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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

‘Boven is beter dan beneden’
Cathrien Middelkoop 105 jaar
Door: Herman Stuijver

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

NEDERHORST DEN BERG
Menig senior zou wensen
nog zo vitaal te zijn als de
oudste inwoner van Wijdemeren. Op 22 september 1917 kwam Cathrien
Steenmetz ter wereld in
Nieuwersluis, 105 jaar later geniet ze dagelijks met
volle teugen van het leven
in zorgcentrum Amaris De
Kuijer. “Boven is beter dan

beneden”, zegt de gevatte
Bergse. “Ik ben nog goed
bij de tijd met de hersenen,
alleen m’n benen en evenwicht zijn wat minder.”
Mevrouw Steenmetz-Middelkoop weet nog exact wat ze
allemaal heeft meegemaakt in
haar lange leven. Hoe ze op
14-jarige leeftijd als dienstmeisje ging werken in Hilversum en
dat er menig traantje viel als ze
eens in de 14 dagen op zon-

dag naar huis mocht bij haar
lieve moeder en strenge doch
rechtvaardige vader. Toen ze
samen met zus Lies beneden
in keuken werkte op het grote
landhuis van de familie Blijdenstein aan de Vecht vond ze dat
de beste 5 jaar. Haar ontmoeting na de Tweede Wereldoorlog met Henk Middelkoop uit
Nederhorst was liefde op het
eerste gezicht.
-Lees verder op pagina 4

Wonen in Wijdemeren? Kom naar de NVM
Open Huizen Dag op zaterdag 1 oktober
MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG
T. 0294 746 941 | INFO@ARENSMAKELAARS.NL | WWW.ARENSMAKELAARS.NL
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

WEE

Huisartsen

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

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

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

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

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

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

Tandartsen

Apotheek

Dierenarts

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

Gemeente

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

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

redactie@dunnebier.nl
vrijdag 12 uur

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
H. Antonius

Zo. 2 oktober: 9.30 uur:
E. Kaak
St. Martinus
Za. 1 oktober: 19.00 uur:
J. Dresmé
OLV Hemelvaart
Zo. 2 oktober: 9.30 uur:
J. Dresmé
Wo. 5 oktober: 10.30 uur:
W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

Dienst in OSG Kortenhoef
Zo. 2 oktober: 10.00 uur:
Ds. E.J. v. Katwijk
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 2 oktober: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 2 oktober: 9.30 uur:
Ds. W.M. Schinkelshoek
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 2 oktober: 11.15 uur:
Geen dienst.
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 2 oktober: 10.00 uur:
Ds. I. Smedema

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

Zaterdag 1 oktober markt in Ankeveen
We zijn er weer van 8.00-12.30 uur met
groenten en fruit, brood en gebak,
kaas, noten, olijven, bloemen, bonbons,
siroop, Symon’s koffie to go en de
schoenmaker. Tot dan!!!

(in geval van weekendactiviteiten in overleg)

Aanleverformat:

Alleen in Word, alle andere formats
worden retour gestuurd
max. 300 woorden
max. 200 woorden, alleen met
naamsvermelding volgt plaatsing

Aantal woorden:
Ingezonden brieven:

Eventuele foto(‘s) als bijlage aanleveren, dus niet ín het Word-bestand

Foto’s:

!

jpeg formaat; minimaal 500 kb.

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

Aanlevering advertenties:
Advertenties mailen naar:
advertentie@dunnebier.nl
Deadline aanleveren:
vrijdag 12 uur
Aanleverformat:
Hoge resolutie PDF zonder
snijtekens

Maatschappelijk werk:

Renee Bakker | 06 519 268 34 | rbakker@versawelzijn.nl

Senioren / Mantelzorg / ANWB AutoMaatje

Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@versawelzijn.nl

Vrijwillige Thuishulp; voor een maatje

Samen komen we er wel

Marja Hulsman | 06 515 924 91| mhulsman@versawelzijn.nl

Administratie
elkaar: iedere
vrijdagochtend
op is
afspraak
ANWB voor
AutoMaatje:
voor wie
minder mobiel
voor alle
vragen opkomen
het gebiedwe
van financien,
Samen
er wel
toeslagen
envoor
voorzieningen.
ANWB
AutoMaatje:
wie minder mobiel is
Selina Duikersloot | 06 506 846 72| sduikersloot@versawelzijn.nl
Meer informatie of meedoen?
Meer informatie of meedoen?

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
www.versawelzijn.nl

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

Hoofdredacteur:
Vormgeving:
UitAgenda:
Bezorgklachten:

Gert Hagen
John Voogd &
Mariël Dunnebier
uitagenda@dunnebier.nl
bezorging@dunnebier.nl

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Wethouder Gert Zagt: financiën Wijdemeren
WEEKBLADWIJDEMEREN
‘zorgelijk’
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Preventief toezicht provincie
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week donderdag
zond financieel wethouder
Gert Zagt een alarmerende
brief naar de gemeenteraad
waaruit blijkt dat de begroting 2023 een structureel en
incidenteel tekort laat zien.
Zagt: “Een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026
is niet realistisch.” Het gaat
om een groot tekort, hoeveel kon de wethouder niet
vertellen. Want het volgende slechte nieuws is dat de
begrotingsraad moet worden uitgesteld. De cijfers
moeten nog worden uitgewerkt. Zagt c.s. vragen de
provincie om de deadline
te verschuiven van 15 naar
30 november. Ergo, geen
begrotingsraad op 10 november.

Pas op 20 september werden
de eerste cijfers behandeld
door het college van B&W. Dat
heeft te maken met een tekort
aan ambtenaren. Alle getallen
moeten nog worden uitgewerkt
en van tekst worden voorzien.
Duidelijk is ook dat Wijdemeren onder preventief financieel toezicht van de provincie
Noord-Holland wordt gesteld.
Dat lijkt onontkoombaar, blijkt
uit contacten met Haarlem.
“Het is een wonder dat het niet
eerder gebeurde”, verzuchtte de wethouder tijdens het
persgesprek. Bekend is dat
Wijdemeren op de Jaarrekening 2021 een tekort heeft van
1,2 miljoen. Dat de gemeente
ongeveer 2 miljoen extra krijgt
van het Rijk leidt niet tot positieve getallen voor 2023. Zagt
wil niet spreken van ‘lijken in de
kast’, maar werd de afgelopen
maanden geconfronteerd met
‘slechte achtergrondinfo’. Zo

stond er bijvoorbeeld 500.000
euro geraamd voor inhuur van
externe krachten, maar dat
was in april al opgelopen tot
meer dan een miljoen. “Daarin
zit een enorme onbalans” erkent de wethouder. Die tegelijkertijd wordt geconfronteerd
met een capaciteitsgebrek op
diverse afdelingen.
Samen eruit komen
Preventief toezicht betekent
dat Wijdemeren voor alle begrotingswijzigingen vooraf toestemming moet vragen aan
Haarlem. Plus dat de gemeente
met een plan moet komen om
voor de komende jaren alsnog
een evenwicht in uitgaven en
inkomsten te bereiken. Welke
bezuinigingen, hoeveel zal de
ozb stijgen? Wat moet efficiënter worden in de organisatie?
Dat wil Gert Zagt graag samen
met de gemeenteraad uitzoeken. Ook heeft hij binnenkort

een gesprek met provinciaal
bestuurder Ilse Zaal. “We zullen forse keuzes moeten maken, dat is onomkeerbaar.”
Tegelijkertijd gooit Zagt niet
de handdoek in de ring: “Nee,
er is wel degelijk perspectief.
We zijn een gemeente met 16
miljoen aan personeelskosten,

dus dat is stevig. We staan
voor grote opgaven, maar we
hoeven niet de hele boel overhoop te gooien.” Tot slot is het
volgens de rekenmeester van
de vijf dorpen hard nodig dat
Wijdemeren een veel betere
controle op de uitgaven moet
hebben.

Financiële grauwsluier hangt boven gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De gemeenteraadsvergadering van september werd
overheerst door de zeer
zorgelijke financiële positie van Wijdemeren. Kort
voor de vergadering werden de raadsleden overdonderd door een brief
van financieel wethouder
Zagt die aankondigde dat
de begroting 2023 een fors
tekort zal opleveren.
Oppositiepartijen CDA en
Dorpsbelangen wilden daarom het Mobiliteitsplan en de
verkoop van grond aan de
Dennenlaan in Loosdrecht
niet behandelen, vanwege
een te grote aanslag op de gemeentekas. De meerderheid
wilde wel spreken over deze
agendapunten.
Dennenlaan
De 3400 m2 grond van de
Dennenlaan zou eerst verkocht worden met slechts 15%
sociale woningbouw, 70% middensegment en 15% vrije sec-

tor. Na een motie van PvdA/
GroenLinks is dat veranderd in
60% sociaal en 40% voor het
middensegment. Dat brengt
aanzienlijk minder geld op bij
verkoop, bleek uit geheime
taxatierapporten (wel inzicht
voor raadsleden). Jan-Jaap
de Kloet (Dorpsbelangen)
vroeg zich af of de gemeente dit verlies wel kon trekken.
Namens PvdA/GroenLinks zei
Wilna Wind dat zij het verschil
in winst ook gezien had, maar
dat noodzakelijke woningbouw
nu voorging. Dat beaamde
ook wethouder Zandbergen.
Overigens stemden ook CDA
en Dorpsbelangen vóór de
verkoop.
Mobiliteitsplan
Bij het Mobiliteitsplan gaat het
om nog veel meer geld. Dat
is een dik document met een
visie tot 2045 met 69 maatregelen voor de infrastructuur,
uitgaande van verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Van een fietspaaltje
tot de aanleg van een nieuwe
weg. CDA- fractievoorzitter
Rosalie van Rijn wees erop

Foto: Wethouders Zandbergen en Kruijt, de heren Poels en Zagt waren afwezig (Douwe van Essen)

dat er in de uitvoering maar
liefst 38 voor de komende
drie jaar op de planning staan.
Zonder financiële onderbouwing. “Dat kan toch niet, als
je geen geld hebt”, riep ze
uit. Diverse raadsleden antwoordden dat het ging om een
langetermijn- beleid, dat is de
basis. “Bovendien is het een
wettelijke verplichting om een
Mobiliteitsplan te hebben”, zei
Margriet Rademaker van De
Lokale Partij. Haar partijge-

noot Frits den Hartog kwam
met een wijziging om de ergste
kou uit de lucht te nemen. Die
‘maatregelen’ werden ‘voorstellen’ die boven de 500.000
euro in de raad worden behandeld, inclusief de financiën en
participatie. CDA en DB waren
niet overtuigd vanwege de
financiële consequenties en
stemden tegen.
Extra gemeenteraad
De zorgen over de financiële

malaise hebben er wel toe geleid dat er een extra raadsvergadering komt over het uitstel
van de Begrotingsraad. Daar
was een meerderheid voor.
Het zal dan voornamelijk gaan
over het proces hoe het fout is
kunnen gaan. De datum is nog
onbekend en of wethouder
Zagt dan de bodem van de gemeentekas kan laten zien valt
te betwijfelen.
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C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

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

Ook haar jongste zus Truus
(94) trouwde met een Middelkoop. En nog elke dag komen
de zussen samen, uiteraard
met vriendin Lies Hagen (96).
Dat echtgenoot Henk al in
1984 plotseling overleed, was
een enorme dreun. Ze verhuisde naar de Van Goyenstraat,
waar ze tot een paar maanden geleden nog zelfstandig
woonde. Haar kinderen Diny
en Jaap en hun echtgenoten,
de vier kleinkinderen en vier
achterkleinkinderen
komen
regelmatig op bezoek bij moeder, oma en overgrootmoeder.
Het went
De overstap van zelfstandig
wonen naar de zorg van De
Kuijer was noodzakelijk, maar
het was even wennen. “Ik was
zo gewend om alles op m’n
eigen manier te doen. Vooral het zelf koken mis ik erg,
maar de service is goed, hoor.

eroen

WWW.BAKKERJEROEN.NL

Appel
muesli bol

€ 3,95

Ook aardige mensen hier. En
ik heb altijd nog mijn eigen
magnetron voor de gehaktbal
met andijvie.” Cathrien komt
ook steeds vaker naar de gemeenschapsruimte, want ze is
verzot op knutselen en kaarten. Puzzelen doet ze meestal op haar tablet en op haar
Facebook-account
stromen
de felicitaties binnen. Over eigentijds gesproken. Ook burgemeester Crys Larson luistert
met graagte naar de verhalen
van de oudste inwoner. En ze
verrast de 105-jarige met een
prachtig boeket. ’s Ochtends
facetimede
tv-presentator
Umberto Tan, die een boek
schreef over ‘100 honderdjarigen’ waarin Cathrien ook werd
geportretteerd.

Mini appel
muesli bolletjes

3+1

GRATIS

Vanille
roomtaartje

Appel slofjes

met een appeltwist

NU VOOR

€ 15,95

WEE

Rust, regelmaat en reinheid
Cathrien Middelkoop gelooft
al meer dan een eeuw in het
bekende riedeltje ‘rust-regelmaat- reinheid’. “Dat zijn belangrijke dingen in het leven.

Appelweken
N IE U W!

Dan hou je het vol, ook moet
je je steeds aanpassen aan
de omstandigheden. Maar het
allerbelangrijkste is voor mij
dat ik omringd word door geNIEUWS VOOR AN
liefden. Mijn zus, m’n vriendin
en de familie. Dat is zo mooi,
ik ben nooit eenzaam.”

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

3
+1
GR
ATIS

Geldig van donderdag 22 september t/m zondag 9 oktober.
Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum | Markt van Ankeveen

Willie-Dasplein,
Nederhorst den Berg

www.deboektique.nl

NIEUWSSTER
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In samenwerking met

Technisch Medewerker (s) (Monteur) Watersport
Junior / Senior
Foto: Miranda en Frank

Eenzaamheid is van
alle (leef)tijden
Tekst en foto: Frank Scheers

WIJDEMEREN
In 2012 deed ik mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen in een andere gemeente. Ik had eenzaamheid als
speerpunt genomen. Mijn
voorstel was om 15 empathische personen in een
gemeentelijk callcenter te
plaatsen en eenzame mensen te laten bellen.
Familieleden van die eenzame personen of de eenzamen
zelf konden zich opgeven bij
dit gemeentelijke callcenter.
Ik kwam hierop, omdat eenzame mensen vaak niet zelf het
initiatief nemen. Ze gaan niet
gauw zelf iemand bellen of ergens langs. Door hen actief te
gaan bellen, gaat de telefoon
over en kunnen ze de telefoon
opnemen en een gesprek beginnen met iemand van het
callcenter. De gemeente vertelde geen budget te hebben.
Helaas. Mijn alternatief is om
vrijwilligers te laten bellen naar
eenzame mensen. Dit vergt
weinig energie voor beide partijen, want je zit thuis en bellen
kost tegenwoordig weinig.
Week tegen eenzaamheid
Aandacht blijft nodig. Eenzaamheid bestaat niet alleen
bij de groep ouderen, maar
ook bij jongeren en migranten. Tevens zijn vele langdurig
zieke personen eenzaam. In
2019 voelde 26 procent van
de Nederlanders vanaf 15 jaar
zich wel eens eenzaam. 9 procent voelde zich echter enorm
eenzaam. Van 29 september
t/m 6 oktober is de Week tegen Eenzaamheid.
Diverse soorten
Sociale eenzaamheid treedt

op wanneer je weinig contact
hebt met andere personen.
Je hebt te maken met sociaal isolement. Emotionele of
affectieve eenzaamheid gaat
over het niet hebben van
een intieme band met een of
meerdere personen, zoals
een levenspartner, familieleden en dergelijke. Existentiële eenzaamheid heeft meer
betrekking op zingeving dan
over sociale contacten. Deze
vorm van eenzaamheid gaat
over een verloren en zwevend
gevoel, geen eigen plek of rol
in de samenleving kennen en
levert een gevoel van zinloosheid op.
Ervaringsdeskundige
Onlangs kwam ik in gesprek
met de charmante Miranda
Roijakkers uit Loosdrecht. Zij
heeft een indrukwekkend boek
geschreven over haar heftige
ervaring met alle drie de vormen van eenzaamheid. Haar
eenzaamheid had betrekking
op hoe ze was opgevoed en
daardoor geen zelfliefde kon
ervaren. Haar zelfbeeld klopte niet volgens Miranda en
dit resulteerde in een periode
van eenzaamheid en verdriet.
Haar boeiende verhaal en
haar oplossing is te lezen in
haar bijzondere boek met de
titel ‘Ophelie’. Miranda’s boek
is verkrijgbaar op www.ophelie.nl.
Oproep
We dienen effectief de eenzaamheid in Wijdemeren te
bestrijden. Wij hebben daar
hulp bij nodig. Heb je interesse
om vrijwillig eenzame mensen
te bellen? Heb je andere oplossingen? Geef het aan ons
door. Stuur jouw e-mail naar
hetheeftzin@outlook.com. Alvast bedankt!

Ben jij een monteur en ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wil jij ook werken in een dynamische omgeving in de watersportbranche?
Dan is Jachtservice Breukelen op zoek naar jou!
Kom dan werken als Technisch Medewerker Watersport bij Jachtservice Breukelen.
Je komt te werken in een hecht team waar veel ruimte is voor jouw ontwikkeling.
Je gaat je bezig houden met het repareren en onderhouden van mechanische en
elektrische systemen aan boord. Denk bijvoorbeeld aan, storingen, reparaties, onderhoud
aan scheepsmotoren en installaties. Kennis heeft van het aansluiten, in/opbouwen van
motoren, elektronisch apparatuur en accessoires Je werkt nauw samen met je collega’s en
ondersteunt waar nodig. Interne opleidingen om je kennis te verbreden.
Wij bieden tevens een prettige werkomgeving, eigen ruime werkplaats, kantine, enz.
Wij werken volgens de CAO van klein metaal. Omdat onze branche afhankelijk is van de
seizoenen, zijn jouw werkzaamheden ook heel afwisselend.
Wil jij graag werken als Technisch Medewerker (Watersport)?
Dit kun je van ons verwachten:
• Een marktconform salaris afhankelijk van kennis en ervaring.
• Een Fulltime en / of Parttime werkweek.
• Een uitdagende functie.
• Wisselende werkzaamheden.
• De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op een plek waar je veel kunt leren.
• Werken binnen een informele sfeer zodat je lekker jezelf kunt zijn.
• Interne opleidingen om je kennis te verbreden, erkent leerschool.
Wat vragen wij?
Nederlands Mondeling goed, schriftelijk goed
Technisch aangelegd
MBO werk- en denkniveau
Afﬁniteit met de watersport
Kennis van diesel of benzine B.B. motoren
Zelfstandig kunnen werken en stressbestendig
Creatief en meedenkend
Ervaren in de technische tak van de watersport, dit is een must
Positief & probleemoplossend denkend
Uiterst klantvriendelijk & communicatief
Beslissingen durven te nemen
Soort dienstverband:
• Vaste baan: 38 uur
• Voltijds
• Parttime: 16 / 24 / 32 uur
• Af en toe weekend beschikbaarheid (zomer seizoen)
• Aanvullende vergoedingen
• Vakantiegeld
• Arbeidsvoorwaarden
• Pensioen
• Reiskostenvergoeding

Ben je geïnteresseerd in de functie?
Bel voor meer informatie naar 035-5779508 of Whatsapp naar 06-27073823
E-mail: hdgroot@jachtservicebreukelen.nl

NIE
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Het beste uit de natuur:

Oogstbrood

Toch Najaarskermis op 				
Willie Dasplein

WEE

NIEUWS VOOR AN

(volkoren meergranen)

€ 2,85
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Foto: Dave Bakker als opgooier bij z’n zweefmolen
Door: Herman Stuijver

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

NEDERHORST DEN BERG
Organisator Dave Bakker is
in z’n nopjes. De Najaarskermis tussen 29 september en 2
oktober op het Willie Dasplein
kan toch doorgaan. Even leek
het mis te gaan, omdat er niet
op tijd een vergunning was ingediend, maar burgemeester
Larson is vorige week alsnog
akkoord gegaan. Waar de

communicatie tussen Bakker
en de gemeente niet soepel is
verlopen, blijft onduidelijk. In
ieder geval weten De Lokale
Partij, CDA en D66, die allen
hierover vragen stelden, dat
de gemeente ook graag levendigheid in het dorp wil. Maar
dat aanvragers ruim van tevoren (minimaal 8 weken) een
aanvraag moeten indienen.
Overigens is er een limiet van
3 kortdurende evenementen

voor dit plein volgens het zgn.
locatieprofiel.
Dave Bakker kan zich weer
helemaal uitleven als opgooier
met z’n klassieke zweefmolen. Daarnaast zijn er o.a. een
draaimolen, een schiettent en
een grijpautomaat. Ook kun
je eendjes vissen en snoepen
van suikerspin en oliebollen.

Muziekronde van Ankeveen gaat niet door

Voor iedereen vanaf 8 jaar
KarensVoice.nl | 06 254 761 77

ANKEVEEN
Door omstandigheden hebben de organisatoren van de
Muziekronde van Ankeveen
2022, die gepland stond op
zaterdagmiddag 1 oktober
a.s., helaas moeten besluiten
om het evenement te annuleren. Het evenement wordt
doorgeschoven naar een la-

tere datum, waarover u onder
andere via Weekblad Wijdemeren te zijner tijd zal worden
geïnformeerd. Alle mensen die
via Ticketkantoor reeds kaarten voor dit muzikale evenement hebben gekocht, krijgen
hierover persoonlijk bericht en
uiteraard zal het totale ticketbedrag zo spoedig mogelijk

worden teruggestort op hun
bankrekening. Muziekvereniging De Vriendschapskring
bedankt hen voor hun begrip
en hopen iedereen in de nabije toekomst weer als toeschouwer bij een van onze
evenementen te mogen verwelkomen.

Willem van Diermenstichting feestmiddag
Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

NEDERHORST DEN BERG
De Willem van Diermenstichting heeft als doel
zich in te zetten voor alle
‘ouden van dagen’ van Nederhorst den Berg. In dit
kader wordt 8 oktober a.s.
in de Bergplaats een feestmiddag georganiseerd.
Hapjes en drankjes zijn in ruime mate aanwezig. Muzikale
aankleding door de alom bekende Martin Wewer. Aanvang
van de middag is 14.30 uur.
Eindtijd rond 16.30 uur.

Alle ouderen van Nederhorst
den Berg, ouder dan 75 jaar,
worden hartelijk uitgenodigd
om zich voor deze feestdag op
te geven. Dat kan door middel
van een telefoontje, mailtje of
briefje door de bus bij Henny
Pos, Voorstraat 25, telefoonnr.
0294- 254515 of email hennypos@xs4all.nl.

Graag aanmelden voor 07
oktober. Indien nodig kan
vervoer van en naar huis geregeld worden. Dit bij aanmelding wel graag vermelden.
Henny en haar vrienden/vriendinnen zien uit naar een volle
en gezellige Bergplaats op 8
oktober.

NIEUWSSTER
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Maatschappelijk werk, wat, wanneer en voor wie?

WEEKBLADWIJDEMEREN

andere rollen die je vervult. Je
verliest het gevoel van regie in
|
|
| NEDERHORST
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
NIEUWSSTER
je leven.
Ben je DEN
omBERG
wat| DEvoor
WIJDEMEREN
reden dan ook vastgelopen
Mijn naam is Renée Bakin jouw leven, kom je er even
ker- Smit. Ik ben moeder,
niet uit of weet je niet waar
dochter, echtgenote, vrienje moet beginnen? Dan kan
din, buurvrouw, optimist,
maatschappelijk werk een uitcoach, organisator, colkomst bieden. Door gespreklega en nog meer. Ik ben
ken te voeren samen met een
een mensen- mens, een
maatschappelijk werker wordt
liefhebber van verhalen,
er vaak helder wat er speelt.
een luisteraar, een beElke stap in dit proces is weer
trokken bewoner van de
een lichtpuntje, een succes
gemeente Wijdemeren én
wat gevierd mag worden. De
maatschappelijk werker bij
focus ligt op what’s strong, not
Versa Welzijn.
what’s wrong.
Ieder mens vervult meerdere
rollen in zijn leven. De manier Welke problemen?
waarop je die rollen vervult Ervaren jij en je partner relatiemaakt jou zoals je bent. Een problemen? En komen jullie er
uniek individu. Soms gebeurt samen niet uit? Samen kijken
het dat een of meerdere rollen wij naar de oorzaak van het
in jouw leven uit balans raken. probleem en werken we toe
Dit heeft vaak invloed op weer naar een oplossing. Ben je net
Door: Renée Bakker-Smit

In samenwerking met

gescheiden, is er een dierbare overleden? Heb je moeite
met verwerking van (seksueel)
misbruik of discriminatie? Wij
kunnen ondersteunen in het
rouwproces en geven tools om
met verlies om te gaan. Heb je
weinig zelfvertrouwen, of voel
je je eenzaam? Misschien heb
je het gevoel dat er meer in je
zit dan dat je tot nu toe hebt
laten zien. Wij helpen je op
weg naar de beste versie van
jezelf, met een gezonde dosis zelfvertrouwen en een blij
zijn met jezelf gevoel. Heb je
vragen over gezondheid en leren leven met langdurig ziekte
of handicap? Blijf er niet mee
zitten. Kom praten! Ook voor
vragen over regelingen, uitkeringen geldzaken of huisvesting kun je bij ons terecht.

Aandacht
Jij staat als cliënt centraal. Wij
luisteren, volgen jouw tempo
en helpen je je veerkracht te
vergroten, zodat je weer plezier hebt in het leven. Is er
meer hulp nodig? Dan kun-

nen wij doorverwijzen naar
meer gespecialiseerde hulp.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.versawelzijn.nl/
hulp-advies/maatschappelijk-werk/

DorpsBelangen sluit aan bij Onafhankelijke Politiek
Noord-Holland
WIJDEMEREN
De Wijdemeerse politieke partij DorpsBelangen
heeft zich aangesloten bij
Onafhankelijke
Politiek
Nederland, een nationale
politieke beweging die is
samengesteld uit lokale
partijen.
Hierdoor

is

DorpsBelangen

ook lid van Onafhankelijke Politiek Noord-Holland. Die zal
mee doen aan de Provinciale
Statenverkiezing op 15 maart
volgend jaar. Hiermee willen
de lokale partijen in de provincie hun krachten bundelen om
onderwerpen die met name
spelen in de gebieden rondom de grote steden, onder de
aandacht te brengen en het

beleid daarop mede te bepalen. “Denk daarbij aan het hele
vraagstuk rondom stikstof, bereikbaarheid van de dorpen en
hun kernen, de moeilijkheden
rondom woningbouw, opvang
Oekraïners en de aandacht
die er moet zijn voor de leefbaarheid”, aldus Wiet van den
Brink, voorzitter van DorpsBelangen.

Fractievoorzitter Jan-Jaap de
Kloet: “Politiek gezien blijven
we onze eigen koers varen,
gericht op de belangen van al
onze inwoners. Maar door de
overeenkomsten in de actuele
vraagstukken, waar de provincie een rol in speelt, is dit
een belangrijke stap voor ons.
Krachten bundelen kan dan
effect hebben. Bij de laatste

gemeenteraadsverkiezingen
ging een derde van de stemmen naar lokale partijen. Daar
zit dus een enorm potentieel.”
Het programma en de kieslijst
van Onafhankelijke Politiek
Noord-Holland worden later
vastgesteld.

De (net niet) in het water gevallen Burendag
NEDERHORST DEN BERG
Is het zo lang mooi weer
geweest, word je zaterdagochtend 24 september
wakker en dan giet het. En
dat hield niet op. Balen,
maar dat weerhield ons er
niet van om er toch een gezellig Willie Das-plein van
te maken.

stoeltjes geplaatst en in de
muziektent een grote tafel
met spullen klaargezet, waar
kinderen konden tekenen of
allerlei proefjes doen. De door
het Spieghelhuys en AH verzorgde koffie/thee en koek,
snoeptomaatjes en frisdrank
stonden klaar om de inwoners
te verwelkomen.

Gelukkig hebben we drie grote
partytenten, waarvoor we op
de valreep wat sterke mannen
bereid hebben gevonden om
deze op te halen en te plaatsen (alle emancipatie ten spijt,
hiervoor was toch wat mankracht nodig).

En tja, toen merkten we dat de
regen toch wel héél veel mensen weerhield om te komen.
Echter, niet de heren Hageman en Wingelaar, die het als
eersten aandurfden in de tent
gezellig bij te praten onder het
genot van koffie met koek. Gelukkig klaarde het weer begin
van de middag toch wat op.
Snel het springkussen droog

De partytenten en de muziektent gezellig aangekleed,

gedweild en vervolgens vonden toch diverse volwassenen
en kinderen hun weg naar
het Willie Das-plein, waar ze,
naast de koffie met koek, ge-

trakteerd werden door verse
worst van de barbecue van
slager Diekerhof.
Ondanks de regen kijken we

terug op een gezellige Burendag 2022, en willen we iedereen bedanken die het mogelijk
hebben gemaakt.

Dit is een uitgave van de gemeente
Wijdemeren en Sportadviesgroep.nl
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Eindredactie: Ine Klosters / Frank Wolfs
Teksten: Kirsten Thuis-Woudenberg
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De gezonde wijk

partijen in te zetten om
daarmee mensen in beweging
te brengen.”

Samenwerken aan
een gezonde omgeving
“In een gezonde wijk werken bewoners samen aan een
gezonde omgeving”, legt Eva Stam uit. Zij is, als Coördinator
Buurtsportcoach bij Team Sportservice Wijdemeren,
verantwoordelijk voor het uitvoeren van het sportbeleid van
de gemeente. “Het is daarbij belangrijk om verbinding te
maken. We werken daarom samen met sportorganisaties, de
gezondheidszorg en welzijnsorganisaties.”
Om bewoners tot een gezonde
leefstijl te krijgen slaan
verschillende partijen de handen
ineen. “We werken daarbij
samen met bijvoorbeeld de
zorggroep, huisartsen, wijkverpleegkundigen, fysiotherapeuten,
buursportcoaches, de GGD en
het onderwijs. Samen zorgen
we ervoor dat het dorp gezond
wordt door bewoners aan het
bewegen te krijgen. We stimuleren sporten, wandelen en
fietsen en bewegen richting de
gezonde leefstijl.”
‘Ons-kent-ons’
Het is, volgens Eva, heel
belangrijk, dat alle partijen
daarbij samenwerken. “Zodat
iemand die met gezondheids-

klachten bij de huisarts komt,
daar ook hoort over bewegen.
Of dat er bij de sportorganisatie
een schaal met appels staat en
informatie wordt gegeven over
gezonde voeding.”
Wijdemeren is daarin, volgens
Eva echt een ’ons-kent-onsgemeente’. “Het is een kleine
gemeenschap waar iedereen
elkaar kent. Als een huisarts zich
bijvoorbeeld ergens hard voor
maakt is het bereik groot.
Dan wordt er over de grenzen
heen gewerkt om verschillende

Verbinder
Team Sportservice is verantwoordelijk voor de uitvoering
van het sportbeleid van de
gemeente en heeft daarin een
verbindende rol op het gebied
van sport en bewegen.
“We voeren sportactiviteiten uit.
Zo organiseren we bijvoorbeeld
jeugdactiviteiten op basisscholen.
Daarnaast zijn we een verbinder.
Dus als iemand bij ons aangeeft
te willen bewegen, dan gaan wij
op zoek naar passend beweegaanbod. Als een vereniging bij
ons aangeeft een activiteit te
willen organiseren, dan kunnen
wij daarbij ondersteunen en
helpen we met het aanvragen
van subsidies. We zijn expert op
het gebied van sport en
bewegen, dat is onze inbreng in
de gezonde wijkaanpak.”
Verenigkracht
Het vraagt verenigkracht voor
de deelnemende organisaties
om iemand in beweging te
krijgen. “We moeten er samen
voor zorgen dat iemand zich
uitgenodigd voelt en veilig
genoeg voelt om mee te doen.
Op het moment dat iemand die
normaal nooit beweegt aanhaakt
bij een wandelgroepje en een
daarbij een sociaal netwerk
om zich heen voelt, dan komt
iemand zelf ook helemaal tot
bloei. Dat is mooi om te zien.
Dat kun je weer verder uitbouwen
door diegene te vragen zich
ook weer in te zetten voor een
andere activiteit.”

Bewoners die beweegadvies willen kunnen terecht bij Team
Sportservice. Meer informatie: teamsportservice.nl of rechtstreeks
bij Eva via: estam@teamsportservice.nl of bel: 06-17267176.

De tip van
Dominique
Dominique Kuipers is
leefstijlcoach in Hilversum en
Loosdrecht. Zij ondersteunt
mensen die gezonder willen
leven. Op deze pagina geeft
zij de komende weken tips
voor een gezonde leefstijl.
Deze week: Gezond eten
en structuur
Als je een druk leven hebt, schiet
gezond eten er soms bij in.
Probeer daarom structuur aan
te brengen in je eetmomenten.
Het kan helpen om drie grote
eetmomenten in te plannen
voor het ontbijt, de lunch en het
avondeten en dat aan te vullen
met gezonde tussendoortjes.
Als je dat als vast ritme aanhoudt,
word je minder overvallen door
momenten van honger. Het kan
helpen om een weekmenu te
maken. Dat zorgt er ook voor
dat je tijdens het boodschappen
doen gezonde dingen koopt.
Neem ook gezonde tussendoortjes
mee naar je werk. Dat voorkomt
dat je op je werk iets ongezonds
haalt. Als je weet dat je op een
bepaalde dag veel onderweg
bent, plan dan een gezonde
maaltijd, zodat je niet iets
ongezonds hoeft af te halen.
Veel mensen hebben de neiging
om hun eten naar binnen te
schrokken, zonder echt te
proeven. Schep je eten op je
bord en ga er echt voor zitten.
Eet rustig en met aandacht en
kauw en proef wat je eet.
Het systeem van honger en
verzadiging wordt dan beter op
elkaar afgestemd.
www.dominiqueleefstijlcoach.nl

Wijdemeren
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Informatiemarkt
Oostelijke Vechtplassen
op 11 oktober

Bekendmakingen

Energietips!
Wilt u energie besparen? Kijk op ecwijdemeren.nl
voor tips of kom naar het spreekuur.

Mooie Insta-foto gemaakt van ons
Wijdemeren? #mooiwijdemeren

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Stop met roken!

Stoppen met roken kan lastig zijn, maar zelfs als
je heel veel rookt, of als je heel lang hebt gerookt,
kan het. Stoptober is samen 28 dagen niet roken
in oktober. In de afgelopen jaren hebben meer
dan 400.000 rokers met elkaar bewezen dat
Stoptober werkt. Samen stoppen is niet alleen
leuker, je houdt het met elkaar ook beter en langer vol! Schrijf je in op stoptober.nl en download
de app. Als je de Stoptober App gedownload
hebt, ontvang je elke dag positieve berichten die
je aanmoedigen en helpen om je stoppoging vol
te houden, ook als het even wat minder gaat.
>

Fietscoördinator

De Oekraïense vluchtelingen willen graag fietsen,
maar zijn (nog) niet allemaal in het bezit van een
fiets. We zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger
die dit wil coördineren. Het gaat om het coördineren van de volgende taken:
• Inzameling • Opknappen • Distributie
Voor vragen, meer informatie en aanmelden kunt
u contact opnemen met: Simone van der Sluijs,
sociaal makelaar, via s.vandersluijs@wijdemeren.nl.
>

‘Wij zijn er om je naar de juiste hulp te leiden’
Inwoners van Wijdemeren die zorg
en ondersteuning nodig hebben,
kunnen daarvoor aankloppen bij het
Sociaal Wijkteam. “Hoe eerder je aan
de bel trekt, voor jezelf of voor een
ander, hoe beter”, vertelt beleidsadviseur Marleen. “Ook gaan wij
actief op meldingen af”, vult medewerkster van het Sociaal Wijkteam,
Annemieke aan. “Want niet iedereen
is in staat om zelf aan de bel te trekken.”
Marleen, Annemieke en hun collega’s zijn er
voor alle volwassenen in Wijdemeren die zorg
en ondersteuning nodig hebben. Het Sociaal
Wijkteam werkt daarvoor nauw samen met
de consulenten Wmo en overige collega’s
binnen de gemeente. “Jongeren die door de
jeugdconsulenten begeleid worden, maar
over zes maanden 18 worden, zijn bijvoorbeeld nu al bij ons in beeld. Zo zorgen we

samen voor een ‘warme’ overdracht”, aldus
Annemieke.

Vroeg erop af
Het Sociaal Wijkteam werkt met veel
verschillende partners samen. Marleen: “Zoals
huisartsen,Veilig Thuis, Versa Welzijn, politie,
woningcorporaties, nutsbedrijven en nog veel
meer. Bijvoorbeeld binnen Vroeg Erop af, een
traject voor vroeg-signalering. Het Sociaal
Wijkteam krijgt van woningcorporaties een
signaal als iemand de huur niet betaalt. Of van
een nutsbedrijf als de energierekening niet
wordt betaald. Niet om te straffen, maar om
er vroeg bij te zijn als iemand hulp nodig heeft.
Zo willen we voorkomen dat schulden oplopen
en mensen erg in de problemen komen.”
Het werk van de medewerkers van het sociaal
wijkteam is erg divers. Annemieke vertelt: “We
helpen mensen met psychische problemen,
mensen met beschermd wonen of mensen

met een tweede kans-woning. Ook begeleiden we gedupeerden van de kindertoeslagenaffaire.” Marleen: “Ook starten we vast
de begeleiding op voor inwoners die op een
wachtlijst staan voor hulp.”

Juiste hulp en ondersteuning
De werkwijze en het doel van het Sociaal
Wijkteam is voor de medewerkers voor volwassenen hetzelfde als voor de medewerkers
Jeugd: de juiste ondersteuning bieden. “Of je
nu jonger of ouder dan 18 bent; wij zijn er om
je naar de juiste hulp toe te leiden. Hoe eerder
hoe liever. Want voorkomen is nog steeds
beter dan genezen”, zegt Marleen.
Maakt u zich zorgen over iemand? Of wilt u
zelf zorg en ondersteuning? Het Sociaal Wijkteam is iedere dag telefonisch bereikbaar via
14 035. U kunt ook een mail sturen naar
sociaalwijkteam@wijdemeren.nl. Of ga naar
https://formulieren.wijdemeren.nl/Hulpvraag.

Presentatie de Meenthof

Het beeldkwaliteitsplan van winkelcentum de
Meenthof in Kortenhoef is klaar. Geïnteresseerden
uit Kortenhoef en bezoekers van het winkelcentrum zijn van harte welkom om dinsdag 11 oktober
in cultureel centrum De Blinker een bijeenkomst
over de toekomst van het winkelcentrum bij
te wonen. Die duurt van 19.15 tot 21 uur. Naast
het beeldkwaliteitsplan komt de indeling van de
openbare ruimte aan de orde en te maken keuzes
over groen, parkeren en verkeer. Belangstellenden
wrdt verzocht zich voor 7 oktober aan te melden
door een e-mail te sturen aan:
meenthof@wijdemeren.nl o.v.v. ‘deelname
bijeenkomst Meenthof oktober 2022’. Vermeld in
de mail uw naam, adres en e-mailadres.
>

Uw huis een groen voorbeeld?

Heeft u uw huis goed geïsoleerd en/of duurzaam
verwarmd? En wilt u dat laten zien tijdens de
duurzame huizenroute Wijdemeren? Meldt u dan
aan als voorbeeldhuis! De duurzame huizenroute.
Wijdemeren wordt georganiseerd in de Nationale
Klimaatweek van 31 oktober tot en met 6 november. In deze week stelt u uw duurzame huis open
voor medebewoners uit Wijdemeren. Ook vertelt
u bezoekers over de verduurzaming van uw woning. U kunt zich aanmelden via energiecoöperatie
Wijdemeren info@ecwijdemeren.nl. De energiecoöperatie komt dan graag langs voor een
interview en een foto. Kijk voor meer informatie
op https://www.ecwijdemeren.nl.

Wijdemeren
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Kom naar de informatiemarkt Oostelijke Vechtplassen!
Het programmabureau Aanpak
Oostelijke Vechtplassen organiseert op
11 oktober een algemene informatiemarkt over actuele projecten. De markt
vindt plaats in de voormalige NH-kerk
aan de Oud Loosdrechtsedijk 230. U
kunt tussen 17.30 en 20.30 uur binnenwandelen. U bent van harte welkom.
Naast algemene informatie over de aanpak
besteden we ruim aandacht aan de projecten
die momenteel in voorbereiding of in uitvoering zijn. Denk daarbij aan onderwerpen als
de leefomgeving van moerasvogels, ontwikkelen van nieuwe natuur, het vergroten van
het aanbod voor waterrecreatie, het herstellen
van legakkers, de aanleg van faunapassages,
de aanpak van exoten, het toekomstbeeld
dat we hebben voor recreatie in 2030, het
beheren van de ganzenpopulatie en nog
veel meer. De betrokken projectleiders zijn
aanwezig om tekst en uitleg te geven en met

u van gedachten te wisselen.

Status aparte: Baggeren
Voor het baggerproject dat binnenkort in
uitvoering gaat, zullen we buiten een aparte
tent plaatsen.
We hebben aannemer Beens Dredging uitgenodigd om bewoners en andere belanghebbenden te vertellen over de aanpak, de
eventuele hinder en de maatregelen die we
nemen om die hinder te voorkomen.
De Oostelijke Vechtplassen vormen een uniek
en beschermd natuurgebied met veel ruimte
voor waterrecreatie. Het gebied kampt ook
met problemen. Sinds 2017 werken 21 partijen
samen om de natuur te versterken, de waterkwaliteit te verbeteren en de recreatiesector
te moderniseren. Met de Aanpak Oostelijke
Vechtplassen wordt een aantrekkelijk en toegankelijk landschap gecreëerd waar natuur en
recreatie elkaar versterken.

Digitaal rijbewijs aanvragen
De gemeente Wijdemeren doet mee
aan een proef gestart om digitaal een
rijbewijs aan te vragen. De minister van
Infrastructuur en Waterschap heeft
besloten dat dit mogelijk moet zijn voor
alle inwoners van Nederland.
Vanaf 1 oktober 2022 is het mogelijk om uw
rijbewijs ook online te regelen via de website
van het RDW. U kunt uw bestaande rijbewijs
verlengen of uitbreiden met een categorie.
Het verlengen van uw bestaande rijbewijs is
ook mogelijk met een door het CBR afgegeven geldige gezondheidsverklaring.

Het werkt als volgt:
• U laat een pasfoto maken door een erkende
RDW-fotograaf (Zie de website van het RDW).
• De fotograaf stuurt uw pasfoto en handtekening digitaal naar het RDW.
• U ontvangt per e-mail een bevestiging van
het RDW.
• U vraagt uw verlenging of uitbreiding online
aan via de website van het RDW.
• U kunt uw rijbewijs na 2 werkdagen ophalen
op het gemeentehuis.
Heeft u vragen, neem dan contact met
burgerzaken, bereikbaar op 14 035.

Medische keuring rijbewijs
Een medische keuring voor het verlengen
van uw rijbewijs is nodig als u 75 jaar of
ouder bent, u een zogeheten groot rijbewijs
(C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of als u
om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.
Automobilisten kunnen zich via RegelZorg
Rijbewijskeuringen medisch laten keuren
voor de verlenging van hun rijbewijs.
Dit kan op 5 oktober, 2 november en

30 november in het gemeentehuis in
Loosdrecht. Automobilisten van 75 jaar en
ouder betalen € 50,00. Voor houders van
rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs € 70,00.
Een afspraak voor het spreekuur kunt u
uitsluitend maken via RegelZorg,
www.regelzorg.nl of tijdens kantoorure
via de afsprakenlijn: 088 2323 300.

Extra energietoeslag komt eraan
De overheid verhoogt de eenmalige
energietoeslag van 800 euro naar
1300 euro. Dat betekent dat inwoners
met een inkomen tot 120 procent van
het sociaal minimum nog eens 500
euro gaan ontvangen. De gemeente
probeert dit voor eind september te
doen.
Heeft u de eerste toeslag van 800 euro al
aangevraagd of ontvangen? Dan hoeft u niks

te doen. De gemeente zorgt ervoor dat u de
extra toeslag van 500 euro krijgt.

Toeslag aanvragen

liever schriftelijk doen? Bel dan naar de gemeente voor een aanvraagformulier: telefoonnummer 14 035.

Heeft u de eenmalige energietoeslag van 800
euro nog niet ontvangen? Maar denkt u wel dat
u er recht op heeft? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Via de website of schriftelijk.
U kunt de energietoeslag aanvragen via het
aanvraagformulier op www.wijdemeren.nl/
aanvragenenergietoeslag. Wilt u de aanvraag

Ga niet in op e-mails, sms’jes of telefoontjes
van mensen die zeggen dat u recht hebt op
energietoeslag. En die uw gegevens vragen.
Dit zijn criminelen. Wilt u weten of u recht
heeft op energietoeslag? Neem dan contact
op met uw eigen gemeente.

andere locatie waar de activiteit plaatsvindt.
Het Jeugd- en Volwassenenfonds betaalt de
contributie en/of materiaalkosten direct aan
de sportclub of andere aanbieder.
Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds

Sport en Cultuur op https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/
Kijk voor meer informatie over het Volwassenenfonds Sport en Cultuur op https://www.
volwassenenfonds.nl/deelnemers/wijdemeren

Sport en cultuur voor kinderen
Is er thuis te weinig geen geld om mee
te kunnen doen aan activiteiten als
zwemles, muziekles, fitness, voetbal,
theater- of dansles? Doe dan een aanvraag bij het Jeugd- of olwassenenfonds Sport & Cultuur.
Het Jeugd- en Volwassenenfonds wil dat
iedereen mee kan doen met sport en cultuur.
De aanvraag loopt altijd via een intermediair,
zoals een leerkracht, buurtsportcoach of
maatschappelijk werker.

Hoe werkt het?
U neemt contact op met de intermediair voor
Wijdemeren door een mail te sturen naar
noord-holland@jeugdfondssportencultuur.nl
(voor kinderen) of
noord-holland@volwassenenfonds.nl (voor
volwassenen.

De intermediair doet vervolgens een aanvraag.
Na ongeveer drie weken hoort u of uw
aanvraag is goedgekeurd. Als uw aanvraag
goedgekeurd is, kunt u zichzelf of uw kind(eren) aanmelden bij de sportclub, buurthuis of

Wijdemeren
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Toename woninginbraak Kortenhoef
• Verstop geen huissleutels onder een deurmat
of in een bloempot. Dit zijn voor inbrekers
geen ‘geheime’ plekken.
• De laatste, maar niet de minste tip: let goed
op elkaar en bel altijd 112 bij een verdachte
situatie. Een grote sociale controle is erg
belangrijk voor het tegengaan van
woninginbraken.

Wat kunt u zelf doen?

De afgelopen weken neemt het aantal
woninginbraken in Kortenhoef toe.
Woninginbraken zijn ingrijpende
gebeurtenissen die emotioneel veel
impact kunnen hebben op de bewoners.
Daarnaast wordt het veiligheidsgevoel
aangetast. Politie en boa’s nemen de
toename van de inbraken serieus.
Ze zijn extra alert en hebben de
surveillance verhoogd.

Ook uzelf kunt het de inbrekers zo moeilijk
mogelijk te maken om in te breken in uw
woning.
• Bel altijd 112 bij een verdachte situatie.
• Zorg ervoor dat uw huis er bewoond uit ziet.
Laat bijvoorbeeld een lamp aan als het
donker is wanneer u niet thuis.
• Sluit ramen en deuren goed af, ook als u
maar even weg bent.
• Leg kostbare apparatuur uit het zicht van
inbrekers.

Wijdemeren
informeren

12 mei 2021

Agenda beeldvormende
raadsvergadering
Agenda
sessie
Datum: 12 mei 2021
Beeldvormende
sessie
Aanvang:
20.00 uur
Datum: dinsdag 4 oktober 2022
Aanvang: 20:00 uur
Plaats: Raadszaal
1. Opening
2. Doelmatigheidsonderzoek kapitaalgoederen
(Paul Portheine gem. Wijdemeren)

3. Plan van Aanpak Beleidsplan Integraal Beheer
(Jos van de Griend gem. Wijdemeren)
4. Presentatie Cyber Adviseurs beeldkwaliteit, beheerkosten
en beheerscenario’s
Bas Rutten Cyber Adviseurs)
5. Sluiting

De bijzondere raadsvergadering en beeldvormende sessie
kunt u live volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
(tabblad ‘live’). (alleen audio)

Officiële bekendmakingen
Bekendmakingen

28 september 2022

Bouwen en wonen

> Aangevraagde
omgevingsvergunningen

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 195: verbouwen
woning, zaaknummer Z.74524 (21.09.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 211: uitbreiden snackbar, realiseren dakterras en vernieuwen terrasafscheiding, zaaknummer Z.74408 (14.09.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 89a, verbouwen
woning, zaaknummer Z.74456 (16.09.22)

Ankeveen

Nederhorst den Berg

- langs de Herenweg en achter Oud-Loosdrechtsedijk 112a te Loosdrecht: aanleggen dammen
en natuurvriendelijke oevers,
zaaknummer Z.72481 (07.09.22)

- Middenweg 9a: bouwen woning,
zaaknummer Z.74330 (13.09.22)
- Slotlaan 4a: kappen boom,
zaaknummer Z.74512 (21.09.22)

Breukeleveen

Voor meer informatie: zie kader.
U kunt geen bezwaar maken tegen een
aanvraag omgevingsvergunning.

Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Herenweg 21: aanpassen steigers,
zaaknummer Z.74616 (21.09.22)
- Herenweg 28: kappen boom,
zaaknummer Z.74511 (21.09.22)

Kortenhoef
- Kerklaan 47: verwijderen draagmuur,
zaaknummer Z.74379 (13.09.22)
- Moleneind 32: vervangen brug,
zaaknummer Z.74325 (10.09.22)
- Zandheuvel 12: plaatsen dakkapel,
zaaknummer Z.74458 (16.09.22)
- Zuidsingel 40a: maken uitbouw en opbouw,
zaaknummer Z.74486 (20.09.22)

Loosdrecht
- Bremlaan 12: plaatsen dakkapel,
zaaknummer Z.74378 (13.09.22)
- Horndijk 25: bouwen woning,
zaaknummer Z.74510 (20.09.22)
- Lindelaan 5: plaatsen dakkapel,
zaaknummer Z.74404 (14.09.22)
- tegenover Moerbeilaan 22: kappen boom,
zaaknummer Z.74513 (21.09.22)
- achter Nieuw-Loosdrechtsedijk 87: kappen
zes bomen en maken uitweg,
zaaknummer Z.74346 (12.09.22)

Nederhorst den Berg

het indienen van bezwaar:
zie kader.
> Voor
Bestemmingsplan
Eilandseweg
4a – woonschip, Nederhorst den
Berg is onherroepelijk
> Verlenging beslistermijn

Disclaimer

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

’s-Graveland
- Zuidereinde 52b: uitbreiden woning met kap,
zaaknummer Z.73466 (13.09.22)

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
> Verleende omgevingsvergunLoosdrecht
ningen
(uitgebreide procedure)

- grenzend aan de Muyeveldsche Wetering,
LTD sec. E, nr. 1635: gedeeltelijk ophogen
perceel met slib uit de Loosdrechtse Plassen,
zaaknummer Z.73170 (16.09.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 226: wijzigen goothoogte, zaaknummer Z.73342 (09.09.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 239: bouwen
woning, zaaknummer Z.72464 (12.09.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestemmingsplan Loosdrecht JazzFestival voor een
periode 5 jaar, zaaknummer Z.74205 (09.09.22)
- Rading 34: wijzigen gevels,
> Bestemmingsplan Eilandseweg
Z.73252 (09.09.22)
10zaaknummer
ws 02 – woonschip,
Neder- Rading 36: wijzigen gevels,
horst den Berg is onherroepelijk
zaaknummer Z.73253 (09.09.22)
- Trekpad 17: vernieuwen beschoeiing en
plankier, zaaknummer Z.74091 (16.09.22)

t Jagerspaadje 26 te Loosdrecht. Dit moet
echter een aangevraagde omgevingsvergunning zijn en besluit moet nog worden genomen.

- Vaartweg 17: uitbreiden woning,
zaaknummer Z.73372 (09.09.22)
- Vreelandseweg 62: vervangen beschoeiing,
zaaknummer Z.74092 (16.09.22)

>

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

Gewijzigde ontheffingsdatum

Ter inzage

Loosdrecht

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

- ‘t Jagerspaadje 22: aanleggen twee
padelbanen, zaaknummer Z.73363 (09.09.22)

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit

Ter
kuntinzage
u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer
>

- ’t Jagerspaadje 24b te Loosdrecht: plaatsen
tijdelijk seizoensgebonden blaashal,
zaaknummer Z.74282

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden
gemaakt. Informatie kan worden verkregen
bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek telefoon nummer 088-633 3000.

>

Rectificatie
Partiële
herziening Bestemmings-

>

Op 14 september publiceerden wij een
plan
Plassengebied Loosdrecht
verleende omgevingsvergunning voor het
2013
Oud-Loosdrechtsedijk 243 is
verplaatsen paviljoen en bijgebouw op
onherroepelijk

Verleende omgevingsvergunCOLOFON
Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
ningen
(reguliere Wijdemeren
procedure)
>

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 16.30-19.00 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

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

Zienswijze
indienenvoorziening
Aanvragen
voorlopige

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

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift

Zienswijze
indienen
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)
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FAMILIEBERICHTEN

Luister jij?

WEE

Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen,
laten wij u weten dat, na een kort maar hevig ziekbed, van ons is
heengegaan mijn lieve man, onze geweldige vader, schoonvader,
opa en overgrootvader

J.C. Westholter (Joop)
Utrecht, 3 November 1935

Hilversum, 12 September 2022

Wij, en velen met ons, zullen zijn behulpzaamheid aan
iedereen altijd blijven herinneren.

Het gaat er niet om dat ze mij begrijpen,
maar dat ze van mij houden.
In-verdrietig en veel te vroeg hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma en mijn lieve zorgzame vrouw

Danielle Hendrika de Jong

Als iemand zijn
NIEUWS VOOR AN
verhaal kwijt wil…

iger!
Word vrijwill
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

weduwe van Dick de Boer († 1991)
Gorssel,
30 november 1946

Nederhorst den Berg,
20 september 2022

Elly Westholter-Vos
Ellen de Boer
Merijn, Dagmar, Madelief

Monique en Peter
Maaike, Geert, Thobias
Pim

Peter en Liselotte de Boer
Morten, Tiemen, Josefiene

Jos en Sylvia
Quinty
Diana en Hans
Sem
Dodaarslaan 53
1241XH Kortenhoef
De uitvaartplechtigheid van Joop heeft in besloten kring plaats
gevonden op 16 September 2022

Barend Abrahamse
Kinderen en kleinkinderen
Daniëlle is overgebracht naar Uitvaartcentrum Weesp,
Utrechtseweg 110-A, alwaar geen bezoek.
De afscheidsbijeenkomst vindt plaats op donderdag
29 september om 11.30 uur in de aula van crematorium
Laren, Weg over Anna’s Hoeve 1. Aansluitend is er
gelegenheid om te condoleren en samen te zijn in de
ontvangkamer.
We vragen alle genodigden een onverpakte bloem van
het seizoen mee te brengen.
Correspondentieadres:
In Memoriam Uitvaarten
T.a.v. Barend Abrahamse
Postbus 265, 1380 AG Weesp

bij overlijden dag en nacht

T 06 233 09 339

GooiTV
GooiTV besteedt deze week in
het politiek-maatschappelijke
discussieprogramma In Derde
Termijn aandacht aan de energiearmoede. Veel huishoudens, maar ook ondernemingen kampen met torenhoge
energierekeningen, stijgende
huurprijzen, hoge inflatie en
dergelijke. Ruud Bochardt
praat erover met wethouder
Barbara Boudewijnse van
Gooise Meren. In TV Magazine aandacht voor de activiteiten van Bussum Cultureel
en het uitdelen van ijsjes door
een ijssalon in Bussum. Voor
diegenen die kijken via Ziggo:
GooiTV is op kanaal 48. Via
KPN is dat kanaal 1432. Via
T-Mobile is dat kanaal 842.

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

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

bezorger gezocht!!!
Weekblad Wĳdemeren Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op:
zoekt een bezorger
om op woensdag in 06 - 136 678 48
de dorpskern van

Kortenhoef
ons weekblad te
bezorgen.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
Tandprothetische praktijk
Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel:035-6560059,
@:info@harrit.eu

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantooratelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of
035-6566623
Huishoudelijke hulp
06-49150270

Scheiden los je samen op
www.smitvernooij.nl
0294-2534
Apalca- en schapenwol
Gratis op te halen
Bel 0654280232
MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachtgericht/Ontspanning
Hotstone / DUO-massage
www.donnalife.nl
06-27484142

Erfenissen zonder ergernissen?
www.erfaangenaam.nl
0294-253444
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.

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

NIEUWSSTER
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Foto van de Week

WEEKBLADWIJDEMEREN

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

Het terrein van de voormalige wasserij De Lelie aan het Zuidereind te ’s-Graveland wordt omgetoverd tot een prachtige woonlocatie (foto: Ton Keizer)

13 14 15 17 18 19

www.easysit.nl | dé zitspecialist van NederlandKom deze dagen

voor advies naar
de showroom!

MEGA INRUIL
december

december

december

december

december

december

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

Ontdek de drie werelden van Easy Sit
r uw
tot € 750,- terug voo
Relaxstoelen

oude stoel of bank bĳ aankoop van een Easysit!*
Woensdag

Donderdag

september

september

Comfortabel zitten begint
Vrĳbĳ
dag
Zaterdag
de juiste stoel.
Een stoel
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
september
oktober
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
van en geven u graag een
Easysit A90
passend
advies!

28 29 30
Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

1

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieper
iode:

Dinsdag

Woensdag

High Tea De5
4
luxe

voor twoktober
oktober
ee
Relaxstoelen
Easysit D112

Vanavond al zitten? Altĳd meer dan
450 stoelen Comfortbanken
en banken Thuisdemonstratie?
op voorraad!

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

Gratis het beste zitadvies

Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek

Geen aanbetaling nodig

Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Easysit
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van

leeftijdskorting!

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

€ 5,- *

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

korting!

Easysit D81

Easysit D62

Easysit B80

Easysit F35

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

per levensjaar

Easysit D65

Kunt u niet komen?
Bel voor een gratis
thuisdemonstratie
088 - 6220220

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

Easysit Hilversum

Easysit A600

Verlengde Zuiderloswal 8a

3772 MP Barneveld

1216 BX Hilversum
Havenkwartier

De Briellaerd

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

easysit
DAN ZIT JE GOED!

Kom langs
voor onze

NIEUWE
COLLECTIE!
Easysit D02

Easysit D150

Easysit DS703

✔ Ruil uw oude stoel of bank in
✔ Geen aanbetaling

● Maatwerk

Easysit D82

✔ Gratis zitadvies

uit eigen fabriek

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

Showroom
Hilversum
GRATIS PARKEREN

voor de showroom
Verlengde
Zuiderloswal 8a 1216 BX

Easysit D83

Bezoek onze showroom of bel:

✔ Snelle of directe levering

✔ Maatwerk

088-6220220

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

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

Nederhorst nieuws

WEEKBLADWIJDEMEREN

man. Beide ploegen probeerNEDERHORST DEN BERG
| ‘S-GRAVELAND
| NEDERHORST op
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR
DENte
BERG
den voetballend
bouwen
Voor
de ANKEVEEN
senioren
begon | KORTENHOEF
waarbij het bijna over de gehezaterdag de competitie.
le wedstrijd de Bergers lukte
Nederhorst-1 schoot uit
om goed in de organisatie te
de startblokken door een
voetballen en zodoende weiverdiende 0-4 zege in Vinnig kansen weggaven. Lars
keveen op Hertha. Het
van Wijk haalde op het half
2e moest in ‘s-Graveland
uur van 25 meter uit en zag
zijn meerdere erkennen
de bal van de lat en via een
met 6-0, maar gaan na het
verdediger voor de voeten
doordeweekse 2-2 gelijke
vallen van Sander Verheul die
spel tegen Ouderkerk wel
voor de 0-1 zorgde. De beste
door in het bekertoernooi.
kansen op een treffer voor de
Nederhorst-3 verloor thuis
thuisploeg kwamen de eerste
met 1-4 van Olympia-3 en
10 minuten na rust. Wesley
het vierde dacht kans te
van der Helm was scherp en
maken tegen Amstelveen/
voorkwam eenmaal de geHeemraad, maar verloor
lijkmaker. Hierna snel de 0-2
eveneens 0-3.
toen Steven Stijvers vanaf 16
Bij Nederhorst-1 was er het meter een afgelegde bal raak
competitiedebuut in de basis schoot. Dani van der Broek en
voor de 18- jarige Gijs Stra- later de 17- jarige Bas WenneIn samenwerking met

ker maakten ook hun competitiedebuut. In de 23e minuut
was het Gijs die uit een corner
goed doorzette en de 0-3 aantekende. Het werd zelfs nog
0-4 toen Job van Wijk Sander
zijn tweede liet maken. Een
uitstekend begin van het hardwerkende en jonge collectief.
Bij de jeugd veel wedstrijden
en wisselende resultaten. De
meiden O15-2 speelde een
leuke wedstrijd tegen Eemnes en wonnen met 4-2 en de
MO15-1 hield het op een 1-1
tegen ‘s- Graveland. De JO9-1
versloeg ‘t Gooi met 6-3 maar
verloor de JO9-3 met 4-8 van
BZC.
Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook.

ASV Nieuws
ANKEVEEN
ASV ’65 verwachtte een
hele lastige uitwedstrijd tegen BZC ’13 uit Hilversum.
Dus hield trainer Yoeri Tol
een lange wedstrijdbespreking. De spelers hielden
zich aan de afspraken en
de mindset was aanwezig.
De Ankeveners creëerden in
het eerste half uur enorm veel
mogelijkheden. De buitenspelers werden in deze sterke
fase twee keer neergehaald
in het strafschopgebied en
dat resulteerde in 2 penalty’s
die goed werden benut. Tot de
2-0 was er niks aan de hand
en had ASV de wedstrijd vol-

ledig onder controle. Totdat
BZC de formatie veranderde
en toen werd het onrustig in de
organisatie, de Hilversummers
stichtten vooral gevaar door
de lucht.
Via een hoge voorzet vanaf de
zijkant werd de bal niet lekker
verwerkt en viel het leer voor
de voeten van een BZC-aanvaller die zeer knap afrondde. Hiermee was de wedstrijd
weer open en kreeg BZC weer
geloof. In rust zette Tol het elftal weer scherper in de organisatie, waardoor het iets beter
ging. Naarmate de 2e helft
doorliep trok BZC de wedstrijd
steeds meer naar zich toe. De

gelijkmaker hing echt in de
lucht. Tot overmaat van ramp
moesten de Ankeveners de
laatste 6 minuten met 10 man
verder, omdat ze al 3 wissels
hadden gebruikt en er een
speler geblesseerd het veld af
moest Deze laatste minuten
en blessuretijd van 7 minuten
was overleven voor alles wat
groen-wit was. “Op karakter en
de nodige mazzel hebben we
de laatste fase overleefd en de
3 punten meegenomen naar
Ankeveen”, sluit trainer Yoeri Tol af. Tot slot heeft hij nog
grote complimenten voor de
gastvrijheid van BZC. ASV ’65
is daar heel netjes en vriendelijk ontvangen.

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
De competitiestart is voor
het eerste anders verlopen
dan gehoopt. Het onberekenbare Robin Hood bleek
op alle fronten een prima
ploeg te hebben en won
overtuigend met 1-5 (eretreffer Melle van Dijk). Kijk
voor het volledige verslag
op www.svsgraveland.nl.
Met uitzondering van het 4e
(4-1 verlies in Huizen bij Zuidvogels 6) kenden alle andere
seniorenteams wel een goede
start van de competitie. Het 2e
won zijn eerste wedstrijd in de
2e klasse met 3-0 van Hees-

2 uit Soest. Het 3e deed het
met 5-0 nog net iets beter tegen Nederhorst-2 en de meest
ruime overwinning boekte het
5e. Zuidvogels 8 werd met 0-7
gewonnen.
Bij een comfortabele 0-3 voorsprong zag VR1 het Amsterdamse DVVA VR2 nog terugkomen, maar daar bleef het
bij: 2-3 winst. Ruimer was de
overwinning bij het Tienhovense VIOD VR1 voor VR2: 2-6.
VR3 was vrij, maar had gelukkig midweeks al gespeeld; het
verloor met 6-0.
De jongens onder 14-1 won-

nen hun uitwedstrijd met 1-3
bij BFC JO14-3. JO14-2 en
JO14-3 (tegen MO14-1) werden afgelast en de onderlinge
competitiestrijd tussen JO14-4
en JO14-5 werd nipt gewonnen door JO14-5 met 3-2.
De jaarlijkse Grote Clubactie
is gestart. Afgelopen zaterdag ontvingen alle jeugdleden
tot en met 14 jaar hun lotenverkoopboekje en gingen enthousiast aan de slag. Als er
geen enthousiaste verkoper
bij u aan de deur komt, u kunt
ons ook een email sturen aan
info@svsgraveland.nl

wekelijks nieuws
KORTENHOEF
Vrijdag
23
september
speelden
Recreanten-2
hun eerste toernooi. Heerlijk om weer te spelen. De
recreanten moesten er
eerst even in komen, maar
toen ze eenmaal op stoom
waren, bleven ze ongeslagen. Uiteraard werd deze
geslaagde avond afgesloten met een teamschotel
in Dirks Sportcafé.
De wedstrijd van meisjes-A
ging zaterdag 17 september
niet door. Hierdoor heeft een
groot gedeelte van het team
mee willen werken aan de
verenigingsbeweegdag, die
in en rondom sporthal De
Fuik werd gehouden. Dank
aan Marit, Suzanne, Emma
en Jannika en hun coach. Die
had de hele week nog spierpijn. Genoeg jonge kinderen
en ouders hebben op een
speelse manier kennis kunnen maken met volleybal bij
Odis.
Bij Heren-1 gold: de eerste
klap is een daalder waard.
Onze Odis-heren spelen dit
jaar promotieklasse. Da’s

best een dingetje. In het Huis
van Eemnes betraden zij vorige week het strijdtoneel.
De eerste set ging naar de
tegenstander met een nipte
setwinst 25-22. De jongens
uit de polder moesten even
warm draaien. De volgende
drie sets werden met respectievelijk 19-25, 18-25 en 1625 in het voordeel van Odis
beslist.
Vrijdagavond 9 september
speelden Recreanten-3. Het
was hun eerste avondje volleyballen. We zijn het al bijna
vergeten, maar toen was het
vooral erg warm in de zaal.
Het team heeft de punten
mooi verdeeld over de vier
wedstrijden (= acht sets). Recreanten 3 won vier sets en
dus ja, verloren er ook vier.
Komende wedstrijden: vrijdag
30 september recreanten -3
uit, zaterdag 1 oktober 13.30
uur Dames- 1, 15.30 uur Heren 1 en Meisjes -A thuis.
Zin om te volleyballen? We
trainen vanaf op maandagavond in sporthal De Fuik.
www.odis.nl. Wees welkom!

Nieuw seizoen dressuur-		
wedstrijden
Door: Cees Stalenhoef

NEDERHORST DEN BERG
Zondag 25 september
startte het nieuwe seizoen
weer bij de Rijvereniging
Nederhorst den Berg. De
32 deelnemers stonden
weer enthousiast in de
startblokken voor deze
eerste wedstrijd. Zij werden gejureerd door Danique van de Broek.
Als eerste van de 24 deelnemers in de klasse N-1 ging
Romy de Vries van start. In de
klasse N-1 werd de uitslag:
1: Hanna van Ruitenbeek op
Monique met 116 pnt; 2: Melinda Buskens op Resi met
110 pnt; 3: Louise van Hout op
Sabrina met 108 pnt; 4: Tessa
van Beem op Nador met 104
pnt; 5: Yada Wernsen op Joy
met 102 pnt; 6: Julia van der

Kley op Resi, met eveneens
102 pnt. Maar zij had bij een
bepaald onderdeel een net
iets lager cijfer.
Daarna gingen de 8 deelnemers van start in de klasse
N-2. De uitslag in deze groep
was:
1: Elvira Zwaagstra op Polly met 106 pnt; 2: Jessie ten
Burg op Teddy met 104 pnt;
3: Charlotte Barnhoorn op
Nador met 101 pnt.
Alles werd weer keurig geregeld de administratie, bijgestaan door de ringmeesters,
juryleden en voorlezers, allemaal pittige taken. De volgende wedstrijden zijn: De Pas de
Deux op 1 oktober en de B, L,
M – dressuur op 9 oktober.

scholengroep

vrijdag

7 okt.

Open Dag
Maak
kennis met
onze scholen

Loosdrecht
IKC-WereldWijs
Nederhorst Den Berg
Warinschool
Kortenhoef
De Regenboog
Onderdeel van
Proceon Scholengroep

9.00 tot 11.30 uur

Wij geloven in de kracht van samen leren en ontwikkelen. proceon.nl
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40- jarig jubileum De Vijf Dorpen
WEEKBLADWIJDEMEREN

der leiding van circus Kristal
WIJDEMEREN
| NEDERHORST
NIEUWSeven
VOOR ANKEVEEN
BERG | DEtrucs
NIEUWSSTER
en leerden
allerleiDEN
lastige
Nog
en dan| ‘S-GRAVELAND
start het | KORTENHOEF
en kunsten met ballen, kegels,
schaatsseizoen weer. Op
eenwielfietsen en veel meer
8 oktober opent de Jaap
attributen. Het feest werd geEdenbaan in Amsterdam
zamenlijk afgesloten met een
haar deuren. Om in vorm
barbecue en poffertjes voor de
te komen zijn de leden van
kinderen.
schaatsvereniging De Vijf
Dorpen (Kortenhoef, ’sNieuwe leden welkom
Graveland, Nederhorst den
Er is bij De Vijf Dorpen nog
Berg, Vreeland en Ankeplaats voor nieuwe leden. Op
veen) begin september alzaterdag 16 oktober gaan
vast gestart met wekelijkse
de wekelijkse schaatslessen
skeeler- en bostrainingen.
voor jeugdleden (6-12 jaar)
op de Jaap Edenbaan weer
Lustrumfeest
Afgelopen maart was het 40 van start. De lessen zijn van
jaar geleden dat de vereniging 16.55 tot 17.55 uur worden
werd opgericht. Vandaar dat gegeven door enthousiaste en
het nieuwe schaatsseizoen deskundige vrijwilligers van de
gestart werd met een groot schaatsclub. De indeling van
jubileumfeest voor alle leden. de groepen gebeurt zoveel
Zondag 25 september verza- mogelijk op niveau en leeftijd.
melden alle leden zich bij de Samen met ongeveer 15 anIJsbaan van Ankeveen. Voor dere kinderen doe je oefeninde junioren en de volwasse- gen, spelletjes en schaats je
nen was het mogelijk om deel rondjes op de grote baan. Er
te nemen aan een ‘samen uit worden ook allerlei activiteiten
samen thuis’ racefietstocht georganiseerd, zoals bijvoorvan ca. 85 km door de prach- beeld de Elfstedentocht en de
tige polders in onze omgeving. Jagermeester. Aan het einde
De jeugd ging aan de slag on- van het seizoen kun je een
In samenwerking met

proef afleggen, waarna je een
KNSB-schaatsvaardigheidsdiploma ontvangt.
Meld je aan
Ben je enthousiast geworden

en lijkt het je leuk om mee te
doen? Kijk dan op onze site
www.de5dorpen.nl. Wil je een
proefles volgen, mail dan naar
jeugdcommissie@de5dorpen.
nl.

Ook volwassenen zijn van harte welkom bij de club. Info: secretariaat@de5dorpen.nl

Joke Visser Buur van het Jaar
NEDERHORST DEN BERG
Joke Visser (64) uit Nederhorst den Berg is Buur
van het Jaar 2022. Dit werd
onthuld op zaterdag 24
september tijdens de Nationale Burendag. Sociaal
Projectleider Ilse Schrijver
van Woningcorporatie Het
Gooi en Omstreken overhandigde De Buur van het
Jaar Award
Huurders van Het Gooi en
Omstreken konden tot 5 september hun favoriete buurman
of buurvrouw nomineren. Paulien van Voorst zag de oproep
en nomineerde direct buurvrouw Joke met een bijzondere reden.
Weggeefhoek
Gooi en Vechtstreek
Joke is al 13 jaar het gezicht
van de Weggeefhoek Gooi- en
Vechtstreek. Samen met 25
vrijwilligers onder wie Paulien
en buurvrouw Maigret verdeelt
de weggeefhoek voedselpakketten en allerlei andere spullen voor mensen die het hard
nodig hebben door bijvoor-

beeld financieel uitdagende
omstandigheden. “Joke verdient het echt om in het zonnetje gezet te worden met alles
wat ze doet voor anderen”,
vertelt Paulien, die zelf ook
een helpende hand biedt bij de
organisatie van de weggeefhoek en ook zelf hulp van Joke
heeft gekregen. “Ze voelt als
een tweede moeder voor mij.”
Blij verrast
Voor Joke is het niet meer
dan vanzelfsprekend om voor
anderen klaar te staan. Ze is
dan ook blij verrast met de titel
‘buur van het jaar’ ”Ik kom uit
Arnhem, daar ben ik gewend
om elkaar te helpen in de
buurt waar ik woonde. Daarnaast heb ik zelf ook armoede gekend, dus ik weet hoe
moeilijk het kan zijn om hulp
te vragen.” In de weggeefhoek
komen vraag en aanbod van
spullen samen. “We helpen
ongeveer 40 tot 50 gezinnen
per week. Ik probeer vanuit
huis zoveel mogelijk te doen
wat lukt in verband met mijn
gezondheid.” Naast de weggeefhoek kan je ook altijd bij

Joke terecht voor een praatje,
kopje koffie en past ze met alle
plezier op je huisdier. “Ik pas
nu op de vogels van de buren
die op vakantie zijn”, vertelt

Joke terwijl ze naar de kooi in
de hoek van de woonkamer
wijst.
Joke is er voor iedereen.

Meer informatie over de weggeefhoek? Zie facebook.com/
weggeefhoekgooi-envechtstreek

NIE

18

Woensdag 28 september 2022

Streekmuziek bij Kunst aan de Dijk Kom langs bij Effe
Buurten

Door: Natascha Rienks

KORTENHOEF
In het Oude Kerkje aan de
Kortenhoefsedijk
begon
afgelopen zaterdag het seizoen van Kunst aan de dijk
met een familieconcert van
de Vreelandse formatie
Hier om de Hoek.
Volgens Annemiek Kale van
Kunst aan de Dijk was deze
voorstelling minder geschikt
voor kinderen dan dat ze van
tevoren hadden gedacht. Echter, de liedjes van Hier om de
hoek waren voor het hele publiek, jong en oud, erg herkenbaar. Cato (12) vond de nummers die werden gespeeld erg
leuk en origineel.

De liedjes voerden de luisteraar mee door Vreeland. Zanger Helge Slikker wil met de
nummers mensen het gevoel
geven dat ze in een dorp zijn,
de luisteraar erbij betrekken.
Hoewel de liedjes over Vreeland gaan kunnen ze volgens
Helge zich afspelen in ieder
willekeurig dorp. Het spelen
in de buurtgemeente als in
Kortenhoef vond de band erg
speciaal. Zij openden het optreden dan ook door te vermel-

den dat het oude kerkje een
van de oudste was hier in de
omgeving en dat er vroeger
veel Vreelanders naartoe gingen. Het optreden was voor de
formatie daarom ook anders
dan anders. Wilt u meer weten over Hier om de Hoek, dan
kunt u dat vinden op hieromdehoek.live. Bent u nieuwsgierig naar wat Kunst aan de Dijk
het komende seizoen op het
programma heeft staan, kijk
dan op www.kunstaandedijk.nl

BELEEF
WETENSCHAP
ZATERDAG
ZATERDAG 11 OKTOBER
OKTOBER BIJ
BIJ METALTECH
METALTECH IN
IN WEESP
WEESP

KORTENHOEF
Elke
donderdagmiddag
kun je bij Effe Buurten een
kop koffie krijgen en buurten met je buren of andere
dorpsbewoners. Donderdag 30 september is er van
13.30 tot 16.00 uur spelletjesmiddag.
Heb je zin om te rummikuppen,
skipbo-en of wil je Boer-o-poly
doen? Of liever een potje dammen of schaken? Je kunt ook
je eigen favoriete spel meenemen. Op donderdag 6 oktober
is het tijd voor mooie verhalen.
Wie zin heeft om mooie verhalen te horen is ’s middags van
harte welkom bij de Dodaars,
Dodaarslaan 16 in Kortenhoef.
Effe buurten is een bewonersinitiatief dat Buurtkamer 3D

Aankomende woensdagmiddag 5 oktober, bent u weer
van harte welkom van 14:00
tot 16:00 uur, dan zijn Richard van Kempen en Floor
Roest van SeniorWeb weer

• NEEM EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN METALTECH •
• MAAK JOUW EIGEN NAAMPLAATJE •
• PROGRAMMEER EEN LEGO ROBOT •
• BEKIJK EEN STOOMMACHINE •
• ONTDEK CARRIÈRE-MOGELIJKHEDEN •
• GENIET VAN EEN AMBACHTELIJK IJSJE •

MetalTech:
Van 10.00 tot 16.00 uur bij
Gouwzeestraat 1 in Weesp
MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

faciliteert. Binnenkort is er ook
knutselen voor moeders en
kinderen. Veel ideeën vragen
nog om uitvoering, zoals een
Soep Express, Taart- of koekjes Express of een boodschappenhulp. Ook breien en haken,
fotografie en andere hobby’s
zijn leuk om samen met bewoners te organiseren. Zo kun
je van elkaar leren en samen
werken. Heb je andere ideeën
voor een activiteit voor dorpsbewoners? Samen kijken we
wat mogelijk is. Daar kunnen
we altijd hulp bij gebruiken. Wil
je meehelpen om ideeën met
dorpsgenoten uit te voeren,
wil je je inzetten als bestuurslid of als sociaal ondernemer
activiteiten organiseren? Bel
dan 06-52166683 of mail naar
buurtkamer3d@gmail.com

SeniorWeb maakt u wegwijs
in digitale wereld
NEDERHORST DEN BERG
We zijn weer terug van
vakantie en we beginnen
weer, in het Sociaal Cultureel Centrum in samenwerking met SeniorWeb met
de inloopmiddagen.

KOM OP ZATERDAG 1 OKTOBER 2022
NAAR DE OPEN DAG
WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

WEE

NIEUWS VOOR AN

aanwezig, om u te helpen of
adviseren met digitale vragen
over PC/laptop, mobiel, tablet
etc. En vervolgens iedere eerste woensdagmiddag van de
maand van 14.00 – 16.00 uur
Om onze kosten te dekken
vragen wij een vergoeding
van € 5.00. Het Sociaal Cultureel Centrum ligt tussen de
sporthal en de brandweer, Blijklaan 1; 1394 KA Nederhorst
den Berg.
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Spannende wereldreizen in De Dillewijn

WEEKBLADWIJDEMEREN

ANKEVEEN
| ‘S-GRAVELAND
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
Aankomende
zondag
2 | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
oktober kunnen kinderen
van 4 – 7 jaar een spannende reis over de wereld
maken. Er kunnen maximaal 25 personen per keer
mee in de bus. Er zijn vier
voorstellingen: om 12.00
uur, 13.30 uur, 15.00 uur en
16.00 uur
mee! De reis gebeurt met een
Heb je dat altijd al eens willen oude lijnbus met een interieur
doen? Over bergen en dalen, op kinderformaat. Hij rijdt echt,
door smalle tunnels en don- maar na het avontuur blijkt dat
kere bossen in de nacht, en hij helemaal niet van zijn plek
zelfs langs de bodem van de is geweest. Voor dit project
oceaan? Kom dan naar De liet Judith Nab zich inspireren
Dillewijn en maak het allemaal door persoonlijke herinnerinIn samenwerking met

gen aan een reis van een half
jaar die ze als kind met haar
ouders en broers maakte. Ze
maakte animaties van foto’s,
objecten en vooral landschapstekeningen van meer dan
tientallen meters lang.

Achter de schermen van 5 kunstenaars op
Kortenhoefsedijk
KORTENHOEF
In deze tijd merk je dat veel
mensen
geïnteresseerd
zijn in kunst. Ondanks dat
het museumbezoek door
de corona is teruggelopen,
zien we bij de grote musea
toch nog altijd veel mensen. Ook krijgen we nog
altijd met de KunstRonde
en Kunstroute veel bezoekers. Opvallend is dat
men geen idee heeft wat
er voor proces achter de
kunstwerken heeft plaats
gevonden.
Daarom is het des te leuker
dat er dit keer geen opgeruimd
atelier of studio te bezichtigen
is, maar de toeschouwer binnen komt in een ruimte waar
gewerkt wordt. Geen verftubes
keurig in een bakje in een kast,
geen spatels en boetseerklei

in een hoekje, geen stoffen
netjes opgeborgen en geen
muziek zachtjes kabbelend op
de achtergrond in een studio.
Nee, juist deze dag wordt er
geschilderd, geboetseerd, gecomponeerd en gestoffeerd.
Wij doen graag onze deuren
open om mensen mee te laten genieten in het proces van
inspiratie tot uiteindelijk werkstuk.

ateliers en studio’s op de Kortenhoefsedijk in Kortenhoef op
zondag 2 oktober van 12.00 –
17.00 uur. Toegang is gratis.
Wie doen er mee?
Henk Ravenhorst, Atelier 85K
souterrain; Angelo van den
Burg, Studio Music in Color
85K; Yvonne de Boer, Brokaat
85C; Hanke Wiegand, Studio
Hankewi 85G; Ingrid Jansen,
Atelier Art to Join, 85D.

De kunstenaars hebben hun

Jazz-kwintet Blue Skies in De Blinker
KORTENHOEF
Op zondagmiddag 9 oktober is er van 15.00 tot
18.00 uur een optreden
van kwintet Blue Skies in
De Blinker, Parklaan 5 te
Kortenhoef.
Blue Skies is een jazz combo
dat heerlijk toegankelijke jazzklassiekers ten gehore brengt,
aangevuld met de klassiekers
van nu. Jazz die moeiteloos de
tijd doorstaat. Jazz die je raakt
door zijn eenvoud en kracht.
Heerlijk in het gehoor, verras-

send gebracht.
Entreeprijs: € 10; zaal open
14.30 uur; pinnen niet moge-

lijk. Reserveren: email: blueskiesjazz@mail.com,
onder
vermelding matinee 9-10.

Bernard van Beek en de 		
polders
KORTENHOEF
Stichting
Kunstbezit
’s-Graveland organiseert
de tentoonstelling ‘Het
polderperspectief van Bernard van Beek’. Van vrijdag
30 september t/m zondag
2 oktober te bezichtigen
in De Oude School, Kortenhoefsedijk 145 te Kortenhoef. Openingstijden:
11.00 – 17.00 uur. Toegang
gratis.
Ditmaal staat de bekende
kunstschilder Bernard van
Beek (1875-1941) centraal.
Voor deze unieke tentoonstelling zijn bijna 40 schilderijen van Bernard van Beek
verzameld. De afbeeldingen
op deze schilderijen vormen
een unieke weergave van hoe
Kortenhoef er omstreeks een
eeuw geleden uitzag.
Haagse school
Talrijke schilders van de beroemde Haagse School ontdekten rond 1900 het polderlandschap van Kortenhoef
als een walhalla voor kunstenaars. Ook de uit Amsterdam
afkomstige Bernard van Beek
was kort na 1900 regelmatig in
Kortenhoef om er het polderlandschap als inspiratiebron
voor zijn schilderijen te gebruiken. Hij ontmoette er zijn
leermeester Paul Gabriël, die
rond 1870 als eerste het pure
polderlandschap van Kortenhoef als decor voor schilderkunst had ontdekt. De Haagse
School-schilder Paul Gabriël
wordt daarom als de stam-

vader van de Kortenhoefse
School beschouwd.
Bernard van Beek
Bernard van Beek vestigde
zich in 1911 definitief in Kortenhoef, in een woning c.q.
atelier aan de Kortenhoefsedijk schuin tegenover de kerk.
In zijn boot trok Bernard van
Beek er vaak op uit om het
polderlandschap of plasgezichten met penseelstreken op
zijn schilderdoek vast te leggen. Net als bij Gabriël speelt
de stijl van de Haagse school
een belangrijke rol in zijn werk.
Bernard van Beek staat niet
bekend als een vernieuwer in
de schilderkunst. Toch experimenteerde hij een enkele keer.
Zoals in 1915 met ‘Melktijd’.
Hierin zie je een pointillistische
stijl (kleine verfstreepjes) met
invloeden van het luminisme
(schilderen met lichtinvallen).
Een pronkstuk van de tentoonstelling!
U bent van harte uitgenodigd
om de tentoonstelling te bezichtigen. Voor 2 euro is er
een tentoonstellingscatalogus
verkrijgbaar. Meer info: www.
kunstwijdemeren.nl

Ontdek de herfstpracht op
Boekesteyn
‘S- GRAVELAND
Wandel op zondag 9 oktober door het herfstbos
van Boekesteyn. Geniet
van 10.30 tot 12.30 uur van
de herfst en paddenstoelenpracht op deze buitenplaats in ’s-Graveland.
Veel paddenstoelen leven van
dood hout en afgevallen bladeren. Zij zetten deze weer om in
waardevolle voedingsstoffen
voor planten en bomen. Vooral
in de herfst laten paddenstoelen zich goed zien. Ze komen

in alle soorten, maten, kleuren
en geuren voor. Voor de een
moet je op de knieën en voor
de ander hoef je alleen maar
je neus te volgen.
Handig om te weten
Koop van tevoren je tickets online; Honden kunnen niet mee;
Zorg dat je een kwartier van
tevoren aanwezig bent.
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Wonen in Wijdemeren?
NVM Open Huizen Dag op zaterdag 1 oktober

OVERMEERSEWEG 91
NEDERHORST DEN BERG
135 M 2 - € 1.125.000,- K.K.

PLATANENLAAN 74
NEDERHORST DEN BERG
119 M 2 - € 525.000,- K.K.

OVERMEERSEWEG 111
NEDERHORST DEN BERG
156 M 2 - €750.000,- K.K.

DE BIEZEN 5
NEDERHORST DEN BERG
152 M 2 - € 695.000,- K.K.

LANGE WETERING 40
NEDERHORST DEN BERG
151 M 2 - € 649.000,- K.K.

DE BIEZEN 11
NEDERHORST DEN BERG
151 M 2 - € 695.000,- K.K.

EILANDSEWEG 32 C204
NEDERHORST DEN BERG
55 M 2 - € 199.500,- K.K.

REMBRANDT VAN RIJNHOF 19+G
NEDERHORST DEN BERG
109 M 2 - € 465.000,- K.K.

FRANS FENNISHOF 22
ANKEVEEN

PROFESSOR POELSSTRAAT 46
HILVERSUM
122 M 2 - € 495.000,- K.K.

JOZEF ISRAELSLAAN 7
NEDERHORST DEN BERG
121
M2 - € ONDER
425.000,K.K.
VERKOCHT
VOORBEHOUD

VREELANDSEWEG 64
NEDERHORST DEN BERG
130 M 2 - € 875.000,- K.K.

MIDDENWEG 78 | 1394 AM NEDERHORST DEN BERG
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VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD

Zeker weten.
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