
vis in het water voelt.

Henk van ter Meij & Friends
De organisatie is erin geslaagd 
om ook dit jaar een gerenom-
meerd gezelschap te strikken, 
te weten de formatie ‘Henk van 
ter Meij & Friends’. Deze groep 
bestaat uit een stel muzikale 
vrienden die elkaar zijn tegen-
gekomen in het circuit. Naast 
zanger Shane van Schoonho-
ven sluiten saxofonist Gijs van 
Alderwegen, Marre de Graaf 
(basgitaar) en drummer Volkert 

Lenselink aan. Bandleider is 
dorpsgenoot Henk van ter Meij 
achter het keyboard, bij velen 
bekend van bands als TripleXL 
en Morgan.

NIET OP DE MOTOR 
VAREN

 
Spelregels
Het traditionele concert op het 
Wijde Gat is mogelijk dankzij 
de steun van velen zoals de 
gemeente, Natuurmonumen-
ten, sponsoren (zoals de Stich-
ting BLOK/Club van Honderd), 
bootverhuurders en het publiek 
dat jaarlijks een vrijwillige bij-
drage betaalt om het concert 
ook het volgend jaar weer 
mogelijk te maken. Er gelden 
echter wel enkele spelregels, 
want het concert vindt plaats in 
een kwetsbaar natuurgebied. 
Om die reden is het echt ten 
strengste verboden om met 
een motorisch aangedreven 
vaartuig naar het concert te 
komen. Er zijn voldoende roei-
boten en kano’s te huur bij de 
plaatselijke verhuurbedrijven. 
En indien u echt geen andere 

mogelijkheid heeft, kunt u met 
een motorboot naar de ingang 
van het Wijde Gat varen op 
het Hilversums Kanaal, waar u 
rond 17.00 uur een sleep kunt 
krijgen om naar het podium te 
worden getrokken. Ook niet 
motorisch terugvaren.

Pramen Natuurmonumenten
Net als voorgaande jaren stelt 
Natuurmonumenten twee pra-
men ter beschikking om boten 
op sleep te nemen en om een 
aantal mensen die zelf niet 

over een boot beschikken of 
minder goed ter been zijn naar 
het concert te varen. Indien u 
in aanmerking wil komen voor 
een plekje op een van deze 
twee pramen, dan kunt u tele-
fonisch contact opnemen met 
Yvonne Sikking: 06-53820646.

Botenverhuur
Wanneer u een bootje zonder 
motor wil huren, kunt u terecht 
bij de bekende adressen, die 
elk jaar hun medewerking ver-
lenen: Jachthaven Kortenhoef, 

Moleneind 2A, 035 – 656 1871; 
Jachthaven Moby Dick, Kor-
tenhoefsedijk 124a, 035 – 656 
0032; Ottenhome, Zuwe 20, 
035 -582 3331

Regen
Pas op zaterdag 10 septem-
ber zal besloten worden of de 
weersomstandigheden het mo-
gelijk maken om het concert te 
houden. Kijk vanaf 12.00 uur 
op de website van het Wijde 
Gat Concert of het doorgaat: 
www.wijdegatconcert.nl.
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Prachtig resultaat
Zaterdag 3 september deed 
ons redactielid Saskia Luij-
er mee met de Swim to Fight 
Cancer Muiden. Zij zwom zelf 
€ 2.361,85 bij elkaar. De 250 
deelnemers behaalden sa-
men  € 141.970,- voor onder-
zoek naar kanker. Een prach-
tig resultaat! De redactie is 
trots op Saskia.

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

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 of stuur een email 
info@novi-omnes.nl.

Kennismakingsaanbieding:
semi- cassette knikarmscherm, framekleur zilver, zijplaten antraciet, doekkleur antraciet, elektrisch met 
opbouwschakelaar. SNELLE LEVERING

3 meter breed met een uitval van 2,5 meter van €   954,00 voor €   750,00
4 meter breed met een uitval van 3 meter van € 1218,00 voor €   894,00
5 meter breed met een uitval van 3 meter van € 1449,00 voor € 1049,00
Montage van €   345,00 voor €   295,00

Wees er snel bij want op is op!!!

Middenweg 60A
Nederhorst den Berg
Geen showroom

Hotel Vaartzicht, thans Het Bruggetje

Deze prentbriefkaart uit 1916 toont Hotel 
Vaartzicht aan de ‘s-Gravelandsevaart in 
Oud-Loosdrecht. De Vaartbrug was toen 
nog een echte ophaalbrug. Vanaf dit punt 
vertrok de trekschuit van schipper Stam 
naar Amsterdam. Tot ver in de twintigste 
eeuw is het een komen en gaan van sche-
pen geweest. Die voeren over de vaart 
naar het Noordereinde in ‘s-Graveland 
en dan langs de Looydijk naar de sluis 
bij Uitermeer waar ze de Vecht opgingen 
naar Weesp. Vandaar over de Weesper-
trekvaart naar Diemen en Amsterdam. 
De route naar Utrecht ging via de ooste-
lijke Drecht, de Loosdrechtse plassen, 

de westelijke Drecht, de Mijndensesluis 
en de Vecht. De beurtschippers Boelhou-
wer, Hennipman, Portengen en De Ronde 
brachten leven in de brouwerij en eigenaar 
Dolman van het hotel deed goede zaken. 
Hij was tevens stalhouder en onderhield 
een paardenbusdienst op Hilversum. In 
1921 werd Hoveling eigenaar en voerde 
de naam Hotel-Restaurant Vaartzicht in. 
Na de aanleg van een vaste brug in de 
Oud-Loosdrechtsedijk werd het De Nieu-
we Brug. Tegenwoordig heet het Het Brug-
getje. Door de crisis en de opkomst van 
de vrachtauto in de dertiger jaren van de 
vorige eeuw kwam er een einde aan de 
Loosdrechtse beurtvaart.

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Het is weer tijd, ze zijn er weer

Speculaasjes
met of zonder 

amandelen
Nu € 5,45

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Mantelzorgmarkt groot succes
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
De mantelzorgmarkt op 31 
augustus was een groot 
succes. Zo’n honderd men-
sen bezochten de brand-
weerkazerne in Kortenhoef 
waar de gezamenlijke huis-
artsen van Kortenhoef en 
Loosdrecht de markt orga-
niseerden.

Mantelzorgers zijn onmisbaar 
en waardevol. Bijvoorbeeld 
voor ouderen die zo lang mo-
gelijk thuis willen blijven wo-
nen. Daarbij is de hulp van 
mantelzorgers vaak essentieel. 
Maar wie ondersteunt de man-
telzorgers? Hoe houden zij een 
goede balans? Ter ontlasting 
van de mantelzorg bestaan 
veel aanvullende mogelijkhe-
den. Zowel op professioneel 
als vrijwillig vlak. Met praktisch 
inzet thuis of hulp bij allerlei 
regelzaken. Omdat dit lang 
niet altijd bekend is, namen de 
huisartsen het initiatief tot de 
Mantelzorgmarkt.

Doelgericht bezoek
“Opvallend is dat veel mensen 
heel doelgericht naar de markt 
komen,” vertelt Jacqueline 
Suijker. “Ze hebben een spe-
cifieke vraag, zoeken gerichte 
informatie en gaan vaak met 
een concrete afspraak weer 
naar huis. Ons zorgnetwerk is 
ingewikkeld en om hier weg-
wijs in te raken is deze markt 
heel nuttig.” Volgens de Kor-
tenhoefse huisarts zijn het zo-
wel actuele vragen als situaties 
die inspelen op de toekomst. 
Bijvoorbeeld: mijn moeder 
heeft dementie, wat voor zorg 

kunnen jullie bieden? “Er kan 
vaak meer dan je denkt,” stelt 
Suijker.

Mantelzorgers bijstaan
Op de goed georganiseerde 
markt waren ruim twintig or-
ganisaties aanwezig om mee 
in gesprek te gaan. Zo gaf 
Versa Welzijn informatie over 
het algemeen maatschappe-
lijk werk en de vrijwillige thuis-
hulp. Het team van Buurtzorg 
legde uit dat zij bereikbaar zijn 
voor alle zorg in Kortenhoef 
en omgeving. Ook Inovum wil 
mantelzorgers zo goed mo-
gelijk bijstaan. Zij bieden indi-
viduele begeleiding thuis en 
vrijwilligers in de wijk. Bij Saar 
aan huis kun je terecht voor 
vervangende mantelzorg. Ook 
Zorgmaatje aan huis verzorgt 
deze professionele hulp. Het 
Maatjesproject werkt juist weer 
met vrijwilligers, bijvoorbeeld 
een maatje om te koken, te 
wandelen of te fietsen.

Hulp bij regeltaken
Ter ontlasting van de regeltaken 
zijn er de casemanager demen-
tie, casemanager zorgwoning 

en de mantelzorgcoach/-ma-
kelaar. Ook het WMO-loket en 
het sociaal wijkteam van de 
gemeente kan hierbij onder-
steuning bieden. Voor informa-
tie en een luisterend oor is het 
Alzheimer of Parkinson Café 
een goed adres. Stichting MEE 
biedt zorg op maat, net als de 
King Arthur Groep. De Gooise 
Tafel bezorgt dagelijks war-
me maaltijden aan huis en het 
klusjesteam is er voor iedereen 
die geen beroep kan op familie, 
buren of kennissen. Het uitpro-
beren van een rollator kan bij 
Kersten Hulpmiddelen en de 
’s-Gravelandse apotheek geeft 
praktische tips bij medicijnge-
bruik.

Zorg in Kortenhoef
Duizelt het u na deze opsom-
ming van mogelijkheden? Dat 
is niet vreemd. Want het aan-
vullend zorgaanbod is immers 
groot. Op de website www.
zorginkortenhoef.nl vindt u een 
handig overzicht van de diver-
se hulpverleners in Kortenhoef, 
’s-Graveland en Ankeveen. 
Een aanrader als u of uw naas-
te hulp nodig heeft!

   

Spierfonds-collectant wordt met waardering 
ontvangen
WIJDEMEREN
Van 11 tot en met 17 september 
vindt de nationale collecteweek 
van het Prinses Beatrix Spier-
fonds plaats. 28.000 vrijwilli-
gers gaan weer huis-aan-huis 
collecteren. In tegenstelling tot 
andere goede doelen kiest het 
Spierfonds nog steeds voor de 
traditionele collectebus.

“Wij merken dat tijdens onze 
collecteweek nog steeds veel 
gedoneerd wordt met contant 
geld. Omdat niet iedereen 
kleingeld in huis heeft, is geven 

via een QR-code of in een di-
gitale collectebus een prachtig 
alternatief, maar contant geld 
is nog absoluut favoriet,” aldus 
Joanna van Drongelen, hoofd 
collecte van het Spierfonds. 
Eén op de 9 Nederlanders 
krijgt te maken met een spier-
ziekte. Hoe gezond je ook leeft, 
hoeveel je ook sport, ieder-
een kan op ieder moment een 
spierziekte krijgen.

We zijn op zoek naar vrijwilli-
gers die ons komen versterken. 
Collecteren kun je helemaal op 

je eigen manier doen. Je kunt 
vanuit huis een digitale collec-
tebus aanmaken en je vrien-
den, familie of buren een appje 
of een mailtje sturen of je kunt, 
terwijl je toch met de hond aan 
het wandelen bent, flyers met 
onze QR-code in de buurt ver-
spreiden, zodat iedereen thuis 
een bijdrage kan doen. Help 
ons mee en meld je aan via 
telefoonnummer: 0622840236, 
gerdi@van-bijleveld.nl of www.
spierfonds.nl /col lecteren. 
Heeft u de collectant gemist? 
Geef dan via spierfonds.nl

Viore ontvangt extra 
ondersteuning KWF
REGIO
Psychosociale zorg voor 
kankerpatiënten en hun 
naasten een boost geven, 
dat is het doel van een nieu-
we miljoeneninvestering 
die KWF tot en met 2025 
gaat doen.

KWF investeert 16 miljoen om 
de zorg in de IPSO-centra te 
professionaliseren en de 81 
locaties beter vindbaar te ma-
ken. Viore in Hilversum is een 
van deze centra en biedt op 
een laagdrempelige manier 
psychosociale ondersteuning 

door o.a. lotgenotencontact, 
een luisterend oor of begelei-
ding en behoeftegerichte activi-
teiten. Op dit moment leven er 
meer dan 800.000 mensen met 
of na kanker. De verwachting 
is dat dit er in 2030 1,4 miljoen 
zijn. “Dit is een aangename 
verrassing waar we superblij 
mee zijn”, reageert de (Korten-
hoefse) Vioredirecteur Miranda 
van den Eijnden in de Gooi- en 
Eemlander. Ze schat dat het 
voor Viore om ongeveer 50.000 
euro per jaar gaat (10 à 15 % 
van het jaarbudget).

   

Contactgroep borstkan-
ker bij Viore
REGIO
Tijdens of na de behan-
deling tegen borstkanker 
kun je tegen uiteenlopen-
de klachten aanlopen, zo-
als neuropathie, ernstige 
vermoeidheid, een ‘che-
mo-brein’, etc.

Een goed gesprek met mensen 
die een vergelijkbare ervaring 
hebben kan veel opleveren: 
herkenning, erkenning en, niet 
te vergeten, handige tips en 
adviezen.

Bij Viore start op dinsdag 27 
september een contactgroep 

voor mensen die te maken heb-
ben met late gevolgen bij of na 
borstkanker. Onder deskundige 
begeleiding wordt er gespro-
ken over wisselende thema’s. 
Het draait in deze groep niet 
om medische informatie-uitwis-
seling, maar om een goed ge-
sprek. De bijeenkomsten van 
deze contactgroep zijn elke 
vierde dinsdag van de maand, 
van 14.00 tot 15.30 uur. Deel-
name kost €5,- per keer.

Voor informatie en aanmelden: 
aanmelden@viore.org, Bellen 
kan ook: 035- 683 46 20, of kijk 
op www.viore.org/agenda.

  

#REN TEGEN  
KANKER

Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl



Woensdag 7 september 2022
8

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Bunschoter hobbyroker eerste tijdens   
NK Palingroken
Door: Natascha Rienks

KORTENHOEF
Afgelopen zaterdag was er 
na drie jaar afwezigheid, 
i.v.m. corona, tijd voor het 
NK Palingroken in Kor-
tenhoef. De winst ging 
naar Henk-Gert de Graaf 
uit Bunschoten – Spaken-
burg.

Na twee keer eindigen op de 
tweede plek ging de winst 
naar hobby- palingroker Henk- 
Gert de Graaf. “Fantastisch,” 
noemt De Graaf zijn winst. 
Voor de best gerookte paling 
heb je volgens hem veel ge-
duld, liefde en tijd nodig. Na 
afloop wilde oud- politica Ria 
Hennis graag nog wat van 
de winnende paling proeven. 
Helaas was dat niet mogelijk, 
De Graaf was helemaal uitver-
kocht. De winnaar heeft geen 
winkel, maar enkel een kraam 
waar hij 15 tot 20 keer per jaar 

mee op braderieën staat en 
aan wedstrijden meedoet. In 
het dagelijks leven werkt hij 
als een accountant bij een vis-
handel. De tweede plaats was 
voor George van der Luijt uit 
Noordwijk. Maarten van den 
Berg uit Harderwijk was letter-
lijk, de blije lachende derde. 
De prijs voor de beste presen-
tatie ging naar de Ankeveense 
rokers Smoking Brothers de 
gebroeders Sonnemans.

Verdubbeling donatie
Naast het roken van de paling 
werd er ook dit jaar weer geld 
opgehaald voor het goede 
doel. Dit jaar was er gekozen 
voor Stichting Hartekind. Tij-
dens de prijsuitreiking werd 
het opgehaalde bedrag be-
kend gemaakt: € 826,-. Dit be-
drag werd door de jury verdub-
beld naar €1652,-. En ook dit 
bedrag werd weer verdubbeld 
door Wimini, een klusbedrijf 
uit Houten naar €3305,- voor 

Stichting Hartekind. Normaal 
geven zij geld aan Kika, omdat 
ze het erg belangrijk vinden 
dat kinderen een kans krijgen 

in het leven. Dit is dan ook de 
reden dat het klusbedrijf het 
bedrag aan Hartekind verdub-
belt. “Kinderen hebben nog 

een heel leven voor zich”, al-
dus de eigenaar.

   

Foto van de week

De winnaar NK Palingroken

Onder toeziend oog van jong en oud wordt er hard gewerkt voor de lekkerste gerookte paling (foto: Ton Keizer)
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Ontmoet een slang in de 
Vechtplassen
“Zitten hier gewoon slangen?!” 
vroeg mijn jonge fietsgezel en 
ze rilde er een beetje bij. We 
hadden net een ringslang in vol 
ornaat het Googpad zien over-
steken, waarna hij verdween in 
de struiken. Ik vond het super-
gaaf om te zien hoe soepel de 
slang zich over een betonplaat 
voortbeweegt. Maar voor de-
gene naast me was überhaupt 
de verschijning van een slang 
in de Vechtplassen een com-
plete verrassing. Geen zorgen 
trouwens, de ringslang is on-
gevaarlijk en niet giftig voor de 
mens.

De ringslang is een van de 
meest algemene soorten wa-
terslangen. Het is een schuwe 
en rustige soort die zelfs bij di-
recte bedreiging maar zelden 
bijt. Ze kunnen een lengte be-
reiken van meer dan een me-
ter, waarbij het vrouwtje langer 
wordt dan het mannetje. Op 
het menu staan voornamelijk 
kikkers, padden en salaman-
ders maar soms ook visjes, 
muizen en hagedissen. Jonge 
ringslangen eten slakken, wor-
men en insecten. Belangrijke 
vijanden van de ringslang zijn 
roofvogels en rovende zoog-
dieren zoals bunzing en vos.

Ringslangen zonnen vaak op 
dijkjes in de buurt van water. 
Het zijn koudbloedige dieren, 
dus ze moeten in de zon gaan 
liggen om warm te worden. Als 
de slang warm is, gaat hij ja-
gen of kan hij pas zijn voedsel 
verteren. Ze zijn ook zeer alert, 
dus probeer voorzichtig te lo-
pen en altijd een stukje voor je 
uit te kijken als je ze wilt zien.

Het was trouwens niet zo gek 
dat we deze ringslang voorbij 
zagen komen, want rond deze 
tijd gaan de vrouwtjes op zoek 
naar een geschikte plek om 
eieren af te zetten. Ze leggen 
dan 20-30 eieren per legsel in 
compost- of bladhopen oftewel 
broeihopen.

In Nederland komen drie soor-
ten slangen voor. De ringslang, 
de adder en de gladde slang. 
De gladde slang is een zeld-
zame, schuwe, moeilijk te ont-
dekken slang. Ook deze slang 
is niet giftig en ongevaarlijk. De 
adder komt nog maar op enke-
le plekken in Nederland voor, 
bijvoorbeeld op de Veluwe en 
in Drenthe. De adder is echter 
wel giftig. De ringslang is een 
typische soort voor natte ge-
bieden zoals de Vechtplassen 
en een belangrijke schakel in 
de voedselketen. Momenteel 
wordt het voortbestaan van de 
inheemse ringslang helaas be-
dreigd door de oostelijke rings-
lang, een exoot. Door kruising 
met onze inheemse ringslang 
kan deze een deel van zijn 
identiteit verliezen en op den 
duur zelfs worden verdrongen 
door de exoot.

Woon jij aan het water? Dan 
kun jij de ringslang helpen. 
Maak broeihopen in je tuin 
door hopen mest of compost te 
laten liggen. Dit is een succes-
volle manier om ringslangen 
bij hun voortplanting te helpen, 
maar ook heel nuttig voor an-
dere dieren. Kijk op www.broei-
hopen.nl voor meer informatie 
over het opzetten van een 
broeihoop.

Open Dag Protestantse begraafplaats Oud- 
Loosdrecht
LOOSDRECHT 
Verscholen achter de her-
vormde kerk en gelegen 
aan de Vuntusplas ligt aan 
de Oud-Loosdrechtsedijk 
230 een prachtige begraaf-
plaats. Al vele eeuwen 
wordt op deze plek begra-
ven. Van oudsher was de 
begraafplaats nauw ver-
bonden met de hervormde 
kerk.

Sinds vier jaar is het beheer 
overgedragen aan de stich-
ting Protestantse Begraaf-
plaats Oud-Loosdrecht. Voor 
een heel groot deel wordt 
het onderhoud en het beheer 
door vrijwilligers gedaan. Om 
u kennis te laten maken met 
het werk op een begraaf-
plaats houdt de Stichting Pro-
testantse Begraafplaats op 
zaterdag 10 september van 

11.00 uur tot 16.00 uur een 
open dag. Enkele vrijwilligers 
van de begraafplaats staan 
deze dag klaar om u over de 
begraafplaats rond te leiden 
en u tekst en uitleg te geven.

Deze dag valt samen met 
de landelijk georganiseer-
de Open Monumentendag. 
Naast de Expositie Zeven 

eeuwen Oukerck in de Sij-
pekerk aan de Nieuw-Loos-
drechtsedijk 171, waarin ook 
aandacht wordt geschonken 
aan de begraafplaats van 
Oud-Loosdrecht, zal ook de 
(voormalige) hervormde kerk 
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
230 te bezichtigen zijn.

   

Ingezonden brief

Hondenuitlaatplaats
Het gaat over de groenstrook 
langs de parkeerplaats aan 
de Vuntuslaan. Er heeft voor-
heen een officieel bord ‘Hon-
denuitlaatplaats’ gestaan. 
Dat is door de gemeentelijke 
handhaver verwijderd toen 
hij zijn intrede deed. Nu staat 
met mooi weer en festiviteiten 
de groenstrook helemaal vol 
met auto’s. Verzoeken aan 
de handhavers om hier eens 
tegen op te treden worden 
niet gehonoreerd. Dus via Fixi 
met foto’s aangemeld. Keurig 
bericht dat de melding was 
afgehandeld en een bericht 

van onze gemeente die nu 
beweert dat zij nooit een hon-
denuitlaatplaats hebben aan-
gewezen, terwijl er altijd een 
door de gemeente geplaatst 
officieel bord heeft gehangen. 
Aangezien er geen enkele 
faciliteit in Oud-Loosdrecht 
is om je hond uit te laten er-
geren hondenbezitters zich 
aan het foutief parkeren in de 
groenstrook en vragen zich 
af waarom moeten wij hon-
denbelasting betalen als de 
gemeente toch niets ervoor 
doet. Enkele bewoners heb-
ben nu initiatief getoond en 

hebben zelf een drietal bord-
jes ‘Hondenuitlaatplaats’ laten 
maken en opgehangen. De 
projectleider van het project 
Vuntuslaan/Heulakker heeft 
de uitlaatplaats uit het project 
geschrapt zonder overleg met 
de bewoners, was te moeilijk 
omdat een aantal bewoners 
commentaar hebben gege-
ven. Wat mij betreft hulde aan 
de initiatiefnemers van het 
nette bordje.

Herman Blokzijl

   

Reiger verorbert Amerikaanse 
rivierkreeft aan de Ankeveense 
Vaart (Anne Rutger Fortuin)

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek

Ringslang  
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Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 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...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

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
Huishoudelijke hulp

06-49150270

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

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

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

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachtgericht/Ontspanning

DUO-massage/Hotstone
www.donnalife.nl

06-27484142

Beeldhouwen - Boetseren
Kortenhoef

Er is nog plaats op de 
maandagmiddag cursus

Info: 06-24942286

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken! 

Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:

www.tatakh.nl 
06-24683096.

Piano-pedagoge,
Angela van Hal, omg. NdB,
heeft nog enkele plaatsen

vrij, les aan huis mogel.
M: 06 40620276

Muziekles in Kortenhoef
Gitaar,zang en pianoles
Bel voor een proefles!

0636065621

Ervaren Tuinman Bied Zich
Aan Voor Opknappen En 
Onderhoud Van u Tuin

0639287985.

Mijn lieve, hardwerkende (soms) wat eigenwijze man, onze 
papa, schoonvader, opa en overgrootvader heeft de strijd 
opgegeven en is thuis rustig heengegaan 

Adrianus Bernardus Terlien
Ad

* Hilversum    † Nederhorst den Berg 
28 oktober 1932  3 september 2022 
                                         
                                        Ton Terlien - Adolfs 

                                        Ed 
                                        Monique en Ron 
                                        Olaf en Irene 
                                        Axel en Sylvia 
                                        Mariska en André 

                                        Klein- en achterkleinkinderen 

Meindert Hobbemastraat 14, 1394 EG Nederhorst den Berg 

Ad is thuis, waar op zondag 11 september van 15.00 tot 
17.00 uur gelegenheid is om afscheid van hem te nemen en 
de familie te condoleren. 

De crematieplechtigheid vindt op maandag 12 september 
plaats om 14.30 uur in het Crematorium Laren, Weg over 
Anna’s Hoeve 1, 1251 SW Laren. Aansluitend is er in de 
koffiekamer een samenzijn met de familie.  

U kunt de plechtigheid ook live volgen. 
Ga naar: www.liveuitzendingen.nl 
Inlogcode: 655616DF

FAMILIEBERICHTEN

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!

1 op de 3 
vrouwen 

krijgt 
dementie

stopdementie.nu
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Wijdemeren in Beweging
met Olga Commandeur

KORTENHOEF
Op zaterdag 17 september 
organiseert Stichting Buro 
Sport samen met ODIS 
Gym een Sport-en Vereni-
gingsdag voor jong en oud 
rondom en in sporthal De 
Fuik in Kortenhoef.

Olga Commandeur zal om 
10.30 uur en om 11.30 uur 
tweemaal een Vitaliteitswork-
shop geven van ca. 30 minu-
ten.

Olga: “Dat bewegen het beste 
medicijn is voor je gezondheid, 
dat weet je ergens wel, maar 
nu nog in beweging kómen. 
Je leefstijl hieraan aanpas-
sen, gedrag te veranderen en 
het volhouden, dat is lastig. In 
mijn workshop laat ik de deel-
nemers letterlijk en figuurlijk 
ervaren wat een goede be-
weeghouding is en wat dat 
met je doet. Op een speelse 
humoristische wijze leer je 
veel over jezelf en het belang 
van bewegen. Ook ga je inzien 

dat bewegen in alledaagse 
en huishoudelijke activiteiten 
zit en dat het leuk, haalbaar, 
uitdagend en prikkelend is. 
Huis-, tuin- en keukenfitness. 
Je hoeft niet persé naar de 
sportschool om gezond bezig 
te zijn. Ook bewegen in com-
binatie met voeding tip ik even 
aan. Natuurlijk gaan we ook 
nog even heerlijk op muziek 
bewegen zodat jij ervaart dat 
jijzelf een grote bijdrage kunt 
leveren aan je eigen kwaliteit 
van leven en gezondheid. Met 
een glimlach en een goed ge-
voel ga je daarna weer verder. 
Want bewegen is vooral ook 
leuk, helemaal als je het sa-
men met anderen doet!”

Kom naar De Fuik
Wil je hieraan meedoen, kom 
dan op zaterdag 17 septem-
ber naar sporthal De Fuik in 
Kortenhoef en meld je aan bij 
de kraam van St. Buro Sport. 
Naast deze activiteit zijn er 
verschillende verenigingen 
aanwezig die de hele dag de-

monstraties geven van hun 
sport. Dus kom gezellig kijken 
of doe mee aan een korte trai-

ning. Voor meer informatie van 
de overige beweegactiviteiten 
zie www.stichtingburosport.nl 

of www.odisgym.nl
Tot zaterdag 17 september 
10.00 t/m 16.00 uur

Zonovergoten Jaarmarkt in Loosdrecht
Tekst en foto: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Wat was het druk en ge-
zellig op de Jaarmarkt in 
Loosdrecht op woensdag 
31 augustus. Je kon mer-
ken dat men na de verve-
lende coronaperiode weer 
zin had in iets leuks.

Zoals bekend organiseert 
Stichting Sloep elk jaar op 
de laatste woensdag van 
augustus de graag bezoch-
te Jaarmarkt in Loosdrecht. 
Ook dit jaar stonden er weer 
tientallen marktkraampjes vol 
met leuke en aantrekkelijk ge-
prijsde artikelen en werden de 
vele kinderen vermaakt met 
een grappige ballonact, een 
indrukwekkende draaimolen 
en actieve klimtoestellen.

Extra glimlach
Aan de ouders en andere 
bezoekers en bezoeksters 
was ook gedacht. Naast de 
vele kraampjes had Stichting 
Sloep gezorgd voor een ter-
ras waar men van een drank-
je en een hapje kon genieten 

en waar een hele goede mu-
ziekband stond op te treden. 
Het was echt een heel aange-
naam en sociaal gebeuren op 
de Jaarmarkt en het heerlijke 
weer zorgde voor een extra 
glimlach op de gezichten van 
de aanwezigen.

Het marktgevoel
Wij vroegen aan een lieftal-
lige bezoekster wat ze van 
de Jaarmarkt vond. Zij ant-
woordde enthousiast: “Mijn 
vriendin en ik waren hier nog 
nooit geweest. Wat een hoop 
kraampjes en wat een gezel-
ligheid. Ik heb een groen jurk-
je gekocht, een witte broek, 
een safari-achtig jasje, twee 
edelstenen en een decoratief 
potje. Mijn vriendin heeft een 
mooie ring gekocht. We zijn 
blij dat we gegaan zijn. Lage 
prijzen zijn altijd welkom, aan-
gezien mijn energierekening 
ook betaald moet worden. Ha-
haha. Ook hebben we even 
op het terrasje een glaasje 
witte wijn gedronken met een 
ijsklontje erin en van de goe-
de muziek genoten in de zon. 
Volgend jaar komen we weer 

naar de Jaarmarkt in Loos-
drecht. Zeker weten!”

Van alles te koop
Inderdaad was van alles te 
koop. Van zonnebrillen tot 
droge worst, van kleding tot 
brocante artikelen en van 
gezichtsverzorgingsproduc-
ten tot sieraden. Zelfs enkele 
politici hadden een kraampje 
waar ze hun politieke gedach-

ten met je wilden delen. Altijd 
goed om als politicus je te 
mengen onder de bewoners.

Succesvol
De Jaarmarkt in Loosdrecht is 
door de jaren heen altijd een 
succes gebleken. Goed op-
gezet, goede marktkraampjes 
met heel veel diversiteit qua 
aanbod, vermaak voor de kin-
deren, goede muziek, lekkere 

drankjes en hapjes en een 
flink terras voor de ouders en 
andere belangstellenden, die 
van prettig vertier houden. 
Mensen kwamen bekenden 
tegen of maakten nieuwe 
contacten. Het sociale leven 
in Loosdrecht werd hierdoor 
ruimschoots gevierd en zo 
hoort het bij de Jaarmarkt in 
Loosdrecht …..
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Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Voor veel teams is het afgelo-
pen weekend de competitie of 
de beker begonnen. Het werd 
een duidelijk opstartweekend, 
want helaas gingen er om di-
verse redenen ook wedstrijden 
niet door. De Nederhorst- se-
lectie was op trainingskamp 
en deed naast conditionele as-
pecten veel aan teambuilding. 
Ook speelde men een wed-
strijd. Vanwege het trainings-
weekend konden zowel het 
eerste als tweede hun beker-
wedstrijd niet spelen. Het luk-
te Nederhorst-1 niet om deze 
wedstrijd in onderling overleg 
te verplaatsen, waardoor men 
helaas genoodzaakt was zich 
terug te trekken uit dit beker-
toernooi. Voor het 2e is uitstel 

wel gelukt en begint men aan-
komende zaterdag met hun 
toernooi. Nederhorst-1 zal de 
overige twee tegenstanders 
wel gewoon bestrijden. Zo reist 
men zaterdag af naar ’t Gooi 
en spelen ze op 17 september 
bij en tegen VVZ’49 in Soest.

Gelukkig gingen er veel wed-
strijden wel door. Bij de seni-
oren speelde Nederhorst-4 in 
Ankeveen met 3-3 gelijk tegen 
ASV-3. Hier was de winst voor 
het grijpen maar liet men de 
2-1 voorsprong toch uit handen 
glippen. Een heel mooi resul-
taat van de JO17 die bij Argon 
JO17-1 met 2-3 de volle winst 
behaalde. Verder veel en wis-
selende resultaten bij de start 
van het seizoen. Zo speelden 

de meiden O15 in een span-
nend duel 0-0 en de JO 13-2 
in een doelpuntrijkduel met 5-5 
gelijk tegen Roda’23. De JO14-
1 speelde een goede wedstrijd 
tegen FC Weesp JO14-2. De 
winst was al bij de rust zeker 
gesteld. Ook de jongste jeugd 
speelde in een onderling tref-
fen tegen elkaar. De JO7-1 
was te sterk voor de JO7-2. 
Opvallend verder de 14-0 zege 
van de JO9-1 op Victoria JO9-
3 en de 17-2 nederlaag van de 
JO9-2. Volgende week weer 
een vol programma op Meer-
zicht. Winnen of verliezen het 
hoort er allemaal bij.               

Meer info: www.vvnederhorst.
org of facebook

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S- GRAVELAND
De eerste officiële beker- en 
competitiewedstrijden zijn on-
der heerlijke omstandigheden 
gespeeld. Voor spelers en 
speelsters maar zeker ook voor 
het publiek. Helaas werden niet 
alle wedstrijden gespeeld. Zo 
kwam geen van de vrouwen-
teams in actie. Tegenstanders 
Roda’23 VR1 en Loosdrecht 
VR1 en VR2 zegden af.

Het nieuwe MO20-1 kwam wel 
in actie. De meiden deden het 
prima en wonnen de 9x9 wed-
strijd met 1-0 van TOV MO20-
1.

Van drie JO19 teams moest 
JO19-1 thuisblijven vanwege 
een afgekeurd veld bij SDO. 

Iets dat ook bij ons op Be-
restein zo was. Engerlingen en 
kraaien teisteren veld 3 op het 
moment. Gelukkig kwamen ze 
midweeks wel in actie voor een 
oefenwedstrijd tegen Baarn 
JO19-1 en die werd met 6-0 
gewonnen. JO19-2 speelde in 
Amsterdam onder leiding van 
een eigen scheidsrechter van-
wege het ontbreken van een 
Amsterdamse leidsman. Rai-
mon Knip floot een prima wed-
strijd en JO19-2 kwam daarin 
goed uit de startblokken en 
nam snel een 0-1 voorsprong. 
Het verloor uiteindelijk wel met 
5-3. De JO19-3 boekte wel een 
mooie overwinning in een uit-
wedstrijd. Op bezoek bij Spor-
ting ’70 JO19-3 in Utrecht won 
het met 1-2. Een mooie start 

dus.

Bekerwinst was er voor het 1e 
dat een weinig hoogstaande 
wedstrijd met Bunnik ‘73 met 
3-0 wist te winnen. Het 2e ver-
loor, maar ging toch met een 
tevreden gevoel van het veld. 
Het op het hoogste niveau 
voor reserveteams uitkomende 
Argon-2 werd een uur prima 
partij gegeven. De stand liep 
daarna uit van 1-1 naar een 
5-1 nederlaag. Het 3e kende 
een valse bekerstart met een 
5-2 nederlaag bij SDO-4. Het 
5e deed het beter en won met 
2-0 van CSW- 7. Volg ons voor 
meer informatie via onze social 
media of bezoek www.svsgra-
veland.nl.

   

ASV ’65 start seizoen in stijl
ANKEVEEN
Een nieuw seniorenteam (de 
3de) en 2 nieuwe jeugdteams 
(JO8 en JO9) naast de JO12-
1 & 2 en de ‘Knutten’. ASV ’65 
groeit als vanouds en de teams 
zullen het seizoen in stijl be-
ginnen, aangezien alle teams 
vorige week de nieuwe tenues 
ontvingen. Speciaal ontworpen 
voor ASV ’65 met een authen-
tiek ASV ’65 logo, de ooievaar 
als watermerk en dorpsnaam 
in de kraag. “We hebben sa-
men met Muta geprobeerd een 
shirt te ontwerpen dat past bij 
Ankeveen en ASV ’65. Dat is 
heel goed gelukt,” zegt Rowin 
de Jong die verantwoordelijk is 

voor de sponsoring bij ASV ’65 
en het hele proces heeft bege-
leid.
De nieuwe tenues waren er 
niet gekomen zonder de hulp 
van een grote groep sponso-
ren. PSH, BTZ, Installatiebedri-
ijf Holdinga, Autobedrijf T. van 
Rijn, Stucadoorsbedrijf Tom 
Vernooij, Lintberg, Automo-
bielbedrijf – Autodemontage 
Van Rijn & Co BV en Van Hout 
Woning- en Projectstoffering. 
Allemaal verbonden ze zich 
als kledingsponsor aan ASV 
‘65. Rowin de Jong is zicht-
baar trots als hij vertelt over de 
sponsorgesprekken: “Ik vond 
het heel mooi om te zien hoe 

enthousiast de sponsoren wa-
ren en hoe graag ze ASV ‘65 
willen helpen. Ook bestaande 
sponsoren hebben zich weer 
verbonden. Dat vind ik kenmer-
kend voor Ankeveen.”
ASV’65 hoopt het komende 
seizoen de groei van het aan-
tal leden door te zetten bij de 
jeugd en senioren. Iedereen 
die plezier beleeft aan voetbal 
kan bij ASV ‘65 terecht. Van 
prestatiegerichte sporters, tot 
recreanten die niet (of inciden-
teel) in wedstrijdverband willen 
voetballen. Interesse? Kom 
gerust langs of neem vrijblij-
vend contact met ons op via 
info@asv-voetbal.nl.

Sta Sterk
Groepstraining
KORTENHOEF
Op donderdag 6 oktober 
start er weer een nieuwe 
Sta Sterk groepstraining 
voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. De Sta Sterk training is 
ontwikkeld door Stichting 
Omgaan met Pesten en is 
bedoeld voor kinderen die 
niet sociaal weerbaar, so-
ciaal vaardig of faalangstig 
zijn of met een pestpro-
bleem te maken hebben.

In de Sta Sterk training leren 
kinderen op een praktische en 
interactieve manier hoe zij in 
lastige (pest)situaties het beste 
kunnen reageren, een sterke li-

chaamshouding aan te nemen, 
hun eigen mening te geven, 
nee durven te zeggen en aan-
sluiting met leeftijdsgenootjes 
te vinden. De training bestaat 
uit 10 bijeenkomsten van 1,5 
uur en wordt gegeven op don-
derdagmiddag van 16.00 tot 
17.30 uur in Cultureel Centrum 
de Blinker in Kortenhoef.

Voor meer informatie over 
de trainingen en het aanmel-
den kunt u contact opnemen 
met: Jessica Lightfoot : 06-
13825823 / jess@jijenstas-
terk.nl of bezoek onze website 
www.jijenstasterk.nl.

Peuter/ kleuter gym, Rope skippen, Trampoline 
springen. Diverse conditie- en krachttrainingen door 
Buro Sport, springkussen, Pilates, Keep moving, 
Zumba, slagwerkworkshop en nog veel meer!
Kijk voor het volledige programma op:

www.stichtingburosport.nl  / www.odisgym.nl

Georganiseerd door
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Het draait niet om de derby’s
3 Wijdemeerse voetbaltrainers aan het woord

Door: Herman Stuijver

FOTO: (v.l.n.r.) Yoeri Tol, Léon 
Roorda en Remco Sint

WIJDEMEREN
Komend seizoen spelen 
drie van de 4 Wijdemeerse 
voetbalclubs weer in de-
zelfde 4e klasse-D. De ver-
enigingen uit Ankeveen, 
‘s-Graveland en Neder-
horst den Berg zullen el-
kaar bestrijden op de groe-
ne grasmat. De trainers 
van de eerste elftallen van 
ASV ’65, SV ’s-Graveland 
en VV Nederhorst blikken 
vooruit op seizoen ’22- ’23.

Derby’s
“Nee”, de onderlinge derby’s 
ziet het drietal niet als het al-
lerbelangrijkste. “Ik zie het 
als vier wedstrijden die, we 
net als de andere wedstrijden 
serieus nemen”, meent Léon 
Roorda van ’s-Graveland. “Dat 
er meer publiek of onderlin-
ge concurrentie is moet voor 
onze spelers een extra stimu-
lans zijn.” Dat beamen ook 
Yoeri Tol en Remco Sint van 
ASV en Nederhorst. “Ze zijn 
wel speciaal maar elke wed-
strijd kan 3 punten opleveren 
dus elke wedstrijd is net zo 
belangrijk”, voegt Remco Sint 
eraan toe. “De derby’s zijn wel 
het leukste maar zeker niet het 

belangrijkste”, vindt Yoeri Tol.

Selecties
Bij ASV ’65 hebben ze heel 
hard gewerkt om een brede-
re en sterkere selectie te krij-
gen. “Daar zijn we aardig in 
geslaagd’, zegt Yoeri Tol “Ik 
wilde per se met een selectie 
werken, waarbij de spelers 
van het 1e en het 2e qua ni-
veau dichter bij elkaar zitten. 
Zodat er een gezonde con-
currentiestrijd aanwezig is. 
En we dus blessures, schor-
singen e.d. beter kunnen 
opvangen.” Remco Sint van 
VV Nederhorst is voorzichtig: 
“We zullen wel even tijd no-
dig hebben om alles goed met 
elkaar af te stemmen maar 
de wil is er absoluut!” Er zijn 
wat spelers gestopt om maat-

schappelijke redenen en en-
kele vertrokken. Eén nieuwe 
van buitenaf en 6 jeugdspe-
lers doorgeschoven waardoor 
Nederhorst nog jonger is dan 
het al was. Sint is een aantal 
weken bezig en is blij met een 
gretige groep met potentie. Bij 
SV ’s-Graveland streeft trainer 
Roorda naar 30 spelers voor 
het eerste en tweede. Vincent 
van Vuure, bekend bij vriend 
en vijand, is gestopt. En bij 
drie eerste elftal-spelers speelt 
een studie buiten het dorp een 
rol, zodat niet meer kunnen 
aansluiten bij de selectie. Die 
wordt aangevuld door negen 
spelers uit de jeugd en het 
tweede. Bij de blauw-witten, 
zoals al jarenlang, geen spe-
lers van buitenaf.

Verwachtingen
Léon Roorda denkt dat de 
jonge groep volwassener is 
geworden. “Of we lering zullen 
trekken uit de bijna- promotie 
van afgelopen seizoen zal dit 
jaar uitwijzen.” “De prestatie-
gerichtheid binnen de selectie 
is flink verbeterd”, constateert 
Yoeri Tol. Ook door een hoge-
re indeling van het 2e elftal dat 
veel derby’s zal spelen, wat 
volgens hem de sfeer, bele-
ving en het niveau alleen maar 
goed zullen doen. Remco Sint: 
“Alles wordt anders bij ons, 
gezien de hernieuwde samen-
stelling van de spelersgroep. 
We gaan met echte clubjon-
gens voor plezier hand in hand 
met resultaat.” Een voorspel-
ling vindt de Amsterdamse 
trainer van de Bergers lastig. 

“Met een gemiddelde leeftijd 
van 21 verwacht ik wat meer 
wisselvalligheid. We proberen 
elke wedstrijd het maximale 
eruit te gaan halen en dan zie 
we in mei wel waar we eindi-
gen.” Ook Hilversummer Léon 
Roorda waagt zich niet aan 
een concrete voorspelling: 
“Vorig jaar waren we dichtbij 
promotie en hoop dit jaar dat 
we weer een aantal stappen 
kunnen maken in de ontwikke-
ling van het team en de indi-
viduele spelers.” Bij de Anke-
veners is de doelstelling de top 
4 en de ambitie is promotie. 
Volgens Yoeri Tol is de compe-
titie veel sterker is geworden 
dan afgelopen seizoen. “Maar 
ik denk dat ‘s- Graveland en 
Eemnes wel in de top 4 zullen 
eindigen.”

   

Saai
Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

Een goede vakantie is een bé-
tje saai. Neem nou zo’n paal-
tje, stond bij ons op de cam-
ping. `s Ochtends vroeg, nog 
wat nevel tegen de bosrand, 
wat grasjes ernaast. Saaier 
kan haast niet, maar wel ont-
zettend mooi. Bovendien wa-
ren we de enige gasten, zelfs 
de eigenaren waren afwezig. 
Dan blijft er heel veel tijd over 
om te kijken. En daarna een 
week fietsen, heuvel op, heu-
vel af, kilometer na kilometer, 
in totaal wel 400. Allemaal 
heggetjes, bomen, koetjes en 
nog meer paaltjes. Heerlijk. 
Heel veel boeken lezen die 
nergens over gaan, ik ben ze 
nu al vergeten. Kortom, we 

hadden een fantastische va-
kantie waar we uitgerust van 
terug gekomen zijn. Klaar voor 
de spanning van alledag. De 
Solaris-druiven hangen zwaar 
aan de ranken, het suikerge-
halte stijgt met de dag en ze 
zijn nog niet ontdekt door de 
wespen. Gaan we het redden 
ze nog twee weken te laten 
hangen voor een topkwali-
teit??
Daarvòòr moet de appeloogst 
gedaan zijn, ook daar hangt 
het fruit volop. Zoveel kisten 
hebben we niet eens. Hoe 
gaan we dat oplossen? Afri-
kaantjes vond ik vroeger maar 
saai, nu staat er een heel veld 
en zijn we benieuwd wat daar 
onder de grond allemaal ge-
beurt. Het leven brengt weer 
spanning genoeg.

      

  



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

  

 

 

 

Programma:
13.0013.00    Opening door wethouder Opening door wethouder Opening door wethouder 

Stan Poels
13.30 13.30 13.30 Shantykoor, “op de Ree”Shantykoor, “op de Ree”Shantykoor, “op de Ree”Shantykoor, “op de Ree”Shantykoor, “op de Ree”Shantykoor, “op de Ree”Shantykoor, “op de Ree”Shantykoor, “op de Ree”Shantykoor, “op de Ree”
14.15 Zanggroep ZEPZanggroep ZEPZanggroep ZEP
14.45 14.45 14.45 StoelYogaStoelYoga
15.30 Shantykoor, öp de Ree”Shantykoor, öp de Ree”Shantykoor, öp de Ree”Shantykoor, öp de Ree”Shantykoor, öp de Ree”Shantykoor, öp de Ree”

Doorlopend:  
• • “is het Kunst of Kitsch “, “is het Kunst of Kitsch “, “is het Kunst of Kitsch “, “is het Kunst of Kitsch “, “is het Kunst of Kitsch “, “is het Kunst of Kitsch “, “is het Kunst of Kitsch “, 

Taxateur veilinghuis v.SpengenTaxateur veilinghuis v.SpengenTaxateur veilinghuis v.SpengenTaxateur veilinghuis v.SpengenTaxateur veilinghuis v.SpengenTaxateur veilinghuis v.SpengenTaxateur veilinghuis v.SpengenTaxateur veilinghuis v.Spengen
• Simulator, team rijopleiding• Simulator, team rijopleiding• Simulator, team rijopleiding• Simulator, team rijopleiding• Simulator, team rijopleiding• Simulator, team rijopleiding
• Brandweer, kinder activiteit• Brandweer, kinder activiteit• Brandweer, kinder activiteit• Brandweer, kinder activiteit• Brandweer, kinder activiteit• Brandweer, kinder activiteit
• • Workshop, Armband maken, Workshop, Armband maken, Workshop, Armband maken, Workshop, Armband maken, Workshop, Armband maken, Workshop, Armband maken, 

TribouletTriboulet

10 jaar
Sociaal Cultureel Centrum

U kunt ons vinden aan de Blijklaan, tussen Brandweer en Sporthal.

Wij vieren het graag samen met U.

Zaterdag17 september van 13.00 tot 17.00 uur

• Workshop, kinderen Foam Clay, Workshop, kinderen Foam Clay, Workshop, kinderen Foam Clay, 
Thuizbij KinderopvangThuizbij Kinderopvang

• Green Screen. Bibliotheek• Green Screen. Bibliotheek• Green Screen. Bibliotheek
• Inloop, Historische Kring• Inloop, Historische Kring• Inloop, Historische Kring• Inloop, Historische Kring

En nog veel meer!En nog veel meer!En nog veel meer!
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De smid vertelt voor de  
ouderenbonden

WIJDEMEREN
Op 27 september komt 
smid Jasper Daams langs 
voor de ouderenbonden 
om 14.00 uur in De Berg-
plaats te Nederhorst den 
Berg. De geschiedenis her-
haalt zich als de slagen op 
het aambeeld.

Jasper Daams uit Loosdrecht 
stamt uit een oud smedenge-
slacht. Hij komt daar boeiend 
over vertellen en neemt ge-

smede voorwerpen mee. Voor-
al grootvader Cornelis Daams 
leverde fraaie anekdotes. Zo 
komt de geschiedenis tot le-
ven. Jasper staat wekelijks te 
smeden in zijn smederij in de 
prachtige tuin van Kasteel Sy-
pesteyn in Loosdrecht.

De middag wordt voorts opge-
luisterd met muziek van Martin 
Wewer. Aanmelden bij Hans 
Barten, telefoon: 06 11 04 25 
62.

Kunst en Kitsch in Stalpaertkerk
‘S-GRAVELAND
In het kader van Open Mo-
numentendag is de Stal-
paertketk – de Hervomde 
Kerk op het Noordereinde 
in ’s-Graveland – op zater-
dag 10 september vanaf 
10.45 uur open. 

Van 11.00 tot 16.00 uur is er 
bovendioen een lokale versie 
van Kunst en Kitsch. Zelfstan-
dig taxateur Marius van Ee en 
Patrick van Huisstede (Veiling-
huis Van Spengen, Hilversum) 
zullen uw spullen beoordelen 

en op waarde schatten. De 
entree is gratis. Taxatie kost 5 
euro per object.

Dit is een initiatief van de Da-
niël Stalpaert Stichting en His-
torische Kring In de Gloriosa. 
Informatie: 06 11518313.

   

Inschrijfdag Kursus Projekt   
Loosdrecht
WIJDEMEREN
Schilderen? Glas in lood 
maken? Kurinuki? Een 
lezing over gebarentaal? 
Een workshop Italiaanse of 
Griekse keuken? Of toch 
Spaans of Frans? Het kan 
allemaal komend seizoen 
bij KP Loosdrecht,

De docenten en vrijwilligers 
staan te trappelen om weer 
te beginnen. Zoals u ongetwij-
feld weet is komend seizoen 
het eerste seizoen dat we 

(op her en der een excursie 
en workshop op locatie na) al 
onze cursussen en workshops 
huisvesten in ’t Lichtbaken in 
Oud Loosdrecht. Toen we in 
maart jl. ons eigen Drieluik op 
stel en sprong moesten verla-
ten om ruimte te maken voor 
vluchtelingen uit Oekraïne, zijn 
we hartelijk en warm ontvan-
gen door de vrijwilligers van 
’t Lichtbaken. Om diezelfde 
reden is de inschrijfdag deze 
keer ook niet in het Drieluik 
maar op het gemeentehuis.

Kom dus zaterdag 10 sep-
tember aanstaande tussen 
10.00 en 13.00 uur naar het 
Gemeentehuis, Rading 1 te 
Nieuw Loosdrecht om je in te 
schrijven voor onze leuke cur-
sussen en workshops. Je kunt 
contant of per pin betalen. 
Vanaf maandag 12 september 
kun je je ook online inschrijven 
via www.kploosdrecht.nl, daar 
staat overigens ook het gehele 
cursusaanbod.

   

Muzieklessen via  
Wijdemeren Muziek
WIJDEMEREN
Hopelijk heeft iedereen van 
de warme zomer kunnen ge-
nieten, maar langzamerhand 
wordt het toch weer tijd om 
wat actiever te worden. Bij-
voorbeeld door (beter) een 
muziekinstrument te leren be-
spelen, alleen of samen met 
anderen. Want kunstbeoefe-
ning is van en voor iedereen 
die dat wil. Als je samen met 
anderen musiceert, danst, 
speelt, zet je al je vaardighe-
den, zintuigen, kennis en er-
varing in. Als die anderen dat 
ook doen, dan ontstaan er 
prachtige dingen die met niets 
te vergelijken zijn. Bovendien 

blijkt uit onderzoek dat mu-
zieklessen voor kinderen bij-
dragen aan leervermogen en 
verbeterde concentratie. Maar 
ook op sociaal en emotioneel 
gebied heeft muziek grote po-
sitieve invloed.

Op de website van Wijdeme-
ren Muziek: https://wijdeme-
renmuziek.nl is een duidelijk 
overzicht te vinden van alle 
muziekdocenten en muziek-
verenigingen in onze gemeen-
te.

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
en Volwassenenfonds
Zoals waarschijnlijk bekend is 

kunnen kinderen in Wijdeme-
ren een aanvraag doen bij het 
Jeugdfonds als ze een financi-
ele drempel ervaren, ook voor 
muziekles. Goed om te weten 
is dat sinds het begin van dit 
jaar er in Wijdemeren ook voor 
volwassenen die mogelijkheid 
is. Kijk voor meer informatie 
op: Jeugdfonds Sport & Cul-
tuur (wijdemeren.nl) en Vol-
wassenenfonds Sport & Cul-
tuur (wijdemeren.nl)

 

Het gezelligste café van Nederhorst den Berg en omstreken! 
 

Jammen aan de Vecht agenda! 
11 september met Alex Manuputty 

(soul, rock, funk, jazz, latin, pop) 
25 september met Reddeloos verloren 

(van blues tot rock en pop) 
2 oktober met Brigitte de Boer 

(jazzy sfeer met een swirl van pop en bossonova) 
 

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 of info@die2cafe.nl 
 

Tot bij Die 2! 

  

  

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUURWE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR



Meenthof 40, Kortenhoef  |   T 035 65 60 548   |   www.oogzorg-briljant.nl

Limited edition Blond Amsterdam giftset 
cadeau* bij een complete bril
Inclusief gratis oogmeting
*Alleen tijdens de Oogmeetweken  |  29 augustus tot en met 1 oktober

Zeker weten!

Scherp 
zicht?


