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Op de achtergrond het bestuur, op de 

voorgrond de eerste vier ontvangers 

WIJDEMEREN- Vorige week trad het 

Wijdemerenfonds voor het eerst 

naar buiten met vier donaties voor 

projecten die passen in het streven 

om de gemeenschap in de vijf dor-

pen te versterken. Voor en door in-

woners van Wijdemeren een steun-

tje rug van voorlopig 100.000 euro.

DOOR: HERMAN STUIJVER

Natuurlijk hebben heel veel Wijde-

meerders de 5 reusachtige kerstbo-

men in elke kern zien staan met het 

raadselachtige WIJ erop. Nu vond het 

bestuur van de stichting het tijd om 

de eerste resultaten van de moderne 

filantropie (liefde voor de mensheid) 

bekend te maken. Onder leiding van 

voorzitter Rin van der Molen, hebben 

Saskia Luijer (secretaris), Sabine Hen-

driks, Yvonne Sikking, Adriaan Mol 

(penningmeester), David Pos en Jan 

Willem Schermerhorn zich gebogen 

over de eerste schenkingen. Dat is na-

melijk het doel van het Wijdemeren-

fonds (officieel Gemeenschapsfonds 

Wijdemeren), het besteden van gelden 

om daarmee een versterkende bijdra-

ge te leveren aan de lokale leefbaar-

heid. Zoals voorzitter Van der Molen 

het zei: “De ontplooiing van privé ini-

tiatieven voor het algemene welzijn op 

het gebied van kunst, cultuur, welzijn, 

sport, dieren, natuur en educatie.”

Het initiatief is opgezet door een ano-

nieme inwoner die 50.000 euro be-

schikbaar stelde, omdat hij iets terug 

wil geven aan de gemeenschap waar 

hij zo prettig vertoeft. Een pracht idee, 

vonden B&W van Wijdemeren, zij 

sloten aan met subsidie van vier jaar 

van 12.500 euro, in totaal een start-

kapitaal van een ton. Het bestuur wil 

door middel van schenkingen, erfstel-

lingen, legaten, subsidies, donaties en 

giften het vermogen uitbreiden. Rin 

van der Molen: “Ons volgende doel is 

het fonds bekender te maken en door 

onze acties ook vertrouwen te krijgen 

bij de burgers van Wijdemeren. Het is 

zo belangrijk om allerlei maatschap-

pelijke idealen te verwezenlijken en te 

verbeteren. Ook als Wijdemeren in de 

actuele context samen zou gaan met 

Hilversum of een andere gemeente, 

dan blijft het Wijdemerenfonds. Ster-

ker nog, des te belangrijker om de 

dorpssaamhorigheid te bevorderen.”

Het fonds is niet politiek, het bestuur 

heeft een missie en statuten opgesteld 

en brengt een financieel jaarverslag 

uit. Bovendien heeft het fonds een 

ANBI- status wat betekent dat de be-

lastingvoorwaarden gunstig zijn (o.a. 

giften aftrekbaar en geen schenkbe-

lasting). Het zevenpersoons bestuur 

vormt een goede mix van betrokken 

Wijdemeerders uit alle kernen, met 

een breed netwerk. 

De eerste 3000 euro

André Janmaat en Bram de Kloet van 

de Ken Uw Dorp Quiz ontvingen de 

eerste cheque van 1500 euro. Een bur-

gerinitiatief dat heel veel inwoners van 

Kortenhoef en ’s-Graveland in 2015 

op de been bracht. En dat in 2017 zijn 

2e editie zal krijgen, met een maxima-

le deelname van 36 teams. Een Quiz 

die bijdraagt aan de verbroedering en 

die jong en oud samen brengt. “Ook 

een goed idee dat in de andere dorpen 

navolging kan krijgen” vertelt Sabine 

Hendriks die het al helemaal ziet zit-

ten in Loosdrecht. 

Buro Sport uit Kortenhoef, boven de 

Fuik, kreeg 500 euro voor aquabags. 

Een sportclub, geheel vorm gegeven 

door en voor vrijwilligers die met ver-

schillende groepen zich in het zweet 

bewegen. Sleutelfiguur Raimon Knip 

was er content mee. Dat waren ook 

Maire van der Meulen en Joop Hennis 

van het Kursus Projekt Loosdrecht dat 

tientallen cursussen op touw zet. Zij 

kregen 500 euro voor de aanschaf van 

beamers die onontbeerlijk zijn van-

daag de dag. Het initiatief van Koter 

& Groter Café uit Kortenhoef brengt 

maandelijks ouders, grootouders en 

oppas samen met het doel de sociale 

versterking van jonge gezinnen (ook 

500 euro). 

Geen geldmachine

Het Gemeenschapsfonds Wijdemeren is 

geen geldmachine. Het bestuur overlegt 

zorgvuldig over de aanvragen die u een-

voudig kunt doen via de website. De leus 

is ‘WIJ voor Wijdemeren’ waarmee wordt 

onderstreept dat het een echt gemeen-

schapfonds is, gericht op maatschappelijke 

betrokkenheid en saamhorigheid. Van, 

voor en door inwoners.

Meer info: www.wijdemerenfonds.nl 

Meer saamhorigheid door Wijdemerenfonds

De Lokale Partij
Op vrijdag 2 juni organiseert De Lokale 

Partij in Wijdemeren haar jaarlijkse Al-

gemene Ledenvergadering op de Oude 

Loosdrechtsedijk 16 in Loosdrecht. Een 

belangrijk onderwerp op de agenda is 

een discussie over het op te stellen ver-

kiezingsprogramma. Uw input is voor 

ons daarbij van belang.  Ook nu zijn 

niet-leden welkom. De DLP begint om 

19:30 met beschuit met muisjes. Daarna 

nemen ze in een creatieve setting volop 

tijd voor uw ideeën en tips. Een mooie 

mix van gezelligheid, formeel en infor-

meel samenzijn. 

U kunt zich opgeven via een mail 

naar info@delokalepartij.org.  

WIJDEMEREN- Op maandag 12 juni 

wordt de heer Freek Ossel geïnstal-

leerd als waarnemend burgemees-

ter van Wijdemeren. 

De commissaris van de koning heeft 

de heer Ossel benoemd na goed over-

leg met de fractievoorzitters. Omdat 

Noord-Holland de wettelijke proce-

dure voor gemeentelijke herindeling 

is gestart, is de burgemeestersvacature 

niet opengesteld. Er komt een waar-

nemer totdat er meer duidelijkheid is 

over de bestuurlijke toekomst van de 

vijf dorpen. De heer Ossel heeft van 

plaats gewisseld met de vertrokken 

Martijn Smit die per 18 mei burge-

meester van Beverwijk is. Ossel was 

van 2014 tot medio mei 2017 waar-

nemend burgemeester Beverwijk. 

Daarvoor was hij wethouder van de 

gemeente Amsterdam. De heer Ossel 

is 62 jaar en lid van de PvdA.

Freek Ossel waarnemend 
burgemeester
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo.28 mei: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.
◗ St. Martinus     
 Za. 27 mei: 19.00 uur: W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 28 mei: 09.30 uur: W. Balk.
◗ Horstermeerpolder 
 Do. 25 mei: 09.30 uur: 
 W. Balk en dominees

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Do. 25 mei: 09.30 uur:  
 Oecumenische Openluchtdienst
 Horstermeerpolder
 Ds. E.J. van Katwijk. 
 Zo. 28 mei: 10.00 uur:  
 Ds. N. Sjoer.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 28 mei: 10.00 uur:  
 Ds. T. Novak.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Do. 25 mei: 09.30 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren,
 Zo. 28 mei: 10.00 uur:  
 Ds. K. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Do. 25 mei: 09.30 uur:  
 Ds. P. Stam, 
 Zo. 28 mei: 09.30 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 28 mei: 11.00 uur:
 Machteld van Woerden  

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Do. 25 mei: 10.00 uur:  
 R. Bogaerds,
 Zo. 28 mei: 10.00 uur:  
 G. Blonk.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Do. 25 mei: 10.00 uur:
 Ds. E.J Hempenius.
 Zo. 28 mei: 10.00 uur:
 Ds. L. Grijsen,
 16.00 uur: Ds. Klaas de Vries.

Adverteren: 
www.weekbladwijdemeren.nl

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 Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

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
Vanaf 24 mei zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
-  TV Magazine met o.a. Fotofestival in Naarden, bibliotheek 

Gooi en Meer krijgt 8 nieuwe medewerkers (statushouders), 
de Boerenmarkt bij het Vestingmuseum in Naarden en ope-
ningstijden Heidezicht in Bussum;

- In RegioHub gaat het over de Gooise identiteit;
-  Special van Andreas van der Schaaf over de Wereld BBQ in 

Bussum op 14 mei jl.
Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook) 

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 25 mei 05.00 u. Dauwtrappen Kortenhoef Vertr: Oude School, K’hoef
do. 25 mei 06.00 u. Dauwtrappen Nederhorst den Berg Vertr: Meerhoekwg, NdB. 
do. 25 mei 06.00 u. Dauwtrappen Ankeveen Vertr: IJsclub, Ankeveen
vr. 26 mei 09.30 u. Administratie voor Elkaar (Versa) Soc. Cult. Centrum, NdB.
za. 27 mei 12.00 u. Willibrord en OLV Hemelvaart Open Kerken Nederhorst den Berg 
za. 27 mei 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 27 mei 20.00 u. Maestro d’ Amicitia Dobber, Kortenhoef
26/28 mei 11.00 u. Voorjaarsexpositie  Oude School, Kortenhoef
zo. 28 mei 15.30 u. Concert ‘Brel & Brass’ met VSK Dillewijn, Ankeveen
di. 30 mei 13.00 u. Rondwandeling Gooilust Zuidereind 49, ’s-Graveland
30/05-02/06 18.00 u. Avondvierdaagse Nederhorst Vertr: IJsclub, Blijklaan. NdB.
do. 01 juni 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
za. 03 juni 09.00 u. Oldtimers Show en Toertocht Marktplein Ankeveen
za. 03 juni 12.00 u. Willibrord en OLV Hemelvaart Open Kerken Nederhorst den Berg
04/05 juni 11.00 u. Kunstroute ’s-Graveland Overzicht tent. Oude School 
zo. 04 juni 10.30 u. Wandeltochten Drie Dorpen Loop De Fuik, Kortenhoef
zo. 04 juni 12.30 u. Drie Dorpen Loop De Fuik, Kortenhoef
ma. 05 juni 09.00 u. 4xG Rommelmarkt De Fuik, Kortenhoef
vr. 09 juni 09.30 u. Administratie voor Elkaar (Versa) Soc. Cult. Centrum, NdB.
za. 10 juni 09.00 u. Wandeling 8 Buitenplaatsen  Bez. centr. NM, ’s-Graveland
za. 10 juni 12.00 u. Willibrord en OLV Hemelvaart Open Kerken Nederhorst den Berg

Activiteiten agenda

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- De raadscommis-

sie besteedde toch nog 35 minuten 

aan de bespreking van de scenario’s 

voor een bestuurlijke toekomst. Uit 

het rapport van bureau Rijnconsult 

bleek dat Wijdemeren te zwak is en 

dat er forse investeringen nodig zijn. 

Uit drie scenario’s, fuseren, regiege-

meente of uitvoeringsgemeente, 

hadden B&W gekozen voor de laat-

ste. In navolging van een raadsbe-

sluit in november 2016 waarin de 

gemeente zelfstandig bleef en zou 

samenwerken met andere partners 

op een aantal taken. De voorkeur 

van het gemeentebestuur ging uit 

naar een uitvoeringsgemeente wat 

ongeveer 1 miljoen aan nieuwe in-

vesteringen zou kosten. 

Terwijl uit het standpunt van provincie-

bestuurder Van der Hoek was gebleken 

dat Wijdemeren weinig tot geen kans 

maakte om zich zelfstandig als uitvoe-

ringsgemeente te manifesteren. Men 

was al door het ijs gezakt, zoals de gede-

puteerde zei. Omdat die harde informa-

tie vijf dagen voor deze commissie het 

voorstel van B&W doorkruiste, stelde 

CDA ‘er Jan- Willem Nienhuis voor om 

het niet te bespreken. Door de veran-

derde omstandigheden wilde hij een 

nieuw plan. 

Kort en bondig

Een aantal fracties wilde toch iets 

meegeven aan B&W. Een aarzelende 

voorzitter Herman Veldhuisen hakte 

halfzacht een knoop door: “Bespreken, 

maar kort en bondig.” Alleen René Voigt 

hield zich aan die afspraak. Hij wilde 

van B&W een gedegen Plan van Aan-

pak hoe de zogenaamde PIOFACH-ta-

ken (Personeel, Informatie, Organisatie, 

Financiën, Automatisering, Commu-

nicatie, Huisvesting) samen met ander 

beter worden uitgevoerd. 

Namens De Lokale Partij nam Gert 

Zagt de kans waar om terug te komen 

op eerdere afspraken. Hij vergeleek de 

aanpak met een grote verbouwing die 

hard nodig is. Hij vreesde dat de op-

dracht aan Rijnconsult niet goed was 

geformuleerd, want die scenario’s pas-

ten niet in wat de gemeenteraad op 24 

november besloten had. Namelijk ‘doen 

wat we nu doen, maar dan beter’. Hij had 

gewild dat B&W indruk zouden maken 

op mogelijke samenwerkingspartners. 

“Vecht voor ons!” had Zagt gewild. In 

plaats daarvan hadden de gesprekken 

met Gooise Meren en Hilversum tot 

niets geleid. Tot slot herhaalde hij het 

standpunt dat De Lokale Partij kiest 

voor zelfstandigheid met een versterkt 

samenwerkingsmodel. In aansluiting 

daarop wilde Joost 

Boermans van D66 

dat locoburgemees-

ter Reijn de gesprek-

snotities aan de raad 

bekend zou maken, 

want hij wilde weten 

waarom die contac-

ten waren mislukt. 

VVD ‘er Sieta Ver-

meulen vond dat 

Zagt aan de wer-

kelijkheid van een 

fusie voorbij ging. 

Ze eiste een gede-

gen plan van aan-

pak met meer geld 

voor training van 

het personeel en het op peil houden 

van de processen. Of er ook geld voor 

betere huisvesting nodig is, betwijfelde 

ze. Stan Poels van PvdA/ GroenLinks 

was het nakaarten over een rapport 

een beetje zat. Hij wilde vooruit kijken 

en dus moeten B&W een goed plan 

maken, zodat ‘Wijdemeren in goede 

harmonie kan worden overgedragen 

aan een fusiepartner’. Tot slot bleek 

Nienhuis teleurgesteld, omdat uit het 

debat geen eenheid naar voren kwam. 

Iets waar hij vurig op gehoopt had. “Het 

rapport Rijnconsult is achterhaald. De 

gedeputeerde was duidelijk. Het plan 

Zinloos halfuurtje over bestuurlijke toekomst

WIJDEMEREN - Waarin wilt u investe-

ren in Wijdemeren? Deze vraag heeft 

het CDA- afdeling Wijdemeren aan 

veel bezoekers gesteld tijdens de ’s-

Gravelandse Jaarmarkt. En wat was 

het mooi om op de markt weer in 

gesprek te gaan met onze inwoners 

en te ervaren wat de inwoners be-

langrijk vinden. Zo bouwen we met 

elkaar aan een sterk Wijdemeren.

Allereerst is het opvallend dat bijna de 

helft van het geld wordt geïnvesteerd 

in de Zorg (41%). Vooral het investe-

ren om schrijnende gevallen in ver-

zorgingstehuizen te voorkomen wordt 

heel vaak genoemd. Gevolgd door 

Bouwen, Kernenbeleid, Veiligheid en 

Plantsoenen (9%). Wat opvalt in de 

categorie ‘overig’ ( 8%) is dat het 

meeste geld wordt uitgegeven 

aan voetbalveldjes en andere 

jeugdvoorzieningen, op de voet 

gevolgd door onderwijs en op 

plaats 3 het investeren in cultuur 

in onze gemeente. Naast deze 

posten zijn er nog veel meer on-

derwerpen genoemd als behoud 

van de boeren in Wijdemeren, inves-

teren in de horeca, de begraafplaatsen, 

groene stroom, maar ook een fusie of 

een herindeling zijn genoemd. 

Het CDA Wijdemeren neemt al deze 

informatie mee als input voor het ver-

kiezingsprogramma voor de komende 

gemeenteraadsverkiezingen. Samen 

met de verdere informatie die we nog 

gaan ophalen tijdens verschillende 

evenementen in Kortenhoef, Anke-

veen, Nederhorst den Berg en Loos-

drecht. Uiteraard houden we u op de 

hoogte van de verdere uitkomsten. 

Tenslotte is dit bericht een uitgelezen 

kans om alle vrijwilligers van de Stich-

ting Festiviteiten ’s-Graveland weder-

om te bedanken voor een fantastisch 

evenement waar veel van onze inwo-

ners van hebben genoten.

Waarin wilt u investeren 
in Wijdemeren?

Jan-Willem Nienhuis wilde terugtrekken 

van het agendapunt

voor een uitvoeringsgemeente is van tafel 

geveegd. Er moet een totaal nieuw of een 

bijgeschaafd voorstel komen.”

Burgemeester

Locoburgemeester Reijn verwees kort naar 

zijn voorganger burgemeester Smit die eer-

der al had opgemerkt dat een bespreking 

kort na het gesprek met de gedeputeerde 

zou kunnen leiden tot verwarring. Hij zeg-

de toe dat B&W met een nieuw plan zou 

komen, compleet met een Plan van Aan-

pak, termijnen en een financiële onderbou-

wing. Het huidige voorstel zou worden te-

ruggetrokken. Wat bij Jan-Willem Nienhuis 

de emotie opriep dat de 35 minuten bespre-

king zinloos waren geweest, want dat had 

hij al bij aanvang vastgesteld. 

Curtevenneschool haalt record 
aantal fietsen op
De inzamelingsactie van de Curteven-

neschool voor het project van ANWB- 

kinderfietsen is een waar succes geble-

ken. ‘s Maandags kwam de eerste fiets al 

gelijk om half negen binnen. We waren 

blij want dat was er al tenminste één. 

Iedere dag kwamen er fietsen bij.  Het 

resultaat aan het einde van de week: 30 

fietsen. Wat een succes. Op deze manier 

kunnen we weer heel veel kinderen blij 

maken. Het team van de Curtevenne 

wil iedereen die een fiets heeft gebracht 

heel hartelijk danken. Kijk voor meer 

informatie: www.curtevenneschool.nl/

nieuws

NEDERHORST DEN BERG - Op zon-

dagavond 21 mei kregen de hulp-

diensten de melding dat er in sloot 

langs de Middenweg een vrouw in 

het water lag. 

De hulpdiensten die rond 18.00 uur 

arriveerden troffen de vrouw aan in 

het water maar hulp mocht niet meer 

baten. Zij bleek reeds te zijn overleden. 

De politie heeft uitvoerig onderzoek 

verricht met tactische rechercheurs 

en de forensische opsporing. Hieruit 

bleek dat zij op enig moment in het 

water terecht is gekomen en over-

leden. Er is vastgesteld dat er geen 

sprake is van een misdrijf. Het gaat 

om het ex-gemeenteraadslid Patricia 

Mossinkhoff-Nieuwendijk 

(bron: politie.nl). 

Dode vrouw aangetroffen op Middenweg
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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 

  

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

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Heleens Hairstyling komt 

bij u aan huis 0637445476

Willem de Kwant jr. Ankeveen

Timmer en Schilderwerk

Email willemdekwant36@gmail.

com 06-55820277

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.; 06-22664828.

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

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

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tuinman heeft nog tijd

€ 16,- p.u. 06-53373895.

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!!!

035 - 656 0235

“ Voetreflexzonetherapie”

Ontspant en herstelt 

uw Balans

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Glazenwasser Erik

Meijerink wast uw ramen 

op afroep in de regio. 

Laag tarief. Bel voor 

afspraak. 06 53 81 7334

Grando Keukens en Bad.

Zoekt orderverwerker.

Info: Martin de Winter

035-6219129

LAST VAN SPINNEN ? 

12maanden garantie 

Voor huis,woonboot,boot

bio spin 06-25592378

Teens on a Mission in 

Wijdemeren:iets voor jou?

www.maatjesprojectgooi.nl

voor jongeren en coaches

Chauffeur gezocht (Pkw)

Tijdens kantooruren (+)

Betrouwbaar & rijbewijs B

Marktconforme verdiensten

Reacties naar 06-51415946

Caravanstalling :

Veilig uw caravan, vouw-

wagen aanhanger stallen. 

www.citystalling.nl

tel : 06 55 164 370

Huishoudelijke hulp gevraagd 

in Ned. den Berg voor 1 à 2 

ochtenden per week. Tel. 06-

51313990.

App. te hr. Ned. d. Berg per 1/6 

gemeub., eigen opgang, kamer 

+ keuk./badk. + ligbad/slaapk./

balcon voor 1 pers. € 650,- incl. 

g/w/l. voor 6 mnd. vrij uitzicht 

0294-255596.

www.thuiskapsterkim.nl

Kim Versluis - 0621550785

Pijnloos mooie volle 

wenkbrauwen? Voor jong en

oud. Babs Ink Saloon 

te Ned. den Berg. 

Tel: 06 265 169 22 of

www.babsinksaloon.nl

Hairstroke nu €50 korting

ALLE VOETEN VERDIENEN

AANDACHT, OOK DIE VAN U!

Laat ze behandelen door

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Kledingbank Kortenhoef

Open voor iedereen, mensen

van de voedselbank mogen

per maand gratis kleding

4x meenemen

de Dobber Kortenhoef

0646750471

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 Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

za. 27 mei familievoorstelling., 

do. 1 juni film. Info: www.

wesopa.nl

’t Wijdehuis, elke ma.ochtend 

van 09.30- 13.30 of do.middag 

van 12.30-16.30 u. Gratis. 

Veenstaete- Kortenhoef, via de 

Parklaan. Info: Herma Kleve 

van Versa Welzijn;  hkleve@

versawelzijn.nl, of via 035-

6231100.

Elke eerste wo.middag van 

de maand van 14-17 uur: Re-

paircafé Wijdemeren. In de 

Brasserie van Veenstaete te 

Kortenhoef. Weggooien? Mooi 

niet! Zie: www.natuurlijkwij-

demeren.nl of bel: Marjolijn 

Bezemer: 06- 19642552.

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.

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Zij 

repeteren elke woensdagavond 

van 8 – 10 uur in de Bergplaats;  

Kerkstraat 7; Nederhorst den 

Berg. 

•  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
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Gezondheid

REGIO- Zowel volwassenen als oude-

ren in de regio Gooi en Vechtstreek 

voelen zich gezonder en hebben 

minder beperkingen door proble-

men met gezondheid dan de ove-

rige Nederlandse bevolking. 

Dit blijkt uit de resultaten van een on-

derzoek van GGD Gooi en Vechtstreek 

dat in het najaar van 2016 onder 22.000 

regio-inwoners is uitgezet en in nauwe 

samenwerking met het RIVM en het 

CBS uitgevoerd. Volwassenen roken 

minder en - hoewel het laagste van heel 

Nederland - heeft één op de tien inwo-

ners ernstig overgewicht. Het alcohol-

gebruik is hoger dan landelijk. Ruim 

een derde van de volwassenen en bijna 

de helft van de ouderen is min of meer 

sociaal eenzaam. Toch is ook dit lager 

dan landelijk. Vergeleken met het vo-

rige onderzoek in 2012 ontvangen ou-

deren minder hulp en geven zij vaker 

aan behoefte te hebben aan extra zorg. 

Donderdagmiddag 18 mei heeft de 

directeur publieke gezondheid van de 

GGD, René Stumpel, het eerste exem-

plaar van de kernpunten aangeboden 

aan Eric van der Want, voorzitter van 

het portefeuillehouder overleg sociaal 

domein.  

Eric van der Want: “Dit onderzoek 

biedt een schat aan informatie over 

diverse gezondheid- en leefstijlthema’s 

van de inwoners in de regio Gooi en 

Vechtstreek. Deze data vormen een 

belangrijke basis 

voor integraal be-

leid en intensieve 

samenwerking van 

gemeenten en in-

stellingen.” 

Hoewel het meren-

deel van de bevol-

king zich dus ge-

zond voelt en ook 

psychisch gezond is, 

is er bij een aanzien-

lijk deel sprake van 

risicofactoren voor 

ziekte. Positief is dat met name oude-

ren behoorlijk lichamelijk actief zijn en 

tevreden met de eigen woning en de 

woonomgeving. Via ggdgv.nl/GP2016 zijn alle resultaten te vinden.

D66 fietst langs Kunstroute
Op zondag 4 juni kunt u met D66 ‘Op 

Pad’ om samen de Kunstroute te bekij-

ken. Langs diverse ateliers van lokale 

kunstenaars. De D66-colonne start om 

12 uur bij de Oude School. De fietstocht 

eindigt bij restaurant Brambergen, be-

zoekerscentrum Natuurmonumenten. 

Fiets mee, kijk en lach en hoor de verha-

len, meldt de plaatselijke D66.

Inwoners uit de Regio voelen zich gezonder 

Eric van der Want ontvangt het rapport 

uit handen van René Stumpel (rechts)

WIJDEMEREN- Het aantal medicij-

nen dat fabrikanten jaarlijks niet 

kunnen leveren, is in 10 jaar tijd ex-

plosief gestegen: van 91 middelen 

in 2004, naar 527 middelen in 2014 

tot 834 middelen in mei 2017. Dit 

meldt de KNMP op basis van cijfers 

van KNMP Farmanco, de website 

voor geneesmiddelentekorten.

Vooral tijdelijke tekorten zijn de laat-

ste 10 jaar toegenomen, met bijna een 

factor 9. Oorzaak: fabrikanten moe-

ten steeds efficiënter zijn. Ze houden 

daarom kleinere voorraden aan en 

schrappen productielocaties. Maar de 

overheid laat ook steken vallen, aldus 

de KNMP. Doerine Postma, onderzoe-

ker bij de KNMP: “De overheid moet 

meer toezicht houden, zodat patiën-

ten de medicijnen krijgen die ze nodig 

hebben.”

Het komt vaak voor dat veelgebruikte 

medicijnen korte of langere tijd niet 

leverbaar zijn. Zo waren het afgelopen 

jaar diverse steroïdencrèmes voor de 

behandeling van eczeem niet beschik-

baar. Domperidon-zetpillen, tegen 

misselijkheid en braken, zijn sinds mei 

niet te krijgen.

Gevolgen beperkt

De impact van de medicijntekorten 

voor patiënten bleef tot nu toe beperkt 

door de inspanning van apothekers. In 

tweederde van de gevallen is hetzelfde 

medicijn via een andere fabrikant be-

schikbaar. Als het niet verkrijgbaar is 

bij een fabrikant in Nederland, kunnen 

apothekers het geneesmiddel uit het 

buitenland halen of speciaal bereiden 

voor een patiënt. Soms kunnen zij een 

ander medicijn aanbieden. Het lukt 

echter niet altijd om een passende op-

lossing te vinden: in 2014 was er in zo’n 

3% van de gevallen geen goed alterna-

tief. De apotheek doet zijn uiterste best 

om bij een dreigend tekort voldoende 

voorraad te houden om zo lang moge-

lijk het geneesmiddel te kunnen uitle-

veren. Indien het niet meer leverbaar is, 

Geslaagde beweegweek voor 60+ 
WIJDEMEREN- Van 8 -14 mei was 

er tijdens de Beweegweek in heel 

Wijdemeren een ruim en gratis aan-

bod van sport- en beweegactivitei-

ten speciaal voor 60-plussers. 

Diverse aanmeldingen waren het ge-

volg. Een reactie van een mevrouw 

van 84 uit Kortenhoef: “Ik vond na 

het overlijden van mijn man de drem-

pel om weer te gaan sporten te hoog. 

Jaren geleden was ik lid bij Slender 

You en toen deze informatie over de 

beweegweek voorbij kwam, en ik hen 

daartussen zag staan, heb ik gelijk ge-

beld. Zo blij dat ik weer terug ben!” 

Enkele enthousiastelingen waren 

zelfs elke dag wel ergens een proefles 

aan het volgen. Leuk om te weten dat 

60+ in Wijdemeren in beweging is 

gekomen. Ook bij ASV Petanque ’91 

in Ankeveen meldden zich een paar 

deelnemers die eerst de spelregels kre-

gen uitgelegd, waarna er gezellig een 

uurtje jeu de boules werd gespeeld. 

Hebt u de beweegweek gemist? Wilt u 

op eigen niveau in beweging komen? 

Bekijk dan eens de vele mogelijkheden 

in Wijdemeren: www.sportservicehet-

gooi.nl. Of bel met de beweegcoach, 

Beppie van de Bunt. Zij kan u helpen 

bij het vinden van een geschikte be-

weegactiviteit: b.vandebunt@inovum.

nl of (035) 58 88 218/(06) 31 59 58 47.

Medicijntekorten explosief gestegen zal de apotheek een alternatief voorstellen 

of in overleg met de (huis)arts tot een an-

dere keuze van geneesmiddel komen. 

Nieuwe service

Tegenwoordig heeft de ’s-Gravelandse Apo-

theek een nieuwe service; u ontvangt een 

bericht als uw medicijnen klaar staan. Als 

een geneesmiddel besteld moet worden, 

berichten we u en zodra een geneesmiddel 

langdurig niet leverbaar is, laten we u dat 

ook weten. Bent u hierin geïnteresseerd? 

Dan ontvangen we graag uw mailadres of 

mobiele nummer.

’s-Gravelandse Apotheek; 

Meenthof 32; 1241CP Kortenhoef; 

www.gravelandseapotheek.nl

WJDEMEREN – Zeer kort nadat bur-

gemeester Smit uit Wijdemeren is 

vertrokken, hebben B&W besloten 

de ambtswoning te verkopen. 

Het hebben van een ambtswoning 

vinden ze ‘niet meer noodzakelijk en 

zinvol’, staat in een brief van 15 mei.  

Daardoor vervallen de structurele in-

komsten van de huur (in de Gooi- en 

Eemlander stond het rekensommetje: 

18% van 7300 maandsalaris= 1300 

euro). Daartegenover staan de een-

malige opbrengst van de verkoop plus 

de tijdelijke verhuur (± half jaar). Het 

gemeentebestuur gaf de raad 14 dagen 

de tijd om te reageren. 

In de commissie van 16 mei wilde 

D66- voorman Joost Boermans dat 

deze brief in de raad zou worden be-

handeld. Dat steunde ook Gert Zagt 

van De Lokale Partij die wees op de 

komende behandeling van de ver-

koopprocedure van gemeentelijke 

panden en daar valt de ambtswoning 

ook onder. René Voigt van Dorpsbe-

langen wees erop dat verkoop een pri-

vilege van het college is en had er dus 

geen behoefte aan. Dat vonden ook 

CDA en PvdA- GroenLinks. Wethou-

Verkoop ambtswoning burgemeester

der De Kloet zegde toe dat het college pas 

na 1 juni ( gemeenteraad) een definitief 

besluit zou nemen. De afwezige Martin 

Vuyk van de groep Vuyk/ Israel reageerde 

later per ingezonden brief (zie elders in dit 

blad). 
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Volop genieten
Aardbeiengondel

€ 9,50

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Het college van Wijdemeren stelt voor de bur-

gemeesterswoning in Nederhorst den Berg 

maar te verkopen. Burgemeester Smit heeft de 

deur nog niet achter zich dichtgetrokken of de 

raad krijgt een mailtje met deze mededeling. 

We krijgen 2 weken tijd om te reageren. Een 

vreemde gang van zaken. De juiste weg hier-

voor is dit als voorstel in te brengen in de raad. 

Of verkoop gemeentelijk onroerend goed nu 

een collegebevoegdheid is of niet.

Die 14 dagen bedenktijd heeft mijn fractie 

overigens niet nodig. Prematuur plan. Met dit 

voorstel loopt dit college enorm op de muziek 

vooruit. We kennen de uitkomst van de op-

gestarte ARHI-procedure (fusie tot max. drie 

gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek) niet, 

we weten niet wat de woonwensen zijn van 

waarnemend burgemeester Ossel. Bovendien 

trekt de huizenmarkt weer aan, de prijs wordt 

alleen maar beter als we even geduld weten op 

te brengen. Slecht plan dus, je kroonjuwelen zo 

te verkwanselen.

Dit plannetje is des te opmerkelijker nu dit-

zelfde college het VVD- Initiatiefvoorstel voor 

een transparante procedure verkoop gemeente-

lijk onroerend goed recent naar de prullenbak 

heeft verwezen. Dit college blieft geen transpa-

rantie. Dat regentengedrag heeft al behoorlijk 

wat kwaad bloed gezet bij de bevolking bij de 

verkoop van de voormalige brandweerkazerne 

in Nederhorst den Berg. Die ging naar de eerste 

de beste die liet weten wel interesse te hebben, 

zonder dat de voorgenomen verkoop openbaar 

was gemaakt of andere gegadigden een moge-

lijkheid hadden gekregen mee te dingen. Ken-

nelijk vinden de wethouders Reijn en Van Hen-

ten van het CDA, Van Rijkom van de PvdA/

GroenLinks en De Kloet van DorpsBelangen 

transparantie naar de bevolking toe helemaal 

niet nodig, lastig wellicht.

Maar goed, als dit college op deze manier met, 

haar door de bevolking gegeven, bevoegdheden 

om wil gaan dan laat ik het college bij dezen 

weten als eerste belangstellende voor de burge-

meesterswoning mijn vinger te hebben opge-

stoken. Wanneer deze woning in mijn bezit is 

(ik ben nu immers de eerste gegadigde) zal ik 

de woning doorverkopen, maar nu wel op een 

eerlijke en transparante manier. Mocht ik daar 

nog winst op maken, dan zal ik dat in z’n geheel 

overmaken naar een goed doel, door de raad te 

kiezen. Punt.

Martin Vuyk, 

fractie Vuyk/Israel

Verkoop ambtswoning

Hierbij een hartenkreet betreffende onze ge-

meente en uw blad in het kader van het dram-

men van GS van NH richting Gooistad. Wie 

alle berichtgeving over de plannen van de GS 

van Noord-Holland vanaf den beginne volgt, 

krijgt steeds meer de indruk dat het hoe dan 

ook het streven van GS is een gemeente te vor-

men die voldoende groot is om een bijdrage 

te leveren om Amsterdam in toom te houden. 

Voor het goede begrip: GS van Noord-Holland 

zijn niet erg gecharmeerd van een krachtig ge-

meentebestuur.

Alle drogredenen die daarvoor worden inge-

zet, zullen hopelijk inmiddels voldoende dui-

delijk zijn. En zo niet, dan zal het initiatief van 

Blaricum om de fusiedwang van de provincie 

door te lichten dat alsnog duidelijk maken. 

Jammer overigens dat de raad van Wijdemeren 

niet een dergelijk initiatief nam. Geblokkeerd 

door fusiewethouder Reijn?

Al eerder heb ik in ons weekblad (hoe lang nog 

Weekblad Wijdemeren?) kenbaar gemaakt wat 

mijn mening is over de vorming van grote ge-

meenten via het door de strot duwen van ho-

ger hand. En ook heb ik mijn mening gegeven 

over het tussentijdse verlaten van het bestuur-

lijke schip door Martijn Smit. Hij heeft via een 

interview laten weten dat zijn vertrek niets te 

maken heeft met de gemeentelijke herindeling. 

Ik denk daar fundamenteel anders over en het 

stuit mij dan ook tegen de borst dat zijn ver-

trek in de pers zo positief wordt beschreven. De 

start van Martijn Smit was hoopgevend, maar 

in de daaropvolgende jaren heeft hij zich mijns 

inziens niet ontwikkeld tot de burgemeester 

die pal stond voor zijn gemeente. Die tegenval-

lende ontwikkeling vind ik te weinig terug in 

de pers. Van ons Weekblad Wijdemeren had ik 

een kritischer toonzetting verwacht.

Hopelijk volgt op dit gebied een herkansing in 

de toekomst.

Hans Hof, 

Dwarsweg 18, Nederhorst den Berg 

GS dramt richting Gooistad

Noordereinde 97 ‘s-Graveland

Monumentaal woonhuis met veel 
stijlelementen, parketvloer, glad 
stucwerk, lambrizering, hoge 
plafonds en mooie raampartijen. 
Verdiepte keuken en opkamer. 
Masterbedroom, 2e slaapkamer 
en badkamer. 

Vraagprijs € 395.000  k.k.

NIEUWNIEUW

Adverteren: 
www.weekbladwijdemeren.nl
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Vrijwilligers DOOR: SASKIA LUIJER

NEDERHORST DEN BERG- Hoe leuk 

is dat toch, IJsclub Nederhorst den 

Berg gaat mee met het digitale tijd-

perk. 

Heb je ook zin om mee te lopen, dan 

hoef je echt niet perse uit Nederhorst 

den Berg te komen. Als je wilt genie-

ten van de mooie omgeving die Ne-

derhorst biedt, dan kun je vanaf nu 

via de website vast inschrijven voor 

de Avond4daagse.  Dit betekent dat je 

op de eerste avond alleen hoeft aan te 

melden en te betalen. Hierdoor wor-

den de wachttijden wel heel erg kort. Je 

mag op het formulier aangeven voor de 

hoeveelste keer je dit jaar loopt, omdat 

de ijsclub vanaf dit jaar speciale me-

dailles uitreikt.

Dankzij de Rabobank Clubkas Cam-

pagne 2017 kan de organisatie dit re-

aliseren en zal het inschrijfgeld niet 

verhoogd worden. De Bergse Avond-

vierdaagse loopt van dinsdag 30 mei 

t/m vrijdag 2 juni, vertrek om 18.30 

uur. De routes zullen dit jaar elke avond 

via social media bekend worden ge-

maakt. De afstanden zijn 5 en 10 km, 

meer info op de website:  http://www.

nederhorstonice.nl/portfolio/avond-

4daagse. 

Meelopen met de Avond4daagse 

WIJDEMEREN – Veel inwoners van 

onze gemeente zijn actief als vrijwil-

liger en zetten zich in voor allerlei 

uiteenlopende activiteiten. Om juist 

die verscheidenheid aan vrijwilli-

gerswerk meer te laten zien, gaat 

het college van B&W de komende 

tijd zelf aan de slag. Volg hen in de 

rubriek ‘Vrijwilligers in het Vizier’. 

“Wilt u hier aansluiten?” vraagt Betske 

van Henten aan de wandelaars die in 

het startvak staan. Na dit verzoek zet-

ten de lopers er flink de pas in en gaan 

vol goede moed op pad voor de eer-

ste wandeltocht van de Loosdrechtse 

Avondvierdaagse. Vervolgens geeft de 

wethouder een andere groep een seintje 

voor vertrek. Op het schoolplein van de 

Rehobothschool is het een wirwar van 

leerlingen en begeleiders. Bijna 2000 

deelnemers, van 16 basisscholen uit 

Loosdrecht en Hilversum, wachten op 

hun moment om met de 5 of 10 km te 

mogen starten. Een druk en chaotisch 

geheel, waar toch een zekere logica in 

zit, want het loopt als een geoliede ma-

chine. “Als je het systeem door hebt, is 

het heel simpel” lacht Van Henten. Op 

deze maandagavond 15 mei helpt ze 

als vrijwilliger bij de start van de eerste 

loopavond. Door het oranje poloshirt 

van de organisatie is haar rol ook direct 

duidelijk. Bezoekers spreken haar aan 

en stellen vragen over de tocht. Na een 

‘inwerkavond’ bij de inschrijving, weet 

de wethouder de meeste vragen te be-

antwoorden en anders schiet voorzitter 

Martin Vlug haar te hulp.

Een hechte club

Ondanks de hectiek van de start loopt 

Martin Vlug ontspannen over het ter-

rein. Via een oortje en een portofoon 

houdt hij contact met de medewerkers. 

Zij zijn een week eerder tijdens een in-

formatieavond bijgepraat over de rou-

tes en de organisatie van de vierdaagse. 

De 40 vrijwilligers, bestaande uit ver-

keersregelaars, EHBO’ers, controlepos-

ten en de binnendienst, weten dus pre-

cies wat ze moeten doen. Het is ook een 

hechte club vertelt Vlug: “We hebben 

een harde kern, waarvan iemand zelfs 

al 35 jaar meedoet. Nieuwe vrijwilligers 

komen er vaak via hun familie bij, maar 

ook sluiten er men-

sen aan die al ergens 

anders actief zijn, 

bijvoorbeeld bij stich-

ting Sloep. Iemand die 

mee wil helpen is al-

tijd welkom, want we 

kunnen niet zonder.” 

Een bijzondere groep 

vrijwilligers zijn de 

rolstoelduwers die 

bewoners van de Beu-

kenhof begeleiden bij 

de 5 km tocht. “Dat is 

ook een mooie maatschappelijke stage” 

vult Betske van Henten aan. 

Dankbaar werk

Martin Vlug is al zo’n 20 jaar betrokken 

bij de Loosdrechtse Avondvierdaagse 

en is sinds 2003 voorzitter. Hij is ge-

boren en getogen in Loosdrecht, maar 

woont inmiddels in Zaandam, dus tij-

dens de loopweek neemt hij vrij om 

alles in goede banen te kunnen leiden. 

Dat doet hij met verve, getuige ook de 

grote doos chocola die hij van een deel-

nemende school ontvangt. “Je bent nog 

‘Vrijwilligers in het Vizier’

Wethouder Van Henten helpt Avondvierdaagse

’s-GRAVELAND- Op dinsdagmid-

dag 30 mei is er om 13.00 uur een 

rondwandeling op de buitenplaats 

Gooilust door Senver- wandelgids 

Henk van Rooijen. We starten bij de 

slagboom aan het Zuidereinde 49 te 

’s-Graveland. 

We hebben voor deze periode geko-

zen, omdat juist dan heel bijzondere 

bomen in bloei kunnen staan waar 

Gooilust zo om bekend is. De laatste 

particuliere eigenaar Frans Blaauw 

was een verwoed verzamelaar van bij-

zondere struiken, bomen etc. De kans 

is groot dat dan de Vaantjesboom 

bloeit en we gaan ook op zoek naar 

de Tulpenboom (Liriondendron). 

Kortom het wordt een veelbelovende 

wandeling.

Aanmelden is niet nodig. Voor Sen-

ver- leden is de prijs € 3,50; niet -leden 

betalen € 4,00. Info: Henk van Rooij-

en: 035 6564882. 

Foto: Vaantjesboom

Rondwandeling Gooilust

niet begonnen, of ze komen je al bedanken. 

Dat is zo leuk en dankbaar aan dit werk” 

meldt hij enthousiast. Waarna de wethou-

der opmerkt dat ze juist daarom voor deze 

activiteit heeft gekozen. Er zijn immers 

zoveel verschillende vormen van vrijwil-

ligerswerk, variërend van korte momenten 

tot langer inzetbaar. Het is heel divers, dus 

er is voor iedereen wel iets te vinden. Op 

school, in de zorg, bij sport, muziek, natuur 

of cultuur. Daarbij bundelt de gemeente 

vraag en aanbod op de websites www.vrij-

willigerspuntwijdemeren.nl en www.deap-

pelboom.nl. Betske van Henten is overigens 

zelf nog op zoek naar een tweede vrijwil-

ligersplek. Suggesties zijn welkom!

Fietsgilde ‘t Gooi
Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 27 mei 

de dagtocht ‘Sporen uit het verleden’, 

vertrek om 10.00 uur vanaf de Kerk-

brink Hilversum (Museum). Rondom 

Hilversum zijn sporen gevonden die 

wijzen op vroegere bewoning. De gids 

zal de sporen uit het verleden laten zien 

en erover vertellen.

Zondag 28 mei organiseert het Fietsgil-

de de middagtocht ‘Omroepgeschiede-

nis’, vertrek om 13.30 uur vanaf het Me-

diapark, Beeld en Geluid. De tocht voert 

langs omroepgebouwen van toen en nu. 

Ook wordt dieper ingegaan op het hui-

dige fenomeen Hilversum Mediastad.

Op woensdag 31 mei rijdt het Fietsgilde 

de dagtocht ‘Combi Fietsboot Vecht’, 

vertrek om 10.00 uur vanaf de Kerk-

brink Hilversum (Museum). De tocht 

gaat via Kortenhoef naar Nieuwersluis 

waar we op de fietsboot stappen en over 

de Vecht langs de diverse buitenplaatsen 

naar Maarssen varen. Vervolgens fiet-

sen we via de Maarsseveense Plassen en 

Westbroek terug naar Hilversum.

Kosten: € 3,00 p.p. Voor de tocht ‘Combi 

Fietsboot Vecht’ bedragen de kosten in-

clusief de boottrip 10 euro p.p. Bij een 

dagtocht dient u zelf zorg te dragen voor 

een lunchpakket.

Meer info: www.fietsgilde.nl 
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Ingezonden brief 

Nu de Arhi-procedure is gestart en het provin-

ciale zwaard van Damocles boven Wijdemeren 

hangt, is het stuitend om te zien dat de gemeen-

teraad van Wijdemeren domweg op pure zelf-

moord lijkt af te steven. Terwijl een ruime meer-

derheid van de inwoners van Wijdemeren heeft 

aangegeven niet te willen fuseren met Hilversum, 

wordt er door de gemeenteraad geen enkele actie 

ondernomen om de wil van hun inwoners te res-

pecteren en een goed standpunt te ontwikkelen. 

Niets doen betekent dat de provincie ingrijpt en 

iedereen weet wat dat gaat betekenen. Als samen-

werking niet lukt, wil dat niet zeggen even snel 

tussentijds fuseren met Hilversum, om het jaren 

later nog eens dunnetjes over doen om tot één 

grote gemeente Gooistad te komen. Dat is pure 

kapitaalvernietiging. Ik zie veel meer heil in een 

eigentijds nieuw regionaal model van ‘flex-ge-

meentes’, waarbij alle overkoepelende taken cen-

traal worden uitgevoerd, met daarnaast compacte 

gemeentelijke organisaties. Maar als men dit niet 

kan realiseren, denk dan eens aan het volgende 

scenario: Hilversum blijft zelfstandig, Wijdeme-

ren (en Weesp?) fuseren met Gooise Meren en 

Huizen en de BEL-gemeenten gaan intensief sa-

menwerken of wellicht ook fuseren. Voor Wijde-

meren is Gooise Meren een logische keuze, want 

deze gemeente bestaat immers ook uit meerdere 

kleinschalige dorpen, waarmee wij samen goed 

onder één paraplu kunnen. Ons DNA komt 

overeen en aangezien Gooise Meren toch al in 

een fusietraject zit, kan Wijdemeren daar snel bij 

aanhaken. Bovendien kan de provincie hier geen 

bezwaar tegen hebben, want dan is hun wens om 

in deze regio tot drie gemeentes te komen inge-

willigd. Dus dames en heren in het gemeentehuis, 

dit is een scenario dat u wat mij betreft wel met 

opgeheven hoofd kunt presenteren aan de 7.734 

ondertekenaars van de petitie ‘Geen fusie Wijde-

meren met Hilversum’.

Frank Senteur, 

Ankeveen (op persoonlijke titel)

Wijdemeren en Gooise Meren, een mooi huwelijk? 

Met weemoed en droefheid, 

maar ook met de allermooi-

ste herinneringen aan de be-

ginjaren, nemen de oud- be-

stuursleden van de stichting 

‘Kunst aan de Dijk’ afscheid 

van hun voorzitter, de start-

motor van ‘Kunst aan de Dijk’. 

Met de inmiddels ook overle-

den Kortenhoefse kunstenaars 

Flip Hamers en Barend van 

Voorden vormde hij de artis-

tieke kern van de in 1981 op-

gerichte stichting, die met de 

eerste tentoonstelling ‘Kunst 

aan de Dijk’ meteen geschiede-

nis schreef. Want tot op de dag 

van vandaag groeit en bloeit de 

stichting die in en om het Oude 

Kerkje aan de Kortenhoefse-

dijk haar culturele hart heeft.

Met een tomeloze energie wis-

ten deze ‘grote drie’ in korte 

tijd een prachtige tentoonstel-

ling van Kortenhoefse mees-

ters uit de 19de en 20ste eeuw 

samen te stellen uit voorna-

melijk Kortenhoefs,  particu-

lier bezit. Frans Sluijter, die in 

Amsterdam de artistieke me-

dedirecteur was van een recla-

mebureau, verzorgde de cata-

logus, toen nog een eenvoudig 

drukwerkje, handgebonden 

en met simpele zwart-wit af-

beeldingen. Al spoedig breid-

den de activiteiten zich uit, 

naar de muziek en de litera-

tuur. Maandelijks een prachtig 

concert door gerenommeerde 

musici, literaire avonden door 

schrijvers en elke zomer min-

stens één tentoonstelling in 

het Oude Kerkje. De zestig 

schilderijen moesten in het 

tussenliggende weekend in het 

beveiligde huis van Frans Sluij-

ter opgeslagen worden, want 

de verzekering eiste alarm. Het 

was Frans Sluijters verdien-

ste dat er elk jaar een steeds 

mooiere catalogus kwam. Met 

het overlijden van Frans Sluij-

ter is het pioniersdagboek van 

‘Kunst aan de Dijk’ afgesloten. 

Met het huidige bestuur en een 

nieuwe groep bezoekers wordt 

weer een nieuw hoofdstuk aan 

de artistieke geschiedenis van 

Kortenhoef toegevoegd. Zo 

wordt het verhaal van ‘Kunst 

aan de Dijk’ steeds mooier en 

groter…..

Namens de oud-bestuurders 

van ‘Kunst aan de Dijk’:  Carole 

Denninger (secretaris en voor-

zitter 1983-1993)

Frans Sluijter (rechts), Barend 

van Voorden en Mieke de Groen 

hangen een grote jeugdtekening 

op die Kees Verwey juni 1988 in 

het Oude Kerkje liet bezorgen

Bij het overlijden van 
Frans Sluijter (1932-2017)

In MemoriamFamilieberichten

Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. 
De opmaak van de advertentie kunnen wij ook verzorgen, 
aanleveren in Word (doc bestand) opsturen voor maandag 
12.00 uur. 
Tarieven € 0,53 per mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per 
mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 
mm en 2 kolommen 90 mm.

Aanleveren
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Waarnemend
burgemeester

Freek Ossel is benoemd tot waarne-

mend burgemeester van Wijdemeren. 

Deze week maakt hij kennis met het 

college en management. Op maandag 

12 juni start hij in Wijdemeren.

  Herstel legakkers 
  in volle gang 

   24 mei 2017   

Kort

>   Opening gemeentehuis
Op donderdag 25 mei (Hemelvaart), vrij-

dag 26 mei en maandag 5 juni (Tweede 

Pinksterdag) is het gemeentehuis 

gesloten. Op donderdag 8 juni is het 

gemeentehuis gesloten in verband met 

een personeelsdag. De afdeling burger-

zaken heeft in deze periode een aantal 

extra openingsavonden. Een overzicht 

hiervan is te vinden op www.wijdem-

eren.nl. U kunt voor deze extra ope-

ningsavonden telefonisch een afspraak 

maken via 14 035.

 

>    Afsluiting N236
De provincie Noord-Holland werkt van 

dinsdag 6 juni tot en met donderdag 

31 augustus aan de Provincialeweg 

(N236) bij Driemond. De brug over het 

Gein wordt vervangen en de kruising bij 

Driemond opnieuw ingericht. De N236 

is daardoor afgesloten voor autoverkeer 

tussen Driemond en de Loosdrechtdreef 

(Amsterdam-Zuidoost). Verkeer vanuit 

Hilversum en Bussum richting Diemen 

en Amsterdam (en vice versa) kan omrij-

den via de A1 en A9.

>    Afscheid burgemeester
Op vrijdag 12 mei nam Martijn Smit 

afscheid als burgemeester van 

Wijdemeren. Hij vroeg iedereen die hem 

een cadeau wilde geven om een gift 

over te maken naar de Lucille Werner 

Foundation. Dit heeft een bedrag van 

ruim duizend euro opgeleverd. Namens 

Martijn Smit en de Lucille Werner 

Foundation bedankt voor uw giften. 

>    Succesvolle beweegweek
Van 8 tot 14 mei konden 60-plussers 

in Wijdemeren deelnemen aan bijna 60 

gratis beweegactiviteiten. Voor ieder-

een zat er wel iets bij. Er kwamen veel 

enthousiaste reacties binnen. Enkele 

fanatiekelingen volgden zelfs elke dag 

ergens anders een proefles. Heeft u de 

beweegweek gemist? Beweegcoach 

Beppie van de Bunt kan u helpen bij het 

vinden van een geschikte beweegactivi-

teit: (035) 58 88 218/(06) 31 59 58 47 of 

b.vandebunt@inovum.nl.

Offi  ciële
bekendmakingen

Opgebaggerd slib gebruiken om 
afgebrokkelde oevers en legakkers 
te herstellen. In de Loosdrechtse 
Plassen zijn we, samen met 
partners uit de regio, gestart met 
dit bijzondere experiment. In de 
zomer ligt het werk stil. Houd in die 
periode rekening met tijdelijke 
obstakels in de Loosdrechtse 
Plassen en ga niet op de legakker. 

Onder invloed van wind en golven zijn in de 

afgelopen honderd jaar grote delen van de 

oevers en legakkers (smalle stroken grond 

die vroeger werden gebruikt om veen op 

te drogen) in de plassen verdwenen. Bij de 

Muyeveldse Wetering zijn nog veel restan-

ten van legakkers zichtbaar. Op deze plek is 

in maart een wilgenraster geplaatst en zijn 

we gestart met het experiment. Het raster 

is inmiddels  gevuld met veenslib dat op 

andere plekken in de Loosdrechtse Plassen 

omhoog is gehaald. Daarna is riet inge-

plant. Eenmaal volgroeid ontstaat er een 

sterke, natuurlijke oeverbescherming. Het 

verwijderen van bagger uit de Loosdrechtse 

Plassen zorgt voor een betere bevaarbaar-

heid en maakt het water helderder. Een 

eerste stap om de baggerproblematiek in 

deze regio op te lossen is hiermee gezet. 

Op de nieuwe legakkers ontstaan broed-

plaatsen voor vogels; een win-winsituatie.

Eerste Plas
De bagger is vooral opgehaald uit de Eerste 

Plas, langs de Veendijk, daar zijn de proble-

men het grootst. Tijdens de zomerperiode 

liggen de baggerwerkzaamheden stil. Om 

te voorkomen dat de gebaggerde percelen 

weer dichtslibben, wordt gebruik gemaakt 

van zogenaamde slibschermen. De aanne-

mer markeert de schermen met opvallend 

gekleurde vlakken en voorziet ze, indien 

mogelijk, van verlichting zodat schepen er 

niet tegenaan varen. 

Muyeveldse Wetering
De ontstane legakker bij de Muyeveldse 

Wetering, dichtbij de doorvaart naar de 

Mijndense Sluis, is nog erg slap en moet in 

de komende maanden inklinken. In die tijd 

is het erg gevaarlijk om de akker te betre-

den. U kunt er volledig in wegzakken. Dit 

wordt aangegeven op borden bij de akker. 

Ook wordt de akker afgezet met drijfbalken 

zodat schepen er niet kunnen aanleggen.

Herinrichting plein
Nederhorst den Berg

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

@gemeentewijdemeren

Het noordelijkste deel van de 
werkzaamheden is klaar. 
De stoepen, parkeerplaatsen, 
rijbaan en lantaarnpalen zijn 
vernieuwd van de J.H. Burgerlaan 
tot Zeilmakerij Jansen.

Inmiddels heeft de aannemer het laatste 

deel van het Zuidereinde opgebroken; vanaf 

Zeilmakerij Jansen tot de Zuidersluisbrug. 

Winkels, bedrijven, horeca en sportvereni-

gingen zijn bereikbaar vanaf de Smidsbrug. 

Voor doorgaand verkeer blijft de omleidings-

route via Hilversum gelden. Deze fase is naar 

verwachting in de week van 16 juni klaar. 

Laatste fasen
Daarna volgt de fietsoversteek en de krui-

sing met de Emmaweg. In de week van 

3 t/m 7 juli voert de gemeente Hilversum 

onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Kanaalbrug. De fietsbrug blijft toegankelijk 

voor fietsers en voetgangers. 

Werkzaamheden Zuidereinde  
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Herinrichting plein Nederhorst gestart
Na maanden van voorbereiding 
is op het plein in Nederhorst den 
Berg de eerste schep de grond in 
gegaan. De herinrichting is gestart! 
Betrokken bewoners hebben 
samen met de gemeente een 
ontwerp gemaakt voor een sfeervol 
plein. In november 2017 moeten de 
werkzaamheden aan het plein en 
de omgeving klaar zijn.

Vanaf maandag 29 mei wordt er in fases 

gewerkt aan de Dammerweg, de Vaartweg 

en het Ankeveensepad. In iedere fase is 

een ander weggedeelte afgesloten. In sep-

tember begint vervolgens het werk aan de 

Voorstraat, het plein en de parkeerterrei-

nen. Dit is in november klaar. In oktober en 

november vervangen we gelijktijdig de rio-

lering en bestrating van de Torenweg en op 

het Juliana-Bernhardplein. De werkzaam-

heden worden afgesloten met het plaatsen 

van nieuwe bomen in en om het plein. 

Omleidingsroutes
Doorgaand autoverkeer wordt vanaf 

de provinciale wegen omgeleid via de 

Horstermeer en Ankeveen. Voor bestem-

mingsverkeer loopt de omleidingsroute via 

de Horn- en Kuijerpolder. Vrachtverkeer 

kan tijdens de werkzaamheden niet door 

Nederhorst den Berg, met uitzondering van 

de leveranciers van plaatselijke onderne-

mers. Gedurende de werkzaamheden blijft 

altijd een van de parkeerterreinen toegan-

kelijk voor bezoekers van de winkels, hore-

ca en bedrijven rond het plein.

Uiteraard kunnen er tijdens de werkzaam-

heden wijzigingen optreden in de planning. 

Kijk regelmatig op www.wijdemeren.nl/

wegafsluitingen voor de laatste informatie.

24 mei 2017

Wethouder Reijn, aannemer Reimert B.V. en

 leden van de werkgroep trappen de werk-

zaamheden op het plein in Nederhorst af.

Repair Café Wijdemeren
In het Repair Café in Kortenhoef 
krijgen defecte goederen en 
huishoudelijke apparaten een 
tweede leven. Goed voor de 
portemonnee én een mooie manier 
om de afvalberg te verkleinen. 
Het is het Appelboom-project 
van de maand.

“Het zijn voornamelijk huishoudelijke appa-

raten die we repareren, maar ook fietsen, 

klokken en laatst zelfs een wasrek. We 

willen graag kleding gaan verstellen, maar 

daarvoor zoeken we nog een vrijwilliger 

met een naaimachine”, vertelt initiatiefne-

mer Marjolijn Bezemer.

Natuur en milieu
Marjolijn maakt Wijdemeren graag duur-

zamer: “Meer aandacht voor natuur en 

milieu vind ik belangrijk. Maar ook het so-

ciale aspect is interessant. Zoals de naam 

al doet vermoeden kunnen mensen ook 

iets drinken in het Repair Café. Zij mogen 

dan eventueel helpen bij de reparatie, want 

de spullen worden ter plekke gerepareerd 

door een van de vier reparateurs.” 

Iedere maand
Het Repair Café Wijdemeren is iedere 

eerste woensdag van de maand open van 

14.00 tot 16.00 uur in ouderencentrum 

Veenstaete in Kortenhoef. Het is gratis, 

maar een vrijwillige bijdrage is altijd wel-

kom. 

Kijk ook op Facebook: Repair Café 

Wijdemeren of op www.deappelboom.nl 

voor meer vrijwilligersprojecten.

De gemeente Wijdemeren wil 
een cultureel centrum realiseren 
naast de Regenboogschool in 
Kortenhoef. Hiervoor maken we 
gebruik van een leegstaand lokaal 
in de school. Op maandag 12 juni 
is er een informatieavond.  

Doel is de podiumfunctie van De Dobber 

te verplaatsen en een multifunctioneel 

centrum te creëren dat meerdere vereni-

gingen kunnen gebruiken. In het voor-

lopige ontwerp krijgt het centrum een 

eigen entree aan de Parklaan. Er komen 72 

zitplaatsen, een garderobe, foyer en toi-

letvoorzieningen. Het gebouw wordt rol-

stoel- en milieuvriendelijk. De exploitatie 

van het gebouw komt in handen van een 

groep vrijwilligers. 

Kom ook kijken!
Bent u benieuwd naar de plannen? Wilt u 

het gebouw gaan gebruiken of als vrijwil-

liger meewerken? We nodigen u van harte 

uit om de plannen op maandag 12 juni 

tussen 16:30 en 19:30 uur in de hal van de 

Regenboogschool (Elbert Mooylaan 86) 

te komen bekijken. U kunt binnenlopen 

wanneer dit voor u het beste uitkomt. 

Wethouder Reijn, de projectontwikkelaar, 

de architect en de Regenboogschool 

zijn aanwezig om uitleg te geven over de 

plannen. 

Plannen cultureel centrum Kortenhoef



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen

Ankeveen
-  Cannenburgerweg 51a: bouwen bedrijfsloods (10.05.17)

Loosdrecht
- Beukenlaan 30: plaatsen dakopbouw (12.05.17)

- Dennenlaan 2: plaatsen schuur (15.05.17)

- De Rietschans 6: renoveren woning (11.05.17)

- Moerbeilaan 5: plaatsen dakkapel (11.05.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk sectie F 1322 en F 1417: opho-

gen percelen (16.05.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: verplaatsen dam en duiker 

(12.05.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a: wijzigen bestemming 

(08.05.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 252 g: vervangen buitenwand op 

eerste verdieping aan oostzijde (03.05.17)

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen woning (08.05.17)

- Schouw 1: maken erfafscheiding met afdak (15.05.17) 

-  Sectie H 326, 364 en 334: diverse werkzaamheden ten 

behoeve van Loenerveenseplas (04.05.17)

-  Vrijheid 28: plaatsen dakkapel en veranderen achterpui 

(04.05.17)

Nederhorst den Berg
-  Overmeerseweg: kappen twee bomen (noodkap) 

(17.05.17)

- Wilgenlaan 16: plaatsen balkonbeglazing (15.05.17)

- Wilgenlaan kavel 18: bouwen woning (17.05.17)

- Wilgenlaan kavel 20: bouwen woning (12.05.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

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

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergunnin-
gen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 129: bouwen boothuis (17.05.17)

Kortenhoef
-  Bernard van Beeklaan 143: maken erker aan zijgevel 

(10.05.17)

-  Gabriëlweg nabij nr. 6: bouwen uitkijkpunt bij Put 

(16.05.17)

- Kortenhoefsedijk 99: plaatsen tijdelijke units (15.05.17)

- Moleneind 7b: vervangen brug (10.05.17)

- Oranjeweg 13: plaatsen dakkapel (07.05.17)

Loosdrecht
- Horndijk 28: plaatsen beschoeiing (17.05.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: vervangen bestaande 

schuren door nieuwe schuur/stalling (17.05.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 274: maken aanbouw en wijzigen 

gevel (09.05.17)

- Schakel 94: plaatsen dakkapel (09.05.17)

-  Veendijk 21: wijzigen functie van horeca naar wonen 

(17.05.17)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 48a: uitbreiden woning (10.05.17)

-  Voorstraat hoek Ruysdaelstraat: maken in- en uitrit 

(10.05.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Ankeveen
- Hollands End 8: plaatsen kapschuur/buitenlokaal 

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 52 a t/m d: vestigen administra-

tiekantoor 

- Veendijk 8: plaatsen bijgebouw 

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 29: vergroten woning 

- Machineweg 35a: aanleggen uitrit 

-  Sniplaan 4: wijzigen bestaande woning, bouwen schuur 

en maken inrit

>  Kennisgeving omgevingsver-

gunning (WABO) Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdeme-

ren maken bekend dat zij een omgevingsvergunning 

(WABO) hebben verleend voor:

Omschrijving : revisievergunning De Boomgaard 12 

Aanvrager: Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V.

 Locatie: De Boomgaard 12 in ‘s-Graveland

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen ziens-

wijzen naar voren gebracht.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het 

ontwerpbesluit.

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende stukken liggen 

gedurende zes weken (24 mei 2017 tot en met 5 juli 2017) 

ter inzage in het gemeentehuis.

Beroep 
Tegen het besluit kan vanaf één dag na de start van de 

terinzagelegging tot en met zes weken daarna beroep 

worden ingesteld door:

•  Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

tegen het ontwerpbesluit;

•  De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mo-

gelijkheid advies uit te brengen over het ontwerpbesluit;

•  Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan wor-

den verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht 

tegen het ontwerpbesluit;

•  Belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzi-

ging(en) die bij het nemen van het besluit ten opzichte 

van het ontwerp zijn aangebracht.

Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend 

bij de Rechtbank Midden- Nederland, afdeling Bestuurs-

recht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, 

duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en 

gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. 

Voorlopige voorziening
Het indienen van beroep schorst de inwerkingtreding van 

het besluit niet. Om dit tegen te gaan kunt u een voorlo-

pige voorziening aanvragen als u een beroepschrift heeft 

ingediend. U vraagt een voorlopige voorziening aan als 

onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat 

vereist. In het verzoek moet dit spoedeisend belang wor-

den aangegeven. Wanneer u een voorlopige voorziening 

aanvraagt, treedt het besluit pas in werking nadat hierover 

is beslist. U vraagt dit aan bij de Voorzieningenrechter van 

de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 

DA Utrecht. 

Aan het instellen van beroep en het indienen van een 

verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 

(griffierecht) verbonden. 

Vragen
Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact 

opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 

en Vechtstreek via telefoonnummer: (088) 63 33 000 of 

e-mail: info@ofgv.nl. 

Kenmerk: HZ_WABO-52455

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Kortenhoef
-  Vereniging De Driedorpenloop, start en finish Zuidsingel 

54, Driedorpenloop, op 4 juni 2017 (12.05.17)

-  Plaatselijke Regelingscommissie, begin- en eindpunt op 

parkeerterrein De Fuik aan de Zuidsingel, Avondvier-

daagse, van 13 tot en met 16 juni 2017 (09.05.17)

Nederhorst den Berg
-  IJsclub Nederhorst den Berg, Avondvierdaagse, van 30 

mei tot en met 2 juni 2017 (18.05.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzendda-

tum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (Cluster 

Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen deze 

termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten

Loosdrecht
-  Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 14 

juni 2017

-  Sport Vereniging Loosdrecht, Rading 194, op 26 mei 

2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Nederhorst den Berg
-  Stichting Horstermeerpolder festiviteiten, weiland 

Middenweg 32, Horstermeerpolder 135 jaar, op 25, 26 

en 27 augustus 2017 

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (Cluster 

Vergunningen). Belanghebbenden kunnen eventuele be-

denkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet, 

kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de 

besluitvorming.

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
-  Bernard van Beeklaan t.h.v. huisnr. 41/43: opheffen 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband 

met verhuizing belanghebbende (09.05.17)

Loosdrecht
-  Lijsterbeslaan t.h.v. huisnr. 29: opheffen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met verhuizing 

belanghebbende (16.05.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  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 verstrek-

ken. 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:

B. Delouh, geb. 12 mei 1983, 

uitschrijven Land Onbekend

J. van Doesburg, geb. 7 mei 1986, 

uitschrijven Land Onbekend

J.A. Bouw, geb. 31 oktober 1986, 

uitschrijven Land Onbekend

A.E. Delgado Neira, geboren 26 juni 1976, 

uit te schrijven per 19 april 2017 naar Spanje

Beschikking ambtshalve uitschrij-
ving uit de Basisregistratie perso-
nen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond  van 

artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 

besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande personen definitief op te schorten:

Y. Wang, geb. 2 maart 1986                      

uitschrijven 20 maart 2017, land Onbekend

L.J. Weber, geb. 20 november 1980             

uitschrijven 15 maart 2017, Australië

A. Rehm, geb. 24 december 1996             

uitschrijven 20 maart 2017, Bondsrepubliek Duitsland

M. Fijalkowski, geb. 25 maart 1978                    

uitschrijven 24 maart 201, land Onbekend

J. Fijalkowski, geb. 3 juni 2002                          

uitschrijven 24 maart 2017, land Onbekend

A.A. Jackiewicz, geb. 27 augustus 1979               

uitschrijven 24 maart 2017, land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 

personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 

Wijdemeren via 14 035 of mail naar burgerzaken@

wijdemeren.nl

>  Beleidsregel toeristische be-

wegwijzering
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren hebben 

tijdens de collegevergadering van 16 mei 2017 en op 

basis van artikel 2:10 lid 3 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening Wijdemeren ingestemd met de aangepaste 

beleidsregel “Toeristische bewegwijzering Gemeente 

Wijdemeren”. De wijziging betreft slechts een technische 

aanpassing.

De vastgestelde beleidsregel ligt met ingang van 

donderdag 25 mei gedurende zes weken ter inzage in 

het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling). 

De beleidsregel is tevens in te zien op de gemeentelijke 

website www.wijdemeren.nl/beleidsregels. 

Offi  ciële bekendmakingen 24 mei 2017

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

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

Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een 

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

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

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

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

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

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl

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

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

Overig

Persoonsregistratie
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Madelijn
Boks ouwe....

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 

zonder behaarde vrienden. Pup Jagger, 

kat Madammeke en konijnen Antonio en 

Schnitzel horen er dan ook helemaal bij. Ze 

eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s och-

tends gewekt door haar eigen haan en rijdt 

in haar vakanties graag te paard door de na-

tuur…

Morgen ben ik jarig. En da’s leuk, toch? Ik kan 

niet wachten! Ik zoek wat afleiding in het op-

vouwen van de was. De berg vergeten wasgoed 

ligt al zeker een week te wachten op vouwende 

handen. En morgen heb ik er echt geen zin in! 

Dit is dus een prima moment. Eigenlijk vind 

ik het niet eens zo’n rot werkje, word ik er zelfs 

rustig van. Mijn telefoon trilt. Een What’s Ap-

pje van een hele lieve vriendin: ‘Dertien mei is 

mijn vader rustig in zijn slaap overleden. Van-

daag nemen we afscheid’. Ik kende hem niet 

persoonlijk. Maar volgens mij een man die nog 

midden in het leven stond. Die nog met van al-

les bezig was. Totdat hij werd geveld door ALS. 

Binnen het jaar was er niets meer van hem over. 

Wat een slopende vreselijke ziekte is dat! Ik kan 

mezelf zo levendig voorstellen hoe machteloos 

hij zich gevoeld moet hebben. En hoe zwaar het 

geweest moet zijn voor hem en iedereen die 

dichtbij hem stond. Hun pijn voel ik nu. De pijn 

van mijn vriendin, haar man en haar kinderen. 

Weet je, dertien mei 

‘s avonds stond ik 

tot diep in de nacht in de feesttent van ‘s- Gra-

veland, met vrienden en bier. Zo’n feest krijgt 

dan toch een nasmaak. Het is zó cru dat de één 

zoveel lol heeft en de ander langzaam wegglijdt 

naar het oneindige. En natuurlijk is er altijd, op 

elk moment, ergens in de wereld wel iemand die 

iets vreselijks mee maakt, die afscheid moet ne-

men van een geliefde of een vreselijke diagnose 

krijgt. Maar dít komt nu even heel dichtbij. En 

dit zet nú even alles weer in perspectief. Want 

ik klaag dat de jaren vat op mij krijgen. Dat ik 

ouder word, dat ik rimpels krijg, dat ik een bril 

op moet en dat alles gaat hangen en zo. Vreselijk 

vind ik dat. Maar ik moet toch gewoon blij zijn 

dat ik er nog een jaar bij krijg? Morgen vier ik 

mijn zesenveertigste verjaardag. Morgen vier ik 

mijn leven en het leven (nog minimaal zes-en-

veertig jaar erbij!) dat nog voor me ligt! 

“Zes-én-veertig jaar?….Da’s vet oud” zegt 

mijn kleine vriendinnetje. Ik kijk haar aan. Ze 

staat op het punt te gaan. Ze tilt haar arm op 

en maakt een vuist die ze mijn kant opsteekt. 

“Boks ouwe” , zegt ze met een grijns. Já, ik word 

dus oud. En dat is prima...echt waar! Ik maak 

ook een vuist en tik de hare aan “Boks, kleine” 

grijns ik terug. 

Madelijn de With; 06- 22 73 21 36; 

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

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

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

NEDERHORST DEN BERG- Op zaterdag 13 

mei zijn we met een groepje enthousiaste 

leden van De Bergse Akker weer aan de slag 

gegaan om het speelstrand weer zomerklaar 

te maken. We hebben flink wat werk kunnen 

verzetten – er zijn bankjes geplaatst, het zand 

is ontdaan van onkruid en het overhangende 

groen is weg gesnoeid. Ook hebben we het 

mooie nieuwe hek kunnen bewonderen en 

veel gezelligheid met elkaar beleefd. We 

hebben allemaal weer veel zin in het nieuwe 

Bergse Akker seizoen. 

Een paar vaste stranddienstvrijwilligers gaven 

aan dat ze het zo leuk vinden dat het speel-

strand blijft bestaan. De meesten kwamen er 

vroeger al regelmatig met hun eigen kinderen 

en anderen zeiden dat ze altijd vrijwilligerswerk 

hadden gedaan en dat dit iets vrolijks is om 

mee bezig te zijn. Wat ze allemaal heel belang-

rijk vinden, doorslaggevend eigenlijk, is dat ze 

geen verantwoordelijkheid hebben over de vei-

ligheid van de kinderen, omdat kinderen alleen 

mogen komen zwemmen onder toezicht van 

een volwassene. De speeltuin is lekker dichtbij 

is en ligt midden in de natuur en de toeganke-

lijkheid is laagdrempelig en goedkoop. De vrij-

willigers zijn tevreden over de voorzieningen 

die in het afgelopen seizoen zijn aangebracht: 

douche, toilet, strandspeelgoed, schaduwdoe-

ken, picknicktafels, gratis parasols om te lenen, 

peuterbadje met glijbaantje.

De vervelendste momenten waren dat ze kinde-

ren moesten verwijzen naar een ander strandje, 

omdat ze zonder toezicht van een volwassene 

wilden komen zwemmen op het speelstrand. 

En dat is natuurlijk heel sneu voor die kinderen. 

Inmiddels zijn een paar dingen verduidelijkt. 

Zo is het nu ook bekend dat het beoordelen van 

de waterkwaliteit door de provincie gebeurt. 

Het bestuur van de Bergse Akker is ontzettend 

blij met de hulp, gezelligheid en input van de 

vrijwilligers. Aangezien het speelstrand het hele 

seizoen open is, alle dagen van de week, zijn er 

dus nog meer vrijwilligers nodig. Aanmelden: 

bij Karen van Wichen: info@debergseakker.nl 

of telefonisch op 06 52418679. Uiteraard plan-

nen we dan graag een moment in waarbij je een 

keertje kunt meelopen met een stranddienst 

om te kijken of het wellicht iets voor je is. De 

officiële opening van de Bergse Akker is op za-

terdag 10 juni om 16 uur.

Bergse Akker gaat weer open

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

Een afspraak is zo gemaakt:
telefoon 0294 - 25 74 88

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw
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Cultuur

ANKEVEEN / KORTENHOEF / ‘s- 

GRAVELAND- In het prachtige wa-

terrijke gebied rondom Kortenhoef 

stellen 15 kunstenaars hun ateliers 

open tijdens de Pinksterdagen 4 en 

5 juni tussen 11 en 17 uur. 

Het gevarieerde werk van de diverse 

kunstenaars is zeker weer een reden 

om de boeiende Kunstroute langs de 

Kunstenaars op uw programma te zet-

ten. In het verleden is de omgeving van 

’s- Graveland, Ankeveen en Korten-

hoef altijd een zeer inspirerende omge-

ving geweest. De Kortenhoefse School, 

voortgekomen uit de Haagse School is 

een begrip binnen de kunstgeschiede-

nis. 

Nog steeds wordt deze omgeving voor 

kunstenaars als een zeer inspirerende 

omgeving gezien. De combinatie van 

een prachtige omgeving en de ateliers 

maakt de route zeer uniek. Schilderijen 

in diverse technieken, maar er is ook 

veel keuze in keramiek, beeldhouw-

werken, sieraden en fotografie. Er zijn 

kunstenaars die werken in opdracht, 

van portret tot landschap en van ab-

stract tot toegepaste keramiek. U kunt 

de stijl van de kunstenaars herkennen 

bij de Overzichtstentoonstelling in de 

Oude School aan de Kortenhoefsedijk 

145. De Kunstroute wordt gekenmerkt 

door vele bijzondere locaties in Kor-

tenhoef, ‘s- Graveland en Ankeveen die 

u zullen verrassen met een ruime ver-

scheidenheid aan kunst en is te starten 

vanaf iedere expositielocatie. Hoe u de 

route ook aflegt het is altijd weer een 

belevenis.

Welkom

Er is een Kunstroutekaart te vinden 

op onze folder (overal verkrijgbaar) 

en op www.kunstroutesgraveland.nl. 

Alle exposanten van de Kunstroute 

zijn te herkennen aan de driekleu-

rige wimpels die buiten hangen. Alle 

locaties zijn open op 4 en 5 juni van 

11.00 tot 17.00 uur.

U wordt welkom geheten door:

Ingrid Jansen, Will Kellerman, 

Emma van der Meulen, Tony 

Beijdorff, Gea Lamme, Beeldentuin de 

Zanderij, Johanna Kessler, José Walin-

ga, Bert Bisperink, Rob Jacobs, Martien 

Beenen, Nico van der Wolk, Yvonne de 

Boer, Ria Berg, Maarten Vlam.

Informatie: www.kunstroutesgraveland.nl

Actie voor Harry Griffioen
NEDERHORST DEN BERG- De Face-

bookpagina van het Weekblad Wijde-

meren waarop een oproep werd gedaan 

om Berger Harry Griffioen te helpen 

aan een woninkje had een bereik van 

bijna dan 11.000 views. 

Het leidde tot de opzet van de petitie 

‘Harry moet kunnen blijven wonen op 

zijn stekkie’, opgezet door Monique Zij-

pveld. Die oproep is tot nu toe onder-

steund door 150 intekenaars. In het arti-

kel van 17 mei stond dat Harry Griffioen 

zijn schamele ongebouwde kippenhok 

aan de Middenweg per 1 oktober moet 

verlaten, vanwege een illegale bewoning 

van bijna 20 jaar. Er staat een dwangsom 

van 6000 euro op door de gemeente 

Wijdemeren. Het juiste e-mailadres

is jigw@xs4all.nl

ANKEVEEN- Brel & Brass is een 

project van de Vlaamse zangeres 

Micheline Van Hautem rond de mu-

ziek van Jacques Brel. In Theater De 

Dillewijn wordt dit op zondag 28 mei 

om 15.30 uur uitgevoerd in samen-

werking met het blaasorkest van de 

Vriendschapskring

De Vlaamse zangeres Micheline Van 

Hautem wordt sinds het verschijnen 

van haar album ‘Songs of Jacques Brel’ 

uit 2002 gezien als een van Europa’s 

beste Brel-vertolkers. In ‘Brel & Brass’ 

gaat ze de samenwerking aan met de 

Vriendschapskring en bastrombonist 

Jos Jansen, een veelgevraagd solist in 

binnen- en buitenland. Ze voert dit 

zeer uitzonderlijke project vele malen 

uit door heel België en Nederland en 

nu dus ook in theater de Dillewijn in 

Ankeveen. 

In het voorprogramma speelt het 

orkest van de Vriendschapskring 

een instrumentaal programma, 

met populaire muziek uit de-

zelfde tijdsperiode als de muziek 

van Brel. Ook zult u dan al kennis 

maken met de bastrombonist Jos 

Jansen in een prachtig modern-

klassiek Capriccio voor bastrom-

bone en fanfare van Steven Verhelst. 

Daarna is het de beurt aan Van Hau-

Brel & Brass in Theater De Dillewijn

tem, die met het orkest de allermooiste 

liedjes van de Belgische chansonnier ten 

gehore brengt. 

Aanvang 15.30 uur. Toegang: € 18,00. 

Kaarten via www.dedillewijn.nl

Bekijk de Kunstroute met Pinksteren 

Kunststoel van Yvonne de Boer

ANKEVEEN - Op zaterdag 3 juni or-

ganiseren we in samenwerking met 

Bruisend Ankeveen voor de 9e keer 

de Ankeveense Oldtimershow en 

Toertocht. 

Vanaf 9 uur worden de auto’s, moto-

ren, brommers en rol aangedreven 

tweewielers van 25 jaar en ouder ge-

showd op het marktplein van Anke-

veen. Om 12 uur start de toertocht 

van ± 100 km. (brommers: ± 65 km.). 

Om 17 uur is de prijsuitreiking in 

het Wapen van Anke-

veen. Alphonse Meisner, 

meester-sleutelaar, heeft 

een extra prijs uitgeloofd 

voor de mooiste, oudste, 

stoerste en origineelste 

tweewieler. 

Deelname is 15 euro per 

voertuig. Voor dat bedrag 

wordt de deelnemer be-

hoorlijk in de watten ge-

legd, inclusief koffie, drankjes, lunch-

pakket, rallybordje etc.

Inschrijven via 

ankeveen.oldtimers@gmail.com.

9e Oldtimershow en Toertocht

Ik verzamel sinds 1958 van alles over 

meerlingen. Intussen is het een hele 

mooie en uitgebreide verzameling 

geworden. Ik heb in al die jaren veel 

meerlingen gesproken en gezien. 

In het jaar 2000 zijn er veel meerlingen 

bij mij thuis geweest. Alle meerlingen 

kregen een oorkonde en een kleine 

attentie. Ik was toen op zoek naar de 

oudste tweeling en drieling van Ne-

derland. Ik probeer dit nog steeds bij 

te houden. Verder steun ik gezinnen 

met een meerling. Ze ontvingen dan 

veel kleding en speelgoed. Dit deed 

ik door heel Nederland als het maar 

voor   een meerling bestemd was. Nu 

kreeg ik onlangs  een bijzonder leuk 

verhaal van een tweeling met een spe-

ciale gebeurtenis. Dat bracht mij op 

een leuk idee. Ik wil een boek uitgeven 

met bijzondere verhalen van meerlin-

gen. Heb je een mooi, verdrietig, leuk 

spannend, avontuurlijk, bijzonder ver-

haal en het lijkt je leuk om dat op te 

schrijven, stuur dit verhaal met een 

leuke foto naar onderstaand adres.

Ans Visser; ansvisser@hotmail.com. 

Misschien komt jouw verhaal wel in 

de verhalenbundel.

Hallo Meerlingen in Wijdemeren
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Jeugd

KORTENHOEF- BMOL is heel blij dat steeds 

meer jeugd onze vereniging weet te vinden. 

Voor deze jongeren en alle andere jonge mu-

zikanten tussen 6 en 18 jaar in Wijdemeren wil 

de muziekvereniging een jeugdprojectorkest 

opstarten. Je hoeft geen volleerd muzikant te 

zijn, maar moet wel minimaal enige maanden 

les hebben gehad en noten kunnen lezen. Elk 

muziekinstrument is welkom.

Speel jij als jongere al op niveau, maar vind je 

het leuk om eens eigen muziek te spelen? Heb jij 

nog nooit in een orkest gespeeld en wil je dat een 

keer proberen, zonder dat je direct aan allerlei 

verplichtingen vast zit? Zoek je een extra mo-

tivatie om thuis telkens weer te gaan studeren? 

Dan is dit projectorkest echt iets voor jou.

Het jeugdprojectorkest staat onder leiding van 

Fieke Neijsen. Zij studeert aan het conservato-

rium van Amsterdam. Daarnaast is zij een zeer 

begenadigd slagwerkster en speelt zij heel mooi 

piano. Ook van blaasinstrumenten weet zij het 

een en ander. Het projectorkest repeteert twee 

keer: de laatste zaterdag van juni en de eerste za-

terdag van juli van 10.00 tot 12.00 uur. En daarna 

laten ze zien wat ze samen hebben gerepeteerd. 

Na deze twee zaterdagen evalueren we dit pro-

jectorkest. Is iedereen enthousiast? Dan krijgt dit 

vast een vervolg. Deelname aan het jeugdpro-

jectorkest is gratis voor alle leden van BMOL. 

Aan niet-leden vragen we een vergoeding van 10 

euro. Dit is een tegemoetkoming voor de kosten 

van de bladmuziek, directie en zaalhuur. De acti-

viteit vindt doorgang bij een minimale deelname 

van 10 leerlingen/jongeren. Zodra we weten wie 

er mee doet, kunnen we geschikte muziek uit-

zoeken. Heb je zelf een goed idee, dan horen we 

dat ook graag. Ben jij geïnteresseerd? Geef je dan 

op via info@bmol.nl. En geef daarbij ook even 

aan welk instrument je speelt. 

BMOL wil Jeugdprojectorkest

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

Nieuw Walden 19, Nederhorst den Berg

Dit royale vrijst. uitgeb. pand met bedrijfsgedeelte en eigen 

parkeergel. is een ideale combinatie voor iemand die wonen/

werken/hobby wil combineren. Vanuit de woonkamer en 

het terras heb je een prachtig uitzicht op het weidegebied 

van de Horstermeerpolder. Perceelsopp. 565 m2, woonopp. 

160 m2, inpandig bedrijfsged. 127 m2. 

Vraagprijs € 485.000 k.k. 

NIEUW

�

�

�

WIJDEMEREN- Het Maatjesproject is al vijf-

tien jaar actief en bekend in de regio Gooi & 

Vechtstreek. Na het succes van een initiatief 

gericht op jongeren in Hilversum, breidt de 

stichting dan ook uit: Teens on a Mission is er 

nu ook voor jongeren in Wijdemeren. 

Teens on a Mission koppelt vrijwillige jongeren-

coaches (ouder dan 16 jaar) aan jongeren tussen 

de 12 en 23 jaar die wel een steuntje in de rug 

kunnen gebruiken. “Samen iets doen is gewoon 

leuker”, legt projectleider Janet Oudenaarden uit. 

“Denk aan ergens heen gaan, een balletje trap-

pen of gewoon kletsen. En een helpende hand 

van een andere jongere kan ook fijn zijn bij bij-

voorbeeld huiswerk maken of een baantje of sta-

ge zoeken.” Een jongerencoach is een rolmodel, 

biedt een luisterend oor, stimuleert en inspireert. 

Zonder betweterig, sturend of dwingend te zijn, 

zoals jongeren soms hun ouders of hulpverle-

ners ervaren. 

Gezellig

“We spreken elke week bij haar thuis af”, vertelt 

Paula over haar ervaringen als jongerencoach 

voor een meisje van 14. “Ze is heel verlegen, ge-

sloten en praat weinig. Daarom doen we vaak 

ook iets, dat is makkelijker dan alleen praten én 

gezellig: knutselen, naar de stad, maar ik help 

haar ook met leren voor toetsen. Ik denk dat het 

fijn is als ze van mij, een andere jongere, hoort 

dat ze goed bezig is.” 

Janet heeft jarenlange ervaring bij het Maatje-

sproject. Ze was vanaf het begin betrokken bij 

Teens on a Mission. “Natuurlijk moet het klik-

ken. We matchen zorgvuldig en op basis van 

kennismakingsgesprekken. Zo mooi om van 

deelnemers terug te horen hoe het persoonlijke 

contact hen motiveert, hoe hun zelfvertrouwen 

groeit en sociale vaardigheden worden versterkt.” 

Jongeren komen via hun coach in aanraking met 

andere mogelijkheden en gezichtspunten. 

Meer weten over Teens on a Mission in Wij-

demeren of aanmelden? Dat kan! Mail teens@

maatjesprojectgooi.nl, bel met 035 640 00 61 of 

kijk op www.maatjesprojectgooi.nl of Facebook/

TeensonaMission17. 

Nu ook in Wijdemeren

Teens on a Mission 
Een beetje chillen op 

de bank is ook 

Teens on a Mission

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Wijdemeren hebben met diepe verslagenheid kennisgenomen van het 

plotselinge overlijden van voormalig raadslid Patricia Mossinkoff -Nieuwendijk.

Patricia was van 2010 tot begin 2014 fractie-assistent en na de verkiezingen van 

2014 was zij tot oktober 2016 raadslid namens D66. Als raadslid maar ook in de 

periode daarvoor behartigde zij de belangen van de Horstermeer en hield zij zich 

onder andere bezig met het peilbesluit en de verkeersveiligheid.
 

Ons medeleven gaat uit naar haar echtgenoot, familie en andere dierbaren. 

Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

De raad van de gemeente Wijdemeren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren
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NEDERHORST DEN BERG – Onder 

leiding van hun nieuwe dirigent Rob 

van Surksum bracht het Gemengd 

Koor Wijdemeren een ambiti-

eus programma ten gehore in de 

Willibrordkerk. Het was wat hoog ge-

grepen, zo leek het, maar het publiek 

was dankbaar voor een afwisselende 

middag, mede mogelijk gemaakt 

door een gift van de Rabobank.

DOOR:  NIELS VAN DER HORST

Solïsten

Naast het koor waren er ook twee solo-

optredens onder begeleiding van pi-

anist Hugo de Graaff. Mezzosopraan 

Irene Vonk zong Frauenliebe und –

leben van Robert Schumann. Dat werk 

handelt over een vanuit de vrouw be-

keken ontmoeting die tot een huwelijk 

leidt. Fluitiste Nicolien de Graaff trak-

teerde de toehoorders op twee inter-

mezzo’s tussen de bedrijven door.

Jubileum

Het geheel kon volgens 

voorzitter Johan Heins ge-

zien worden als voorproefje 

van het komende jaar. Dan 

bestaat het koor maar liefst 

70 jaar, hetgeen uiteraard 

gevierd wordt met weder-

om een concert. We horen 

dan ongetwijfeld opnieuw 

van deze groep enthousi-

aste liefhebbers.

Gemengd Koor Wijdemeren

Op naar 70-jarig bestaan

Muziek
Lokale strijd tussen Sarina, Rosalie, Mariette en Marianne

Wie wordt zaterdag Maestro d’Amicitia?
KORTENHOEF – Zaterdag 27 mei a.s. 

strijden vier lokale BN’ers om de titel 

Maestro d’Amicitia 2017. Wie pres-

teert ‘t beste als dirigent en wordt de 

opvolger van Yvar Steketee, André 

Koopmanschap en Henk Kollee? 

In dit Weekblad leerde u de deelne-

mers al kennen: Sarina Peelen, Rosa-

lie van Rijn, Mariette Steenvoorden 

en Marianne van der Velden. Vier 

vrouwelijke kandidaten die met en-

thousiasme en flair de strijd aangaan 

voor deze eretitel. Ter voorbereiding 

volgden ze allen dirigeerles bij Henrie 

Pastoor en oefenden ze tijdens de re-

petitieavonden van de fanfare. 

Kneepjes van het vak

Mariette nam zelfs een privéles bij opa 

Joop de Winter, van wie ze het stuk 

‘Air concertante’ op de lessenaar heeft 

gezet. De oud-dirigent van BMOL is 

trots op de deelname van zijn (aan-

getrouwde) kleindochter en doceerde 

haar de fijne kneepjes van het vak. 

Ontspannen en met een lach op het 

gezicht staat Mariette dan ook voor 

het orkest. “Hebben jullie het allemaal 

voor je? Dan gaan we maar begin-

nen” zegt ze. Als Marianne even later 

volgt, is het even zoeken. “Hoe krijg 

ik deze club stil?” vraagt ze zich af. 

Maar al gauw neemt ze de muzikan-

ten mee in het energieke tempo van 

‘Het is een nacht’, de debuutsingel van 

Guus Meeuwis. Marianne’s stijl is ook 

snel en swingend, zo wilde ze absoluut 

“geen begrafenismuziek spelen”. Dat 

gedragen en rustige muziek ook juist 

heel mooi kan zijn, bewijst Rosalie 

van Rijn. Met gevoel voor de fragiele 

sfeer van het nummer, leidt zij knap 

de musici bij de uitvoering van ‘The 

Rose’, het liefdeslied van Bette Midler 

uit de gelijknamige film. Ook Sarina 

Peelen heeft voor filmmuziek geko-

zen. Zij dirigeert ‘Colors of the Wind’ 

uit Disney’s animatiefilm Pocahontas. 

Daarbij is het een extra uitdaging om 

bugelsolist Jan Haselager te begelei-

den en hem ruimte te geven voor zijn 

spel. “Contact houden met de solist” is 

Henrie Pastoors tip voor haar.

Publiek en vakjury

Zaterdag dirigeren de dames ieder 

twee muziekwerken die worden be-

oordeeld door de fanfareleden, het 

publiek en een vakjury. Daarbij let-

ten de juryleden Claudia Hanssens, 

Christian de Jongh en Henk van ter 

Mey niet alleen op de technische as-

pecten, maar vooral ook op de uitstra-

ling: Hoe presenteren de kandidaten 

zich en welke sfeer zetten ze neer? De 

presentatie van de avond is in handen 

van de onvolprezen praatjesmaker 

Tom Cornelissen. 

Gouden baton

Wie komt er 27 mei het beste voor dag? 

Welke kandidaat gaat er met de gouden 

baton vandoor en krijgt de eer zich Maes-

tro d’Amicitia 2017 te noemen? Wordt 

het Sarina, Rosalie, Mariette of Mari-

anne? Kom en beoordeel het zelf, bezoek 

om 20.00 uur dit unieke concert in De 

Dobber. Toegangskaarten à € 10,00 zijn 

telefonisch te bestellen bij Piet Luijer (06-

11436172) of per mail (amicitia@hetnet.

nl). Voor donateurs geldt de gebruikelijke 

kortingsregel.

Dirigent Rob van Surksum
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Een aandeel in elkaar

De medewerkers van Rabobank Gooi en Vechtstreek 

willen u graag ontmoeten. Op onze locaties, online en 

in de regio. Als betrokken bank willen we nog actiever 

participeren in de regio. Om dit mogelijk te maken, 

gaan we werken met marktteams.

Marktteam Wijdemeren
Harold van de Wakker, directeur Bedrijven Rabobank 

Gooi en Vechtstreek: ‘De mensen in het marktteam 

Bent u betrokken bij een maatschappelijke organisatie? 

Heeft u een bijdrage nodig voor de realisatie van een 

project? Op voordracht van een lid van de bank kunnen 

aanvragen voor het Coöperatiefonds online worden 

ingediend van 1 juni tot en met 30 september 2017.

Met het Coöperatiefonds steunt Rabobank Gooi en 

Vechtstreek vernieuwende initiatieven en projecten die 

het maatschappelijke en sociale leven in het Gooi en 

de Vechtstreek versterken.

Wij ontmoeten u graag
 in Wijdemeren

Rabobank Gooi en Vechtstreek

Aanvraag indienen? 
www.rabobankgvsleden.nl/
cooperatiefonds-2017

De totale uitslag van 2017 is te vinden via 
www.rabobank.nl/gvs

Bijdrage nodig voor een 

project?

Extra bijdrage voor clubs 

in Wijdemeren

Sandra: ‘Door actief te zijn in lokale netwerken, de 

lokale kranten en sociale platformen in de gaten te 

houden, kunnen we nog beter betrokken zijn en 

mensen met elkaar verbinden. Ik ben zelf actief in 

het lokale verenigingsleven en vanuit ons marktteam 

waren we onlangs tijdens de Loosdrechtse Feestweek 

betrokken bij de ouderenmiddag. Met zulke gebaren 

willen we onze bijdrage leveren in Wijdemeren.’ 

Esther: ‘Alle marktteamleden kennen het gebied 

goed en weten wat er speelt. Omdat elke collega in 

een bepaald netwerk actief is, kunnen we heel snel 

schakelen en mooie verbindingen leggen. Niet altijd 

zetten we hierbij onze financiële middelen in; meestal 

zijn vooral onze kennis en brede netwerk nuttig. Met 

deze betrokkenheid maken we uiteindelijk onze hele 

omgeving sterker!’ 

Heeft u een vraag of kunt u hulp gebruiken? 
Spreek ons en de andere marktteamleden 
gerust aan!

vormen het gezicht, de ogen en de oren van de bank 

in Wijdemeren. Mensen die sterk betrokken zijn bij de 

lokale gemeenschap. En dat gaat u merken! Heeft u 

een vraag over de Rabobank Clubkas Campagne of 

over de werking van de Ledenraad? De leden van het 

marktteam geven u graag antwoord!’

Bekijk wie we zijn en hoe wij het verschil 
maken op www.rabobank.nl/gvs

Sandra Kok, manager Financieel Advies, en 
Esther Holtkamp, teamleider Financieel Advies,
marktteamleiders Wijdemeren

Ga naar rabobank.nl/gvs en meld u aan als lid. 

Als lid kunt u aanvragen indienen voor het 

Coöperatiefonds 2017 en stemmen op uw favoriete 

clubs tijdens de Rabobank Clubkas Campagne 2018.

Deelnemen is waardevol
Word ook lid!

www.rabobank.nl/gvs

Wij zijn de voelsprieten 

van de bank

Telefoon (035) 622 22 11

Info.gvs@rabobank.nl

www.rabobank.nl/gvs

www. twitter.com/RaboGVS

Contact

Leden van de bank brachten dit voorjaar in totaal  

1.526 stemmen en € 12.367,41 voor 17 verenigingen 

in Wijdemeren tijdens de finale van de Rabobank 

Clubkas Campagne 2017! Met de verdiende bedragen 

kunnen veel mooie doelen worden gerealiseerd. Is 

uw club klant van de bank? Dan kunt u in december 

inschrijven voor de editie van 2018.
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Nieuws Club 4711
Uitslag + stand zomer-

toernooi biljarten (don-

derdag-poule)

18 mei: W. Clements (8 

pt.), M. v.d. Velden (8 

pt.), B. v.d. Gun (6 pt.), T. Otten (6 pt.), 

M. Verlaan (6 pt.), Mw. D. Giavarra (2 pt.)

Stand aan kop: W. Clements 3-28, B. v.d. 

Gun 3-26, M. Verlaan 3-20

Uitslag + stand lentecompetitie biljar-

ten (zaterdag-poule)

20 mei: Mw. T. Mulders (16 pt.), K. Ja-

cobs (12 pt.), J. van Wijnen (12 pt.), J. 

van Greuningen (10 pt.), M. v.d. Velden 

(8 pt.), M. Verlaan (8 pt.), M. Zieleman (6 

pt.), W. Clements (0 pt.)

Stand aan kop: J. van Wijnen 5-44, Mw. D. 

Giavarra 5-42, K. Jacobs 5-40

Thuis-programma deze week

Maandag 22 mei 19.30 uur: lentecompe-

titie biljarten, zaterdag 27 mei 16.00 uur: 

maandtoernooi biljarten

Openingstijden + contact

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden)

Telefoon: 06.20.40.80.58

Met twee grote toernooien afgelo-

pen weekend heeft de jeugd voorlo-

pig voetballend afscheid genomen 

van het eigen complex. Hoewel er 

door diverse jeugdteams nog ge-

traind blijft worden en enkele teams 

nog deelnemen aan (internationale) 

toernooien zijn er met uitzondering 

van woensdag 24 mei geen jeugd-

wedstrijden meer dit seizoen.

Arie Janmaat toernooi

Tijdens de 8e editie van het Arie Jan-

maat Toernooi waren er zaterdag jl. 

weer veel blije gezichten. Van winnaars, 

bijna winnaars en zeker ook van de 

organisatie, want die had alles onder 

controle. Naast de wedstrijden werd 

er voetbaldarts gespeeld (een groot 

opblaasbaar dartbord) en werd met de 

voetbalquiz de voetbalkennis getest. 

De keepers maakten onderling uit wie 

zich de Penalty Killer mocht noemen. 

Voor elk wat wils dus tijdens de 13 uur 

durende toernooidag (van 8.30 uur tot 

21.30 uur).

Leeuwinnentoernooi

Het eerste Leeuwinnentoernooi was 

een groot succes. Vanaf het moment 

dat Eredivisie speelster Babiche Roof 

het toernooi opende, was het een echt 

meidentoernooi. Daarnaast bleef Ba-

biche met haar Boutique nog aanwezig 

en was er een selfiehoek waar met at-

tributen de grappigste foto’s op social 

media gepost werden. 

Sport DOOR:  AD VAN BENSCHOP, MARC DEGEKAMP EN WIM BORNHIJM  

Voetballen in Nederhorst

Kampong maakt einde aan goede reeks 2e elftal 
Het 2e elftal is er niet in geslaagd om 

haar laatste thuiswedstrijd winnend 

af te sluiten. Het geroutineerde en 

zeer effectief met de kansen om-

gaande Kampong pakte 7 minuten 

voor tijd met 3-4 de volle winst. 

Zeker voor de rust speelde het team 

van coach Frank Heusen leuk en aan-

vallend maar keek toch al snel tegen 

een achterstand aan. Dit werd echter 

rechtgetrokken in een voorsprong 

via treffers van Levi Matsari en John 

Hoekstra. Na rust bleef de thuisploeg 

de sterkere ploeg, maar sloeg Kampong 

in een paar uitvallen genadeloos toe en 

pakte een 2-3 voorsprong. Levi zorgde 

voor de 3-3, vlak voor tijd echter viel 

dan toch uit een corner de vierde tref-

fer voor de gasten. Zo kwam er een 

eind aan de goede serie van 9 wedstrij-

den zonder nederlaag.

Jeugdkampioenen

JO11-1 behaalde in een leuke wedstrijd 

tegen Victoria JO11-2 verdiend het 

kampioenschap in de 1e klasse. Een 

topprestatie van het team dat vooral na 

rust op stoom kwam en via o.a. 4 tref-

fers van Milan Pool met 6-2 won en zo 

overtuigend kampioen werd. Uiteraard 

stond de platte kar al klaar en kon er 

gefeest worden. JO15-1 moest winnen 

om zicht te houden op het kampioen-

schap. Zuidvogels werd met 4-1 te-

rug gestuurd naar Huizen. Op 24 mei 

wordt het duidelijk, want dan speelt 

de enig overgebleven concurrent Leg-

meervogels hun laatste wedstrijd die ze 

met 15 doelpunten verschil dan moe-

ten winnen. Het kan eigenlijk niet meer 

mis gaan maar… 

Voetballen in ’s-Graveland 

Prachtig toernooiweekend

Puik VSV eindtoernooi

Afgelopen zaterdag was Nederhorst gast-

heer van het VSV- eindtoernooi. Jeugd-

voetballers van 5-7 jaar uit de regio Vechts-

treek en Ronde Venen deden hier aan mee. 

De twee jongste Nederhorst -teams streden 

mee en behaalden een fraaie 3e en 8e prijs. 

De Stichting VSV bedankt Nederhorst voor 

de goede en vlot verlopen organisatie.

Meer info 

www.vvnederhorst.org

Shady Wagner Pupil van het Jaar

De Charles Smallenburg Beker gaat dit jaar 

naar Shady Wagner van JO10-1. Hij ont-

ving de prestigieuze prijs uit handen van de 

winnaar van vorig jaar, Rutger Westgeest. 

De jury roemde zijn technische veelzijdig-

heid, enthousiasme en onvermoeibaarheid. 

En ook zijn ondeugendheid zonder verve-

lend te zijn.

Fair Play Cup 

Gedurende het seizoen hebben de scheids-

rechters punten toegekend aan de teams 

voor sportiviteit. Afgelopen week is de 

eindstand opgemaakt en zowel het spor-

tiefste jongens- als meisjesteam werd af-

gelopen weekend bekend gemaakt. JO9-1 

kreeg van de commissie Sportief Gedrag 

zaterdag tijdens het Arie Janmaat Toernooi 

de Fair Play Cup uitgereikt en zondag ge-

beurde dat tijdens het Leeuwinnentoer-

nooi aan het meisjesteam MO9-4.

ANKEVEEN - Zaterdag werd op de jeu 

de boule- banen in Ankeveen weer 

het maandelijkse toernooi gespeeld. 

Mede door het goede weer was er 

een grote opkomst en dat verhoogt 

de  sfeer en wedstrijdspanning. 

Of het door het mooie weer kwam, is 

onbekend, maar er was één partij in 

een kwartiertje gespeeld: 13-0. Wat 

een uitslag om te beginnen. Het spel in 

de andere partijen duurde veel langer 

en met niet te groot verschil door de 

teams gewonnen. Na een korte pauze 

was het verzoek om een beetje snel 

te beginnen, daar er regen op komst 

was. Tijdens de partijen kwam dus 

de regen, maar het was niet de moeite 

waard. In deze ronde waren er toch 

verrassende uitslagen wat goed is voor 

het klassement. Na dit opfrissende 

regenbuitje kon het toernooi verder 

gespeeld worden onder een stralend 

zonnetje. De 3de en 4de partij waren 

zonder verrassingen en de gedachte 

winnaars haalden soms met moeite 

de 13 binnen. Tijdens het nuttigen der 

consumpties werd de computer aan 

het werk gezet en kwam er een mooie 

eindstand uit. De prijswinnende spe-

lers waren: 1. Piet van Leijen; 2. Edwin 

Berends; 3. Wim Bornhijm; 4. Marja 

Nijnuis. Deze winnaars gingen allen 

met een fraaie zomerplant naar huis.

Zon en regen bij ASV Petanque ’91

KORTENHOEF- Het is altijd een groot 

feest, de onderlinge wedstrijd van 

OdisGym.  Zo’n 70 kinderen hebben 

afgelopen zondag gestreden om 

medailles en wisselbekers. Het leuk-

ste van de onderlinge wedstrijd is 

om aan publiek en jury te laten zien 

wat je het afgelopen seizoen hebt 

geleerd. 

Ondanks het mooie weer waren er 

weer veel ouders, opa’s, oma’s en andere 

belangstellenden op de tribune.  De 

wedstrijd begon met de jongens en de 

ropeskippers. Deze keer werd er touw-

tje gesprongen in een geheel nieuw 

wedstrijd tenue. Rope skipping is mo-

dern touwtje springen. De rest van de 

dag was het de beurt aan de meisjes-

groepen. De wedstrijd eindigde met 

onze jongste jongens en meisjes. Het 

blijft een leuk gezicht om al deze kleine 

kanjers te zien turnen. Odis is er trots 

op dat zoveel jeugdleden mee hebben 

gedaan. Turnen kan een springplank 

zijn voor andere sporten, maar je kunt 

natuurlijk altijd proberen om Epke 

Zonderland of Sanne Wevers te eve-

naren. Bent u nieuwsgierig naar de rest 

van de uitslagen en foto’s? Dan kunt u 

dit nalezen op www.odisgym.nl Hierop 

kunt u ook alle andere informatie nale-

zen over onze gezellige vereniging.

OdisGym weer helemaal top
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Sport

NEDERHORST DEN BERG- AGV 

Nederhorst had zaterdag 20 mei 

de jaarlijkse recreantendag in de 

Galgenwaard te Utrecht. Een dag 

voor turnsters die 1 uur in de week 

hun best doen op vloer, balk, brug 

en sprong. Ook was er een fun toe-

stel waar de kinderen lekker even 

konden springen en kunstjes kon-

den doen.

In de 1e ronde waren Fleur Zieleman 

en Julia Krekelberg aan de beurt in de 

categorie instapniveau 4, die zenuw-

achtig en ietwat stuiterend hun best de-

den. Fleur werd uiteindelijk 8e en Julia 

werd 5e en kreeg een medaille omge-

hangen, omdat er in deze groep zoveel 

meisjes meededen dat er 6 prijzen uit-

gereikt werden.

In de 2e ronde bij pre- instapniveau 4 

werd Marit Zijderveld 5e en Benthe 

Siebesma 9e. Deze meisjes kwamen vo-

rig seizoen op het podium en moesten 

daarom een zwaarder niveau turnen, 

wat ze zeker goed gedaan hebben. Bij 

het pre- instapniveau 5 werd Sabine 

van Wattingen 9e, Dania van Soesber-

gen 6e en Manon van de Berg werd 

prachtig 3e. Ook hier waren de meis-

jes behoorlijk nerveus en vergaten af 

en toe wat ze moesten turnen, maar ze 

hebben het top gedaan.

Bij de pre- instap niveau 6 werd Char-

lotte Barnhoorn, die voor de 1e keer 

meedeed 15e en Senna Mulders mocht 

met een 5e plaats een medaille mee 

naar huis nemen. Toppertjes hoor! 

Ook Jasmijn Mafait en Carlijn Gons 

moesten deze wedstrijd een zwaarder 

niveau turnen, wat best pittig was en 

hierbij werd Carlijn 14e en Jasmijn 13e. 

En ook jullie deden het super. Bij pupil 

1 -niveau 3 werd Yara Kok 5e en Aida 

Yuzbashi 2e en kregen ook een me-

daille omgehangen. Goed gedaan girls!

In de laatste ronde was het wel heel 

spannend. Tess Molenaar werd 4e met 

medaille, nadat zij de hele week ziek 

was geweest. Noa Brakenhoff werd 2e, 

ondanks een val van de balk, maar met 

een super score van 10 punten op de 

brug. Maar als klapper stond Joanne 

Jonker vet bovenaan, maar met haar al-

lerlaatste verkeerd gesprongen sprong, 

verspeelde zij ruim 3 punten waardoor 

zij, gelukkig nog wel met medaille, op 

een 4e plek belandde. Joanne, wat deed 

je het super en heel jammer dat je ons 

gaat verlaten. 

Ferry en Annet, weer bedankt voor 

het jureren en ook de ouders die toch 

soms wel heel lang moesten wachten, 

bedankt voor jullie aanwezigheid en 

geduld. Op naar de allerlaatste wed-

strijd van het seizoen, de onderlinge 

wedstrijd op woensdagmiddag 21 juni.

Bergse turners doen goed mee 

NEDERHORST DEN BERG -“Jongens, 

we gaan dit samen doen”, klinkt het 

overtuigend uit de mond van BRC-

trainer Theo Kruiswijk. Het is bijna 

middernacht. Vlak bij de ‘grote kerk’ 

van Wilnis staan 16 Bergse Runners 

klaar voor een uniek loopavontuur. 

Kort na het verzamelen bij het Spie-

gelhuys zijn ze in Wilnis gedropt met 

auto’s. Op zijn karakteristieke wijze 

geeft Kruiswijk de laatste peptalk. In 

het aardedonker beginnen de hardlo-

pers aan een bijzonder loopavontuur 

over een afstand van 35 km. De route 

voert (deels) via het dijkje waar ooit de 

spoorbaan Aalsmeer-Loenen Kerklaan 

liep en over kronkelende slingerpaad-

jes, dwars door het veenweide-land-

schap in het mooie Groene Hart. Dit 

jaar viert de Bergse Runnersclub zijn 

25- jarig jubileum. Als start voor een 

reeks van lustrumactiviteiten -die ver-

der in het najaar op het programma 

staan- werd het spits afgebeten door 

het BRC-Marathonteam.

Old school

De BRC startte -begin jaren negentig- 

als een clubje ‘Bergse trimmers’. In de 

loop van de jaren groeide dat uit tot een 

hardloop- én wandelvereniging, met 

inmiddels 200 leden. Ook als organisa-

tie van (grote) regionale evenementen 

zoals de Spiegelplasloop en de Zomer-

spektakel A&S Sprinttriathlon maakte 

de BRC naam. Voor de deelname aan 

de 31e editie van de A&S Sprinttria-

thlon (op 18 juni a.s.) is inschrijven 

zelfs niet meer mogelijk. Binnen 24 

uur na de openstelling van de inschrij-

ving - op 1 februari- is de trekpleister 

van het Zomerspektakel volgeboekt. 

Een memorabel moment in de club-

geschiedenis werd in 2015 bereikt. Na 

een jarenlange inspanning van bestuur 

en trainers mocht BRC-voorzitter Din-

geman Goossen de loopaccommodatie 

van de club openen (achter Sporthal de 

Blijk). Natuurlijk liftte het ledenaantal 

van de BRC mee op de loopgolf die de 

hardloopsport in de jaren negentig in 

Nederland een enorme boost gaf. Toch 

behield de BRC zijn ‘old school’ karak-

ter, waarvan laagdrempeligheid en ge-

meenschapszin belangrijke kenmerken 

zijn. In het brede sportaanbod in Wij-

demeren staat de BRC voor een gede-

gen trainingsopbouw en een bijbeho-

rende hardloopfilosofie. Het genieten 

van de beleving van het lopen van lan-

ge afstanden is daarvan een belangrijk 

onderdeel. Naast de reguliere trainin-

gen zijn er binnen de BRC nog diverse 

aan de BRC gelieerde clubjes die (on-

derling) regelmatig afspreken om hard 

te lopen of te wandelen. Een voorbeeld 

daarvan is het BRC-marathonteam. 

Een gemêleerd gezelschap van ‘vrije 

hardlopers’, die in wisselende samen-

stelling traint voor deelname aan ma-

rathons in binnen en buitenland. In o.a. 

Athene, Milaan, Berlijn en Rome, stond 

het Bergse lopers collectief al eens aan 

de start. Maar ook bij de sfeervolle 

Slachtemarathon in Friesland en in de 

loodzware Kustmarathon in Zeeland 

stonden BRC’ers hun mannetje.

Bezinning

Bij de ‘nachtmarathon’ blijven de kilo-

metervreters dichter bij huis. De be-

leving van de tocht is immers ook be-

langrijk. Zoals het genieten van de stilte 

van de nacht en het hardlopen in het 

pikkedonker. Ook worden de lopers 

onderweg uitgedaagd om bij een van 

de korte tussenstops iets te schilderen. 

BRC 25 jaar een unieke loopvereniging 

Theo Kruiswijk zorgt er (regelmatig) voor 

dat er onderweg een tarotkaart getrokken 

kan worden. Er is hilariteit alom als een van 

de deelnemers zijn tekst moet voorlezen 

en becommentariëren. Een moment van 

bezinning is er ook als er onderweg enkele 

teksten worden voorgedragen. In het decor 

van het oer-Hollandse polderlandschap, 

met slaaptekort en met flink wat ‘kilome-

ters in de benen’, is het even stil als er klinkt: 

De oude landweg verdween net als het spoor/

Gras maakte plaats voor steen /Wat bleef is 

het nachtdecor/ Als de stilte valt en flarden 

mist in de lucht zweven/Het gouden uur be-

leven

Oversteek

“Pas op voor ongelijk wegdek”, roept de 

Hilversummer Lourens Meeuwsen (40). 

Inmiddels is er 25 km. afgelegd en be-

vindt de groep zich op een smal en slecht 

begaanbaar parallelweggetjes langs de A2. 

Het drukke verkeer raast hier – op enkele 

meters afstand- door, dag en nacht. Een 

paar kilometer voor de afrit bij Vinkeveen, 

vlakbij de karakteristieke Oukoper molen, 

moet de groep hier een wateroversteek 

maken. Het is nog donker maar het zal 

niet lang meer duren of het ochtendglo-

ren dient zich aan. Elke woensdagavond 

rijdt Lourens Meeuwsen naar Nederhorst 

den Berg om bij de BRC te trainen. Ook 

uit Weesp, Vreeland, Kortenhoef en Anke-

veen komen er wekelijks deelnemers voor 

de BRC-trainingen. Gert van der Vliet – 

supervrijwilliger bij de BRC- heeft voor 

de lopers geregeld dat de deelnemers met 

een bootje –  in groepjes van drie- de Ang-

stel kunnen over peddelen. Hij begeleidt 

vakkundig samen met nog zo’n BRC kan-

jer, Martin van Wijk, het watertransport. 

Op de polderweg ter hoogte van Loenen 

Kerklaan wachten de laatste zware loopki-

lometers naar Nederhorst den Berg. In het 

clubgebouw van IJsclub Nederhorst den 

Berg staat ondertussen de kersverse voor-

zitter de IJsclub, Bart IJkhout, al gereed om 

de vermoeide deelnemers te verwelkomen. 

Even voor het krieken van de dag heeft hij 

koffiegezet. Ook dat hoort bij de BRC, niet 

alleen, maar samen.     

DOOR:  MARK HILBERTS
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KORTENHOEF- Afgelopen zater-

dag stond alweer de laatste vitesse 

vlucht op het programma. De voor-

spellingen voor zaterdag waren 

goed, dus iedereen had duiven mee 

voor de vlucht vanuit Peronne. Op 

zaterdagmorgen 8.30 uur stoven de 

414 ingekorfde duiven de manden 

uit. 

Nog niet vermoedend dat ze onder-

weg toch aardig wat pittige regenbui-

en tegen zouden komen. De ‘010’ van 

Raymond Moleveld trok zich hier het 

minste van aan en vloog met een snel-

heid van 1729 m/min richting huis. En 

behaalde hiermee de tweede overwin-

ning op rij voor zijn baas en tevens het 

onaangewezen en aangewezen Vitesse 

kampioenschap. De tweede prijs ging 

naar Comb. v. Huisstede die geluk had-

den dat hun eerste duif snel binnen 

liep. Hierna verscheen er een roofvogel 

boven het hok en durfde de rest van 

de gearriveerde duiven niet te landen 

en dit kosten kostbare minuten. Derde 

liefhebber werd comb. St. v. Breemen- 

v.d. Bos. Volgens Steven was zijn duif 

om een regenbui bij Hilversum heen 

gegaan, want hij kwam van de hele ver-

keerde richting op het hok af vliegen. 

Bij de grote kampioen van verleden 

jaar wil het dit seizoen niet erg lukken. 

Peter Ham vinden we op plaats 11. Hier 

was hij niet over te spreken en gunt zijn 

duiven vermoedelijk volgende week 

een weekje rust in de hoop dat de vorm 

dan wel komt. Enrico Koene vinden we 

op plaats 16. Komende week moet hij 

gedotterd worden, dus volgende week 

zal het niet meevallen dit te evenaren. 

Op plaats 19 als 6e liefhebber staat 

Hans Nielen. Na een hele slechte uitslag 

verleden week kon hij deze week matig 

tevreden zijn. En dan op plaats 24 en 

eerste in de B-poule vinden we Tijme 

v. Wettum met maar 3 duiven mee, een 

pracht prestatie. 

PV De Plassenjagers

Raymond Moleveld Vitesse kampioen

Maaike en Britt 
sponsoren hun club
Zaterdag 13 mei stond Finhes op de 

SFG- Jaarmarkt van ‘s-Graveland. Als 

sponsor van Wijdemeren Beach Event 

2017 heeft Finhes, via een prijsvraag, 

gezocht naar medesponsoren. Maaike 

van Riel heeft het juiste aantal voetbal-

len geraden en namens haar doneert 

Finhes 10 beachballen aan haar voet-

balclub SV ‘s-Graveland. Britt Bleesing 

heeft het juiste aantal tennisballen ge-

raden en namens haar doneert Finhes 

72 tennisballen aan haar tennisclub TV 

Westerveld.

Proef het boerenleven 
bij boer Jansen   
Op vrijdag 26 mei openen Maartje en 

Harm Jansen van de Meentboerderij 

aan de Melkmeent in Hilversum hun 

staldeuren tussen 10 en 16 uur. Een 

leuk en bovendien gratis uitje voor het 

hele gezin. Tijdens de Campina Open 

Boerderijdagen leert jong en oud hoe 

het er op de boerderij aan toe gaat en 

waar melkvandaan komt. Er is een af-

wisselend programma. 

Sport

ANKEVEEN- Dat de Nederlandse 

handbaldames in Rio een top-

prestatie leverden, merken ze bij 

ASV – handbal. De belangstelling 

voor deze fraaie balsport is ook in 

Ankeveen groeiende, maar de ge-

passioneerde eerste teamspeel-

sters Chantal den Blanken en Peggy 

Torsing willen graag nog meer leden 

voor deze gezellige dorpsclub.

 

“Het is een prachtige teamsport die 

hoge eisen stelt aan je balvaardigheid. 

Met hoog tempo het balletje rond laten 

gaan, in verschillende patronen, er is 

niets mooier” opent Peggy Torsing. “Je 

moet ook voor elkaar door het vuur 

willen gaan, het gaat er echt pittig aan 

toe. Je moet tegen een stootje kunnen” 

sluit Chantal aan die als midden-op-

bouwspeler bepalend is voor de posi-

tiewisselingen. Beide vrouwen zijn al 

jaren een vaste kracht in het team dat 

op 2e klasse niveau acteert. Ze spelen 

in een lang seizoen zowel buiten als in 

de zaal. Elke zondag paraat om in An-

keveen of Amersfoort, Weesp, Diemen 

en andere plaatsen 2x een half uur een 

stevige pot te spelen. Met nog twee 

wedstrijden te gaan zal ASV in de mid-

denmoot eindigen, met bijna evenveel 

voor- als tegengoals. Dat zegt iets over 

de geringe krachtsverschillen in deze 

competitie. Onder leiding van trainer 

Rob Daalmeijer uit Zeewolde is de 

kwaliteit de laatste jaren fors beter ge-

worden. “Je kunt aan alles merken dat 

hij een ervaren trainer is die op hoog 

niveau gespeeld heeft” zegt Chantal. 

Twee keer per week trainen de vrou-

wen, een keer met Rob en een keer met 

Petra den Blanken die ook doelvrouwe 

is. Eigenlijk was ze gestopt, maar bij ge-

brek aan een opvolger is ze weer terug 

binnen haar vertrouwde cirkel. “We 

zoeken voor het volgend seizoen een 

nieuwe keepster en nieuwe speelsters. 

Dat is echt van belang. Het talent dat 

we in huis hebben, bekeert zich soms 

tot een andere sport” vervolgt Chantal. 

Naast het eerste en tweede team is er 

een recreantenteam dat doordeweeks 

speelt. Verder zijn de dames tevreden 

met de sponsors waardoor ze er keurig 

bij lopen. Met De Colonie, BTZ, Inter-

sell en Taxi Blaricum op de shirts en 

Dick Blom Belastingzaken op de trai-

ningspakken. 

Jeugd groeit

De groei zit in de jeugd, vooral bij de 

jongste kinderen in de E-categorie (8, 

9, 10 jr.) ASV had in korte tijd 15 kin-

deren, ze zouden al twee teams kunnen 

vormen. Bij deze kids propageren de 

trainers vooral het balbezit, met geva-

rieerde spelvormen, 

zonder die strakke 

cirkelverdediging, 

met minder spelers 

en een kleiner veld. 

“Hierbij gaat het 

vooral om heel veel 

balcontacten. Han-

digheid opdoen met 

vangen en werpen, 

veel bewegen, een 

snelle break en mak-

kelijk scoren” vertelt 

Peggy. Daarna kun je 

bij de B- en C- mei-

den spelen. Na de zomer gaat een aan-

tal B-meiden naar het eerste team. Als 

het een beetje meezit, zouden er dan 

zelfs drie seniorenteams kunnen ont-

staan. Doch aanwas van buitenaf zou 

heel prettig zijn, want er is ook behoef-

te aan meer ervaren krachten. 

Als je al lang bij ASV speelt, raak je 

verknocht aan de club. Zo doen Chan-

tal en Peggy er van alles bij. Laatst nog 

bij het Schoolhandbaltoernooi en de 

Koningsspelen. Peggy is daarnaast ook 

penningmeester. Ze legt uit dat groei 

ook om financiële redenen noodza-

kelijk is: “Een heel groot deel moeten 

we betalen aan een hoge zaalhuur. 

Met veel vrijwilligers en veel zuinig-

heid kunnen we het hoofd boven water 

Handbal ASV wil nog meer groeien

NEDERHORST DEN BERG- Het 

Nederhorst ‘Besloten’ Golftoernooi 

wordt dit jaar op zaterdagmiddag 14 

oktober gespeeld op de Old Course 

Loenen. Blok deze datum vast in uw 

agenda. 

In verband met de beschikbaarheid 

van zaterdagen op de Old Course Loe-

nen dit jaar een ‘laat’ Nederhorst Be-

sloten, hoewel iedereen met postcode 

1394 mag meespelen. 

Onderstaand nog even de uitgangs-

punten m.b.t. het meedoen: 9 holes 

spelen; aansluitend borrelen + prijs-

uitreiking; kosten € 50,00 voor niet 

-leden en € 20,00 voor leden van OCL; 

van te voren overmaken, betaald is 

ingeschreven, uiterlijk 15 september; 

op rekeningnummer NL90 RABO 

0398227764 t.n.v. M.C. Stoker o.v.v. 

NDB GOLF 2017; geen diner inbegre-

pen, wel mogelijk maar op eigen initia-

tief; 4 prijzen: 1e dame, 1e heer, longest 

en neary; reglement op aanvraag be-

schikbaar; met handicapverrekening. 

Nieuwe organisatoren: Marianne Sto-

ker,06-26318038;  Marieke Vollers, 

06-53167269 en Ed van Deelen, 06-

29276231. 

Golfers met postcode 1394

DOOR: HERMAN STUIJVER

houden. Maar het is moeizaam balanceren. 

Meer leden geven meer inkomsten. En een 

hogere jeugdsubsidie.”

Kom eens langs

Handbal is een mooie snelle sport, goed 

voor je motoriek. ASV –handbal bestaat al 

vanaf 1952, heeft een mooie historie. Het is 

in de Wijdemeerse regio de enige handbal-

club. Chantal en Peggy roepen liefhebbers 

op om eens langs te komen. Misschien zijn 

er zelfs wel zo’n 10 heren die samen willen 

ballen. Meester Eric staat al te popelen om 

een team te vormen. En wie weet schuilt er 

onder de Ankeveense meiden een nieuwe 

Estevana Polman of Tess Wester. 

“Je moet het gewoon doen. Het liefst zo 

jong mogelijk. Goed voor het bewegen en 

voor de sociale contacten. Wij ontvangen 

iedereen met open armen.”

Meer info: www.asvankeveen.nl/handbal. 
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Het is mooi weer en dan begint de jaarlijkse 

‘Fietspaden-slalom’. Vanuit o.a. de vele maneges van 

Wijdemeren laten de paarden ongehinderd hun ontlasting 

achter. Zo zijn er tientallen voorbeelden. (foto: Gert Hendrickx) 
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WIJDEMEREN- De organisatie van de 

Rabobank Drie Dorpenloop op zondag 

4 juni a.s. heeft maar één doel en dat is 

om zoveel mogelijk mensen in bewe-

ging te krijgen. Daarom houden ze vast 

aan het grote aantal afstanden waaruit 

de lopers kunnen kiezen. 

Van de 1.500 meter voor de kinderen tot 

13 jaar tot en met de halve marathon voor 

de getrainde (wedstrijd)lopers. Daartus-

sen de vier kilometer (voor de beginnen-

de lopers en oudere kinderen), de zeven 

en 12 km. Bovendien biedt de route vol-

doende mogelijkheden om onderweg als-

nog een keuze te maken voor een kortere 

of langere afstand. Dus keuze voldoende 

voor zowel de beginnende trimloper als 

de ervaren hardloper. 

Ook wandelen

Voor diegenen voor wie hardlopen geen 

optie is, maar toch wil bewegen zijn er 

twee wandeltochten uitgezet waarbij de 

wandelaars kunnen kiezen uit 15 of 20 

km. door de bosrijke omgeving en langs 

de vele buitenplaatsen van ’s-Graveland. 

Eigenlijk is er geen reden om je op 4 

juni niet te melden bij Sporthal De Fuik 

in Kortenhoef waar de Kinderloop om 

12:30 uur start en de andere afstanden om 

13:00 vertrekken. De wandelaars kunnen 

tussen 10:30 en 11:30 uur beginnen aan 

hun wandeling. Voorinschrijven kan via 

de website www.driedorpenloop.nl waar 

je ook alle andere informatie kunt vinden. 

Iedereen in beweging tijdens de Drie Dorpenloop

NEDERHORST DEN BERG- Er waren 33 

deelnemers in de beginnersklasse N1 en 

N2. Om tien uur zondagmorgen ging de 

eerste van deze deelnemers van start. 

Uiteraard was dit bij de Rijvereniging 

Nederhorst den Berg op de manege 

Laanhoeve aan de Meerlaan.

Zij werden gejureerd door Rommie van 

Roemburg en haar schrijfster Britty van 

den Bosch. Om 12 uur konden zij de prij-

zen uitreiken in de N1 klasse. De jury was 

uitermate tevreden over de wijze waarop 

de deelnemers hadden gereden.

1. Alicia v/d Bos op Joy met 116 pnt; 2. Ma-

rit Willig op Polly met 114 pnt; 3. Lisa de 

Kloet op Angel met 114 pnt. Al deze deel-

nemers kwamen door het aantal punten 

ook op 2 winstpunten. Deze winstpunten 

hebben ze nodig om in een hogere klasse 

te mogen starten. Bij 4 winstpunten mag 

een N1-ruiter al starten in de N2 -klasse. 

In deze klasse werden rond twee uur de 

prijzen uitgereikt. Ook hier weer een te-

vreden jury.

1. Sara de Jong op Nador met 118,5 pnt;  2. 

Isa Springer op No Name met 115,5 pnt; 3. 

Mylene Quint op Polly met 115 pnt.

De administratie was in de goede handen 

van Jolanda van Akker. Eveneens dank 

aan alle anderen die meegeholpen hebben: 

de voorlezers, de ringmeesters, de familie 

Bergman, enz. De laatste wedstrijd - voor 

het weekend van de clubkampioenschap-

pen eind juni - is de springwedstrijd op 11 

juni.

Tevreden jury over N-dressuur Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelingetje? 

Humanitas biedt ‘vriendschap-

pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@

humanitas.nl of 035-6286093.

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; locatie 

Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131 of www.bcwijdeme-

ren.nl

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid aan-

bod activiteiten en voorzienin-

gen, waar u ook als wijkbewo-

ner gebruik van kunt maken. 

Denkt u bv. aan de thuiszorg 

van Amaris of onze maaltijden-

service. Meer info: www.ama-

ris.nl/dekuijer of 085-0214040.

Kort nieuws




