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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

tot wel

50%
korting

MATRASSEN+BOXSPRING

10-DAAGSE

UTRECHT IEDERE ZONDAG OPEN
Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

Spetterende 			
Wielerronde
Door: Patrick Schaap

KORTENHOEF
Afgelopen zondag was het
weer zover: de Wielerronde van Kortenhoef. On-

danks de regen, ontbrak
het niet aan spektakel.
In iedere categorie werd
flink strijd geleverd. Bij de
jeugd, de Dikke Banden
Race, de Masters 40+ en

de eliterenners was er bovendien veel te beleven.
-Lees verder op pagina 4-

Hét antwoord op al je woonvragen!
Kies voor onze lokale expertise.
MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL

Zeker weten.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

WEE

Huisartsen

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

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

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

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

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

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

Tandartsen

Apotheek

Dierenarts

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

Gemeente

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

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Loosdrecht
paul.stoove@politie.nl
Wijkagent Kortenhoef / ’s-Graveland
merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent Nederhorst den Berg / Ankeveen
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
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:

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
OSG Kortenhoef

Zo. 25 september: 11.30 uur:
W. Vlooswijk,
Ds. E.J. v. Katwijk e.a.
H. Antonius
Zo. 28 september: 9.30 uur:
J. Dresmé

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

Dienst in OSG Kortenhoef
Zo. 25 september: 11.30 uur:
W. Vlooswijk,
Ds. E.J. v. Katwijk e.a.
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 25 september: 10.00 uur:
Ds. W.P. van der Hoeven
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 25 september: 9.30 uur:
Ds. G.J. van Meijeren
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 25 september: 11.15 uur:
Gezamelijke dienst Vredesweek in kerkje aan de
Kortenhoefseijk.
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 25 september: 10.00 uur:
Gezamelijke dienst.

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor uw
eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende
invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.
Heeft u vragen over uitvaartverzorging,
uitvaartverzekeringen en/of uitvaartkosten?
Komt u dan gerust naar ons inloopspreekuur
elke donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.
Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

bij overlijden dag en nacht

T 06 233 09 339

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

redactie@dunnebier.nl
vrijdag 12 uur

Monique Houtzager

(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

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

Markt in Ankeveen
van 8.00-12.30 uur met:
Brood, groenten, kaas, noten,
siroop, olijven, bloemen en
onze koffie to go

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

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

José

reisadviseur
uw persoonlijke
reisadviseur
uw persoonlijke
persoonlijke
reisadviseur

uw persoonlijke reisadviseur

T: 06-55367994
E: jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/jose
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Joodse begraafplaats moet toegankelijk
WEEKBLADWIJDEMEREN
worden
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

De Otter nog lang op de
agenda
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Kruijt bevestigde nog eens duidelijk
dat de Joodse begraafplaats tussen Kwakel en
Koninginneweg voortaan
toegankelijk moet worden.
Dat zei ze op vragen van
de ChristenUnie in een
commissievergadering
vorige week. CDA- fractieleider Rosalie van Rijn
vroeg verduidelijking, ze
wil net als iedereen in de
raad, zo snel mogelijk een
oplossing.
Het geschil speelt al sinds
september 2020 toen gemeentewerkers geen toegang meer kregen, er stond
een afgesloten hek. In maart
2021 kaartten Kortenhoevers
Noga en Robby Israel de
kwestie aan bij de gemeente.
Zij wezen niet alleen op het
onderhoud en het bezoek,
maar wilden zelf ook op deze
heilige grond begraven worden. Ex-raadslid Robby Israel
(1949) heeft dat niet meer

WIJDEMEREN
De hele commissie stond
achter de ferme uitspraak
van Dorpsbelangen- leider
Jan-Jaap de Kloet: “We
zullen de Otter steeds op
de agenda blijven zetten.
Dit kan niet. We moeten als
raad blijven opkomen voor
de bewoners.”
FOTO: De ontoegankelijke joodse heilige grond vanaf de Kwakel

mogen meemaken, hij werd
op 8 oktober 2021 begraven
in Bussum.
Er moet iets gebeuren
Sinds 2017 is er een nieuwe
eigenaar van het pad naar de
begraafplaats en die wil geen
overpad verlenen, niemand
mag door het hek. Eigenaar
van de begraafplaats is het
Nederlands- Israëlitisch Kerkgenootschap uit Hilversum.
Al vanaf 1973 is er een overeenkomst dat de gemeente
Wijdemeren twee à drie keer
per jaar onderhoud pleegt.

Dat kan nu dus niet meer.
De wethouder zei dat ze zelf
had geconstateerd dat de begraafplaats er verwaarloosd
bij ligt: “Er moet iets gebeuren.” Binnenkort zal de afdeling Openbare Werken via het
agrarisch bedrijf Kemp aan
de Kwakel aan de slag gaan.
Inmiddels is de wethouder in
gesprek met beide eigenaren,
met die van de begraafplaats
en van de toegangsweg. Wethouder Kruijt geeft de moed
niet op, ze ziet kansen voor
een oplossing.

Zes behandelverzoeken in combivergadering
Gezond Wijdemeren van start
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Naast de reguliere agendapunten in de gecombineerde commissievergadering
van 15 september waren
er 3 onderwerpen voor
het vragenuurtje en maar
liefst zes behandelverzoeken. Dat is een verzoek om
een ingekomen brief op de
agenda te zetten.
Behalve het behandelen van
de vragen over De Otter en de
Joodse begraafplaats ging het
over de inkoop van het relatiegeschenk ‘De Wijdemeerse
Bootjes’ die helemaal uit Ridderkerk komen en een brief
van het COC waaruit blijkt dat
Wijdemeren matig scoort als
het gaat om te streven naar
een inclusieve samenleving.

Deze laatste twee punten
werden doorgeschoven naar
een andere datum vanwege
de volle agenda.
Gezond Wijdemeren
Namens de gezamenlijke
huisartsen in Wijdemeren waren Mariska Brinkers en Monique Stam en oefentherapeut
Susanne Renkema aanwezig
om de noodzaak van Gezond
Wijdemeren te onderstrepen. Dat is een initiatief om
de inwoners van de zes dorpen te begeleiden naar een
gezonder leefstijl (in 7 jaar).
Ook hier is er o.a. sprake van
overgewicht, teveel alcoholgebruik en slechte rookgewoontes. Dan kleven daar
ook mentale problemen als
burn out en depressies aan.
Dat blijkt uit een uitgebreid
rapport. Gezond Wijdemeren

werkt samen met de GGD,
Versa, MEE, paramedici en
lokale ondernemers. Daarbij
ondersteund door de organisatie Vitavalley die ook cijfers
produceert. Zoals de Social
Return on Investments die
berekent wat het oplevert,
minder rolstoelen en minder
trapliften. Van de gemeente
willen de huisartsen graag €
54.000 voor de eerste twee
jaar ontvangen, de volgende
5 jaar moet het ambitieuze
project zichzelf bedruipen.
Wethouder Stan Poels had
een positieve grondinstelling,
maar wist nog niet waar hij
het budget moest vinden. De
gehele commissie was wild
enthousiast. Op 8 oktober is
de eerste Gezondheidsmarkt
in sporthal De Fuik in Kortenhoef.

Ondanks wat ‘een constructief gesprek’ werd genoemd
met de wethouder, projectontwikkelaar Dutchen en enkele
bewoners blijft de toekomst
van jachthaven De Otter in
Oud-Loosdrecht
zorgelijk.
Dutchen wil De Otter grondig
renoveren, vooral met woningbouw waarbij de woonarken
en huisjes een sta-in-de-weg
lijken. Daarnaast heeft de
projectontwikkelaar
recreatiepark Mijnden in eigendom
en is bezig met Jachtservice
Breukelen en De Vrijbuiter in
Oud-Loosdrecht.
Ontruimen
Na de bijeenkomst op 26 juli
jl. ontvingen de woonarkbewoners twee dagen later een
schrijven, waaruit bleek dat de
huren worden opgezegd en
dat de jachthaven ontruimd
wordt. Op 1 april 2025 moeten
alle huurcontracten beëindigd
zijn, schreef de advocaat van
de ontwikkelaar. Wethouder
Alette Zandbergen was ook
onaangenaam verrast, ze had
de indruk gekregen dat het op-

zeggen van de contracten nog
5 tot 7 jaar zou kunnen duren.
Ze wees er nadrukkelijk dat er
nog geen concreet bouwplan
bekend is en dus ook geen
wijziging van het bestemmingsplan. Het geschil over
de huren en de ligplaatsen
tussen de bewoners en Dutchen is een zgn. privaatrechtelijke procedure, daar kan de
gemeente niet tussen komen.
Kaders aanscherpen
Dat de rol van Wijdemeren
beperkt is, wist ook woonarkbewoner Jaap van Waveren
die namens de bewoners het
woord voerde. De minnelijke
schikking tussen Dutchen en
de huurders verloopt dus bepaald niet minnelijk. Des te
meer kan de gemeenteraad
doen als het aankomt op een
bouwplan. De gehele raad onderschreef eerder een lijst van
kaders waaraan een nieuw bestemmingsplan moet voldoen.
Van Waveren kwam met drie
nadere formuleringen die een
aanscherping waren van wat
men wil. Het ging daarbij om
bescherming van de ligplaatsen en het behoud van de
huidige rechten van de bewoners. In diverse bewoordingen
lieten de politieke partijen weten achter De Otter te staan.
Jaap van Waveren tot slot:
“43 bewoners hebben recht op
een dak boven hun hoofd. We
hopen dat u constructief wilt
meedenken.”

NIE
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Administratie / financiën

Selina Duikersloot | 06 506 846 72 | sduikersloot@versawelzijn.nl

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp

Dineke Folkers | 06 524 601 77 | dfolkers@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg

Iris Klarenbeek | 06 516 412 59 | iklarenbeek@versawelzijn.nl

Samen
komen
Vrijwillige Thuishulp;
voor eenwe
maatjeer wel

Heleen van der Laan | 06 822 973 57 | hlaanwijdemeren@versawelzijn.nl
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is

Samen komen
we er
welis.
ANWB AutoMaatje:
voor wie minder
mobiel

Vrijwilligers
u hun
eigen
auto.
ANWBhalen/brengen
AutoMaatje: voor wie in
minder
mobiel
is
Tel: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen?

www.versawelzijn.nl

Meer
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

ChillyHilversum
Aanmeten van
borstprotheses

B el geru st vo or ee n
af spra ak
Gijsbrecht van Amstelstraat 186 – 190 | 1214BE Hilversum
Telefoon: 035 – 2400127 | www.chillyhilversum.nl

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

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

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

WINKEL

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

LIN N E RIE AN N E L IE S . N L

Vaste Agendapunten*
Hamerstukken
6. Vaststelling bestemmingsplan Jachthaven
Kortenhoef II, Moleneind 23-25
7. Aanpassing geschillenregeling Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen
8. Wijziging statuten Stichting Basisonderwijs
Gooi en Vechtstreek
9. Raadsvoorstel vergaderschema 2023

Bespreekstukken
10. Mobiliteitsplan: Duurzaam, Veilig & Vooruit
11. Afgeven Verklaring van geen bedenkingen
Dammerweg 108-109
12. Verkoop Dennenlaan
13. Afgeven VvgB Oud Loosdrechtsedijk 36A

WEE

NIEUWS VOOR AN

Overig
14. Vragenhalfuur
15. Moties Vreemd aan de agenda
16. Sluiting

Officiële bekendmakingen

Bouwen
en wonen
-Vervolg
van voorpagina-

sprint á deux waarbij laatst- terde tijdens het verloop van de
De jeugd mocht het spits af- genoemde de handen in de koers, waarbij Daniel Abraham
bijten. Op het spekgladde as- lucht stak als winnaar van de een van de slachtoffers was.
>
omgevingsfalt,Aangevraagde
waar helaas een
aantal race. André Grootveld werd Met een tiende plaats reed hij
vergunningen
valpartijen waren, reden de dus tweede en Jeroen Martens desondanks verdienstelijk. De
jonge honden in verschillen- won de sprint van het peloton winst ging naar Boskoper Frits
de leeftijdsklassen hun rondje door als derde over de streep van Gemeren. De >laatbloeier
Bestemmin
begon vorig jaar met4a
fietsen
en
over 1,2 kilometer met daarbij te komen.
– woonsc
heeft een fraaie overwinning
een aantal Adelaars. Camiel
Berg is onhe
aan zijn palmares toegevoegd.
Beuker reed in zijn leeftijdsca- Eliterenners
tegorie naar een mooie tweede Als laatste was de crème de “Ik zat in eerste instantie in de
plaats. Bij de Dikke Banden la crème aan de beurt. De eli- tweede groep, die niet samen
race vooral veel blije gezichten. terenners mochten in totaal 25 wilde werken om naar de eerMeedoen is belangrijker dan rondjes over het rondje van in ste groep te rijden. Toen heb
totaal 80 kilometer rijden. Met ik besloten om zelf de jump
winnen is het motto aldaar.
een internationale ster aan de te maken, wat een ronde lang
start: Daniel Abraham uit Erit- heeft geduurd. Daar moest ik
Masters 40+
Bij het klinken van het start- rea is meervoudig wereldkam- wel even van bijkomen. Op het
schot gingen de 40-plussers er pioen tijdrijden bij de paralympi- eind kon ik mij goed handhaven
als een haas vandoor. Met ruim ërs en Olympisch kampioen op voorin. Wat handig is gezien
Spelen.omgevingsvergunMet mijn goede sprint. Bij het sprin40 kilometer per uur over de de Paralympische
> Verleende
wist ik zelfs nog een klein
aan
de ten
Kerklaan rijden is geen katten- meerdere concurrenten
ningen (uitgebreide
procedure)
pis. Het peloton bleef ondanks start, werd op spectaculaire wij- gaatje te slaan en de overde hoge snelheid compact rij- ze door middel van blauw-gele winning te pakken”. Aldus de
den gedurende de koers, totdat confetti het startschot gegeven. getalenteerde Van Gemeren.
André Grootveld en Laurens Het peloton brak tijdens de GWC de Adelaar, organisator
Taekema een aantal ronden wedstrijd snel in tweeën, waar- van het evenement, dankt alle
voor het einde ervandoor reden bij duidelijk werd, dat een hoop inwoners voor hun welwillende
en een seconde of 25 op het renners voor de ereplaatsen re- medewerking.
peloton pakten. Het werd een den. De eerste groep versplin-

Burendag 2022

Linnerie

SLAAP EXPERIENCE LOODS

Datum:
12 mei 2021
Datum: donderdag
22 september 2022
Aanvang:
20.00uur
uur
Aanvang: 19:30

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezonden en kunt u volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad ‘live’) (alleen audio). *De vaste agendapunten zijn te raadplegen op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

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

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

Raadsvergadering
agenda
Agenda raadsvergadering

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

> Bestemmingsplan Eilandseweg
10 ws 02 – woonschip, Nederhorst den Berg is onherroepelijk

plein. Burendag
op het plein is
leuk voor jong
en oud. Voor iedereen is er wel
> Verleende omgevingsverguniets van zijn/
ningen
Na
corona(reguliere
was dit eenprocedure)
van de haar gading te
eerste keren dat iedereen el- vinden. Of het
spelletjes
kaar weer vrijelijk kon ontmoe- nu
ten. En hoe heerlijk was het al zijn of gewoon
ontdie spelende kinderen te zien, elkaar
ouders die bijpraatten en voor- moeten op het
al ook ouderen, die elkaar mis- plein. Uiteraard
schien maanden niet tegen wa- worden hierbij
drankje
ren gekomen en gezamenlijk een
genoten van al die gezelligheid. met lekkers niet
Wij hopen dat Burendag 2022 vergeten. Als
net zo’n succes zal worden! Za- het weer net zo
terdag 24 september is ieder- meewerkt als vorig jaar wordt
een van 11.00 tot 15.00 uur van het weer een super burendag!
harte welkom op het Willie Das- Aan ons zal het niet liggen.
NEDERHORST DEN BERG
Vorig jaar kon Burendag
weer gevierd worden en
dat was een ongeëvenaard
succes.

COLOFON

> Partiële herz
plan Plasseng
2013 Oud-Loo
onherroepelij

Tot zaterdag, 		
team Willie Das-plein

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdem
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag
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Overtredingen vastgesteld bij controles
WEEKBLADWIJDEMEREN

ventieteam (BIT), de politie,
WIJDEMEREN
| ‘S-GRAVELAND
| NEDERHORST DEN
NIEUWS VOOR
ANKEVEEN
BERG | DE NIEUWSSTER
de gemeente
Wijdemeren,
Tijdens
een
integrale
actie | KORTENHOEF
Liander, de omgevingsdienst,
in de gemeente Wijdemede RIEC en het UWV.
ren zijn begin september
bij vier bedrijven controWat er aan het licht kwam
les uitgevoerd, gericht op
De vermeende gestolen goetoezicht, handhaving en
deren zijn geconstateerd in
ondermijning. Daarbij zijn
een garage in Ankeveen. De
een aantal overtredingen
politie zal dit verder ondervastgesteld.
zoeken. Verder zijn in een
Het gaat om bouw- en mili- andere garage overtredingen
aangaande
euvoorschriften, arbeidsom- geconstateerd
standigheden en vermeend milieu- en bouwvoorschriften.
bezit van gestolen goederen. De gemeente gaat hier samen
Burgemeester Crys Larson: met de ondernemers over in
“Deze integrale actie was gesprek om de overtredingen
weer zeer succesvol. Het te herstellen. De Nederlandse
blijkt iedere keer weer dat de Voedsel- en Warenautoriteit
samenwerking met alle partij- zag dat er bij een horecageleen heel goed werkt. Iedereen genheid in Ankeveen meerdewerkt vanuit haar eigen ex- re hygiënevoorschriften niet
pertise samen om ondermij- werden nageleefd.
nende activiteiten aan te pakken in onze gemeente. Het is Gevaren voor ondernemers
nodig dat we hier met elkaar Criminelen maken graag gezeer waakzaam op zijn.” Deze bruik van auto(verhuur)bedrijcontrole is een samenwerking ven. Om bijvoorbeeld geld wit
tussen het Bestuurlijk Inter- te wassen, om anoniem rond
In samenwerking met

te rijden in een auto die niet
op hun naam staat of voor het
laten inbouwen in auto’s van
verborgen ruimtes om geld,
drugs of wapens te vervoeren. Autobedrijven faciliteren
(onbewust of bewust) deze
criminele activiteiten en zijn
een belangrijke schakel tussen de onder- en bovenwereld.
Gevolgen
Hetzelfde geldt voor de horecabranche die vaak nog niet
weerbaar genoeg is tegen
deze vormen van criminaliteit.
Als ondernemer kan het in
zee gaan met criminelen verregaande gevolgen hebben.
Daarbij valt te denken aan:
Criminelen schuwen geweld,
afpersing en liquidaties niet;
Als ondernemer betrokken raken bij strafbare feiten en een
slechte reputatie krijgen; Criminelen dumpen de gehuurde

auto of steken deze in brand;
Risico op beslaglegging door
de Belastingdienst, strafrechtelijke vervolging, boetes en
sluiting van het bedrijfspand
Wat kunt u doen tegen ondermijning?
Door ondermijnende criminaliteit gezamenlijk aan te
pakken, kan de overheid niet
alleen strafrechtelijk vervolgen, maar ook illegaal verkregen vermogen afpakken,

panden sluiten, huurcontracten opzeggen en jongeren
behoeden voor een criminele
loopbaan. Zo maakt de overheid wijken en buurten weer
veiliger. Ziet, hoort of ruikt u
onraad? Meld het. Altijd. Bel
112 als elke seconde telt en
0900-8844 bij geen spoed,
wél politie. Melden kan ook
anoniem via het meldpunt
Meld Misdaad Anoniem. Bel
dan 0800 -7000 of vul online
het meldformulier in.

Hoe gaan we van het gas af?
WIJDEMEREN
Afgelopen week organiseerde de Energiecoöperatie Wijdemeren samen
met de gemeente en Waternet twee enorm drukbezochte bewonersavonden
in Loosdrecht en Kortenhoef. De urgentie om van
het gas af te gaan wordt
steeds meer gevoeld.

INDIVIDUEEL OF
COLLECTIEF?
Niet alleen vanwege de noodzaak om de CO2- uitstoot te
beperken, maar ook omdat de
gasprijzen niet meer te hanteren zijn. Een van de alterna-

tieve warmtebronnen in ons
waterrijke gebied is aquathermie. Waternet presenteerde
een quickscan aquathermie
over de mogelijkheden om
lokaal warmte uit oppervlaktewater en/of afvalwater te
halen. De gemeente ging in
op mogelijke collectieve en
individuele scenario’s en de
verschillende criteria die meespelen bij de afweging. Het
vraagt nog onderzoek voor
we als bewoners weten voor
welke warmteoplossing we
willen kiezen. De Energiecoöperatie nodigt bewoners uit
om per straat in gesprek te
gaan en energievraagstukken
aan te pakken. Organiseren

bewoners een straatgesprek,
dan krijgen ze een collectieve warmtescan cadeau. De

presentaties van de bewonersavonden zijn te vinden op
loosdrecht.ecwijdemeren.nl

en op
kortenhoef.ecwijdemeren.nl.

Gratis douchetimer bij gesprek over energievragen
LOOSDRECHT
De
Energiecoöperatie
Wijdemeren organiseert
wekelijks een energietafel waar je binnen kunt
lopen, aan kunt schuiven,
je vragen kunt stellen en
in gesprek kunt gaan.
Misschien heb je vragen
over hoe je je energierekening naar beneden kunt

krijgen, welke kleine bespaarmaatregelen je kunt
nemen in je huis of hoe je
aan de slag kunt gaan met
het verduurzamen van de
woning?
Elke woensdagmiddag kun
je de energiecoaches vinden bij de energietafel. Voor
Kortenhoef in de Dodaars

op woensdagmiddag 14-16
uur (Dodaarslaan 16). Voor
Nederhorst den Berg in het
Sociaal Cultureel Centrum
op woensdagmiddag 15.0017.30 uur (Blijklaan 1). Voor
Loosdrecht in de bibliotheek
op maandagavond 19-20 uur
(Tjalk 41).
Komende weken een speciale

actie bewust douchen. Want
weet je wel hoeveel energie
het kost om te douchen? En
hoeveel geld je kunt besparen
door één minuut per keer minder te douchen? Kom naar de
energietafel en ontvang de
gratis douchetimer! Wacht
niet te lang, want op is op.

NIE
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Helaas ontkomen wij momenteel
niet aan forse prijsverhogingen.

Dank voor uw
steun en trouw!
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vredesdienst samenwerkende		
kerken

WEE

NIEUWS VOOR AN

WIJDEMEREN
Op zondag 25 september
is er om 11.30 uur een Vredesdienst van de samenwerkende kerken in het
Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168.
Vrede lijkt vanzelfsprekend.
Niets is minder waar. Het
vraagt onze blijvende aandacht. Zeker in een tijd van
verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld
elders. We leven niet meer
zo zorgeloos als voorheen,
ouderen en jongeren hebben
angst en zorgen. Verschillende generaties moeten samen
nadenken over hoe we verder
moeten. Samen zingen en
bidden voor vrede niet alleen
in onze omgeving maar wereldwijd. Daarom organiseren
ook dit jaar samenwerkende
kerken in Wijdemeren (de
KAN-parochies, protestantse
gemeente De Graankorrel, Oecumenische Streekgemeente
Kortenhoef en de Protestantse Gemeente Nederhorst den
Berg) een oecumenische Vredesdienst. Het thema is: Van
onmacht naar hoop?!
Met deze dienst willen wij u allen een hart onder de riem ste-

ken om deze uitdaging aan te
gaan. Voorgangers zijn Susanne van der Sluijs, Wim Vlooswijk en Evert-Jan van Katwijk.
De Cantorij van de Willibrordkerk zal de zang verzorgen en
Cees van de Poel zorgt voor
de muzikale begeleiding van

de dienst. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met
een kopje koffie. Indien u met
de auto komt, kunt u het beste
parkeren bij de Oude School,
daar is voldoende parkeerruimte. Wij kijken uit naar uw
komst.

Mooie opbrengst KWF
WIJDEMEREN
Het is dit jaar een bijzondere huis-aan-huis collecte
geweest voor het Kankerfonds KWF. Alle vrijwilligers zijn met de QR-code
langs de deuren gegaan.
Een mooi jaar met een
prachtig resultaat!

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
4 meter breed met een uitval van 3 meter
5 meter breed met een uitval van 3 meter
Montage

van € 954,00
van € 1218,00
van € 1449,00
van € 345,00

Wees er snel bij want op is op!!!

Middenweg 60A
Nederhorst den Berg
Geen showroom

voor € 750,00
voor € 894,00
voor € 1049,00
voor € 295,00

De collectanten hebben samen € 9.600,00 opgehaald.
En bij de speciale winkelcollectes op zaterdag in Kortenhoef en Nederhorst den Berg
is € 1.900,00 gedoneerd. De
totaalopbrengst is hiermee in
Wijdemeren op € 11.500,00
uitgekomen. Tijdens de collec-

te dit jaar vielen twee dingen
op:
Met name de oudere donateurs vonden het lastig om met
de QR-code te geven. Het is
begrijpelijk dat deze trouwe
gevers de verandering van
een collectebus naar een collectebord met QR-code soms
niet (kunnen) volgen. Daarom
zullen wij volgend jaar opnieuw proberen een collecte
in een winkelcentrum te organiseren waar contant gegeven kan worden. Wel zijn wij
hiervoor sterk afhankelijk van
bijvoorbeeld een winkelier die
het contante geld wil innemen,

zoals Bakker Jeroen dat dit
jaar heeft gedaan. Het tweede
wat opviel is dat met name de
jongere mensen gemakkelijk
geven via de QR-code. Veelal
hebben zij geen contant geld
meer in huis en zij zijn gewend
aan andere vormen van digitaal betalen. Het KWF vinden
zij belangrijk en zij hebben
ruimhartig gedoneerd. Dat is
een mooi vooruitzicht voor
de toekomst. KWF-Wijdemeren bedankt iedereen die dit
mooie resultaat mogelijk heeft
gemaakt!

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

NIEUWSSTER
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Bloemenactie tegen eenzaamheid
WEEKBLADWIJDEMEREN
WIJDEMEREN
| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR ANKEVEEN
De
gemeente
Wijdemeren
heeft
eenzaamheidspreventie hoog in het vaandel
staan. In het kader daarvan
werd afgelopen zaterdag
de bloemenactie georganiseerd. Ine Klosters ging
samen met wethouder
Stan Poels het gesprek
aan met mensen op straat.
In samenwerking met

De actie begon om 10.00 uur
bij S.V. ‘s- Graveland, waar
ook voorzitter Marc Degekamp
blij was een bijdrage te kunnen
leveren aan deze actie. “We
vragen de mensen of zij iemand in hun omgeving kennen
die eenzaam is of zich alleen
voelt”, vertelt Ine Klosters.
“Dat kan de oudere buurvrouw
zijn van vier huizen verderop,
maar ook mantelzorgers geven vaak een groot deel van
hun eigen sociale leven op,
om zorg te kunnen dragen
voor een ander.”
Kennen ze iemand in hun eigen omgeving, jong of oud, die
wel wat extra aandacht zou
mogen krijgen? Dan bieden

Het gezelligste café van Nederhorst den Berg en omstreken!
FOTO: Wethouder Poels (midden) en Ine Klosters (rechts) in
gesprek (FOTO Studio 68)

wij ze namens de gemeente
een prachtige bos bloemen
aan. We vragen hen wat van
hun tijd vrij te maken om vandaag nog met die bos bloemen
bij die persoon langs te gaan,
samen wat te drinken en de
vraag te stellen: “Hoe gaat het
nou echt met je? Vaak is oprechte interesse al voldoende
om het gevoel van eenzaamheid even te doorbreken.”
Namens
Sportadviesgroep
vertelt Annerike Vedder: “We
willen vooral bewustwording
creëren onder de mensen.
Wie weet pakken ze net iets

eerder de telefoon om eens
te vragen hoe het met de ander gaat.” Na het dorpscentrum van Nederhorst den Berg
was ook Loosdrecht nog aan
de beurt. “Opvallend was dat
we vooral in Loosdrecht veel
mensen spraken die zichzelf
juist eenzaam voelden. Uiteraard was er ook voor hen een
bloemetje beschikbaar.” Het
was een meer dan geslaagde
actie vol mooie en bijzondere
gesprekken waarbij verbinding
en omkijken naar elkaar centraal stonden.

Jammen aan de Vecht agenda!

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!
Jubileum actie: 2de drankje van het huis bij het
meenemen van deze advertentie!

UITVAARTVERZORGING

Scholen strijden tegen elektronisch
afval

Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

REGIO
Tien basisscholen uit regio
Gooi en Vechtstreek doen
mee met de E-waste Race.
Uit Wijdemeren zijn de Jozefschool uit Nederhorst
den Berg en de Kortenhoefse Regenboog van de
partij.
De deelnemende basisscholen gaan vier weken lang de
strijd met elkaar aan door het
inzamelen van oude en kapotte elektronische apparaten
(ook wel e-waste genoemd).
Tijdens de E-waste Race leren kinderen op leuke en interactieve manier over onderwerpen als consuminderen,
grondstoffenschaarste,
hergebruik en recyclen. Na een
gastles, gegeven door gedreven experts, zijn de scholieren
klaar om hun steentje bij te
gaan dragen aan het circulair maken van Nederland. Zij
gaan zoveel mogelijk oude en
kapotte elektronische appara-

Persoonlijke &
eigentijdse benadering
06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar

FOTO: Archieffoto 2018 van de Regenboog

ten inzamelen of laten repareren in samenwerking met een
lokaal Repair Café. Buurtbewoners kunnen hun elektronisch afval gemakkelijk aanbieden via www.ewasterace.
nl. Leerlingen komen deze
spullen dan aan huis ophalen.
Help de Regenboog
Groep 7&8 mee van de Regenboog doet ook mee met
de E-waste race. Heb jij nog

oude elektrische apparaten?
Help dan mee met inzamelen!
Je kunt het ook zelf brengen:
Elbert Mooijlaan 86 en dan
vragen naar groep 7 of 8. Het
gaat om apparaten met een
stekker of waar een batterij in
heeft gezeten. Er mogen geen
batterijen of accu’s ingeleverd
worden en de apparaten moet
in een kliko van 240 liter passen. Groep 7&8 bedankt alvast voor alle E-waste-spullen.

bezorger gezocht!!!
Weekblad Wĳdemeren
zoekt een bezorger
om op woensdag in
de dorpskern van

Kortenhoef
ons weekblad te
bezorgen.

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
06 - 136 678 48

NIE
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FAMILIEBERICHTEN
Je hield van het leven
maar vooral van je vrouw, kinderen,
kleinkinderen, familie en vrienden
bekend om je markante persoonlijkheid, charme,
humor, wijsheid en de liefde voor je bedrijf
Voor altijd in ons hart,
We houden zielsveel van je
Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze zeer zorgzame vader,
schoonvader en opa

Peter Maria Barnhoorn
Bloemendaal,
14 oktober 1944

Amsterdam,
14 september 2022

Anneke Barnhoorn - Zwagerman
Brigitta
Karin en John
Wayne
Jack en Maria
Lucas, Jacob, Simon
Middenweg 81a
1394 AE Nederhorst den Berg
Peter is overgebracht naar Afscheidscentrum Van Vuure,
Melkpad 23 in Hilversum, waar gelegenheid is tot
condoleren en afscheid nemen op woensdag
21 september en donderdag 22 september van 19.00
tot 20.30 uur.

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

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

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

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Piano-pedagoge,
Angela van Hal, omg. NdB,
heeft nog enkele plaatsen
vrij, les aan huis mogel.
M: 06 40620276

Huishoudelijke hulp
06-49150270

WEE
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MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Rug/Nek/Schouderklachten
Ontspanning/Duo/Hotstone
www.donnalife.nl
06-27484142

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.

Nieuw bij

DBHome
PRACHTIGE JAARKALENDERS

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag
24 september om 13.00 uur in de H. Bavokerk,
Herenweg 88 in Heemstede, waarna de bijzetting
in het familiegraf zal plaatsvinden op de ernaast
gelegen begraafplaats.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in
Restaurant Landgoed Groenendaal, Groenendaal 3 in
Heemstede.

Met diep respect en dankbaarheid, nemen wij
afscheid van de oprichter, oud-directeur en adviseur
van de Zwagerman Group

EEN MOOI CADEAU VOOR JEZELF
OF OM TE GEVEN!

Peter Maria Barnhoorn
Bloemendaal,
14 oktober 1944

Amsterdam,
14 september 2022

Zijn markante persoonlijkheid, gedrevenheid
en zakelijk inzicht zullen tot ons voorbeeld blijven
Namens directie, adviseurs en alle medewerkers
van de Zwagerman Group

Houd de website
in de gaten.
collectie
We vullen onze aan!
regelmatig

19,95 per stuk

KIJK OP DBHOME.NL VOOR DE
VERSCHILLENDE JAARKALENDERS

NIEUWSSTER
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10 jaar Sociaal Cultureel Centrum
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Niels van der Horst

neemt. Hij sloot dan ook bijna

| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN
BERGde
zingend
af met ‘Op
naar
volIn samenwerking met

NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen zaterdag vonden maar liefst 200 mensen
hun weg naar de Blijklaan
1. De hele middag vierden
gasten, gebruikmakers en
directe medewerkers het
10-jarig bestaan van het
Sociaal Cultureel Centrum
(SCC). En als er ergens een
centrum terecht sociaal
heet, is het daar.
Vanaf het eerste tot het laatste
moment voelde je de positieve
energie van alle aanwezigen.
Rond de ingang was er een tent
en binnen waren alle ruimten in
gebruik voor het evenement.
Want een evenement was het!
Onder de humoristische leiding
van Gretha Jager die door de
microfoon telkens het volgende
item aankondigde, was er van
alles te beleven. Allereerst was
er een vrolijk openingspraatje
van wethouder Stan Poels. Hij
klonk erg positief en opgewekt
over het centrum en de rol die
het in de Bergse cultuur in-

gende tien jaar!’
Volle tent
In de tent werden oud-Hollandse liederen gebracht door het
Shantykoor en kon je kennis
maken met bijvoorbeeld Patty
van Psych&. Zij is psychologisch coach en huist met haar
praktijk in het SCC. Wat is haar
indruk van het centrum? “Ik
vind het een heel fijn centrum,
vanwege de diversiteit en ook
omdat jong en oud hier welkom
is.” Haar buurvrouw in de tent
Loraine gaat binnenkort stoelyoga in het centrum verzorgen
en ervoer veel animo, enthousiasme en saamhorigheid bij
het SCC. Verder waren er onder andere tafels met info van
Saltro (bloedafname), de cursus Bevallen Zonder Nonsens
en Energiecoöperatie Wijdemeren.
Binnen
Binnen was natuurlijk kinderopvang Thuizbij ook present.
Hier konden de kleintjes zich-

zelf mooi maken met een soort
glitterverf. Triboulet gaf een
workshop armband maken en
bij Creaclub SCC waren ze
onder meer aan het diamond
painten. Grace van die club
ziet het SCC als een plek die
veel verbintenis en gezelligheid biedt.
In het SCC is natuurlijk de bibliotheek niet weg te denken.
Medewerkster Mariska ervaart
haar werkplek als een fijne
ontmoetingsplek voor dorpsgenoten. Het was er ook deze

dag druk met leesgierig volk
van alle leeftijden. Boven in
het SCC huizen onze cultuurbewaarders van de Historische
Kring. Een van de betrokkenen
daar is Ans Baar. Hoe ziet zij
het centrum? “Het is een ideale centrale plek waar iedereen
naar binnen kan lopen.” Aan de
andere kant op de bovenverdieping zit Diederik van Team
Rijopleiding. Hij geeft rijlessen
via een rijsimulator. Hem bevalt
de plek ook prima: “Het is een
fantastische vrije open plek.”
Tijdens zijn compliment reed

iemand in zijn simulator bijna
een heg in. Ondanks de afleidende vraag liet zijn scherpe
blik hem niet in de steek en kon
hij de bestuurder corrigeren.
Als sluitstuk was een tombola
georganiseerd. Door de Bergse en ook Kortenhoefse middenstand waren veel cadeaus
beschikbaar gesteld. Na veel
gein en vrolijkheid bij die loterij ging iedereen met of zonder
prijs opgewekt naar huis. Over
vijf jaar weer een lustrum hopen we!

Trots op team Albert Heijn Kortenhoef
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Ruim een jaar geleden
startte Walter van den Hul
als supermarktmanager bij
Albert Heijn Kortenhoef,
onderdeel van de Van den
Tweel Groep. Wie bij deze
lokale buurtsuper de dagelijkse boodschappen doet,
heeft hem vast al ontmoet.
Tijd voor een nadere kennismaking.
Terwijl we naar zijn kantoor
lopen, raapt Walter een rondslingerend papiertje en touwtje van de grond en gooit dit
bij het afval. Hij meldt dat we
tijdens het gesprek mogelijk
gestoord worden, omdat het
lastig is om hem helemaal vrij
te plannen. Onze eerdere afspraak werd afgezegd toen hij
moest invallen op de broodafdeling. Drie voorbeelden van
een betrokken, meewerkende bedrijfsleider die zich met
passie en energie inzet voor
de dingen die hij zo belangrijk
vindt: een schone winkel, volle
schappen en doorloop bij de

kassa’s. Van den Hul is kritisch
op zijn prestaties. Hij gaat het
liefst voor een 8 of een 9, maar
moet door personeelsgebrek
soms even tevreden zijn met
een 7. “Klanten rekenen erop
dat in de supermarkt altijd alles te krijgen is. De verwachtingen zijn hoog,” legt hij uit.
Het liefst ziet hij dan ook dat
alle vacatures zijn ingevuld,
zodat hij meer kan bouwen
aan kwaliteit. Er is vooral behoefte aan caissières en medewerkers op de broodafdeling. “Maar,” benadrukt hij met
klem “ik ben er trots op dat
we met z’n allen, met het hele
team, toch de winkel draaiende kunnen houden. Dat is niet
altijd makkelijk, maar we staan
er wel. Zeven dagen per week,
ook ’s avonds.”
Nieuwe winkelindeling
Walter werkt al 16 jaar bij Albert
Heijn en was 2 jaar bedrijfsleider in een ander filiaal voordat hij in Kortenhoef startte.
Met zijn frisse blik nam hij de
winkelindeling onder handen.
“Elke nieuwe manager verandert wel iets,” vertelt hij met

een lach. De vorige indeling
was uit 2010 en in de loop
der tijd is het consumentengedrag veranderd. Mensen
zijn anders gaan leven en
hebben behoefte aan andere producten. Zo is het vak
met ontbijtgranen groter geworden, is er een extra meter vegetarische producten
gekomen en meer ruimte
gecreëerd voor kant-en-klare maaltijden, borrelhapjes
en superfood. Daarentegen
is bijvoorbeeld het schap
met wasmiddelen ingedikt,
want het moet immers ook
allemaal passen binnen het
winkeloppervlak. Pas met de
renovatie van de Meenthof is
er uitbreiding mogelijk, met
nog meer producten en extra
service. In de huidige winkel
zijn nog drie kassa’s naast een
groot zelfscanplein. Ruim 93%
van de boodschappen wordt
gepind, maar Van den Hul
weet dat een groep mensen
de kassa fijn vindt. “Zij nemen
nog echt de tijd voor het boodschappen doen.”

FOTO: Walter (rechts) en Kevin – Rik ontbreekt i.v.m. vakantie

Vertrouwd dorpsgevoel
Hij groeide op in Bennekom
en woont daar nog steeds. Het
dorpsgevoel is hem vertrouwd.
Walter vindt het ook belangrijk om hier aandacht voor te
hebben. Met de winkel wil hij
graag lokaal betrokken zijn. Zo
biedt Albert Heijn Kortenhoef
lokale spaaracties voor de
klanten, is er goed contact met
Veenstaete en de scholen, en
o.a. sponsoring van SV ’s-Gra-

veland, TV Westerveld en de
Wielerronde van Kortenhoef.
Op die manier leert Walter ook
steeds meer mensen kennen.
Hij houdt van het persoonlijk
contact en zit in Kortenhoef
dus prima op z’n plek. Met nog
genoeg toekomstplannen, die
hij samen met managers Kevin van Engelenhoven en Rik
van den Brink wil realiseren.
Uiteraard met ‘t volledige AHteam!
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Jong en oud sporten

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S- GRAVELAND
Afgelopen vrijdagavond hebben veertig jeugdtrainers- en
leiders een bezoek gebracht
aan AZ. In het kader van ons
samenwerkingsverband zijn
zij geïnformeerd over de visie
van de Noord-Hollandse profclub over het jeugdvoetbal en
kregen zij tevens een rondleiding over het indrukwekkende
trainingscomplex in Wijdewormer. Extra bagage dus voor de
trainers die zich inzetten voor
de ontwikkeling van de jongens en meisjes binnen onze
vereniging.
JO15-1 vond in BFC JO15-1
gelukkig een tegenstander die
een oefenwedstrijd wilde spelen. De geplande tegenstander Loosdrecht JO15-1 had
namelijk afgezegd. De oefenwedstrijd tegen BFC JO15-2

werd na een 0-2 achterstand
met 3-2 gewonnen. JO15-2
speelde thuis tegen Eemnes
JO15-2 en won ook: 4-1. De
meiden in deze O15 categorie speelden uit bij Laren’99
MO15-1 en verloren met 7-0.
De zaalvoetballers zijn het
voetbalseizoen ook begonnen.
Afgelopen week kwamen de
drie teams voor de beker in actie; het resultaat was een overwinning, een gelijkspel en een
verliespartij. Meer informatie
over deze indoorvoetbaltak?
Mail naar info@svsgraveland.
nl
Opgeven voor de eerste ronde
van de SVSCup35+ kan nog.
Aanstaande vrijdag wordt er
voor de eerste keer dit seizoen gespeeld. Informatie of
opgeven via theoandriessen@

casema.nl.
Het 1e is er net als vorig
seizoen in geslaagd om de
knockoutfase van de bekercompetitie te bereiken. Met
drie overwinningen werd het
ongeslagen poulewinnaar. Afgelopen zaterdag won het van
VSC uit Utrecht met 11-0. VR1
overleefde de poulefase niet
en dat is even wennen omdat
het de afgelopen jaren met regelmaat dat wel lukte.
Aanstaande zaterdag start
voor de senioren de competitie. Het 1e opent tegen het
Amsterdamse Robin Hood.
Aanvang van de wedstrijd is
14.30 uur. Volg ons voor meer
informatie via onze social media of bezoek www.svsgraveland.nl.

Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst-1 won met 1-2 de
oefenwedstrijd bij VVZ’49 in
Soest. Beide jonge ploegen
zijn in opbouw en dan gaat er
nog wel eens wat mis. Justin
Wessels was de gevaarlijkste
man. Hij zorgde twee minuten
voor rust voor de voorsprong.
Een indraaiende voorzet vanaf
links verdween over de keeper
in de bovenhoek. VVZ bleef
net als de Bergers voetballend
de oplossing te vinden, maar
had het moeilijk met het gedisciplineerd en met rust aan
de bal spelend Nederhorst.
Twee minuten na de pauze
was het wederom Justin, die
na een combinatie tussen Job
van Wijk en Marco Terlien van
dichtbij voor de 0-2 zorgde. In

de 57e minuut viel na onnodig
balverlies op het middenveld
via een eigen doelpunt de aansluittreffer. Vanaf dat moment
gaf Nederhorst het initiatief gedurende 15 minuten volledig
uit handen. Simpel balverlies,
weinig geconcentreerd en weinig duelkracht kenmerkte deze
fase. VVZ drong aan en stichtte gevaar via veel corners
maar wist de gelijkmaker niet
te scoren. In de laatste fase
na wat omzettingen herpakten
de roodgelen zich en hielden
de 1-2 stand vast. Volgende
week start de competitie met
een uitwedstrijd bij Hertha in
Vinkeveen.
Nederhorst-2 verraste door in
Amsterdam ook de tweede be-

kerwedstrijd met 3-5 winnend
af te sluiten tegen Robinhood2. Nederhorst-3 versloeg FC
Weesp in eigen huis met 4-6.
Het vijfde verloor midweeks
nipt van ’t Gooi- 2 met 1-2.
Bij de jeugd won de JO17-1
met maar liefst met 10-2 van
Amstelveen/Heemraad. In een
leuk en spannend duel verloor
de JO13-1 met 1-2 van FC
Weesp waar een gelijkspel
verdiend zou zijn geweest.,
de JO12-1 verpletterde Legmeervogels met 3-15, won
de JO11-2 met 1-8 bij ‘s- Graveland en deden de meiden
O15-2 goede zaken door bij
BFC met 0-5 te winnen.Voor
meer info www.vvnederhorst.
org of facebook.

Cees Jacobs Zomerkampioen
NEDERHORST DEN BERG
Kijk ‘m eens stralen! De geboren en getogen Berger Cees
Jacobs is kampioen geworden
van de zomercompetitie biljarten Libre bij de biljartvereniging 4711 in Nederhorst den
Berg.

samen in Kortenhoef

Door: Natascha Rienks

KORTENHOEF
Afgelopen zaterdag organiseerde ODIS een dag waarin zowel de jongste als de
oudste inwoners kennis
konden maken met alles
wat Kortenhoef te bieden
heeft op gebied van beweging. De sporten werden
gepresenteerd op het parkeerterrein van de Fuik en
in de zaal van het sportcentrum.
Peutergym
Voor de allerkleinsten, de kinderen van 1 t/m 5 jaar, waren
er 2 parcoursen gemaakt waarop zij op speelse wijze kennis
konden maken met gym. Die
bestonden uit het oefenen met
klimmen, springen en balanceren. De kleintjes hadden er
zichtbaar veel plezier in. Normaal geeft ODIS 12 tot 14 weken in het voorjaar peutergym
in de kleutergymzaal van de
Antionusschool, ze weten echter niet of het komend jaar ook
kan. Trainster Hannelore kan
het niet meer combineren met
haar werk als gymdocent en
dus is de vereniging op zoek
naar iemand die het stokje over
wil nemen. Voor de kinderen
vanaf 3,5 jaar geeft Hannelore
op dinsdag les.
De oudere kinderen konden
met diverse sporten kennis
maken. Voor hen waren er
demonstraties zoals turnen,
volleybal en ropeskipping, een
sport waarbij er, vaak op muziek, trucjes gedaan worden
met een springtouw. Naast dat
er demonstraties gegeven werden konden de kinderen, jongeren en ouderen die dat wil-
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den zelf ook de sport van hun
keuze uitproberen om zo te
kijken of zij een proefles willen.
Olga Commandeur
Niet alleen aan de kinderen
van Wijdemeren van zaterdag
gedacht, maar juist ook aan de
ouderen. Om die meer aan het
bewegen te krijgen, had Linda Tuithof van Buro Sport een
workout geregeld van Nederland in Beweging- presentatrice Olga Commandeur. Olga is
voor Linda en haar collega’s
een voorbeeld op het gebied
van laagdrempelig sporten
voor ouderen. Zij kijken soms
naar het programma om daar
oefeningen vandaan te halen
die zij dan weer in hun lessen
gebruiken. Daarnaast is volgens Linda het gebruik van
muziek, vooral bij ouderen, erg
belangrijk tijdens het sporten.
Het zorgt voor een gevoel van
herkenning, een gevoel naar
vroeger als je de muziek aanpast aan de doelgroep. Net
als sport verbindt muziek. En
dat was ook te zien tijdens de
workshop van de presentatrice. Iedereen sportte samen,
jong en oud.
ODIS en Buro Sport
Naast al de sportworkshops
en demonstratie was er ook
een workshop Taiko drummen. Bij deze Japanse vorm
van drummen gebruikt met het
hele lichaam. Het is hierdoor
een combinatie van muziek en
sport. Wilt u meer weten over
sporten bij ODIS, kijk dan op
www.odisgym.nl of www.odis.
nl. Voor alles wat Buro Sport
aanbiedt, kunt u kijken op
www.stichtingburosport.nl en
voor een proefles Taiko kunt u
mailen naar info@bmol.nl.
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Avondvierdaagse Kortenhoef zoekt

ASV Petanque ‘91 			
Wijntoernooi

WEEKBLADWIJDEMEREN bestuur

| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERG
knap lastig
te maken,
want
er
ANKEVEEN
In samenwerking met

Zaterdag 17 september werd
bij ASV een Wijntoernooi gespeeld fat werd gesponsord
door Wijnkoperij en Slijterij De
Meenthof. De winnende spelers werden dus verrast met
een zorgvuldig geselecteerde wijn door de gebroeders
Schaap.

waren diverse spelers met 2
gewonnen partijen. Doordat
er enkele partijen snel waren
afgelopen, werd de spanning
opgevoerd en bleken er na de
3de ronde maar 2 deelnemers
met 3 gewonnen partijen dus
dat waren eigenlijk de wijnkoningen van de dag.

Er waren spannende partijen
te zien met uitslagen als 13-9
en 13-11. Na ruim 1 uur spelen en een pauzestop werd
en weer getost voor de 2de
ronde. Ook hier waren leuke
en onverwachte uitslagen te
noteren. Wat ook meewerkte
was het weer, na een klein
buitje was het de hele dag
droog met een lekker zonnetje. Nadat er weer tussendoor
de lekkere hapjes werden gepresenteerd en een drankje
was genuttigd, werd voor de
3de ronde geloot wat de doorslag moest gaan geven voor
het klassement en de heerlijke wijn. In deze ronde was belangrijk dat je een goede maat
trof om het de tegenstander

Na het nodige rekenwerk met
de plussen en minnen waren
Bert Neijssen en Ton van Dijk
de winnaars, met Bert op de
1ste plaats vanwege een beter
puntensaldo. Tweede dus Ton
en 3de Ronald Neijssen met 2
winstpartijen en een hoog saldo in de plus. De minst goede speler was deze dag toch
zeer tevreden, want die had
toch maar mooi de Poedel
Wijnprijs gewonnen. Het volgende toernooi is op zaterdag
15 oktober a.s. en u bent van
harte welkom om vanaf 11.00
uur te komen kijken. Nog een
woord van dank voor sponsor:
Slijterij De Meenthof voor het
beschikbaar stellen van de
prijzen.	       		     

Biljarten in ’t Wapen
van Ankeveen
ANKEVEEN
In ’t Wapen van Ankeveen
draaide het afgelopen weekend om de districtsfinale driebanden klein. Gastheer was
biljartvereniging ’t Centrum
dat dit seizoen met liefst zes
teams in competitieverband
uitkomt. De competitie die
afgelopen week ook begon.
Maar het weekend stond in
het teken van een individueel
kampioenschap. Namens de
vereniging stonden Richard
Spoor en Peter Janssen aan
het biljart om de clubkleuren
te verdedigen. Richard kende
op vrijdag een bliksemstart
en won met een heel hoog
moyenne zijn eerste partij om
vervolgens de tweede op één
carambole te verliezen. Op
zaterdag maakte hij geen fout
en won alle drie de partijen en
creëerde hiermee een uitstekende uitgangspositie om op
zondag zich te plaatsen voor
de gewestelijke finale. Ondanks dat twee nederlagen

FOTO: Richard Spoor

op de slotdag lukte dat. Op
3 en 4 december mag hij in
Amsterdam een poging doen
om zich te plaatsen voor het
Nederlands kampioenschap.
Clubgenoot Peter Janssen
eindigde deze districtsfinale
als 7e.

KORTENHOEF
Verwoed
wandelliefhebber
Frans Cavaljé zond een noodkreet. Het bestuur van de
Avondvierdaagse Kortenhoef
heeft dringend behoefte aan
nieuwe bestuursleden. De
voorzitter meldt dat hij heel
blij was met de aanwas van
verkeersregelaars en andere

vrijwilligers in mei 2022. Daardoor konden 650 kinderen en
volwassenen vier avonden
genieten van mooie wandelingen. Maar een bestuur is
noodzakelijk voor tal van activiteiten: Communicatie met
vrijwilligers, scholen en instanties; Regelen van voldoende
verkeerregelaars; Administra-

tie rond de avondvierdaagse;
Routes uitzetten en controleren in de middag. Uitbreiding
van het PRC- bestuur is dus
zeer gewenst. Anders is er
geen Avondvierdaagse 2023,
schrijft Cavaljé. Meld je aan bij
Pieter Luijer: pluijer@live.nl

Saai leventje? Maak wat mee met
scouting!
KORTENHOEF
Mag ik mij aan jullie voorstellen? Ik ben de Ocean
Queen van Scouting Klaas
Toxopeus in Kortenhoef. Ik
ben een van de 10 zeilboten van de Klaas Toxopeus
en ik zoek voor dit schooljaar nieuwe bemanning.
Al bijna 50 jaar heb ik bij de
Klaas Toxopeus gevaren en
gedurende die jaren heb ik
vele bemanningen leren kennen. De afgelopen 4 jaar heb
ik een bemanning gehad die
samen met mij veel avonturen
heeft beleefd door heel Nederland. Met wedstrijden lig ik
altijd vooraan, ook bij de nationale wedstrijden op het waterscoutingkamp van afgelopen
zomervakantie heb ik samen
met mijn bemanning weer een
medaille weten te behalen.
Het komende seizoen zal ik
echter niet kunnen varen, vanwege een net te kleine groep
leden. Om deze reden zoek
ik een bemanning die samen
met mij de wateren van Nederland durft te trotseren, want
ik ben nog lang niet klaar met
varen. Wil jij samen met mij
varen? Stuur dan een bericht
via www.klaastoxopeus.nl.
Kom eens langs
De vorige bemanning van de
Ocean Queen is naar de groep
van 16 tot en met 17 jaar doorgestroomd na het spetterende
nationale waterscoutingkamp
van afgelopen zomervakantie.
Om deze reden hebben wij het
komende seizoen bij de groep
van 11 tot en met 15 jaar nog
ruimte over voor nog meer
zeeverkenners. Nog geen 11?
Geen zorgen! Je bent ook van

harte welkom bij onze jongere
groepen.
Benieuwd geworden hoe het
hieraan toe gaat bij de scouting? Kom dan eens kijken op

zaterdagmiddag vanaf 09:30
tot 12:30 bij het scouting terrein van de Klaas Toxopeus op
de Kwakel 52, Kortenhoef en
zeil met ons de horizon tegemoet.
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Sfeervolle vaartocht met senioren
Door: Frank Scheers

LOOSDRECHT
Rotary Wijdemeren en het
Gemeenschapsfonds Wijdemeren hebben het idee
opgevat om iets leuks aan
te bieden voor senioren uit
Wijdemeren. Het Gemeenschapsfonds Wijdemeren
heeft de financiële donatie gedaan om in totaal vijf
vaartochten met het fraaie
schip The Antonia Lounge
Boat te realiseren. Het
schip is perfect geschikt
voor gasten die afhankelijk zijn van hun rolstoel.
Daarnaast is het schip heel
ruim en kunnen de ramen
omlaag, zodat men nog
meer van de schitterende
omgeving kan genieten.
De vaartochten
De eerste vaartocht vond
plaats op maandag 12 september jl. en duurde ruim 2 uur.
Steven Voorn en zijn bemanning lagen om 14.00 uur netjes klaar in de Porseleinhaven

om hun gasten uit Ankeveen
en ‘s-Graveland aan boord te
begeleiden. Nadat de gasten
hun plekje hadden gevonden,
nam Steven het woord om iedereen welkom te heten. Vervolgens werden de trossen
los gegooid en ging het elektronisch aangedreven schip
langs de Bibian Mendelsteiger
en stuurde de schipper naar
bakboord richting Jachthaven
De Otter. Ondertussen kregen
de gasten een kopje koffie of
thee aangeboden met een gebakje van bakkerij Smolders
en keek men de ogen uit. De
Loosdrechtse Plassen blijven
een lust voor het oog!
Heerlijk genieten
Aangekomen op de vijfde plas
werd een lekker drankje ingeschonken voor de gasten en
kwam zelfs een speedboot
voorbij met een waterskiër erachter. Toen richting de Kalverstraat, en al varend kwamen
we aan op de Muyeveldsche
Wetering waar je alleen met
een vergunning mag varen.
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Steven Voorn: “Ik voer een
rode vlag op de voorplecht.
Dit geeft aan dat ik de benodigde vergunning heb. Het is
hier heel rustig en mooi en dat
wil men zo graag houden hier.”
Na dit bijzondere tochtje langs
allerlei mooi gelegen eilandjes
met huisjes erop, die bereikbaar zijn met diverse pontjes
of een eigen boot, wendde de
schipper de steven naar stuurboord richting de Porseleinhaven en kwamen we eerst nog
even langs het bekende eiland

Robinson Crusoë.
Tijdens de vaartocht genoot
men regelmatig van een verfrissend drankje dat mede
werd geserveerd door leden van Rotary Wijdemeren
(www.rotarywijdemeren.nl)
en van het Gemeenschapsfonds Wijdemeren (www.
wijdemerenfonds.nl).
Beide
partijen hebben deze tocht en
de komende tochten mogelijk
gemaakt en dit soort goede
initiatieven werden met dank

aanvaard door de meevarende senioren.
Oproep
Op 26 september en op 16 oktober zijn er nog enkele plaatsen over voor senioren uit Nederhorst den Berg, Loosdrecht
en Breukeleveen. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar antonia@rotarywijdemeren.nl o.v.v. naam, adres,
evt. emailadres en telefoonnummer. Er wordt dan contact
met u opgenomen.

Banenmarkt
Amaris

Dinsdag 20 september 2022

Amaris de Kuijer
Jozef Israëlslaan 2, Nederhorst Den Berg

Donderdag 22 september 2022

Amaris Gooizicht
Paulus van Loolaan 21, Hilversum

inloop tussen 19.00 - 21.00 uur

inloop tussen 19.00 - 21.00 uur

Aan de slag bij Amaris!

Ga het gesprek aan met onze recruiters!
085 021 3120
vacatures@amaris.nl
Direct solliciteren
werkenbijamaris.nl

vacatures

professionals

zij-instromers

leren & werken

NIEUWSSTER

13

Woensdag 21 september 2022

Koperen jubileum IJsbrommer
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

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

’S- GRAVELAND
Wie kent haar niet? Dorien
Galet met haar IJsbrommer.
De hele zomer staat ze op
de kruising van de Oude
Meentweg en de Leeuwenlaan. Tientallen Wijdemeerders fietsen langs of maken
een korte ijsstop. Komende
zondag 25 september viert
de ijsprinses haar koperen
jubileum. Dan verkoopt ze
al 12,5 jaar Italiaans ijs.

ZONDAG
GRATIS IJSJES!
Dat wordt gevierd met gratis
ijs tussen 14 en 16 uur. Plus
tal van andere activiteiten zoals een clown en je kunt ook
geschminkt worden. Er is zelfs
een speurtocht: wie de ijslepel
kan vinden, krijgt een jaar lang
elke week een gratis ijsje. “Voor
mij is het iedere dag vakantie”,
vertelt Dorien “het is prachtig
werk met altijd vrolijke klanten.
Ik maak er ook een beetje een
show van. Het is mooi werk.

Kinderen die genieten, heerlijk.” Het valt niet mee om een
keuze te maken uit de vele variaties. Zelf proeft Dorien elke
dag een ander ijsje, maar cho-

colade- aardbeien is haar favoriet. Naast deze ijsbrommer
heeft ze nog drie ijsbrommers.
En ’s winters gaat ze op pad
met de Snertkar. U kunt haar in-

huren op: www.deijsbrommer.
nl. Daar treft u nog meer wetenswaardigheden over haar
ijscarrière. Op 1 oktober eindigt
het ijsseizoen, dan gaat ze ge-

nieten van een fijne vakantie.
En vanaf maart 2023 elke dag
vanaf 12.30 uur weer ambachtelijke ijsjes tussen Corversbos
en Spanderswoud.

Overdracht adoptie Vliegtuigmonument
Door: Herman van der Molen

NEDERHORST DEN BERG
Op de zonovergoten middag van 12 september
verzamelden de leerlingen
van de groepen 7/8 en hun
begeleiders van de drie basisscholen in Nederhorst
den Berg, samen met de
genodigden Ton Kuijs en
Ans Baar van de Historische Kring Nederhorst den
Berg en ontwerper van het
monument Joost Zwagerman bij het vliegtuigmonument aan de Randweg in
Nederhorst den Berg.
Cor Brakenhof zorgde ervoor
dat alles goed verstaanbaar
was en de familie Kuiper stelde
hun terrein voor deze bijeenkomst beschikbaar. De ‘Oude
Meesters’ Cees Stalenhoef en
Herman van der Molen leidden de plechtigheid rond de
overdracht van het monument
in goede banen. Cees heette
iedereen welkom. Namens de
Meester Kremerschool droeg
Myra een mooi gedicht voor,
zo ook Emilia van de Warin-

school en Daniël van de Jozefschool.
Hierna ging Herman in het kort
in op de geschiedenis van het
neergestorte vliegtuig. In de
nacht van 15 mei 1943 viel het
in twee brokstukken uiteen,
aan weerskanten van het boezemkanaal, waar nu de Randweg ligt. Vervolgens las hij de
namen voor van de vijf omgekomen bemanningsleden, vier
Canadezen en een Engelsman, in de leeftijden van 20 tot
25 jaar. Hierna werden door
alle leerlingen bloemen aan de
voet van het monument neergelegd en een minuut stilte
gehouden. Onder het toeziend
oog van kunstenaar Joost
Zwagerman overhandigde Julian van de Jozefschool het
model van het monument als
teken van de adoptie aan Ruben en Naya van de Meester
Kremerschool. Groep acht van
de Jozefschool heeft het afgelopen schooljaar uitstekend
het monument verzorgd.
Herman sloot de indrukwekkende bijeenkomst af met een

FOTO: Joost Zwagerman en de kinderen

compliment aan de kinderen
voor het aandachtig luisteren.

Hij benadrukte dat de kinderen belangrijk zijn om vrede

en vrijheid aan elkaar door te
geven en te behouden.
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Spinnenmaand
Ken je dat? Je stapt ’s ochtends de deur uit en nog vóór
je het tuinpad af bent, zit je
onder de kleverige spinnenwebben. Of: je zit rustig op de
bank als er een grote huisspin
de woonkamer oversteekt.
Mocht je eerste reactie zijn
om naar de stofzuiger te hollen, lees dan eerst even dit
stukje.
September en oktober zijn
echte spinnenmaanden. Het
lijkt alsof er in de herfst veel
meer spinnen zijn dan in andere seizoenen, maar dat
klopt niet. We zién ze alleen
vaker! In de herfst gaan de
mannetjes (huis)spinnen namelijk op zoek naar een geschikt vrouwtje om te paren.
Het vrouwtje legt vervolgens
de eitjes in een cocon op een
beschut plekje. Als de eitjes in
het voorjaar uitkomen, leven
de jonkies een verborgen leven tot de volgende herfst. De
spinnen die nu door ons huis
wandelen, waren dus waarschijnlijk al langer huisgenoot,
maar zijn deze herfst volwas-

sen en groot geworden.
Ook buiten in onze tuinen
en in de natuur zijn de jonge
spinnetjes inmiddels volwassen geworden. Het vrouwtje
kruisspin is nu op haar allerdikst, omdat de eitjes in haar
achterlijf -na de paring- gaan
ontwikkelen. Nog een reden
waarom we buiten meer spinnen zien: de spinnenwebben
zijn door de dauw veel beter te ontdekken. Prachtige
kunstwerkjes vol dauwpareltjes, die schitteren in het herfstlicht.
Niet iedereen is dol op spinnen. Helaas, want spinnen
hebben een belangrijke functie in het ecosysteem. Als
onderdeel van de voedselketen zijn ze voer voor vogels,
vleermuizen,
wespen
en
andere grote insecten. Zelf
eten spinnen een hele hoop
insecten, die voor de mens
behoorlijk hinderlijk kunnen
zijn. Denk aan: fruitvliegjes,
papiervisjes of de motten uit
jouw kledingkast.

Beste remedie om over een
afkeer voor spinnen te komen
is om eens goed te kijken hoe
mooi die dieren eigenlijk zijn.
Tijdens een roeitocht in Botshol kwam ik onlangs de wespenspin, ook wel tijgerspin
genoemd, tegen. Wat een
beauty! Met zo’n naam kun je
zelf wel verzinnen hoe deze
spin eruitziet. Als je een plekje weet waar wespenspinnen
zitten, is het leuk om in de
winter op zoek te gaan naar
de eicocons (alléén kijken!).
Die van de wespenspin zijn
zo groot als een golfbal en
hebben, net als de spin, een
gestreept patroon.
Zoeken naar een kruisspin
kost nauwelijks moeite en
levert ook een bijzonder
schouwspel op. Het meest
opvallende aan een kruisspin
is natuurlijk het kruis op het
achterlijf. In feite zijn dit parelachtige vlekjes die samen
op een kruis lijken. Neem
eens de tijd om te kijken hoe
een kruisspin een web maakt.
Spinklieren in het lichaam ma-
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FOTO: Wespspin (Katja Hovens)

ken een soort vloeibare zijde
aan, die de spin via de spintepels met haar achterpoten
naar buiten trekt. De sterkte
van zo’n zijdedraad is te vergelijken met staaldraad van
dezelfde dikte.

Moraal van dit verhaal: spinnen zijn fascinerende, prachtige en nuttige schepsels die
het niet verdienen om in een
stofzuigerzak of toiletpot te
eindigen. Toch?

Natuurmomenten
van de boswachter
Olga Ekelenkamp

OERRR Uilenballen uitpluizen
’S- GRAVELAND
Pluis op zondag 2 oktober
een uilenbal uit en ontdek
wat erin zit. Deze kinderactiviteit in Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek
in ‘s-Graveland duurt 1
uur. Deze activiteit vindt
buiten plaats.
Een uil eet kleine dieren zoals muizen en vogeltjes. Af
en toe braakt hij een bal uit.
Daarin zitten delen die hij niet
kan verteren: haren, botjes en
schedeltjes. De boswachter
weet hier alles van. Je krijgt
je eigen uilenbal om uit te
pluizen. Wat vind jij? Met behulp van een zoekkaart kom
je erachter wat de uil gegeten heeft. Uitgeplozen? Plak
wat je gevonden hebt op een
kaartje en neem dat mee naar
huis. Ga daarna gratis ravotten in Speelnatuur van OERRR of breng een bezoek aan
restaurant Brambergen.
Handig om te weten
Deze activiteit is voor kinderen vanaf 9 jaar. Ben jij 8 jaar
en een echte onderzoeker?

FOTO: @ Natuurmonumenten, Marc Beenen

Schrijf je dan ook in! Kinderen kunnen alleen deelnemen

onder de begeleiding van een
volwassenen. De volwassene

hoeft zich niet aan te melden.

www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek.

NIEUWSSTER
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Dansen met poppen in De Dillewijn
WEEKBLADWIJDEMEREN
Met
z’n tweeën? Eén kaartje!
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Cabaretvoorstellingen 		
Nigtevecht

Door: Ben Groenendijk

ANKEVEEN
De in Brazilië geboren
Duda Palva speelt op 23
september a.s. in Theater
De Dillewijn de voorstelling
Bruce Marie. Zijn medespelers zijn poppen. Zelf is hij
in de voorstelling de ouder
wordende drag queen Bruce Marie. Het stuk is in de
eerste plaats een komedie,
maar tegelijk ook een actueel sprookje.
“De drag queen die ik neerzet,”
aldus Duda, “is niet glamoreus,
eerder vermoeid en afgetakeld.
Ze redt op een dag een aapje
uit een laboratorium en krijgt
er een speciale band mee. Het
aapje zit vol nano-chips van
alle experimenten op hem. Het
geeft het aapje superkrachten.
Bruce leeft met zijn vervallen lichaam nog met de technologie
van de vorige eeuw, het aapje staat in verbinding met het
licht, het geluid en allerlei elektrische apparatuur. De show
gaat over de angst om te verdwijnen, om dood te gaan en
de wens om onsterfelijk te zijn.”
Verval en kwetsbaarheid in tij-

FOTO: Sjoerd Derine

den waarin alles te beïnvloeden lijkt, mits je maar genoeg
middelen hebt, dat is zo ongeveer het thema van de show.
Duda Paiva staat sinds tijden
weer alleen met poppen op het
toneel.
Duda: “Vijftien jaar geleden
stond ik aan de top van mijn
dans skills, nu vind ik mezelf
opnieuw uit. Poppen hebben
me gered. Theater heeft me
geleerd bescheiden te zijn,
om niet alleen aan mezelf te
denken, maar ook aan anderen. De poppen geven me les.
Omdat ik hen tot leven wek,
maar het zelf niet ben. Anders
gezegd: ze dwingen me te zorgen voor iets dat ik niet ben.

De poppen maken me echt
bescheiden. En dat heeft dans
nooit gedaan.”
Memorabel rijtje
De Dillewijn komt aan het begin van het nieuwe seizoen
met een bijzondere voorstelling. Het gezelschap speelde
al in Melbourne, New York en
Tokyo. Ankeveen stapt in een
memorabel rijtje. Houd er wel
rekening mee dat er Engels
wordt gesproken. Kom je met
zijn tweeën? Dan hoef je van
De Dillewijn maar één kaartje
te kopen. Een eenmalig cadeautje. Duda Paiva Company
speelt Bruce Marie. Aanvang:
20.15 uur Entree € 19,-

Opening 22e seizoen 					
Jagthuis-concerten
zondag 25 september: Jacob Olie Trio
NEDERHORST DEN BERG
De nieuwe seizoensfolder
met de Jagthuis-concerten is onlangs bij velen in
de brievenbus gegleden.
We verheugen ons op een
nieuw seizoen zonder obstakels zoals voorgaande
seizoenen helaas het geval
was. Voor komend seizoen
is er weer een gevarieerd
aanbod van ensembles geprogrammeerd: vier kwartetten, zes trio’s, vier duo’s
en drie solisten brengen
elk een verrassend programma.
Zondagmiddag 25 september vindt het openingsconcert
plaats door het Jacob Olie Trio.
De musici die dan voor u spe-

len zijn bekenden, niet alleen in
het Jagthuis, maar in heel Nederland. Violiste Diet Tilanus,
cellist Jurrian van der Zanden
en pianist Jacobus den Herder
spelen voor de pauze pianotrio’s van Isang Yun en Joseph
Haydn. In de tweede helft volgt
dan het geweldige Dumky trio
van Antonin Dvorak.
In het weekend van 7-9 oktober vindt het jaarlijkse Weekend van de Klassieke Muziek
plaats. Dan kunt u luisteren
naar klassieke werken bij het
Brunsvik Trio, de Van Swieten
Society en fortepianiste Lucie
de Saint Vincent.
In de nieuwe seizoensfolder
staan alle concerten vermeld.

Daarin staan ook de mogelijkheden voor abonnementen.
Wilt u een brochure ontvangen,
mail dan uw naam en adres
naar stal@jagthuis.nl of vraag
er een aan bij Het Jagthuis (zie
onder). Alle concerten staan
bovendien vermeld op de website: www.jagthuis.nl.
Jacob Olie Trio: zondag 25
september 2022, aanvang
15.30 uur, entree 20 euro (tot
25 jaar 10 euro).
Reserveren: www.jagthuis.nl,
per e-mail via stal@jagthuis.
nl of telefonisch 0294-252609.
De locatie van het concert is
Het Jagthuis, Middenweg 88,
Nederhorst den Berg (Horstermeer).

FOTO: Lebbis en Verhallen (foto: Joost de Haas)

NIGTEVECHT
Steeds meer mensen pakken
het pontje voor de oversteek
naar Nigtevecht. Er zijn nog
passe partouts en laatste losse kaarten voor de voorstellingen in het Dorpshuis in Nigtevecht beschikbaar. Een passe
partout voor vijf voorstellingen
kost € 99,-. Op www.cabaret-nigtevecht.nl kan gereserveerd en gekocht worden of
app 06-44522302. Aanvang is
20:30 uur. Ze zijn ook verkrijgbaar bij Cha Cha Damesmode

in Weesp. Reserveren kan ook
op 0294-252506. De pont blijft
speciaal voor de voorstellingen
varen om 20:00 uur, terugvaart
in overleg.
De volgende voorstellingen komen naar het Dorpshuis: n00b,
29 oktober; Martijn Koning, 3
december; Merijn Scholten is
dé cabaret Cultuurtip van De
Volkskrant, 14 januari; Rob &
Emiel, 11 februari; Lebbis en
Verhallen, 29 april.

Welkom bij het ZinCafé
’S-GRAVELAND
Op vrijdagavond 30 september
staan om 19.45 uur de koffie
en thee klaar voor eenieder
die zin heeft om nieuwe mensen te ontmoeten. Deze avond
zullen Jan van Veldhuizen en
Joke Goudriaan vertellen over
hun fietstocht naar Santiago de
Compostela. In 40 dagen fietsten zij afgelopen voorjaar de
Sint Jacobsroute. Aan de hand
van foto’s vertellen zij over hun
ervaringen onderweg. Ieder-

een is van harte welkom op
deze gezellige en inspirerende
avond.
Elke maand organiseert PioWij
een ZinCafé. Op 28 oktober
is er een filmavond. Voor alle
mensen die open staan voor
verdieping, ontmoeten en het
delen van ervaringen.
De Graankorrel, Zuidereinde
15 ’s-Graveland; Toegang 5
euro, inclusief koffie/thee.

GooiTV
GooiTV heeft deze week weer
een nieuwe aflevering van het
politiek-maatschappelijke discussieprogramma In Derde
Termijn. Ruud Bochardt staat
stil met wethouder Alette Zandbergen en Esther Kaper (ChristenUnie) bij de diverse ontwik-

kelingen rond de Loosdrechtse
Plassen. Daarnaast besteedt
GooiTV aandacht aan de activiteiten van Bussum Cultureel.
Voor diegenen die kijken via
Ziggo: GooiTV is op kanaal 48.
Via KPN is dat kanaal 1432.
Via T-Mobile is dat kanaal 842.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Foto van de Week
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Hallo herfst (FOTO Studio 68, Helga Jansen)

De toekomstbestendige kookplaat
Is uw gaskookplaat aan vervanging toe? Of wilt u minder gas
gaan gebruiken vanwege de huidige prijzen? Wilt u weer een
toekomstbestendige kookplaat in de keuken hebben liggen? Als
u zich herkent in deze vragen, is het tijd om na te denken over
de overstap naar koken op inductie. Bij Vink Witgoed denken we
graag met u mee.
Voordelen
Koken op inductie heeft meerdere voordelen. Inductie
is niet alleen beter voor het milieu, ook kookt het veel
veiliger. Geen kans op gaslekken en geen open vuur
meer in de keuken. Ook wordt bij koken op inductie, in
tegenstelling tot andere elektrische kookplaten, de pan
verwarmd in plaats van de plaat. Hierdoor blijft de plaat
minder lang heet. Daarnaast is de gladde inductieplaat
in vergelijking met een gaskookplaat veel makkelijker
schoon te houden. Doordat u met bridge-inductie
kookzones kunt koppelen, kunt u ook grotere pannen en
bakplaten gebruiken.

Blijvende service
Bij Vink Witgoed helpen we u van het oriëntatiegesprek tot het
installatiemoment. Bij ons in de winkel of op afspraak bij u thuis
zoekt u uw nieuwe kookplaat uit. Als er nog aanpassingen in de
meterkast moeten worden gemaakt, dan komt onze vaste elektricien
bij u langs om dit in orde te maken. Daarna bezorgen en installeren
wij uw nieuwe plaat. De oude voeren we gratis voor u af. Mocht u
daarna een vraag of een storing hebben, dan helpen wij u ook graag
verder. We helpen u graag om uw keuken weer toekomstbestendig
te maken!

Tot ziens bij Vink Witgoed!

Vink Witgoed

@vinkwitgoed

