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En het zit er 		
weer op!
Door Joris van Lierop

ANKEVEEN
De jaarlijkse kermis in
Ankeveen bracht dit jaar
meer bezoekers op de
been dan ooit. Op vrijdag
begon het gillen in de
zweefmolen, bijpraten aan
de statafels en het rollen
van Euro’s in grijpmachine en ballenbak.
In de avond werd het heerlijk fris. Eindelijk kon die luie
lome zomer worden afgeschud en de herfst worden
verwelkomd. Onder de volle

maan werd op het plein en in
de feesttent gefeest en geproost. De volgende ochtend
was voor menigeen zwaar.
Nagenoeg alle elftallen van
ASV speelden een moeizame wedstrijd, oliebol en suikerspin nog te veel in buik en
knieën. In de middag kwam
het feest op de markt weer
op gang, maar dit ging over
in een tumultueuze avond. De
feesttent van Ankeveen blijkt
inmiddels een interregionale
aantrekkingskracht te hebben. De grote toestroom van
bezoekers zorgde in de late
uren voor te grote drukte en

STERK! Makelaars Nederhorstdenberg

Bent u benieuwd naar de
waarde van uw woning?

werd het zeer onrustig rondom de markt. De Stichting Bevordering Vermaak en Cultuur
zal zich beraden hoe dit bij
de volgende editie in goede
banen te krijgen. Met de hulp

Wij komen vrijblijvend
langs voor een
waardebepaling.

www.sterkmakelaars.com
www.makelaarnederhorstdenberg.nl

ZONDAG

16 OKTOBER
WWW.DONEVENTS.NL
OPEN VAN 9:0016:00

van menigeen keerde laat in
de nacht de rust weer terug
en werd op zondag de kermis
in goede traditie en geweldige
sfeer afgesloten. De Kop van
Jut bracht dit jaar vele verrassingen. Vanzelfsprekend zijn
allen die het podium betraden
de helden van de avond. Om
onder luid gejoel het uiterste
van kracht en precisie uit je te
halen, vergt lef. Bij de dames
was er een groot aantal deelnemers, die een zeer verdienstelijke prestatie leverden. Uiteindelijk ging Ge Steensma er
met de overwinning vandoor.
Zij leverde de perfecte reeks.
Suzanne Verbeek werd tweede en Fabienne Schouten

haalde overtuigend de derde
plek. Bij de mannen was het
een festival vol verrassingen.
Wie zijn geld had ingezet op
de traditionele sterkhouders
uit de familie Torsing, had
daar beter een ranja voor
kunnen kopen. De grote finale werd dit jaar bepaald door
vader en zoon Bouwman,
waarbij Nick Bouwman als
grote winnaar tevoorschijn
kwam. Mark Bouwman eindigde als tweede en Sander
de Kwant bemachtigde derde
plek. Daarmee eindigde het
kermisspektakel van dit jaar
en kunnen we weer de herfst
tegemoet.

Een kat in de zak voorkomen?
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:

redactie@dunnebier.nl
vrijdag 12 uur
(in geval van weekendactiviteiten in overleg)

Aanleverformat:

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

Aantal woorden:
Ingezonden brieven:

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

Foto’s:

!

jpeg formaat; minimaal 500 kb.

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

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

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

www.weekbladwijdemeren.nl / www.denieuwsster.nl

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
H. Antonius

Zo. 16 oktober: 9.30 uur:
J. Dresmé
St. Martinus
Zo. 16 oktober: 19.00 uur:
W. Balk
OLV Hemelvaart
Za. 15 oktober: 9.30 uur:
W. Balk

PKN GEMEENTEN
Willibrordkerk

Zo. 16 oktober: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 16 oktober: 10.00 uur:
Ds. B. de Borst
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 16 oktober: 9.30 uur:
Ds. M. Roelofse
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 16 oktober: 11.15 uur:
Nescio-lezing / koffieconcert.
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 16 oktober: 10.00 uur:
Geen opgave ontvangen

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

bij overlijden dag en nacht

T 06 233 09 339

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

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

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

Wijnands

Install
t
tall
a
atie
Service
vice
Wij ver
verzorgen al
l le voorkomende
werkzaam
kzaamheden op het gebied van:
Water, G as, Zink, sanitair, riolering
en dakb
akbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50
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Zagt ‘deel kosten loopt op tot 4,5 miljoen’
WEEKBLADWIJDEMEREN
Interpellatiedebat
begroting
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Dorpsbelangen had vorige
week maandag een interpellatiedebat aangevraagd
over het proces van de
Begrotingsraad, met steun
van alle politieke partijen.
Die belangrijkste vergadering van het jaar is nu uitgesteld naar 14 december.
Ruim een maand later dan
gepland. Niet alleen zijn er
grote zorgen over de penibele financiële situatie,
maar DB- woordvoerder
Jan-Jaap de Kloet sprak
ook van ‘een chaos’ waar
het de informatie betrof.
Financieel wethouder Gert
Zagt gaf antwoorden op
een spervuur aan vragen.
Bovendien lichtte hij een
tipje van de sluier op waar
het ging om de kosten voor
2023.
De Kloet vroeg zich af wat er
gebeurd was in de afgelopen

maanden. Hoe kon het dat de
raad niet is geïnformeerd over
een tekort op de begroting?
Zijn CDA- collega Rosalie van
Rijn wilde precies weten wat
die ‘conceptcijfers’ inhielden.
Bovenal is het de vraag wat de
gevolgen zijn voor Wijdemeren. Zagt weersprak het beeld
dat er verwarring zou zijn, het
gaat om cijfers die nog niet
zijn voorzien van een aanpak.
Als gevolg van een tekort aan
ambtenaren is het nodig om
meer tijd te nemen. “Want het
gaat om zware keuzes. Met
voorstellen die realistisch en
uitvoerbaar zijn”, zei de wethouder. Op aandringen van
Rosalie van Rijn kwam hij met
een kostenpost van 4,5 miljoen, en dat is nog niet alles.
Als gevolg van o.a. inhuur van
externe krachten, de energierekening, de snel oplopende
inflatie en een tekort op het
Sociaal Domein. Wel hoopte
de wethouder dat deze cijfers
worden gezien in een breder
perspectief. Hij erkende dat er

een meevaller was van 3,5 miljoen. “Maar eenvoudig kosten
en baten van elkaar aftrekken
en zo tot een bedrag onder de
streep komen, is te simpel.”
Preventief toezicht
Gert Zagt zou er geen moeite
mee hebben als de provincie
Noord- Holland zou overgaan
tot een preventief toezicht,
waarbij begrotingswijzigingen
moeten worden voorgelegd
aan Haarlem. Sterker nog,
steun zou Wijdemeren juist
op het paard kunnen helpen.
Want hap-snap een aantal
maatregelen op papier zetten, daar was volgens Zagt de
gemeente niet bij gebaat. Hij
benadrukte dat er nog steeds
ambities kunnen worden uitgevoerd, zoals enkele plannen
met de wegen. De eis van DB
dat de raad alle cijfers kan inzien, wees de wethouder resoluut af, omdat ze nog tijdelijk
zijn. De komende maand is er
een strakke planning waarbij
de raad op diverse momenten

Foto: Gert Zagt (foto: gem. Wijdemeren, Marjolijn Lamme)

kan meepraten over die cijfers.
De lange extra raad nam in ie-

der geval niet alle zorgen weg.

Foto van de Week

’s Morgens een heerlijk sportief rondje Loosdrecht Hoorneboeg is in ieder seizoen fantastisch (foto: Edgar Broekman)
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Feestmiddag Willem van Diermen
Stichting

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

KlinieK HeiHof
HilversuM

NEDERHORST DEN BERG
De Willem van Diermen Stichting organiseerde afgelopen
zaterdag een gezellige middag. En gezellig werd het.
Martin Wewer speelde als
vanouds de mooiste deuntjes
voor de meer dan 65 aanwezigen. Menigeen werd, ondanks
de oplopende leeftijd, verleid
tot een dansje. Uiteindelijk
werd er zelfs een polonaise
gelopen. Mevrouw Theebe
droeg spontaan een leuk gedicht voor en de medewerkers
werden getracteerd op vele
positieve reacties. De middag
was overduidelijk een groot
succes. Een succes dat mede
kwam door Truus, Ton en Jeanet, die de heerlijkste hapjes
hadden verzorgd.

WEE

NIEUWS VOOR AN

Op naar de volgende festiviteit, de viering van de verjaardag van naamgever van de
Willem van Diermen Stichting.

HISTORISCHE

FOTO VAN DE WEEK
De eerste auto van ‘s-Graveland?

BoTox € 89,filleR € 195,-

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

kliniekheihof.nl 035-7724824 info@kliniekheihof.nl

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

Dat feest is op zaterdag 5 november in de middag, dus hou
deze datum vrij !

Charles Henri Labouchère (1863 Zeist)
zien we hier achter het stuur van zijn rode
FIAT ‘Double Pheaton’ 25/40 PK met ‘Roi
des Belges’ carrosserie rond 1910 voor
zijn landgoed ‘Bantam’ aan de Fransche
Kampweg. In 1899 had hij dit grote landhuis gekocht dat helaas in 1970 is afgebroken. Misschien was het de eerste auto
van ’s-Graveland, omdat in deze tijd een
automobiel nog voorbehouden was aan
zeer bemiddelde mensen gezien de hoge
aanschafprijzen die wel 8000 gulden konden bedragen voor een model als deze.
Bovendien moest men beschikken over
een garage en een chauffeur. Iedereen
van 18 jaar en ouder kon tot aan de Eerste
Wereld Oorlog een rijbewijs krijgen. Een
rijexamen werd niet nodig geacht omdat
dit mensen toch maar overmoedig zou
maken en zou aanzetten tot roekeloos

gedrag! Omdat het kentekenbewijs met
nummer G 150 (G stond voor N-Holland)
van deze vroege FIAT bewaard is gebleven, kennen we ook de naam van de in
het wit geklede chauffeur op de foto die
ook als berijder op het kenteken/rijbewijs
stond ingeschreven. Dat was de heer
Andries Knevel (1875 Putten). De eerste
auto in Nederland was van de Haagse
fotograaf Zimmerman in 1896. Al in de jaren na 1900 zou de automobiel ondanks
de kosten een snelle opmars maken. In
onze dorpen waren ook de wasserijen
‘early adapters’ in het gebruik van auto’s.
Veel wasserijen beschikten al snel over
vrachtauto’s en na de Eerste Wereld Oorlog raakte de ‘automobiel’ meer en meer
ingeburgerd en was ze niet meer weg te
denken uit het straatbeeld. Maar pas in de
jaren zestig zou de auto echt gedemocratiseerd worden en zou ook ‘s-Graveland
voorgoed veranderen.

NIEUWSSTER
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Uitnodiging maaltijd in de 			
WEEKBLADWIJDEMEREN
Bergplaats 22 oktober
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

NEDERHORST DEN BERG
De afgelopen tijd hebben
ons diverse signalen bereikt dat er verschillende
mensen in Nederhorst den
Berg zijn die moeite hebben in deze tijd de eindjes
aan elkaar te knopen.
Dit als gevolg van de extreem
gestegen prijzen van de energie en in iets mindere mate
van de toch ook flink gestegen
prijzen van de eerste levensbehoeften. De ondersteuning
van overheidswege door middel van de energietoeslag voor
een bepaalde groep mensen
uit onze samenleving biedt

enige verlichting. De diaconie
is er voor al deze mensen om
waar dit maar kan te helpen.
Dit is mogelijk met een financiële ondersteuning of door het
helpen bij het invullen van een
aanvraagformulier. Wij bieden
u dan ook de gelegenheid om
strikt vertrouwelijk deze zorgen en problemen met ons te
bespreken.
Daarnaast nodigen wij inwoners van Nederhorst den Berg,
die moeite hebben de eindjes
aan elkaar te knopen uit voor
een maaltijd op 22 oktober
2022 in de Bergplaats, Kerkstraat 32. De deuren van de

Bergplaats staan vanaf 16.00
uur voor u open.
Wel willen we graag weten
voor hoeveel personen wij
deze maaltijd mogen verzorgen en vragen u vóór 20 oktober 2022 u aan te melden bij
een van de onderstaande personen. Henny Pos tel. 254515
email,
hennypos@xs4all.nl,
Fiep Bouwer tel. 06-40515208
email p.bouwer8@kpnplanet.
nl of Jeanet van Rooden tel.
06-50288323 email jeanetvr60@gmail.com.
Graag tot 22 oktober.

ĞŶŐƌĞĞƉƵŝƚŽŶǌĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͗
• <ŶŝŬĂƌŵƐĐŚĞƌŵ͕ƵŝƚǀĂůƐĐŚĞƌŵĞŶ͕ƐĐƌĞĞŶƐ͕ƌŽůůƵŝŬĞŶ͕ŵĂƌŬŝĞǌĞŶ
• ZŽůŐŽƌĚŝũŶĞŶ͕;ŚŽƵƚĞŶͿũĂůŽĞǌŝĞģŶ͕ĚƵĞƚƚĞƐ͕WůŝƐƐĞŐŽƌĚŝũŶĞŶ
• /ŶǌĞƚŚŽƌĞŶ͕ŽƉǌĞƚŚŽƌĞŶ͕ƉůŝƐƐĞŚŽƌĚĞƵƌĞŶ
DĂĂŬŬĞŶŶŝƐŵĞƚŽŶƐďĞĚƌŝũĨĞŶďĞůǀŽŽƌĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŵĞƚDŝĐŚĞůůĞ<ůĞƚŽŶϬϲϭϰϳϰϯϮϳϳ ŽĨƐƚƵƵƌĞĞŶĞŵĂŝů
ŝŶĨŽΛŶŽǀŝͲŽŵŶĞƐ͘Ŷů͘

EĂũĂĂƌƐ ĂĐƚŝĞ ͗ tŝůũŝũĞƌǀŽůŐĞŶĚĞǌŽŵĞƌŽŽŬůĞŬŬĞƌĐŽŽůďŝũǌŝƚƚĞŶ͘
>ĂĂƚƐƚĞŬĂŶƐŽƉĚĞǌĞŵŽŽŝĞĂĂŶďŝĞĚŝŶŐ͊KƉсKƉ

ƐĞŵŝͲ ĐĂƐƐĞƚƚĞŬŶŝŬĂƌŵƐĐŚĞƌŵ͕ĨƌĂŵĞŬůĞƵƌǌŝůǀĞƌ͕ǌŝũƉůĂƚĞŶĂŶƚƌĂĐŝĞƚ͕ĚŽĞŬŬůĞƵƌĂŶƚƌĂĐŝĞƚ͕ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚŵĞƚ
ŽƉďŽƵǁƐĐŚĂŬĞůĂĂƌ͘^E>>>sZ/E'

ϯŵĞƚĞƌďƌĞĞĚŵĞƚĞĞŶƵŝƚǀĂůǀĂŶϮ͕ϱŵĞƚĞƌ
ϰŵĞƚĞƌďƌĞĞĚŵĞƚĞĞŶƵŝƚǀĂůǀĂŶϯŵĞƚĞƌ
ϱŵĞƚĞƌďƌĞĞĚŵĞƚĞĞŶƵŝƚǀĂůǀĂŶϯŵĞƚĞƌ
DŽŶƚĂŐĞ

Amsterdam, oktober 2022

van € ϵϱϰ͕ϬϬ
van € ϭϮϭϴ͕ϬϬ
van € ϭϰϰϵ͕ϬϬ
van € ϯϰϱ͕ϬϬ

ǀŽŽƌ€ ϳϱϬ͕ϬϬ
ǀŽŽƌ€ ϴϵϰ͕ϬϬ
ǀŽŽƌ€ 1049,00
ǀŽŽƌ€ 295,00

DŝĚĚĞŶǁĞŐϲϬ
EĞĚĞƌŚŽƌƐƚĚĞŶĞƌŐ
'ĞĞŶƐŚŽǁƌŽŽŵ

najaarsschouw 2020
2022
De najaarsschouw
Minder doen voor meer groen
Brede schouwsloten
Optie 1: in het midden
1x per jaar
2 meter planten
weghalen

Brede schouwsloten
Optie 2: onderhoud vanaf 1 kant

1x per jaar
2,5 meter planten
weghalen

De jaarlijkse schouw
van sloten wordt
gedaan van 31 oktober
tot en met 11 november.
We controleren dan of
de sloten voldoende
zijn onderhouden,
zodat het water goed
kan doorstromen.
Als u geen brief van
ons ontvangt dan is
alles in orde.

Meer weten?
Schouwsloten smaller dan 2,5 meter
1 x per jaar
90% planten
weghalen

De regels voor het onderhoud van sloten en dijken
staan beschreven in de
Keur van Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht.
Meer informatie over
onderhoud en regelgeving
(Keur) vindt u op
www.waternet.nl/schouw.
U kunt ook bellen met
Waternet; tel: 0900-9394
(lokaal tarief).

Bent u op zoek naar diverse soorten zand,
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?
Wilt u uw groenafval, puin, hout of grond storten?
Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water?
Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?
Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl - T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30
en op zaterdag van 8:00 tot 12:30
Al 70 jaar gevestigd op de
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Telescopische glasbewassing
Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland
035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk
Ontdek hoe op hartstichting.nl

NIE
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Brokkenpiloot Verwenmiddag in De Blinker

Speculaas
brok
deze week

€ 2,50

per stuk

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

KORTENHOEF
Oktober is het borstkankermaand en daarom organiseren leefstijlconsulent Miriam Hogervorst en
holistisch coach Bianca
Rutten een gratis verwenmiddag speciaal voor
vrouwen die leven met of
na borstkanker.
Naast de praktijken van Miriam en Bianca zijn ook aanwezig: huidtherapeute Naomi
de Groot van praktijk Hartje
huid en Ingrid Visser van prak-

tijk Feet your mind – voetreflextherapie & coaching.
Laat je lekker verwennen, en
ontmoet andere vrouwen die
hetzelfde hebben meegemaakt.
Op zaterdag 22 oktober ben je
van harte welkom in Cultureel
Centrum de Blinker in Kortenhoef.
Inloop: 14:00u – 16:30uur. Locatie: Cultureel Centrum de
Blinker, Parklaan 5 in Kortenhoef.

WEE

Gezien de beperkte ruimte
is het fijn als je ons even wilt
NIEUWS
VOOR AN
laten weten dat je komt.
Aanmelden kan via onderstaande
contactgegevens:
www.holistischcoachbianca.nl
/ 06 – 17806350. www.Leefstijlconsulentmiriam.nl / 06 –
46503972
Koffie en thee met wat lekkers
staan voor je klaar. We maken
er een mooie middag van!

Workshop bevallen in 1 dag

• 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

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.
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Voor een verrassend assortiment:
BOERENKAAS
Weekblad -Wijdemeren
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

NEDERHORST DEN BERG
Je hebt een druk leven met
werk, je sociale leven, met
elkaar; kortom met van
alles. En dan ben je zwanger... Tijd voor of zin in een
cursus van enkele weken
achter elkaar heb je niet.
Daarom is er nu de workshop Bevallen in 1 dag!
B Prepared bied je de gelegenheid om in 1 dag, met je
partner, klaargestoomd te
worden voor de bevalling. Alle
relevante zaken komen deze
dag aan bod: Hoe moet je puffen, hoe moet je persen, wat
doe je als de weeën beginnen, wat doe je als je vliezen
breken? Om alvast een paar
van de onderwerpen te be-

noemen.
Naast een gedegen voorbereiding leer je tevens
ontspannings- en ademhalingstechnieken, Rebozo ontspanningsmassage en nog
veel meer.
Daarnaast informeren we je
o.a. ook over de rol van de
verloskundige en eventueel
het ziekenhuis.

en na de middagsessie ga je
rond 15.30 uur naar huis met
een hoop opgedane kennis
én een goed gevulde goodie-bag.
Er is plek voor maximaal 5
stellen, dus wees er snel bij!
De cursus gaat door bij minimaal 2 stellen.

Op zaterdag 22 oktober of
zaterdag 10 december leer je
het allemaal!

De cursus wordt gegeven bij
het Sociaal Cultureel Centrum, Blijklaan 1 in Nederhorst
den Berg. De kosten per stel
bedragen 175 euro voor de
hele dag.

De dag begint om 10 uur met
ontvangst met koffie/ thee en
iets lekkers. Na het ochtend
programma volgt de lunch

Voor meer info en aanmelding:
www.b-prepared.nl,
info@b-prepared.nl of 0611085386

Meren, namelijk Goois Democratisch Platform en Hart voor
BNM. Jelmer Kruyt (GDP) en
Nico Schimmel (Hart) lichten
dit toe bij presentator Ruud
Bochardt. In TV Magazine
is er onder andere aandacht
voor het terugplaatsen van
het ornament op de Utrecht-

se Poort in Naarden Vesting.
Voor diegenen die kijken via
Ziggo: GooiTV is op kanaal
48. Via KPN is dat kanaal
1432. Via T-Mobile is dat kanaal 842. Of ga naar gooitv.nl,
‘programma’s kijken’.

GooiTV
REGIO
De programmering vanaf
woensdag 12 oktober: Het
politiek-maatschappelijke
discussieprogramma In Derde Termijn staat stil bij het
samengaan van de twee
grootste lokale partijen in de
gemeenteraad van Gooise

Woensdag  juli 

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen

NIEUWSSTER
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Flinke opknapbeurt Nieuw-Loosdrechtsedijk
WEEKBLADWIJDEMEREN

Tekst en foto Frank Scheers

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

LOOSDRECHT
Het gaat beginnen. De arbeidsintensieve opknapbeurt van de Nieuw-Loosdrechtsedijk in Boomhoek
en Muyeveld. Het wegdek
is versleten, de afwatering
kan beter en de ondergrondse kabels en leidingen zijn aan vervanging
toe. Volgens KWS, de uitvoerende partij, gaat dit
plaats vinden in de komende twee laagseizoenen en
wel gedurende 3 oktober
2022 tot 1 april 2023 en 1
oktober 2023 tot 1 april
2024.

gebied
Een werkgebied bestaat uit
twee werkvlakken achter elkaar. Binnen elk vak wordt aan
een bepaald onderdeel gewerkt. In het ene vlak wordt bijvoorbeeld aan de riolering gewerkt en in het andere vak aan
het nieuwe straatwerk en de
huisaansluitingen van de woningen. Hierdoor ontstaat een
lint tot 1 kilometer lang, waarin
op een veilige manier gewerkt
kan worden en waardoor eenrichtingsverkeer mogelijk is.
Fietsers en brommers mogen
overigens wel van twee richtingen gebruik maken.

KWS heeft voor de buurtbewoners en eventuele andere geïnteresseerden een bouwapp
beschikbaar gesteld waar men
de bouwactiviteiten kan volgen. In de bouwapp kan men
zoeken naar “Herinrichting
Nieuw-Loosdrecht” om de informatie te vinden.

De enige partijen, die altijd
gebruik mogen maken van
tweerichtingsverkeer zijn de
hulpdiensten.

Eenrichtingsverkeer
Tijdens de werkzaamheden
is gekozen voor eenrichtingsverkeer richting Nieuw-Loosdrecht. Als u in Nieuw-Loosdrecht bent en u wilt naar
Muyeveld of Boomhoek, dan
kunt u het beste rijden richting
Hollandsche Rading en Westbroek. Vanuit Oud-Loosdrecht
kunt u eventueel kiezen voor
het rijden richting Nieuwerhoek, Breukelen en Breukeleveen.

Fase 1 b: Huisnummers 210
t/m 224 / 14 november 2022 –
7 maart 2023
Fase 1 c: Huisnummers 223
t/m 229 / 20 december 2022 –
14 maart 2023

Buslijn 122
Bus 122 rijdt vanaf 7 oktober
2022 vanuit Utrecht richting
Nieuw-Loosdrecht volgens de
gewone dienstregeling. Vanuit
Nieuw-Loosdrecht gaat bus
122 richting Westbroek waar
reizigers kunnen overstappen
vanaf de halte Prinses Christinastraat.

Fase 2: oktober 2023 – april
2024

Planning
Fase 1: oktober 2022 – april
2023.

Reacties uit de buurt
Natuurlijk ondervinden de bewoners en passanten ongemak door deze herstelwerkzaamheden. De een heeft
begrip voor eenrichtingsverkeer en de ander had liever
tweerichtingsverkeer gezien.

Fase 1 a: Huisnummers 201
t/m 209 / 3 oktober 2022 – 1
februari 2023.

Fase 2 a: Huisnummers 231
t/m 265 / 2 oktober 2023 – 18
januari 2024
Fase 2 b: Huisnummers 267
t/m 297 / 10 november 2023 –
20 maart 2024

Eigenaar van restaurant Argentinos in Boomhoek, de
heer Oscar Kelada: “Ik ben
heel ontstemd over hoe de
gemeente met mijn restaurant
omgaat. Ik zit hier al 17 jaar.
Corona heeft ons veel geld
gekost. Nu krijg ik te maken
met twee maal een half jaar ellende, omdat de Nieuw-Loosdrechtsedijk vernieuwd dient
te worden. 75% van mijn omzet komt uit bedrijfsfeesten,
trouwerijen,
familiefeesten,
bedrijfsvergaderingen met diner en dergelijke. De bereikbaarheid van mijn restaurant
is gedurende een half jaar
heel beperkt. Ook de gemeente werkt niet mee om bijvoorbeeld op borden langs de weg
aan te geven welk bedrijf hoe
en waar bereikbaar is. Dit gaat
mij veel geld kosten. Ik ben
enorm teleurgesteld door de
gemeente.”

Een gepensioneerde bewoner
uit Muyeveld: “Veel bewoners
zijn onrustig over de herstelwerkzaamheden. Vooral over
hoe hulpdiensten op tijd kunnen komen bij een noodgeval.
Volgens zeggen mogen ze wel
in twee richtingen rijden bij
een noodgeval. Hoe gaat dat
als de enige weg vol zit? Je
kunt geen kant op. Is daar wel
goed over nagedacht? Daarnaast hebben we geopperd
om een parkeerplaats te laten
realiseren op het punt waar je
niet verder mag. Je kunt daar
je auto parkeren en op de fiets
naar je woning fietsen. De
gemeente wilde dat niet faciliteren. Dit betekent continu
veel omrijden. De gemeente
suggereert te luisteren, echter dit luisteren resulteert niet
in actie. We gaan het allemaal
wel zien wat voor chaos het
wordt.”

Unieke Ankeveneense combinatie in Geef me de 5.
Op de Cannenburgerweg in
Ankeveen runt de familie Van
ter Meij sinds 1991 het hotel
en partycentrum ‘De 3 Dorpen’, vernoemd naar het ‘driedorpenpunt’ bij de Klapbrug
van Ankeveen, Kortenhoef en
’s-Gravenland. De vorige eigenaar gaf bij de overdracht
een positief duwtje in de rug
en zei “Binnen 15 jaar zullen
jullie hier wel vertrokken zijn”,
maar niets is minder waar, het
ondernemende stel Wim en
Angela van ter Meij zijn met
een enthousiast team al ruim
30 jaar actief met De 3 Dorpen én Wijdemeren Tours, de
busonderneming die ook door
het stel wordt geëxploiteerd.

Wim achter de tap en Angela
achter het stuur? Of is het andersom? Je ziet en hoort het
in een nieuwe aflevering van
‘Geef me de 5’ die vanaf 12 oktober, de 2e woensdag van de
maand, weer is te bekijken op
ondernemendwijdemeren.nl.

Jan Lagrouw

Dit is een uitgave van de gemeente
Wijdemeren en Sportadviesgroep.nl
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Eindredactie: Ine Klosters / Frank Wolfs
Teksten: Kirsten Thuis-Woudenberg
Fotografie: Fotostudio 68
Vormgeving: GPM Design
Contact: frank@sportadviesgroep.nl
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Tips, tools en testen
bij de Gezondheidsmarkt
Door: Saskia Luijer

Zaterdagmiddag 8 oktober organiseerde Gezond
Wijdemeren een Gezondheidsmarkt in zowel
sporthal De Fuik in Kortenhoef als sporthal
Eikenrode in Loosdrecht. Een gezellige en laagdrempelige manier om je leefstijl te testen en om
tips en tools te krijgen voor het verbeteren ervan.
“Welk product bevat het minste
suiker? En waarin zitten de
meeste vezels?” Met deze quizvragen nodigt diëtist Marieke van
de Schepop de bezoekers uit om
hun kennis te testen. Dat is nog
best lastig zonder het raadplegen
van het voedingsetiket.
Bij een kraampje verderop de
Kortenhoefse markt zit Etienne
van boekwinkel CW’76. Zij heeft
boeken en tijdschriften uitgestald over een gezonde leefstijl,
gezond eten en gezond koken.
Ter illustratie daarvan kun je
verspreid in de sporthal allerlei
soorten fruit en snoepgroenten
pakken. Maar een gezonde
leefstijl is meer dan gezonde
voeding. Op een grote poster bij
de huisartsenpraktijk wordt dat
uitgelegd aan de hand van het
‘leefstijlroer’. Om lichamelijk en

geestelijk gezond te blijven, zijn
zes pijlers van belang: voeding,
verbinding, middelen, beweging,
ontspanning en slaap.
Belang van bewegen
Dat bewegen belangrijk is,
weet ook gymnastiekvereniging
Sportivo. Zij geven lessen in
Kortenhoef en Loosdrecht voor
inwoners van 45 tot 100 jaar. Zo
kun je werken aan coördinatie,
stabiliteit, lenigheid, kracht en
uithoudingsvermogen. Maar,
wordt benadrukt, alle groepen
zijn vooral heel gezellig.
Het plezier in bewegen staat
voorop! Dat is ook het geval bij
Fitness en fun en bij Trimclub
Kortenhoef. Wie gericht persoonlijke doelen wil bereiken,
kan sinds kort personal training
krijgen bij stichting Buro Sport,
verzorgd door Olav Knip.
Het platform Doortrappen helpt

weer bij het veilig fietsen tot
je 100e. Dat begint al op jonge
leeftijd, want voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar bieden zij een
naschoolse carrousel. Ook de
Sportadviesgroep is actief op
basisscholen, met het Fitgaafproject, vol met beweging, dans,
muziek en leefstijltips.
Gezondheid testen
In de kleedkamers van De Fuik
nemen sportcoaches fittesten af
bij bezoekers die zich hiervoor
hebben aangemeld. Een eenvoudige bloedsuikertest kan bij
het marktkraampje van de
apotheek/huisartsenpraktijk,
waar je ook je bloeddruk kan
laten meten. In de stand van
Inovum wordt de handknijpkracht bepaald. Even flink
knijpen in het apparaat en
vervolgens je score vergelijken
in de leeftijdstabel. Om ook als
80-plusser veilig en zelfstandig
thuis te kunnen wonen, biedt
Thuiszorg Oefentherapie een
gratis valrisicotest en ondersteuning op maat. Bij voet-ongemak is pedicure en manicure
Cura het juiste adres. Met fijne
verzorgingsproducten en een
deskundig advies.
Slapen en ontspannen
Suzanne Renkema, de drijvende
kracht achter de Gezondheidsmarkt, geeft met passie uitleg
over haar Zorg voor bewegen
en slaapoefentherapie. Want
ontspannen en goed slapen is
essentieel voor de balans. Dat
benadrukt ook Yoga Mine,
die net als Yoga Debra allerlei
demolessen verzorgt tijdens de
middag. Een mooie kans om
kennis te maken met bijvoorbeeld stoelyoga, poweryoga en
pilates. In de goodiebag die mee
naar huis gaat, vallen de flyers
van Natuurmonumenten op:
Welkom op de Buitenplaatsen.
Een oproep om naar buiten
te gaan en te genieten van de
mooie omgeving waarin wij
wonen. Dat kan gratis en voor
niets. Elke dag.

< Meten van de handknijpkracht

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: Ontspanning
Een goede balans tussen stress
en ontspanning is een belangrijke
voorwaarde voor een goede
gezondheid.
Voldoende ontspanning, rust en
op een juiste manier met stress
omgaan zijn daarom belangrijke
pijlers voor een gezonde leefstijl.
Als je bijvoorbeeld een deadline
hebt voor je werk, een tentamen
moet maken, een presentatie
moet geven of druk bent met de
kinderen dan geeft dit ‘gezonde
spanning’. Het is dan belangrijk
dat je na deze stress zorgt voor
ontspanning. Zo breng je je
ademhaling en hartslag tot rust.
Als je een drukke dag hebt is
het belangrijk om voor jezelf
kleine ontspanningsmomenten
in te plannen en even uit de
(werk)situatie te stappen. Ga in
je pauze even wandelen in de
natuur, geniet heel bewust van
je kopje koffie, lees een artikel,
luister een podcast, of doe een
snelle meditatie.
Zet er in de avond iets tegenover
dat je energie geeft. Spreek iets
leuks af met vrienden, ga sporten
of plan tijd voor jezelf in voor
het lezen van een boek. Het kan
helpen om voor jezelf een
overzicht te maken met dingen
waar je energie van krijgt en
dingen waar je moe van wordt:
energiegevers en energienemers.
www.dominiqueleefstijlcoach.nl
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Fietsen uitgereikt aan
Wijdemeren hijst
Oekraïense vluchtelingen regenboogvlag

Zonsopkomst
@selma.van.dijk
#mooiwijdemeren

Bekendmakingen

Tot en met 15 oktober vindt de vierde Gooische
Rainbow Week plaats, een initiatief van stichting
Gooi & Vecht Inclusief. Iedereen hoort erbij, is de
insteek.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Alzheimer café

Team Alzheimer Café Hilversum / Wijdemeren
nodigt belangstellenden uit voor een muzikale
avond in de Koepel met Rudolf Goedhart op
woensdag 12 oktober aan de Kapittelweg
399a. De inloop is vanaf 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Woensdag 9 november is er een bijeenkomst
rond het thema ‘als opname in zicht komt’.
Woensdag 14 december staat de vraag
centraal: Hoe houd je herinneringen levend?
Een levensboek kan daarbij helpen.
Voor meer informatie e-mail naar
alzheimercafe.hilversum@alzheimervrijwilligers.nl
of bel met Atie Vos-Tabak (06-14773182).
>

Helpdeskfraude: ‘Bij twijfel hang op en klik weg’
Oplichters worden steeds slimmer en
passen een trucje toe waardoor het
lijkt alsof ze bellen namens de bank
of een instelling. Ook al lijkt het telefoontje nog zo betrouwbaar, vertrouw
altijd op uw onderbuikgevoel.
‘‘Twijfelt u ook maar een klein beetje?
Hang op en klik weg’’, zegt ABN AMRO
fraudebestrijder Linda. “Uw bank zal
u echt nooit vragen om geld over te
maken!”
Linda is een zogenoemde domein expert op
het gebied van communicatie inzake fraude en
veilig bankieren. “Een groot en veel voorkomend
probleem is helpdesk- en bankmedewerkerfraude. Dit houdt in dat oplichters zich voordoen als medewerker van een instantie, zoals
de politie, een ministerie of een grote bank en
op deze manier proberen zij informatie of geld
van u te stelen.”
Bankhelpdeskfraude komt veel voor en zorgt
jaarlijks voor tientallen miljoenen euro’s
schade. Banken als ABN AMRO gaan die fraude

tegen door kennis te delen met andere banken
en politie. Ze halen valse websites en e-mails
uit de lucht, boeken gestolen geld terug en
heffen rekeningen van oplichters op. “Toch is
het haast onmogelijk om iedereen te beschermen. U kunt zichzelf ook beschermen tegen
bankhelpdeskfraude.”
Linda benadrukt vijf veiligheidsregels. Houd
uw beveiligingscodes geheim. Zorg ervoor dat
uw (digitale) betaalpas nooit door een ander
gebruikt wordt. Beveilig de apparatuur voor
bankzaken. Controleer regelmatig uw rekening
en meld incidenten direct aan uw bank.
Verder adviseert ze de limiet van de betaalpas
zo laag mogelijk te houden, alerts in te stellen
bij afschrijvingen en de wifi-code geheim te
houden.

Voorkomen
Voorkomen is beter dan genezen. Helpdeskfraude is te herkennen. Oplichters benadrukken
altijd dat er spoed is. Ze willen dat u uw bankpas opstuurt of ze komen de pas zelfs ophalen.
Of ze zeggen dat uw computer besmet is en

dat u dit zo snel mogelijk moet oplossen.
Iedereen kan het slachtoffer worden. Wat te
doen? Schaam u niet! Doe aangifte bij de
politie en meld het bij de betreffende instelling,
in sommige gevallen kunt u uw geld terugkrijgen. Verder kan de fraudehelpdesk u goed advies
geven via www.fraudehelpdesk.nl.

Oktober is in de Europese Unie
uitgeroepen tot de maand van de
cybersecurity.
Vermijd digitale oplichting, is het
achterliggende doel. Dat gevaar is
dichterbij dan u denkt. Duizenden
mensen worden dagelijks het
slachtoffer van helpdeskfraude,
phishing en whatsappfraude. In
een drieluik besteedt Wijdemeren
Informeren aandacht aan deze
vormen van diefstal. Om te
beginnen: hoe wapent u zich
tegen helpdeskfraude?

Trompenburgh dicht

Buitenplaats Trompenburgh is momenteel
gesloten voor publiek wegens een restauratie.
Er kan ook niet getrouwd worden. Tot 2024
wordt in en om het bekende huis in het water
gewerkt aan het vrij maken van de monumentale schilderingen, het herstel van de
zeventiende-eeuwse tuin, een verruiming
van de openstelling voor het publiek en
een vermindering van de CO2 uitstoot.
Het verloop van de restauratie is te volgen
op de website van het naar zeevaarder
Cornelis Tromp vernoemde monument
www.trompenburgh.nl. De buitenplaats in
’s-Graveland behoort tot een van de meest
markante voorbeelden van de zeventiendeeeuwse architectuur.
>

Sluizen gestremd

Door groot onderhoud aan kleine sluisjes
van het Plasssenschap Loosdrecht zijn er
de komende maanden stremmingen bij een
aantal sluizen. Het gaat om de Kraaienestersluis, de Weersluis en de Raaisluis. De omleidingsroutes worden op borden aangegeven.
Op de website www.wijdemeren.nl/nieuws
kunt u zien wanneer er waan de sluizen
wordt gewerkt.
>

Meidoornlaan dicht

In de week van 17 oktober komt er nieuwe
bestrating op de Laan van Eikenrode, vanaf
de kruising met de Eikenlaan tot de sportzaal.
De Meidoornlaan, tussen de Eikenlaan en
de Beukenlaan, gaat eveneens op de schop.
De afsluiting geldt in beide richtingen voor al
het gemotoriseerde verkeer. Een omleiding
wordt ingesteld. Fietsers (lopend, met de fiets
aan de hand) en voetgangers hebben wel
doorgang. De planning, onder voorbehoud, is
om het werk vrijdag 9 december af te ronden.

Wijdemeren
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Fietscoördinator Oekraïne hoeft niet ‘heel technisch’ te zijn
Sinds de eerste Oekraïners zich in de
gemeente Wijdemeren vestigden, zijn er
ongeveer dertig vluchtelingen aan een
fiets geholpen. Het opknappen en op
maat maken van de rijwielen is vrijwilligerswerk. ,,Tot nu toe was er een kundige
vrijwilliger meneer die dat deed, maar
die kan niet meer in verband met zijn
werk’’, zo vat Oekraïne-coördinator
Johan Moolenaar de stand van zaken
samen.
’’Je hoeft niet heel technisch te zijn, maar
het is wel fijn als je handig bent’’, zegt Bas
Immerzeel. Zijn eigenlijke werk is dorpencoördinator, maar totdat er een nieuwe
vrijwilliger is gevonden, zorgt Immerzeel
ervoor dat Oekraïners op een veilige fiets
Wijdemeren kunnen verkennen. ’’Het werk
bestaat uit het nakijken van de verlichting,
controleren van de remmen en onderdelen,

soms een kinderzitje plaatsen.’’ Het gaat om
geschonken, vaak wat oudere, fietsen van
inwoners. ’’Het zijn wat oudere fietsen die
vaak lang hebben stil gestaan, maar geen
wrakken’’, verduidelijkt Immerzeel. Voor
het vervangen van onderdelen is er een
bescheiden budget beschikbaar.

Voorraad
Vooral in het voorjaar was de roep om fietsen
groot. Inmiddels lijkt de piek in de instroom
voorbij. De fietsen die opgeknapt worden,
staan in een aparte fietsenstalling bij het
gemeentehuis. De gemeente heeft er op dit
moment overigens voldoende in voorraad
om aan de vraag te voldoen.
Wie tijd en interesse heeft kan contact
opnemen met sociaal makelaar
Simone van der Sluijs via e-mailadres
s.vandersluijs@wijdemeren.nl.

Kerken in Wijdemeren overwegen gemeenteloket

andere (vrijwilligers-)organisaties bieden hulp
Een aantal kerken uit Wijdemeren heeft
aan kwetsbare bewoners.
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Duurzaamheid: lopen, fietsen en
openbaar vervoer bevorderen

Mobiliteitsplan 2045 ‘Duurzaam, Veilig & Vooruit’
De infographic op de volgende pagina laat de
belangrijkste thema’s en wensen uit ‘Duurzaam, Veilig & Vooruit’ zien. Dit zijn Veiligheid,
Duurzaamheid en Bereikbaarheid. Daarnaast
is Leefbaarheid van belang. Zo wil Wijdemeren de komende 23 jaar bijvoorbeeld vooral
inzetten op veiligheid voor langzaam verkeer:
fietsers en voetgangers.
Brandweer

5 Wijdemeren

50

De gemeenteraad heeft het mobiliteitsplan ‘Duurzaam, Veilig & Vooruit’
aangenomen. Hierin staat de visie van
de gemeente Wijdemeren op mobiliteit voor de komende 23 jaar.

Wat dat betekent voor fietsers, voetgangers,
autoverkeer en openbaar vervoer kunt u
onderaan de infographic lezen. We willen
bijvoorbeeld de snelheid van autoverkeer
verlagen naar 30 kilometer per uur voor
woonstraten en 50 kilometer per uur voor

doorgaande wegen. Dit zal niet overal kunnen.
De brandweer en de bus moeten nog wel op
tijd kunnen komen.

Samen met inwoners
Ieder jaar beslist de gemeenteraad welke projecten we mogen uitvoeren. Er moet natuurlijk
geld voor zijn. In het mobiliteitsplan staat in
grote lijnen wat we belangrijk vinden. Hoe dat
er in uw wijk of straat precies uit gaat zien,
weten we nog niet. Als we iets gaan uitvoeren
gaan we eerst in gesprek met inwoners.

5 Wijdemeren

Voetganger

Auto

Openbaar vervoer

• Veilige looproutes
bij voorzieningen die
veel bezocht worden
door kwetsbare
verkeersdeelnemers, zoals
winkels en scholen
• Meer onderhoud op
hoofdroutes voor egaler
voetpad en minder hobbels
• Onderzoek of deze routes
geschikt zijn voor gebruik met
rollator of rolstoel

• Maximumsnelheid van 30
kilometer per uur voor
woonstraten, waar dat kan
• Maximumsnelheid van 50
kilometer per uur voor
belangrijke verbindingswegen
• Herkenbare weginrichting
moet ervoor gaan zorgen
dat verkeer zich aan de
maximumsnelheid houdt

• Vervoer van en naar bushaltes
wordt makkelijker door aanleg
fietsenstallingen bij haltes
• Lobby voor dekkend openbaar
vervoer en optimalisaties,
zoals doortrekken lijn 122
naar station Hollandsche
Rading
• We vragen vervoerders om
toeristische locaties, zoals
Loosdrechtse Plassen, (extra)
te bedienen

Voorbeeld:
In een straat is het wegdek slecht en moet het

riool vervangen worden. Volgens ‘Duurzaam,
Veilig & Vooruit’ willen we straat er zo uit
laten zien dat het voor auto’s logisch is dat ze
niet harder dan 30 kilometer per uur rijden.
Maar we gaan wel aan hulpdiensten en de
busmaatschappij vragen of dat voor hen ook
kan. Vervolgens vragen we aan de bewoners
hoe zij willen dat hun straat eruit komt te zien.
Met al die input maken we een voorstel, waar
de gemeenteraad over beslist.

Wilt u meer weten?
Op https://www.wijdemeren.nl/mobiliteitsplan.html
vindt u meer informatie

Gooische Rainbow Week: Iedereen is uniek en hoort erbij
Tot en met 15 oktober vindt de vierde
Gooische Rainbow Week plaats, een
initiatief van stichting Gooi & Vecht
Inclusief. Het doel is om sociale acceptatie, veiligheid en de zichtbaarheid van
mensen met een andere voorkeur te
bevorderen.
Stichting Gooi & Vecht Inclusief organiseert de
Rainbow Week en activiteiten die ervoor zorgen dat inwoners met een afwijkende seksuele
geaardheid en of voorkeur (lhbti), zichzelf

kunnen zijn, kunnen houden van wie zij willen,
zich veilig voelen én mee kunnen doen.
De gemeente Wijdemeren onderschrijft die
boodschap en toonde haar steun afgelopen
dinsdag, Coming Out Day, met het hijsen van
de regenboogvlag op het gemeentehuis. Dit
symboliseert dat iedereen uniek is en erbij
hoort. Maandag zijn roze koeken uitgedeeld
tijdens het koffiedrinken in verzorgingstehuis
de Beukenhof. Daarmee werd stil gestaan bij
de roze ouderen die vaak vergeten worden in
verzorgingstehuizen.

Woensdagavond is er om 20.00 uur een ABBA
& songfestival avond in café Brabant aan de
Noorderweg 72 in Hilversum en donderdag
een karaoke-avond. Vrijdag 14 oktober is er
in Theater Café Muze op de Groest het drag
queen feest Muze Goes DRAG en zaterdag 15
oktober is er een Roze 50-plus café in Vonk in
de Wijk aan de Larenseweg 139 in Hilversum.
Kijk voor het volledige programma op www.
gooienvechtinclusief.nl.

MOBILITEITSPLAN 2045
DUURZAAM, VEILIG & VOORUIT

VEILIGHEID

DUURZAAMHEID

BEREIKBAARHEID

We zetten vooral in op veiligheid

We willen het gebruik van fiets en
elektrische voertuigen stimuleren.
Daarom moet er in de gemeente meer
ruimte voor fietsers komen. Voor gewone
én andere soorten fietsen. Ook zetten we
in op een versnelling van het plaatsen van
laadpalen. Deelgebruik van bijvoorbeeld
fietsen en auto’s willen we faciliteren,
maar we scherpen waar nodig de APV aan
om overlast te voorkomen.

We maken ons hard om de bereikbaarheid
en de doorstroming met alle soorten
vervoer te garanderen. We stimuleren
fietsverkeer, maar de gemeente blijft ook
voor auto- en vrachtverkeer bereikbaar.
Wel kan de reistijd iets toenemen. Voor
het openbaar vervoer zetten we in op
een voldoende dekkend netwerk en op
maatwerk, in samenhang met de regio.

voor langzaam verkeer: fietsers en
voetgangers. We hebben aandacht
voor toegankelijke looproutes rond
voorzieningen en willen de leefbaarheid
op lintwegen verhogen. Ook willen we
zorgen dat wegen herkenbaar worden
ingericht, zodat weggebruikers weten
welk gedrag van ze verwacht wordt en de
verkeersveiligheid verbetert.
Veiligheid: snelheid verlagen waar het

Duurzaamheid: lopen, fietsen en
openbaar vervoer bevorderen

Bereikbaarheid en toegankelijkheid: voor
voetgangers, fietsers, openbaar vervoer,
auto’s en vrachtauto’s.

kan, weg goed inrichten

30
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Fiets

Voetganger

Auto

Openbaar vervoer

• Op hoofdfietsroutes
(vrijliggende) fietspaden of
-straten die breed genoeg
zijn voor verschillende typen
fietser
• Fietspaden met verlichting
vanaf de rijbaan voor
auto’s of, als dat niet kan,
fietspadverlichting
• Onderzoek naar nieuwe
fietsverbinding tussen
Kortenhoef en de Middenweg

• Veilige looproutes
bij voorzieningen die
veel bezocht worden
door kwetsbare
verkeersdeelnemers, zoals
winkels en scholen
• Meer onderhoud op
hoofdroutes voor egaler
voetpad en minder hobbels
• Onderzoek of deze routes
geschikt zijn voor gebruik met
rollator of rolstoel

• Maximumsnelheid van 30
kilometer per uur voor
woonstraten, waar dat kan
• Maximumsnelheid van 50
kilometer per uur voor
belangrijke verbindingswegen
• Herkenbare weginrichting
moet ervoor gaan zorgen
dat verkeer zich aan de
maximumsnelheid houdt

• Vervoer van en naar bushaltes
wordt makkelijker door aanleg
fietsenstallingen bij haltes
• Lobby voor dekkend openbaar
vervoer en optimalisaties,
zoals doortrekken lijn 122
naar station Hollandsche
Rading
• We vragen vervoerders om
toeristische locaties, zoals
Loosdrechtse Plassen, (extra)
te bedienen
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Bekendmakingen

Bouwen en wonen

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Frans Fennishof 27: uitbreiden woning,
zaaknummer Z.74673 (29.09.22)
- Frans Fennishof 32: plaatsen dakkapel
achterzijde, zaaknummer Z.74576 (23.09.22)

- ‘t Jagerspaadje 26: verplaatsen clubgebouw
met bijgebouw, zaaknummer Z.74279
(23.09.22)
- tegenover Moerbeilaan 22: kappen boom,
zaaknummer Z.74513 (26.09.22)
- ten noorden van de Muyeveldse-Wetering 8:
vervangen beschoeiing,
zaaknummer Z.74087 (23.09.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 175: verduurzamen
woning en plaatsen zonnepanelen,
zaaknummer Z.72608 (04.10.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 165: legaliseren aanmeersteiger, zaaknummer Z.72139 (27.09.22)

’s-Graveland
- diverse locaties op landgoederen: kappen
110 bomen op buitenplaats ’s-Graveland,
zaaknummer Z.74674 (30.09.22)

Nederhorst den Berg

Kortenhoef

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

- nabij Bernard van Beeklaan 83-125: kappen
zeven bomen, zaaknummer Z.74759 (05.10.22)
- Kalkakker 5: verbreden uitweg,
zaaknummer Z.74583 (25.09.22)
- Kortenhoefsedijk 122: plaatsen tijdelijke brug,
zaaknummer Z.74544 (22.09.22)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: vernieuwen
dakbedekking en aanpassen dakconstructie
serre, zaaknummer Z.74578 (23.09.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 114c: afwijken
bestemmingsplan realiseren bedrijfswoning,
zaaknummer Z.74672 (29.09.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 242 en 244: bouwen
twee botenhuizen, zaaknummer Z.74556
(22.09.22)
- Spanker 33: plaatsen dakkapel,
zaaknummer Z.74580 (23.09.22)
- ’t Jagerspaadje 26: bouwen tijdelijk paviljoen,
zaaknummer Z.74746 (04.10.22)
- Trekpad 25: verplaatsen en herbouwen
schuur, zaaknummer Z.74606 (26.09.22)
- Veendijk 24: vervangen beschoeiing,
zaaknummer Z.74596 (26.09.22)
- Veendijk 25: vervangen beschoeiing,
zaaknummer Z.74581 (23.09.22)
- Vrijheid 15: maken muurdoorbraak,
zaaknummer Z.74637 (28.09.22)

- Slotlaan 4a: kappen boom,
zaaknummer Z.74512 (26.09.22)

>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Horndijk 27: vervangen schuur en botenhuis,
zaaknummer Z.73197 (30.09.22)
- ’t Laantje 3 en 4: bouwen 49 appartementen,
zaaknummer Z.72839 (04.10.22)

Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning
>

’s-Graveland
- Zuidereinde 43: restaureren schilderingen in
de koepelzaal, zaaknummer Z.72835 (29.09.22)

Nederhorst den Berg
- achter Dammerweg 7: brandveilig gebruik
kinderopvang,
zaaknummer Z.74260 (22.09.22)
Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

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

Besluit omgevingsvergunning
en besluit verklaring van geen
bedenkingen perceel Oud-Loosdrechtsedijk 36a te Loosdrecht
>

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Breukeleveen
- voor Herenweg 28: kappen boom,
zaaknummer Z.74511(26.09.22)

Loosdrecht
- naast ‘t BreukeleveenseMeentje 8f: plaatsen
golfbreker, zaaknummer Z.72794 (26.09.22)
- ‘t BreukeleveenseMeentje 12a: vernieuwen
beschoeiing, zaaknummer Z.74094 (23.09.22)
- ‘t Jagerspaadje 22: aanleggen twee
padelbanen, zaaknummer Z.73363 (23.09.22)
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Op 22 september 2022 heeft de gemeenteraad
een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor bovengenoemd plan.

Ter inzage
De besluiten en andere ter zake zijnde stukken
liggen vanaf 7 oktober 2022 gedurende zes
weken ter inzage. U kunt het besluit omgevingsvergunning inzien op ruimtelijkeplannen.nl
door te zoeken op Oud-Loosdrechtsedijk 36a
te Loosdrecht. Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.OV03OLD36a2022-va01
Eventueel kunt u een afspraak maken voor het
inzien van de stukken op het gemeentehuis.

Beroep
Gedurende bovengenoemde termijn kunt u
tegen het besluit omgevingsvergunning beroep
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

> Vaststelling bestemmingsplan
Jachthaven Kortenhoef II Moleneind 23-25”

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht bekend dat de
gemeenteraad op 22september 2022 het
bestemmingsplan “Jachthaven Kortenhoef II
Moleneind 23-25” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan
Het plangebied omvat de jachthaven
Kortenhoef II waar ingezet wordt op een
revitalisering. Dit houdt in dat verschillende
bedrijfsgebouwen en recreatiewoningen
worden vervangen door nieuwbouw.
Daarnaast worden twee nieuwe recreatiewoningen toegevoegd als onderdeel van de
nieuwbouw van de bedrijfsgebouwen.

>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Zuidsingel 52, aanwijzen Algemene
gehandencaptenparkeerplaats (GPP)

Nederhorst den Berg
- Jozef Israëlslaan.o. nr. 15, aanwijzen algemene
gehandicaptenparkeerplaats
- Jozef Israëlslaan.o. nr. 1, opheffen algemene
gehandicaptenparkeerplaats
- Lijsterlaan 26, opheffen gehandicaptenparkeerplaats belanghebbende.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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

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

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de
daarbij behorende stukken ligt met ingang
van 13 oktober 2022 gedurende een termijn
van 6 weken ter inzage. U kunt het plan inzien
op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken
op Moleneind 23 of 25 of een afspraak maken
voor inzage op het gemeentehuis.
Het planidentificatienummer is:
NL.IMRO.1696.BP9300Mlnnd232020-va01

Beroep
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
maken bekend dat zij met toepassing van
art. 2.12, lid 1, sub a, onder 3, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) een omgevingsvergunning hebben
verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan “Loosdrecht, Landelijk gebied Noordoost
2012” ten behoeve van het realiseren van een
minicamping aan de Oud-Loosdrechtsedijk
36a te Loosdrecht.

Verkeer

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt u
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA te ’s-Gravenhage.

wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

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

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

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het ver-
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zenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht)
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NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Natuurmonumenten
zoekt buitenmensen
Bubbels op maandag, 					
en nog ver voor vijven
Door: Sijmen Brandsma
(Land & Boschzigt)

Al onze aandacht richt zich de
komende weken op de wijngaard en de wijn van afgelopen jaren. Zo mochten we
afgelopen maandag de wijn
proeven van 2020. Daar is
met de methode champenoise een mousserende wijn van
gemaakt in Duitsland. Daarbij wordt de wijn weer aan
het gisten gebracht in de fles
waardoor de belletjes ontstaan.
Die flessen staan met de hals

naar beneden, zo zakken alle
afgestorven gistcellen naar beneden naar de dop. Onze wijn
uit 2020 heeft 20 maanden op
de gist gestaan en binnenkort
wordt het sediment verwijderd
en komt de definitieve kurk
erop. De hals van de fles wordt
bevroren, de dop gaat eraf, het
sediment floept eruit door de
druk en de fles wordt weer aangevuld. Daarbij wordt soms iets
suiker toegevoegd, de dosage.
En dat moesten we gaan bepalen, geen suiker, een beetje
of ietsje meer. Logistiek was

het proeven het makkelijkst bij
wijngaard Aan de Breede Beek
in Nijkerk, onze huidige wijnmaker. Daar kwamen ook Job
en Neeltje van `t Heekenbroek
naar toe, Stan Beurskens de
nationale wijnconsulent was
daar op bedrijfsbezoek en ook
Henk kon even mee proeven.
Het is grappig dat in het oosten
een iets zoetere variant meer
gewaardeerd wordt dan in het
westen, onze voorkeur gaat
uit naar geen of een minimale
toevoeging van suiker, een Brut
Nature of een Brut .

Minibieb op Kalkakker
KORTENHOEF
Mireille Mazzavillani heeft
een nieuwe Minibieb geopend in Kortenhoef, op de
Kalkakker 6.
“Ik hou erg van lezen maar,
zodra het boek uit is verdwijnt
het naar de boekenkast om
daar vervolgens te dienen als
stofnest”. Dan is een Minibieb
de oplossing. De regels zijn
simpel: Kom lekker neuzen en
neem een boek mee, zet ook
een boek terug, dan is het een
fijne manier van boeken uitwisselen, verrassend en duurzaam
ook. Heb je nog boeken die je

aan de Minibieb ter beschikking wilt stellen, dan kun je ze
afgeven op de Kalkakker 6 Kor-

WIJDEMEREN
Steek jij graag de handen
uit de mouwen? En ben je
een echt natuur- en buitenmens? En woon je in de
buurt van de Ankeveense
plassen of de Kortenhoefse plassen? Dan is de
functie van vrijwilliger natuurbeheer iets voor jou!
Samen met andere vrijwilligers
ga je op dinsdag, woensdag,
donderdag of op vrijdag aan
de slag in één van de twee
natuurgebieden. Met een boot
vaar je elke week naar een
mooie plek, vaak niet toegankelijk voor bezoekers. Daar ga
je jonge boompjes omzagen
op legakkers en rietlanden.
We werken van 9.30 tot 14.30
uur. Natuurmonumenten zorgt
voor kleding, handschoenen,
laarzen, en gereedschap.
Bijzondere vogels en planten

tenhoef. Mireille hoopt op een
goedbezochte bieb en wenst
iedereen veel leesplezier.

De Ankeveense en Kortenhoefse plassen zijn bijzondere
laagveengebieden. Deze natte
natuur is niet alleen zeldzaam
in Nederland, maar ook in Europa en wordt daarom als Natura2000-gebied beschermd.
Natuurmonumenten wil dit
gebied zo veel mogelijk open
houden. Op die manier kunnen moeras- en rietvogels, zoals de snor, rietzanger en kleine karekiet, hiervan kunnen
profiteren. Om dit voor elkaar
te krijgen, heeft Natuurmonumenten voldoende vrijwilligers
nodig. In dit natuurgebied zijn
al een enthousiaste vrijwilligersgroepen actief, maar we
zoeken versterking.
Geïnteresseerd?
Past de functie van vrijwilliger
natuurbeheer bij jou? Neem
dan contact op met boswachter Niels Schouten, 06 – 54 29
52 04 of n.schouten@natuurmonumenten.nl.

Zet je ketel op 60!
Bereid je voor op de winter
WIJDEMEREN
Staat jouw cv-ketel nog op
de fabrieksinstelling van
80°C? Zet je cv-ketel op
60°C en bespaar veel gas!

ren (www.ecwijdemeren.nl),
de bewonersorganisatie voor
energievraagstukken.
Onze
lokale energiecoaches helpen
je graag.

De cv-ketelleveranciers hebben korte instructiefilmpjes
gemaakt (zie zetmop60.nl),
zodat je het makkelijk zelf kunt
doen. Maar heb je hulp nodig?
Neem dan contact op met de
energiecoöperatie Wijdeme-

Maak meteen even een selfie
van jou en de ketel op 60°C.
Stuur je foto naar
zetm0p60@ecwijdemeren.nl
De drie origineelste foto’s winnen een bespaarpakket t.w.v.
€100.
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FAMILIEBERICHTEN

Rust nu maar uit,
je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan.
Wie kan beseffen hoe je hebt geleden.
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan.
Verdrietig en vol dierbare herinneringen hebben wij
afscheid genomen van onze lieve vader, schoonvader,
trotse opa en overgrootvader

Hans Kempers
Johannes Petrus Arnoldus
weduwnaar van Sjaan Kempers - Jansen
Kortenhoef,
25 juni 1939

Kortenhoef,
7 oktober 2022
Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Er is gelegenheid om afscheid van hem te nemen en
ons te condoleren op donderdag 13 oktober
van 19.00 tot 20.00 uur in Afscheidscentrum
Van Vuure, Melkpad 23 in Hilversum.
De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag
14 oktober om 10.45 uur in de aula van Crematorium
Den en Rust, Frans Halslaan 27 in Bilthoven.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
in de ontvangkamer.
Correspondentieadres:
Carla van Ling - Kempers
Moerendael 4, 1241 HT Kortenhoef

Afgelopen vrijdag 7 oktober is overleden
onze oud-Prins, oud-Adjudant, oud-Raadslid en Erelid

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel 06-54674677 of
035-6566623

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Huishoudelijke hulp
06-49150270

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

GRATIS WAARDEBEPALING
Nieuwsgierig naar wat je
huis waard is? Bel - mail
voor gratis woningwaarderapport. 035 - 65 65 147
of renate@huysraed.nl
Renate Holdinga-Huysraed

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850

Bekend schilderij van
Barend van Voorden
te koop het \’Oude Kerkje\’
nelvanhooren@gmail.com

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

In het najaar ook kleur
in de tuin? We hebben weer
ruime keus in bos- en
grootbloemige violen!
Zorgkwekerij Kostelijk,
middenweg 13, Ned.d.Berg
www.kwekerijkostelijk.com

WEE

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachtgericht/Ontspanning
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

Workshop ‘Schrijven helpt’ 		
bij Viore
REGIO
Op donderdag 3 november start bij Viore weer
de workshop ‘Schrijven
helpt’. Veel mensen ervaren na de diagnose kanker dat er allerlei levensvragen op hen af komen.
Vragen over jezelf, over
de betekenis van je leven
en de invulling van je toekomst. In deze situatie kan
het helpen om het eigen
leven in kaart te brengen
en op een gerichte manier
naar antwoorden te zoeken op deze vragen.
Tijdens de workshop ‘Schrijven helpt’ word je begeleid in
het schrijven van je levensverhaal en het duidelijk maken van je kijk op het leven.
De acht bijeenkomsten duren
een dagdeel en vinden eens

stock.adobe.com

in de twee weken plaats. Aan
het einde van de serie heb je
je eigen geschreven levensverhaal in handen. Dit is dan
een weergave van wat je
waardevol vindt, en het vormt

Hans Kempers
Hans de 1e is in het seizoen 1987/1988 Prins geweest.
Hij was daarmee de 9e Prins in Turvendonk.
Hans was altijd zeer betrokken bij onze vereniging.
Wij zullen zijn aanwezigheid missen en
wensen de familie veel sterkte toe.

Zorgzaam
& Betrokken
Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

je persoonlijke leidraad bij
toekomstige vragen en keuzes in het leven.
Heb je belangstelling voor
deze workshop, laat ons dat
dan weten via aanmelden@
viore.org. Bellen kan ook: 035
6834620. De workshop wordt
voorafgegaan door een intakegesprek.
Deelname aan deze workshop kost €40,- voor de 8 bijeenkomsten.

UITVAARTVERZORGING

Dans- en Carnavalsvereniging
De Turftrappers - Kortenhoef

GRATIS HOUTEN PALLETS
AF TE HALEN
Nieuw Walden 66 NdB
Tel: 0294 256 200NIEUWS VOOR AN

Meer info: www.viore.org;
Oosterengweg 44, 1212 CN
Hilversum.

06 1035 8100

24 uur per dag bereikbaar
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Jan Franken, een leven lang
WEEKBLADWIJDEMEREN
Natuurmonumenten
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Herman Stuijver

voetbalclub ASV ’65.

ANKEVEEN
Op 27 oktober 1975 begon
Jan Franken bij Natuurmonumenten. Nu, 47 jaar later,
kijkt hij met tevredenheid
terug op een lange loopbaan op de postkamer.
Zijn afscheid van ’s lands
grootste natuurorganisatie
was er een om nooit te vergeten.

Veel plezier
“Ik heb het altijd met veel
plezier gedaan. Ook zat ik jarenlang in een magazijn op
de Cannenburgerweg. In die
tijd verzonden we zo’n 5 tot
7 containers drukwerk. Denk
maar eens aan de tijdschriften.
Vergeet niet dat Natuurmonumenten zo’n 900.000 leden
heeft. Er gingen in die jaren
65.000 kalenders de deur uit.
Dat werk is later uitbesteed,
dus toen kwam ik weer terug
op Schaep en Burgh voor zeg
maar de gewone post.”

“Het was niet mijn eerste
baan. Ik werkte al in de bouw.
Toen kwam ik in aanraking met
Wout Hilhorst. In Ankeveen en
omstreken bekend als postbode, via hem kwam ik te werken
op de postkamer. Dat was op
Schaep en Burgh, toen het
hoofdkantoor van Natuurmonumenten”, opent de kersverse pensionado. Opgegroeid in
‘s- Graveland is Jan vooral in
Ankeveen wijd en zijd bekend,
vanwege z’n vele langjarige
activiteiten bij de plaatselijke

Het werk is in de loop der jaren
veranderd, ook Jan belandde
achter de computer in z’n vele
contacten met PostNL. “Ik ben
met m’n tijd meegegaan, al
blijf ik meer een doener dan al
dat digitale gedoe.”
De verhuizing van ’s-Graveland naar Amersfoort was

noodzakelijk vanwege de
centrale ligging en de bereikbaarheid. “Het was wel even
wennen, van 20 minuten fietsen, nu met de trein. Maar het
gebouw vlakbij het station is
optimaal als werkplek. Al zijn
er veel collega’s bij die vanuit
huis werken.”
Boomschors
“Ach, dat je verhalen hoort
over de groene maffia over
de rol van Natuurmonumenten doet me niet veel. In de
kroeg noemen ze me soms
‘De Boomschors’, daar lach ik
om. Er is ook zoveel onkunde
over deze club die heel veel
verschillende plannen en medewerkers heeft. Kritiek moet
kunnen, al klopt het lang niet
altijd.” Jan werkte weliswaar
binnen 4 muren, maar is een
fervent natuurliefhebber. Met
de camera is hij vaak op pad
om vogels, reeën en vossen te
spotten.

Afscheid
“Ik kreeg er een brok van in
mijn keel, zo’n mooi afscheid.
Het hele gebouw stond vol met
Jan Franken- bordjes, er was
koffie met gebak. Veel handen
geschud, ik heb zo’n 120 kaarten tussen Schiermonnikoog
en Zuid-Limburg gehad. Overweldigend.” Waardering alom
voor deze sfeermaker, waar
iedereen wel eens langskwam
om een M&M- tje uit de pot te
pakken. ’s Avonds was er een
etentje in restaurant 1244 in
z’n eigen Ankeveen waar een
PostNL- hotemetoot hem verraste als postbezorger. Maar
ook Jan houdt van practical
jokes. Nog net voor het toetje

draafde hij, gewapend met
bekkens, op met de muzikanten van hofkapel ‘Geen Dweilorkest’, de stemming zat er
direct in.
Geraniums
Na zijn voetbalcarrière tot z’n
45e in het eerste elftal van
ASV is Jan al decennia actief
als trainer, verzorger en grensrechter bij de groenwitten. Nu
gaat-ie ook op woensdag meehelpen aan het onderhoud en
dinsdags helpt hij Hovelings
Bloemen op de veiling in Aalsmeer. Jan Franken dus niet
achter de geraniums, maar er
middenin.

Kidz Support al 15 jaar succesvolle					
kinderbegeleiding
Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT
Wie Wimmy Hoogland
een beetje kent, snapt wel
waarom kinderen tussen
6 en 16 jaar in de rij staan
voor Kidz Support. Al 15
jaar begeleidt ze op haar
geheel eigen wijze ‘zorg’kinderen, spontaan, creatief, levendig en niet te vergeten deskundig. Daarbij
terzijde gestaan door hond
Famke die een perfecte intermediair is tussen kind
en Wimmy.
Toen ze door ziekte van haar
eigen kinderen niet meer kon
werken op de basisschool had
de geboren en getogen Friezin
een lange nacht slecht geslapen. Ze wilde zich weer inzetten voor een groep kinderen
die extra aandacht nodig hebben. “Het draait allemaal om
je veilig voelen, dat een ander
je ziet. Dat is de basis. Resultaten zijn leuk, maar je wilt je

happy voelen.” Volgens Wimmy voelen kinderen heel goed
aan, wanneer ze als ‘dom’ worden gezien, een onbewuste
blik kan al veel betekenen. Ze
weet als geen ander dat door
een persoonlijke benadering
kinderen vaak tot veel meer in
staat zijn dan zij of hun omgeving dachten. Voorbeelden te
over! “Scholen doen over het
algemeen hun stinkende best,
maar ze woekeren met een
personeelstekort en hebben
coronatijden gekend. Dan is
het niet eenvoudig om alle kinderen op een adequate manier
te helpen.”

OOK
REMEDIAL
TEACHING
Variatie
Bij Kidz Support kun je terecht
voor
huiswerkbegeleiding,
kinder- en pubercoaching,
individuele begeleiding, trainingen Ik leer leren/mindset,
intelligentieonderzoek,
enz.

Het scala aan begeleiding
is heel breed, één op één in
het onderwijscentrum aan de
Schakel, maar Wimmy en de
begeleiders komen ook thuis
langs. Of bezoeken diverse
scholen in deze regio. “Ja, er
is een grote behoefte. Ik heb
ook een wachtlijst, maar ik wil
niet te groot worden. Ik wil namelijk alle kinderen kennen,
die persoonlijke band is voor
mij essentieel.” Zo’n 100 kin-

deren worden door Kidz Support (± 8 docenten) geholpen,
met dyslexie, autisme, ADHD,
en ga zo maar door. “Ik weet
wie wie is en dat wil ik zo houden”, zegt Wimmy. Die de hele
dag met appjes, mailtjes, telefoontjes en uiteraard in gesprekken contacten heeft met
haar cliëntenschare.

uur per week. “Ik vind het
heerlijk, het is zulk gevarieerd
werk. Ik moet per dag zoveel
ballen in de lucht houden, altijd
aanspreekbaar zijn en tegelijkertijd ook zaken op enige afstand beoordelen. Maar ik heb
nog genoeg energie om nog
10 jaar door te gaan!”
Meer info: www.kidzsupport.nl

Nog 10 jaar
Ze werkt algauw zo’n 60/ 70
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Winnaars Nederhorst 		
Besloten Golfkampioenschap
2022 bekend
NEDERHORST DEN BERG
Het weer bleef tot het laatste
moment spannend, maar uiteindelijk stopte het precies op
tijd met regenen. Daardoor
kon het golfkampioenschap
van Nederhorst den Berg bijna
droog worden gespeeld.
Ook in de baan was het lang
spannend. De vele bekende,
en een aantal nieuwe, gezichten, hebben tot en met
de laatste hole de spanning
in de wedstrijd gehouden. De
sfeer tijdens de wedstrijd was
uitstekend en ook na afloop
bleef het nog lang gezellig in
het clubhuis van de Old Course Loenen. En … dat is voor

deze wedstrijd, en de meeste
deelnemers, het belangrijkste.
Uiteindelijk was Marieke Stalenhoef de sterkste bij de
dames. Zij won niet alleen
de overall prijs, maar ook de
neary en de longest drive. Bij
de heren was de overall prijs
voor Jan Molegraaf. De neary
werd door André Siewertsen
gewonnen en de longest drive
was voor Rob Zieleman.
We kijken terug op een zeer
geslaagde middag en verheugen ons al op de nieuwe
wedstrijd die in het najaar van
2023 zal worden georganiseerd. Tot dan!

ASV ’65 nieuws
ANKEVEEN
Ondanks een moeizame wedstrijd met veel fouten aan beide kanten, was het wel een
sportieve wedstrijd .
De instelling en de wil waren
er absoluut. We vlogen uit de
start blokken en kwamen binnen 1 minuut al 1 op 1 op de
keeper. Helaas maken we die
enorme kans niet af.
Grote delen van de wedstrijd

waren we gewoon te slordig
aan de bal waardoor we voortdurend en vooral onnodig in
omschakel momenten terecht
kwamen. Hiermee legden we
meerdere malen de rode loper
uit voor Hertha. Balletjes die
net niet aankomen, spelers die
wegglijden, grote kansen die
niet afgemaakt worden. Heel
vaak is het ook gewoon een
beetje pech die we nu juist wel
hebben en de mazzel die we
nu juist niet hebben. We zitten

WEE

er even niet lekker in, maar het
mooiste van deze selectie is
VOOR AN
dat juist dat de wil enNIEUWS
gretigheid het om te draaien alleen
maar groter maakt .
Gelukkig hebben we nog 23
wedstrijden om te laten zien
waar toe we in staat zijn. Over
6 dagen komt Kockengen op
visite. Daar gaan we deze
week keihard voor aan de slag
!

S.V. ’s-Graveland nieuws
S’-GRAVELAND
S.V. ’s-Graveland heeft de
eerste thuisoverwinning van
het nog prille seizoen geboekt.
Forza Almere kwam als een
van de ongeslagen ploegen
op bezoek en leed dus de
eerste nederlaag. Een vroege 0-1 achterstand werd voor
rust ongedaan gemaakt. In de
tweede helft speelde ’s-Graveland naar een ruime 5-1
overwinning. Sam Torsing had
met drie doelpunten daar het
grootste aandeel in. Melle van
Dijk en Wilco de Birk maakten
de andere twee treffers. Lees
het uitgebreide verslag op
www.svsgraveland.nl. Komende zaterdag speelt het uit bij

koploper Nederhorst.
Door de puntendeling met
Eemnes 2, waar het 2e zich
tekort meedeed, blijft het op
een keurige 6e plaats staan op
de ranglijst. En van de overige
seniorenteams lukte het alleen
voor het 4e de volle winst te
pakken: 1-8 op Victoria 3.
Bij de Vrouwen gold dit voor
VR2 dat met 1-3 won bij Nederhorst VR1. VR1 leed haar
eerste nederlaag (1-0) tegen
Ouderkerk en thuis verloor
VR3 met 0-2 van CSW VR2
De beide JO12 teams boekten
een overwinning en voor beide

teams bracht dit ook het kampioenschap in de eerste competitiereeks. De JO12-1 won
9-2 van Loosdrecht JO12-1
en JO12-2 met 1-6 van en bij
Altius JO12-2. En dus werden
ze gehuldigd en kregen ze een
medaille omgehangen en een
versnapering.
De herfstvakantie is aanstaande en dat betekent dat het vier
tegen vier toernooi weer georganiseerd wordt. Opgeven kan
via het inschrijfformulier op
onze site www.svsgraveland.
nl. Ook als je geen lid bent van
de voetbalvereniging kun je
gewoon meedoen.

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst won ook zijn derde wedstrijd van dit seizoen,
nu met miniem verschil. Het
was allemaal niet best wat
de streekderby de toeschouwers tussen De Vecht en de
Bergers voorschotelde. Ook
de scheidsrechter deelde in
de malaise door veelvuldig en
warrig te fluiten.

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

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

De thuisploeg begon fel aan
de wedstrijd en pakte het initiatief door veelvuldig de duels te winnen. De beste kans
was echter voor de gasten.
Justin Wessels kon alleen
op de keeper afgaan maar
deze redde. De afvallende
bal werd door Steven Stijvers
hard ingeschoten maar van de
doellijn gehaald door een verdediger. Veel strijd vooral van
de thuisploeg en weinig goed
voetbal van beiden kenmerkte de wedstrijd. Geheel on-

nodig pakte de nummer 9 op
het middenveld na een veel te
harde charge een rode kaart.
Nederhorst kreeg hierna enkele mogelijkheden om nog voor
rust de voorsprong te pakken
maar faalde en het bleef bij de
0-0.
Ook na de pauze werd het
niet veel beter. De net ingevallen Casper Bos besliste in de
68e minuut de wedstrijd. Vanaf rechts kwam hij in de 68e
minuut naar binnen en schoot
snoeihard en hoog de bal diagonaal schitterend tegen de
touwen.
De laatste man van de thuisploeg kon na zijn tweede geel
ook vertrekken. Nederhorst
profiteerde niet echt maar nam
ondanks het slechte spel wel
de drie punten mee.
Volgende week een echte Wij-

demeerse derby op Meerzicht
tegen ‘s Graveland .
Nederhorst 2 pakte een punt
door met 2-2 gelijk te spelen
bij BZC, het vierde verloor met
1-2 van Hertha en Nederhorst
5 kreeg een pak slaag van FC
Almere. De vrouwen verloren
met 1-3 van de buren uit ‘s
Graveland.
Bij de jeugd verloor de JO 10-1
van SVS, won de JO9-3 van
‘tGooi en de JO9-4 versloegen
FC IJburg in een doelpuntrijk
duel met 7-5. Bij de meiden
verpletterde de MO15-2 Buitenboys met 11-0 en verloor de
MO15-1 bij Victoria. De MO111 speelden gelijk bij AS’80.
Voor meer info en uitslagen
www.vvnederhorst.org of facebook.
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S.V. ‘s-Graveland en ING slaan handen ineen

WEEKBLADWIJDEMEREN
Ieder
kind moet kunnen voetballen
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

‘S-GRAVELAND
1 op de 11 kinderen groeit in
Nederland op in armoede,
waardoor het voor ouders
soms lastig is om de contributie en andere benodigdheden
te betalen. Er zijn echter regelingen om te kunnen voetballen, ook als er even geen
geld is. S.V. ‘s-Graveland en
ING zorgen er samen met de
KNVB, SchuldenlabNL, de
VoorzieningenWijzer en de
Nederlandse Schuldhulproute
voor dat meer kinderen kunnen voetballen. Een financieel contactpersoon van de
vereniging gaat gezinnen helpen met het aanvragen van
de juiste (lokale) regelingen,
zodat meer kinderen kunnen
voetballen.
Niemand mag, om welke reden dan ook, buitenspel komen te staan

Marc Degekamp: “Wij merken
ook op onze club bij leden dat
contributie of voetbalkleding
om wat voor reden dan ook
soms niet betaald kan worden.
Dat is jammer, want geldzorgen mogen niet de reden zijn
waarom kinderen niet kunnen
voetballen. We zijn blij dat we
met onze financieel contactpersoon kunnen helpen. Het is
niet voor iedereen gemakkelijk
om de weg naar de regelingen
te vinden en het kan lastig zijn
om erover te praten. Onze financieel contactpersoon gaat
gezinnen hierbij helpen. Samen met ING, KNVB en maatschappelijke partners zorgen
we dat kinderen kunnen voetballen, ook als er even niet genoeg geld is.”
Regelingen voor mensen met
kleine beurs

Steffen van Iersel, sponsormanager ING: “Er zijn voldoende
regelingen die mensen met
een krappe beurs op weg kunnen helpen om bijvoorbeeld
de contributie of kleding te betalen, maar niet iedereen weet
goed waar de hulp te vinden
is. De financieel contactpersoon op de club kan gezinnen
helpen. Ons doel is dat er op
zoveel mogelijk amateurclubs
in Nederland een financieel
contactpersoon beschikbaar
komt om gezinnen te helpen
en het onderwerp geldzorgen
binnen de club bespreekbaar
te maken. Geweldig dat S.V.
‘s-Graveland ook meedoet
aan het programma Niemand
buitenspel door geldzorgen.”
Meer informatie: www.svsgraveland.nl, ing.nl/niemandbuitenspel

Odis Volleybal: Glow In The Dark
KORTENHOEF
Op zaterdag 22 oktober organiseert Odis Volleybal in
sporthal De Fuik een Glow In
The Dark middag voor jongeren van 7 t/m 11 jaar. Sporten in het donker met alleen
kleuren die zichtbaar zijn met
neonlicht. Hoe gaaf is dat?!
Inloop is vanaf 13.30 uur. Het
festijn duurt van 14.00 tot 17
uur. Heb je interesse in volleybal of lijkt het je gewoon leuk
om mee te doen? Doe dan
vooral mee! Als je wilt kun je
van onze schminck gebruikmaken.
Vrijdagavond 7 oktober mocht
Dames 1 zich melden in
Amersfoort, daar met die steile tribune en het irritant felle
verblindende licht in de klok-

ken. De gemiddelde leeftijd
van het Odis team lag wat lager dan dat van de tegenstander. Toch waren de dames
wel aan elkaar gewaagd. Dit
kwam door de ervaring aan
de andere kant van het net.
De stand moest gedurende de
hele wedstrijd worden geraden, want de teller zat én met
de rug naar het publiek én zat
dan ook nog voor het telbord.
1-3 winst.
Heren 1 betrad het veld in
Amstelveen/Amsterdam. Tegenstand werd geboden door
de studenten van Sportvereniging VU. Gemiddelde leeftijd:
20-21 jaar. Bij Odis-kant is
dat gemiddeld 33 jaar! Eentje compleet met pleister op
de knie. Andere oud genoeg

om vader van alle tegenstanders te kunnen zijn. De eerste
set ging naar de studenten.
Het trommelgeweld van het
thuispubliek kon niet verhelpen dat de volgende twee sets
naar Odis gingen. Nipt verlies
in de vierde set. In de vijfde
set was de koek op en was
tactisch spel ver te zoeken.
3-2 verlies.
Komende wedstrijden: maandag 10 oktober Dames 1 thuis
om 20.45 uur, 15 oktober
15.30 uur MA en HS1 thuis.
Zin om te volleyballen? We
trainen vanaf op maandagavond in sporthal De Fuik.
www.odis.nl. Wees welkom!

Herfstvakantie: beweeg mee op 18 oktober
KORTENHOEF
Odisgym organiseert verschillende originele sport- en bewegingsactiviteiten in sporthal
De Fuik in Kortenhoef, voor €
2,00 per persoon
Van 10 tot 12 uur zijn kinderen
vanaf 4 tot en met 7 jaar van
harte welkom. We starten om
10.15 uur. Van 13 tot 15 uur is

de beurt aan de kinderen vanaf 8 jaar. Vanaf 13 uur zijn we
weer open en we starten om
13.15 uur.
We zorgen met veel vrijwilligers dat je een leuke ochtend
of middag hebt. Zorg dat je
kleren draagt waar je lekker in
kan bewegen en dat je alleen
je schoenen hoeft te wisselen

in de sporthal.
Vooraf inschrijven is wel handig en kan via www.odisgym.
nl. Daar vind je het inschrijfformulier.
Wil je eerst meer informatie?
Mail dan naar trainersodisgym@gmail.com of secretaris@odisgym.nl

Bridge spelen?
‘S-GRAVELAND
We gaan weer beginnen!
De gezellige Bridgeclub ’s Graveland heeft ruimte voor nieuwe leden op de maandagavond
– Locatie Veenstaete in Kortenhoef. Een opfriscursus voor
de minder gevorderden (voorafgaand aan de speelavond)

kan worden georganiseerd
als daar animo voor bestaat.
Belangstellenden kunnen contact opnemen per mail of via
onderstaand telefoonnummer:
bridgeclubgraveland@gmail.
com, tel 06 15 44 73 76
Bestuur Bridgeclub ’s Graveland

Uitslagen dressuur Rijvereniging Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
Afgelopen zondag waren er
weer wedstrijden dressuur in
de klassen B, L1 en L2.
De deelnemers werden gejureerd door Romie van Roemburg met als schrijver Barbara
Ras.
In de B klasse waren er 12
deelnemers:
in deze klasse was de uitslag
bij de deelnemers op een manegepaard:1: Bernou Overweel op Resi met 250 pnt. 2:
Sanne Rosier op Nador met
186 pnt. 3: Marieke Gorter op
Held met 185 pnt.
In de L1 klasse startten 6 deelnemers:

Bij de deelnemers op een manegepaard werd: Lisa van Rijn
op No Name met 185 pnt.eerste
Bij de deelnemers op een eigen paard werd de klasse B en
LI samengevoegd. Hier werd
de winnaar Chaline v/d Bos op
Nikki met 179 pnt.
Tenslotte startten er 5 deelnemers in de L 2 klasse.
Bij de deelnemers op een
manegepaard werd: Daniek
Schols op Resi met 187 pnt,
eerste, bij de deelnemers op
een eigen paard werd Willem
Schouten op Eblesse eerste
met 187 pnt.
Het waren weer zeer geslaagde wedstrijden.

Tromp Boat Races op volle
sterkte
HILVERSUM
De Tromp Boat Races (TBR)
op het Hilversums Kanaal worden op zaterdag 15 en zondag
16 oktober weer op volle sterkte geroeid. Na de afgeslankte
editie vorig jaar, waarbij er vanwege coronabeperkingen niet
in viermansboten kon worden
geroeid, verschijnen nu alle
boottypes weer aan de start.
Ook publiek is weer van harte
welkom. De wedstrijd is door
de KNRB (Koninklijke Nederlandse Roeibond) aangewezen als selectiemoment voor
senioren en junioren. Dat betekent dat ook veel studenten het
tegen elkaar op gaan nemen in
de skiff
In totaal doen er 730 ploegen
mee, wat neerkomt op ruim
duizend roeiers. Er wordt in
verschillende blokken gestart,
op zaterdag om 9.30, 11.30,
14.00 en 16.00 uur en op zondag om 10.00, 12.00 en 14.00

uur. Ongeveer een half uur later verschijnen de eerste roeiers bij de finish op Tromp. De
Tromp Boat Races zijn tijdraces van 5250 meter. De roeiers
varen eerst naar de start, die
ligt langs de N201 ter hoogte
van de Wijde Blik. De finish van
de tijdrace is bij de roeivereniging. Supporters en coaches
fietsen mee aan de overkant
van de weg. Daarom worden
verkeersmaatregelen
genomen en medegebruikers van
het fietspad gewaarschuwd
voor de fietsers van wie hun
ogen vooral gericht zullen zijn
op de verrichtingen op het water.
In totaal zorgen 120 vrijwilligers ervoor dat de wedstrijd op
een sportieve en gezellige manier verloopt. Jeugd van Tromp
helpt de roeiers met het dragen
van de riemen naar het water
en op het water is de waterpolitie van de partij.
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Feestelijk eindfeest

WEE
Speeltuin De Eekhoorn

NIEUWS VOOR AN

KORTENHOEF
Zaterdag 22 oktober is er
weer een feest in de speeltuin De Eekhoorn.
Na een leuk en gezellig zomerfeest sluiten wij het seizoen weer feestelijk af met
talloze activiteiten. Het thema
is feest en het belooft echt een
feestje te worden. Zo zijn er
weer springkussens waar de
kinderen zich lekker op kunnen uitleven. Ook is er deze
dag een entertainer die samen
met de kinderen een interactieve show gaat neerzetten.
Samen met de vrijwilligers die
deze dag tot een succes brengen hopen wij op een mooie,
zonnige, feestelijke afsluiting.
Op deze dag mag iedereen
gratis naar binnen. Bij de ingang krijgt ieder kind een kaart
met bonnetjes om lekkere versnaperingen te halen.
Het feest begint om 11.00 uur
en zal eindigen om 16.00uur.
U komt toch ook?

Van de zijlijn…			 

Water is voor de kikkers
Door: Cor Winkel

Als je water analyseert, kom
je uit bij H2O, heb ik ooit bij
scheikunde geleerd. Maar
water is zoveel meer. Rivieren, zeeën, sloten, grachten
en plassen zijn gevuld met
water. Niet overal trouwens.
De foto’s met drooggevallen beddingen en gebarsten
grondoppervlakten, zie je met
een zekere regelmaat in de
krantenpagina’s verschijnen.
Soms is er ook teveel van.
Kijk maar naar Limburg vorig
jaar. Mijn moeder zei altijd:
“water is voor de kikkers”. Als
ik dan om uitleg vroeg zei ze:
“dat is gewoon zo!”. Ze is er
niet meer, dus ik kan de echte
betekenis niet meer achterhalen. Ik vermoed dat ze het
gezegde heeft overgenomen
van haar vader. Die lustte wel
een borreltje…
De laatste keer dat ik, op een
terras, een glas water dronk,
bestelde ik ook een zwarte
koffie en kreeg een Americano. Volgens google een es-

presso aangelengd met heet
water. Ik lees dat Amerikanen
tijdens de 2e WO de Italiaanse espresso te sterk vonden.
De soldaten lengden de koffie
aan met heet water. Normaal
bestel ik altijd gewoon zwarte koffie, maar ja, wat krijg
je dan eigenlijk… Americano
is trendy! Ik loop vast achter,
maar blijf toch maar vasthouden aan mijn vertrouwde filterkoffie…
Naast mij, een tafeltje verder,
hoorde ik een mannenstem
zeggen: “Nee, mijn vader is al
in 2007 overleden. Een ongeluk, aangereden op zijn snorfiets, vlak voor het ziekenhuis
gelukkig. Dus ze waren er
snel bij. Maar kansloos, gescheurde aorta en verder ook
in de kreukels. En dat terwijl
hij eerder een vliegtuigongeluk had overleefd, als enige…” Ik nam een slok water.
Net als koffie is ook water
trendy geworden. Nee, ik zeg
het verkeerd. De waterfles is
hot en dé manier om je te onderscheiden. Ik zat laatst aan

Mocht u een abonnement willen afsluiten om volgend seizoen lekker vrijblijvend langs
te kunnen komen, kan dat ook
op deze dag gedaan worden.
Alle vrijwilligers hopen u met
open armen te kunnen ontvangen op zaterdag 22 oktober in
speeltuin De Eekhoorn gelegen aan de Elbert Mooijlaan
31a te Kortenhoef.

Auto in de sloot
de bar van een voetbalkantine en zag mijn voetbalmaatje
met een grote, mooi gevormde zilvergrijze fles voor zich.
Dat wilde ik ook wel. Een
moment later, en ruim 3 euro
lichter, nam ik de eerste slok
water met de smaak van passievruchten. De eerste paar
slokken gingen nog wel maar
toen werd de smaak snel laf
en laveloos. Neen, de volgende keer maar weer gewoon
Spa blauw of gewoon kraanwater mag ook natuurlijk...
Het summum op het gebied
van waterflessen is natuurlijk
de Air Up drinkbus. Een fles is
te gewoon, het moest een bus
worden. Voor ongeveer 40
euro ben je de man of vrouw.
Maar dan krijg je er wel een
paar geurpods bij. Een mooie
manier om water te drinken.
Je snuift de geur van je keuze,
limoen, appel of passievrucht
en je blijft gezond, maar wel
een paar euro lichter…
Donderdagochtend 6 oktober, Torenweg, Nederhorst den Berg
Foto: Henk Korevaar
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Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef

WEEKBLADWIJDEMEREN
Nesciolezing
& concert 16 oktober

tie naar De Dillewijn!

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

KORTENHOEF
De natuur in de moderne
kunst. Van een romantische naar een ecologische
natuuropvatting
Sinds de Romantiek gingen
kunstenaars de natuur zien
als het ongerepte en zelfs onschuldige. Paul Gauguin zocht
een paradijselijke natuur op
Tahiti. Franz Marc zocht het
onbedorvene bij het dier. In de
jaren ’60 trokken land-art kunstenaars naar buiten, soms
de natuur verminkend, zoals
Robert Smithson en Michael
Heizer die met bulldozers en
graafmachines hun aardewerken maakten. Vanaf de jaren
1970 is er in de kunst bij Andy
Goldsworthy, Joseph Beuys
en anderen juist sprake van
een respectvolle benadering,
meer ecologisch omgaan met
de natuur. De wijze waarop
kunstenaars de natuur benaderen verandert ook de blik
van onszelf, de toeschouwer.

Kom in de herfstvakanANKEVEEN
Abke Bruins speelt op 19
oktober voor kinderen vanaf 3 jaar uit Het Muizenhuis
het verhaal van Sam & Julia op reis.

Foto: Arte Duo 2a, Jostijn Ligtvoet

De spreker
Prof. dr. Wessel Stoker (em.)
was als godsdienstfilosoof en
estheticus aan de VU verbonden. Hij bekleedde de bijzondere leerstoel esthetica.
De musici
De muziek wordt verzorgd
door het Arte Duo: Aubrey
Snell, saxofoon en Lineke Lever, piano. Ze spelen het programma ‘Reflections’ met mu-

ziek van o.a. Philip Glass en
Ralph Vaughan Williams
Aanvang 11.15 uur. Oude
Kerkje, Kortenhoefsedijk 168,
Kortenhoef. Toegang € 10,aan de ingang contant te voldoen
We verwelkomen u graag op
16 oktober om 11.15 uur!

Ontspannen schrijven in De Oude School
KORTENHOEF
Aan schrijven hangt voor
velen het label ‘te moeilijk’.
Dit is niet nodig. Schrijfcoach Corrie laat mensen in het maandelijkse
Schrijfcafé luisteren naar
hun pen. Ze heeft in de
twaalf jaar dat ze dit doet al
menig deelnemer laten genieten van deze creatieve
vorm van schrijven.

Dat daarmee de mogelijkheid
het anders te doen dan op de
schoolse manier wordt afgehouden, vindt ze jammer. Bij
die andere manier van schrijven, genaamd ‘Luisteren naar
je pen’, gaat het om genieten
van het schrijven. Het doet er
niet toe of er ‘fouten’ in de tekst
staan. De slogan in het Schrijfcafé is daarom al jaren ‘alles
is goed’.

‘Oh nee, schrijven, dat kan
ik niet hoor.’ Het is een door
schrijfcoach Corrie Gramser
veel gehoorde reactie als ze
vertelt over haar Schrijfcafé’s.

Ontspannen schrijven
Het Schrijfcafé vindt sinds juli
dit jaar elke derde dinsdagavond van de maand plaats
in De Oude School. Het is een

bijzondere plek voor deze juist
niet-schoolse schrijfactiviteit.
Met speelse schrijfopdrachten worden de deelnemers tot
schrijven bewogen. Ervaring
met schrijven is niet nodig: plezier in de activiteit staat voorop. De volgende bijeenkomst
staat gepland voor 18 oktober
en heeft als thema ‘ontspannen schrijven’.

Opa zeeman heeft met zijn
schip de hele wereld rondgevaren. Althans dat beweert hij
in zijn sterke zeemansverhalen. De vissersvrouw heeft een
stapel ansichtkaarten van over
de hele wereld. Sam & Julia
beleven de reizen opnieuw
door er met opa over te praten
en er over te zingen. Actrice
Abke Bruins vertelt, musiceert
en bespeelt de inmiddels wereldberoemde muizen in hun
reis rond de wereld. Overal
waar ze komen ontmoeten ze
andere muizen met hun eigen
thuis. Als Sam & Julia na de
reis ook weer thuis komen, beseffen ze: Thuis is waar je je
muis voelt.
De voorstelling is gebaseerd
op de boekenreeks Het Muizenhuis van kunstenares Karina Schaapman. Zij maakte
het Muizenhuis met de hand.
Ze wilde een kinderboek ma-

ken. Niet met illustraties, maar
met foto’s van scenes uit een
met de hand gemaakt 3D miniatuurhuis voor muizen. Het
verhaal van Sam en Julia had
ze al bedacht. Inmiddels is het
Muizenhuis een museum en
heeft ze al 18 boeken op haar
naam staan.. Woensdag 19
oktober. Aanvang 15.00 uur.
Tickets € 9.00 via www.dedillewijn.nl
Workshop ‘ Gezond snoep
maken ‘ o.l.v. Sjef Torrie.
Ook is er op dezelfde dag
om 16.00 uur een workshop
“Gezond snoep maken” voor
kinderen van 4 tot 10 jaar.
Kookkunstenaar
Thorwald
Voss (Sjef Torrie) gaat met de
kinderen gezond snoep maken. Denk aan ingrediënten
als een vel van mango- of bessenpuree, verse dadeldrop,
zoethout, en nog veel meer
heerlijke smaken! Dat wordt
smullen! De workshop begint
om 16.00 uur en kost € 5,-, inclusief ingrediënten. In combinatie met de voorstelling “Het
Muizenhuis” kost een kaartje
€ 12,50.

Aanmelden
Mensen die interesse hebben
in het Schrijfcafé kunnen zich
melden via de website www.
zinexprez.nl of bellen met de
schrijfcoach via 06-40155282.

Foto: Sjef Torrie
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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

oktober

oktober

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

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n iedere stoel
in de actieper
iode:

Dinsdag

Woensdag

High Tea D19
12 13 14 15 18
eluxe
Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

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
NIEUWE
COLLECTIE!

Geen aanbetaling nodig

Bel voor
een GRATIS
afspraak
088-6220220

axed & voordelig het nieuwe jaar in!
Kom langs
voor onze

Easysit
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van

leeftijdskorting!

Gratis taxiservice behoort ook tot de mogelijkheden.

Bezoek de Stressless
Comfort Studio’s

per levensjaar

€ 5,- *

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

korting!

Easysit D62

Easysit D82

Easysit D81

Easysit D83

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

easysit
DAN ZIT JE GOED!

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

Easysit B80

Easysit D02

Easysit D450

Easysit D83

* Niet geldig i.c.m. andere acties, zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

✔ Ruil uw oude stoel of bank in
✔ Geen aanbetaling

● Maatwerk

✔ Gratis zitadvies

uit eigen fabriek

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

Showroom
Hilversum
GRATIS PARKEREN

voor de showroom
Verlengde
Zuiderloswal 8a 1216 BX

Bezoek onze showroom of bel:

✔ Snelle of directe levering

✔ Maatwerk

088-6220220

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

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

