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WIJDEMEREN- In Ankeveen, 

Kortenhoef en Nederhorst den Berg 

wonen groepen Eritrese statushou-

ders. Gevlucht voor een totalitair 

regime waar de mensenrechten 

dagelijks met voeten worden getre-

den. Asmerom en David willen hun 

verhaal kwijt. Zij en de andere jonge 

vluchtelingen willen vooral contact 

met Wijdemeerders.

DOOR: HERMAN STUIJVER

Bij oorlogsslachtoffers uit Syrië is er 

over het algemeen begrip over hun 

vlucht naar het vrije en welvarende 

Nederland, doch bij Eritreërs schij-

nen velen te denken dat het economi-

sche avonturiers zijn. Niets is minder 

waar! Eritrea is een  land  in het  oos-

ten  van  Afrika. Het grenst in het 

noordwesten aan Soedan, in het zuiden 

aan  Ethiopië en het ligt aan de  Rode 

Zee. Oorspronkelijk een Italiaanse 

kolonie was het daarna enkele decen-

nia  een  provincie  van Ethiopië. Sinds 

1991 is het land onafhankelijk. Het land 

telt bijna 6 miljoen inwoners, waarvan 

er wereldwijd in 380.000 (2016) op de 

vlucht zijn voor een regime dat ook wel 

‘het Noord-Korea van Afrika’ wordt 

genoemd. De helft van de bevolking 

behoort tot de Koptische christenen en 

de andere helft is moslim. Een van de 

meest gesproken talen is Tigrinya (???? 

???).

In Nederland wonen ongeveer 8000 

Eritreërs (voornamelijk christenen). 

Tot 2014 vluchtten velen van hen naar 

Israel dat sindsdien de grenzen geslo-

ten heeft, waardoor nieuwe wegen naar 

Europa zijn gezocht. 

David en Asmerom

David is 25 jaar en woonde in het 

kleine stadje Senafe met vijf broers en 

drie zussen, van wie er meerdere ook 

naar het buitenland gevlucht zijn. “Wij 

moeten wel vluchten. In ons land heb 

je een lange dienstplicht dat wel 10 

jaar kan duren. Zij kunnen je dwingen 

voor niets of weinig geld te werken. Ik 

mocht niet verder leren, moest als slaaf 

op de akkers werken. Toen ben ik in 

één dag rennend de grens naar Ethio-

pië over gestoken. Een van mijn vrien-

den hebben ze toen neergeschoten.” 

Van Asmerom, uit 1983, een soortge-

lijk verhaal. “Mijn National Service 

werd steeds verlengd, ik was al 7 jaar 

voor straf in laboratorium. Ik kon me 

niet verbeteren.” Na een verblijf in een 

kamp in Ethiopië hadden de mannen 

genoeg geld van familie ingezameld 

voor een volgende stap. “In Ethiopië 

was er vrijheid en vriendelijke men-

sen, meer niet” zegt het tweetal dat 

elkaar pas leerde kennen in Wijdeme-

ren. Daarna komen de horror-verhalen 

over transporten via Soedan naar Libië 

in een open truck. “Het was heel heel 

erg” zegt Asmerom “Zes dagen staan, 

heel weinig eten, niet praten, veel klap-

pen, schelden. Het leek wel een veewa-

gen, onderweg zijn ook een paar dood 

gegaan” Zo’n tripje kost je dan ook nog 

1500 dollar. In Libië wachtten ze twee 

maanden op een geschikte boot. Uit-

eindelijk viel dat nog mee, want na een 

etmaal dobberen werden ze door de 

Italiaanse marine opgevist en naar Si-

cilië getransporteerd. David wilde naar 

zijn broer in Zweden, maar kwam eind 

2015 na veel omzwervingen in Anke-

veen aan, terwijl Asmerom 2 jaar gele-

den in Kortenhoef belandde. 

Taalkloof

Je kunt je bijna niet inbeelden hoe groot 

de kloof is tussen Eritrea en Nederland. 

Daar een schrikbewind dat geen kri-

tiek tolereert, waar desertie uit het leger 

zwaar wordt bestraft en waar willekeur 

in mishandeling en gevangenschap 

aan de orde van de dag is. En hier in 

vrijheid, maar wel ontheemd. “Wij zijn 

hier zo goed ontvangen. Echt heel aar-

dig van bijna alle mensen. Ik ben blij 

hier te zijn” zegt Asmerom. Alleen de 

mismatch tussen hier en daar is gi-

gantisch. David verwoordt het zo: “Wij 

doen alles samen. Familie en vrienden, 

buren zijn nummer één. Alles is wij. 

Veel buiten, op straat. Hier is veel ge-

sloten, veel –ik-. Ik wil graag mijn res-

pect voor Nederlanders vertellen, maar 

dat gaat moeilijk”. “Wij zijn een beetje 

bang, verlegen” vult Asmerom aan “Wij 

spreken slecht Nederlands, wij durven 

niet te praten.”

Als je in de simpele kamertjes van 

David en Asmerom zit, voel je de een-

zaamheid en afstand tot onze samen-

leving. De Eritreërs hebben een status, 

dat wil zeggen dat ze een vergunning 

hebben voor vijf jaar Nederland. Ze vol-

gen taallessen, geholpen door behulpzame 

dorpsgenoten, ze hebben een Participatie-

verklaring ondertekend, ze worden bege-

leid door Vluchtelingenwerk en ijverige 

medewerkers van de gemeente, maar David 

en Asmerom en al hun landgenoten willen 

nog meer. “Wij willen nog meer met men-

sen praten, contacten hebben, daar leer je 

heel veel van. Wij willen niet thuis zitten. 

Wij willen hier wennen.” 

Eritrese vluchtelingen geen avonturiers

David en Asmerom zoeken meer contacten

Wandeling na verlies 
Op zondag 2 april organiseren Miranda 

van den Eijnden van Artesia en Wendy 

Pater van In de Ontmoeting weer een 

wandeling door het bos. De wandeling 

is voor iedereen die verlieservaring(en) 

door overlijden kent en hier aandacht 

aan wil geven. Hoe kort of lang geleden 

dit verlies ook geweest is.

Deze maand is het thema van de wande-

ling: ‘Lente en rouw’.

10.00 uur; De Serre van de biologisch 

dynamische tuinderij van Land en Bo-

schzigt Leeuwenlaan 34 (achter huis-

nummer 22), 1243 KB ’s Graveland; 

deelname: € 10,- (contant).

Aanmelden: info@praktijkartesia.nl  of 

bel naar 06-23665687. Zie ook www.

praktijkartesia.nl en www.indeontmoe-

ting.nl 

Asmerom en David willen meer contacten

KORTENHOEF- Per 1 mei zal de 

SNS-winkel op winkelcentrum De 

Meenthof sluiten. Ook de geldauto-

maat gaat weg, omdat die onderdeel 

van het pand is. 

SNS sluit de winkel omdat al geruime 

tijd steeds minder klanten de win-

kel bezoeken. Klanten kunnen vanaf 

het moment van sluiting bij andere 

SNS-winkels in de regio terecht. De 

dichtstbijzijnde SNS-winkel bevindt 

zich in Hilversum op de ‘s- Grave-

landseweg 25. SNS gaat in Hilversum 

ouderen leren te internetbankieren op 

hun computer of tablet. De ervaringen 

die hier worden opgedaan helpt SNS 

deze cursus aan ouderen te verbete-

ren. Hierna gaat SNS dit ook in de rest 

van de regio uitrollen, waaronder in 

Kortenhoef. 

SNS-bank Meenthof sluit



Woensdag  maart 2 Weekblad Wijdemeren

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 2 april: 09.30 uur: 
 W. Vlooswijk.
◗ St. Martinus     
 Za. april: 19.00 uur: 
 B. van Wilgenbrug.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 2 april: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.

Verzorgingshuizen 
◗  De Kuijer 
 Wo. 5 april:  11.00 uur:  
 W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Wo. 29 maart: 19.30 uur: Vesper, 
 Zo. 2 april: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk,
 19.00 uur: Taizédienst
 Wo. 5 april: 19.30 uur: Vesper.
◗ De Graankorrel   
 Wo. 29 maart: 19.30 uur: Vesper, 
 Zo. 2 april: 10.00 uur:  
 Dr M. van Veen,
 Wo. 5 april: 19.30 uur: Vesper.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 2 april: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 2 april: 09.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 2 april: geen dienst

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 2 april: 10.00 uur:
 T. Vroon.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 2 april: 12.00 uur:
 Ds. Klaas de Vries

 

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 30 mrt 13.00 u. Jeugdraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
za. 01 apr. 11.00 u. Opening Speeltuin De Eekhoorn Elb. Mooylaan, Kortenhoef
zo. 02 apr. 13.30 u. Eerbetoon 50 jr. Bekerkampioenschap SV ’s-Graveland
di. 04 apr. 20.00 u. Comb. Commissie Maatsch. & Bestuur Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo. 05 apr. 09.30 u. Koter & Groter Café Julianaweg 11A, Kortenhoef
wo. 05 apr. 19.30 u. Ledenvergadering IJsclub Nederhorst Clubgebouw, Blijklaan, NdB. 
wo. 05 apr. 20.00 u. Commissie Ruimte & Economie Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
5 t/m 8 apr. 20.00 u. DSO-toneel, 2 toneelstukken De Dobber, Kortenhoef
do. 06 apr. 20.00 u. Tien van Rood – biljarten Wapen van Ankeveen
do. 06 apr. 20.00 u. Raadsbijeenkomst Rijnconsult Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 07 apr. 20.00 u. Lezing Hist. Kring NdB:  ‘Water’ Bergplaats, NdB.
za. 08 apr. 20.30 u. Talentenjacht Wijdemeren Wapen van Ankeveen
zo. 09 apr. 13.00 u. ARTV Voorjaarstoernooi (tennis) Sportcomplex Ankeveen
zo. 09 apr. 15.30 u. De Mattheus Passie Dillewijn, Ankeveen
za. 15 apr. 09.30 u. Paaseieren zoeken Kasteeltuin, NdB. 
za. 15 apr. 09.00 u. 4 x G Rommelmarkt De Fuik, Kortenhoef
zo. 16 apr. 12.00 u. Paasbrunch Bergplaats, NdB. 
wo. 19 apr. 19.00 u. Familievoorst. ‘Brieven uit de oorlog’ Dillewijn, Ankeveen
vr. 21 apr. 08.30 u. Koningsspelen Basisscholen Wijdemeren
za. 22 apr. 20.15 u. Concert Hermitage Kwartet Willibrordkerk, NdB.
za. 22 apr. 20.15 u. Concert Leonie Jansen & Eric Vaarzon Dillewijn, Ankeveen
di. 25 apr. 20.15 u. Concert Stereography Project Dillewijn, Ankeveen
do. 27 apr. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
za. 29 apr. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 uur) Kerklaan 89, Kortenhoef

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 (spoed: 254862)

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

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 Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 33647460

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

Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2

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

Programma’s GooiTV
In TV Magazine o.a aandacht voor het legakkerherstel in de 
Loosdrechtse Plassen, bellende kinderen op de fi ets in het Gooi, 
kort nieuws uit de regio en het Jeugdcultuurfonds.
- In RegioHub gaat het over het voortijdig schoolverlaten. 
-  In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt met Marleen San-

derse, wethouder in Gooise Meren, over een aantal onderwer-
pen uit haar portefeuille.

-  HilversumsNieuws, NH en GooiTV presenteren het twee-
wekelijks gesprek met Pieter Broertjes, burgemeester van 
Hilversum. 

 Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook) 

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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WIJDEMEREN – Wie dacht dat een 

uurtje vergaderen over 2 agenda-

punten wel voldoende zou zijn kwam 

bedrogen uit donderdag jl. Naast vier 

benoemingen kostten een amen-

dement (wijziging) en twee moties 

meer tijd dan vermoed.

Natuurlijk was iedereen blij met de be-

noeming van drs. Debby de Heus tot 

raadsgriffier, die zelfs, ongebruikelijk, 

op schriftelijke wijze, werd verkozen. Zij 

speelt een belangrijke rol als interme-

diair tussen gemeenteraadsleden, amb-

tenaren en het gemeentebestuur. Me-

vrouw mr. W. Drenth werd aangesteld 

als plaatsvervangend griffier, voorlopig 

tot 1 september dit jaar. Beiden moesten 

hiervoor de ambtseed afleggen, waarbij 

zij zweren dat zij niemand enige gift be-

loofd of gegeven hebben om benoemd 

te worden en dat zij van niemand enige 

gift of belofte zullen aannemen om iets 

in hun ambt te doen of na te laten. Ook 

Roosmarijn Peet en Joep Onderstal wer-

den op deze officiële wijze binnenge-

haald in de raad. Zij werden fractieassis-

tenten van D66, waarover fractieleider 

Joost Boermans met gepaste trots sprak 

over ‘democratische kanjers’. 

Herhaling van zetten

VVD, CDA en PvdA/GroenLinks blij-

ven mordicus tegen een referendum, 

zelfs als het gaat om een raadgevende of 

raadplegende vorm. Raadgevend wordt 

gehouden op initiatief van de bewoners 

en raadplegend komt tot stand door de 

gemeenteraad. Beide zijn bedoeld als 

een correctiemiddel waarbij burgers 

hun mening kunnen etaleren. Dat is wat 

anders dan een corrigerend referendum 

dat een definitief besluit zou kunnen 

terugdraaien. “Natuurlijk is het beste 

referendum een referendum dat niet ge-

houden wordt” citeerde indiener Joost 

Boermans een vroegere partijicoon. 

Daarmee trachtte hij aan te geven dat 

raadsleden het liefst altijd besluiten ne-

men die de bevolking begrijpt en steunt. 

Draagvlak bij de bevolking is van groot 

belang. Daarom vinden de democraten 

een referendum een goed middel om 

inwoners te betrekken bij besluiten. Ook 

in december 2014 kwam D66 met een 

referendumvoorstel, dat het toen niet 

haalde. Nu de provincie Noord-Holland 

een procedure is gestart voor een be-

stuurlijke herindeling voor Wijdemeren 

en de regio Gooi en Vechtstreek ziet D66 

een praktische noodzaak om alsnog in-

woners de kans te bieden hun mening te 

geven. Hoewel dat formeel onmogelijk 

is, want het is een besluit van de provin-

cie, niet van de gemeente, zoals diverse 

tegenstanders betoogden. 

Stan Poels van PvdA/GrL moet, in tegen-

stelling tot zijn landelijk GroenLinks- 

voorman Jesse Klaver, niets hebben 

van referenda. Hij noemde Boermans’ 

voorstel een herhaling van zetten. Re-

ferenda kunnen met een simpel ‘ja-nee’ 

geen complexe zaken oplossen. Vaak 

ontaardden referendums in discussies 

die niets met het onderwerp te maken 

hebben. Hij verwees naar het Oekraïne-

referendum als een slecht voorbeeld. 

Wat volgens Jan Verbruggen van 

het CDA kan leiden tot cynisme 

over de politiek. Temeer daar zo’n 

15% van felle voor- en tegenstan-

ders de toon bepalen. Referendums 

zouden een eenzijdig beeld van de 

werkelijkheid geven. Ook de VVD 

wijst referenda af. Volgens Robby 

Israel past het niet in ons stelsel 

met vertegenwoordigers namens de 

kiezers. Het feit dat een referendum 

ook nog eens niet bindend is, vond 

hij ‘noch vlees noch vis’. Bovendien 

meenden de tegenstanders dat de 

mening van de Wijdemeerders wel 

duidelijk is. Uit de enquête en peti-

tie blijkt dat de overgrote meerder-

heid geen fusie wil. 

Namens De Lokale Partij steunde Gert 

Zagt het pleidooi van Boermans. Hij 

meende dat het een extra middel is om 

de bewoners tussentijds te betrekken. 

Hoewel hij wel erkende dat het lastig 

is om het technisch in een vat te gieten, 

omdat het om een provinciale kwestie 

gaat. Tot slot was ook Dorpsbelangen 

vóór, al eiste René Voigt dat besluiten 

over bestemmingsplannen niet in een 

referendum thuishoren. Die worden al 

uitgebreid in hoorzittingen besproken. 

Boermans tegenwerpingen dat in de 

raad een debat ook altijd eindigt met 

een ‘ja-nee’ en dat een referendum door 

meer informatie de burgers juist dich-

ter bij de politiek brengt, vonden geen 

gehoor bij de tegenstanders. Zodat zijn 

voorstel met 7 tegen 12 werd verwor-

pen. 

Toch bijna 3 uur vergaderen over korte agenda

Meerderheid raad wijst weer referendum af

Versa Welzijn is op 7 oktober vorig 

jaar in Wijdemeren gestart met het 

‘Administratie voor Elkaar’- spreek-

uur. Dit is een open inloopspreek-

uur waar burgers snel en efficiënt 

geholpen worden bij het ordenen 

van hun administratie en het invul-

len van formulieren. Deze nieuwe 

dienstverlening is tot stand geko-

men vanwege de toenemende vraag 

onder inwoners van Wijdemeren 

naar ondersteuning bij de financiële 

administratie én het succes van dit 

spreekuur in andere gemeentes.

Het inloopspreekuur begint langzaam 

op gang te komen. Versa Welzijn is 

benieuwd wat de inwoners van Wij-

demeren vinden van het spreekuur en 

nemen op dit moment een enquête 

af onder een deel van de inwoners. In 

deze enquête komen vragen terug als: 

bent u bekend met het spreekuur, vindt 

u de locatie waar het inloopspreekuur 

plaatsvindt een goede plek, wilt u evt. 

naar een andere locatie komen. Deze 

enquête/vragenlijst is bedoeld als tus-

sentijdse evaluatie om onze dienst nog 

beter, laagdrempeliger en passender 

te maken, indien nodig. Mocht u de 

enquête niet hebben ontvangen, maar 

deze wel willen invullen, kunt u contact 

opnemen via onderstaand e-mailadres. 

Iedere vrijdag

Het spreekuur vindt iedere vrijdag 

plaats, van 9.30 – 11.00 uur op de wis-

selende locaties, de schoolvakanties 

uitgezonderd. De even weken vindt dit 

plaats in Loosdrecht bij Versa Welzijn 

Lindelaan 98, de oneven weken in het 

Sociaal Cultureel Centrum Blijklaan 1, 

in Nederhorst den Berg. 

Alle inwoners van Wijdemeren kunnen 

hier terecht. Tijdens de spreekuren zit-

ten deskundige vrijwilligers klaar om 

mensen te ondersteunen met hun pa-

pieren of digitale administratie. Zij hel-

pen bij het opzetten en ordenen van de 

administratie, bij het overzicht krijgen 

van inkomsten en uitgaven en het rege-

len en controleren van bankzaken. Ook 

kunnen zij helpen met het invullen van 

formulieren, lezen van brieven, reage-

ren op huurwoningen, formulieren na-

kijken, toeslagen en heffingskortingen 

controleren of aanvragen en inzicht 

verschaffen in financiële regelingen. 

Meer informatie: Selina Duikersloot of 

Tineke v.d. Tol, Versa Welzijn, tel. (035) 

694 21 11 of e-mail sduikersloot@

versawelzijn.nl.

  

Spreekuur 
‘Administratie voor Elkaar’

Op woensdagmiddag 22 maart was er 

brand uitgebroken op de Leliestraat 

in Hilversum. Even over 4 zijn wij met 

onze logistiek voertuig daarheen ge-

weest om de collega’s van een hapje en 

drankje te voorzien.

Op donderdagmorgen 23 maart om 

kwart over 10 zijn wij daar nog een keer 

geweest. ’s Avonds om half negen kregen 

wij een alarm op onze pager van een 

brand in schuur aan de Kwakel in Kor-

tenhoef. Er was in een stal met schapen 

brand uitgebroken. Binnen 5 minuten 

na alarm kwamen wij daar aan. De ei-

genaren met hulp van vrienden waren 

al bezig de dieren uit de stal te halen en 

de brand te blussen.  Doordat het stro 

en hooi erg droog waren liep het vuur 

via de vloer verder. De brand hebben wij 

uitgemaakt, waarna de schade kon wor-

den opgemaakt. Bij de brand verloren 5 

lammetjes en een ooi helaas het leven. 

Zaterdagavond om kwart over 11 wer-

den wij voor ondersteuning gevraagd 

voor een middelbrand in Hilversum aan 

de Jonkerweg. Daar aangekomen was de 

brand inmiddels onder controle en kon-

den wij weer terugkeren.

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer

Joost Boermans: in 2018 derde keer 

Referendum aan de orde 

(foto: Douwe van Essen//WWK) 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

  

Wij ruimen gratis uw huis
en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen
06-25 51 46 89

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

Aangeboden Huishoudelijke
Hulp. tel: 06 858 127 97

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Lion Hoveniersbedr. BV Tuin-

aanleg, -onderhoud, bestratin-

gen, grondverzet, gazonreno-

vatie, verhuur van minigravers, 

shovel en hoogwerker 12 m. 

Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.; 06-22664828.

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Ervaar wat voetreflex-
behandeling met u doet

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Trompe l’oeil- en landschap 
schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

TUINCENTRUM BOSSON 

heeft weer:

groentezaden en
groenteplanten

Loodijk 7A ’s-Graveland

Tel: 035-6562513

Gediplomeerde schoonheids
specialiste, aan huis. 

06-52692679 Elbie 

www.baiemooi.nu

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 
PMC biedt u altijd een vrijblij-

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Relax fauteuil te koop, 
Zo goed als nieuw!

Tel: 06 26584315

Onafhankelijk financieel advies? 

www.smitvernooij.nl 

0294-253444

*Brocante * Antiek * Retro
Elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, of kijk op

www.inboedelsenzo.nl voor

info & woningontruiming.

telefoon 06-20.777.535.

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

AFVALLEN, start vandaag!

Gezond eten en bewegen

Mail: info@vetslank.com

Bel of app: 0639825130

www.vetslank.com

Irene Voshol in Ankeveen

GEWICHTSCONSULENT en
FYSIOTHERAPEUT

Acteerles voor Kids !
7 tot 13 jaar

Incl eigen castingfilmpje

4 lessen + eigen showreel

Kijk op www.KidsAct.nl

of mail info@kidsact.nl

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

Alle voeten verdienen
aandacht, ook die van u!

Meer info: 0294-741464 of

www.voetzorgreehorst.nl

Restaurant Vlaar zoekt part-
time medewerkers bediening 
en afwassers. Zoek je een 

leuke en afwisselende parttime 

baan in de horeca, stuur dan 

jouw CV naar info@restau-

rantvlaar.nl  RESTAURANT 
VLAAR, Noordereinde 129 in 

’s-Graveland 

Volkstuin Ankeveen huren?
Bel 0294-412110

Belle Makelaardij
Je bent zo verkocht !!!! 

035-656 0235

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.  
Wijdemeertjes

Programma De Dillewijn april 2017

Sharon Kips, Peter Faber, Job Hubatka
en Tango Extremo Muziektheater

Zondag 9 april
De Mattheus Passie

Aanvang 15.30 uur. Toegang € 28,00

Studio De Bakkerij Familievoorstelling
Woensdag 19 april

Programma: Brieven uit de oorlog
Leeftijd: vanaf 10 jaar

Aanvang: 19.00 uur. Toegang: € 7,50

Marike van Dijk & Orkest Concert 
Dinsdag 25 april

Programma: The Stereography Project
Aanvang 20.15 uur. Toegang € 14,00

Leoni Jansen & Eric Vaarzon Morel
Muziektheater

Zaterdag 22 april
Programma: Santiago

Aanvang 20.15 uur. Toegang € 18,00

Theater De Dillewijn • Stichts End 57

1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl

Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 30 mrt. film, zo. 2 apr. film, 

do. 6 apr., film, vr. 7 apr. jeugd, 

za. 8 en zo. 9 apr. jeugd. Info: 

www.wesopa.nl

Iedere oneven week op vrij-

dag tussen 09.30 en 11.00 uur 

spreekuur in het Soc. Cult. 

Centrum; Blijklaan 1, Ned. 

den Berg. Administratie voor 

Elkaar: hulp bij formulieren, 

toeslagen, enz.

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; lo-

catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131 of www.bcwijde-

meren.nl

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

w w w . d e s p o t f a b r i e k . n l

April Nieuws

Open Atelier

Do. 6 en 20 april 

van 9.30 - 12.00 uur

Kidswereld, Platanenlaan, 

naast voetbalveld

Handwerk Atelier

Do. 20 april van 19.30 - 21.30 uur

Enerki, Vreelandseweg 37A

Paaseieren zoeken 

Spotjes i.s.m. Kindervakantie Werk

Za. 15 april om 9.30 uur in de 

Kasteeltuin

www.despotfabriek.nl

w w w . d e s p o t f a b r i e k . n l
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- Mag wethouder Van 

Henten 250.000 euro uit het potje 

Sociaal Domein gebruiken voor 

aanpassing van gebouwen, daarop 

spitste zich het debat over de 8 ton 

overschot zich toe. En er waren nog 

twee moties die de raad stevig bezig 

hielden.

Sinds de gemeente vanaf januari 2015 

verantwoordelijk is voor het soci-

aal domein, waarin de WMO en de 

Jeugdzorg zijn geregeld, heeft het ook 

beschikking over budgetten. Nu is be-

rekend dat Wijdemeren in 2015 maar 

liefst 8 ton overschot heeft opgebouwd. 

Daarvan wil wethouder Betske van 

Henten drie ton toevoegen aan de re-

serve sociaal domein (per 1 januari 

2016: € 1.010.200, -). Voor de overige 5 

ton heeft ze een wensenlijstje gemaakt. 

Daarvan gaat 250.000 naar aanpassing 

van gemeentelijke gebouwen. Volgens 

het VN- verdrag Rechten voor men-

sen met een beperking moeten over-

heden en bedrijven per 1 januari 2017 

gebouwen toegankelijk maken voor 

mensen met een handicap en oude-

ren. Verder een ton Blijverslening om 

particuliere huiseigenaren te steunen 

bij woningaanpassing, 42.000 voor 

een cursus budgetbeheer in het kader 

van schuldhulpverlening, 80.000 voor 

inloopvoorzieningen voor kwetsbare 

inwoners in Loosdrecht en Nederhorst 

den Berg en het participatieproject De 

Appelboom krijgt 15.000 euro. 

Alette Zandbergen van De Lokale Par-

tij vond de financiële onderbouwing 

om ongeveer 5 ton uit te geven aan 

andere posten onduidelijk. Ze noemde 

het ‘geldvretende projecten voor de toe-

komst’. Mevrouw Zandbergen meende 

dat er geen urgentie was, ze wilde dat 

de wethouder haar huiswerk nog eens 

over deed. Joost Boermans (D66) he-

kelde het feit dat er geen advies was 

gevraagd aan het Adviesorgaan Sociaal 

Domein. Bovendien hield Boermans 

de raad aan de uitspraak van het coa-

litieakkoord dat geld uit het sociaal do-

mein aan sociale doelen moet worden 

besteed. Daar horen zijns inziens geen 

stenen en cement bij. Aanpassing van 

gemeentelijke gebouwen moet uit een 

ander potje komen. Dat betoogde ook 

Stan Poels van PvdA/GrL stevig. 

De wethouder antwoordde dat het 

Adviesorgaan zich gevraagd en onge-

vraagd bezig houdt met het beleid op 

het sociaal domein. Voor de besteding 

van de gelden hoeft ze de adviseurs 

niet te raadplegen. In een contact met 

de voorzitter van het Adviesorgaan 

was hij akkoord gegaan. Mevrouw Van 

Henten meende dat toegankelijkheid 

gebouwen wel degelijk thuishoort in 

het sociaal domein. Tenslotte gaat het 

om een voorziening om iedereen te la-

ten meedoen aan de samenleving. Dat 

was toch een van de doelstellingen van 

het sociaal domein. Zij kon De Lokale 

Partij, D66 en PvdA/GrL. niet 

overtuigen, die stemden tegen (12 

+ 7 -).

Moties 

Alle politieke partijen wilden een 

signaal afgeven aan de bewoners 

van de Horstermeer dat zij hen 

steunen in een alternatief om de 

polder droog en vochtig te hou-

den, geen moeras. Na een lange 

strijd tussen de Horstermeer-

polder en de provincie lijkt het 

nieuwste inrichtingsplan tot over-

eenstemming te leiden. De bewo-

ners willen delen van de polder 

laten vernatten door afgraven en 

verbreding van de percelen, wat 

ook nog eens veel goedkoper is dan de 

gehate peilverhoging. In een motie van 

VVD ‘er Martin Vuyk stond een derge-

lijke tekst. Het tweede onderdeel waar-

in gevraagd werd om in het bestem-

mingsplan aan de term ‘moeras’ toe te 

voegen ‘complex van droog, vochtig 

en nat rietland’ als nauwkeuriger om-

schrijving gaf enige weerstand bij wet-

houder Reijn. Het zou juridisch niet 

passen. Maar na enig heen-en-weer 

gepraat droeg de gehele raad hem op 

dat toch maar door te zetten. Althans 

te onderzoeken. 

Behalve CDA ‘er Jan Verbruggen stem-

den CDA, D66 en PvdA/GrL in met 

een motie om zich alsnog aan te slui-

Geen moeras in Horstermeer en aardgasvrije wijken

Deel overschot sociaal domein gaat naar stenen

ten bij de Green Deal ‘aardgasvrije wijken’. 

Dat is een samenwerkingsorganisatie van 

30 gemeenten, 12 provincies en vijf net-

beheerders om woningen op een andere 

manier te verwarmen dan met aardgas. 

Nodig om CO2- uitstoot door kolen, olie 

en gas te verminderen wat weer zal leiden 

tot minder opwarming van de aarde. Als 

31e gemeente van het pact zal Wijdemeren 

in overleg treden om voortaan aardgasvrije 

straten en wijken te realiseren. “Geleidelijk” 

zei indiener Stan Poels. De VVD en de lo-

kale partijen waren tegen, want ze vonden 

het te vroeg en waren niet gerust op de con-

sequenties.

KORTENHOEF – Maar liefst 96 goed 

gevulde kratten en een giftenpot 

met € 412,50 was afgelopen za-

terdag de opbrengst van de voed-

selbankactie in de Meenthof. Een 

prachtig resultaat.

DOOR: SASKIA LUIJER

Organisator en initiatiefnemer Elly 

Verbruggen is erg tevreden met het 

verloop van de actie. Zij prijst de gulle 

gevers onder het winkelend publiek 

die voor de zevende keer op rij deze 

inzameling tot een groot succes weten 

te maken. Voorzien van een flyer met 

uitleg over de actie stappen mensen 

de supermarkten in om tijdens het 

boodschappen doen ook wat artikelen 

voor de Voedselbank uit te zoeken. Er 

is o.a. vraag naar groenten in blik, thee, 

vleesconserven, broodbeleg, pastasau-

zen, waspoeder en zonnebloemolie. De 

Albert Heijn speelt daar handig op in 

door in de zaak een aparte stellage in 

te richten met artikelen waar behoefte 

aan is. “Zo dragen we ook ons steentje 

bij aan het goede doel” motiveert Johan 

Landwaart die namens AH ook wat 

spullen aanlevert. “We hoeven er niets 

op te verdienen.” Collega-ondernemer 

Edward Smallenburg draagt de actie 

ook een warm hart toe en doneert de 

inhoud van de fooienpot uit zijn glas-, 

behang- en verfwinkel. Wat een mooi 

gebaar! En Bakker Jeroen heeft zelfs 

speciaal extra brood gebakken om de 

actie te ondersteunen. Aan het einde 

van de dag schenkt hij zeventien volle 

kratten met vers gebakken brood. Ge-

weldig!

Vijf lokale kerken

Zowel bij de AH als de Jumbo staan in-

zameltafels waar vrijwilligers de spullen 

innemen. Zo’n dertig leden van de vijf 

kerken uit ’s-Graveland en Kortenhoef 

zijn bij deze diaconale actie betrokken 

en draaien om beurten een paar uur 

dienst. Van alle levens- en verzorgings-

middelen die zij in ontvangst nemen, 

stelt Voedselbank Gooi & Omstreken 

voedselpakketten samen om mensen te 

helpen die onder de armoedegrens le-

ven. Dat zijn er in Nederland meer dan 

een miljoen en ook in onze omgeving 

komt veel armoede voor. Daarom heeft 

de Voedselbank o.a. uitgiftepunten in 

Hilversum, Huizen en Weesp. Daar 

kunnen cliënten elke donderdag een 

krat met voedingsmiddelen halen waar 

zij ongeveer drie dagen van kunnen 

Voedselbankactie weer een groot succes

eten. Een belangrijke voorziening die arme 

mensen tijdelijk ondersteunt en hen tegelij-

kertijd stimuleert om hulp te zoeken zodat 

ze weer op eigen benen kunnen staan. “Fan-

tastisch dat wij hier in Kortenhoef weer een 

bijdrage aan hebben kunnen leveren” meldt 

Elly Verbruggen.

Wethouder Van Henten: ‘Iedereen kan mee-

doen’ (foto: Douwe van Essen // WWK)
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Proef Pasen!
Proefstolletjes
Per stuk € 1.65

3 + 1 gratis 

€ 4,95 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Samenleving

NEDERHORST DEN BERG - Op Eerste Paasdag 

16 april is iedereen uitgenodigd voor een 

Paasbrunch om 12.00 uur in de Bergplaats 

aan de Kerkstraat 7.

Deze maaltijd wordt georganiseerd door de di-

aconie van de Protestantse Gemeente Neder-

horst den Berg. Het is de bedoeling met zoveel 

mogelijk inwoners van het dorp van deze gezel-

lige Paasbrunch te genieten. Er zijn voor u geen 

kosten aan verbonden. Het enige wat wij van u 

vragen is u aan te melden en op te geven met 

hoeveel personen u komt, zodat wij weten op 

hoeveel gasten wij mogen rekenen. Aanmelden 

kan tot uiterlijk 2 april via de diaconie diaco-

nie@kerkopdeberg.nl of bij Jim de Groot (0294-

253097) en Fiep Bouwer (0294-254179).

Paasbrunch voor iedereen

timmerbedrijf
H. van Ruitenbeek
verbouw • onderhoud • keukens •
interieur • ramen • deuren •
kozijnen • ambachtelijk timmerwerk

Middenweg 126A
1394 AN  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 -254683

ANKEVEEN- Na het Willem de 

Kwanthof en Wout Hilhorsthof heeft 

Ankeveen er sinds zaterdag jl. een Piet 

Koster Plein bij.

Hoewel niet officieel als gemeentelijke 

straatnaam is de opening van de nieuwe 

jeu de boulebanen op het sportcomplex 

Ankeveen als het Piet Koster Plein toch 

een mijlpaal in de geschiedenis van het 

dorp. Dat memoreerde ook Jaap Beem-

sterboer die de aanwezigen kort toe-

sprak. Oorspronkelijk was het de bedoe-

ling het bord als verjaardagscadeau aan 

te bieden aan Piet Koster. Hij overleed echter 

in februari van dit jaar een week voor zijn 74e 

verjaardag, na een strijd van bijna vijf jaar tegen 

kanker. Niet voor niets is de ondertitel van het 

bord ‘DE verenigingsman van Ankeveen’, want 

Piet was van bijna elke club lid. Ook dus van 

ASV Petanque ’91. Het mooie van het bord is 

dat Piets weduwe Barbara het vanuit haar wo-

ning schuin aan de overkant kan waarnemen, 

zo blijft hij toch dichtbij. ’s Ochtends had de fa-

milie al de urn van overledene bijgezet op de 

katholieke begraafplaats. Nu mochten Louelle 

en Merijn, twee kleinkinderen, in het bijzijn 

van familie en bekenden het bord onthullen. 

De leden van ASV Petanque moeten wel wen-

nen aan de fraaie nieuwe baan van 20 bij 18 me-

ter, omzoomd door heggen en maar liefst zeven 

lichtbronnen. Niet alleen staan er twee bomen 

en een lantaarnpaal in het grindveld, ook de 

ondergrond is weerbarstiger geworden. “Maar 

dat is juist mooi” zegt voorzitter Ben Berends 

“nu is het een uitdaging met die obstakels, hob-

bels en kuilen en dat losse grind. De ware jeu 

de bouler komt nu bovendrijven.” Overigens 

bood het totale sportcomplex na de nieuwe be-

strating een verzorgde indruk. De Ankeveense 

sporters kunnen weer jaren vooruit. 

Piet Koster Plein geopend

DOOR: HERMAN STUIJVER

ANKEVEEN - Zet allen in uw agenda! Over 

1,5 week, zaterdag 8 april, is het dan einde-

lijk zover. Dan wordt de eerste talentenjacht 

Wijdemeren gehouden in ‘t Wapen van 

Ankeveen. 

Per toeval zijn er plekken vrij gekomen, dus u 

kunt zich nog aanmelden. Hebt u een waanzin-

nig talent dat u graag met ons wilt delen, pak dan 

nu uw kans en schrijf u in. Er zijn mooie prijzen 

te winnen, met een hoofdprijs van €250,-. Dat is 

toch zeker de moeite waard om een kans te wa-

gen. Inschrijven kunt u doen via onze facebook-

pagina of via : talentenjachtwijdemeren@ziggo.

nl.  Ook voor vragen kunt u hier terecht of bellen 

met 06-51534568. Ook nodigen wij u graag uit 

de talenten te komen aanmoedigen. U bent van 

harte welkom op zaterdag 8 april om 20.30 uur 

om te komen genieten van een avond vol ver-

maak in ‘t Wapen van Ankeveen.

Hoofdprijs 250 euro

Talentenjacht Wijdemeren
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Activiteiten DOOR: HERMAN STUIJVER

Vijftig inwoners van Kortenhoef uit 

postcodegebied 1241 gaan strij-

den om prijzen tot wel vijf miljoen 

euro in tv-show ‘Postcode Loterij 

Miljoenenjacht’. Zij wonnen bij de 

Postcode Loterij een felbegeerde 

studioplaats in de spelshow die 

Linda de Mol presenteert. Of de in-

woners uit Kortenhoef daadwerke-

lijk in de prijzen vallen, is zondag 2 

april vanaf 20.00 uur te zien bij RTL 4.

 

Sophie (46) uit Kortenhoef is een van 

de gelukkigen die afreist naar de studio 

in Amsterdam: “Ik heb er heel veel zin 

in, ik moet nog wel mijn algemene ken-

nis een beetje bijspijkeren. Mijn kinde-

ren zeiden gelijk: mam, je mag naar 

je lievelingsprogramma! Want ik hou 

ontzettend van Bingo. Ik kom met een 

vriendin, die heel hard aan het sparen 

is voor een reis naar Zuid-Afrika met 

haar gezin. Als ik win, betaal ik haar 

tickets.”

 Kans op 5 miljoen 

De vijftig inwoners uit Kortenhoef zijn 

samen met inwoners uit negen andere 

wijken uit heel Nederland aanwezig in 

de studio. Eén van de 500 aanwezigen 

kan de studio als miljonair verlaten. 

Diegene neemt in de finale plaats aan 

de desk naast Linda de Mol om het 

‘Gouden Koffer Spel’ te spelen. Door 

koffers te openen, maakt de finalist 

kans op een geldbedrag dat kan oplo-

pen tot vijf miljoen euro.

NEDERHORST DEN BERG- Dat niet al-

leen ouderen genieten van een pitti-

ge bingo bleek vorige week woens-

dagavond tijdens de Rabobank-VVN 

Bingo in zorgcentrum Amaris de 

Kuijer waar een deel van de selectie 

van de voetbalclub met trainer Joeri 

de Bruin deze comfortabele binnen-

sport beoefende.

Chantal van Velsen, adviseur bij spon-

sor Rabobank, was aanwezig om ge-

tuige te zijn van een leuk bingoavondje 

in de activiteitenzaal van De Kuijer. 

In het contract met de sponsor is de 

voorwaarde opgenomen dat de club 

minstens één keer per jaar een sociale 

actie onderneemt. Welnu, dat maakte 

een groep selectiespelers met hun trai-

ner volledig waar. Zo kan Tim Kuiper, 

naast voetballen en tuinieren, zo aan 

de slag als bingomaster. Geef ‘m een 

microfoon en een publiek en hij en-

tertaint van begin tot eind de hele zaal. 

Voeg daarbij de draaikwaliteiten van 

‘good old’ Wessel Blok, zelfs in de laag-

ste versnelling, en succes is verzekerd. 

Mooi om te zien dat jonge sporters op 

een normale manier omgaan met ou-

deren. De sfeer zat er goed in, zelfs toen 

een mevrouw steeds riep dat de bingo-

master de verkeerde nummers liet rol-

len. Ook Brenda Snapper van de acti-

viteitencommissie van de voetbalclub 

vond het een fij-

ne avond. Ze had 

dan ook voor een 

overvolle prijzen-

mand gezorgd: 

N e d e r h o r s t -

sjaals, ballen en 

tassen, maar ook 

fotolijstjes, beau-

tysets, bonbons, 

serviesgoed en 

zelfs frambozen-

sapjes. Tussen het 

spel met balletjes 

door was er een 

ruime hoeveelheid hapjes en drankjes 

om het welzijn te verhogen. 

Leuke bingo voor ouderen door jongeren

Met dank aan Jantine-Lianne Fotografie

Kortenhoevers op jacht naar miljoenen 

NEDERHORST DEN BERG- In febru-

ari is in Nederhorst den Berg een 

beweeggroep gestart voor mensen 

die de leeftijd van  hardlopen achter 

zich hebben liggen. Dit initiatief is 

voortgekomen uit een bijeenkomst 

van de KBO (ouderenbond) waar 

Rosanne Hartman van Sportservice 

het Gooi, Martie Hansen van 

Therapie Practicum Nederhorst 

den Berg en Beppie van de Bunt, 

de Beweegcoach van Wijdemeren, 

voor waren uitgenodigd door de 

heer Koster. 

Hen werd gevraagd om wat te ko-

men vertellen over beweging voor de 

60-plusser. Omdat veel ouderen zelf-

standig wonen is juist beweging en een 

goede conditie erg belangrijk om veilig 

en zelfredzaam te kunnen zijn.

Door hun enthousiaste uitleg en een 

proefles van de fysiotherapeute heeft 

dit nu al geresulteerd in een gezellige 

les met inmiddels al 15 deelnemers op 

elke donderdagmiddag van 14.00 tot 

14.45 uur in de Bergplaats in Neder-

horst den Berg. 

Martie: “ Het is erg leuk om te zien dat 

door middel van met elkaar bewegen 

de conditie, het sociale 

contact en de algehele ge-

zondheid van lichaam en 

geest verbeterd. Want met 

elkaar bereik je meer.”

Hebt u ook interesse om 

te bewegen gekregen 

maar weet u niet wat er al-

lemaal te doen is bij u in 

de buurt? Kijkt u dan op 

www.sportservicehetgooi.

nl onder het tabblad 60+. Hier vindt u 

alles wat er aan beweging te doen is in 

Wijdemeren. Komt u er helemaal niet 

uit welke beweging bij u past, dan kunt 

Beweeggroep Nederhorst den Berg van start

u contact opnemen met de Beweegcoach 

Beppie van de Bunt. b.vandebunt@inovum.

nl of 06-31595847 van ma t/m do tussen 

8.00 en 13.00 uur.

Fotocredits RTL

KORTENHOEF- In januari werd huis-

aan-huis melkboer Willem Ruiter 

onverwacht met spoed opgenomen 

in het ziekenhuis. Zijn vaste klanten 

werden hierover met een briefje in 

de bus geïnformeerd.

Jong en oud zagen de melkboer jaren-

lang met zijn bus en aanhanger in de 

straten van Nieuw-Loosdrecht en Oud-

Kortenhoef verschijnen. Wim startte 

op zijn 18e met venten in Kortenhoef 

en hield dat meer dan vijftig jaar vol. 

Zelfs tot na zijn pensioengerechtigde 

leeftijd. Helaas neemt de laatste echte 

melkboer van onze dorpen nu afscheid 

van zijn wijk.

Briefje

“Na jaren met veel plezier gevent te 

hebben in Oud-Kortenhoef en Loos-

drecht is het moment gekomen dat ik 

ga stoppen met venten. Ik wil al mijn 

klanten bedanken voor deze mooie tijd 

en kom dit graag in de komende we-

ken nog zoveel mogelijk persoonlijk 

doen. Ik ga nu samen met mijn vrouw 

Tanja genieten van mijn vrije tijd, van 

de kinderen en kleinkinderen en van 

mijn hobby modeltreinen. Helaas heb 

ik door een plotselinge ziekenhuisop-

name mijn werk niet kunnen afsluiten 

zoals ik dat bedacht had. Gelukkig ben 

ik hier nu goed herstellende van. Ik wil 

hierbij ook graag een ieder bedanken 

voor alle steun, bloemen en kaartjes die 

mijn vrouw en ik de afgelopen weken 

hebben mogen ontvangen.” Willem/ 

Wim Ruiter

Melkboer Willem Ruiter stopt
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Elke eerste woensdagochtend 

van de maand is er ’t Koter & 

Groter Café op Julianaweg 

11A (bij Thuizbij kinderop-

vang). Het Koter & Groter Café 

is een ontmoetingsplek voor 

(aanstaande) ouders en hun 

kinderen uit Kortenhoef en 

omgeving. Papa’s, mama’s, opa’s, 

oma’s en oppas, iedereen is van 

harte welkom tussen 9.30 en 

11.30 uur. Op woensdag 5 april 

is professional organizer Ca-

rien Verduijn aanwezig om tips 

te geven over het opruimen van 

je huis. Meer info: www.kote-

rengrotercafe.nl of de Faceboo-

kpagina @koterengrotercafe.

Koter & Groter 

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

Madelijn
De kunst van het genieten

•  24/7 zelf bereikbare opslagruimtes
• Ruimtes vanaf 5m2 t/m 35 m2

• Schoon - beveiligd - verwarmd
• Te huur p/week, zakelijk + particulier

€ 5,00 p/m3 - p/mnd 
Contact: 035-656 3517 info@verhuizers.nl

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht ... Ze is getrouwd met Marc en 

heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou 

haar huishouden niet compleet zijn zon-

der behaarde vrienden. Kat Madammeke 

en konijnen Antonio en Schnitzel horen 

er dan ook helemaal bij. Hond Tyson is on-

langs overleden. En haar gezin is rustig aan 

op zoek naar een pup. Ze eet eitjes van haar 

eigen kipjes, wordt ‘s ochtends gewekt door 

haar eigen haan en rijdt in haar vakanties 

graag te paard door de natuur…

“Wanneer je wakker wordt, denk aan wat een 

kostbaar voorrecht het is om te leven; om te 

ademen, om na te denken, om te genieten, om 

lief te hebben” (Marcus Aurelius, Romeins kei-

zer, 121-180). 

Het is nog vroeg. Net acht uur geweest. Het 

is prachtig weer en ik loop hard. De muziek 

in mijn oren zwelt langzaam aan. Op het mo-

ment dat de drums invallen, springt de voor-

jaarszon plotseling boven de bomen uit en 

schijnt me recht in mijn gezicht. Ik knipper 

even met mijn ogen. De hei wordt hel verlicht. 

Ik zie de struiken voorzichtig groen worden, 

het bruin van de winter trekt zich langzaam 

terug. Mensen, het is lente! 

Een, iets te zware, zwarte labrador ziet me aan-

komen rennen. Kwispelkontend (want niet al-

leen zijn staart zwiept heen en weer…) komt 

hij me tegemoet. Tegen zoveel liefdevol geweld 

kan ik natuurlijk niet op. Ik stop om hem aan 

te halen. Hij gaat uitgebreid op mijn rechter 

voet zitten en leunt lui met zijn volle gewicht 

tegen mijn benen. Ik probeer hem zachtjes van 

me af te duwen, maar hij zit wel lekker, geloof 

ik. Met pijn in mijn hart leg ik hem uit dat ik 

echt verder moet, verder met trainen. Hij kijkt 

me met trieste ogen na maar ziet al snel een 

ander afgedwaald, los rondrennend, mens om 

zich over te ontfermen. Hij is me al snel verge-

ten. Even later zie ik de witte kontjes van een 

stel ree?n boven de 

hei uitsteken. Wéér 

stop ik even. Om te 

kijken. Eén ree kijkt even mijn richting op. 

Voor een paar seconden houdt ze mijn blik 

vast om daarna weer rustig verder te grazen. 

Wát wonen we toch mooi hier. Ik geniet met 

volle teugen…

En weet u, genieten is een kunst. Echt waar. Ik 

ken mensen die nooit tevreden zijn. Mensen 

waarvoor het glas altijd halfvol is. En zulke 

mensen kent u ook, toch? Zulke mensen wor-

den nooit gelukkig. Genieten van kleine din-

gen is een kunst. Dingen die het leven mooi 

maken en spannend houden. Dat je nog ver-

baasd en verwonderd over dingen kan zijn. 

Dáár zit het hem in. En luister... Mooi weer. 

Mooie omgeving. Ik heb er zin in. Ik voel me 

goed, heb nergens pijn of ongemak. Geen li-

chamelijke bezwaren. Ik heb geen zorgen, over 

niets eigenlijk. Met mij gaat het goed. Dan is 

genieten makkelijk, toch? Héél makkelijk. 

Ik ben best goed in genieten. Ik kan dat elke 

dag. Ook van kleine dingen. Maar nogmaals ik 

mankeer niets. Ik heb geen zorgen. Geen pijn. 

Geen trauma’s of een naar verleden. Ik heb het 

goed getroffen! Genieten wordt pas echt een 

uitdaging als het niet goed met je gaat. Als er 

zwarte wolken boven je hoofd samenpakken. 

Als je ernstig ziek bent. Of als je geen cent 

te makken hebt. Zie dan maar eens positief 

te blijven. Zie dan maar eens te genieten van 

kleine dingen. En weet u, zulke mensen ken 

ik ook. Mensen die dát kunnen. Genieten als 

het niet goed met je gaat. Mensen die dus de 

ware kunst van het genieten beheersen. En dat 

is moeilijk, heel moeilijk. Ik weet niet of ik dat 

zou kunnen.

Madelijn de With; 06- 22 73 21 36; 

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

Op de eerste zondag van de 

maand kan de jeugd in muse-

um Hofland zelf aan de slag. Op 

2 april staat op het programma: 

Schilderen met zand. Denk aan 

de grottekeningen. Als je teke-

ning klaar is mag je de steen 

mee naar huis nemen. Van 4 

tot 9 april kun je de windkan-

ters bewonderen. Een mooie 

kast vol met schuine vlakken 

op stenen uit de laatste ijstijd 

(20.000 jaar geleden). Geolo-

gisch Museum Hofland; Hil-

versumseweg 51 in Laren; open 

van 13.00 - 16.30 uur. Zie: www.

geologischmuseummhofland.

nl; minimumleeftijd: 6 jaar. 

Museum Hofland 

Kort nieuws

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid 

aanbod activiteiten en voor-

zieningen, waar u ook als 

wijkbewoner gebruik van kunt 

maken. Denkt u bv. aan de 

thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: 

www.amaris.nl/dekuijer of 

085-0214040.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt 

u leren bridgen? Informeer 

vrijblijvend. Ook nieuwe ge-

vorderde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl
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Verloren of
gevonden voorwerp?

Gevonden voorwerpen kunt u 

afgeven op het gemeentehuis 

of melden op 

www.verlorenofgevonden.nl.

Hier kunt u ook terecht

wanneer u iets verloren bent.

  Belastingaanslagen
  in de brievenbus  

   29 maart 2017   

Kort

>    Goed idee? Vraag subsidie
 

Heeft uw vereniging of stichting een 

goed idee voor een activiteit of project 

op het gebied van sport, gezondheid, 

muziek, kunst of cultuur? Dan kunt u 

subsidie aanvragen. Belangrijk is dat de 

activiteit inwoners met elkaar in contact 

brengt. Er zijn verschillende deadlines 

voor de subsidieaanvragen. Kijk voor de 

voorwaarden en een aanvraagformulier 

op www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie 

of bel met 14 035.

>    Open dag brandweer

Altijd al eens een kijkje willen nemen in 

een kazerne? Of willen weten hoe een 

brandweerwagen er vanbinnen uit ziet? 

Onlangs is de brandweerpost Loosdrecht 

verhuisd naar hun splinternieuwe kazer-

ne aan de Oud-Loosdrechtsedijk 4. Op 

zaterdag 8 april kunt u de nieuwe kazer-

ne bekijken. U bent welkom vanaf 13.00 

uur. ’s Ochtends is de officiële opening 

van de kazerne. 

>   Voorkom ergernissen

Honden- en paardenpoep staan al jaren 

in de landelijke top drie van ergernissen 

in de openbare ruimte. Ook Wijdemeren 

ontvangt regelmatig klachten over poep 

op veldjes waar kinderen spelen, op fiets-

paden en stoepen. Veel eigenaren rui-

men dit netjes zelf op, maar helaas niet 

iedereen. Deze mensen verzoeken we 

ook mee te werken. Hiermee voorkomen 

we ergernissen en zorgen we samen 

voor een schone buurt.

>    Werkzaamheden Bergsepad

In januari heeft Waternet aan het 

Bergsepad in Ankeveen de beschoeiing 

aangepakt en enkele bomen gekapt. 

Aansluitend zou de gemeente het voet-/

fietspad opknappen. In verband met de 

vorstperiode moesten we dit verplaatsen. 

Inmiddels schijnt de zon en kunnen we 

starten met het werk. Het Bergsepad is 

daarom vanaf maandag 10 april tot en 

met vrijdag 14 april afgesloten voor alle 

verkeer. Fietsers en voetgangers worden 

omgeleid via de Middenweg. 

Offi  ciële
bekendmakingen

Inwoners en ondernemers 
ontvangen deze week de 
gemeentelijke belastingaanslagen 
2017 op de deurmat. Voor vragen 
over het aanslagbiljet, de 
belastingen en de WOZ-
waardering kunt u terecht bij 
Belastingen SWW, de organisatie 
die de belastingaanslagen verzorgt. 

De betalingstermijn bij automatische 

incasso is acht maanden. Omdat de be-

lastingaangiften vertraagd zijn, schuift de 

einddatum op naar 30 november 2017. 

Heeft u geen machtiging afgegeven voor 

de betaling van uw aanslag? Betaal dan 

binnen twee maanden. Wie zich bij de 

Berichtenbox van Mijn Overheid heeft 

aangemeld, ontvangt de aanslag digitaal.

Vragen of bezwaren? Bel BSWW
Heeft u vragen over de aanslag of bezwaar 

tegen de WOZ-waarde? Neem telefonisch 

contact op met de medewerkers van 

BSWW. Zij kunnen de vergissing dan snel 

herstellen of doen binnen twee weken een 

taxatieonderzoek. Bent u het niet eens met 

het resultaat? U kunt binnen zes weken na 

dagtekening van de aanslag formeel be-

zwaar indienen bij de BSWW. 

Kwijtschelding
Als u een laag inkomen heeft, dan heeft u 

onder voorwaarden recht op volledige of 

gedeeltelijke kwijtschelding van gemeen-

telijke belastingheffing. Vraag hiervoor een 

formulier aan bij BSWW.

Contact
Contact met BSWW is mogelijk van 

maandag tot en met vrijdag van 

8:30 tot 17:00 op (035) 65 59 194 

of via info@belastingensww.nl. 

Vragen over
geldzaken?

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

#mooi wijdemeren

@wijdemerenvanboven

Digitaal Opkopers Register  
Vanaf 1 april 2017 registreren 
opkopers in Wijdemeren hun 
tweedehands goederen in het 
‘Digitaal Opkopers Register’. 
De politie heeft zo meer inzicht 
in mogelijk gestolen spullen. 
In andere gemeenten is dit 
handelsregister al succesvol in de 
bestrijding van diefstal en heling. 

Op 14 maart werd een bijeenkomst georga-

niseerd voor ondernemers die tweedehands 

goederen opkopen. De politie vertelde 

meer over handhaving, begeleiding en 

werking van het Digitaal Opkopers Register. 

Bent u niet voor deze informatieavond uit-

genodigd? Neem dan contact op met de 

gemeente via 14 035. 

Stop Heling App 
Met de ‘Stop Heling App’ kunt u zelf ook 

voorkomen dat u per ongeluk gestolen 

spullen koopt. De app kunt u ook gebruiken 

om eigendommen te registeren. 

>  Kijk op www.stopheling.nl. 
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Rolstoeltaxi naar bibliotheek Loosdrecht

Woont u in Wijdemeren en heeft 
u vragen over geld? Heeft u 
bijvoorbeeld schulden en zoekt u 
hulp? Dan kunt u terecht bij het 
PING-loket van de gemeente. 
Zij helpen u gratis.

Zo kwam Marcel (23) onlangs bij het loket 

langs. Een kennis van hem werd twee maan-

den geleden, vanwege huurachterstanden, 

uit zijn huis gezet. Marcel schrok hier be-

hoorlijk van; hoe kon hij dat voorkomen?

Overzicht inkomsten en uitgaven
Samen met Marcel maakte een medewerker 

van het PING-loket een overzicht van zijn 

inkomsten en uitgaven: “Ik heb Marcel uit-

gelegd met welke kosten hij rekening moet 

houden. Zoals bijvoorbeeld de gemeente-

lijke heffingen, de waterschapsbelasting en 

een inboedelverzekering. Al deze bedragen 

hebben we ingevuld in het budgetplan 

zodat Marcel een duidelijk overzicht heeft. 

Na twee maanden zien we elkaar weer en 

bespreken we hoe het gaat.” 

Maandagmiddag inloopspreekuur 
Heeft u vragen over geld? Het gratis inloop-

spreekuur is op maandagmiddag van 14.00 

tot 18.00 uur in het gemeentehuis. U heeft 

geen afspraak nodig. U kunt natuurlijk ook 

mailen naar wijdemeren@ping.nl of bellen 

met 14 035. 

>  Kijk ook op 

www.wijdemeren.nl/schuldhulpverlening.

Heeft u vragen over geld?

Bent u slecht ter been en wilt 
u graag af en toe naar de 
bibliotheek? Vanaf vrijdag 31 maart 
rijdt er iedere maand om 10.30 uur 
een gratis rolstoeltaxi vanaf 
de Emtinckhof naar de 
bibliotheek in Loosdrecht. 

In de bibliotheek staan koffie en iets lekkers 

klaar. U kunt rustig lezen en boeken lenen, 

maar ook hulp krijgen met uw telefoon, 

tablet of computer. De taxi is beschikbaar 

voor inwoners en buurtbewoners van de 

Emtinckhof. U heeft geen bibliotheekpas 

nodig en deelname is gratis.

Ga ook mee 
Meld u aan bij Lia Kortekaas van De 

Zonnebloem via (06) 24 929 649. Of schrijf 

u in via het formulier in de centrale hal 

van de Emtinckhof. Vrijwilligers van De 

Zonnebloem helpen waar nodig. Zij halen u 

bijvoorbeeld op van uw  kamer.

Tijdstip en verzamelen
Het verzamelpunt voor vertrek is om 10.20 

uur in de centrale hal van de Emtinckhof. 

Om 11.30 uur rijdt de taxi weer terug. De 

rolstoeltaxi rijdt op vrijdag 31 maart, vrijdag 

28 april en vrijdag 26 mei. Bij voldoende in-

teresse volgen meer data.

Offi  ciële bekendmakingen 29 maart 2017

Bouwen en wonen

>   Aangevraagde omgevings-

vergunningen 

Kortenhoef
- Hoflaan 9: plaatsen dakkapel (14.03.17) 

- Moleneind 65: bouwen twee woonarken (20.03.17) 

- Rozenhof 13: plaatsen dakkapellen (19.03.17)

Loosdrecht
-  Alewijnlaan 30: betrekken balkon bij woning en 

vervangen kozijnen (20.03.17)

- Berkenlaan 17: vergroten garage (20.03.17)

-  Boegspriet naast nr 7:aanleggen recreatiepier 

(09.03.17)

- Eikenlaan 25: plaatsen dakkapel (13.03.17)

- Frans Halslaan 6: plaatsen dakkapel (16.03.17) 

- Lindelaan 52: plaatsen dakkapel (14.03.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 14: plaatsendakramen 

(14.03.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 274: wijzigen gevel (20.03.17)

Nederhorst den Berg
-  Blijklaan 1: brandveilig gebruikmaken kinderopvang 

(10.03.17)

- Dammerweg 29: vergroten woning (14.03.17)

- Juliana-Bernard 6: aanleggen kavelpad (03.03.17)

- Machineweg 35a: aanleggen uitrit (19.03.17)

- Middenweg 48a: uitbreiden woning (10.03.17)

- Reeweg 5: oprichten loods (13.03.17) 

-  Sniplaan 4: verbouwen woning en maken inrit 

(13.03.17)

-  Voorstraat hoek Ruysdaelstraat: maken in- en uitrit 

(16.03.17)

- Voorstraat 2: plaatsen twee platdakramen (20.03.17)

- Wilgenlaan kavel 6: maken uitrit (10.03.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 

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

maken tegen een aanvraag. 

>   Verleende omgevingsver-

gunningen (reguliere procedu-

re)

Breukeleveen
-  Herenweg 66: vervangen en renoveren toegangsbrug 

(22.03.17)

Kortenhoef
-  Gabrielweg 6: graven nieuwe waterlopen en bouwen 

steiger (23.03.17)

Loosdrecht
- Horndijk 2: bouwen woning (21.03.17)

- Horndijk 2a: afmeren boatsaver (22.03.17)

- Lindelaan 92: plaatsen dakkapel (16.03.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk naast 46 b: kappen es 

(22.03.17)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan kavel 6: bouwen woning (13.03.17)

-  Voorstraat 35: oprichten appartementengebouw en 2 

onder 1 kapwoningen (16.03.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>   Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwenwoning

>   Kennisgeving beschikking 

Wabo oprichten woning Mo-

leneind 6 Kortenhoef
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

bekend dat zij in het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning 

hebben verleend voor het oprichten van een woning 

op het perceel Moleneind 6 in Kortenhoef. De bestaan-

de woning wordt gesloopt.

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan Het Wijde Blik 2004 omdat de 

te bouwen woning buiten het op de verbeelding 

aangegeven bebouwingsvlak is gesitueerd. Om me-

dewerking te verlenen is afgeweken van het geldende 

bestemmingsplan. Bij de aanvraag is gevoegd een 

ruimtelijke onderbouwing waaruit de aanvaardbaarheid 

van het plan blijkt.

De Omgevingsvergunningen met bijbehorende stukken 

liggen met ingang van 30 maart 2017 gedurende een 

termijn van zes weken ter inzage. U kunt het plan inzien 

via www.wijdemeren.nl/terinzage, www.ruimtelijke-

plannen.nl en in het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) aan 

de Rading 1 in Loosdrecht.

Beroep
Beroep tegen de vergunning kan worden ingediend 

door hen die een zienswijze hebben ingediend en hen 

die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in de gele-

genheid te zijn geweest om tegen het ontwerpbesluit 

een zienswijze in te dienen. Binnen bovengenoemde 

termijn kan een beroepschrift worden ingediend bij de 

Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, 

postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot 

gevolg dat de werking van de vergunning wordt 

stopgezet. Een belanghebbende die dit wenst, en een 

spoedeisend belang heeft, kan naast het instellen van 

beroep, een verzoek indienen om een voorlopige 

voorziening bij genoemde Rechtbank. De Omgevings-

vergunning krijgt rechtskracht met ingang van de dag 

na afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de 

beroepstermijn echter een verzoek om voorlopige 

voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet in 

werking voordat op dat verzoek is beslist

>  Gewijzigde vaststelling 

bestemmingsplan Nieuw-Loos-

drechtsedijk 208b, Dusseldorp 

te Loosdrecht. 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn 

vergadering van 2 maart 2017 het bestemmingsplan 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b, Dusseldorp (gewijzigd) 

heeft vastgesteld. De verbeelding is gewijzigd met be-

trekking tot de bestemming Natuur aan de noordzijde 

van het plangebied. Het bouwvlak is verkleind en de 

aanduiding “opslag” is komen te vervallen.

Het plan
Het plan voorziet in het transformeren van een 

traditionele jachtwerf naar een moderne en innovatieve 

jachtwerf met recreatieve meerwaarde die toekomst-

bestendig is. Dit houdt o.m. in dat de aanwezige boten-

loods wordt verplaatst en vergroot en dat de bestaande 

woning, die midden op het terrein gelegen is, in het 

bebouwingslint aan de weg wordt gelegd.

 

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij be-

horende stukken liggen met ingang van 30 maart 2017 

gedurende  een termijn van zes weken ter inzage in het 

gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op 

werkdagen van 08.30 – 12.30 uur). Het bestemmings-

plan en de daarbij behorende stukken is tevens in te 

zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 

gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan 

kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij 

dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van te-

rinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling beroep 

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 

Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde 

termijn beroep instellen tegen de door de gemeente-

raad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 

Voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot 

vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden 

na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij 

binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het be-

stemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek 

is beslist.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 

mevrouw A. van Dekken van de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling via (035) 65 59 440.
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Persoonsregistratie

Festiviteiten

>   Bekendmakingen wet geluid-

hinder 

Moleneind 6 Kortenhoef
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet 

bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) 

het volgende bekend:

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een 

woning. Het gaat om het perceel Moleneind 6 in Kor-

tenhoef. Ten gevolge van het verkeer op Moleneind zal 

de woning een hogere geluidsbelasting ondervinden 

dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 

geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde wordt 

niet overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben op 29 juni 2016 

overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in 

ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden 

vast te stellen. De relevante stukken hebben vanaf 3 no-

vember 2016 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de 

ontwerpbeschikking.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de 

betreffende hogere waarden definitief vast te stellen.

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen 

met ingang van 30 maart 2017 gedurende zes weken 

gezamenlijk met de omgevingsvergunning ter inzage. 

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading 

1 te Loosdrecht, geopend op werkdagen van 08.30 tot 

12.30 uur. Tevens kunnen de stukken worden ingezien 

op www.wijdemeren.nl/terinzage .

Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden 

gegeven op het besluit. U kunt hiervoor een afspraak 

maken met dhr. F. Lieste via (035) 65 59 446.

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de be-

schikking kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel 

in combinatie met een verzoek tot een voorlopige 

voorziening. Zie ‘Beroep en voorlopige voorzieningen’ 

onder Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b. 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet 

bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) 

het volgende bekend:

In procedure is het vast te stellen bestemmingsplan 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b. Dit bestemmingsplan 

richt zich op herinrichting van de jachtwerf met 

bijbehorend gebied. Onderdeel van de herinrichting 

is de verplaatsing van een woning. Het plangebied 

bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone van de 

Nieuw-Loosdrechtsedijk. De te verplaatsen woning zal 

vanwege het verkeer op de Nieuw-Loosdrechtsedijk 

een hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voor-

keursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De 

maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 

Burgemeester en wethouders hebben op 3 oktober 

2016 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluid-

hinder in ontwerp besloten voor deze woning hogere 

waarden vast te stellen.

De relevante stukken hebben vanaf 20 oktober 2016 

gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 

zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontwerpbe-

schikking.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de 

betreffende hogere waarden definitief vast te stellen.

Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen 

met ingang van 30 maart  2017 gedurende zes weken 

gezamenlijk met het bestemmingsplan ter inzage. U 

kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading 1 

te Loosdrecht, geopend op werkdagen van 08.30 tot 

12.30 uur. 

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de be-

schikking kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel 

in combinatie met een verzoek tot een voorlopige 

voorziening. Dit kan binnen zes weken na de dag 

volgend op deze publicatie.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het vaststellen van de 

hogere waarden?

Beroep kan worden ingesteld door:

-  belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

tegen het ontwerp van de 

   beschikking;

-  de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht 

over het ontwerp van de beschikking;

-  belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzi-

gingen in de definitieve beschikking ten opzichte van 

de ontwerpbeschikking;

-  belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan 

worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben 

ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad 

van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage. Voor behandeling van uw 

beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van 

deze griffierechten kunt u opvragen via telefoonnum-

mer (070) 42 64 426.

>  Voornemen ambtshalve uit-

schrijving uit de Basisregistratie 

personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 

Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 

hun verhuizing door te geven en inlichtingen te 

verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben 

wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 

van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het college van 

burgemeester en wethouders het voornemen het adres 

ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 

tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 

publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 

door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

L.J. Webber, geboren 20 november 1980, uit te schrij-

ven per 15 maart 2017 naar Australië

Y. Wang, geboren 2 maart 1986, uit te schrijven per 20 

maart 2017 naar China

A. Rehm, geboren 24 december 1996, uit te schrijven 

per 20 maart 2017 naar 

De Bondsrepubliek Duitsland

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 

personen verblijven, neem dan contact op de gemeen-

te Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@

wijdemeren.nl

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten

Loosdrecht
- SV Loosdrecht, Rading 194, op 8 april 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Verleende vergunningen/ont-

heffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Ankeveen
-  Carnavalsvereniging De Schuimlikkers, Het Wapen 

van Ankeveen, Stichts End 41, Talentenjacht op 8 april 

2017 (17.03.17) 

-  Ankeveens Havenloos Mannen Koor, diverse locaties 

aan het Stichts End, Shantyfestival op 11 juni 2017

Kortenhoef
-  Sportvereniging ’s-Graveland, parkeerterrein Sporthal 

De Fuik aan de Zuidsingel, Wijdemeren Beach Event 

op 23, 24 en 25 juni 2017 (14.03.17)

Loosdrecht
-  Van Syptesteyn-Stichting, loterijvergunning, verkoop 

vanaf 1 april, trekking op 2 september 2017 (14.03.17)

-  Firma Scherphof-Meijer, parkeerterrein aan ’t 

Jagerspaadje te Loosdrecht, plaatsen van 30 woon-

wagens van 18 april tot en met 3 mei 2017 (20.3.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Tijdelijke verkeersmaatregel

Kortenhoef
In verband met de jaarlijkse kermis te Kortenhoef is 

de Parklaan van maandag 3 tot en met maandag 10 

april 2017 voor het verkeer afgesloten. Deze afsluiting 

geldt niet voor het bestemmingsverkeer voor de Van 

Heumenhof en de Anton Smeerdijkgaarde. Het is 

hierbij echter niet toegestaan auto’s te parkeren op de 

Parklaan. Plaats fietsen tegen de daarvoor bestemde 

hekken op de Parklaan. 

Loosdrecht
Houd van maandag 18 april tot en met woensdag 3 mei 

2017 rekening met minder parkeerruimte op  het par-

keerterrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met 

het plaatsen van 30 woonwagens van de exploitanten 

van de kermis in Hilversum.

>  Verkeersbesluit 

Oppad, Oud-Loosdrecht: afsluiting gedelete Oppad in 

verband met nieuwbouwwerkzaamheden (29-03-2017) 

U kunt de verkeersbesluiten inzien op www.officielebe-

kendmakingen.nl.

U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken 

vanaf vandaag een bezwaarschrift indienen bij burge-

meester en wethouders. 

>  Algemene subsidieverorde-

ning Wijdemeren

De gemeenteraad heeft op 2 maart 2017 de Deel-

verordening Incidentele subsidie Wijdemeren – 2017 

vastgesteld. Deze verordening is in werking getreden 

op 24 maart 2017 en geldt voor incidentele subsidies 

die na deze datum worden toegewezen. De officiële 

bekendmaking van deze verordeningen is te vinden op 

www.overheid.nl onder “lokale wet- en regelgeving”.

>  Aanstellingsbesluit onbezol-

digd gemeenteambtenaar en 

aanwijzingsbesluit heffings-

ambtenaar en invorderings-

ambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren heef t op 14 maart 2017 besloten om:

Aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar 

alle ambtenaren werkzaam bij de SWW gemeenten, die 

belast zijn met werkzaamheden betreffende de heffing 

en invordering van gemeentelijke belastingen.

Aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de 

heffing van gemeentelijke belastingen de senior Heffen 

en Innen of diens vervanger.

Aan te wijzen als gemeenteambtenaar belast met de 

invordering van de gemeentelijke belasting de mede-

werker Ontwikkling IV of diens vervanger.

Voor het volledige besluit verwijzen wij u naar www.

wijdemeren.nl/terinzage. 

>  Beleidsregel toeristische 

bewegwijzering

Het college van burgemeester en wethouders van 

Wijdemeren heeft op basis van artikel 2:10 lid 3 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening Wijdemeren tijdens 

de collegevergadering van 21 maart 2017 ingestemd 

met de beleidsregel “Toeristische bewegwijzering 

Gemeente Wijdemeren”.

De vastgestelde beleidsregel ligt met ingang van 

donderdag 30 maart gedurende een termijn van zes 

weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis 

(afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op werkdagen van 

08.30 – 12.30 uur). De beleidsregel is tevens in te zien 

op de gemeentelijke website www.wijdemeren.nl/

beleidsregels. 

>  Aanwijzingsbesluiten 

Het Digitaal Opkopers Register is door de burgemeester 

aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register 

voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde 

goederen zoals bedoeld in artikel 2, lid 2 van het 

Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid, van het 

Wetboek van Strafrecht en in artikel 2:67, lid 1 APV. 

De opsporingsambtenaren van de politieregio 

Midden-Nederland, als bedoeld in artikel 141 van het 

Wetboek van Strafvordering, zijn door de burgemees-

ter aangewezen als toezichthouders op de naleving 

van het bepaalde in artikel 438 van het Wetboek van 

Strafrecht. 

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

Verkeer

Overig

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).
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ANKEVEEN - Slechts 

1 op de 10 kinde-

ren met een handi-

cap in arme landen 

gaat naar school. 

Basisschoolleerlingen 

in Nederland, Afrika, 

Azië en Latijns-

Amerika deden op 

woensdag 22 maart 

mee aan de jaarlijkse 

actie ‘Wij trekken aan 

de bel’. Ook de Joseph 

Lokinschool deed 

mee. 

Om stipt 10.15 uur ko-

men alle leerlingen in 

een stralend lentezon-

netje naar buiten. Twee juffen 

hebben zelfs speciaal hun auto 

tijdelijk op het schoolplein ge-

parkeerd. Directeur Géry Kei-

zer klimt op de tafeltennistafel. 

Ze vertelt nog kort waarom de 

kinderen een minuut lang her-

rie maken. Om iedereen wak-

ker te schudden dat actie hard 

nodig is. Ze hoopte dat ze de 

herrie tot in Den Haag zouden 

horen, want daar werd die dag 

een petitie overhandigd. Met 

de stopwatch in de hand geeft 

mevrouw Keizer het startsein. 

Dan volgt een enorme kakofo-

nie aan geluid. 

Schreeuwen, trommelen, bla-

zen, slaan met deksels, met 

elektronische toeters, fluitjes 

en zelfs claxonneren met de 

auto’s. Dan duurt één minuut 

heel lang. Waarschijnlijk is het 

stille Ankeveen plotseling wak-

ker en zullen de ooievaars even 

een ander nest hebben geko-

zen. Het was hartverwarmend 

om te zien dat de Ankeveense 

schooljeugd zo begaan was met 

de Derde Wereld. 

Wereldwijde actie 

De actie ‘Wij trekken aan de 

bel’ is een initiatief van het Li-

liane Fonds. Op 22 maart trok-

ken leerlingen op honderden 

basisscholen in Nederland aan 

de bel. Ook bekende Neder-

landers komen in actie: onder 

meer Gaston Starreveld, Marc 

de Hond, Minke Booij, Maar-

tje Paumen, Vincent Bijlo en 

Jan Slagter. In landen waar het 

Liliane Fonds actief is, trekken 

kinderen ook aan de bel. 

Ieder kind moet naar school 

kunnen. Toch is de praktijk 

anders. Slechts 1 op de 10 kin-

deren met een handicap in 

arme landen gaat naar school. 

De school is te ver of niet toe-

gankelijk, kinderen worden ge-

weigerd of leerkrachten missen 

de benodigde kennis. Met een 

petitie roept het Liliane Fonds 

de Nederlandse regering op 

tot wereldwijde naleving van 

de rechten van kinderen met 

een handicap. De ingezamel-

de handtekeningen worden 

overhandigd aan leden van 

de Tweede Kamer. Het Liliane 

Fonds ondersteunt kinderen 

niet alleen op het gebied van 

medische zorg, revalidatie en 

sociale contacten, maar ook 

met scholing.

Joseph Lokinschool 
trekt aan de bel 

Scholen

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

Hoepelbuigerslaan 3, Ned. den Berg

Alsof u naar een schilderij kijkt! Vanuit vrijwel alle vertrekken 
van deze royale geschakelde villa heeft  u alle jaargetijden een 
betoverend uitzicht op de Spiegel- en Blijkpolderplas. De villa 
beschikt over een smaakvol aangelegde tuin met diverse terras-
sen en een hardh. beschoeiing, een royale garage en een oprit 
voor 3 à 4 auto’s. Perceelsopp. 615 m2, woonopp. 173 m2. Meer 
info op onze website. 

Vraagprijs € 775.000 k.k. 

NIEUW

Familieberichten
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Bieb Nieuws

Hoewel veel peuters en kleuters een 

tablet gebruiken, vaak om spelletjes 

te spelen of te kleuren,  bekijken ze 

vaker een boek van papier. De voor-

keur van ouders is doorslaggevend, 

want zij geven de voorkeur aan pa-

pieren boeken. 

Bijna 80% van de peuters en kleuters 

mag spelen met een tablet. Een tablet 

gebruiken om een digitaal boek te be-

kijken doet maar een klein gedeelte 

daarvan. Wel is er een steeds groter 

aanbod en dus grotere keuze van digi-

tale prentenboeken. Een digitaal pren-

tenboek lezen kan bijvoorbeeld met 

Bereslim, een website waar je diverse 

leuke en leerzame digitale prentenboe-

ken kunt vinden. Via een actie van de 

bibliotheek kun je Bereslim drie weken 

gratis uitproberen. Eind maart zijn er 

ook weer de Media Ukkie Dagen waar-

in nieuwe digitale boeken in het zon-

netje worden gezet en de beste nieuwe 

uitgaven kans maken op een Kinder 

Media Award. Dit jaar is het thema 

Slim opgroeien met schermen. 

Heb je vragen over het leesgedrag van 

je kind of over Bereslimme Boeken, 

dan kun je natuurlijk terecht bij Sas-

kia in de BOS in Kortenhoef of Angela 

in de BOS in Ankeveen. Heb je toch 

de voorkeur voor een papieren boek? 

Kom dan langs op dinsdagmiddag in 

de BOS om een keuze uit ons aanbod 

te maken.   

Tijd voor de moestuin? 

Nu het langzamerhand weer wat war-

mer wordt is het tijd om je groene vin-

gers aan het werk te zetten. Hoewel niet 

alles meteen de koude grond in kan 

kun je wel starten met het plannen en 

uitzoeken van zaden. Nog niet zo vaar-

dig met kweken en oppotten? Hierbij 

onze boekentips over tuinieren. Mijn 

tuin van Vivian den Hollander en Na-

tascha Stenvert. In dit boek over tuinie-

ren maken Liam 

en Saar een vogel-

verschrikker en 

zaaien tuinkers. 

Vanaf 5 jaar. 

Uurtje Natuur, 

de Moestuin van 

Rikki Schrever en 

Mariska Thieme. 

Rocky de regen-

worm vertelt 

hoe je een kleine 

moestuin aanlegt 

en onderhoudt. 

Vanaf 8 jaar. Do-

nald Duck Tuin-

boek van Walt Disney. De bewoners 

van Duckstad hebben ook veel erva-

ring met het kweken van groente, fruit 

en bloemen. Laat je inspireren door de 

vele tips, uitleg en stripverhalen van 

Donald en de andere Duckstad bewo-

ners. Vanaf 10 jaar. 

Ben jij de allerbeste jonge moestuinder 

van Wijdemeren? Dan kan jij het boek-

je Uurtje Natuurtje, De Moestuin win-

nen. Laat zien waarom jij dat bent en 

stuur een foto of een berichtje of beide 

naar loosdrecht@bibliotheekgooien-

meer.nl .  Inzendingen zijn welkom tot 

31 mei 2017.

Ouders kiezen eerder een papieren boek 

Fiep Westendorp 

in de bieb 

Museum Meermanno en Fiep Amsterdam 

B.V. hebben een expositie samengesteld 

over het werk van Fiep Westendorp. Vanaf 

19 maart is deze tentoonstelling te zien in 

de bibliotheek in Loosdrecht. De expositie 

vertelt het verhaal van Fiep als illustrator. 

Er zijn ook boeken met het werk van Fiep 

en er liggen Fiep kleur- en knutselwerkjes 

voor de bezoekers klaar. De expositie is te 

bezoeken tot 2 april.  Meer informatie is te 

vinden op www.bibliotheekgooienmeer.

nl. Mis het niet!

KORTENHOEF- De Interscholaire 

Kunstcommissie had de afgelopen 

weken een gevarieerd aanbod cul-

tuur voor de vier basisscholen uit 

Kortenhoef en Ankeveen samenge-

steld. Op vrijdag keken de boven-

bouwers van de groepen 7 en 8 naar 

‘Vlinder, een meisje zonder naam’, 

een indrukwekkende voorstelling 

over een vluchteling. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Je kunt zien dat de jonge acteurs van het 

gezelschap al vier jaar ervaring hebben 

met dit optreden voor scholen. Gerou-

tineerd worden de leerlingen met hun 

zitkussen naar een plek in de aula van 

de Antoniusschool gedirigeerd. Zelfs al 

zijn er veel meer dan de verwachte 60 

kinderen van de Regenboog, Curteven-

ne en Antonius, er is voor iedereen een 

stukje vloer. Na een korte stilte opent 

het viertal met een lied in een vreemde 

taal. Met lappen wordt een sfeer van 

een ver land gecreëerd, iets Arabisch, 

oosters in ieder geval. Regelmatig stap-

pen de spelers even uit hun rol om een 

bepaald aspect kort te bespreken. Nu is 

de discussie wie het zwarte meisje Vlin-

der zal spelen, de keus valt op Canick 

omdat ze zwart haar en zwarte kleding 

heeft. Hoewel Mitchell licht getint is, 

kan hij die rol niet spelen, want hij is 

geen meisje. “Jij bestaat niet” zeggen 

ze over Vlinder, ze is anoniem, leeft in 

armoede, zonder school, zonder huis, 

zonder hulp, alleen met een moeder. 

Die haar afstaat aan een 

‘vrouw in het blauw’ met 

wie ze in een vliegtuig in 

het kabouterlandje Neder-

land arriveert. Dan volgt 

de vernedering van een 

status krijgen, met auto-

riteiten, met een tolk, met 

een AZC, niemand voelt 

iets voor het meisje. De 

keiharde realiteit van een 

jonge vluchteling dringt 

goed door tot het publiek 

dat ademloos kijkt. Jaren 

vliegen voorbij, maar zelfs na al die tijd 

voelt Vlinder, die inmiddels Anne heet 

en in het gezin van Ella, Matthijs en 

halfbroer Lucas woont, zich niet thuis. 

Gegniffel en rode koppen bij de pre-

Schooltheater over vluchteling maakt indruk

pubers als Anne verkering krijgt met een 5 

jaar oudere jongen die haar mee naar bed 

wil nemen. ‘Gatverdamme’ zegt een meisje 

half luid. De spanningen lopen op als de 

verblijfsvergunning niet verlengd dreigt 

te worden. Het meisje vlucht, maar gaan-

deweg wordt het beter. Ze mag blijven, al 

weet je het nooit zeker, na je 18e. Een in-

dringende voorstelling, sober en eigentijds, 

waarin de acteurs bloedserieus een pittig 

thema aankaarten. Iets meer humor en iets 

meer interactie met de kinderen had het 

geheel naar een nog hoger plan kunnen til-

len. Hoewel het jeugdige publiek een pluim 

verdient omdat het niet meevalt om een 

klein uur bewegingloos op de grond te zit-

ten. Sanne, Aniek, Canick en Mitchell van 

Theater WEI verdienen echter het grootste 

compliment. Gaaf om een dergelijk thema 

zo raak over het voetlicht te brengen. 

NEDERHORST DEN BERG - Sinds kort 

is er in Nederhorst den Berg de mo-

gelijk om op acteerles te gaan. Het 

bedrijf KidsAct heeft twee leuke the-

aterdocenten gevonden die iedere 

week toneelles geven aan kinderen. 

Op woensdag of zondag. 

Aan het eind van de cursus wordt er 

een castingfilmpje gemaakt voor op de 

site. Zo maak je ook nog eens kans op 

een leuke opdracht voor een TV-com-

mercial. Hoe werkt dat dan precies? De 

kinderen krijgen in kleine groepen 4 

weken achter elkaar les (een les duurt 

1.5 uur maar tussendoor natuurlijk 

even lekker wat drinken en een koek-

je!). De vierde les komt er een camera-

man die van ieder kind apart een eigen 

‘showreel’ maakt. Eigenlijk een filmpje 

van jezelf waarin je laat zien wie je bent 

en wat je kan. Een kort filmpje want 

de regisseurs 

willen dat al-

tijd snel zien.

De kinderen 

van 7 tot 9 

jaar kunnen op woensdagmiddagles 

nemen en de groteren (10 tot 13 jaar) 

op zondag. Als je nog meer wil weten, 

kun je kijken op www.KidsAct.nl? of 

mailen naar info@kidsact.nl

Toneelles voor kinderen
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De Dillewijn

ANKEVEEN - Op een gewone 

doordeweekse dinsdag, 25 

april, komt er een ontzet-

tend ongewoon, nee zelfs 

bijzonder gezelschap naar 

Ankeveen. De arrangemen-

ten van een ‘Friese New-

Yorkse’, uitgevoerd door een 

orkest van 12 personen, een 

New Yorkse zanger en een 

Britse zangeres. 

Marike van Dijk is een saxofo-

niste die haar weg van de Friese 

fanfare naar de jazzhoofdstad 

van de wereld, New York, heeft 

weten te vinden. Tegenwoor-

dig neemt ze vaker de rol van 

componiste aan, waarbij ze 

met verschillende bezettingen 

en samenwerkingen steeds 

de uitdaging en vernieuwing 

opzoekt. Zodoende dat zij de 

liedjes van Jeff Taylor en Katell 

Keineg gearrangeerd heeft voor 

een gezelschap van strijkers, 

blazers en ritmesectie. Met als 

resultaat: een soort mini-me-

tropool orkest. 

Jeff Taylor / Katell Keineg

Dit bijzondere project is getiteld 

‘The Stereography Project’ en is 

begonnen in New York, waar van 

Dijk een aantal jaren woonde en 

de leden van haar orkest vond en 

in aanraking kwam met Jeff Tay-

lor en Katell Keineg. Zanger Jeff 

Taylor is lid van de band waar-

mee David Bowie zijn laatste 

album opnam. Hij vertolkte met 

deze band een cover van ‘A small 

plot of land’ die door Rolling 

Stone magazine werd gefeatured. 

Hij heeft een zeer rijke stem en 

een charismatische persoonlijk-

heid op het podium. Ook de 

Britse zangeres Katell Keineg 

bracht een geruime tijd door 

in de metropool New York, wat 

voor alle drie de musici een bron 

van inspiratie vormde. Katell zat 

in de jaren ’90 diep in de singer-

songwriter scene van New York, 

waar ze samenwerkte met be-

roemdheden als Jeff Buckley, 

Philip Glass, David Byrne en 

Iggy Pop. Haar eerlijke, rauwe 

liedjes zijn echte pareltjes.

De onverwoestbare spirit van 

New York sijpelt door in de 

zeggingskracht van de liedjes, 

de rijke arrangementen en hun 

vertalers. Verhalen over Coney 

Island, hartzeer, de liefde en het 

leven. 

Wereldpremière

In september 2017 komt het al-

bum van deze band uit, maar 

uitgerekend in Ankeveen zal de 

wereldpremière plaatsvinden! 

Mis het niet, want na een tweede 

optreden de dag erna in Amster-

dam, vertrekken ze weer naar 

New York.

Vrijkaarten 

Onder alle lezers die zich mel-

den tot 1 april (geen grap) op 

prijsvraag@dunnebier.nl wor-

den zes gratis entreebewijzen 

verloot om deze wereldpremi-

ère bij te wonen. Graag adres en 

telefoonnummer vermelden. 

Marike van Dijk’s Stereography 

Project speelt dinsdag 25 april 

in Theater De Dillewijn, Stichts 

End 57, Ankeveen. Entree 14,- 

euro. Aanvang: 20:15 en zaal 

open om 19:45 uur. Tickets 

zijn verkrijgbaar via de website 

www.dedillewijn.nl.

Vrijkaarten voor 6 lezers

Wereldpremière: New Yorkse band in Ankeveen 

Marike van Dijk by 

Lily Chen (photo)

‘Als ik ver kon zien, stond ik op de schouders van reuzen’. Even 

dacht ik dat ik dit Mark Rutte hoorde zeggen in zijn overwin-

ningstoespraak van woensdagavond. Maar nee om eerlijk te 

zijn, ik wilde graag dat hij deze uitspraak zou gaan gebruiken 

(Isaac Newton). Om daarmee aan te geven dat de huidige stand 

van ons land die ver af is van de crisisstand in 2012 waar de 

VVD tijdens de afgelopen campagne zo graag op wees, vooral is 

bereikt door het niet wegduiken in 2012 van de PvdA. Diederik 

Samsom als verbinder en medeoprichter van de tweede Rutte-

ploeg. Lodewijk Asscher die de afgelopen vijf jaren moeilijke 

maatregelen moest nemen om zo Nederland niet ten onder te 

laten gaan. Jeroen Dijsselbloem die in deze Europese crisisja-

ren Europa bij elkaar hield en daarom alom gewaardeerd werd 

en nog steeds wordt in Europa. In het laatste weekend voor de 

verkiezingen bij het opblazen van niets betekenende bezoekjes 

door een belachelijke grofgebekte Turkse voorman gaven ook 

Bert Koenders en vooral Ahmed Aboutaleb een lesje in goed en 

standvastig besturen. En natuurlijk kunnen ook reuzen fouten 

maken, het zijn ook net echte mensen, net als wij. Maar op de 

schouders van al deze kundige PvdA-reuzen mocht Mark gaan 

staan om zo ver te kunnen zien, om daarmee, lachend, te zorgen 

dat de VVD de grootste partij van Nederland werd. 

Winnaars hebben gelijk wordt altijd gezegd, dat gaan we in 

de toekomst zien. Daarbij heb ik waardering gekregen voor 

Geert. Hij is zo slim/verstandig (vul in wat van toepassing is) 

geweest om door zijn manier van campagne voeren te zorgen 

dat de PVV niet de grootste partij werd. Hij wist, en weet ook 

wel dat zijn partij programpunten, verzameld op een A4tje, 

nooit uitgevoerd kunnen worden. Buiten dat deze partijpunten 

wet-technisch al heel moeilijk zijn, is er ook geen financiële on-

derbouwing. En dat vrijwel geen enkele politieke partij met fat-

soensbesef wil samenwerken met de PVV om deze partijpunten 

tot uitvoer te brengen. Ook weet Geert drommels goed dat zijn 

beweging (het is geen politieke partij) onvoldoende kundige 

mensen heeft om ons land, zonder dat het een bananenrepu-

bliek wordt, te besturen.

Heette ik nu Jesse, Alexander of Pia, en was ik winnaar, en werd 

ik gevraagd om samen te werken om te regeren. Dan niet met 

partijen die in hun naam al aangeven een voorkeur te geven aan 

een bepaald soort individu, bijvoorbeeld dieren en/of ouderen. 

Want als die maatregelen moeten nemen, gaan die voorkeurs-

soorten ongeacht de consequenties natuurlijk voor. En dat kan 

heel raar uitpakken. Maar ik zou al helemaal niet willen samen-

werken met partijen die denken vanuit hun ideologie te kun-

nen bepalen wanneer iemand anders zijn leven voltooid is. En 

dat zij denken te kunnen bepalen of jouw leven beëindigd mag 

worden of niet. Maar gelukkig voor mij en nog meer voor u, ze 

vragen me niks, dus gaat iedereen met iedereen wel weer samen. 

B.J.M. v.d. Linden slotsom@ziggo.nl  

NEB: Reuzen

In Willibrordkerk

Concert Hermitage Kwartet
NEDERHORST DEN BERG- 

Het concert van zaterdag 22 

april belooft een fantastische 

afsluiting van het seizoen 

Concerten op de Berg te wor-

den met het optreden van het 

Hermitage Kwartet, dat be-

staat uit Jacobien Rozemond 

(viool), Floor Le Coultre (vi-

ool), Francien Schatborn 

(altviool) en William McLeish 

(cello). 

Jacobien en Francien zijn 

reeds bijzonder gerespecteer-

de musici in het Nederlandse 

muziekleven. Beiden vervul-

len een aanvoerderspositie in 

topensembles van Nederland 

(Amsterdam Sinfonietta en het 

Radio Filharmonisch Orkest) 

en staan daarnaast met diverse 

grote solisten en kamermusici 

op nationale en internationale 

podia. Floor Le Coultre en Wil-

liam McLeish zijn jonge musici 

die hard bezig zijn een carrière 

op te bouwen. Floor is met on-

derscheiding afgestudeerd aan 

het conservatorium van Den 

Haag en heeft al vele prijzen op 

haar naam staan. De Canadese 

cellist William, die in Canada 

opviel door zijn enorme kwa-

liteiten als solist en kamermu-

sicus, studeerde in het najaar 

van 2016 af bij de befaamde 

cello pedagoog Michel Strauss 

in Den Haag. De musici heb-

ben een geweldig programma 

samengesteld met het derde 

kwartet van Schumann, het 

eerste strijkkwartet Opus 11 

van Barber, waarin u onmiddel-

lijk het bekendste deel ‘Adagio 

for Strings’ zult herkennen en 

strijkkwartet nr. 2 Intieme Brie-

ven, misschien wel de meest 

p ers o on l i jke 

compositie uit 

de muzieklite-

ratuur, waarin 

Leo? Janá?ek 

op vurige wijze 

zijn liefde voor 

Kamila Stös-

slová met mu-

ziek kenbaar 

maakte. 

Kaarten

U kunt kaarten kopen bij Brin-

kers Mode en Lingerie, Dam-

merweg 1. De kaarten kosten 

€ 17,50 per stuk, inclusief pro-

grammaboekje, een kop koffie 

in de pauze en een drankje na 

afloop. U wordt verzocht con-

tant te betalen, pinnen is helaas 

niet mogelijk.

U kunt ook kaarten bestellen 

via de website (http://www.con-

certenopdeberg.nl). Als u via de 

website kaarten bestelt, liggen 

deze 30 minuten voor aanvang 

van het concert op naam klaar 

bij de ingang van de kerk.
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DOOR: YSK VONDELING

NEDERHORST DEN BERG - Zaterdag 

18 maart hield de Nederlandse 

Tuinenstichting ( NTs) haar jaar-

lijkse vrijwilligersdag op Kasteel 

Nederhorst. 

De Nederlandse Tuinenstichting, op-

gericht in 1980, zet zich in voor het 

behoud van tuinen en parken die van 

belang zijn door hun vormgeving, be-

planting, cultuurhistorisch karakter en 

ligging. De NTs voert hiertoe onderzoe-

ken uit, geeft adviezen aan eigenaren, 

beheerders en overheden over planont-

wikkeling, herstel en beheer. Daarnaast 

stimuleert de NTs de openstelling van 

particuliere tuinen. De NTs geeft daar-

toe ieder jaar de Open Tuinengids uit 

waarin meer dan 300 tuinen zijn op-

genomen die door donateurs bezocht 

kunnen worden waaronder een ook 

een aantal bijzondere tuinen in Wij-

demeren en het Gooi. Tijdens de druk 

bezochte bijeenkomst werd het eerste 

exemplaar van De Open Tuinen gids 

2017 uitgereikt aan Anton Valk van de 

Stichting Eden Soestdijk, de stichting 

die een ‘groen en duurzaam’ plan heeft 

ingediend voor de herbestemming van 

Paleis Soestdijk. Stefan Jaspers, die met 

zijn Nederlandse verfplantentuin zilver 

won op de Chelsea Flower Show 2016 

ontving van de voorzitster van de NTs 

het tweede exemplaar. 

Twee lezingen

Op het programma stonden twee le-

zingen. Anne Mieke Backer, auteur van 

‘Er stond een vrouw in de tuin’ vertelde 

over haar onderzoek naar de rol van 

de vrouw in de Nederlandse tuinge-

schiedenis. Kunsthistorici belichten 

veelal de rol van de opdrachtgevers en 

tuinarchitecten maar de positie en in-

vloed van vrouwen, of het nu prinses-

sen, burgerdames of boerinnen zijn, 

blijft vaak onbenoemd. Backer vraagt 

zich af waarom ons altijd is verteld dat 

door toedoen van één vrouw het para-

dijs verloren is gegaan, maar waarom 

er maar zo weinig aandacht is voor de 

paradijzen die sindsdien door vrouwen 

zijn gecreëerd.

Na de lunch gaf Robert Jonker van de 

Harmine Wolters Stichting, eigenaresse 

van Kasteel Nederhorst, een presentatie 

over de geschiedenis van kasteel 

en landgoed. Begin 18e eeuw 

wordt in opdracht van Godard 

van Tuyll van Serooskerken de 

tuin heringericht naar de mode 

van die tijd. Jan van Staden maakt 

een ontwerp in geometrische stijl 

met een sterke nadruk op een 

hoofdas. Het bijzondere van Ne-

derhorst is dat dit 300 jaar oude 

tuinontwerp nog grotendeels on-

gewijzigd in het huidige grond-

plan zichtbaar is. Het sierhek in 

Lodewijk XIV- stijl en de mo-

numentale oprijlaan dateren uit 

het begin van de 18e eeuw. De zichtas 

aan de achterzijde van het kasteel was 

echter in de 19e eeuw dicht gegroeid. 

In 2007 is de historische zichtas alsook 

de parterre ( halve open cirkel) achter 

het kasteel, in ere hersteld en momen-

teel is het kasteel weer van alle zijden 

zichtbaar. Helaas wordt de zichtas nu 

bedreigd door plannen voor woning-

bouw binnen de oorspronkelijke sier-

tuin van het kasteel. 

De presentatie illustreerde maar weer 

eens dat het werk van de NTs nog altijd 

Nederlandse Tuinenstichting 
te gast op Kasteel Nederhorst

nodig is. Het belang van het behoud van 

ons historisch groen erfgoed wordt helaas 

nog niet door iedereen onderkend. De mid-

dag werd afgesloten met een rondleiding 

over het landgoed waar de vele duizenden 

krokussen die de afgelopen jaren door vrij-

willigers uit Nederhorst den Berg zijn aan-

geplant, er in de regen een beetje treurig bij 

stonden.

www.tuinenstichting.nl; 

www.kasteelnederhorst.nl

NOORD- HOLLAND- Het is volop 

lente en iedereen trekt er op uit om 

te genieten van de natuur. Maar het 

is oppassen geblazen, want ook de 

teken zijn weer actief. Deze kleine 

beestjes kunnen voor veel ellende 

zorgen. Jaarlijks lopen ruim 1 mil-

joen mensen een tekenbeet op. 

Landschap Noord-Holland vindt dat 

iedereen onbezorgd van de natuur 

moet kunnen genieten. De natuuror-

ganisatie stelt daarom 10.000 gratis 

tekenpassen beschikbaar voor iedereen 

die naar buiten gaat. Deze pas is een ef-

fectief preventiemiddel dat besmetting 

door een teek kan beperken.   

Een tekenpas blijkt nog altijd de veilig-

ste manier te zijn om een teek te ver-

wijderen. Dankzij het handige credit-

cardformaat is de tekenpas makkelijk 

mee te nemen in de portemonnee en 

zijn mensen altijd voorbereid. Boven-

dien heeft de pas een inkeping om zo-

wel volwassen als jonge teken (nimfen) 

snel en soepel te verwijderen. Inwoners 

van Noord-Holland kunnen de pas 

vóór 14 april a.s. aanvragen op land-

schapnoordholland.nl/tekenpas. Maar 

wees er snel bij. Want op=op. 

Risico’s

Als je door een teek gebeten bent, loop 

je het risico op de infectieziekte, de 

ziekte van Lyme. Om dat te voorko-

men, moet een teek zo snel mogelijk 

worden verwijderd. Hoe langer de teek 

in de huid zit, des te groter de kans op 

deze ziekte. De nimf, de onvolwassen 

teek, is waarschijnlijk de belangrijkste 

overbrenger van deze ziekte. Ze zijn 

niet groter dan een speldeknop en vaak 

moeilijk te zien. Je kunt jezelf het beste 

beschermen door gesloten kleding te 

dragen: lange mouwen, lange broek. 

En als je buiten bent geweest, altijd je 

Buiten

kleding en lichaam controleren op teken. 

Teken moeten zo snel mogelijk worden 

verwijderd. www.landschapnoordholland.

nl/tekenpas 

Foto: Hans Smid

NEDERHORST DEN BERG- Op vrij-

dagavond 7 april a.s. komen de he-

ren Maarten Bootsma en Willem 

Mooij, uit Loenen aan de Vecht, 

een lezing houden met als thema: 

‘Water’. De lezing wordt gehouden 

in de Bergplaats en begint om 20.00 

uur.

In de presentatie wordt een vijftal as-

pecten behandeld die aan water, in het 

bijzonder de Vecht en het vroegere 

Merwedekanaal, verbonden zijn, zoals: 

Middelen om het water over te steken, 

Geld verdienen, Verdedigingswerken, 

Recreatie, Bedreiging & Overlast  

Het geheel wordt opgeluisterd met fo-

to’s en platen uit vooral verleden maar 

ook richting heden. Ook unieke foto’s 

van de overstroming van de Vecht in 

1928 maken deel uit van de presentatie. 

De raakvlakken met Nederhorst den 

Berg komen uiteraard 

ook aan de orde. Graag 

tot ziens op 7 april a.s. 

in de Bergplaats. De 

toegang is gratis.

Vecht overstroming 1928 

bij Mijndense sluis

Historische Kring Nederhorst den Berg

Lezing over aspecten rond ‘Water’

Gratis tekenpas Landschap Noord-Holland

Ontwerp van Jan van Staden uit 1713
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Afgelopen zondag 26 maart heeft 

topjudoka Anicka van Emden drie 

lessen verzorgd bij Ryu ’t Gooi Sport. 

Ze heeft lesgegeven aan de kleintjes -8 

jaar en de recreantengroep + 8 jaar en als 

laatste de wedstrijdgroep van Ryu ’t Gooi 

Sport onder handen genomen met een 

pittige training. Anicka van Emden heeft 

verleden jaar (2016) als enige judoka een 

medaille gewonnen tijdens de Olympi-

sche spelen in Rio. Om deze topjudoka 

nu in levenden lijve te zien en mee te 

maken is voor iedereen een inspiratie-

bron om zich met judo verder te ontwik-

kelen. Iedereen heeft ontzettend genoten 

van deze enthousiaste lessen en heeft de 

smaak naar meer te pakken. Door het 

organiseren van judoclinics van de beste 

judoka’s in Nederland wil Ryu ’t Gooi 

Sport meer doen voor de ontwikkeling 

van haar judotalenten.

Topjudoka bij Ryu ’t Gooi 

NEDERHORST DEN BERG - Op zon-

dag 19 maart was het eindelijk zo-

ver: Indoor Cycling Circus Sweat. 

Een marathon van maar liefst 5 uur 

in het Friendship Sports Centre in 

Amsterdam Noord; de thuisbasis 

van sportclub Only Friends. 

Een sportclub speciaal voor kinderen 

met een lichamelijke of verstande-

lijke beperking of chronische ziekte. 

Om dit prachtige initiatief voort te 

kunnen zetten is natuurlijk geld no-

dig, veel geld. Daarom wordt jaarlijks 

deze indoor cycling marathon geor-

ganiseerd, waar deelnemers een fiets 

‘kopen’. Daarnaast worden sponsoren 

gezocht die het evenement financieel 

willen ondersteunen. Dit jaar heeft In-

door Cycling Circus Sweat een bedrag 

van 13.130,30 euro aan Only Friends 

kunnen overhandigen! 

SportLokaal  heeft met een team van 

26 deelnemers meegedaan. Zij hebben 

zich natuurlijk goed voorbereid, door 

wekelijks indoor cycling lessen bij 

SportLokaal te volgen en twee weken 

van tevoren een mini-marathon te 

fietsen. Wil je volgend jaar ook mee-

doen? Meld je aan bij SportLokaal en 

start nu al met je voorbereidingen, 

want volgend jaar doen we weer mee!

Foto: Louis van Praag

SportLokaal fietst voor 
Only Friends

Natuur

LOOSDRECHT - Op donderdag 23 

maart werden de laatste wilgen-

bundels aan elkaar geknoopt door 

leden van het bestuur Proefproject 

legakkers. Daarmee is de basis van 

de nieuwe legakker (smalle stro-

ken grond die vroeger werden ge-

bruikt om het veen op te drogen) 

bij de Muyeveldse Wetering in de 

Loosdrechtse plassen een feit. 

De vergane legakker van maar liefst 250 

meter lengte (later nog 80 meter) wordt 

opnieuw opgebouwd door wilgenras-

ters te vullen met veenslib afkomstig 

uit de Loosdrechtse plassen (1ste plas). 

Deze wordt voorzien van een vier me-

ter brede oever van riet. De legakker is 

dan ook niet voor recreatieve doelein-

den bedoeld maar voor natuurontwik-

keling waaronder als broedplaats voor 

vogels.

Veenslib

De provincie Noord-Holland en het 

Plassenschap Loosdrecht onderzoeken 

in samenwerking met een groot aantal 

partijen of het mogelijk is om veenslib 

uit de Loosdrechtse plassen te gebrui-

ken bij de opbouw van vergane legak-

kers. Hierdoor verbetert de bevaar-

baarheid van de plassen en versterkt de 

cultuurhistorische waarde van het le-

gakkergebied. Het herstel van de legak-

kers met bagger uit de plassen is een 

eerste stap richting het oplossen van de 

baggerproblematiek van het gebied.

Het proefproject levert waardevolle 

informatie over de bruikbaarheid van 

veenslib uit de Loosdrechtse plassen als 

bouwstof. Wanneer blijkt dat deze me-

thode succesvol is, kan deze werkwijze 

op meer locaties worden toegepast. Er 

gaat volgens aannemer Dick van Aals-

burg nog altijd weinig boven een ‘zink-

stuk’ zoals bij deze proef gebruikt. Het 

raster van wilgentenen samengebon-

den tot wiepen en opgevuld met jonger 

rijshout is nog altijd onovertroffen als 

het gaat om het tegengaan van bode-

merosie. De meest recente aanpassing 

in het systeem van de afgelopen decen-

nia is de toepassing van een stuk geo-

textiel (maisdoek), dat een effectieve 

barrière vormt om het zand eronder op 

zijn plek te houden. Het wilgentenen-

raster steekt variërend 1 tot 2,5 meter 

diep. 

Samenwerking

Dit proefproject is een bijzonder sa-

menwerkingsproject van Plassenschap 

Loosdrecht, provincie Noord-Holland, 

provincie Utrecht, gemeente Wijdeme-

ren, gemeente Stichtse Vecht, Water-

schap Amstel, Gooi & Vecht en Belan-

genvereniging Loosdrechtse Plassen 

(BELP). 

Volgens projectleider Dineke Mulderij 

is het ook financieel aantrekkelijk voor 

op de lange duur. Een houten beschoei-

ing kost al snel zo’n 400 euro de strek-

kende meter en moet na 25 jaar ver-

vangen worden. Een legakker met een 

rietkraag als oever is voor altijd, maar 

heeft wel onderhoud nodig. De exacte 

kosten zijn nog niet bekend, het vari-

eert tussen de 200-800 euro per meter.

Wethouder Jan Jaap de Kloet bena-

drukte het belang van het project 

DOOR: PATRICIA IJSBRANDY

Proefproject legakkers Loosdrechtse plassen

omdat het een kans biedt om de aantrek-

kelijkheid, de bevaarbaarheid en toeganke-

lijkheid van het gebied te verbeteren. “Als 

deze pilot lukt, hebben we hier heel belang-

rijk werk gedaan voor overige gebieden in 

Nederland”  zei de heer Dulfer namens het 

Plassenschap. 

Jaap van Waveren, bestuurslid BELP, was 

opgelucht: “De typisch Loosdrechtse arg-

waan naar nieuwe projecten is nu bij be-

woners wegnomen. We hebben er de volste 

vertrouwen in dat het gaat lukken. We kun-

nen niet wachten tot er de komende week 

wordt begonnen met baggeren.”
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Muziek DOOR: NIELS VAN DER HORST

Apps
Op woensdag 5 april is er van 10.00-12.00 

uur in Bibliotheek Gooi en meer, vestiging 

Loosdrecht, een Digicafé met als thema 

bibliotheek-apps. Deze ochtend wordt 

aandacht besteed aan het gebruik van de 

verschillende apps van de bibliotheek. U 

krijgt inzicht in, en informatie over, het ge-

bruik van de volgende app’s: de Wise app; 

E-books app; LuisterBiebapp; Verhalen-

Bieb app.  Neem je eigen smartphone of 

tablet mee en doe meteen mee!

’s -GRAVELAND – De Daniël Stalpaert 

Stichting heeft als doel om de kerk 

en pastorie aan het Noordereinde 

financieel te steunen. De kerk – in 

1658 ontworpen door de naam-

gever van de stichting – wordt zo 

geholpen bij het benodigde onder-

houd. Afgelopen vrijdag was de kerk 

setting voor een concert van het 

Cuypersensemble. 

De opbrengst was bestemd voor res-

tauratiewerkzaamheden. Het Cuyper-

sensemble is een jeugdstrijkorkest. De 

circa 30 leden hebben de leeftijd van 

10-17.

Samen oefenen 

De inmiddels overleden Jouke van 

der Leest startte het ensemble 30 jaar 

geleden in Hilversum. In gesprek met 

zijn vrouw Ria hoor ik dat ‘het in eer-

ste instantie voor onze eigen kinderen 

geregeld was om samen te oefenen. En 

al snel ook voor die van onze collega’s 

bij het toenmalige Radio Kamerorkest’. 

De naam Cuyper was ontleend van het 

eerste adres waar de kinderen met el-

kaar oefenden: het Dr.P.J.H. Cuypers-

plein te Hilversum. Door de kwaliteit 

en populariteit steeg het niveau snel. 

Tegenwoordig moet je net als bij ande-

re orkesten auditie doen om een Cuy-

periaan te worden.

Geen gezelligheidsclub

Dirigent Maurits Wijzenbeek is streng 

voor de kinderen. “Kwaliteit gaat hand 

in hand samen met discipline. Dus als 

je daarvoor wil gaan moet je strikt zijn. 

Het is geen gezelligheidsclub.” Op de 

website lees je terug dat verjaardagen 

en vakanties ondergeschikt zijn aan 

de agenda van het orkest. En het werpt 

zijn vruchten af. Ze waren al prijswin-

naar op het Europees Muziekfestival 

voor de jeugd in België, waar ze eind 

april opnieuw aan meedoen.

Concert

Het concert bestond uit zeer sfeervolle 

muziek. Daarnaast stond ook het ac-

cordeon centraal. Voor de verschil-

lende solopartijen was Dirk Overbeek 

uitgenodigd. Al iets verder in zijn ont-

wikkeling (halve finalist Prinses Chris-

tina Concours) maar 

nog steeds een tiener. 

Het begon met een le-

vendig en fris stuk van 

Ricciotti gevolgd door 

een verrassend extra 

werk van Tonny Eyk. 

Vervolgens werden 

we meegenomen door 

een lyrische doch met 

fraaie nuances gespekte serenade van 

Elgar, waarna het accordeon ten to-

nele verscheen: Galliano, Piazzola en 

Dvorak zetten de reeks mooi gekozen 

werken voort. Afgesloten werd met de 

Aria uit de Goldbergvariatie van Bach 

en Roemeense dansen van Bartok.

Leonora, Otto en Alan

Leonora, Otto en Alan waren de drie 

exponenten van het Cuypersensemble 

die ik na het concert even sprak. Res-

pectievelijk 13, 11 en 13 jaar oud waren 

deze bijna vroeg volwassenen. Ik was 

benieuwd naar welk werk ze het leukst 

vonden. “Galliano!” zeiden de jongens 

spontaan. Ik gaf aan dat ik het een span-

nend stuk vond, een beetje als filmmu-

NEDERHORST DEN BERG- Wat kan 

muziek toch heerlijk zijn! Dat kon 

je vorige week donderdag beleven 

tijdens de afsluiting van een muziek-

project op de Mr. Kremerschool in 

Nederhorst den Berg. Alle groepen 

vertoonden een gevarieerd pro-

gramma op multi-culti basis.

DOOR: HERMAN STUIJVER

Maya, Rita en Herman van Samba 

Salad hadden de kinderen goed voor-

bereid. Met een aanstekelijk enthousi-

asme namen ze publiek en deelnemers 

mee in een wervelende show over de 

hele wereld. De kleuters van groep 1 

en 2 stapten als stoere zoetwaterma-

trozen over de vloer. Ze maakten ge-

baren en geluiden die pasten bij de 

muziek. En we weten nu dat piraten 

geen wc-papier gebruiken voor hun 

billen, maar gewoon kranten. 

De Zonnestraaltjes van groep 3 dans-

ten op een lekker calypsomelodietje. 

Een en al vrolijkheid, ze zongen: ‘Zet 

je stralen aan’ en dat lukte. Even dacht 

je dat groep 4 geen zin had, ze begon-

nen in de slaapstand. Maar toen wer-

den ze wakker op een zaterdagmor-

gen, op een stevig salsaritme. Een van 

de jongens had zulke soepele heupen, 

om jaloers van te worden. De Jambo 

Singers van groep 5 antwoordden per-

fect in het Swahili op de kreten van 

hun Keniaanse voorman. Begeleid op 

de gitaar door Herman zongen ze zelfs 

tweestemmig ‘Hakuna matata’. Inder-

daad, maak je geen zorgen, op een 

zonovergoten doordeweekse middag 

in de aula aan de Reigerlaan. 

“Nee, niet zwaaien naar je 

moeder. Denk je dat Justin 

Bieber dat ook doet” zei 

de muziekbegeleider tegen 

een enthousiast meisje uit 

groep 6/7. Een schot in de 

roos, want vanaf dat mo-

ment zongen de kinderen 

de ene na de andere Engels-

talige klassieker. Van ‘Jump 

Down’ tot Peter Tosh ‘One 

Love’. Het klonk geweldig! 

De slotact was voor groep 

8 die vol overgave een show 

gaf op slaginstrumenten. 

Een schuchter begin in de vorm van 

een vraag-en-antwoordspel ontaardde 

in een swingend geheel met djembé’s, 

drums, tamboerijnen en wat dies meer 

Muzikaal slotfestijn op Mr. Kremerschool

Concert van het Cuypersensemble. 

Jong geleerd, jong gedaan

ziek. “Een mooi stuk inderdaad, heel leuk 

om te spelen” zei Alan. “Ik vond Dvorak het 

leukst denk ik” zei Leonora. De kinderen 

vertelden dat ze klassiek zijn opgevoed en 

al zo’n acht jaar bezig zijn met muziek. Otto 

dus al vanaf zijn 3e! “Toen ik 2 jaar was, was 

ik al fan van Janine Jansen. Nu niet meer 

hoor!” Zijn ze wel eens zenuwachtig? “Nou” 

zegt Alan, “ik ben gedeeld concertmeester. 

Dan speel je solopartijen als deze voorko-

men. In het begin was ik wel zenuwachtig 

maar nu niet meer. Leonora voegt toe dat 

ze al heel veel concerten hebben gedaan. Ze 

zijn er aan gewend.

Op www.cuypersensemble.nl vindt u waar 

de volgende optredens plaatsvinden en op 

www.danielstalpaert.nl vindt u onder meer 

de agenda van de stichting.

ANKEVEEN- Het is weer lente, en dan 

krijg je er weer zin: buiten tennissen. 

Bij ARTV kan dat. Onlangs werd een 

open ochtend georganiseerd, waar 

u kennis hebt kunnen maken met 

de Ankeveense Tennisvereniging 

en de nieuwe tennisleraar Frank 

Sommandas. Op zondag 9 april is het 

Voorjaarstoernooi. 

Op zondag 9 april zal het eerste buiten-

toernooi van het nieuwe seizoen wor-

den gehouden. 

Het toernooi zal rond 13.00 uur be-

ginnen. U kunt zich hiervoor indivi-

dueel opgeven; bovendien kunt u één 

introducé uitnodigen. Wilt u er meer 

meenemen, overlegt u dan even van te 

voren.

De wedstrijden zullen gespeeld wor-

den in mix dubbels, heren dubbels en/

of dames dubbels.

U kunt zich aanmelden per e-mail bij  

ankeveensertv@gmail.com . De deel-

name is geheel gratis! 

Uw inschrijving dient wel voor maan-

dag 3 april binnen te zijn. Graag tot de 

9e!

Noteer alvast in uw agenda de data van 

de volgende toernooien: Zomernacht 

toernooi vrijdagavond  30 juni; Mix zo-

mernacht zaterdagavond 9 september. 

www.tennissenbijartv.nl

ARTV Voorjaarstoernooi 

zij. De witte pakjes verhoogden het Brazi-

liaanse effect. Zelfs de hele school klapte 

op een gegeven moment ritmisch mee. 

Muziek is goed voor je, dat was zonne-

klaar op de Mr. Kremerschool. 
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Nieuws Club 4711
Uitslag maandtoernooi 
biljarten Zaterdag 25 
maart: 1. K. Jacobs & 

C. UitdenBosch & M. 

Zieleman (8 pt.), 2. W. 

Clements & J. van Greu-

ningen & J. van Wijnen (6 pt.), 3. Mw. T. 

Bos & J. UitdenBosch & M. v.d. Velden 

(4 pt.)

Nieuws Biljartvereniging Overmeer
Uitslag + stand onderlinge competitie 

20 maart: H. Stalenhoef - J. Kloosterman 

2-0, R. Korteling - W. Lam 0-2, W. Cle-

ments - M. v.d. Velden 2-0, T. Otten - J. 

Kloosterman 3-0, P. van ‘t Klooster - M. 

Verlaan 3-1. Stand aan kop: H. Stalen-

hoef 23-46, W. Clements 22-35, W. Lam 

24-34

Thuis-programma deze week
Donderdag 30 maart 19.30 uur: onder-

linge competitie BV Overmeer, zaterdag 

1 april 16.00 uur: zomercompetitie bil-

jarten 

Openingstijden + contact
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden)

Telefoon: 06.20.40.80.58

Sport DOOR:  HERMAN STUIJVER

Vandalen betalen deel schade
’s-GRAVELAND- De nog onbekende 

vandalen die in de nacht van 10 op 11 

maart voetbalclub SV ’s-Graveland 

een forse schadepost berokkenden, 

hebben een deel van de schade be-

taald. Inmiddels zijn de beelden te 

zien op: svsgraveland.com. 

Doelnetten werden kapot gesneden, 

de tekst ‘Nederhorst’ over een opper-

vlakte van 20 m2 op het kunstgrasveld 

geverfd, een drol op de middenstip en 

andere vernielzuchtige activiteiten. 

Blijkbaar hadden de daders spijt van 

hun onverantwoorde daad, want ze 

stuurden in een envelop een geldbe-

drag plus spijtbetuiging naar de ver-

eniging. Volgens voorzitter Koen Jan-

maat waren de euro’s niet voldoende 

om de schade te dekken, maar hij kan 

het bedrag niet noemen om geen ‘da-

derkennis’ te verspreiden. Bij VV Ne-

derhorst heeft men uit de videobeel-

den geen daders kunnen herkennen. 

Het staat dus ook nog niet geheel vast 

dat de vandalen uit Nederhorst den 

Berg kwamen. 

Inmiddels heeft SV ’s-Graveland de 

camerabeelden op de site geplaatst. 

Dan zie je acht personen die met ge-

reedschap, veelal met capuchons, zich 

goed voorbereid een weg banen naar 

de velden. Hoewel de schuldbetui-

ging wellicht ‘lief ’ wordt gevonden 

door bepaalde personen, wil het 

bestuur van de club toch dat de 

schuldigen zich melden. En de 

gehele schade vergoeden. “Wees 

zo sportief om de consequenties 

van je daden in te zien door je 

aan te melden. Dat kan ook via 

een tussenpersoon” zegt Koen 

Janmaat. Overigens zijn er sterke 

aanwijzingen dat de vandalen uit 

het Vechtdorp komen, er zouden 

Bergers zijn die wisten dat er een 

groep met auto’s naar het Kinin-

elaantje afreisde. Als u iemand 

op de beelden herkent of andere 

aanwijzingen hebt, graag melden: 

info@svsgraveland.com.

ANKEVEEN- Afgelopen zondag-

middag sloten de jeugdleden van 

schaatsvereniging De Vijf Dorpen 

de winter af met een feestje in het 

Wapen van Ankeveen. Yara Kok en 

Tycho Bakker kregen een beker als 

snelste schaatser en alle andere 80 

jeugdige schaatsers tussen 6 en 12 

jaar een fraai certificaat. 

Elke zaterdagmiddag is er tussen 

september en april een file richting 

Amsterdam, want dan gaan de jonge 

schaatsers uit Ankeveen, Kortenhoef, 

Nederhorst den Berg en ’s-Graveland 

naar de Jaap Edenbaan. Daar krijgen 

ze in acht groepen schaatstrainin-

gen met twee trainers per groep, stipt 

tussen 16.55 en 17.55 uur. Terwijl de 

ouders in de kantine gezellig genie-

ten van een drankje, doen de kinde-

ren hun best goed te bewegen op de 

smalle ijzers. De Vijf Dorpen draait 

voor 100% op vrijwilligers, dat is een 

feit om eens bij stil te staan. Aan het 

eind van het seizoen zijn er wedstrij-

den. Dan moeten de kinderen 2x 45 

meter hard schaatsen en slalommen, 

het is dus snelheid en vaardigheid. 

Voordat de prijzen werden uitgereikt 

kregen alle kinderen een zakje chips 

en een consumptiemuntje. Daarna 

trad goochelaar, buikspreker en bal-

lonvouwer Dennis op. Hij wist de kin-

deren drie kwartier te entertainen met 

goocheltrucs die iedereen door had 

en die toch leuk en verrassend waren. 

Het paste prima bij de visie van de ijs-

club dat de kinderen vooral lachend 

op het ijs moe-

ten staan, de lol is 

het belangrijkste. 

Hoewel de meeste 

ouders onophou-

delijk met luide 

stem door bleven 

kletsen tijdens het 

optreden, hadden 

de kinderen veel 

plezier. Met de 

Franse Felix met 

z’n slappe tover-

stokje en de bij-

dehante Britt die 

alles door had, was 

het lachen, gieren, brullen. 

Ezel Slinger reikte de prijzen uit aan 

Yara Kok(9 jr.) en Tycho Bakker (11 

jr.), beide uit Nederhorst den Berg. 

Jeugdschaatsers Vijf Dorpen sluiten seizoen af

Volgend jaar een nog groter feest, want 

dan bestaat de Vijf Dorpen 35 jaar!

De jeugd van de afdeling handbal 

van ASV heeft met het geld dat zij 

ophaalden met de Grote Club Actie 

zichzelf getrakteerd op een hand-

balclinic van een toptrainer uit de 

Nederlandse handbalwereld, Erik 

van der Wel. 

De clinic was in drie delen opgezet 

zodat alle teams de volle aandacht van 

Erik kregen en hij de jeugdleden op 

hun eigen niveau kon benaderen en 

verbeteren. Wat een enorm enthou-

siasme en kunde straalt deze man uit 

en wat een talent om dit over te bren-

gen op de jeugd! Vanaf de eerste tot 

de laatste seconde wist hij iedereen te 

boeien met soms op het oog heel sim-

pele oefeningen die gaandeweg steeds 

verder verdiept werden qua moeilijk-

heidsgraad en snelheid. Het plezier en 

enthousiasme spatte er 

vanaf bij alle jeugdle-

den. De jongste deel-

nemers van 7-11 jaar 

werden beloond met 

een door Erik gesig-

neerde oorkonde en zij 

mochten natuurlijk met 

hem op de foto. Het was 

een fantastische dag en 

zowel de jeugd als de 

trainers en de coaches 

hebben heel veel opge-

stoken tijdens deze clinic wat ze zeker 

zal helpen bij het vervolg van de veld-

competitie. Een speciaal woord van 

dank aan alle mensen die Grote Club 

Actie- loten van de handbal hebben 

gekocht en deze clinic daarmee mo-

gelijk maakten, aan Erik van der Wel 

voor zijn liefde voor de handbalsport 

en aan sponsor  Dirk’s Sportcafé.  Ben 

jij tussen de 7 en 11 jaar en wil je een 

keer deelnemen aan de meest flitsende 

teamsport die er is? Kom op donder-

dagavond van 18.00 tot 19.00 uur een 

keer meetrainen op het sportcomplex 

van ASV te Ankeveen en maak kennis 

met de fantastische sport handbal. 

Top ASV- handbalclinics dankzij 
Grote Club Actie
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Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc 

bestand) opsturen voor vrijdag16.00 uur en 

voor de weekendactiviteiten is de sluitings-

tijd: zondag 20.00 uur. Foto’s aanleveren als 

JPG bestand, let op de beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

De eerste helft kon ASV ‘65 nog wel 

aardig partij bieden en was de 0-1 

ruststand wel een juiste afspiege-

ling van de krachtsverhoudingen. 

Na rust een aandringend ASV, maar 

dit bleef zonder gevaar en het was 

Nederhorst dat de Ankeveners een 

lesje in effectiviteit gaf. 

Na 70 minuten stond het 0-3. Toen was 

de wedstrijd wel gespeeld en gaf de 

achterhoede nog drie cadeautjes weg, 

waardoor het toch wel enigszins geflat-

teerd 0-6 werd. Een compliment mag 

aan Nederhorst gegeven worden aan-

gezien zij het uiterste eruit haalden en 

tot de laatste minuut ondanks de grote 

voorsprong strijd leverden.

JO19 verslaat BFC

Het werd een verdiende overwinning 

op BFC JO19-6, het was Camiel Hid-

dinga die allebei de doelpunten maakte 

voor ASV ‘65. Assists waren er van 

doelman Rico Souverijn en van Ma-

thijs van de Riet. Opvallend was de 

geestdrift in de ploeg van Hans Rook 

waarmee de overwinning werd bereikt.

JO13 verliest van CSW

ASV ‘65 kwam  nog wel met 1-0 voor 

nadat Casper Denker werd neergesa-

beld in het strafschopgebied. Jasper 

Kriek verzilverde de toegekende penal-

Sport DOOR:  RICHARD BAAR, DICK BLOM EN MARC DEGEKAMP 

Voetballen in ’s-Graveland

Verlies in Almere bij AS’80
’s-Graveland heeft de reeks goede 

prestaties van maart niet goed kun-

nen afsluiten. In Almere werd ruim 

maar geflatteerd met 1-5 verloren 

van AS’80, dat zoals vaker een door 

’s-Graveland in Almere niet te klop-

pen tegenstander is gebleken. 

De penalty tegen, op slag van rust, was 

achteraf het breekpunt in de tot dan toe 

gelijkopgaande wedstrijd. Door twee 

defensieve fouten na rust speelde ’s-

Graveland vervolgens al snel een verlo-

ren wedstrijd. Gerben van Veen zorgde 

in de eerste helft voor de gelijkmaker.

Senioren

Het 4e profiteerde maximaal van het 

niet verzetten van de klok van meer-

dere spelers van Victoria en won een-

voudig met 15-3 winst. Het 35+ tuinde 

er naar eigen zeggen in uit bij Baarn 

35+. Na een 1-3 voorsprong werd weg-

gegeven.

VR1 eindelijk weer in actie 

Het was even geleden, maar afgelopen 

zaterdag speelde VR1 weer en het won 

thuis met 3-2 van CSW VR2. MO17-

1 speelster Sarah Cuiper zette haar 

debuut luister bij met een doelpunt. 

Carlijn Pos en Nathalie Kiem waren de 

andere doelpuntenmakers.

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal hard onderuit tegen Nederhorst 
ty. UIteindelijk werd het toch nog 1-2 voor 

de ploeg uit Wilnis.

Zaterdag- 2 wint van BVV

In dit zeer sportieve duel was het Fabian 

Blokker die tweemaal scoorde. Hans Pos 

scoorde fraai de 3-0 uit een goed genomen 

corner van Mikel Kisjes. Hierdoor passeert 

ASV de Blaricummers op de ranglijst.

Nederhorst heeft zondag jl. een ge-

makkelijke overwinning behaald in 

Ankeveen. Vanaf de start waren de 

Bergers duidelijk beter dan de thuis-

club. 

In de 10e minuut ging Luuk van Huis-

stede op links goed door, legde voor op 

broer Jesse, die de bal over de keeper 

heen binnenschoot. Nederhorst had 

de wedstrijd voor rust moeten beslis-

sen, maar in de 37e minuut schoot Rijk 

Bruins  tegen de binnenkant van de 

paal. Bijna kwam ASV nog op 1-1 maar 

spits Van der Greft kon de bal niet goed 

meekrijgen.

Na rust domineerde Nederhorst de 

wedstrijd vanaf het begin en in de 57e 

minuut werd een fout in de verdedi-

ging afgestraft door Thomas Grolle-

man (0-2). Een minuut later kon Rijk 

Bruins na geklungel inde ASV-defensie 

de 0-3 binnenschuiven. Hierna was 

de wedstrijd gelopen. Door een aantal 

verdedigingsfouten kon Nederhorst via 

Jesse van Huisstede in de 78e minuut en 

Luuk in de 83e en 89e minuut uitlopen 

naar (0-6).

Senioren

Nederhorst-2 moest naar Leersum en 

won voor de vijfde keer op rij. HDS 

werd in een spannend treffen met 3-4 

verslagen.Het 3e speelde thuis tegen het 

Amstelveense Nautilus-2 en won nipt 

met 3-2 . Nederhorst-4 verloor met 3-2 

door in de laatste minuut een tegentref-

fer te incasseren. Zaterdag 2-pakte weer 

eens een punt en speelde in een doel-

Voetballen in Nederhorst

Overtuigende winst in derby tegen ASV 
puntrijkduel met 5-5 gelijk tegen CSW

Jeugd onder 11

De jongens onder 11-1 blijven het uitste-

kend doen in de 1e klasse. Door met 6-1 

te winnen van Hertha JO11-1 blijft men 

koploper. De JO11-2 wonnen thuis met de-

zelfde cijfers van Wasmeer daar waar JO11-

3 het in een wedstrijd met veel doelpunten 

met 4-8 moesten afleggen tegen koploper 

CSW JO11-3. JO11-4 moesten naar Laren 

maar is geen uitslag van bekend.

Voor info www.vvnederhorst.org

MO13-2 cupfighter

MO13-2 is dit seizoen de cupfighter van de 

vereniging. Het bereikte afgelopen zaterdag 

via een 4-2 overwinning op Renswoude 

MO13-1 de laatste 8 van de beker.

Eerste overwinning MO17-2

Het aanhoudende enthousiasme is be-

loond: MO 17-2 won zaterdag voor het 

eerst. Tegenstander Buitenveldert MO17-4 

werd met 1-0 verslagen.

 

JO17-1 naar kampioenschap

De reeks van vier zware wedstrijden is de 

JO17-1 goed gestart. Zaterdag jl. werd van 

naaste concurrent Robin Hood met 3-1 

gewonnen. Jorn Kerkhof (2x) en Melle van 

Dijk scoorden.

Zuidereinde-Zuid

Maandag 3 april starten werkzaamheden 

voor de herinrichting van het Zuidereinde 

(van Burgerlaan tot en met de Zuidersluis). 

Hierdoor is de bereikbaarheid van de ver-

eniging de komende maanden wat minder. 

Via onze site berichten we per fase hoe deze 

is geregeld.

NEDERHORST DEN BERG- Afgelopen 

zondag werd er weer gestreden om 

de bekers voor de B, L en M- dres-

suur op de manege Laanhoeve. De 

33 deelnemers strijden in deze ge-

vorderde klasse voor de prijzen en 

voor het behalen van punten om te 

kunnen starten in de later dit jaar te 

houden clubkampioenschappen.

DOOR:  CEES STALENHOEF

De wedstrijd werd gejureerd door Di-

ane Schroor. Schrijfster Kunie Bos as-

sisteerde haar.

De eerste groep van 18 deelnemers 

reed op manegepaarden/pony’s. De 

tweede groep van 15 deelnemers reed 

op eigen paarden/pony’s.

Dit kan zijn op een eigen paard/pony 

die op de manege staat (intern) of op 

een ander plek (extern)

In de eerste groep werd in de B: 1.Ky-

ara Sansaar op Tangelo met 207,5 pnt; 

2. Danique van de Broek op Held met 

201 pnt; 3. Bibi Griffioen op Lucy met 

200 pnt; 

In de L1:1. Chassity v/d Broek op Resi 

met 201 pnt; 2: Rocha Waals op Resi 

met 196 pnt. In de M1: Anne-Marie op 

Tyrona met 173 pnt.

In de tweede groep op de eigen paar-

den/pony’s werd in de B: 1. Marieke 

van Schaik op Nikke met 202 pnt; 2. 

Muriel Veldhuijzen op Nuts met 200 

pnt.

In de L1, L2: intern 1. Lotte Giezen op 

Coleman met 201 pnt. In de L1, L2 : 

extern; Doris Scheel op Alcher met 

207 pnt. In de M1:1. Paula v.d. Bosch 

op Floortje met 207 pnt.

Alle mensen die op deze dag weer – 

op welke manier dan ook  - hebben 

meegeholpen in het welslagen, weer 

hartelijk dank.

Rijvereniging Nederhorst

B, L en M- dressuur



Woensdag  maart 20 Weekblad Wijdemeren

Colofon

Uitgave/administratie
Dunnebier Print
Nieuw Walden 6, Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00

Redactieadres: 
Postbus 88
1394 ZH Nederhorst den Berg

Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 

Advertenties Info & prijzen,
Ineke Dunnebier
Tel. 0294 25 62 00
ineke@dunnebier.nl

Redactie-medewerkers:
•  Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl
•  Karin van Hoorn
   karinvanhoorn@planet.nl
•  Joop Glijn

joopglijn@kortenhoef.nl
•  Barbara Schriek

barbaraschriek@hotmail.com
•  Saskia Luijer

saskialuijer@hetnet.nl
•  Mirjam Arnoldy

arnoldy@tiscali.nl
•  Mark Hilberts

markhilbertssportpublicaties@gmail.nl

•  Jasper Vlaanderen
jaspervlaanderen@kpnmail.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Trots poseren de Eritrese statushouders met 

wethouder Sandra van Rijkom, nadat zij de 

Participatieverklaring hebben ondertekend. 

Ze onderschrijven onze vrijheid, gelijkheid en solidariteit.

Wijdemeren in Beeld
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KORTENHOEF- Over een kleine 

week, namelijk op 5 april, beleeft 

Toneelvereniging DSO haar première 

van de twee stukken die zij opvoert 

in De Dobber: de tragikomedie Wilde 

Marjolein en Tijm en de komische een-

akter Speurgezeur. 

De afgelopen periode is er hard gerepe-

teerd door de vereniging. Omdat er twee 

stukken worden opgevoerd, was er ook 

een strak repetitieschema nodig. De twee 

regisseurs, Ger van Groningen en Peter 

Hendriksen, moesten duidelijke afspraken 

maken, zodat er door de spelersgroepen 

optimaal gerepeteerd kon worden. Ge-

lukkig is dit allemaal gelukt en staat DSO 

volgende week vol vertrouwen weer op het 

podium van De Dobber in Kortenhoef.

De beide stukken staan helemaal op zich-

zelf – voor de pauze kunt u genieten van 

Wilde Marjolein en Tijm en na de pauze 

van de atypische eenakter Speurgezeur. In 

Wilde Marjolein en Tijm draait het om 

de familie Bijsterveld, bij wie er niet echt 

sprake is van soepele familieverhoudingen. 

Vader Leo is vooral druk met zijn tuincen-

trum, moeder Loes 

probeert koste wat 

het kost de familie 

bij elkaar te hou-

den en de kinde-

ren, de wat simpele 

Marjolein en de 

naar een sekte ge-

vluchte Tijm, heb-

ben zo hun eigen 

beslommeringen. 

Op de avond voor 

het huwelijk van 

dochter Marjolein 

lijken de fami-

liebanden steeds 

meer te gaan wrin-

gen.

In de komische eenakter Speurgezeur 

wordt er in eerste instantie getracht een 

moord op te lossen. Maar is dit wel een de-

tectiveverhaal? Wat is er toch met de spe-

lers aan de hand? Is dit een toneelstuk of 

een anti-toneelstuk? U zult al snel met an-

dere toneelogen naar deze eenakter kijken. 

Zin om te komen kijken? DSO speelt van 

5 t/m 8 april in De Dobber in Kortenhoef. 

De kaarten zijn te verkrijgen via www.to-

neeldso.nl of bij Huart Makelaardij aan de 

Dodaarslaan in Kortenhoef. De kaarten 

kosten €12.50 per stuk.

Toneel DSO: 

Nog een krappe week te gaan
Zomaar binnenlopen voor 

koffie en een praatje met een 

paar gezellige mensen? Elke 

1e en 3e woensdag v.d. maand 

v.a. 10 uur in de Bergplaats a.d. 

Kerkstraat.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur 

‘Mannenavond’ in het Soc. Cul-

tureel Centrum a.d. Blijklaan 

in Ned. den Berg. Gastheer 

Fouad nodigt alle mannen van 

harte uit.

Cultureel Centrum Neder-

horst den Berg nieuwe cursus-

sen/lezingen/workshops www.

bergsecultuur.nl

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-

sterking. Op 3 niveaus biljar-

ten op di.-, wo.,- en do.middag 

in sporthal Eikenrode, Loos-

drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 

aan:06-24435899.

Kort nieuws

De cast van Wilde Marjolein en Tijm
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