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Ontvang kosteloos en
vrijblijvend binnen
een minuut via email een
waarde-indicatie van jouw huis!
Ga naar:
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Laapersveld 1, Hilversum
Gratis parkeren
035 - 77 24 8 24
kliniekheihof.nl
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COMFORT DEAL WEKEN
UITGESLAPEN WAKKER WORDEN
VOOR EEN DROOMPRIJS

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Bultpop is een succesvolle serie
popconcerten opgedragen aan
Henk (Bult) Bezemer. Op zondag 20 november is het alweer
de 5e jaargang van Bultpop. Na
het overweldigend succes in
september van de Ankeveen All
Star Band en Massada, maakt
theater De Dillewijn deze keer
kennis met de energie van Tape
That. Een maar liefst achtkoppige band met blazers, gitaristen,
toetsen, drums en zang.
-Lees verder op pagina 4-

Bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
MORPHEUS.NL

Je huis verkopen zonder zorgen?
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
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RK WIJDEMEREN
H. Antonius

Vr. 11 november: 17.30 uur:
W. Balk
Zo. 13 november: 9.30 uur:
J. Dresmé
St. Martinus
Vr. 11 november: 17.00 uur:
Parochianen
Zo. 13 november: 9.30 uur:
J. Dresmé
OLV Hemelvaart
Vr. 11 november: 18.00 uur:
Parochianen
Za. 12 november: 19.00 uur:
J. Dresmé

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.

PKN GEMEENTEN

Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.

Zo. 13 november: 10.00 uur:
Ds. Lennart Heuvelman
(scriba@kerkopdeberg.nl,
tel. 0294-252654).
Meer informatie op
www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 13 november: 10.00 uur:
Ds. W. Klouwen
www.hervormdegemeente
sgraveland.nl
Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 13 november: 9.30 uur:
Ds. E.E. Bouter
Oec. Streekgemeente
Kortenhoef
Zo. 13 november: 10.00 uur:
Ds. Wout van der Spek
Graankorrel ‘s-Graveland
Zo. 13 november: 10.00 uur:
Ds. T. Fossen

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Willibrordkerk

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
Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 14 november t/m vrijdag 18 november 2022

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854
Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur
‘s ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer.
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Maarten Hoelscher nieuwe wethouder

WEEKBLADWIJDEMEREN

2018-2022 was hij wethouder
Sociaal Domein, vanaf de laat|
|
| NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
ste gemeenteraadsverkiezinWIJDEMEREN
gen zitten de sociaaldemocraIn een extra raadsvergadeten in de oppositie, Hoelscher
ring zal Maarten Hoelscher
is fractievoorzitter van de tweeop dinsdag 15 november
mansfractie. “Ach, vergroeid
worden geïnstalleerd als
was ik niet met Huizen, dat
nieuwe wethouder. Hij is
gaat me te ver. Ik heb er wel
de opvolger van Stan Poels
met plezier en energie gewerkt.
(PvdA/GroenLinks) die na 3
Soms heb je iets met een houdmaanden opstapte om perbaarheidsdatum. Nu is het een
soonlijke redenen.
mooie tijd om te gaan.” Waarbij
Hoelscher heeft een lange po- de bijna 54-jarige opmerkt dat
litieke carrière achter de rug hij het wethouderschap in de
in Huizen, hij was vanaf 2006 zes dorpen ziet als een uitdaraadslid voor de PvdA. Tussen ging. “Op z’n zachtst gezegd is
Door: Herman Stuijver

In samenwerking met

de financiële stand van zaken
weinig rooskleurig. Toch durf ik
het wel aan. Met deze coalitie
zullen we langzaam maar zeker wegen moeten zoeken om
er samen uit te komen.” Maarten Hoelscher geeft aan dat er
ook maatregelen in het sociaal
domein mogelijk zijn die niet altijd geld hoeven te kosten: “Ik
heb geen toverstafje, maar met
bijdragen van diverse partijen
zoals de bieb en Versa Welzijn, moet je ook kunnen werken aan het welzijn.” In Huizen
slaagde hij erin om het Sociaal
Domein af te sluiten met een

positief saldo.
Groene PvdA ‘er
In Wijdemeren vormen PvdA
en GroenLinks één fractie, in
Huizen was dat niet het geval.
Toch ondersteunt Hoelscher
ook het gedachtengoed van
de groenlinksers, hij is zelfs lid
van GrL. “Ik zie geen tegenstelling, ik ben ook groen in hart en
nieren. Bouwen moet kunnen,
maar in die mooie dorpen van
Wijdemeren moet je ook zeker
oog hebben voor de omgeving.” De besturen van de PvdA
Wijdemeren en GroenLinks

Hilversum/Wijdemeren zijn blij
met de nieuwe wethouder: ‘Ze
heten Maarten van harte welkom en wensen hem veel succes met deze nieuwe uitdaging
in onze mooie gemeente’.

Kaper (CU) en De Kloet (DB) spreken in bij provincie
Extra regels bij investeringen in recreatie
WIJDEMEREN
Er moet paal en perk worden gesteld aan grote
investeerders die vakantieparken, waar nu nog caravans en huisjes staan,
willen transformeren naar
locaties met dure en luxe
villa’s. Tevens moeten ook
in jachthavens de eigenaren van recreatieve huisjes
én de vaste bewoners meer
bescherming krijgen tegen
deze ontwikkeling.
Dit betoog hielden de Wijdemeerse raadsleden Esther
Kaper (ChristenUnie) en JanJaap de Kloet (DorpsBelangen) in de Noord-Hollandse

provinciale commissie Economie, Financiën en Bestuur van
maandag 31 oktober. Ze deden
een oproep aan de commissie
om zich daarover te buigen en
te bezien of de provincie samen met gemeenten tot regelgeving kan komen.
Breed publiek
Het onderwerp leeft al langer
bij de leden van Provinciale
Staten. Kaper en De Kloet kregen dan ook van vrijwel alle
fracties in de commissie veel
vragen. Rode draad daarbij
was dat de leden het een goed
idee vinden dat er een gevarieerd aanbod moet zijn voor de
bezoekers en recreanten in het

Loosdrechts Plassengebied.
Dat jachthavens hun recreatieve functie moeten behouden,
en dat bijvoorbeeld ligplaatsen
in zo’n haven voor een breed
publiek bereikbaar moeten blijven.
De Otter
Ook als het gaat om permanente bewoners, zoals bij
Jachthaven De Otter, deden
Kaper en De Kloet een appèl
op de commissie om met een
vorm van bescherming te komen. In de wetenschap dat een
groot deel ook geregeld moet
worden door de gemeente zelf,
bijvoorbeeld in een nieuw op
te stellen Omgevingsplan. Dat

er geïnvesteerd moet worden
in het gebied en dat dat zeker een kwaliteitsimpuls kan
betekenen werd niet ontkend.
Dat het ‘voor iedereen’ mogelijk moet zijn om te recreëren

in de waterrijke omgeving van
Wijdemeren werd breed gedragen. Ook – zo werd gesuggereerd – als dat betekent dat de
provinciale regels zelf moeten
worden bijgesteld.

en richten zich op het verder
verduurzamen van de woning.
Steun de Energiecoöperatie
met je lidmaatschap en vier dit
eerste lustrum mee tijdens de
Algemene Ledenvergadering
op 17 november 20-22 uur in
de Dillewijn, Stichts End 57 Ankeveen. André Dippell, direc-

teur om|nieuwe energie komt
spreken over coöperatieve
energielevering en warmtelevering met zeggenschap van
bewoners.

5 jaar Energiecoöperatie Wijdemeren
WIJDEMEREN
Dit najaar viert de Energiecoöperatie Wijdemeren
haar eerste lustrum, vijf
jaar alweer. Een mooi moment om bij stil te staan. Dit
vieren we op donderdag 17
november.
We zijn als bewoners de uitdaging aangegaan om een
stevige organisatie op te bouwen waarmee we werken aan
de energietransitie. Inmiddels
werken we met ruim 40 enthousiaste vrijwilligers, een
aantal betaalde krachten en
meer dan 700 leden aan de
vier pijlers energiebesparing,
energieopwekking, de warmtetransitie en klimaatbewustzijn.
Wat is er veel gebeurd. Meer
dan 1500 woningeigenaren

hebben contact gezocht met de
energiecoöperatie en gebruik
gemaakt van de energiecoachgesprekken, de warmtescans
en de collectieve inkoopacties. Nog eens 1000 bewoners
hebben meegedaan met de
actie Gloeilamp eruit Ledlamp
erin. Ruim 2000 huurders zijn
huis aan huis benaderd met
tasjes gevuld met kleine bespaarproducten. 500 kinderen
van de basisscholen in Loosdrecht, Kortenhoef, Ankeveen
en Nederhorst den Berg hebben de tentoonstellingslessen
Kompas op Groen gevolgd en
een dorp van de toekomst gebouwd. 150 dakeigenaren van
grote daken hebben inmiddels
een gratis dakscan gehad en
worden gestimuleerd om via
zon op dak hun eigen energie

op te wekken. Daarnaast participeren zo’n 70 bewoners in
onze coöperatieve daken en
zijn er nog drie coöperatieve
daken in voorbereiding. En
de vraag gaat door. Naast de
noodzaak van verduurzaming
heeft de economische situatie
veel mensen in de problemen
gebracht. Vandaar dat we concrete hulp bieden aan mensen
die problemen hebben met de
stijgende energielasten.
Doe mee
We staan met elkaar voor de
grote uitdaging om CO2 neutraal te worden. In vier verkenningsbuurten zoeken we nu
naar de juiste warmte-oplossingen. Ter voorbereiding doen
veel bewoners mee met de
gesprekken in de eigen straat

Meld je aan: www.ecwijdemeren.nl/alv-lustrum-17-november/
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Van rock tot disco, van dance
tot Nederlandstalige meezingers en van hedendaagse hits
tot gouwe ouwe krakers. Dé
feestband bij uitstek, die zich
als een vis in het water voelt
in onze Ankeveense poptem-

pel, in een landelijk dagblad
onlangs ‘klein Paradiso’ genoemd. Ooit begonnen ze
onder de naam Hard2Handle.
Toen was al duidelijk dat deze
band geen eendagsvlieg zou
zijn. Zeker als Yvonne van
de Riet zich bij de band aansluit en het podium bestormt

als leading lady. Samen met
Frits de Wit vormt zij een echt
zangkoppel. Ze bespelen het
publiek en brengen muziek en
entertainment van het hoogste
NIEUWS VOOR AN
niveau. Zondag 20 november;
aanvang 16.30 uur, zaal open:
16.00 uur (beperkt aantal zitplaatsen)

WEE

Uitnodiging vrijwilligers 			
Horstermeer 140 jaar
NEDERHORST DEN BERG
Het feestcomité kijkt met veel
genoegen terug op een zeer
geslaagd Horstermeerpolder
140 jaar feestweekend dat
eind augustus plaatsvond.
Zonder de hulp van de vele
vrijwilligers zou het nooit ge-

lukt zijn om zo’n geweldig
feestweekend neer te zetten.
Om iedereen die heeft meegeholpen nog eens hartelijk
te bedanken voor de tomeloze
inzet, nodigen we jullie op vrijdag 2 december vanaf 17.00
uur uit voor een hapje en een

drankje bij de kunstijsbaan in
Nederhorst den Berg. Wij horen graag of jullie aanwezig
kunnen zijn. Graag aanmelden
voor vrijdag 25 november bij
anoukzee@hotmail.com.

veau, zo blijkt ook uit de smakelijke gerechten die bereid
worden in deze aflevering van
‘Geef me de 5’, waar ondernemers uit Wijdemeren zich aan
u voorstellen. Neem een kijkje
in de keuken bij ’t Swaentje en
ontdek ook welke bijzondere
hobby Meindert erop na houdt
via www.ondernemendwijdemeren.nl

Door: OW

WIJDEMEREN
Een kijkje in de keuken van
Restaurant ’t Swaentje in
’s-Graveland. Al 18 jaar runt
Meindert Groen Restaurant ’t
Swaentje. Als jong jochie wilde
hij al kok worden en zijn droom
– een eigen restaurant – kwam
uit in 2004. Zijn keuken begon
bewust eenvoudig, maar heeft
zich in de loop der jaren opgewerkt naar een culinair topni-

zijn. Het helpt en ondersteunt
buren en buurtgenoten die met
elkaar een conflict hebben.
Ruud Bochardt praat erover
met Anita Keita en Caroline
Eshuis. In TV Magazine wordt
stilgestaan bij diverse gebeurtenissen die zich afspelen in

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

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

Lesley Elskamp | 06 820 409 92 | lelskamp@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

Bel Peter van Bokhorst

06 57 02 01 01 (24/7)
afscheidscompagnie.nl

VACATURE!
IT Applicatiebeheer

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

(32-40 uur)

Wil je deel uit maken van een
WERELDWIJD en altijd GROEIEND
bedrijf, waar je uitgedaagd wordt en
omringt bent met fijne collega’s?
Bezoek de website of scan de
QR code voor meer informatie.

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

WWW.PSH.NL

At PSH is WHERE IT ALL STARTS

GooiTV
WIJDEMEREN
De programmering vanaf
woensdag 9 november. Het
politiek-maatschappelijke discussieprogramma In Derde
Termijn staat onder andere
stil bij buurtbemiddeling. Dat
is een project van Versa Wel-

NIEUWSSTER
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Hoera het is feest bij Passiflora
WEEKBLADWIJDEMEREN
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Maakt u zich zorgen over de
lichamelijke ontwikkeling van uw kind?
Onze kinderfysiotherapeuten adviseren u graag.
Paul Klaver Fysiotherapie
p/a Burg. van Hasseltlaan 2
1412 GN Naarden

Paul Klaver Kinderfysiotherapie
Het Zandkasteel
Noordereinde 54c
1243 JJ ’s-Graveland

035-69 50422 | info@paulklaver.nl | www.paulklaver.nl

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

NEDERHORST DEN BERG
Op 6 november 1997 opende
Anita Hageman de deuren van
Passiflora aan de Vaartweg te
Nederhorst den Berg. Het is
een klein, knus winkeltje waar
verse bloemen en planten centraal staan. Anita is al 25 jaar
gediplomeerd bloemist, waar
zij al haar creativiteit in kwijt
kan. Niets is haar te gek als het
om bloemwerk gaat. Om dit te

vieren zijn er in de maand november leuke aanbiedingen te
verkrijgen. De aanbiedingen
kunnen per dag verschillen.
Voor de eerste tweehonderd
betalende klanten staat er een
leuke attentie klaar.

Foto: Anita in 2021

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

Tot snel bij Passiflora, uw
adres voor bruidswerk, tafelstuk, bloemstuk, grafwerk of
gewoon een boeketje of plant.

Nieuw! 					
Boodschappenkast
NEDERHORST DEN BERG
Aan het Juliana-Bernhardplein in Nederhorst den Berg
staat een boodschappenkast.
Deze kast staat er voor mensen die de meest noodzakelijke inkopen niet zelf kunnen
bekostigen. Het is één van
de boodschappenkasten die
in het kader van Buurtkastjes
Wijdemeren is opgezet. Aan
deze kast hangt een lijst met

producten die er in de kast
gevonden kunnen worden; allemaal houdbaar voedsel en
producten voor de persoonlijke hygiëne. Ook hangt er een
afgesloten brievenbus waarin
vragen om hulp of ondersteuning kunnen worden gedeponeerd. Deze kast staat binnen!
De deur is dagelijks geopend
van 08.00-18.00 uur.

Donderdag 24 november
is er weer een
senioren lunch!
Wij willen onze lieve senioren graag weer in de
watten leggen op donderdag 24 november!
Heeft u zin om weer even bij te kletsen
met uw vrienden van nu of vroeger?
Reserveer en geniet van een heerlijke
lunch, inclusief 1 drankje voor slechts

€ 12,44 p.p.

Iedereen is welkom vanaf
12.30 uur! Vorige keer was een
groot succes dus reserveer op tijd!

Ankeveen • 035 53 39 155
restaurant1244.nl
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Lekker en gezond! De jongen die giraffen laat blaffen

Spelt rozijnen
notenbroodje

van € 4,56
voor € 3,45

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Jeugdboek van Ben Groenendijk
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Kortenhoever Ben Groenendijk maakt zijn debuut
als kinderboekenschrijver.
Afgelopen zaterdag werd
bij de plaatselijke boekhandel CW ’76 zijn ‘De jongen die giraffen laat blaffen’ gepresenteerd.
In het bijzijn van genodigden
overhandigde Ben een exemplaar aan Esther Aalberts uit
groep acht van De Regenboog in Kortenhoef. Hanneke
ter Stege, leerkracht van deze
basisschool, ontving het boek
voor de schoolbibliotheek.
Het naastgelegen Khoeffie &
Baxels verzorgde een gezellige nazit. Eerder was er al een
boekoverhandiging in Dierenpark Amersfoort dat een prominente plaats inneemt in het
verhaal.

ĞŶŐƌĞĞƉƵŝƚŽŶǌĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͗
• <ŶŝŬĂƌŵƐĐŚĞƌŵ͕ƵŝƚǀĂůƐĐŚĞƌŵĞŶ͕ƐĐƌĞĞŶƐ͕ƌŽůůƵŝŬĞŶ͕ŵĂƌŬŝĞǌĞŶ
• ZŽůŐŽƌĚŝũŶĞŶ͕;ŚŽƵƚĞŶͿũĂůŽĞǌŝĞģŶ͕ĚƵĞƚƚĞƐ͕WůŝƐƐĞŐŽƌĚŝũŶĞŶ
• /ŶǌĞƚŚŽƌĞŶ͕ŽƉǌĞƚŚŽƌĞŶ͕ƉůŝƐƐĞŚŽƌĚĞƵƌĞŶ

Het duurt even voordat de lezer begrijpt wat de giraffen uit
de titel te maken hebben met
deze jeugdthriller. Dat wordt
verderop in het boek duidelijk. Dat Ben Groenendijk kan
schrijven, wisten we al. Zijn
bijdragen in dit lokale huisaan-huisblad getuigen van
een vlotte pen. Maar met een
spannend verhaal weet hij nu
ook de jonge lezers te bereiken, al zullen vele 18-plussers
ook geboeid worden door het
plot. De 12-jarige Kesi is de
hoofdpersoon die op inventieve wijze op zoek gaat naar z’n
ontvoerde bonusvader Tom
die ook minister van Vluchtelingenzaken is. Die wordt gekidnapt, omdat hij verantwoordelijk is voor de uitzetting van
Elsa en haar 12-jarige dochter
Amelia. Een actueel thema dat
Groenendijk op aannemelijke
wijze weet te verwerken in het
verhaal. Of het allemaal goed
komt en wat de dierentuin te
maken heeft met het verhaal,

kun je zelf lezen.

WEE
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Kriptootjes
Taal is een belangrijk element
in dit boek. Zo spelen ‘kriptoo
tjes’ een doorslaggevende rol
bij het oplossen van de ontvoering. Het zit ook vol met andere taalvondsten en rijmvormen, Ben is een liefhebber van
z’n moers taal. Over ‘tijgers die
ijsberen’ en ‘het echtpaar dat
slaat’ is een ‘drumstel’. Van
het begin tot het einde word
je meegesleurd in het boek
dat verschillende verhaallijnen
kent en vanuit verschillende
perspectieven is geschreven.
Ach, en het onwaarschijnlijke
dat Kesi zelfs een bezoekje
brengt aan minister-president
Schuiten, dat mag in een fantasierijk jeugdboek.
De jongen die giraffen laat
blaffen; ISBN: 978-94-6468145-1; www.boekscout.nl. Ook
te koop bij CW’ 76, Meenthof,
Kortenhoef.

ĞŶŐƌĞĞƉƵŝƚŽŶǌĞƉƌŽĚƵĐƚĞŶ͗
• <ŶŝŬĂƌŵƐĐŚĞƌŵ͕ƵŝƚǀĂůƐĐŚĞƌŵĞŶ͕ƐĐƌĞĞŶƐ͕ƌŽůůƵŝŬĞŶ͕ŵĂƌŬŝĞǌĞŶ
• ZŽůŐŽƌĚŝũŶĞŶ͕;ŚŽƵƚĞŶͿũĂůŽĞǌŝĞģŶ͕ĚƵĞƚƚĞƐ͕WůŝƐƐĞŐŽƌĚŝũŶĞŶ
• /ŶǌĞƚŚŽƌĞŶ͕ŽƉǌĞƚŚŽƌĞŶ͕ƉůŝƐƐĞŚŽƌĚĞƵƌĞŶ

,ĞƌĨƐƚĂĐƚŝĞ͗
,ĞƌĨƐƚĂĐƚŝĞ͗
ϯϬйŬŽƌƚŝŶŐŽƉĂůŽŶǌĞ
ϯϬйŬŽƌƚŝŶŐŽƉĂůŽŶǌĞ
ƌĂĂŵďĞŬůĞĚŝŶŐ
ƌĂĂŵďĞŬůĞĚŝŶŐ

'ƌĂĂŐŬŽŵĞŶďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĞŶǁĞŶƐĞŶƚĞďĞƐƉƌĞŬĞŶ͊
ĞǌĞĂĐƚŝĞ ĚƵƵƌƚƚŽƚϭϱĚĞĐĞŵďĞƌ

'ƌĂĂŐŬŽŵĞŶďŝũƵůĂŶŐƐŽŵĚĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶĞŶǁĞŶƐĞŶƚĞďĞƐƉƌĞŬĞŶ͊

ĞůǀŽŽƌĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŵĞƚDŝĐŚĞůůĞ<ůĞƚŽŶϬϲϭϰϳϰϯϮϳϳ
ŽĨƐƚƵƵƌĞĞŶ
ĞǌĞĂĐƚŝĞ ĚƵƵƌƚƚŽƚϭϱĚĞĐĞŵďĞƌ
ĞůǀŽŽƌĞĞŶĂĨƐƉƌĂĂŬŵĞƚDŝĐŚĞůůĞ<ůĞƚŽŶϬϲϭϰϳϰϯϮϳϳ
ŽĨƐƚƵƵƌĞĞŶ
ĞŵĂŝůŝŶĨŽΛŶŽǀŝͲŽŵŶĞƐ͘Ŷů͘
ĞŵĂŝůŝŶĨŽΛŶŽǀŝͲŽŵŶĞƐ͘Ŷů͘

DŝĚĚĞŶǁĞŐϲϬ
DŝĚĚĞŶǁĞŐϲϬ
EĞĚĞƌŚŽƌƐƚĚĞŶĞƌŐ
EĞĚĞƌŚŽƌƐƚĚĞŶĞƌŐ
'ĞĞŶƐŚŽǁƌŽŽŵ
'ĞĞŶƐŚŽǁƌŽŽŵ

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

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

www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Telescopische glasbewassing
Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
•
Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
•
Warm
(tap)
water
installaties
0294
254 334
035-6565134
T
• Warm(tap)water
installaties
info@thermgroep.nl
•
CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
06-54704525
M
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

info@rvbschoonmaak.nl E
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Buurtcentrum De Dodaars officieel geopend
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Natascha Rienks

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

KORTENHOEF
Sinds 1 juli is De Dodaars,
het nieuwe onderkomen
van de Kledingbank, de
Tasjesbibliotheek, de Energiecoöperatie, het Repaircafé en sinds 1 september
ook de Buurtkamer, in gebruik. Afgelopen zaterdag
opende wethouder Els
Kruijt het buurtcentrum officieel.
Meerder bewonersinitiatieven
zochten het afgelopen jaar
een nieuw onderkomen. De
Kledingbank moest verhuizen
uit de vroegere Dobber, de
Tasjesbibliotheek moest elke
week de boeken opnieuw uitstallen in de Blinker en was
op zoek naar een locatie waar
dat wel kom. En de Energiecoöperatie wilde graag een
vaste locatie waar bewoners
in gesprek kunnen met energiecoaches. Samen met de
gemeente gingen zij op zoek
en kwamen uit bij het oude
consultatiebureau waar zij het
pand delen. Het pand zelf is
verdeeld in 3 ruimtes. De 2
ruimtes links als je binnenkomt
worden gedeeld door de Tasjesbibliotheek, de Energiecoöperatie, de Buurtkamer en het
Repaircafé. De ruimte rechts
is voor de Kledingbank.

Gerda niet zo blij
Iedereen is erg enthousiast
over de nieuwe locatie voor
zijn burgerinitiatief. Ze noemen
het mooi dat het op deze manier mogelijk is om een pand
te delen. Alleen de Kledingbank is minder enthousiast.
Op hun vorige locatie hadden
zij twee ruimtes. “Onze klanten hebben vaak behoefte aan
een luisterend oor. Nu word
ik vaker in het winkelcentrum
aangesproken, omdat mensen

behoefte hebben aan een
praatje,” aldus Gerda van
Deutekom, een van de oprichters van de Kledingbank.
Met elkaar voor elkaar
“Het is fantastisch dit soort
initiatieven. Hoe alles opgebouwd wordt van scratch af
aan. De bijdrage hierin van
de gemeente is beperkt. Het
komt allemaal vanuit de burgers zelf. Het is met elkaar,
voor elkaar,” zegt wethouder

Kruijt enthousiast tijdens de
opening. Zij pleit daarom voor
meer van dit soort initiatieven.
Binnenkort wordt de begroting
vastgesteld en daarom is dit
het moment om jouw initiatief
bij gemeente voor te leggen
volgens de wethouder.
Openingstijden
Het Repaircafé is iedere eerste maandagochtend van de
maand geopend van 10.00
– 12.00. De Energiecoöpe-

ratie heeft iedere maandagen woensdag spreekuur van
14.00 – 16.00. De Tasjesbibliotheek is iedere dinsdagmiddag
van 13.00 – 17.00 geopend en
de Buurtkamer iedere donderdagmiddag van 13.30 -17.00.
De Kledingbank is van dinsdag t/m vrijdag geopend van
10.00 – 16.00.
Foto: Wethouder Els Kruijt
(links) verricht de opening

Peter en de Wolf
KORTENHOEF
Vrijdag 11 november organiseert muziekvereniging
BMOL twee bijzondere
concerten. Het muzikale
sprookje ‘Peter en de Wolf’
van Sergei Prokofiev wordt
dan uitgevoerd. Leuk, leerzaam, uitdagend en genieten voor jong en oud.
De muziek van Peter en de
Wolf is niet makkelijk om te
spelen. Dirigent Arie Willem
Schouten heeft de muziek
heel knap herschreven voor
harmoniebezetting. Met hier
en daar wat aanpassingen en
uren studeren en repeteren is
het orkest helemaal klaar om
het muzikale sprookje aan u te
laten horen. Rieteke Hölscher,
initiatiefnemer en medeorga-

nisator, zal het sprookje en de
avonturen die Peter meemaakt
op vriendelijke wijze vertellen.
Middagconcert
Bijzonder is dat ruim 40 leden
een vrije dag hebben opgenomen om voor de leerlingen
van de basisscholen onder
schooltijd dit concert te verzorgen. Vooraf en na afloop van
het concert kunnen de leerlingen naar het Instrumentenbos om kennis te maken met
de vele instrumenten die zij
misschien ook in de toekomst
willen gaan bespelen. Het doel
van dit project is om kinderen
nieuwsgierig te maken. Op de
scholen is vooraf al aandacht
besteed door middel van een
lesbrief. Daarnaast is er nog
een filmpje waarin alle perso-

nages zich voorstellen en vertellen ze wat over hun rol en
hun instrument. Erg leerzaam.
Benieuwd naar onze personages en wat ze gaan spelen?
Op https://www.youtube.com/
watch?v=DrIX0LsFluk kunt u
dit filmpje alvast bekijken.
Avondconcert
Om 20.00 uur staat het orkest
weer op de planken voor het
avondconcert. Naast ‘Peter
en de Wolf’ speelt het harmonieorkest nog enkele fraaie
concertstukken waaronder het
indrukwekkende Hindenburg
van Michael Geisler en een
stevige concertmars Mercury.
Ook de jeugdband Madjet met
nieuwe leden treedt op. Het
concert wordt afgesloten met
behulp van extra slagwerkers

met African Symfony. Dit concert zal ongeveer 75 minuten
duren, dus ook de kinderen
die in de middag niet zijn geweest of nog een keer willen
komen luisteren zijn van har-

te welkom. Kinderen tot 12
jaar hoeven geen entree te
betalen. Kaarten: 5 euro via:
www.bmol.nl. Of te koop aan
de zaal van sporthal De Fuik.
Aanvang 20.00 uur.
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FAMILIEBERICHTEN
Hartelijk dank voor uw medeleven na het
overlijden van Jaap.
Linde Jansen en familie

Dammerweg 15E Nederhorst den Berg

VACATURE!
FINANCIAL
CONTROLLER
(30-40 uur)

Wil je deel uit maken van een
WERELDWIJD en altijd GROEIEND
bedrijf, waar je uitgedaagd wordt en
omringt bent met fijne collega’s?
Bezoek de website of scan de
QR code voor meer informatie.

WWW.PSH.NL
At PSH is WHERE IT ALL STARTS

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.

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
Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantooratelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

www.woningontruiming.com
Sinds 1963 uw vertrouwen
H v Gelderen 0651406217
Houtman Schaatssport
Kortenhoef 06- 29479395
Kinderschaatsen
Verstelbaar met skeelers!
IJshockey, Kunst en Noren
Slijpen en reparatie
info@houtmanschaatsen.nl

GRATIS roeibootje pol.
1.75x4.00 T:06-41814252

WEE

Aangeboden: Huihoudelijke
NIEUWS VOOR AN
Hulp. Tel: 06 302 356 49
Goede referenties
Zaterdag 19 november
Garage verkoop
Onder andere Brocante,
Paardenspullen, Boeken
en diversen.
Speciale aanbieding: verse
paardenworst en rookworst
Waar: Nieuw Walden 32 NdB
Van 9.00 – 13.00 uur

Schilderen uit je hart
17 november Cult. Centr N
inl. Kunstanne 0624121098

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Klachten en Ontspanning
www.donnalife.nl
06-27484142

VERS LOKAAL RUNDVLEES
a.s. zaterdag
Boerderij RunderLust
Eilandseweg 16 Ned d Berg

Garageverkoop 12-11 10-14
Nieuw Walden 25 NdB
Boeken/speelgoed/babyart.

Willem van Diermendag groot succes
NEDERHORST DEN BERG
De festiviteiten in het kader van de Willem van
Diermendag zijn een groot
succes geworden
In zowel Horstwaarde als de
Kuijer werd er op 3 en 4 november poffertjes gebakken
en verse bolletjes ijs geschept,
met muzikale omlijsting van
twee accordeonisten. Het optreden in beide tehuizen van
Diva dichtbij werd door de bewoners zeer gewaardeerd. De
interactie en het persoonlijke

contact tussen de zangeres en
de bewoners was prachtig om
te zien. Zaterdag 5 november
was het de beurt aan de oudere inwoners van ons dorp. Om
14:15 uur kwamen de eerste
gasten binnen, een kwartier
later was de Bergplaats met
80 gasten bomvol. Eerst koffie
en gebak, daarna het Havenloos Mannekoor uit Ankeveen,
in de pauze volop drankjes en
saucijsenbroodjes, waarna het
koor weer aantrad voor een
nieuwe reeks oude klassiekers. Na nog een rondje eten

en drinken werd er ook nog officieel afscheid genomen van
Chris Werkhoven, die voor zijn
jarenlange voorzitterschap bedankt werd met een bloemetje
en een flesje wijn.
De Stichting wil iedereen bedanken die zich de afgelopen
dagen geheel belangeloos
heeft ingezet voor het welslagen van de festiviteiten

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

Bent u op zoek naar diverse soorten zand,
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?
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#samenvoordieren

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  juli 

Wilt u uw groenafval, puin, hout of grond storten?
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.

Prijzen Spektakelloterij afhalen

Wijdemeren
informeren

9 november 2022

Voorvertoning film
Nederland onder Water

Volg ons ook op:

Bekendmakingen

Phishing fraude
Hoe een sms’je over verzendkosten tot een
geplunderde rekening kan leiden.
Marian werd het slachtoffer van wat phishing
wordt genoemd, een veel voorkomende vorm
van oplichting via het internet.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

Wijde Blik
Melinda Haselager
#mooiwijdemeren
/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Bibliotheek Loosdrecht

Wilt u vaardiger worden op de computer
of loopt u vast bij het gebruik van uw
smartphone of tablet? U bent elke eerste en
derde woensdag van de maand welkom bij
het inloopspreekuur in de bibliotheek van
Loosdrecht. Tussen 10.00 en 12.00 uur zitten
er vaardige en geduldige vrijwilligers klaar
om u te helpen bij alle vragen, van absolute
beginner tot gevorderde.

>

Meldpunt illegale praktijken recreatieterreinen
Meld Misdaad Anoniem, de provincie
en de Noord-Hollandse gemeenten
zijn een campagne gestart om recreatieterreinen veilig te houden.
Criminelen zien vakantieparken,
campings en jachthavens steeds vaker
als de ideale verstopplek met ruimte
voor bijvoorbeeld drugshandel en
productie, mensenhandel of opslag
van gestolen goederen.
De campagne richt zich op iedereen die
werkzaam is op een vakantiepark of in de
recreatiesector, maar ook op eigenaren van
recreatiewoningen en gasten die voor langere
tijd verblijven, bijvoorbeeld vanwege werk of
als tijdelijke oplossing bij een verbouwing of
verhuizing. Illegale activiteiten op recreatieterreinen hebben impact op de veiligheid van
medewerkers in de recreatiesector en de mensen die er recreatief verblijven. Meld Misdaad
Anoniem, de provincie en de Noord-Hollandse
gemeenten willen de recreatiesector alert
maken op signalen en informeren over het
meldpunt.

Signalen
Het gaat om meldingen over alles wat niet past
in een recreatieve omgeving, zoals activiteiten
in de nachtelijke uren, een afwijkende (chemische)
geur, meer ‘verblijvers’ dan slaapplaatsen,

gordijnen die altijd gesloten zijn. Ook zaken als
aan- en afvoer van goederen, ontwijkend of
nerveus gedrag van bewoners of bezoekers,
veel aanloop van wisselende ‘bezoekers’
een groot uitgavenpatroon en luxe voer- en
vaartuigen kunnen duiden op clandestiene
activiteiten. Die kunnen samenhangen met
drugshandel/-productie, illegale prostitutie en
illegaal gokken, mensenhandel en uitbuiting,
opslag van gestolen goederen en investeringen
van crimineel geld.

Ellende
Misschien vraagt u zich af: Waarom zou ik,
werkzaam in de recreatiesector, melding doen
over een ander? Criminaliteit leidt niet alleen
tot onveilige situaties. U voorkomt ook veel
ellende in uw eigen werkomgeving.
De veiligheid van collega’s maar ook die van
uw gasten is essentieel voor een zorgeloze en
veilige (werk)plek.
Een vakantiepark biedt vaak privacy, plekken
waar de crimineel uit het zicht ongestoord
z’n gang kan gaan. Op dit moment bestaan
misstanden veelal uit vermoedens. Het melden
van signalen, hoe klein ook, helpt bij het krijgen
van concrete informatie. Een melding kan de
start zijn van een onderzoek of net het laatste
puzzelstukje.

Door aandacht te vragen voor misstanden die
kunnen plaatsvinden op vakantieparken wordt
de bewustwording vergroot. En die aanpak
zorgt ervoor dat de crimineel uit de anonimiteit
wordt gehaald.

Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is een meldpunt waar
u in vertrouwen uw verhaal kunt doen.
De melder is in alle gevallen regiehouder en
beslist uiteindelijk of een melding wel of niet
wordt doorgezet. Meld Misdaad Anoniem
stuurt de melding volledig geanonimiseerd
naar de politie en of de gemeente, die
vervolgens een onderzoek kan instellen.
De campagne is ontwikkeld in samenwerking
met de Provincie Noord-Holland. Er wordt
samengewerkt met de recreatiesector,
gemeenten, politie en de Taskforce Vitale
Verblijfsrecreatie NHN.
De campagne wordt gevoerd in de Provincie
Noord-Holland. Gemeenten en vakantieparken
gebruik kunnen maken van flyers, een online
toolkit en bijeenkomsten waarin medewerkers
geïnformeerd worden over de campagne en
de werkwijze van het meldpunt.
Het telefoonnummer van
Meld Misdaad Anoniem is 0800-7000.

Gratis mondkapjes

Gemeente Wijdemeren heeft kosteloos corona-zelftesten en mondkapjes beschikbaar
gesteld. Deze zijn bedoeld voor mensen met
lage inkomens. Daarmee worden eventuele
financiële drempels om ze aan te schaffen
weggenomen. De corona-zelftesten zijn
uitgedeeld aan een aantal instellingen die
veelal werken met sociale minima. Mocht
u gebruik willen maken van dit aanbod, dan
kunt u (zo lang de voorraad strekt) terecht bij
Versa Welzijn, de Kledingbank Kortenhoef of
de bibliotheek in Loosdrecht.

>

Fietsen gezocht

Er zijn vrijwilligers gevonden om de fietsen
voor Oekraïense vluchtelingen rijklaar te maken en over te dragen. Wie een fiets wil aanbieden of aanvragen kan contact opnemen
via het e-mailadres bikesforua@gmail.com.

>

Banenmarkt

Het Baan.Talent Event van de regio Gooi en
Vechtstreek op woensdag 16 november is het
evenement waar werkzoekenden, werkenden en werkgevers in de regio terechtkunnen
met al hun vragen over leren, ontwikkelen en
werken. Het evenement is gratis toegankelijk
voor iedereen in de regio en vindt plaats in
evenementenlocatie Gooiland, in het centrum van mediastad Hilversum. Aanmelden
gaat via de website www.baantalentevent.nl.

>

Gemeentehuis eerder dicht

Maandag 14 november sluit het gemeentehuis om 16:00 uur. Normaal gaan de deuren
om 16:30 uur dicht, maar wegens een personeelsbijeenkomst wordt dat tijdstip eenmalig
een half uur vervroegd.

Wijdemeren
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Phishing: ineens stond Marian 300.000 euro in de min
Marian (52) bestelde ongeveer een jaar
geleden een blouse op een Belgische
kledingwebsite. Een dag later kreeg ze
een sms-bericht dat verzonden zou zijn
door koeriersbedrijf DHL, dat haar
blouse zou bezorgen. Ze moest €5,95
betalen voor verzendkosten, omdat het
pakje over de grens moest.
Marian had haar kinderen nog zo vaak gezegd
dat ze niet in zulke berichtjes moesten trappen
en dat je dergelijke sms-berichten niet moet
openen maar direct moet verwijderen. Toen
ze het sms-je las, was ze zich echter van geen
kwaad bewust, omdat ze de dag van te voren
precies een pakketje uit België had besteld.
Het berichtje kwam daarom niet verdacht
over. Ze volgde de link om de verzendkosten
te betalen.

Scanner
In de Rabobank app moest ze haar Raboscanner gebruiken. Toen begon de scanner vast
te lopen en ‘raar te doen’. De app was daarna
opeens van haar mobiel af. Ze heeft de app
opnieuw geïnstalleerd en haar pincode opnieuw ingevuld. Vervolgens moest ze weer de
Raboscanner gebruiken en vanaf dat moment
vertrouwde ze het niet meer.

Op haar rekening stond ze opeens €300.000
in de min. In shock belde ze direct de bank.
De bankmedewerker blokkeerde gelukkig
haar rekeningnummer snel (en die van haar
gezinsleden). Het bedrag was gelukkig niet
echt afgeschreven, want dit was een beveiligingsmaatregel van de Rabobank die ervoor
zorgt dat de criminelen niets meer kunnen
afschrijven van de rekening. Wel was er in de
tussentijd €1100 afgeschreven.
Doordat Marian snel contact opnam met de
bank en direct aangifte deed, heeft de bank
het gestolen bedrag vergoed. Helaas is het
geld niet teruggehaald van de criminelen.

Aangifte
Het is erg belangrijk om direct contact op te
nemen met de bank en aangifte te doen.
Maar in het ergste geval kan de bank het
bedrag niet meer terugvorderen en wordt
het ook niet vergoed. Desondanks is aangifte
doen en melden bij de bank zeer van belang.
Marian wil graag twee zaken benadrukken:
‘’Zorg dat je altijd de communicatielijn omdraait. Vraag of je de medewerker die je aan de
lijn hebt op een later moment terug kan bellen
of neem contact op om te controleren of het

sms’je of de e-mail wel juist is.’’ En daarnaast.
‘’Schaam je niet, bel zo snel mogelijk de
betreffende instelling en doe direct aangifte.
Des te meer meldingen binnen komen, des
te beter instellingen de criminelen kunnen
opsporen.’’

Duizenden mensen worden da-

De echte naam van het slachtoffer is in
verband met de privacy achterwege gelaten

aan deze vormen van diefstal. In

gelijks het slachtoffer van helpdeskfraude, phishing en whatsappfraude. In een drieluik besteedt
Wijdemeren Informeren aandacht
deze slotaflevering: Wat is phishing
en hoe wapent u zich ertegen?

Voorvertoning ‘Nederland onder Water’
Inwoners van de gemeente Wijdemeren
en andere belangstellenden hebben
zondag 13 november de primeur om
te komen kijken en te genieten van
‘Nederland onder Water’. Dat is een film
die regisseur Arthur de Bruin (bekend
van Wolf en de Marker Wadden) in deze
regio heeft gemaakt. De film wordt u
aangeboden door het programmabureau Aanpak Oostelijke Vechtplassen.
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (één van
de partners binnen de aanpak) heeft met een
financiële bijdrage deze ingewikkelde onderwaterproductie mede mogelijk gemaakt. In ruil
krijgen het waterschap en het programmabureau nu de gelegenheid de film eenmalig
te vertonen, ruim voordat de film op tv wordt
uitgezonden.

Ontbijt mee met ondernemend Wijdemeren
Het ondernemersontbijt in het gemeentehuis van Wijdemeren op vrijdag 18 november belooft een interessante bijeenkomst
te worden. Op het programma staat een
panelgesprek over politieke beïnvloeding
met Tweede Kamerlid Jan Klink,
gemeenteraadslid Esther Kaper,
gemeentesecretaris Yvonne Halman en
de wethouder van economische zaken
Els Kruijt.
Ook wordt er een quiz gehouden om uw kennis over de nieuwe Omgevingswet te testen.
Ondernemers die zich nog niet hebben aangemeld, kunnen dat tot uiterlijk 16 november
doen via ondernemen@wijdemeren.nl.
Geef daarbij svp met hoeveel personen u komt
namens welk bedrijf, dan weten wij hoeveel

broodjes we moeten smeren.
Het vindt plaats tussen 7:30 en 9:00 uur in het
gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht.
Het achterliggende doel is om Wijdemeerse
ondernemers in het zonnetje te zetten en de
onderlinge banden aan te halen onder het
genot van een welverdiend ontbijt.
MKB-Nederland heeft 18 november 2022
uitgeroepen tot de Dag van de Ondernemer. De gemeente Wijdemeren laat dat niet
onopgemerkt voorbij gaan. Dit jaar is er geen
verkiezing, maar wel een lekker ontbijtje voor
ondernemers uit de gemeente. Wethouder
Kruijt wil ondernemers graag een hart onder
de riem steken in een periode waarin het bedrijfsleven het beslist niet makkelijk heeft door
de eerdere coronabeperkingen en de inflatie.

Regisseur aanwezig
Speciaal voor deze middag wordt de voormalige NH-kerk aan de Oud Loosdrechtsedijk
230 omgetoverd tot een bioscoopzaal. Een
absolute bonus is dat regisseur Arthur de
Bruin zelf aanwezig is om na afloop met u
in gesprek te gaan over de film en over het
bijzondere maak- en productieproces.
Reserveer dus zondag 13 november in uw
agenda en kom genieten van de Nederlandse
onderwaternatuur. De film begint om 15:00
uur. De toegang is gratis, net als het kopje
koffie of thee dat erbij wordt geserveerd.
Zondag 13 november, 15.00-17.00 uur,
Oud-Loosdrechtsedijk 230 (Lichtbaken)

Wijdemeren
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Wandelchallenge Wijdemeren krijgt een vervolg
Afgelopen zomer vond de Wijdemeren
Wandelchallenge plaats en is er twintig
weken lang op maandagavond gewandeld. Op 24 september is de reeks wandelingen groots afgesloten in Arnhem.
Maar in Wijdemeren wordt gewoon
doorgewandeld. De wandelgroep
loopt sindsdien elke vrijdagochtend in
Kortenhoef of Loosdrecht.
Er werd tijdens de Wandelchallenge gewandeld in twee mooie, gevarieerde groepen, elke
deelnemer met zijn of haar eigen redenen
om te lopen. Er is gewandeld, bijgekletst en
de deelnemers steunden elkaar met alles wat
voorbij kwam. Het werd duidelijk hoe dit initiatief inspeelde op de behoeften van mensen.

Lichaamsgewicht
Wandelen is een eenvoudige, maar effectieve
manier om uw gezondheid, humeur en geest
een positieve boost te geven. Wandelen
verbetert de conditie van het hart en bloedvaten, verlaagt het cholesterolgehalte, heeft
een bloeddrukverlagend effect, helpt het
lichaamsgewicht op peil te houden en het
algemene uithoudingsvermogen te verbeteren. Bovendien zorgt wandelen voor mentale
ontspanning. Dagelijks 30 minuten wandelen
geeft uw conditie en daarmee uw immuunsysteem een flinke duw in de goede richting.
Dit initiatief is gestart door Team Sportservice,
samen met de eerstelijnszorg. De begeleiding

bestond uit verschillende zorgverleners van de
eerste lijn (huisartsen, apotheek, fysiotherapie).
Daarnaast zijn Bianca en Miriam als vaste begeleiders bij de twee groepen aangesloten.
“We hebben beiden vanuit onze praktijk
ervaring met wandelcoaching en daarom
wilden we dit initiatief graag ondersteunen.
Wij beiden snappen als geen ander het belang
van wandelen en bewegen en nemen dit ook
mee in onze begeleiding. Een dergelijke grote
groep begeleiden was tegelijkertijd ook nieuw
voor ons en we hebben er dan ook onwijs veel
van geleerd’’, geven Bianca en Miriam aan.

Gezelligheid
Wandelen kunt u doen wanneer het u uitkomt,
alleen of met andere mensen. Zoekt u graag
de gezelligheid op en wilt u met andere mensen
wandelen? Dat kan! De wandelingen gaan
de komende herfst- en winterperiode door
op de vrijdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur.
Er wordt afwisselend in Kortenhoef en Loosdrecht gelopen. De wandelingen zijn tussen
de 3 en 5 kilometer lang. Een keertje mee
doen? Neem dan contact op met Eva Stam,
via estam@teamsportservice.nl.
Als u meer wilt bewegen of graag persoonlijk
beweegadvies wilt, dan kunt u terecht bij de
buurtsportcoaches van Team Sportservice
‘t Gooi. Neem dan contact op met de buurtsportcoaches via hetgooi@teamsportservice.nl.

Pleeg- en steunouders maken het verschil
De gemeenten in de Gooi en
Vechtstreek zijn op zoek naar pleegouders, gezinshuisouders en steunouders. Om deze vormen van zorg zichtbaar te maken en om mensen te werven
die opvang willen bieden, vindt een
wervingscampagne en informatieavond
plaats.

is ook een vorm van pleegzorg, maar is anders
dan een pleeggezin. Gezinshuisouder zijn is
namelijk een betaalde baan en vraagt bepaalde
opleidingseisen. Ook een informelere vorm van
opvang, bijvoorbeeld de rol van steunouder
behoort tot de mogelijkheden. De werving en
selectie wordt gedaan door de zorgaanbieders.

Hierbij wordt aangesloten bij de landelijke
Week van Pleegzorg die plaatsvindt van 2 tot
en met 9 november. Het thema is #GROENLICHT. Hiermee wordt getoond dat iemand
het licht op groen kan zetten voor de toekomst van een kind.

Pleegouders, gezinshuisouders en steunouders
zijn van onschatbare waarde en heel hard
nodig. Er is een informatiebijeenkomst op
woensdagavond 16 november van 19:30 tot
21:30 uur in Bussum. Tijdens de bijeenkomst
wordt meer verteld over de vormen van opvang, het bieden van een (tijdelijk) thuis en wat
u kunt betekenen voor een kind. Pleegouders,
gezinshuisouders, steunouders en zorgaanbieders zijn die avond aanwezig.

Er is zowel landelijk als regionaal onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet bij
hun ouders kunnen wonen. Pleegouders,
gezinshuisouders en steunouders kunnen
het verschil maken in het leven van een kind.
Bijvoorbeeld doordat een kind even op adem
kan komen of door ze veiligheid te bieden en
een (tijdelijk) thuis.

Informatiebijeenkomst

Aanmelden en meer informatie
Aanmelden voor de informatieavond of meer
weten over pleegzorg, gezinshuisouder of
steunouder kan via de zorgaanbieders: Youké
Pleegzorg, William Schrikker Gezinsvormen,
Timon, Levvel, Leger des Heils en Versa Welzijn (steunouder) of via: www.pleegoudergv.nl
(op deze website ook aanmelden voor de
informatieavond).

Wijdemeren

Pleegouders zijn er in verschillende vormen.
Soms is het voor een weekend per maand,
een vakantie, opvang voor de periode van een
jaar of juist langdurig. Gezinshuisouderschap
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Voorlopige
raadsvergadering agenda
Agenda raadsvergadering
Datum:
november 2022
Datum:dinsdag
12 mei 15
2021
Aanvang:
19:30
uur
Aanvang: 20.00 uur
Vaste Agendapunten*
Bespreekstukken
8. Weigering van verklaring van geen bedenkingen Oud Loosdrechtsedijk achter 63

9. Weigering van geen bedenkingen
Nieuw Loosdrechtsedijk 178
10. Weigering van verklaring van geen
bedenkingen Cannenburgerpark
11. Raadsvoorstel verklaring van geen
bedenkingen Bloklaan 22a

Overig
12. Vragenhalfuur
13. Sluiting

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

Wijdemeren
Wijdemeren

9 november
12 2022
mei 2021

informeren
informeren

Agenda’s
commissie
Agenda raadsvergadering
Datum: 12Ruimte
mei 2021
Commissie
en Economie
Aanvang:
20.00
Datum: woensdaguur
16 november
Aanvang: 20:00 uur
Vaste agendapunten*
Hamerstukken

Overig
13. Vragenhalfuur
14. Sluiting

8. Advies aan het Commissariaat voor de Media aanwijzing GooiTV Wijdemeren als lokale
publieke media-instelling
9. Instemmen wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en
Vechtstreek i.v.m. uittreden Weesp

Officiële bekendmakingen

Bespreekstukken

10. Aanvullend krediet voor de realisering van het integraal Kind Centrum (IKC) Talent Primair in
Loosdrecht
11. Verordening nadeelcompensatie
12. Behandelverzoek De Lokale Partij en het CDA: Toewerken naar een Integraal beleidskader
Bouwen
en wonen
sociaal domein

De commissievergaderingen kunt u live volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl
tabblad ‘live’). (alleen audio)
Wilt u inspreken op een agendapunt of over een ander onderwerp waar de gemeenteraad over
gaat? Meld u dan uiterlijk op de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur aan via
griffier@wijdemeren.nl of via telefoonnummer 14 035. U wordt dan geïnformeerd over de
werkwijze van het inspreken.
*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Bekendmakingen

Bouwen en wonen
> Aangevraagde
omgevingsvergunningen

’s-Graveland
- Ankeveensepad 6: intern verbouwen woonhuis, vervangen serre, bouwen bijgebouw,
zaaknummer Z.75071 (21.10.22)
- De Boomgaard 2: aanpassen parkeergarage,
zaaknummer Z.75061 (21.10.22)
- Noordereinde 295, 295a, b en c: realiseren
vier sociale huurappartementen (legalisatie),
zaaknummer Z.75246 (28.10.22)
- Noordereinde 319: plaatsen zonnepanelen,
zaaknummer Z.75190 (26.10.22)
- Zuidereinde 8: wijzigen gevels en plaatsen
zonnepanelen, zaaknummer Z.75213 (26.10.22)

Kortenhoef
− Kortenhoefsedijk 179: verbouwen bedrijfs
woning en wijzigen gevels en constructie,
zaaknummer Z.75243 (28.10.22)
−Moleneind 33: veranderen carport,
zaaknummer Z.75330 (02.11.22)

Loosdrecht
- De Kreek 14: vervangen beschoeiing,
zaaknummer Z.75069 (21.10.22)
- ter hoogte van Luitgardeweg 2a: kappen van
12 bomen in het Bosje van Sprenger,
zaaknummer Z.75036 (20.10.22)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 114: bouwen
woning, zaaknummer Z.75137 (25.10.22)
Verleende omgevingsvergun-> Oud-Loosdrechtsedijk
158: splitsen woning,
ningen
(reguliere
procedure)
zaaknummer
Z.75331 (02.11.22)
- Oud-Loosdrechtsedijk 186: gebruiken
tweede verdieping voor recreatief
nachtverblijf, zaaknummer Z.75158 (25.10.22)
- Prinses Margrietstraat 45a en b: maken twee
appartementen in bestaande bouw en
verplaatsen trainingsstudio,
zaaknummer Z.75102 (24.10.22)
- Van Collenstraat 28: plaatsen dakkapel,
zaaknummer Z.75105 (24.10.22)

9 november 2022
> Bestemmingsplan Eilandseweg
4a – woonschip, Nederhorst den
Berg is onherroepelijk
Verlenging
beslistermijn
Zienswijze

Nederhorst den Berg

>

- nabij Blijklaan 1: bouwen tent voor een
ijsbaan met horecagelegenheid van
1 nov-1 feb, zaaknummer Z.75245 (28.10.22)
- Middenweg 7: vergroten aanbouw,
zaaknummer Z.75211 (26.10.22)

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

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

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Verleende omgevingsvergunningen
(uitgebreide procedure)
- Herenweg 12a: vergroten haven en bouwen
>

Breukeleveen

steigers, zaaknummer Z.73655 (27.10.22)

’s-Graveland
- diverse locatie op de landgoederen in
’s-Graveland: kappen van 110 bomen op de
buitenplaatsen in ’s-Graveland,
zaaknummer Z.74674 (24.10.22)

Breukeleveen
- Herenweg 29: plaatsen kelder onder carport,
zaaknummer Z.73723 (20.10.22)

Kortenhoef
- Moleneind 56: bouwen woning,
zaaknummer Z.73660 (21.10.22)

Loosdrecht
- Rading 136: bouwen garage met carport,
zaaknummer Z.74114 (26.10.22)

horst den Berg is onherroepelijk

Loosdrecht

Nederhorst den Berg
- nabij Blijklaan 1: bouwen tent voor een
ijsbaan met horecagelegenheid van
1 nov-1 feb, zaaknummer Z.75245 (31.10.22)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.
Hiervoor kunt u een afspraak maken door te
Ter inzage
bellen naar
telefoonnummer 14 035.

Bezwaar
indienen
Bij voorkeur
stuurt u een
mail aan info@wijdemeren.nl
o.v.v. het zaaknummer. We mailen u dan de gevraagde
informatie toe.

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

Aanvragen voorlopige voorziening
Het ontwerp weigeringsbesluit betreft de
> Partiële herziening BestemmingsEen besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
volgende onderdelen:

plan Plassengebied Loosdrecht
• het gebruiken van gronden of bouwwerken in Het indienen van een bezwaarschrift stelt de inwerking2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 istreding van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de
strijd met een bestemmingsplan.
onherroepelijk
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen bij de VoorzieningenVoor deze aanvraag geldt de uitgebreide
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Zienswijze indienen
voorbereidingsprocedure. Om die reden heeft
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen
de gemeenteraad geweigerd een ontwerpver(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
klaring van geen bedenkingen af te geven voor
bovengenoemd plan op 27 oktober 2022.
Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit, kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester
Inzage
en wethouders (Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
De ontwerp weigeringsbesluiten liggen met
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen.
ingang van 10 november 2022 gedurende een
Maak hiervoor een afspraak met de administratie van
termijn van 6 weken ter inzage. Eventueel kunt
Fysiek Domein, tel: 14 035. Het indienen van een ziensBeroep
indienen
u een afspraak maken voor het inzien van de
wijze is vereist
om later
beroep te kunnen instellen.
stukken op het gemeentehuis.

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.00 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

COLOFON

Een zienswijze op het ontwerp weigeringsbesluit verklaring van geen bedenkingen kunt u
indienen bij de gemeenteraad van Wijdemeren,
Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.

> Ontwerp weigeringsbesluit omgevingsvergunning en ontwerp
Ter inzage
weigeringsbesluit verklaring van
Voor informatie over een aanvraag of besluit kunt u
geen bedenkingen Eilandseweg
telefonisch contact opnemen tussen 08.30 uur en 12.30
32 te Nederhorst den Berg
uur met de administratie van Fysiek Domein, tel: 14 035.

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren
Kortenhoef
maken bekend dat zij het voornemen hebben
- nabij Bernard van Beeklaan 83-125: kappen
om de omgevingsvergunning voor het afwijken
zeven bomen, zaaknummer Z.74759 (24.10.22) van het bestemmingsplan voor de uitbreiding
- Zuidsingel
40a: maken uitbouw en opbouw,
> Bestemmingsplan
Eilandsewegvan het Châlet Parc De Vechtoever aan de
zaaknummer Z.74486 (27.10.22)
10 ws 02 – woonschip, Neder- Eilandseweg 32 te Nederhorst den Berg te
weigeren.
- Oud-Loosdrechtsedijk 242 en 244:
bouwen twee botenhuizen,
zaaknummer Z.74556 (25.10.22)
- Veendijk 24: vervangen beschoeiing,
zaaknummer Z.74596 (27.10.22)

Gedurende de bovengenoemde termijn kunt
u een schriftelijke zienswijze op het ontwerp
Overig
weigeringsbesluit omgevingsvergunning
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Wijdemeren, Postbus 190,
1230 AD
Loosdrecht.
> Gewijzigde
ontheffingsdatum

Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van een besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland,
AfdelingHoger
Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken
beroep
indienen
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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oude stoel of bank bĳ aankoop van een Easysit!*

C a d ea ub o n

Bij aankoop va
n

Woensdag

Donderdag

november

november

9

ied

ere stoel
Comfortabel zitten begint
in de actieper
iode:
Vrĳbĳ
dag
Zaterdag
Dinsdag
Woensdag
de juiste stoel.
Een stoel
op maat met de juiste balans
tussen ergonomie, comfort
en vormgeving. Onze ervaren
voor tw
november
november
november
november
ee
adviseurs weten hier alles
Comfortbanken
Relaxstoelen
van en geven u graag een
Easysit D112
Easysit A90
passend
advies!

High Tea D16
10 11 12 15
eluxe

Sta-op
stoelen
Easysit
DS17
Easysit Napels

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

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

Easysit
Profiteer
Primeur! zes dagen lang van

leeftijdskorting!

Easysit D02

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
Easysit
A90
Hilversum

korting!

Kunt u niet komen?
Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Bel voor een gratis
Easysit D82

Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

Easysit Hilversum

Easysit A600

Verlengde Zuiderloswal 8a

3772 MP Barneveld

1216 BX Hilversum

easysit
DAN ZIT JE GOED!

Havenkwartier

De Briellaerd

thuisdemonstratie
088 - 6220220

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

Easysit D62

Easysit D450

Easysit D81

Easysit D150

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.

NIE

14

Woensdag 9 november 2022

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Nederhorst- 1 heeft zaterdag een nipte, maar
verdiende
overwinning
behaald op het laag geplaatste Forza Almere.
In de 1e minuut een aanval van
Forza over rechts, waarna de
voorzet van dichtbij tegen de
onderkant van de lat werd geschoten. Na deze schrik pakte
de thuisclub de draad goed op
en drukte de tegenstander op
hun helft terug. In de 10e minuut viel de openingstreffer. Uit
een vrije trap passte Steven op
Marco, die voorgaf op Lars, die
de bal met rechts in de verre
hoek schoot (1-0). Nederhorst
was duidelijk de bovenliggende

partij en kreeg genoeg kansen,
maar Marco schoot te zacht in,
een kopbal van Sander belandde boven op de lat en Job miste alleen voor de keeper.
In de tweede helft ging Nederhorst direct op zoek naar de beslissing. Een schot van Justin
ging net naast en een poging
van Wessel ging hoog over,
evenals een afstandsschot van
Geert. Bij twee goede voorzetten stond er niemand van de
thuisclub op de juiste plaats en
een poging van Job vanaf de
16 meterlijn ging over, en daarna richtte hij nog eens te hoog.
In de 84e minuut een voorzet
van Justin op Steven die teruglegde, waarna Geert de keeper

op zijn weg vond. Forza begon
zowaar in de gelijkmaker te geloven, maar de kwaliteit van de
gasten uit Almere was te pover.
Uiteraard een zeer verdiende
overwinning in een sportieve
wedstrijd onder uitstekende
leiding. De mannen van Remco Sint, hadden deze wedstrijd
echt eerder moeten beslissen
en met veel ruimere cijfers.
Nederhorst-2 speelde 2-2 tegen Zuidvogels, het 3e won bij
t Gooi met 6-2. JO13-1 wonnen met 3-0 van Breukelen en
MO15-2 met 5-2 van TOV.
Voor meer info www.vvnderhorst.org of facebook.

ASV ’65 Nieuws
ANKEVEEN
De wedstrijd ASV- SV
‘s-Graveland was een hele
spectaculaire derby. Er gebeurde van alles.
Kansen over en weer, heerlijke tackels, bikkelharde duels,
gele kaarten, penalty voor ons,
meerdere spelers geblesseerd
van het veld af, vuurwerk en
veel toeschouwers/ supporters
die er een topsfeer van maakten.
‘s-Graveland legt altijd heel
veel energie en werklust in de
wedstrijd (zeker tegen ons) Met
name daarom hebben we In de

wedstrijdbespreking onder andere duidelijk gemaakt dat we
in verdedigend opzicht, vuur
met vuur moesten gaan bestrijden! Normaal gesproken zijn
we van het verzorgd en vooral
heel aanvallend voetbal. Maar
in wedstrijden tegen ‘s-Graveland moet er ook gewoon keihard gewerkt worden willen de
kwaliteiten eruit komen.
Daarin heeft echt iedereen een
ruime voldoende gescoord.
Wat dat betreft ben ik dus zeer
tevreden. Ondanks de enorme
hoeveelheid kansen aan beide
kanten was ik niet helemaal tevreden over het veld spel aan

de bal. Maar goed, derby’s als
deze zijn hele speciale wedstrijden waarin het niet altijd
loopt zoals je verwacht en/of
hebt gepland. Een wedstrijd
of derby winnen is altijd mooi
maar een derby in de allerlaatste minuut winnen op deze manier kan bijna niet mooier! Gezien het totale wedstrijdbeeld
had het naar mijn mening ook
4-4, 1-4 of 4-1 kunnen worden.
Het kon echt alle kanten op. Ik
denk dat wij uiteindelijk de gelukkigste waren en dat de supporters een hele spectaculaire
derby hebben gezien, aldus
trainer Yoeri Tol

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Een gelijkspel was voor
beide teams in de tweede
Wijdemeerse derby aanvaardbaar geweest. ’s-Graveland kreeg in de laatste
minuut echter een tweede
doelpunt tegen vanuit een
uiterst dubieus gegeven
vrije trap op de rand van
het strafschopgebied.
ASV ’65 kreeg hierdoor iets
te veel en ’s-Graveland iets
te weinig in een weinig hoogstaande derby. Naast de nederlaag werden in de vorm van
blessures helaas nog meer geleden voor ’s-Graveland voor
wie het in deze fase bepaald
niet meezit in dat opzicht. Komende zaterdag ontvangt het

Diemen.
Voor VR1 stond er een bijzondere wedstrijd op het programma: Ajax VR1 kwam op
bezoek en met enkele oud-internationals in het elftal was de
Amsterdamse ploeg natuurlijk
de favoriet. Ze maakte dat ook
waar, maar de tegenstand van
de ’s-Gravelandse vrouwen
was meer dan uitstekend te
noemen. Ze konden echter niet
voorkomen dat voor ongeveer
tweehonderd(!) toeschouwers
Ajax met 5-1 won.
Bij de mannen zegevierde het
2e knap bij Victoria 2 met 1-3,
het 3e won van ASV ’65-2 met
3-6. Nederlagen waren er voor
het 4e en het 5e tegen res-

pectievelijk BVV ’31 en Wasmeer-4. Bij de vrouwen bleef
VR2 voor de zesde keer op rij
ongeslagen. Zaterdag won het
van Loosdrecht VR1 met 4-0.
Het Team van de Week MO172 won van AFC Quick MO172 uit Amersfoort met 3-2 en
mocht zich dus na afloop fêteren op het terras.
Op vrijdag 11 november zal het
bestuur weer verantwoording
afleggen over het door haar
gevoerde beleid in het seizoen 2021-2022. De algemene ledenvergadering vangt om
20.00 uur aan. Op vrijdag 18
november wordt na een paar
coronajaren de Beaujolais Primeur weer geproefd.

Odis Volleybal nieuws
WEE
KORTENHOEF
Heren-1 speelde dinsdag 1
november thuis bij de tegenstander, dus eigenlijk
uit. In sporthal Nieuw Welgelegen in Utrecht werd
de strijd aangegaan.

Een multifunctionele accommodatie met een groenige
moderne gevel. De Odismannen staan 5e en VV Utrecht
staat 3e. De Odismannen
moesten hun meerdere in de
Utrechters erkennen. 4-0 verlies.
Recreanten-3 speelde vrijdagavond 4 november thuis
in sporthal De Fuik het maandelijkse regionale toernooi.
Die vier wedstrijden vormden
weer een gezellige pot. De
invloed van de trainer werpt
zijn vruchten af. Er werd goed
gewonnen. Helaas ook nog 2
setjes verloren van de 8 gespeelde setjes. Of tussen de
wedstrijden door en na de
laatste wedstrijd nog uitgebreid van de food & beverages in het sportcafé is genoten, is bij de schrijver niet

bekend.

NIEUWS VOOR AN

Meisjes A mocht uit spelen in
Amstelveen. Afslag gemist,
fileleed en beetje onduidelijk
waar in de sporthal gespeeld
moest worden. Ook de tegenstander wist het niet. Gelukkig
werd toch een veld gevonden
in de hal waar de meiden de
vloer echt verschrikkelijk vinden. Het beloofde een spannende wedstrijd te worden.
Nummer 1 (Odis) tegen de
nummer 2. MA speelde met 5
meiden. De eerste twee sets
gingen naar de tegenstander.
Oeps. Zou dit dan de eerste
vijfsetter worden? Inderdaad.
Strijd ging gelijk op. Zelfs de
laatste set werd 12-15. Winst
voor de Odismeiden 2-3.
Whoop whoop.
Komende wedstrijden: zaterdag 12 november 13.30 uur
Dames 1, 15.30 uur MA1 en
HS1 allen thuis in sporthal De
Fuik. Zin om te volleyballen?
We trainen vanaf op maandagavond in sporthal De Fuik.
www.odis.nl. Wees welkom!

Springwedstrijden Rijvereniging Nederhorst den Berg
Door: Cees Stalenhoef

NEDERHORST DEN BERG
Op deze zondagmorgen
stonden rond 10 uur 29
deelnemers en ook hun
pony’s en paarden te trappelen van ongeduld om
te mogen starten in de
klasse I-II en III, pony’s
en paarden om te mogen
springen in de manege
Laanhoeve. Er waren ook
drie deelnemers in de
klasse A, een beginnende
klasse bij het springen.
Zij werden allen gejureerd
door Marco Grotendorst en
Gerrit Bergman. De strijd begon in de klasse III – pony’s.
In de ring stonden Sander Prinssen en Monique
Bruinsma. Ringmeester was
Silvia Lohman. De klasse III
leverde direct een barrage op.
Winnaar werd Emma Vink op
Pericon.
Daarna volgde ook een barra-

ge in de klasse II. Met op 1.
Demy Simons op Trigger, gevolgd door Marieke Gorter op
Sabrina.
Daarna volgde de strijd in de
klasse -I paarden en pony’s.
In deze groepen wisten zich 6
deelnemers te plaatsen voor
de barrage. Dit leidde tot de
volgende top- drie: 1. Samira
Jonker op Noir; 2. Ilse Riemus
op Noir; 3. Yolet Overweel op
Held. Tenslotte waren er nog
drie deelnemers in de A-klasse. Dit is een klasse voor de
beginnende deelnemers voor
het springen. Alle drie wisten
ze zich te plaatsen. We zien
dus binnenkort Bente Verberne, Louise van Hout en
Zara v/d Kleij terug bij in de
wedstrijden in de klasse-I. De
wedstrijden waren weer geregeld door Marti Bergman en
Astrid Hagen. De volgende
wedstrijd is op zondag 20 november.
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Martin van Ruitenbeek op wereldniveau
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver
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In samenwerking met

NEDERHORST DEN BERG
Wie kent ‘m niet? Martin
van Ruitenbeek de jonge motorcoureur die van
jongs af bezeten is van
motorvoertuigen op twee
wielen, het liefst met zoveel mogelijk cc’s. In ieder
geval kent de hele Middenweg deze inwoner van de
Horstermeer, al is het maar
vanwege z’n bouwbedrijf
waarmee hij sinds twee jaar
als zelfstandig ondernemer
aan de weg timmert. Na jaren in de luwte maakt Van
Ruitenbeek met het team
Holland Motorstore Racing
in 2023 een nieuwe stap in
z’n carrière: deelname aan
het WK Endurance.
“Ja, het begon weer te kriebelen”, opent de 33-jarige “ik
ben nooit gestopt met racen,
maar ik trad niet meer zo naar
buiten.” Van 2003 (!) tot 2008
was Martin een 50cc- rijder die
Nederlands kampioen werd,
daarna actief op het ONK Supersport op Yamaha. Toen de
kosten te hoog opliepen, moest
hij noodgedwongen in 2012
stoppen in deze klasse. Zo’n 4
jaar geleden bouwde hij weer
z’n eigen Classic Super Bike,
waarmee hij twee keer Europees kampioen werd.
24 uur
Nu gaat hij met z’n team 24
uur racen: het zgn. FIM EWC,
WK Endurance. “Dan gaat het

Foto: Het team, Martin 2e van rechts

vooral om het volhouden en
de samenwerking met je teamgenoten”. Een geheel nieuwe
uitdaging, want na 10 jaar doet
er weer een Nederlands team
mee, in een internationaal
veld van 55 deelnemers. Voor
de kenners: die klasse is verdeeld in twee groepen, waarbij
Martins team start in de Super
Stock-klasse. “Het is ontiegelijk zwaar, vooral in je armen.
Ik werk dan ook hard aan m’n
conditie en het vergt ook veel
van je concentratie.” Met een
vermogen van 1000 cc kunnen
de coureurs een topsnelheid
van 340 km/u bereiken. Zo ko-

men ze met hun Yamaha op
meer dan 700 rondjes uit. Om
het uur wissel je van rijder en
ga je tanken, om de 2 uur krijg
je andere achterband, om de 4
uur een nieuwe voorband en
om de 8 uur verander je van
remblokken. Samen met Xavier van Duffelen en Jaivy Eikelenboom gaat de Berger van
start in Le Mans (april), Franchorchamps (juni) en het circuit
Paul Ricard, Bol D’or, Frankrijk
(september). Suzuka, Japan
slaan ze over.
Sponsors
Het moge duidelijk zijn dat

Buurtvolleybal terug van
weggeweest
NEDERHORST DEN BERG
Volleybalvereniging Nederhorst den Berg is 60 jaar
actief in dit dorp. Waar we
in die jaren vele hoogtepunten en helaas ook enkele dieptepunten hebben gekend. Buurtvolleybal was
een van onze bekende pijlers. Vanwege het 60-jarig
jubileum hebben we besloten om dit weer in het leven
te roepen.
De eerste week van januari
gaat dit ouderwetse spektakel

weer plaatsvinden, binnen in de
sporthal. Je kunt bij inschrijving
een voorkeuravond aangeven,
maandag 2 januari, woensdag
4 januari of vrijdagavond 6 januari. We starten de eerste
wedstrijden om 19.00 uur en afhankelijk van de aantal inschrijvingen bepalen we tot hoe laat.
Op zaterdagavond vanaf 18.00
uur zullen de finalewedstrijden
gaan plaatsvinden, aansluitend
een feestavond met een geweldig optreden van de band Tape
That. Tussen deze optredens
door draait onze lokale Flash

Drive show met DJ Cobus. Wil
jij met je bedrijf, straat, club,
vereniging, vrienden, buren, familie meedoen met een team,
dat kan! Schrijf je dan in via:
buurtvolleybalnederhorst@
gmail.com. Een team moet uit
minimaal 7 mensen bestaan.
Wil je in je mail aangeven wie
er allemaal meedoen? Het inschrijfgeld bedraagt €15,- per
team. Voor de jeugd organiseren we een toernooi op vrijdag
overdag op 6 januari, hier mag
ook alle jeugd uit Nederhorst
den Berg aan meedoen.

deze tak van sport een hoop
geld kost. Yamaha Benelux
sponsort met twee R1-machines, maar er is veel meer nodig. Martin schat zo’n 190.000
euro. Denk maar eens aan de
extra motorblokken en de enorme hoeveelheid banden. Binnenkort start de sponsorwerving voor wie het aantrekkelijk
is dat het een Nederlands team
betreft en dat Eurosport de
wedstrijden zal uitzenden.
Droom
“Het is een droom om hieraan
mee te doen, dit is wereldniveau. Echt een unieke kans”,

vervolgt een enthousiaste Martin. Die in december nog drie
keer wil trainen in Spanje. Vader Herman en moeder Corrie
ondersteunen met de catering,
want er hangt een team van
ruim 20 vrijwilligers rond Holland Motorstore Racing. En
wellicht sluiten dochter Jazzmé
en vriendin Cherelle ook een
keer aan. De hele Middenweg en wijde omgeving zullen
‘onze’ Martin ongetwijfeld op de
voet volgen.
Zie ook: https://www.racesport.
nl/holland-motorstore-racingin-2023-van-start-in-fim-ewc/
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Natuurmomenten
van de boswachter

Bewegen is jouw kracht
Cross Power Circuit in Kortenhoef
KORTENHOEF
Crosspower is een les waarbij
je kracht en conditie opbouwt
door middel van verschillende oefeningen. Leuke les op
lekkere muziek. We sporten
in Buro Sport (ingang aan de

achterzijkant van sporthal De
Fuik) op vrijdagmorgen van
10.30 uur tot 11.30 uur. Je
mag twee keer kosteloos een
proefles komen doen, voordat je lid wordt. Meld je aan
voor een proefles op de site

van OdisGym (www.odisgym.
nl) onder Inschrijfformulier en
kies dan Proeflid en selecteer
Cross Power of kom langs om
mee te doen!

Stoelyoga voor jong en oud een succes
NEDERHORST DEN BERG
Een paar weken geleden werd
in het Cultureel Centrum aan
de Blijklaan de cursus Stoelyoga gestart. Misschien heeft
u de demonstratie tijdens ons
10- jarig jubileum gezien. Om
even uw geheugen op te frissen, terwijl je op een stoel zit,

volg je de milde yogalessen.
Gewoon in eigen kleding.
Een les bestaat uit ontspanning en ademhalingoefeningen, rek- en strekoefeningen,
versterkende
oefeningen,
lichaamshoudingen, concentratietechnieken en meditatie.
De lessen worden door Lorai-

WEE

Tamara Overbeek

ne gegeven op vrijdagochtend
van 10.00 – 11.00 uur. Kosten
€ 10.00 per les inclusief koffie/thee. Er zijn nog een paar
plaatsen vrij. U kunt zich aanmelden per telefoon bij Gretha:
0294- 252572 of kom gewoon
langs.

NIEUWS VOOR AN

Wonderlijk nuttig beestje
Heeft u ook wel eens van die
verwondermomentjes in de natuur? Dat je iets nieuws ziet of
leert en daar helemaal blij van
wordt? Dat had ik dus toen ik
met 3 collega’s meedeed aan
de clean-up actie op en rond
de Spiegelplas. Watersportvereniging De Spiegel organiseert
deze clean-up elk najaar en
wordt daarin bijgestaan door
verschillende partijen waaronder Natuurmonumenten. Zo
hebben wij eens het duikteam
bijgestaan bij het opvissen van
een groot olievat. Met enige
moeite kregen we het gevaarte in de boot. Het was duidelijk
dat het vat al jaren op de bodem van de plas gelegen had.
Wat me opviel waren tientallen,
misschien wel honderden, kleine schelpjes vastgeplakt aan
die ton. En ze zaten muurvast.
Het bleken driehoeksmosselen
te zijn. Deze driehoeksmosselen filteren het water op algen.
Miljoenen van deze weekdieren zorgen ervoor dat het water van de Spiegelplas helder
blijft. Dat vond ik zo bijzonder.
Wat een geweldig voorbeeld
van hoe ingenieus de natuur
kan zijn.
Driehoeksmossel
De driehoeksmossel is enkele centimeters groot en is
eigenlijk een exoot. Hij komt
oorspronkelijk uit het Zwarte
Zee-gebied, maar is al meer
dan honderd jaar in ons land
aanwezig. De soort leeft in grote meren en rivieren en heeft

zuurstofrijk water nodig. Het
is een filteraar. Dat wil zeggen
dat ze zich voeden met in het
water zwevend voedsel, zoals algen. Met zogenaamde
byssusdraden, een soort taaie
ankerdraden die ze zelf produceren, kunnen ze zich hechten
aan een harde ondergrond.
Hierdoor zitten ze vaak op een
kluitje op een steen of dus op
een olievat. Een volwassen
mossel filtreert ongeveer een
liter water per dag. Hierbij nemen ze zwevend materiaal op.
Vervolgens verteren zij dat en
wordt het samengekit tot een
soort restproduct. Dat scheiden ze vervolgens uit en zinkt
naar de bodem. Zo zorgen
deze mosselen er voor dat
voedselrijke wateren waarin
veel algen voorkomen, toch
helder worden. En dat komt de
waterkwaliteit en daarmee veel
waterplanten en -dieren ten
goede. Want helder water laat
meer licht door, wat ze weer
nodig hebben om te groeien.
Echter,
driehoeksmosselen
zijn gevoelig voor o.a. verontreiniging met zware metalen en lage zuurstofgehalten.
Hierdoor waren ze in de jaren
zeventig in sommige rivieren
uitgestorven. Toen in de jaren
tachtig de waterkwaliteit begon
te verbeteren, keerden ze gelukkig weer terug. Het zijn dus
wonderlijk nuttige beestjes,
maar het kan zelfs een driehoeksmossel te gek worden.

Foto: Arne Kuilman
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Foto van de Week

WEEKBLADWIJDEMEREN
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Bijna 200 jaar oud is deze dikste en waarschijnlijk oudste tamme kastanje in Loosdrecht. Deze woudreus vind je in het parkje aan de Luitgaardeweg in Loosdrecht.
(foto: Edgar Broekman)

Nog even omdraaien
Door: Sijmen Brandsma (Landen Boschzigt)

In de herfst zeggen we een
beetje dag tegen het licht.
Ik heb niks tegen de herfst.
In voorjaar en zomer word
ik wakker bij het eerste ochtendschemer dat naar binnen
schijnt en dat is best vroeg.
Nu is het heerlijk dat het lang
donker blijft, het winterdekbed
is lekker warm en zwaar en
er is geen lijstje met allemaal
dingen die persé vandaag nog
moeten.
De herfst is een tijd van opruimen, ordenen, langer koffie
drinken, plannen maken en
vooral ook in bed nog eens
lekker omdraaien. Alleen voor
de nieuwsbrief maak ik een
uitzondering, die ontstaat in
alle vroegte. Maar daarna
zoek ik nog even m`n warme plekje op, terugdenkend
aan een mooi seizoen. De
korter wordende dagen betekenen ook dat we binnenkort
afscheid nemen van onze
oogsters, de mensen die een
seizoen lang hun groenten ko-

men oogsten. Afscheid nemen
met een beetje weemoed,
maar zonder afscheid nemen
is er ook niet de vreugde van
het weerzien in het voorjaar.
Gelukkig blijft een aantal nog

onze winkel bezoeken. En: na
de eerste nachtvorst mag men
de resterende boerenkool van
het land halen. Traditie bij het
laatste keer oogsten is ook
inmiddels het meegeven van

witlofwortels, of witlofpennen
zoals ze ook heten. Witlofkropjes houden niet van daglicht. In het voorjaar wordt het
gezaaid, in de herfst gerooid
en dan begint een tweede le-

ven in het donker. Uit de wortel
groeit een kropje, louter vanuit
de opgeslagen energie van de
zomer. Zodat we rond Kerst
nog een stukje van het zomerlicht op ons bord hebben
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Ontmoet Marten en Oopjen

Debby Petter

WEE

in Theater De Dillewijn

Foto: @ Natuurmonumenten

‘S- GRAVELAND
Ze zijn er weer: Marten
en Oopjen. Die vele jaren
de muren van Schaep en
Burgh hebben gesierd. Na
in 2020 achter gesloten
deuren te zijn verdwenen,
zijn de levensgrote reproducties inmiddels weer te
bewonderen in ‘s-Graveland.
In Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek verwelkomen wij
deze twee bijzondere gasten
in de Eekhoornzaal. Luister op
zaterdag 19 november (10.3012.30 uur) naar het prachtige
verhaal achter de schilderijen
en wandel daarna met de gids
over Buitenplaats Schaep en
Burgh.
Amsterdam en ‘s-Graveland
waren in de Gouden Eeuw
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Rijke kooplieden verbleven ‘s zomers in hun luxe
verblijven buiten de stad. Elk
jaar verhuisden ze met de
mooiste stukken uit hun inventaris naar ‘s-Graveland. Zo
hingen destijds de schilderijen
Marten Soolmans en Oopjen
Coppit van Rembrandt regelmatig op Schaep en Burgh.

Deze buitenplaats diende van
1815 tot 1877 als buitenverblijf
van het echtpaar Anna van
Winter en Willem van Loon.
De schilderijen kwamen ieder
voorjaar met de trekschuit van
het stadspaleis aan de Herengracht naar ‘s-Graveland.
Natuurmonumenten toont levensgrote reproducties van de
schilderijen in de Eekhoornzaal van Bezoekerscentrum
Gooi en Vechtstreek.
Het echtpaar Van Loon-Van
Winter bracht veel tijd buiten door en ontving in huis
en tuin vele gasten. Het huis
kreeg een opknapbeurt en
het park werd verfraaid onder
leiding van de bekende landschapsarchitect Jan David
Zocher jr. Nog steeds is het
ontwerp goed zichtbaar in het
landschap. Natuurmonumenten voert in tien jaar een groot
herstelplan uit, in de geest van
Zocher, om het landgoed weer
te behouden voor de komende
eeuw. Tijdens de wandeling
wordt in woord en beeld het
verhaal verteld van het parklandschap toen en nu.
Info:
www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

Kerst in Loosdrecht
met Fun4All & Snowe
LOOSDRECHT
Kerst en kerstmuziek horen
bij elkaar. Op 15 december
verzorgen de twee Loosdrechtse koren Fun4All en
Snowe een kerstconcert
– en brengen Loosdrecht
hiermee gegarandeerd in
kerststemming.
In 2018 zongen de twee koren
ook al een kerstconcert samen
in een bomvolle Sijpekerk. De
samenwerking bleek een groot
succes en voor herhaling vatbaar. Dus nu, na de twee coronajaren, in de herhaling.
Bekende, nieuwere en meer

traditionele werken zullen bij
iedereen een warm kerstgevoel achterlaten. Uitgevoerd
in de sfeer van de mooie Sijpekerk; dit kan niet anders dan
een mooie muzikale avond opleveren! Zing je mee? Mocht je
nog op zoek zijn naar een origineel (Sint)cadeau: de kaartverkoop is gestart. Verzeker
jezelf en familie en vrienden
van een entreebewijs via www.
fun4all.nu.
Donderdag 15 dec., aanvang
20:00, Nieuw- Loosdrechtsedijk
171, kaarten € 12,50,
www.fun4all.nu.
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ANKEVEEN
Debby Petter, vrouw van
Youp van ’t Hek, heeft een
eigen carrière. Daarvan
kunt u zaterdag getuige
zijn in een intieme voorstelling in Ankeveen.
Een beklemmende en toch
ook luchtige monoloog van
Debby Petter over een vrouw
die opgroeit in een diepgelovige en bange gemeenschap.
Een sekte waar God alles wat
leuk is verboden heeft. Vanaf
haar zestiende wist ze dat ze
weg wilde uit dit ronduit beklemmende milieu, maar dat
lukt haar pas jaren later als ze
zelf moeder is. Ze vlucht en
neemt alleen haar zoon mee.
Daarna breekt iedereen met
haar.
En dan begint het pas. Hoe vrij
is dat leven waar ze zo naar
verlangde? Dat leven zonder
regels en enig houvast. Hoe
begin je na je dertigste geheel
opnieuw? Wie worden je vrienden? Wie was je? Wie ben je?
Wie wil je worden? Hoe leef
je een leven dat altijd streng
verboden was? Er volgt een
zoektocht in een donker woud
vol vraagtekens en erg weinig
antwoorden.
Alles komt in deze voorstelling

langs. Van Ruinerwold tot de
Jehova’s. Maar ook de wereld
zonder enig geloof komt ter
sprake. Hoe vrij ben je daar
eigenlijk? Zit niet iedereen
een beetje ingesnoerd? Is ieder gezin niet ook een kleine
sekte? Wat zijn de regels op
je werk? Snakken we indirect
niet allemaal naar discipline en
beperkingen? Hoe vrolijk mag
je over dit soort zaken praten?

Debby vertelt het verhaal vol
humor over geloof, wanhoop
en liefde. En of je er wijzer
uitkomt? Nee. In tegendeel.
Maar een ding weet ze zeker:
Zelfs God kan er om lachen.
En huilen.
Zaterdag 12 november; Aanvang 20.15 uur. Tickets € 19.via www.dedillewijn.nl

Bouillabaisse van DSO met

		

5 debutanten
KORTENHOEF
Van 16 t/m 20 november
speelt
toneelvereniging
DSO
de
tragikomedie
Bouillabaisse van Arie de
Rooij. Er zijn nog een paar
kaarten beschikbaar. Onder de bezielende leiding
van regisseur Arjan Boxelaar wordt er hard gewerkt
aan deze voorstelling.
Mim en Bas proberen, zo goed
en zo kwaad mogelijk, hun vervallen hotel aan een prachtig
meer klaar te maken voor een
heropening, maar heel soepel
gaat dit niet. Misverstanden,
ruzies en verraad lijken roet
in het eten te gooien. Kan het
hotel op tijd gered worden?

Dat toneel anno 2022 nog
springlevend is, wordt ondermeer bewezen door de aanwas van nieuwe spelers bij de
bijna 90-jarige toneelclub. Er
doen maar liefst 5 debutanten
mee. Een aantal van hen deed
mee aan een toneelworkshop:
Mic van Reijen (Veenendaal)
en Sandra de Bree (Elise) als
spelers en Ella van den Broeck
als souffleuse. Verder meldde
Nelleke Degenhart (mevrouw
Lodewijks) zich eind vorig
jaar spontaan bij DSO aan, zij
woonde toen een jaar in Loosdrecht en wilde kijken of ze bij
ons een oude hobby weer kon
oppakken. Suzan Voorn (Bibi)
is ook benaderd voor een rol,
zij had eerder geschitterd bij

de musical Ice in Ankeveen.
En heel mooi is dat good old
Joop Glijn ook weer terug is
op het podium, hij speelt Kruiningen. 16 t/m 19 november;
aanvang 20.00 uur; zondag
20 november (matinee): 14.00
uur. De Blinker; Parklaan 5;
1241 BG Kortenhoef. Kaarten:
toneeldso@gmail.com

Foto: Douwe van Essen
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11 november is de dag
WEEKBLADWIJDEMEREN
NEDERHORST DEN BERG
| ‘S-GRAVELAND
NIEUWS VOOR
Vrijdag
11ANKEVEEN
november
is de | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
dag waarop we het feest
van Sint- Maarten vieren.
Dan gaan kinderen langs
de deuren van de huizen
met een lantaarn of lampion én een liedje. En krijgen daarvoor een handje
snoep, fruit of koek.
In samenwerking met

Waar dit gebruik eigenlijk vandaan komt, wordt ons verteld
op vrijdagavondavond in de
OLV Hemelvaartkerk. Het begint om 18.00 u, zodat de kinderen (met hun ouders) daarna
hun rondgang door het dorp
kunnen maken. En het duurt
maar een half uurtje. De beide kerken van Nederhorst den
Berg organiseren dit en zorgen
dat bij het verlaten van de kerk

Nederhorst on Ice: 		
Ouderendiner

Foto: Ouders van Nu

de eerste (snoep)bijdrage alvast in de tas van de kinderen

zit. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze viering.

NEDERHORST DEN BERG
Na 3 jaar mag de IJsclub
op woensdag 16 november weer een Ouderendiner
organiseren en daar hebben we heel veel zin in! In
voorgaande edities waren
er alleen ouderen die in
een zorgsituatie verkeerden aanwezig. Dit stemmen
we altijd af met Amaris De
Kuijer, Horstwaarde en het
wijkteam. Uiteraard zijn
deze ouderen ook dit jaar
aanwezig, maar willen we
dit jaar ook graag alle alleenstaanden van boven de
80 uitnodigen.
De afgelopen jaren waren voor
deze mensen vanwege de
lockdown niet makkelijk. In de
donkere dagen voor Kerst hebben wij graag aandacht voor elkaar. Vanaf 16.00 uur hebben
we weer een leuk programma,

zodat u tijdens de welkomstborrel en het diner op een gezellige manier vermaakt wordt.
Speciaal om onze senioren te
eren zijn er geen kosten aan
verbonden. Daarbij kunnen wij
u thuis ophalen en weer wegbrengen, mocht dat nodig zijn.
Dus bent u ouder dan 80 en
alleenstaand, dan bent u van
harte welkom. Er is een aantal
plaatsen beschikbaar dus het
is belangrijk dat u zich aanmeldt.
Aanmelden
Aanmelden kan op drie manieren:
1. U komt woensdag 16 november tussen 13.00 en 15.00
uur langs bij de IJsclub, Blijklaan 1a, of
2. U belt naar: Sandra Gorter:
06 -389 287 07, of
3. U mailt naar: ouderendiner@ijsclubnederhorst.nl

Herfstkijkdoos maken met de
Spotjes
NEDERHORST DEN BERG
Op zaterdag 12 november
gaan de kinderen knutselen in het teken van de
herfst.

VRIJDAG 11 NOVEMBER
Middagvoorstelling voor scholieren van de basisscholen
bovenbouw uit Wijdemeren en ‘s avonds om 20.00 uur
concert andere belangstellenden.
Locatie: De Fuik Kortenhoef
Vertelster: Rieteke Hölscher
Dirigent: Arie Willem Schouten
www.bmol.nl/info@bmol.nl

Hou jij ook zo van knutselen,
kom dan lekker meedoen. Er
liggen nu overal eikeltjes, kastanjes en bladeren, die geraapt
mogen worden. Maar, niet te
veel. Er zitten veel voedingswaarden in voor de beestjes,
dus geen vuilniszakken vol

meenemen is het advies van
de boswachters. Je mag dus
zelf materiaal zoeken voor je
kijkdoos en het team doet dat
ook. We gaan knippen, scheuren en plakken en brengen zo
de herfst een beetje naar binnen. We starten weer in Kidswereld om 9.30 uur en eindigen
de ochtend om 11.30 uur. De
kosten zijn € 3. Basisschoolkinderen vanaf 4 jaar zijn weer
van harte welkom. Het Spotjesteam kijkt naar jullie uit.

Ondek wat er in jouw gemeente te doen is!

loosdrechtsplassengebied.nl
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Advertorial

Tandheelkundig Centrum Kerkelanden:
“Wij streven naar een gezonde mond”

WEE
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HILVERSUM - De wachtkamer is huiselijk en het ondersteunend personeel vriendelijk.
In Tandheelkundig Centrum Kerkelanden wordt er alles aan gedaan om patiënten op
hun gemak te stellen. Vijf behandelaars en een team van ondersteunend personeel
staat dagelijks klaar. Leon van der Linden is een van de vier tandartsen in het Tand
Tandheelkundig Centrum en is sinds vijf jaar eigenaar. “Ik heb een prachtig vak, elke dag is
weer anders. En ons streven is een mooie en gezonde mond.”
Om dat te bereiken, is preventie belangrijk. Niet
alleen twee keer per jaar de tanden en kiezen
laten controleren, is dan nodig, maar ook twee
keer in het jaar naar de mondhygiëniste. “Pre-

“Wie zorgt voor een
gezond fundament,
houdt een gezond gebit”

ventieve zorg is belangrijk voor het behoud van
het gebit. De mondhygiëniste reinigt het gebit

Want ja, er zijn mensen die jaren niet naar de

grondig en dan is het de taak aan de cliënten

tandarts gaan omdat ze bang zijn. De tandart-

om het gebit de overige 362 dagen schoon te

sen in het Tandheelkundig Centrum kunnen

houden.”

goed omgaan met angstige cliënten. “Het is wel
te achterhalen wat de angst is. Angst gaat vaak

Dat preventie zijn vruchten afwerpt, ziet Van der

gepaard met schaamte voor het verwaarloosde

Linden terug tijdens de controles. “Wie zorgt

gebit. Ik stel mensen op hun gemak en help het

voor een gezond fundament, houdt een gezond

gebit weer in orde te krijgen. Als we dat samen

met een vaste beugel met van die slotjes. Het

avonden in de week is geopend voor mensen

gebit. Tegenwoordig komt het nauwelijks meer

voor elkaar hebben, zijn de halfjaarlijkse con-

gebit wordt mooi recht op een comfortabele

die moeilijk overdag naar de tandarts kunnen

voor dat mensen een volledig kunstgebit krijgen

troles en bezoeken aan de mondhygiëniste van

manier.”

gaan. Of het Tandheelkundig Centrum nieuwe

aangemeten, tenzij zij hun gebit verwaarlozen.”

belang om het goed te houden.”

Foto’s: Rob Haak

patiënten aanneemt? “Jazeker”, antwoordt Van
Het voordeel van Tandheelkundig Centrum

der Linden, “u bent welkom!”

Onzichtbare beugel voor zichtbare lach

Kerkelanden vindt Van der Linden dat alle

Dat ze open staan voor innovaties en nieuwe

expertise onder één dak zit. “Alle specialis-

technieken in de praktijk, is overduidelijk. Zo

ten zijn in huis en we werken met de nieuwste

Tandheelkundig Centrum Kerkelanden

wordt zo’n beetje alles - van kronen tot beu-

apparatuur. Happen voor een afdruk voor bij-

Kerkelandenlaan 3F

gel - tegenwoordig gemaakt met een 3D prin-

voorbeeld een kroon is verleden tijd: wij heb-

1216 RN Hilversum

ter. Happen is niet meer nodig. “Wij zijn nu ook

ben een mondscanner die een digitale afdruk

info@thc-kerkelanden.nl

bezig met de implementatie van de onzichtbare

van het gebit kan maken. Ideaal”, vindt de tand-

www.thc-kerkelanden.nl

beugel. Je hoeft dan niet meer rond te lopen

arts. Een ander voordeel is dat de praktijk twee

