
Door: Saskia Luijer

“We willen wat meer doen voor 
onze leden en de inwoners van 
de dorpen” legt Jan Dekker, 
voorzitter van ‘In de Gloriosa’ 
uit. In het gebouw aan de Ker-
klaan in Kortenhoef verzamelt 
de Historische Kring lokale 
schatten van vroeger en digita-
liseert veel informatie van wel-
eer. Met alle oude voorwerpen, 
foto’s en krantenknipsels rich-
ten zij eens in de twee jaar een 
tentoonstelling in en merken 
dan dat veel mensen het leuk 
vinden om de geschiedenis te 
bekijken. Vandaar dat de wens 
ontstond om vaker iets te orga-
niseren, maar niet altijd alleen. 
Dekker: “We bedachten om dit 
een keer samen te doen met de 
Daniël Stalpaert Stichting. Zij 
hebben daar al een prachtige 
zaal voor, de kerk.”

Kostbaar monument
Het geopperde idee viel in goe-
de aarde bij het bestuur van 
de stichting. Daniël Stalpaert 

organiseert immers ook evene-
menten voor haar donateurs, 
zodat deze meer bekend raken 
met de kerk en er ook meer van 
kunnen genieten. 

“Het is een kostbare 
aangelegenheid om zo’n 
Rijksmonument in stand 
te houden.”

Voorzitter Clara Röell licht toe 
dat de Daniël Stalpaert Stich-
ting zo’n tien jaar geleden is 
opgericht toen de kerk 350 jaar 
bestond. “Het is een kostbare 
aangelegenheid om zo’n Rijks-
monument in stand te hou-
den, vandaar dat we een aparte 
stichting hebben opgericht om 
buiten de kerkgemeente om 
geld te genereren voor de res-
tauratie van de pastorie en de 
kerk. Dat was echt hard nodig.”

Geschiedenis en cultuur
Gezamenlijk zochten ‘In de 
Gloriosa’ en Daniël Stalpaert 
naar een passend onderwerp. 
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Lezing over tuinen ’s-Gravelandse Buitenplaatsen
Vrijdag 26 januari organiseren de Historische Kring ‘In de Glorio-
sa’ en de Stichting Daniël Stalpaert om 20.00 uur in de Hervormde 
kerk van ’s-Graveland (Noordereinde 14) een lezing over ‘De tuinen 
van de Buitenplaatsen’. Iedereen is hierbij van harte welkom! Voor 
leden van beide clubs is de entree € 5,- en voor niet-leden € 8,-. 

Het moest iets zijn dat over het 
dorp ging, over de geschiedenis 
en de cultuur. Zo kwam men 
uit bij de tuinen van de ’s-Gra-
velandse Buitenplaatsen die in 
de 18e/19e eeuw werden aan-
gelegd. Vol enthousiasme ver-
telt Jan Dekker over de Engelse 
landschapsstijl van Gooilust, 
met heuveltjes, bochtjes en 
vijvers. En over de wat meer 
strakke symmetrische vormen 
bij Boekesteijn, dat in Franse 

stijl is ontworpen. Ook spreekt 
hij geanimeerd over de geschie-
denis van de eigenaren. Zoals 
de echtelijke twist tussen Lou-
ise Six en Frans Blaauw en de 
aanleg van een dierenpark met 
witstaartgnoes, kraanvogels, 
blesbokken en bizons. “Maar” 
meldt Dekker met een lach “ik 
weet er echt niet zo veel van 
hoor. Johan van Galen Last 
weet veel meer.”

NEDERHORST DEN BERG – Het 
verwijderen van de eerste steen 
uit wegdek in de Uiterdijksehof 
door wethouder Theo Reijn 
vormde de offi  ciële start van de 
renovatiewerkzaamheden in 
Overmeer-Zuid. Een fl ink aan-
tal buurtbewoners was op de 
uitnodiging van de gemeente 
Wijdemeren afgekomen om 
hier getuige van te zijn.

Door: Mark Hilberts 

“De overlast is fors, maar u 
krijgt er straks iets moois voor 
terug”, legde Th eo Reijn uit in 
zijn openingsspeech. Vervol-
gens ging hij in op de noodza-
kelijkheid van de werkzaamhe-
den. De riolering in de wijk is 
na veertig jaar aan vervanging 
toe. Daarbij noemde hij het 
belang van het nemen van kli-
maatbestendige maatregelen 

voor de afvoer van het afval- en 
regenwater. Tegelijkertijd biedt 
het renovatieproject een kans 
om de verkeersveiligheid te 
vergroten in de buurt. En ook 
de mogelijkheid om de verbin-
ding te verbeteren met de nieu-
we wijk NederVecht. 
 
Het gemor van sommige bewo-
ners over het verlies van par-
keerplaatsen noemde hij be-
grijpelijk. “Samen met de buurt 
hebben we gekeken naar hoe 
we de bewoners tegemoet kon-
den komen. Ik denk dat we dat 
opgelost hebben”, vond Reijn. 
Ook bleken er nog vragen te 
zijn over het nieuwe verkeers-
plan (gewijzigde rijrichtingen) 
in de wijk. Er werd door een 
enkele bewoner geklaagd over 
de onduidelijkheid in het for-
matiebulletin dat door de ge-
meente aan de buurt is verzon-

den via e-mail. 
Projectleider Mirjam Holle-
man van de gemeente Wijde-
meren stelde de aanwezige be-
woners gerust en meldde dat er 
alles aan wordt gedaan om de 
overlast zoveel mogelijk te be-
perken. Zij verzocht de buurt 
nadrukkelijk om met haar of 

met uitvoerder Marco van het 
bedrijf Kroeze Infra (het be-
drijf dat de werkzaamheden 
uitvoert in de Uiterdijksehof) 
contact op te nemen over drin-
gende vragen. Naar verwach-
ting zal het renovatieproject in 
Overmeer-Zuid medio april 
voltooid zijn. 

Herinrichting Overmeer-Zuid gestart 

Heden en verleden
Het verzorgen van deze geza-
menlijke lezing is dan ook in 
handen van Van Galen Last, 
de boswachter Natuurbeheer 
van de ’s Gravelandse Buiten-
plaatsen van Natuurmonu-
menten. Hij zal spreken over 
de rijke historie van de tuinen 
van o.a. Gooilust, Schaep en 
Burgh, Boekesteijn en Hilver-
beek. Daarbij zal ook aandacht 
zijn voor het tienjarig herstel-
plan van Natuurmonumenten 
waarmee de tuinen weer zoveel 
mogelijk worden ingericht in 
de oorspronkelijke staat. Zo 
worden er bomen gekapt en 
aangeplant, struiken gesnoeid 
en bijgezet, sloten vergroot 
en bankjes en hekwerken ge-
plaatst. Dus wilt u het heden en 
verleden van deze bijzondere 
‘s-Gravelandse tuinen beter le-
ren kennen, dan is het bezoe-
ken van deze lezing zeker een 
aanrader!

Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) en 

foto’s als JPG bestand opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de 

weekendactiviteiten is de slui-

tingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties

Als (HR)PDF of EPS bestand voor 

maandag 10.00 uur.

Kopij
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 21 jan.:  09.30 uur: J. Dresmé,
 Wo. 24 jan.:  09.30 uur: J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Za. 20 jan.:  19.00 uur: J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart 

 Zo. 21 jan.: 10.00 uur: 
 Oec.dienst in Willibrordkerk:
 W. Balk en Ds. E.J. van Katwijk

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 21 jan.: 10.00 uur: 

 Oecumenische dienst 
 m.m.v. Maria Martinus koor
 Ds. E.J. van Katwijk en W. Balk.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 21 jan.:  10.00 uur:  
 Ds. K. de Waard.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 21 jan.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 21 jan.:  09.30 uur:  
 Ds. J. de Goei.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 21 jan.:  11.00 uur:
 Nescio-lezing/koffieconcert;
 Prof. Dr. Harmen Verbruggen.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 21 jan.: 10.00 uur:  
 Br. N. Groot
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 21 jan.:  10.00 uur: 
 Oec. dienst Herv. Kerk
 16.00 uur: Ds. A. de Snoo

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 18 jan. 17.30 u. Smakelijk gesprek de Graankorrel ’s-Grav.
za. 20 jan. 14.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
za. 20 jan. 17.00 u. CDA Stamppottenbuff et Ome Joop, Kromme Rade 6
za. 20 jan. 20.00 u. Concert: Peter en zijn muziekvrienden Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 21 jan. 11.00 u. Nesciolezing / Koffi  econcert Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 21 jan. 15.30 u. Concert: Jeroen Zijlstra en band Dillewijn, Ankeveen
ma. 22 jan. 19.30 u. Info avond provincie stiltegebieden Rading 1, Loosdrecht
di. 23 jan. 20.00 u. Commissie Maatsch. en Sociale Zkn. Rading 1, Loosdrecht
wo. 24 jan. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Loosdrecht
do. 25 jan. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Rading 1, Loosdrecht
vr. 26 jan. 20.00 u. Lezing: Tuinen vd Buitenplaatsen NH- kerk, ’s-Graveland
za. 27 jan. 13.00 u. Historische Kring Open Huis (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 27 jan. 19.30 u. Winterconcert Amicitia Oude Kerkje, Kortenhoef
za. 27 jan. 20.15 u. Concert: Quantz Quintet Willibrordkerk, NdB. 
zo. 28 jan. 11.00 u. Kindervoorstelling: over kamermuziek Dillewijn, Ankeveen
27/28 jan. 11.00 u. Expositie KorBus, Art to Join K’hoefsedijk 86a, K’hoef
zo. 28 jan. 11.00 u. Struinen met de boswachter Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 28 jan. 14.00 u. Ontdek winterse buitenplaatsen Bez. Centrum NM ’s-Grav.
zo. 28 jan. 15.30 u. Concert Amatis Piano Trio Het Jagthuis, NdB.
za. 03 feb. 10.00 u. Wilgen knotten Hinderdam, NdB. 
do. 08 feb. 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
do. 15 feb. 17.30 u. Smakelijk gesprek + fi lm de Graankorrel ’s-Grav.
vr. 23 feb. 16.00 u. Politiek Debat Wijdemeren De Drie Dorpen A’veen
13/15 april 20.00 u. Vocal Groep Esperanto: ‘Oh Boy’ Dillewijn, Ankeveen

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16

C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62

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/vanBaarda) 0294 - 25 18 54

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Huisartsenpost Blaricum 088 - 130 96 00

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om  
op woensdag in Kortenhoef ons Weekblad

Wijdemeren te bezorgen 

Ben je geïnteresseerd om Weekblad Wijdemeren te bezorgen?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Bezorger gezocht

Programma GooiTV

Vanaf 10 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met: De Naarder en Bussumer van het jaar, Muider-
bergse vrijwilligersprijs, dakplaten Bussumse watertoren los door 
storm en de kerstboomverbranding; In gesprek met Han ter Heegde, 
burgemeester van Gooise Meren; Nieuwe aflevering van RegioHub.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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Politiek Door: Saskia Luijer

Maandag 8 januari heeft de 
Minister van Infrastructuur 
en Waterstaat, mevrouw Van 
Nieuwenhuizen-Wijbenga, de 
mobiele applicatie Omgevings-
InfoSchiphol gelanceerd. 

Met deze app kunnen om-
wonenden van Schiphol via 
smartphone, tablet of compu-
ter informatie over het actue-
le vliegverkeer rond Schiphol 

raadplegen. Zo kun je met de 
app bijvoorbeeld opvragen wel-
ke banen op Schiphol worden 
ingezet en waarom. Ook kun je 
het vliegverkeer boven je eigen 
woonplaats bekijken en kun je 
specifi eke informatie vinden 
over het aantal vliegtuigen dat 
overvliegt en de gemiddelde 
vlieghoogte daarvan.
Ga naar www.omgevingsin-
foschiphol.nl voor de app. 

ANKEVEEN – Maandagavond 
8 januari waren raads- en 
collegeleden, politici in spe, 
ondernemers en vele vrijwilli-
gers uit het verenigingsleven 
bijeen in Theater De Dillewijn 
tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Wijdemeren. 
De druk bezochte bijeenkomst 
was voor het eerst niet in het 
gemeentehuis maar op een lo-
catie in een van de dorpen.

Het was passen en meten in het 
kleine kerkje, maar de ruimte 
was sfeervol, warm en prachtig 
verlicht. Geheel in stijl met de 
locatie verzorgde All Directi-
ons een optreden ter promotie 
van De Passion. Op 22, 23 en 
24 maart geeft  het gemengde 
koor uit Ankeveen een mo-
derne uitvoering van de laatste 
uren van Jezus’ leven, lijden en 
opstanding. Wie er bij wil zijn 
moet snel zijn, want er zijn al-
leen nog maar kaarten te koop 
voor de premièreavond op 22 
maart! Krachtig en vol overtui-
ging zongen de koorleden het 
lied ‘Avond’ van Boudewijn de 

Groot: “Want je kunt niets ze-
ker weten en alles gaat voorbij. 
Maar ik geloof in jou en mij.” 

Eigen kracht
Woorden van vertrouwen die 
ook naar voren kwamen in de 
speech van burgemeester Freek 
Ossel. Na zes maanden in het 
ambt deelde hij zijn eerste in-
drukken met de aanwezigen. 
En dat was allereerst de enorme 
sociale kracht van de inwoners 
van Wijdemeren. 

“Zoveel sociale en cultu-
rele activiteiten die puur 
op eigen kracht worden 
georganiseerd.”

Zelden heeft  Ossel in een ge-
meente zoveel sociale en cul-
turele activiteiten gezien die 
puur op eigen kracht worden 
georganiseerd. En daarbij ging 
het hem niet alleen om de veel-
heid en de energie die hieruit 
naar voren komt, maar ook om 
het feit dat deze evenementen 
zowel voor de inwoners zelf als 

voor gasten buiten de gemeente 
zijn bedoeld. De burgemeester 
vindt het ongeloofl ijk wat er al-
lemaal gebeurt.
Daarnaast noemde Freek Os-
sel dat hij blij werd van het ge-
biedsakkoord Oostelijke Vecht-
plassen. Het plan waarmee 22 
organisaties de komende tien 
jaar gaan samenwerken om het 
plassengebied weer helemaal 
op de kaart te zetten. Als suc-
cesfactor haalde hij aan dat het 
belangrijk is dat alle partijen 
voor het gezamenlijke grote re-
sultaat gaan. Dat zij bereid zijn 
om verder te kijken dan hun 
korte termijn neus lang is. De 
inzet voor het grotere geheel 
vraagt ook om samenwerking 
op groter schaal. 

Het H-woord
Vanuit de kracht en sociale 
energie van de kleine kernen 
en de inzet voor het grotere ge-
heel legde Ossel vervolgens de 
link naar de opgave van Wijde-
meren. Hij sprak over het naar 
eigen zeggen “verschrikkelij-
ke H-woord”. Nee, niet de H 

Nieuwjaarsreceptie Wijdemeren

Geloof in kleine kernen binnen een groter geheel

van ‘Hilversum’ zoals er klonk 
vanuit de zaal, maar die van 
‘herindeling’. “Het wordt een 
spannend jaar. Wat gaat het 
worden? 

“Niet vanuit onze verde-
diging, maar juist vanuit 
onze sterkte opereren.”

Gaat het wat worden?” waren 
de woorden van de burgemees-
ter. Hij herkende de vrees van 
vele inwoners dat het kleine 
Wijdemeren zou gaan ver-
dwijnen in het geweld van een 

grotere gemeente. Daar stelde 
hij echter tegenover dat hij zelf 
gelooft  dat we niet vanuit onze 
verdediging, maar juist vanuit 
onze sterkte kunnen opereren. 
Het grotere geheel heeft  vol-
gens hem alleen kans van sla-
gen als we ook de kleine kernen 
versterken. Het een kan niet 
zonder het ander. Waarbij hij 
afsloot met: “Laten we in 2018 
een begin maken met klein en 
groot en laten zien waar een 
kleine gemeente als Wijdeme-
ren groot in kan zijn. En be-
denk ook, wie het kleine niet 
eert…” 

App OmgevingsInfoSchiphol

Per 31 december heeft Gretha 
Jager na acht jaar voorzit-
terschap haar functie bij de 
Woonadvies Commissie (WAC) 
Wijdemeren overgedragen aan 
Rick Bos. 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
van de WAC is Gretha bedankt 
voor haar tomeloze inzet in de 
jaren dat zij lid is geweest en 
voor al haar inspanningen om 
de WAC op de kaart te zetten. 
Ook wethouder Betske van 
Henten sprak lovende woorden 
tot Gretha en bedankte haar 
voor de samenwerking tussen 
de WAC en de gemeente Wij-
demeren. Gretha ontving daar-
bij een mooie bos bloemen.

Rick Bos is de zeer gemotiveer-
de opvolger voor Gretha Jager. 
Rick is zelf rolstoelafh ankelijk 
vanwege een motorongeval en 
is reeds een zeer gewaardeerd 
lid van de WAC. Als sporter 

is voor hem geen berg te hoog 
en geen helling te stijl en hij 
zal zeker op uitstekende wijze 
inhoud geven aan zijn nieuwe 
taak als voorzitter.

Afscheid Gretha Jager bij WAC

Met het oog op de gemeente-
raadsverkiezingen op 21 maart, 
organiseren de plaatselijke ou-
derbonden op vrijdag 23 maart 
van 16.00 tot 18.00 uur in De 
Drie Dorpen te Ankeveen het 
eerste grote politieke debat in 
Wijdemeren. De acht politie-
ke partijen die strijden om de 
gunst van de kiezer krijgen de 
kans hun ideeën te presente-
ren. Zij gaan in debat met el-
kaar en met de kiezers. Alle 
onderwerpen kunnen aan bod 
komen, van sociale cohesie tot 
woningbouw, van verkeers-

maatregelen tot handhaving. 
Grieven en wensen, wat goed 
gaat of verkeerd, alles kan be-
sproken worden. De vorm van 
het debat wordt later bekend 
gemaakt.  Omdat er bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen zo-
veel partijen zijn (acht!), wordt 
het kiezen moeilijk. De inwo-
ners van Wijdemeren dienen 
te weten waarvoor en voor wie 
zij kiezen. Daarom: komt allen. 
Laten we maar eens kijken wat 
de politieke partijen te bieden 
hebben.Namens de gezamenlij-
ke ouderenbonden, Cor Koster 

Politiek Debat

Onze hersenen kunnen we niet 
missen, ook niet een beetje, 
geen dag. Er zijn tal van her-
senaandoeningen die ons het 
leven moeilijk kunnen maken. 
Epilepsie, Multiple Sclerose, 
Dementie, Parkinson, Migrai-
ne en meer nare ziekten vinden 
hun oorsprong in defecten in 
onze hersenen. Niemand van 
ons kan er zeker van zijn dat 
zijn of haar hersenen het hele 
leven gezond blijven. De Her-
senstichting zet alles op alles 
om hersenen gezond te hou-
den, hersenaandoeningen te 

genezen en patiëntenzorg te 
verbeteren. Daar is natuurlijk 
ook geld voor nodig. Ook dit 
jaar komen daarom weer col-
lectanten bij u aan de deur; in 
de week van 29 januari tot 3 
februari. Ben blij dat deze vrij-
willigers bij u aanbellen, wees 
vriendelijk tegen ze, en doe wat 
in de bus als u het kunt missen, 
hoe ouderwets u dat misschien 
ook vindt. En mocht u de col-
lectant missen, uw gift  is ook 
welkom op IBAN NL18 INGB 
0000 000 860 t.n.v. De Hersen-
stichting.

Collecte Hersenstichting
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Kort nieuwsWijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 

Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

Sleutel
Service

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 
Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu
 

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 
106, Ned. Den Berg. 0294-

251451.

Beautycenter Monique
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
Tel. 035-6562753/06-47376085

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en reparaties 
klaar terwijl u wacht (ind. moge-
lijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Hovenier uit Ankeveen
zoekt ZZP, bel 0650423424

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht !!! 

GRATIS waardebepaling ? 
035 - 656 0235

Charley’s Diner
is t/m 25 januari 2018 

Gesloten i.v.m. Verbouwing
www.charleys-diner.nl

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

 
Div. bedrijfs/opslag ruimtes te 
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2 
Ind. Terrein “De Slenk” Telnr: 
035-656 3517 Frans@verhui-
zers.nl

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321. 

Restaurant Vlaar zoekt part-
time afwassers voor één of 
meerdere avonden per week. 
Interesse? Meld je aan om een 
proefavond te komen werken, 
uiteraard tegen betaling. 
Noordereinde 129 in ’s-Grave-
land, Bel Danny Rijs op tel. 035-
6561661 voor een afspraak.  

Mooie Vak.Bungalows WiFi
Eekhoorn,Kikker,Fazant.

Goede fi ets/wandel omgeving
www.twentehuisjes.nl

Denekamp 0541626578
Fam.h.meinders@ziggo.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

TELEFOON EN PC SERVICE
Wij leveren bekend van TV
RING Draadloze Deurbel!!!

- Mobiele abonnementen
- Reparaties PC en mobiel

- Toestellen, accessoires
- Advies en scherpe prijs
Koffi  e & thee staat klaar

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9

 ‘s-GRAVELAND

Te koop droog 
berken haard hout.

Per krat 2 M3 gestapeld € 240,-
Bezorging ’t Gooi € 20,-

06-2266 4828
LLF@live.nl

BEELDHOUWEN/boetseren 
voor beginners en gevor-
derden in ons atelier aan
de Kortenhoefsedijk er is

nog plaats op de maandag-
middag en zaterdagochtend
info:0206930159www.beeld
houwatelierkortenhoef.nl

WOONRUIMTE GEZOCHT
Van 1 april -31 okt. 2018

Max. E 950 per mnd all-in
06-26090393 / jim@polo.nl

Te Huur: bedrijfs/opslag
units in Kortenhoef

van 28m2, 37m2 en 55m2
info: www.opslag3.nl

tel: 06-37451450

PC, huis of tuin klussen?
AanpakStudent helpt u!
www.aanpakstudent.nl

06-53790847

Woning te huur - max.¾jr 
per half Jan. 2018 All in

prijs €840,-/mnd in LSDR
Bel. 06-12061099

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Saskia gefeliciteerd!

Binnenkort in City of Wesopa: 
do. 18 jan. fi lm, za. 20 jan. Ci-
tyquiz XL, zo. 21 jan. jeugd, do. 
25 jan. fi lm, vr. 26 jan. toneel. 
Info: www.wesopa.nl   

Iedere vrijdag gratis inloop-
spreekuur van Versa Welzijn op 
de Lindelaan 98, Loosdrecht. 
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor 
vragen over (fi nanciële) admi-
nistratie en beantwoord en (di-
gitale) formulieren.

‘t Wijdehuis, een ontmoetings-
plek voor iedereen die een 
steuntje in de rug nodig heeft  
om iets te ondernemen. Op 
ma.- en do.middag van 12.30 – 
16.30 (incl lunch + koffi  e/thee, 
kosten €5,00). Wilt u meer we-
ten of zich aanmelden: Herma 
Kleve, Versa Welzijn, hkleve@
versawelzijn.nl of 035- 6231100

Zingen? Dat kan bij het Ge-
mengd Koor Wijdemeren. Zij 
repeteren elke woensdagavond 
van 8-10 uur in de Bergplaats, 
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 
bent van harte welkom!

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50
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PolitiekPolitiek Door: Saskia Luijer

Hoe blijft het platteland leef-
baar en bereikbaar? Heeft u 
een initiatief dat hieraan een 
bijdrage levert? Of juist een 
goed idee waarvoor u steun 
wilt hebben? 

Meldt u zich dan aan voor de in-
formatiemarkt van Provinciale 
Staten van Noord-Holland. Zij 
willen graag een duidelijk beeld 
krijgen van hoe het op dit mo-
ment staat met de bereikbaar-
heid van het Noord-Hollandse 
platteland. Niet alleen over het 

(openbaar) vervoer 
maar ook over de 
b e re i kb a ar h e i d 
van voorzieningen 
als internet, bood-
schappen en zorg. 
Of over, bijvoor-
beeld, toeristische 
vaarroutes en plat-
telandspaden. Om 
hierop antwoord 
te krijgen is er op 
maandag 29 januari van 9.00 
tot 12.30 uur een bijeenkomst 
in het provinciehuis, Dreef 3 in 

Haarlem.
Aanmelden kan via e-mail: Sta-
tengriffi  e@noord-holland.nl

Bereikbaarheid platteland

Gemeente Wijdemeren heeft 
samen met veertien andere 
gemeenten en het waterschap 
AGV getest hoe klimaatbesten-
dig hun regio is. De resultaten 
zijn verwerkt in een klimaatat-
las. Deze atlas geeft een eerste 
inzicht in welke gebieden bin-
nen de bebouwde kom kwets-
baar zijn voor wateroverlast en 
hitte. 

Zo kunnen de gemeenten en 
het waterschap bepalen waar zij 
aan de slag moeten en hoe de 
regio goed voorbereid kan wor-
den op de gevolgen van de kli-
maatverandering. De resulta-
ten zijn in te zien via www.agv.
klimaatatlas.net. Ook inwoners 
kunnen zien of hun perceel, 
woning of straat klimaatbe-
stendig is. Waar nodig kunnen 

zij ook maatregelen nemen. 

Door klimaatverandering wor-
den de zomers steeds droger 
en warmer en duren ze lan-
ger. Daarnaast vallen er steeds 
zwaardere regenbuien. De ge-
meenten en het waterschap 
werken samen aan een kli-
maatbestendige regio. De test 
die zij nu samen hebben ge-
daan geeft  een beter inzicht in 
wat er nog moet gebeuren om 
de regio voor te bereiden en 
aan te passen op de gevolgen 
van het veranderende klimaat. 
Deze test was vooral gericht 
op de gemeentelijke watertaak. 
Gemeenten en het waterschap 
blijven – ook na deze eerste test 
– verder en uitgebreider onder-
zoek doen naar de klimaatbe-
stendigheid van de regio. 

Inzet bundelen
Wethouder Jan-Jaap de Kloet: 
“Het opzetten van de klimaat-
atlas geeft  inzichten die we in 
de komende jaren goed kunnen 
gebruiken. De test geeft  een 
beeld van de knelpunten. Met 
deze kennis nemen we tijdig en 
in fases maatregelen. 

De samenwerking tussen de 
gemeenten en het waterschap 
geeft  aan dat we het onderwerp 

Gemeenten en waterschap presenteren 
een klimaatatlas

Volgende maand wordt de ge-
meenteraad gevraagd om de 
toekomstvisie vast te stellen 
voor het behoud, ontwikkelen 
en beheren van maatschap-
pelijke gemeentelijke accom-
modaties. Het voorstel wordt 
23 januari in de commissie 
besproken en 8 februari in de 
raad.

Door: Saskia Luijer

Wethouder Th eo Reijn legt uit 
dat het voorstel een nadere uit-
werking is van het beleid dat 
in 2010 door de raad is vastge-
steld. Dat accommodatiebeleid 
bracht indertijd veel discussie 
teweeg omdat het voor veel 
vrijwillige en maatschappe-
lijke organisaties een (forse) 
huurverhoging inhield. Om te 
voorkomen dat verenigingen 
hierdoor zouden omvallen was 
er maatwerk nodig. Afspra-

ken op kleine schaal die in de 
afgelopen jaren zijn gemaakt. 
Reijn: “De uitwerking van 
het maatwerk is gedaan en de 
huurovereenkomsten zijn ge-
actualiseerd. Daar kunnen we 
nu dus eindelijk een punt ach-
ter zetten.”

Eigen beheer
Een belangrijk onderdeel van 
de uitwerking is dat het beheer 
van de gebouwen vaker is over-
gebracht naar de gebruikers 
zelf. ‘t Akkoord in Kortenhoef 
is daar een goed voorbeeld van 
en ook met het 3-Luik in Loos-
drecht zijn gesprekken gaande 
om daar tot zoiets te komen. 
“Maar” meldt de wethouder 
“dan moet je de mensen ook 
wat ruimte bieden. Laat ze het 
dan ook écht beheren. Zo is bij-
voorbeeld uit de overeenkomst 
gehaald dat als verenigingen 
iets verhuren, dat ze dan een 

deel moeten afdragen aan de 
gemeente.” Die oude regel gaf 
veel administratieve romp-
slomp en droeg niet bij aan de 
verantwoordelijkheid en zeg-
genschap van de verenigingen. 
“Er is meer draagvlak gekomen 
om het beheer zelf op te pak-
ken. Mensen zijn veel meer met 
hun gebouw bezig” aldus Reijn.

“Proberen om gebouwen 
zo in te vullen dat ze de 
hele dag, zowel overdag als 
’s avonds, bezet zijn.”

Meer samen
De wens ligt er nog wel om het 
alleengebruik te doorbreken 
en om gebouwen meer multi-
functioneel in te richten. Th eo 
Reijn: “Dat ligt in de praktijk 
vaak lastig, maar op termijn 
willen we toch kijken naar het 
meer samenvoegen van acti-

Toekomstvisie maatschappelijke accommodaties

viteiten. Proberen om gebou-
wen zo in te vullen dat ze de 
hele dag, zowel overdag als ’s 
avonds, bezet zijn. Ook in re-
latie tot de toekomstvisie. Wat 
hebben we aan accommodaties 
in onze gemeente? En wat heb-
ben we in de toekomst nodig, 
als basisvoorwaarden voor de 

Donderdag 18 januari organi-
seert pioniersgroep Wijdeme-
ren, PioWij, weer een Smakelijk 
Gesprek met een 3-gangen 
maaltijd. 

Welkom vanaf 17.30 uur achter 
de kerk de Graankorrel, Zui-
dereinde 15 in ‘s-Graveland. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage 

van € 3,50 gevraagd. Opgeven 
kan bij Florence. Tel. 06 4703 
7219 Of per email info@pio-
niersgroep-wijdemeren.nl. Het 
volgende Smakelijk gesprek is 
donderdag 15 februari. Op die 
avond zal na een eenvoudi-
ge maaltijd een fi lm vertoond 
worden. 

Smakelijk gesprek

dorpen?” Om hier meer zicht 
op te krijgen zijn alle cultureel 
maatschappelijke, sport- en 
onderwijslocaties in Wijdeme-
ren in beeld gebracht. Waarbij 
als de drie belangrijkste speer-
punten op de korte termijn zijn 
gesteld: het Cultureel Centrum 
in Kortenhoef, het Integraal 
Kind Centrum in Loosdrecht 
(gevolgd door Nederhorst en 
Kortenhoef) en het Lindeplein 
in Loosdrecht. Voor laatstge-
noemde locatie is recent een 
buurtbijeenkomst geweest 
en speelt de gedachte om een 
nieuwe sociale ruimte te creë-
ren met appartementen erbo-
ven. 

Deze toekomstvisie vormt het 
sluitstuk van het hele accom-
modatiebeleid en geeft  sturing 
voor de komende jaren. “Het 
moet gewoon goed geregeld 
zijn door de gemeente” besluit 
Th eo Reijn. “Daar moeten de 
verenigingen geen slapeloze 
nachten van hebben.

zeer serieus benaderen en op 
dit terrein de kennis delen en 
inzet bundelen.” 
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Wintersfeer
Apfelstrudel

€ 1,85 per stuk

3 + 1 gratis € 5,55
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lezers schrijven... 

Nauwelijks is Nederhorst On 
Ice teneinde, of een nieuw fau-
naleed dient zich aan.  Waar-
om is deze jongeman niet 
behoorlijk teruggebracht naar 
Nova Zembla en omstreken? 
Gedegradeerd tot kringloop 
textiel? Dat zal toch niet waar 
zijn? Als de Noordpool te ver 
weg is, breng hem dan naar 

een ijssalon, die in Weesp 
bijvoorbeeld, die is we-
reldberoemd.

Ach Nederhorst, laat toch 
niet als dank voor het 
verpozen, een ijsbeer bij 
de schillen en de dozen!

Barend Abrahamse

IJsberenleed

Schouten Groen B.V.
H o v e n i e r s b e d r i j f

ontwerp, aanleg, onderhoud, schuttingen, (sier)bestrating,
polyester, plantenbakken, vlonders, vijvers, waterpartijen

Loodijk 9, 1243 JA ‘s-Graveland • Tel.: 035 - 656 00 61 • Fax: 035 - 656 18 80
www.schoutengroen.nl • E-mail: hoveniers@schoutengroen.nl

Vanaf zaterdag 20 januari kunt 
u wekelijks tussen 11.00 en 
13.00 uur terecht bij het Soci-
aal Cultureel Centrum in Ne-
derhorst den Berg voor kleine 
reparaties. 

Kleermaker Rafi k biedt in het 
SCC zijn hulp aan voor ieder-
een die een kledingstuk wil la-
ten repareren of er een kleine 
verandering in wil aanbrengen. 
Naast Rafi k is ook Touma aan-
wezig. Hij is elektromonteur en 
kan reparaties uitvoeren aan 
kleine huishoudelijke appara-
ten zoals bijvoorbeeld een kof-
fi ezetapparaat of een strijkijzer.
Beide mannen zijn bezig om 
de Nederlandse taal steeds be-

ter te leren spreken. Zij willen 
met hun werk graag meer men-
sen leren kennen en een praat-
je met hen maken. Ze vragen 
geen geld voor hun reparaties, 
maar een vrijwillige bijdrage 
om de kosten te dekken is na-
tuurlijk welkom. 
Er is altijd een gastvrouw (een 
vrijwilliger van ‘Taal voor het 

leven’) aanwezig die kan helpen 
met de communicatie. Dus aar-
zelt u niet als u iets te repareren 
hebt: kom gerust even binnen 
met uw vraag. De koffi  e en 
thee staan klaar in het Sociaal 
Cultureel Centrum, Blijklaan 1 
(bij de sporthal). Ook de biblio-
theek is dan open.

Iets te repareren? Gooi niks 
weg, kom naar het SCC

De kerken in Nederland, dus 
ook die in Nederhorst den Berg, 
zijn in grote mate afhankelijk 
van de bijdrage van de leden. 
Maar de Protestantse Gemeen-
te en de Katholieke Parochie 
zijn geen verenigingen met le-
den die jaarlijks een vaste con-
tributie betalen. Daarom vindt 
tussen 20 januari en 3 februari 
Actie Kerkbalans 2018 plaats. 

Vrijwillig, niet vrijblijvend 
De kerken houden aan het be-
gin van elk jaar een actie om de 
leden te motiveren de gemeen-
te of parochie fi nancieel te steu-
nen. Deze bijdrage is vrijwillig; 
de gever bepaalt zelf hoeveel hij 
of zij wil bijdragen. De bijdra-
ge is van groot belang voor het 
in stand houden van het kerk-
genootschap en is de primaire 
bron van inkomsten. Mensen 
die de kerken regelmatig be-
zoeken en deelnemen aan de 
activiteiten weten meestal wel 
wat Actie Kerkbalans inhoudt. 
Maar ook als men minder actief 
deelneemt, is het van belang te 
weten dat lid zijn van een kerk-
genootschap niet geheel vrij-
blijvend is. Het kost geld om 
mensen in dienst te hebben en 

om gebouwen te onderhouden.

Voor nu en later 
De kerken in Nederhorst den 
Berg zijn niet alleen een ont-
moetingsplaats. Zij vormen een 
herkenningspunt en voor velen 
is de kerkelijke gemeenschap 
een houvast in het leven. Daar-
mee is het een onbetaalbaar so-
ciaal vangnet voor mensen die 
dat nodig hebben. Als chris-
tenen en kerkelijk meelevend 
leden willen wij dit behouden 
en kunnen doorgeven aan onze 
kinderen en kleinkinderen. Uw 
bijdrage aan Kerkbalans 2018 
is daarom hard nodig. Bin-
nenkort hangen de spandoe-
ken weer in het dorp en gaan 
de vrijwilligers langs om de 
enveloppen met formulieren 
af te geven en een paar dagen 
later weer op te halen. Wij re-

kenen op uw bijdrage, want die 
maakt het mede mogelijk dat 
onze kerkelijke gemeente/paro-
chie haar unieke en onmisbare 
functie kan blijven vervullen. 
Dat is van waarde. Van blijven-
de waarde! 

Actie Kerkbalans 2018 van start

Erfelijke borstkanker
Woensdagavond 24 janua-
ri wordt bij Viore de docu-
mentaire ‘(over)leven met 
het erfelijke borstkanker-gen’ 
besproken. In het afgelopen 
najaar heeft  de NPO deze 
documentaire uitgezonden. 
De fi lm laat heel indringend 
zien welke angsten en di-
lemma’s het dragen van het 
erfelijke BRCA-gen met zich 
meebrengt. Dat gen vergroot 
de kans op borstkanker voor 
de drager zelf en vaak ook 
voor de kinderen. 
De avond start om 19.30 uur 
en is op het Oostereind 115 
in Hilversum. Deelname is 
gratis.
Meer informatie via pro-
gramma@viore.org 035 685 
35 32 of www.viore.org.
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Natuur Door: Saskia Luijer

Startsein zoektocht Icoon 
Oostelijke Vechtplassen
Wat wordt hét icoon van de 
Oostelijke Vechtplassen? Deze 
zoektocht begon vrijdag 12 
januari op De Catamaran in 
Loosdrecht waar voor scholen 
het offi  ciële startsein werd ge-
geven om mee te doen met de 
prijsvraag.

Directeur Hans Broekhof prijs-
de zich gelukkig dat De Cata-
maran precies in het midden 
van het Oostelijke Vechtplas-
sengebied ligt. Daarom was 
zijn basisschool uitgekozen als 
startlocatie voor het onderwijs. 
Naast scholieren en studenten 
zijn er nog twee categorieën die 
zich kunnen inschrijven voor 
de prijsvraag. Ook volwassenen 
uit de betrokken gemeenten en 
professionals kunnen een ver-
nieuwend en inspirerend idee 
inbrengen als icoon.

Krachtige natuurimpuls
Aanleiding voor de prijsvraag is 
de uitvoering van het gebieds-
akkoord Oostelijke Vechtplas-
sen. Daarin hebben 21 partijen 
de handen ineen geslagen om 
in de komende tien jaar het ge-
bied te verbeteren. Een krach-
tige natuurimpuls voor de plas-
sen in onze gemeente. En niet 
alleen voor Loosdrecht, maar 
ook voor Ankeveen, Korten-
hoef en Nederhorst den Berg. 
“We gaan hier mooie dingen 
doen” lichtte Frans Evers toe. 
Als voorzitter van de Stichting 
Icoon Oostelijke Vechtplassen 
gaf hij de leerlingen tekst en uit-
leg. “Weten jullie wat een icoon 
is?” vroeg hij. “Als je denkt aan 

Parijs, waar denk je dan aan?” 
Het antwoord “de Eiff eltoren” 
paste precies in zijn verhaal. 
“Daar gaat het dus om. Om iets 
te bedenken waar mensen spe-
ciaal voor hier naar toe komen. 
Waarbij ze meteen denken: dát 
is Loosdrecht!”

Wij gaan winnen
De uitwerking van het icoon 
kan een tekening of maquet-
te van iets tastbaars zijn, zoals 
een beeld, gebouw of eiland. 
Maar het mag ook een poster of 
fi lmpje van een evenement of 
activiteit worden. Zo is de Elf-
stedentocht immers het icoon 
van Friesland. Kortom, ieder 
kan zijn creativiteit ruim baan 
geven met als deadline 28 fe-
bruari, want dan buigt de jury 
zich over de inzendingen. Jury-
voorzitter Patrick Poelemann 
overhandigde drie lespakketten 
aan de wethouders onderwijs 
uit de betrokken gemeenten: 
Pieter de Groene (Stichtse 
Vecht), Erik van der Want (Hil-
versum) en Sandra van Rijkom 
(Wijdemeren). Laatstgenoem-

de zette meteen de toon door te 
stellen: “Wij gaan dit natuurlijk 
winnen! Jullie kennen het ge-
bied als de beste, jullie wonen 
en spelen hier. Heel veel succes, 
bedenk wat moois. Toi-toi-toi.” 
Vervolgens sneden de wethou-
ders in het bijzijn van de kinde-
ren een mooie fototaart aan. 

Juist jongeren
Vanaf nu kunnen alle basis- en 
middelbare scholen uit de drie 
gemeenten aan de slag met hun 
informatiepakket en meedin-
gen naar de eerste prijs van € 
500,-. Wethouder Jan-Jaap de 
Kloet was blij dat juist jongeren 
uit de omgeving hierbij betrok-
ken worden. Zij varen, zwem-
men, zeilen en kanoën immers 
hier. Het zijn belangrijke ge-
bruikers van het gebied. Nu en 
in de toekomst.
Meer informatie: www.icoon-
oostelijkevechtplassen.nl.

Erik van der Want (links), Sandra 
van Rijkom en Pieter de Groene 

snijden de taart aan.

Heb je wel eens gedacht over 
zonnepanelen of deelname 
aan energieopwekking via een 
collectief zonnepark? Heb je er-
varing met energiebesparende 
maatregelen of weet je wat de 
mogelijkheden zijn? Vraag je je 
ook af hoe je je huis kunt ver-
warmen als er geen gas meer is? 

Het energievraagstuk wordt 
steeds actueler en als inwoners 
van Wijdemeren gaan we daar 
graag mee aan de slag. Afgelo-
pen jaar hebben we een plan 
gemaakt om onze krachten te 
bundelen vanuit de verschil-
lende dorpen in Wijdemeren. 
Per 1 januari 2018 maken we 
dat concreet met de Energie-
coöperatie Wijdemeren. Een 

ambitieus project dat natuur-
lijk menskracht en organisatie 
vraagt. We doen dan ook graag 
een beroep op jou als bewoner, 
bedrijf, school, organisatie, 
politiek en overheid om dit te 
steunen. 

Interesse om mee te doen? 
Voor de Energiecoöperatie 
Wijdemeren zoeken we am-
bassadeurs, energieadviseurs, 
bestuurders, mensen voor or-
ganisatie, communicatie en 
administratie. Wil je een am-
bassadeur zijn die vanuit eigen 
ervaring of interesse in je dorp 
mensen bewust en enthousi-
ast kan maken voor duurzame 
energie en concreet wil helpen 
bij energiebesparingsacties? 

Of wil je helpen om zichtbaar 
te maken wat er allemaal al is 
aan mooie voorbeelden in je 
dorp? Weet je misschien heel 
veel van energiebesparing, heb 
je interesse om energieadvi-
seur te worden of ben je dat al? 
Dan komen we ook graag met 
jou in contact. Ook zoeken we 
mensen die goed zijn in be-
stuur, organisatie, communi-
catie en administratie en mee 
willen helpen om de coöperatie 
draaiende te houden. De ener-
giecoöperatie Wijdemeren is 
een coöperatie van leden. Dat 
vraagt een speciale manier van 
besturen en we zoeken mensen 
uit Wijdemeren die dat een leu-
ke uitdaging vinden. 

Ben je geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met 
Anne-Marie Poorthuis via 06-
12395394 of info@energiecoo-
peratiewijdemeren.nl.

Met je dorp naar 
duurzame energie
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Opvoeding

Wat moet je doen als je kind 
een driftbui heef? Of niet luis-
tert? Of andere kinderen slaat? 
Alle ouders van peuters komen 
voor dit soort vragen te staan 
en zoeken naar oplossingen. 
Dat kun je alleen doen, maar 
ook samen met andere ouders. 
Hierbij biedt de cursus ‘Peuter 
in zicht!’ van Jeugd en Gezin 
Gooi en Vechtstreek een steun-
tje in de rug. 

De cursus is voor ouders met 
peuters van 2 tot 4 jaar en be-

staat uit vier bijeenkomsten van 
twee uur waarin verschillen-
de thema’s centraal staan: Hoe 
verloopt de ontwikkeling? Hoe 
stimuleer je dit? En hoe kun je 
het gedrag van je kind sturen? 
Door deze vragen met ande-
re ouders te bespreken, kun je 
ervaringen delen en kijken wat 
voor jou een geschikte aanpak 
is. De cursus start 24 januari in 
Hilversum (Frederik van Ee-
denlaan 13b) en vindt op vier 
opeenvolgende woensdagen 
plaats tussen 20.00 en 22.00 

uur. De kosten zijn 30 euro per 
ouder(paar). 
Voor informatie en aanmelden 
kun je terecht op www.jggv.nl 
(cursusaanbod), bellen naar 
035 69 26 350 of een mail stu-
ren naar cursussen@jggv.nl.   

Cursus ‘Peuter in zicht!’  
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Duurzame VvE’s

Bent u bestuurder en/of bewoner van 

een VvE? Kom op vrijdag 19 januari naar 

de inspiratiebijeenkomst over duurzaam 

wonen in een VvE. De bijeenkomst is 

in het kantoor van de BEL-combinatie 

(Zuidersingel 5, Eemnes) en duurt van 

11.30 uur tot 14.00 uur.  

  Hoe brandveilig 
  is uw woning? 

   17 januari 2018   

Kort

>   Rustige jaarwisseling
Met slechts enkele uitrukken was het een

rustige jaarwisseling voor de hulpdiensten

diensten in Wijdemeren. De vuurwerk-

schade ligt net onder de 4000 euro. 

Voornamelijk verkeersborden en prul-

lenbakken raakten beschadigd. In de 

aanloop naar de jaarwisseling zijn de 

buitengewoon opsporingsambtenaren 

veel op pad geweest. Zij hebben in die 

periode circa vijftig stuks illegaal vuur-

werk ingenomen. 

>    Aangepaste  openingstijden
Het gemeentehuis is in januari op twee 

dagen eerder gesloten. Op vrijdag 19 

januari krijgen we een nieuwe telefoon-

centrale en sluit het gemeentehuis om 

14.00 uur. Op maandag 29 januari is het 

gemeentehuis vanaf 15.00 uur gesloten 

in verband met een personeelsmiddag. 

>    Toewijzing huurwoningen
Zoekt u een sociale huurwoning? Dan 

kunt u zich inschrijven bij Woningnet. De 

gemeente speelt geen rol in de toewij-

zing van woningen. Om in aanmerking 

te komen voor een sociale huurwoning 

wordt gekeken naar het verzamelinko-

men van uw huishouden (kinderen niet 

meegerekend). Het maximale inkomen 

waarmee u op een sociale huurwoning 

kunt reageren is 36.798 euro per jaar. 

Bij een hoger inkomen kunt u huren in 

de vrije huursector. Zie ook 

www.woningnetgooienvechtstreek.nl

>    Informatiebijeenkomst
Wist u dat de provincie Noord-Holland 

een stiltebeleid heeft en 39 stiltegebie-

den kent? Een stiltegebied wordt  zo 

veel mogelijk stil gehouden; geluiden 

van flora en fauna overheersen. Ook in 

Wijdemeren zijn enkele stiltegebieden: 

Vechtplassen en polders, Wijde Blik en 

de Loenderveense Plas. Op maandag

22 januari is er een informatieavond 

over de toekomst van stiltegebieden in 

het gemeentehuis van Wijdemeren; hoe 

houden we deze gebieden echt stil? 

De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 

21.00 uur.

Offi  ciële
bekendmakingen

Heeft u een rookmelder hangen 

en een plan om snel uit uw huis 

te komen in geval van brand? 

Brand kan iedereen overkomen. 

Neem daarom de juiste 

preventieve maatregelen.  

Na het ontstaan van een brand heeft u 

slechts enkele minuten de tijd om uzelf en 

uw medebewoners in veiligheid te brengen. 

De brandweer is er helaas lang niet altijd 

binnen deze tijd. Het is daarom belangrijk 

dat u zelf uw woning brandveilig maakt 

en goed voorbereid bent als er toch brand 

uitbreekt. 

Zorg voor een rookmelder
Een goedwerkende rookmelder is onmis-

baar in elke woning. Controleer ze boven-

dien iedere maand. De brandweer adviseert 

u graag over de beste plekken voor de 

melder.

Houd vluchtwegen vrij
Zorg dat vluchtwegen altijd vrij zijn van fiet-

sen en vuilniszakken. Houd ook binnen de 

woning vluchtwegen vrij. Leg bijvoorbeeld 

geen spullen op de trap waar u over kunt 

struikelen. Bent u minder mobiel, zorg dan 

dat u afspraken maakt met buren en zet 

hun nummer in uw (mobiele) telefoon. 

Deuren dicht!
Sluit binnendeuren voordat u gaat slapen. 

Gesloten deuren zorgen ervoor dat de giftige 

rook – de grootste bedreiging bij brand – 

zich niet makkelijk door de woning kan ver-

spreiden. Daardoor heeft u meer tijd 

om te vluchten. 

Brandveilig Leven
De gemeente Wijdemeren en de brand-

weer Gooi- en Vechtstreek starten bin-

nenkort de campagne ‘Brandveilig Leven’ 

in Loosdrecht. Dit is het vervolg op een 

succesvolle brandveilig-actie in Ankeveen. 

Heeft u vragen over de brandveiligheid van 

uw woning, dan kunt u contact zoeken met 

de brandweer Gooi- en Vechtstreek via 

(035) 68 85 555 of kijk voor meer informa-

tie op www.brandweer.nl of 

www.wijdemeren.nl/brandveiligleven. 

Werkzaamheden 

Oud-Loosdrechtsedijk

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

#mooiWijdemeren
@elsje88.photography

Op donderdag 1 februari 

organiseert de gemeente 

Wijdemeren de bijeenkomst 

‘Durven, doen en vertrouwen in 

het Sociaal Domein’ voor inwoners 

en samenwerkingspartners zoals 

vrijwilligers, ondernemers, mensen 

uit het onderwijs en de zorg.  

Met workshops en een inspirerende lezing 

gaan we graag met u op zoek naar ver-

nieuwende manieren om de ondersteuning 

op het gebied van zorg, welzijn, werk en 

inkomen nog beter te laten aansluiten op de 

behoeften van onze inwoners.

Anders denken
De lezing wordt gegeven door Harry Kruiter 

(Instituut Publieke Waarden). Een bevlogen 

onderzoeker die zich heeft gespecialiseerd 

in de vraag hoe publieke organisaties van 

onderop kunnen leren. Zijn lezing gaat in op 

de veranderingen en het anders denken in 

het Sociaal Domein. 

Meepraten
Woont u in Wijdemeren? Of werkt u als zorg-

professional in Wijdemeren? Praat mee! De 

bijeenkomst is in het gemeentehuis aan de 

Rading 1 in Loosdrecht en duurt van 18.30 

tot 20.30 uur. De pilot ‘Durven, doen en ver-

trouwen’ is een van de elf Village Deals van de 

Vereniging van Nederlandse gemeenten. 

Bijeenkomst ‘Durven, doen en vertrouwen’ 

#mooiWijdemeren
@elsje88.photography



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen

Ankeveen
-  Harinxmahof 8: plaatsen nokverhoging en vernieuwen 

badkamer (09.01.18)

’s-Graveland
-  Leeuwenlaan t.o. nr 10a in de middenberm: plaatsen 

kunstwerk (02.01.18)

-  Leeuwenlaan 34: aanpassen brandscheidende muur 

(20.12.17)

Kortenhoef
-  Cornelis de Wijsstraat 8: wijzigen constructie tussen 

eetkamer en keuken (08.01.18)

-  Kromme Rade t.h.v. nummer 19: aanleggen sloot en 

herplaatsen bestaande klinkerpad (20.12.17)

Loosdrecht
- Acacialaan 2a: plaatsen kozijn in gevel (09.01.18)

- Dennenlaan 31: slopen gebouw (02.01.18)

-  Horndijk 23a: herbouwen zeilschool/botenopslag 

(19.12.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 237a: omzetten bijgebouw/

botenhuis naar een woning (25.12.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 203: aanvraag restaurant en vijf 

appartementen (22.12.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 207, 25 en 26: bouwen twee 

woningen (22.12.17)

Nederhorst den Berg
-  Kievitslaan 9: plaatsen rookkanaal aan zijgevel en 

dichtmaken raamkozijn (03.01.18)

-  Middenweg 134: bouwen schuur met veranda 

(27.12.17)

- Reigerlaan 16: plaatsen dakkapel (09.01.18)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
-  Elbert Mooijlaan 86: bouwen cultureel centrum 

(10.01.18)

Loosdrecht
- Eikenlaan 64: plaatsen dakkapellen (10.01.18)

-  Rading naast 36 en Molenmeent: kappen twee linde-

bomen en een eik (04.01.18)

Nederhorst den Berg
- Rembrandt van Rijnhof 11: plaatsen dakkapel (10.01.18)

- Vreelandseweg 31: bouwen woning (10.01.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- de Kreek 26: plaatsen veranda

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 106: gebruik loods in afwij-

king van bestemming

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: bouwen vier woningen

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (uitgebreide procedure)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 10: bouwen twee woonarken (12.01.18)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Ontwerp-besluit omgevings-

vergunning en ontwerp-

verklaring van geen bedenkin-

gen inzake het perceel 

Moleneind 7b te Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

bekend dat zij op grond van artikel 2.12, eerste lid, 

onder a, sub c, van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omge-

vingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het 

bestemmingsplan Het Wijde Blik 2004 voor de bouw 

van een burgerwoning op het perceel Moleneind 7b te 

Kortenhoef. 

Het bouwplan is in strijd met genoemd bestemmings-

plan omdat het perceel bestemd is voor botenverhuur-

bedrijf. De bedrijfsvoering is evenwel gestaakt.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 10 okto-

ber 2017 besloten om naar aanleiding van de aanvraag 

om omgevingsvergunning een ontwerp-verklaring van 

geen bedenkingen te verlenen. 

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende 

activiteiten:

1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);

2.  het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 

met het bestemmingsplan (artikel 2, lid 1 onder c, 

Wabo).

Ter inzage
Het ontwerp-besluit omgevingsvergunning, de daarbij 

behorende stukken en de ontwerp- verklaring van geen 

bedenkingen liggen vanaf donderdag 18 januari 2018 

gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis 

van Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht bij de afdeling 

Fysiek Domein op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. 

De stukken kunnen ook worden ingezien op www.wij-

demeren.nl/terinzage en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzageleligging kan ieder-

een een schriftelijke zienswijze over het ontwerp-be-

sluit omgevingsvergunning indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders, postbus 190, 1230 AD, 

Loosdrecht. Zienswijzen over de ontwerp-verklaring 

van geen bedenkingen kunnen worden ingediend bij 

de gemeenteraad van Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD, Loosdrecht. Voor het indienen van een mondelinge 

zienswijze over het ontwerp-besluit omgevingsver-

gunning en/of het ontwerp van de verklaring van geen 

bedenkingen kan contact worden opgenomen met 

de heer F. Lieste van het team Beleid en Ontwikkeling. 

Telefoonnummer: (035) 65 59 446. Indien over het 

ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen geen 

zienswijzen worden ingediend is voor dit plan geen 

verklaring van geen bedenkingen meer vereist.

Beroep tegen de uiteindelijke omgevingsvergunning 

kan slechts worden ingesteld door belanghebbenden 

die tijdig een zienswijze hebben ingediend en door 

belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan 

worden verweten dat zij tegen het ontwerp-besluit 

omgevingsvergunning geen zienswijze naar voren 

hebben gebracht.

>  Verkeersbesluiten 

Nederhorst den Berg
-  Jozef Israëlslaan t.h.v. huisnr. 1: aanleggen gereser-

veerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

handicap belanghebbende (10.01.18) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

’s-Graveland
-  Maarssen’s Bouwbedrijf BV, Zuidereinde voor de num-

mers 250-252, inrichting bouwplaats van 15 januari tot 

en met 14 september 2018 (10.01.18)

-  Sportvereniging ’s-Graveland, gewijzigde para-com-

merciële Drank- en Horecawetvergunning voor het 

adres Kininelaantje 1 (12.01.18)

Kortenhoef
-  Willem de Kwant jr Ankeveen, Parklaan, Kermis van 11 

tot en met 15 april 2018 (11.01.18)

Nederhorst den Berg
-  Gemeente Wijdemeren, helft parkeerterrein De Kooi, 

inrichting bouwplaats van 8 januari tot en met 21 

december 2018 (04.01.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis 

(bij cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen 

binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit 

genomen heeft. 

NB: Voor verleende vergunningen voor para-commerci-

ele inrichtingen op grond van de Drank- en Horecawet 

geldt een beroepsgang bij de rechtbank. Let u op de 

clausule die onderaan het besluit staat.

>  Beleidsregels en nadere regels 

Wmo en Jeugdhulp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 

12 december 2017 de onderstaande beleidsregels en 

nadere regels vastgesteld:

-  De nadere regels Maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Wijdemeren 2018; 

-  De beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Wijdemeren 2018; 

-  De nadere regels Jeugdhulp gemeente Wijdemeren 

2018; 

-  De beleidsregels Jeugdhulp gemeente Wijdemeren 

2018,

De vastgestelde beleidsregels en nadere regels zijn in 

werking getreden op 1 januari 2018. U kunt de regels 

raadplegen via www.wijdemeren.nl/beleidsregels.

Offi  ciële bekendmakingen 17 januari 2018

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 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit 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 afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

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
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Bouwen en wonen

Verkeer

Overig
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Op maandag 22 januari starten 

de werkzaamheden aan de 

Oud-Loosdrechtsedijk. 

Tussen de rotonde met de 

Molenmeent en de rotonde 

met de ’s-Gravelandsevaartweg 

wordt een nieuw riool aangelegd 

en de weg opnieuw ingericht. 

Het asfalt van de Oud-Loosdrechtsedijk 

is in slechte staat en gaan we vervangen. 

Ook leggen we een apart riool aan voor 

het regenwater. Na deze werkzaamheden 

volgt de herinrichting van de weg. Als het 

werk klaar is, is de rijbaan visueel smaller, 

de fietspaden breder en er komt aan beide 

zijden een trottoir. Het fietspad en trottoir 

liggen daarbij op gelijke hoogte, iets boven 

het niveau van de rijbaan.

Bereikbaarheid
Het werk wordt in fases uitgevoerd, zodat 

woningen en bedrijven bereikbaar blijven. 

Voor de aanleg van het riool is het noodza-

kelijk om de Oud-Loosdrechtsedijk in zijn 

geheel af te sluiten voor doorgaand gemo-

toriseerd verkeer. 

Omleidingsroute
De omleidingsroute loopt via de 

Diependaalselaan en de N201. Lijnbus 121 

wordt omgeleid en stopt niet op de haltes 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk. Fietsers en 

voetgangers kunnen de werkzaamheden 

wel passeren. Ook voor bestemmingsver-

keer blijft de weg toegankelijk. Met borden 

op de twee rotondes wordt steeds aange-

geven tot welk huisnummer gereden kan 

worden. We streven ernaar om de werk-

zaamheden begin april af te ronden.

Start werk Oud-Loosdrechtsedijk
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Samenleving

De fi etsbrug van Nig-
tevecht zal in de nacht 
van 10 op 11 maart bij 
het Amsterdam-Rijn-
kanaal op z’n plek wor-
den gezet.

Met de fi etsbrug wor-
den fi etsroutes aan 
weerszijden van het 
Amsterdam-Rijnka-
naal gekoppeld. Zo 
maakt de brug voor fi etsen-
de bewoners de werkgebie-
den en scholen van de regio 
Amsterdam beter bereikbaar. 
Daarnaast is de fi etsbrug een 
ontbrekende schakel in het toe-
ristische fi etsnetwerk tussen het 
gebied van Vecht, Plassen en 
het Gooi enerzijds en de fi ets-
routes langs Gein, Angstel, Wa-

ver en verder anderzijds. De of-
fi ciële opening van de fi etsbrug 
is waarschijnlijk in september, 
maar de provincie verwacht dat 
fi etsers en wandelaars al eerder 
van deze oversteekplaats ge-
bruik kunnen maken.
U kunt de ontwikkelingen vol-
gen op Facebook: @Fietsbrug-
NatuurverbindingBN

Fietsbrug Nigtevecht
Afgelopen periode is er de 
nodige onrust geweest in ver-
band met woninginbraken 
in de dorpen Nederhorst den 
Berg, Kortenhoef en Ankeveen. 
Deze onrust zien en volgen wij 
ook op de verschillende sociale 
media (Facebook en buurtpre-
ventie groepen). 

Daar waar wij het zinvol ach-
ten, proberen wij via onze 
Facebookaccount @politie-
wijdemeren u zoveel mogelijk 
te informeren. Maar er is ook 
altijd een groep mensen, die 
minder of niets doet met socia-
le media, daarom geven wij ook 
in het Weekblad Wijdemeren 
enige info.

Zoals elk jaar zien we in de win-
terperiode verhoudingsgewijs 
meer inbraken. Dat is dit ook 
dit jaar helaas niet anders. Maar 
ook voor ons is elke inbraak er 
eentje te veel; elke keer zien 
wij weer hoeveel indruk een 
inbraak heeft  op de bewoners 
die er slachtoff er van zijn. Het 
beeld van de woninginbraken 
in onze dorpen ligt als volgt:

Nederhorst den Berg
Hier hebben we van augustus 
tot heden te maken met meer-
dere inbraken (dan wel een po-

ging) met een opvallende werk-
wijze, namelijk het boren van 
gaatjes in kozijnen. De meeste 
van deze inbraken blijven bij 
een poging, omdat de meeste 
bewoners gelukkig hun raam-
boompjes goed vergrendelen. 
Opvallend ook dat deze inbra-
ken deels overdag lijken plaats 
te vinden.

Kortenhoef
Van oktober tot heden enkele 
inbraken (deels poging), met 
name in het deel ten zuiden van 
de Kerklaan met verschillende 
werkwijzen.

Ankeveen
In Ankeveen hebben we van 
oktober tot heden twee wonin-
ginbraken, waarvan er één eind 
oktober plaatsvond en één in 

januari. De onrust in Ankeveen 
wordt ook mede veroorzaakt 
doordat in dezelfde periode een 
aantal keren is ingebroken in 
auto’s of een poging tot diefstal 
van een auto is gedaan. 

’s-Graveland
In dit gebied geen inbraak in de 
periode van oktober tot heden.

We zien dat goed hang- en 
sluitwerk (met afsluitbare 
raamboompjes bij openslaande 
ramen) er vaak toe leidt dat in-
brekers niet binnenkomen. Al 
met al zeker reden om voorlo-
pig alert te zijn. Meldt verdach-
te situaties bij 112.

Dennis van Giessen 
en Carl Klein

Bericht van de wijkagenten

Door: Saskia Luijer

’s-Graveland – Donderdag 11 
januari gaf Samayra Straal 
de lezing ‘Op zoek naar Fast 
Radio Bursts (FRB’s) met de 
Westerbork Radio Telescopen’. 
Ruim tien jaar geleden namen 
astronomen in Australië een 
extreem korte en felle zoge-
heten radiofl its waar. Zo’n FRB 
is vandaag de dag nog steeds 
een groot mysterie in de ster-
renkunde.

Door: Niels van der Horst

Radiofl itsen
Veel telescopen in de wereld 
nemen ons heelal continu waar. 
Een radiotelescoop – het woord 
zegt het al – ontvangt radiogol-
ven. De bron van de fl its uit 
2007 kon niet worden achter-
haald. Inmiddels is de teller van 
dit type waarneming de twintig 
gepasseerd. Eén van de ‘bursts’ 
heeft  zelfs een repetitief ka-
rakter, een klein beetje als een 
knipperlicht. Voor alle fl itsen 
geldt: afzender onbekend. Niet 
vreemd dat dit fenomeen velen 
binnen de astronomie in zijn 
greep houdt.

Westerbork
Kort geleden zijn de in Wester-
bork gelegen radiotelescopen 
fl ink vernieuwd en verbeterd. 
Gevolg is dat ze nu een gebied 
in het heelal kunnen bekijken 
dat veertig keer zo groot is als 
hiervoor. Samayra Straal ver-
telde dit met enthousiasme 
omdat zij als afstuderende aan 
het Anton Pannekoek Instituut 
veel gaat hebben aan de hier-
uit voortvloeiende toename in 
waarnemingen. Zij en de ande-
re medewerkers in Westerbork 
zijn net als hun internationale 
collega’s naarstig op zoek naar 
de oorsprong van de fl itsen.

Lezing
Samayra Straal ging in op ver-
schillende theorieën met ver-
klaringen over waar de FRB’s 
vandaan komen. Dat was geen 
lichte kost. Zo ook het deel 
over haar eigen werkzaamhe-
den, waaronder het berekenen 
van locaties van pulsars onder 
invloed van de hoeveelheid 
aanwezige materie eromheen, 
was voor de leek geen sinecure. 
Niettemin was het voor de goed 
gevulde zaal met geïnteresseer-

den een boeiend verhaal. De 
helft  was lid van de vereniging 
Sterrenwacht Gooi- en Vecht-
streek. De andere helft  was 
aanhang van de leden of ge-
woon liefh ebber. De lezingen 
van de vereniging zijn in de 
periode september tot en met 
april maandelijks. Voorzitter 
Lynn van Rooijen gaf aan in-
houdelijk het midden te willen 
bewandelen van de leek en de 
echte kenner. En dat was deze 
avond niet anders. Als niet in-
gewijde was het lastig te volgen 
materie, maar weet je iets van 
het onderwerp, is het zeker de 
moeite om er bij te zijn.

Toegang is gratis voor leden van 
KNVWS Gooi en Vechtstreek/
Sterrenwacht Gooi en Vecht-
streek. Niet-leden van de ster-
renwacht betalen € 3,-. Meer 
info: www.sterrenwacht-gv.nl

Mysterie rond radiofl itsen
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Scholen

aannemersbedrijf

HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

 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

BREUKELEN – Het Vecht-Col-
lege is een particuliere school 
voor MAVO, HAVO en VWO in 
Breukelen. 

Het Vecht-College hanteert in 
de eerste twee jaren zogenaam-
de dakpanklassen. Dit houdt in 
dat leerlingen van de verschil-
lende niveaus bij elkaar in de 
klas zitten. Uit onderzoek blijkt 
dat dit voor de hogere niveaus 
geen impact heeft , terwijl de la-
gere niveaus hierdoor juist be-
ter gaan presteren. “We kunnen 
hierdoor ook optimaal diff e-
rentiëren” aldus rector Quintijn 
Schenkel. “Per vak kunnen we 

een leerling een ander niveau 
aanbieden. Een leerling met 
bijvoorbeeld een lage score op 
rekenvaardigheid, zal dat vak 
op een lager niveau kunnen 
doen, terwijl de talen op een 
hoger niveau gevolgd kunnen 
worden. Uiteindelijk stroomt 
70% van onze leerlingen uit op 
een hoger niveau dan waarop 
ze binnenkomen.” 

De uitwerking van het basis-
schooladvies kan in een klein-
schalige particuliere setting 
anders vormgegeven worden 
dan dat in de meeste reguliere 
scholen gebeurt. 

Meer weten? 
Kom naar de Open Dag van 
het Vecht-College op 20 januari 
van 11.00 tot 16.00 uur of bel 
0346 - 252440.

Vecht-College: maatwerk 
na basisschooladvies

Op zondag 21 januari komt Je-
roen Zijlstra met zijn band naar 
De Dillewijn en speelt daar de 
try-out van zijn voorstelling 
‘Waterman’. Jeroen is onder 
meer bekend van het prachtige 
lied Durgerdam slaapt. Met het 
programma Waterman viert hij 
het twintigjarig bestaan van de 
band Zijlstra. 

Na tien theatertournees, der-
tien cd’s en honderden num-
mers is voor Zijlstra de zee 
nog altijd de grootste muze. 
Als voormalig Noordzeevis-

ser blijft  Zijlstra ook als 
improviserend musicus 
scherp aan de wind varen, 
spelenderwijs richting ge-
vend, koersend op zijn in-
nerlijk kompas. Zingend 
en zoekend, biddend en 
vloekend, losjes getuigend 
van dingen die komen, 
vrienden die gingen en 
liedjes die in stilte ont-
staan. Zijlstra zeilt langs 
de theaters, zichzelf be-
geleidend op piano, toetsen en 
gitaar, immer in gezelschap van 
zijn vertrouwde jazztrompet.

Aanvang: 15.30 uur. Kaarten à 
€ 18.00 te bestellen via www.
dedilewijn.nl

Jeroen Zijlstra in De Dillewijn

De ‘s-Gravelandse Gallery 
McSorley aan het Zuidereinde 
124  nodigt u uit voor de ex-
positie ‘Vreemde Vogels met 
de bronzen beelden van Jaap 
Hartman. 

De nieuwe collectie sculptu-
ren van Jaap Hartman en Paul 
Kubic is getoond met schil-
derkunst van Aat Veldhoen 
en Jan van Lokhorst. Gallery 
McSorley exposeert een brede 
collectie glazen sculpturen van 

bekende kunstenaars; Marcel 
Taton, Mari Mészáros, ?ubomír 
Ferko, Richard Price, Willem 
van Oijen, Sabine Lintzen en 
Katarzyna Karbownik. Er is 
daarnaast schilderkunst van 
Will Kellerman, Birgit Hutte-
mann-Holz, Ad Arma, Th eo 
Mackaay en Mark Kadota.
Geniet op zondag 4 februari bij 
de Gallery van een receptie, die 
wordt omlijst met de prachtige 
klanken van het Angelo van 
den Burg trio. Kunst kijken en 

Expositie ‘s-Gallery McSorley 

Vreemde Vogels met 
bronzen beelden

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Jaap Hartman, 
Sneeuw uil, 

brons

iets lekkers bij de open haard 
met het prachtige uitzicht op 
natuurgebied Gooilust en de 
‘s-Gravelandsevaart. 
Op 24 t/m 28 januari neemt 
Gallery McSorley deel aan 
het Kunst & Antiek Week-
end Naarden in de Grote Kerk 
Naarden-Vesting.  Dit weekend 
heeft  als thema ‘Hollandsch 
Glorie in Naarden’.  Bij een ga-
leriebezoek kunt u hier gratis 
toegangskaarten voor krijgen. 
Gallery McSorley is geopend 
van donderdag t/m zondag 
(12.00 tot 18.00 uur) en op af-
spraak.
www.gallerymcsorley.com  

Zangworkshop Once Again
Celia Jansen, een trouw lid van Vrouwenkoor Once Again, 
brengt graag de zangworkshop onder de aandacht die haar koor 
organiseert op woensdag 21 februari. Deze gratis workshop 
voor zangers (in spe) is van 20.00 tot 22.00 uur in het Koorhuys 
aan de Wakkerendijk 66 in Eemnes. Aanmelding vóór 13 febru-
ari bij Gerry Rinsma, 035-5318033. Het motto van de workshop 
is: ‘Iedereen kan (leren) zingen’. Kijk evt. voor meer informatie 
op de Facebookpagina @Once-Again.
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Cultuur

Op dinsdagavond 23 januari 
is bioloog en schrijver Midas 
Dekkers te gast in het Filmthe-
ater, bij ‘Hilversum in Gesprek’. 
Dekkers wordt om 19.30 uur 
geïnterviewd door journaliste 
Cisca Dresselhuys. Aansluitend 
hierop wordt om 21.00 uur de 
keuzefi lm van Dekkers – Café 
Bostella – vertoond. 

Dekkers schreef ruim vijf-
tig kinder- en jeugdboeken, 
waarin vaak zijn achtergrond 
als bioloog te herkennen is. In 
zijn meest recente boek ‘Volle-
dige vergunning’, pakt hij een 
heel nieuw onderwerp bij de 
kop: het bruine café. Niet zo 
vreemd, omdat hij zelf in zo’n 
café is opgegroeid. In dit boek 
beschrijft  hij zijn favoriete cafés 
in Nederland, hun eigenzin-
nige eigenaren of barkeepers, 
de kroegtijgers, de mores aan 
de stamtafel en de geneugten 
en gevaren van drankgebruik. 
Voorafgaand aan de fi lm is er 
in de pauze gelegenheid tot het 

laten signeren van uw boek.
Kaarten voor ‘Hilversum in 
Gesprek’ zijn € 7,50. Als u ook 
naar de fi lm gaat, krijgt u € 2 
korting op het fi lmkaartje en 
betaalt u voor gesprek + keuze-
fi lm slechts € 14,50. Filmkaart-
jes zijn ook los te koop.
Verkrijgbaar aan de kassa, 
via  www.fi lmtheaterhilversum 
of te reserveren via (035) 623 
5466. 

Midas Dekkers te 
gast bij Filmtheater

Zondag 28 januari verzorgt het 
Amatis Piano Trio om 15.30 uur 
een optreden in het Jagthuis te 
Nederhorst den Berg. De pia-
notrio’s van Haydn, Schumann 
en Mendelssohn mogen dan 
nog zo vaak uitgevoerd wor-
den, vervelen doen ze nooit. 
Zeker niet wanneer de uitvoe-
ring in handen is van het Ama-
tis Piano Trio. 

Weet u het nog? De euforie 
toen pianist Mengjie Han als 
eerste Nederlander sinds lange 

tijd weer een prijs bij het Franz 
Liszt concours in de wacht 
sleepte? Hij vormt samen met 
de Duitse violiste Lea Haus-
mann en Britse cellist Samuel 
Shepherd het Trio. Een goed 
gezelschap waarvoor het Beaux 
Arts Trio een grote internatio-
nale carrière voorspelde. Des te 
meer kunnen we ons verheu-
gen dat ze in Nederland te ho-
ren zijn – in het Jagthuis. 

Felix Mendelssohn schreef zijn 
2e pianotrio in 1845, twee jaar 

nadat hij in Leipzig het conser-
vatorium opende. Hij doceer-
de daar o.a. compositie en het 
bleek een uitputtende werk-
kring. Gedurende een sabba-
tical waarin hij tijd kon door-
brengen met familie en rust 
had om te componeren kwam 
dit heerlijke pianotrio tot stand. 
Op het Leipziger conservatori-
um doceerde ook Robert Schu-
mann, leeft ijdgenoot van Men-
delssohn. Hij componeerde 
zijn 3e pianotrio in 1851. Beide 
pianotrio’s behoren tot de la-

tere werken van de componis-
ten. Het Amatis Trio opent het 
concert met het eerste van drie 
pianotrio’s die Joseph Haydn in 
Londen schreef toen hij daar in 
1795 verbleef.
Entree € 17,50 tot 25 jaar € 10. 
Reserveren via www.jagthuis.
nl, stal@jagthuis.nl of 0294-
252609.

Amatis Piano Trio in Het Jagthuis

De schitterende 12e eeuwse 
Willibrordkerk in Nederhorst 
den Berg biedt ook dit jaar een 
podium voor hoogwaardige 
klassieke concerten. Op 27 ja-
nuari is er zelfs een muzikale 
primeur: de blazers van het 
Quantz Quintet beleven hun 
première tijdens de Concerten 
op de Berg. 

Een concert op een bijzonde-
re locatie: bovenop de berg 
torent de Willibrordkerk uit 
als een icoon boven het dorp. 
Die ‘berg’ is een eeuwenoud 

overblijfsel van een stuwwal 
uit de ijstijd. Die charmante 
oude kerk die daar werd ge-
bouwd leeft  ondertussen nog 
volop. Niet als museum, maar 
als thuisbasis voor een actie-
ve gelovige gemeenschap én 
voor muziekliefh ebbers. De 
Willibrordkerk vormt volgens 
fl uitiste Ingrid Geerlings een 
ideaal podium voor een con-
cert. “Het is zo intiem en je zit 
dicht op het orkest.” Wie van 
dansen houdt, komt bij het 
concert van het Quantz Quin-
tet goed aan zijn trekken. Op 

het programma staan dansen 
van grote componisten als De-
bussy, Tchaikovsky en Von We-
ber. Verder klinkt muziek van 
minder bekende namen, zoals 
Denes Agay en Niels Gade. Als 
klap op de vuurpijl speelt het 
quintet een unieke bewerking 
van Th e Sound of Music. Geer-
lings: “Dit zijn onze favoriete 
stukken uit ons repertoire.”
U kunt uw concertkaarten be-
stellen via www.concertenop-
deberg.nl of kopen bij Brinkers 
Mode en Lingerie, Dammer-
weg 1 in Nederhorst Den Berg. 
U wordt verzocht contant te 
betalen. De kaarten kosten € 
17,50 (inclusief programma-
boekje, koffi  e/thee in de pauze 
en een drankje na afl oop).

Klassiek concert in 
Willibrordkerk

Al een aantal jaar komt de be-
vriende KorBus kunstenaars-
groep op dinsdagavond bij 
elkaar. De naam KorBus is afge-
leid van Kortenhoefse en Bus-
sumer kunstenaars. Op deze 
avonden wordt er fl ink gepraat 
over alles wat maar enigszins 
met kunst te maken heeft, 
maar ook wat de kunstenaars 
dagelijks bezighoudt, privé en 
maatschappelijk.

Even voorstellen: Dave de la 
Fosse is een kunstenaar die als 
geen ander kan modeltekenen 
en met een expressionistische 
toets portretten en landschap-
pen schildert. Hij is lid van mo-
deltekenclub Hamdorff . George 
Calis  heeft  met zijn prachtige 
bloemenlandschappen de der-
de prijs gewonnen in 2015 tij-
dens Kunstplein Keukenhof. 
Hij werkt voornamelijk vanuit 
zijn fantasie en heeft  de natuur 
als inspiratiebron. Hij is lid van 
Artes. Hans ter Keurs schildert 
uit passie en kenmerkt zich als 
een ware expressionist en laat 
zich niet beïnvloeden door 

wat en wie dan ook. Het enige 
vrouwelijke lid is Ingrid Jansen. 
Zij heeft  in 2015 twee eerste 
prijzen gewonnen met haar 
schilderijen tijdens Kunstplein 
Keukenhof en is sinds kort 
kaderlid bij International Wa-
tercolour Society Holland. Wat 
inhoudt dat zij nationaal en 
internationaal voor deze groep 
demonstraties mag geven. Bij 
de KorBus groep hoorde ook 
Pieter Goltstein, die helaas on-
langs in oktober is overleden. 
Hij was een impressionist pur 
sang, die met een enorme snel-
heid prachtige werken heeft  ge-
maakt. Om hem te eren wordt 
ook een aantal van zijn schilde-
rijen geëxposeerd.

Het plein-air schilderen is wat 
deze groep bindt samen met de 
wekelijkse bijeenkomsten. Een 
groep die elkaar blijft  uitdagen 
vanuit vriendschap en met een 
gemeenschappelijke passie. 
Om deze vriendschap te vieren 
en ook als groep naar buiten 
te komen, hebben zij gekozen 
om hun eerste gezamenlijk 

tentoonstelling in Atelier Art 
to Join te houden. Alle kunste-
naars zijn dit weekend aanwe-
zig en bereid uit te leggen waar 
ze mee bezig zijn. Ter plekke 
zullen een paar leden van deze 
groep demonstraties gegeven. 
Het geheel zal worden omlijst 
met een muzikaal optreden van 
Trio de Vie op zondagmiddag 
vanaf 14.00 uur. U bent van 
harte welkom tijdens de expo-
sitie zaterdag 27 en zondag 28 
januari van 11.00 uur tot 17.00 
uur in atelier Art to Join, Kor-
tenhoefsedijk 86a Kortenhoef.

Expositie KorBus 27/28 januari 
in Atelier Art to Join

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer

Zondagmorgen kwart over 
10 komt er een alarm binnen 
van een gewonde zwaan in 
de ’s-Gravelandse Vaart aan 
de Emmaweg. Hierop rukt 
onze tankauto en boot uit. 
De mensen van de dieren-
ambulance zijn ter plaatse. 
De zwaan laat zich niet zo 
maar vangen. Na wat heen en 
weer gezwommen te hebben 
wordt hij uiteindelijk toch 
met een speciale zwanen-
halshaak gevangen. Het ge-
wonde beestje wordt door de 
mensen van de dierenambu-
lance meegenomen naar het 
vogelverblijf.

Elke donderdagavond klaver-
jassen in ’t Achterom (achter 
r.k. kerk aan de Kerklaan in 
Kortenhoef). Tussen 21 sept. 
en 26 april, aanvang 20 uur. 
Competitie of gewoon gezellig. 

We gaan weer gezellig klaver-
jassen in de sportkantine de 
Blijk op dinsdag avond van 
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 
september tot mei/juni. Nieu-
we leden  van harte welkom

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

Kort nieuws
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Sport Door: Ad van Benschop, Marc Degekamp en Wim Bornhijm

Afgelopen zaterdag heeft een 
aantal teams een oefenwed-
strijd gespeeld en ook aan-
staande zaterdag zal dat het 
geval zijn. MO15-2 heeft de pri-
meur van de eerste competitie-
wedstrijd in 2018 en speelt om 
11.15 uur thuis tegen SO Soest 
MO15-2.

Voetbaldagen
Vele vaders en moeders za-
ten vorige week dinsdag even 
voor 19.00 uur startklaar ach-
ter de computer om hun zoon 

of dochter in te schrijven voor 
de 6e editie van de Voetbalda-
gen. Amper 10 minuten later 
waren er 162 aanmeldingen ge-
noteerd. Gelukkig zat daar een 
aantal dubbele aanmeldingen 
bij zodat er niemand teleur-
gesteld hoefde te worden. De 
Voetbaldagen worden gehou-
den van 30 april tot en met 3 
mei en biedt plaats aan 150 kin-
deren.

FIFA 18 toernooi
Op de laatste zaterdag van de 

Voetballen in Nederhorst 

Het voetbal komt langzaam weer op gang

I.v.m. het 50 jarig bestaan van 
de Algemene Gymnastiek Ver-
eniging (AGV) van Nederhorst 
de Berg had Eric Herber op 
woensdag 10 januari een par-
cours uitgezet met allerlei ob-
stakels. De kinderen konden 
klimmen, klauteren en balan-
ceren op diverse hoogten. De 
kleinsten vonden het wel span-
nend, maar konden zelf uit-
vinden hoe ze aan de overkant 
kwamen. Op het parcours kon 
je de beginselen van freerun-

ning aanleren. Bij de grotere 
kinderen werden er ook al sal-
to’s gemaakt. Het was een hele 
leuke middag en de kinderen 
hebber er van genoten. Tussen-
door kon je ook nog meedoen 
aan touwtje springen oft ewel 
het rope skippen. Mocht u hier 
meer over willen weten, ga dan 
naar de site van Eric Herber. 
We bedanken Eric dat hij dit 
belangeloos voor de vereniging 
heeft  neergezet.

Gym met Eric Herber

Jouri de Bruin heeft het be-
stuur van VV Nederhorst laten 
weten dat hij het houdt bij 
twee seizoenen als hoofdtrai-
ner. Onder zijn leiding promo-
veerde VV Nederhorst 1 afgelo-
pen seizoen naar de 3e klasse, 
waar het nu op een zevende 
plek staat. 

De combinatie van het moe-
ten halen van het UEFA-B di-
ploma, daarnaast trainer zijn, 
maatschappelijke carrière en 
zijn privéleven vergt teveel tijd 
en energie op het ogenblik. Het 
bestuur van VV Nederhorst 
vindt het jammer dat hij stopt 
aan het eind van het seizoen en 
gaat op zoek naar een waardige 
opvolger.

Nieuwjaarsreceptie
In een vol bezet clubgebouw 
keek voorzitter Gerhard Ot-
ten in zijn nieuwjaarsspeech 
terug op het afgelopen suc-
cesvolle seizoen met als hoog-
tepunten het kampioenschap 
van het 1e elft al en de viering 
van het 50-jarig jubileum. De 
club drijft  op vrijwilligers het-
geen nog eens tot uitdrukking 
kwam in het bedanken van de 
vele vrijwilligers die na vele ja-
ren trouwe dienst nu een stap-
je terugdoen. Evert Vernooij, 
Meidert Riemersma, Ellen de 
Jong-Stalenhoef, Helma van 
Mer, Anneke van Mer, Janny 
Vrijhoef en Jeanette Blok kre-
gen de bloemen en een dave-
rend applaus van alle aanwezi-

gen. Sylvia Terlien en Ageeth 
Versluis werden nog apart in de 
bloemen gezet als vrijwilligers 
waar de club niet zonder kan. 
De receptie werd afgesloten 
met een door slagerij Han Jan-
maat prima verzorgde stamp-
pot buff et waar gretig gebruik 
van werd gemaakt. 

Vrijwilliger van het jaar
De recent afgetreden penning-
meester Richard Baar werd 
gekozen als vrijwilliger van het 
jaar 2017. Naast zijn penning-
meesterschap staat hij o.a. een 
avond achter de bar en doet 
hij verder nog van alles. Een 
terechte keuze en verdiende 
huldiging.

Senioren mixtoernooi
Voorafgaand aan de nieuw-
jaarsreceptie werd een bijna 
traditioneel senioren mixtoer-
nooi gehouden waaraan naast 
senior leden ook de JO19 mee-
deden. De eindoverwinning 
ging naar het team Paris Saint 
Garmain onder aanvoering van 
Jesse van Huisstede.

(Zaal)voetbal jeugd
Op zaterdag 6 januari werd het 
traditionele zaalvoetbal voor 
alle jeugd gehouden. Met veel 
enthousiasme en inzet werd 
door de meiden en jongens 
gevoetbald op het door de 
commissie voetbalzaken goed 
georganiseerde toernooi. Op 
13 januari werd er weer volop 

Voetballen in Nederhorst

Jouri de Bruin stopt als hoofdtrainer bij Nederhorst

Nieuws van 
Club 4711
Uitslag winter-
competitie bil-
jarten

Maandag 8 jan.: Mw. D. Gia-
varra (5 pt.), W. Clements 
(4 pt.), J. van Greuningen (4 
pt.), H. v.d. Burg (2 pt.), M. 
Zieleman (0 pt.)
Uitslag maandtoernooi 
koppelklaverjassen
Zaterdag 13 jan.: (bovenste 3 
plaatsen, 28 deelnemers) 1. 
Mw. L. Baar & Mw. A. Ver-
sluis (4960 pt.), 2. Dhr. P. v.d. 
Brakel & Dhr. B. v.d. Gun 
(4958 pt.), 3. Mw. B. Clem-
ents & Mw. B. Vernooy (4936 
pt.). Eerstvolgende maand-
toernooi koppelklaverjassen: 
zaterdag 10 febr. 2018, aan-
vang 16.00 uur.
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 11 jan.: M. v.d. 
Velden – W. Lam 2-0, T. 
Otten – R. Korteling 0-3, J. 
Kloosterman – H. Stalenhoef 
2-0, M. Verlaan – P. van ‘t 
Klooster 0-2. Stand aan kop: 
R. Korteling 15-25, P. van ‘t 
Klooster 15-24, T. Otten 15-
23, M. v.d. Velden 15-23
Programma
Donderdag 18 jan. 20.00 
uur: BV Overmeer – BV De 
Poedel (5-kamp De Buuren), 
zaterdag 20 jan. 16.00 uur: 
wintercompetitie biljarten, 
maandag 22 jan. 19.30 uur: 
wintercompetitie biljarten
Openingstijden bar (ook 
voor niet-leden) + contact-
gegevens
Vrijdag en zaterdag van 15.00 
tot 20.30 uur, Overmeerse-
weg 5a Nederhorst den Berg, 
tel. 06.20.40.80.58
 

vriendschappelijk op het veld 
gevoetbald. Naast onderlinge 
wedstrijden speelden de JO13-
1 Elinkwijk JO13-2 met 7-0 van 
de mat, wonnen de JO15-1 met 
4-0 van Saestum en JO17 met 
4-1 van Arsenal, JO19 en CSW 
hielden elkaar met 1-1 in even-
wicht.

Voetbal 20/21 januari
Aankomend weekend gaan 
er opnieuw (oefen)wedstrij-
den gespeeld worden. Zowel 
Nederhorst 1 als 2 spelen een 
oefenwedstrijd in en tegen Il-
pendam.

Voor meer info www.vvneder-
horst.org en facebook.

winterstop (3 februari) organi-
seren we een FIFA 18 toernooi. 
De kantine zal vol komen te 
staan Playstation 4 schermen. 
Er kunnen max. 80 deelnemers 
meedoen en er is nog plek. In-
schrijven kan via voorzitter-
jeugd@svsgraveland.com.

Winterstopquiz
De 2e editie is aanstaande. Op 
zaterdag 27 januari zullen aan 
maximaal 17 teams allerhan-
de vragen gesteld gaan wor-
den. Wie weet het meest van 
de club, sport, 2017 en andere 
categorieën? En welke captain 
sleept het meest aantal punten 
voor zijn team in de wacht? 
Aanmelden kan nog: info@svs-
graveland.com.

Eerste smurfentraining
De smurfen gaan aanstaande 
zaterdag ook weer trainen. Om 
9.00 uur betreden zij weer het 
eigen stadion Klein Berestein. 
Ook eens proberen? Smurf ge-
woon langs!

SVS Cup 35+
In navolging van de succesvol-
le zomereditie heeft  een aantal 
enthousiaste 35plussers het 
initiatief genomen om de SVS 
Cup 35+ te organiseren. Vrij-
dag 9 februari is de kick off  en 
daarna zal er dit seizoen nog op 
vier vrijdagavonden gevoetbald 
worden. Lid van de vereniging 
hoef je niet te zijn. Aanmelden 
via  svscup35@svsgraveland.
com.

Vrijdag 12 januari werd voor 
de 42e keer het A.S.V. Voetbal 
Klaverjasgala gehouden in de 
kantine van ASV. De voetbal-
lers van ASV hebben hun win-
terstop goed besteed en zijn in 
training gegaan voor de titel 
van het jaar 2018. 

Om 20.00 uur waren alle aan-
wezigen binnen en konden na 
een openingswoord de kaarten 
geschud worden voor de 1e 
ronde. De sfeer zat er meteen 
goed in en de natten werden 
met een lach geïncasseerd. Ook 
werden de marsen verwelkomd 
en die bleken op het eind van 
de avond beslissend. 
Voor het individuele klasse-

ment waren de volgende perso-
nen de prijskaarters: 1. Richard 
Spoor Sofa, 2. Marjan Kroon 
All Directions, 3. Dick Bouw-
man Sociëteit, 4. Ab Splinter 
Reisclub, 5. Ellen de Jong Sofa, 
6. Ton de Jong ASV Voetbal, 7. 
Els Degekamp Schuimlikkers, 
8. Jan Nijnuis Schuimlikkers, 
9. Margriet Meester Sociëteit, 
10. Cockie ‘t Centrum. Speciale 
poedelprijs: Joost.
ASV Voetbal werd met 19291 
punten de kampioen. Het team 
bestond uit: Ton de Jong, Bert 
Hilhorst, Edwin Hilhorst en 
Peter van Kulsdom. Daarna 
volgden: 2. Schuimlikkers, 3. 
Sofa, 4. All Directions, 5. Reis-
club,          Lees verder op pag. 16

ASV Klaverjasgala
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Met 86 bevers, welpen, zeeverkenner, wilde vaart (en ouders) 
schoof Scouting Klaas Toxopeus zaterdag aan tafel voor stamppot 

boerenkool of zuurkool, met worst, spekjes én een kuiltje jus.

Wereldberoemd in Wijdemeren 
worden ze. De voetballers van 
S.V. ’s-Graveland staan in een 
heus voetbalplaatjesboek, dat 
normaal voorbehouden is aan 
profvoetballers uit de Eredivi-
sie of spelers van het Neder-
lands Elftal.

Deze unieke kans is de voetbal-
vereniging geboden door JUM-
BO Kortenhoef. Filiaalmana-
ger Roland Wehrmeijer legt uit 
waarom: “Voor supermarkten 
breekt er na de feestelijke de-
cembermaand een rustigere 
periode aan. Die ruimte wilden 
we met JUMBO graag opvul-
len met deze voetbalplaatjes-
actie. Een win-win actie: een 
omzetimpuls voor onze super-
markt en een uniek boek voor 
de vereniging.”

S.V. ’s-Graveland is blij met het 
initiatief van de plaatselijke su-
permarkt, maar zag zich ook 
voor een enorme uitdaging ge-
steld. Er was namelijk slechts 
vier weken tijd om ervoor te 
zorgen dat de plaatjes vanaf 
woensdag 10 januari gespaard 
konden worden. “Toen we 
hoorden dat we een eigen pla-
tjesboek zouden krijgen, zijn 
we direct aan de slag gegaan en 

hebben een strakke planning 
opgesteld”, vertelt secretaris 
Diana Raven-Kuipers enthou-
siast. Die planning voorzag on-
der andere in twee fotosessies. 
“Gelet op de tijd van het jaar 
(medio december, red.) hebben 
we ervoor gekozen om ook alle 
teamfoto’s binnen te maken. 
Gelukkig bleek onze mooie, in 
de afgelopen zomer, opnieuw 
ingerichte kantine een perfecte 
fotostudio waar een professio-
nele fotograaf prima zijn werk 
heeft  kunnen doen.” 

Het resultaat mag er zijn. Het is 
meer dan een fotoalbum, want 
naast de portret- en teamfoto’s, 
geeft  het boek ook informatie 
over de vereniging. Wist u bij-
voorbeeld dat de vereniging al 
in 1921 is opgericht en dat dat 
gebeurde tijdens een vergade-
ring in het zaaltje van Sientje 
Baar aan de Kerklaan, daar 
waar nu restaurant Solo is ge-
vestigd? Of dat de vereniging 
in 1967 de KNVB beker won? 
Anno 2018 voetballen er maar 
liefst 45 teams bij S.V. ’s-Grave-
land in de leeft ijd van 4 tot en 
met 50+. 
De leden staan nu voor de uit-
daging om alle plaatjes te ver-
zamelen en hun boek vol te 

krijgen en dat betekent bood-
schappen doen bij JUMBO. Bij 
elke € 10,- aan boodschappen 
krijgt een klant een pakje met 
vijf voetbalplaatjes. Ouders van 
jeugdleden worden door hun 
voetballende kroost gevraagd 
om vaker boodschappen te 
doen en klanten die niet spa-
ren voor een boek, kunnen bij 
de uitgang de plaatjes kwijt bij 
de wachtende jeugd. Elk extra 
pakje voetbalplaatjes is name-
lijk een stapje dichterbij een 
compleet boek!
  

‘Tijdens de fotosessies heb-
ben we heel veel glunde-
rende gezichten gezien.’

Maar wie denkt dat het al-
leen een boek is voor jeugd-
leden heeft  het mis. Diana 
Raven-Kuipers: “Tijdens de 
fotosessies hebben we heel veel 
glunderende gezichten gezien, 
vervuld van trots dat er een 
voetbalplaatje van ze werd ge-
maakt. En, dat waren niet al-
leen jeugdleden, hoor!”

Tijdens de openingstijden van 
de winkel staan jeugdleden te 
wachten op klanten van JUM-
BO in de hoop een pakje pla-

Voetbalplaatjes-actie: 

Een-tweetje JUMBO Kortenhoef en S.V. ’s-Graveland

Door: Marc Degekamp

tjes te krijgen van iemand die 
ze niet spaart voor de eigen 
(klein- en buurt-)kinderen. De 
9-jarige Luuk van Laere staat er 
ook met een stapeltje al uitge-
pakte plaatjes in zijn handen. 
Op de vraag of hij zichzelf al 
heeft , antwoordt hij: “Nee nog 

niet, maar ik heb wel mijn trai-
ner!” En hij toont inderdaad 
jeugdtrainer Johan van Wijk, 
die zelf in het 3e team op zon-
dag speelt. Voor zijn eigen pla-
tje heeft  Luuk nog wel even de 
tijd, want de actie loopt tot en 
met 6 maart 2018.

Vervolg van pag.15
6. Sociëteit, 7. ‘t Centrum, 8. 
Havenloos Mannenkoor, 9. IJs-
club, 10. De Tram, 11. ARTV 
en als laatste ASV Handbal.
Nadat alle prijsuitreikingen en 
loterij geweest waren, werd tot 
in de kleine uurtjes nagepraat 
hoe en waarom de een betere 
kaarten kreeg of niet. Tevens 
was er een leuk en geanimeerd 

gesprek door de voorzitter van 
SV ’s-Graveland Marc Dege-
kamp en Dick Bouwman over 
vroeger.

De avond werd voorzien van 
een zeer grote en fraaie prij-
zentafel door: Bickery, CW’76, 
Slijterij de Meenthof, Rijwiel 
Wim de Jongh, Etos, Bakker 
Jeroen, AH Landwaart, Slage-
rij Han Janmaat, Dobey, Wa-
pen van Ankeveen, Jumbo, Jan 
Franken, Henri B, AH Gijs van 
Rijn, Bloemen Cor Hoveling, 
Restaurant de Molen. De netto 
opbrengst komt ten goede aan 
het klusteam van A.S.V. totaal. 
De organisatie bedankt deze 
gevers voor hun bijdrage!

ASV Klaverjasgala




