
WIJDEMEREN- Lisa weet met be-

geleiding de weg naar hulp op het 

gemeentehuis goed te vinden. 

Maar veel Wijdemeerders met een 

minimuminkomen maken geen ge-

bruik van bestaande regelingen. 

Wethouder Sandra van Rijkom zou 

willen dat meer mensen net als Lisa 

weten wat er allemaal mogelijk is. 

Door: Herman Stuijver

Het aantal mensen in Nederland dat 

met weinig geld moet rondkomen 

neemt met de dag toe. Dat zal in Wijde-

meren niet anders zijn. Toch weten veel 

mensen de weg niet te vinden in het 

doolhof van sociale voorzieningen. Of 

ze vinden het niet gemakkelijk om hulp 

te vragen. De gemeente Wijdemeren 

wil mensen waar nodig graag financieel 

ondersteunen. Met onder andere kin-

dertoeslag, bijdrage voor de huisraad 

en computer aanschaf. Daarnaast zijn 

er fondsen als het Jeugd Sportfonds en 

Jeugd Cultuur Fonds die jongeren on-

dersteunen met sport en cultuur. 

Lisa actief

Lisa vluchtte uit Sierra Leone naar Ne-

derland. Aanvankelijk woonde ze in 

Bussum waar ze de eerste beginselen 

van de Nederlandse taal leerde. Sinds 

twee jaar woont ze in een prettige wo-

ning in Loosdrecht. De oudste dochter 

zit al op de middelbare school en twee 

kinderen op de basisschool. Haar zoon 

voetbalt bij SV Loosdrecht, de middel-

ste dochter doet mee bij theaterschool 

Spotlight en het oudste meisje zingt 

mee met het Snowekoor. Ook Lisa doet 

volop mee aan de samenleving. Twee 

keer per week werkt ze als vrijwilliger 

in verpleeghuis De Beukenhof en een 

keer per week volgt ze een taalstage in 

de bibliotheek. En daarnaast doet ze als 

onbetaald thuiszorger boodschappen 

voor ouderen. “Ik zou graag betaald 

werk willen doen, maar met drie kin-

deren is het niet eenvoudig om iets te 

vinden. Het liefst zou ik in de zorg wil-

len werken” vertelt Lisa. 

Met behulp van Vluchtelingenwerk 

maakt Lisa ook gebruik van diverse re-

gelingen om met haar gezin haar hoofd 

boven water te houden. “Natuurlijk had 

ik hulp, maar zo moeilijk is het niet om 

iets aan te vragen. Zelfs als je zoals ik 

niet goed Nederlands spreekt. Je moet 

gewoon die stap nemen” meent Lisa. 

Zij gaat meestal gewoon naar de balie 

in het gemeentehuis (elke dag open tus-

sen 9 en 16.30 uur; behalve op vrijdag-

middag dicht en maandagavond open). 

Je kunt ook bellen met 14035 waar u 

iemand moet vragen naar het minima-

beleid. Of u zoekt op www.wijdemeren.

nl naar het woord ‘minima’. In een paar 

stappen kunnen ze u verder helpen.

Formulieren

Als u iemand gesproken hebt, dan kunt 

u een formulier aanvragen en invullen. 

U mag niet meer verdienen dan 120% 

van het minimum. Dat verschilt per 

leeftijd en per situatie. Voor een alleen-

staande boven de 21 jaar is dat ± 1170 

euro en voor iemand 

met pensioen ± € 1300, 

-. Voor gehuwden en 

jongeren gelden weer 

andere getallen. Je mag 

ook wat spaargeld heb-

ben, tot 11.000 voor een 

echtpaar of alleenstaan-

de ouder. Wethouder Van Rijkom wijst 

erop dat er ook zzp’ers zijn die onder 

deze norm vallen. Uiteraard moet u wel 

bewijzen wat uw inkomen is.

Extra

Voor basisschoolkinderen is er € 200, - 

per jaar beschikbaar en voor het voort-

gezet onderwijs 400 euro. Voor een 

onmisbare computer voor een gezin 

met schoolgaande kinderen betaalt de 

gemeente maximaal 450 euro per 4 jaar. 

En voor een koelkast, stofzuiger (huis-

raad) is ook maximaal € 400, - beschik-

baar. Bij een laag inkomen (max. 110%) 

is er ook nog een individuele toeslag 

van € 365 voor alleenstaanden. Enzo-

voort. Als u het optelt, kunt u dus best 

op redelijk niveau ondersteund worden. 
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Roerige raad De Punt veiliger 12 Uur van
Ankeveen

Musicals Levenslust

Lisa weet de weg naar gemeentehuis  

Graag meer bekendheid voor hulp aan minima

Hoveniersbedrijf

WWW.BOUWERTOTAAL.NL

Tuinontwerp, aanleg en onderhoud

Nederhorst den Berg Tel.: 0294-251957

Mobiel 06-21802474

Voor chronisch zieken en gehandicapten 

zijn er ook aanvullende voorzieningen. Ui-

teraard is het bovenstaande overzicht niet 

volledig en moet u natuurlijk ook voldoen 

aan bepaalde regels.

“Maar, er is meer mogelijk dan mensen we-

ten” zegt wethouder Sandra van Rijkom. 

“Wees niet bang en informeer wat er alle-

maal kan. Onze consulenten willen u graag 

helpen.” Lisa is tevreden over de hulp: “Ik 

kan er goed mee rondkomen. Ik vind het 

belangrijk voor mijn kinderen dat ze een 

goede toekomst krijgen. Dan helpt alles een 

klein beetje.”

Kom naar het gemeentehuis; Bel: 14305 ; 
Kijk op: www.wijdemeren.nl of op www. vrij-
willigerspunt.nl. (voor onbetaald werk). 

Maandag 18 juli begint Kinder 

Vakantie Werk weer. De meeste 

van jullie zullen inmiddels het 

programmaboekje hebben ont-

vangen. Een programma met 

heel veel leuke en nieuwe ac-

tiviteiten. Maar ook de traditi-

onele Spookdag, Boerderijdag 

en Brandweerdag staan op het 

programma. Wij zijn er trots op 

dat wij weer met al onze vrij-

willigers deze weken gaan waar 

maken. Een gezellige ploeg met 

mensen die zich hier voor wil-

len inzetten. Wil jij ook deel uit-

maken van deze groep? Dat kan. 

Wij zijn op zoek naar vrijwilli-

gers. Lijkt het jou of u leuk om 

ons te komen helpen en ben je 

ouder dan 13 jaar, dan kan dat. 

Ook als je maar een paar dagen 

beschikbaar bent is het mogelijk 

om vrijwilliger te zijn. We zijn 

elke dag vanaf 09.00 uur aanwe-

zig om de dag op te starten, wees 

welkom!

Mad Science

Let op! Er is een verandering in 

het programma. Dinsdag 19 juli 

mogen zowel de ochtend als de 

middaggroep om 10.00 komen. 

We hebben dan een Mad Sci-

ence Show. Maar ook ‘s middags 

mogen beide groepen komen. 

We gaan dan verder met de sci-

encedag. 

Wij hebben zin in KVW 2016. 

Groetjes het KVW-team.

Yeah, het is weer zo ver! 

Lisa in het Leescafé

Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Het Weekblad Wijdemeren van
woensdag 3 augustus (week 31)

zal i.v.m vakantie niet verschijnen!
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   6561285 
 Zo. 17 juli: 09.30 uur:
  B. van Wilgenburg.
◗ St. Martinus   6561252    
 Wo. 13 juli: 19.00 uur:
  W. Balk,
 Za. 16 juli: 19.00 uur:
  B. van Wilgenburg.
◗ OLV Hemelvaart   251315
 Do. 14 juli: 09.30 en 
 10.45 uur: W. Balk.
 Zo. 17 juli: 09.30 uur:
  W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk   251230
 Zo. 17 juli: 10.00 uur:
  Ds. Vree.
◗ De Graankorrel   6560995
 Zo. 17 juli: 10.00 uur:
  Dhr. R.J. van Duijn.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 035 - 6560598   
 Zo. 17 juli: 10.00 uur:
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 17 juli: 09.30 uur:
 Ds. C.J. Sjollema.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   035-6561961
 Zo. 17 juli: geen dienst

Streek Gemeenten 
◗  Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 17 juli: 10.00 uur:
 G.H. Kiers.
◗  Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 17 juli: 10.00 uur:
 Ds. Klaas de Vries. 
 

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
A. v.d. Heuvel, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14
Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50
Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom                         planning  030 - 6004750
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785
In de Heksenketel 035 - 5338982
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476
PSZ de Gruthut 0294 - 252359
Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 33647460
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:
Warinschool 0294 - 251351
Mr. Kremerschool 0294 - 251522
Jozefschool 0294 - 253336
Curtevenneschool 035 - 6561019
De Regenboog 035 - 6560408
Joseph Lokinschool 035 - 6561370
St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2
Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

WANNEER TIJD WAT WAAR
20/05-26/08 08.30 u. Expositie ‘Tussen Kunst en Kitsch’ Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

za. 16 juli 12.00 u. Willibrordkerk open Willibrordkerk, NdB. 

za. 16 juli 14.00 u. ’s-Gravelandse Buitenplaatsen Bez.centr. Natuurmon., ’s-Gr. 

18-30 juli 10.00 u. Kinder Vakantie Werk NdB. Sporthal Blijk, NdB. 

22-24 juli 11.00 u. Wonderfeel, classic festival Schaep en Burgh, ‘s-Gr

za. 23 juli 12.00 u. Kerken NdB open OLV- en Willibrordkerk, NdB.

Activiteiten agenda

Familieberichten

DANKBETUIGING

Het heeft ons goed gedaan te merken dat zoveel mensen 
om ons heen zich betrokken voelden bij het plotselinge 
overlijden van mijn lieve vrouw

Clothilda Johanna Theresia Geertuida Mekking–Bos

Het is voor ons een troost te weten dat zij bij vele mensen 
in goede herinnering voortleeft. 

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven.

 Cees Mekking 
 en Chess
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WIJDEMEREN- Na 24 agendapunten, 

acht amendementen, acht moties 

en dertien stemmingen kon burge-

meester Smit aan het slot van een 

lange en rommelige raadsvergade-

ring ‘s nachts om kwart over twaalf 

de negentien raadsleden en vier 

wethouders een fijne vakantie wen-

sen. Een roerige raad kon op reces.

Met tegenzin nam de gemeenteraad 

kennis van de voorlopige Jaarrekening 

2015. Met de nadruk op ‘voorlopig’ 

want de accountantsverklaring van De-

loitte komt pas in november. De discus-

sie ging vooral over de vraag waarom 

de externe accountant niet eerder mee 

kan werken. Burgemeester Martijn 

Smit zei dat de cijfers al twee maanden 

geleden kant-en-klaar waren. Alle par-

tijen betreurden de gang van zaken en 

drongen aan op een grondig onderzoek 

naar de gang van zaken. Wethouder Pe-

ter Smit voegde eraan toe dat 80% van 

de gemeenten hetzelfde probleem had. 

Hij legde een verband met de transitie 

van het sociaal domein van het rijk 

naar de gemeentes. Uit de cijfers blijkt 

dat Wijdemeren een positief resultaat 

van ruim 731.000 euro heeft over 2015. 

Daarvan wil het college een groot deel 

overhevelen naar een tiental financiële 

posten in 2016, dan blijft er 158.000 

over voor de reservepot. Dat wordt 

echter pas besproken in november. 

De volgende discussie ging ook over 

geld. Uit de Voorjaarsrapportage bleek 

dat Wijdemeren rond 1 mei van dit jaar 

maar liefst 250.000 negatief stond. Dat 

baarde zorgen bij René Voigt die wees 

op aanvankelijk een plus van 125.000. 

Vooral wethouder Reijn moest je ‘in 

de gaten houden’ die kwam nogal eens 

met onverwachte uitgaven, meende de 

Dorpsbelanger. Gert Zagt kwam na-

mens De Lokale Partij met een motie 

die wethouder Smit opdroeg om na de 

zomervakantie met een dekkingsplan 

te komen. Maar die trok hij in, omdat 

Smit hem verzekerde, dat het goed zal 

komen: “Ik zal zuinig in het kwadraat 

zijn.” Dat gaf vertrouwen, ook aan de 

financiële specialisten van CDA en 

PvdA/ GroenLinks.

Ambtenaar cultuur

En ook het derde onderwerp ging over 

de gemeentelijke centjes. Met een Ka-

dernota maakt het gemeentebestuur 

duidelijk welke plannen men wil ver-

wezenlijken in 2017, uiteraard gekop-

peld aan een financieel plaatje. De raad 

kon kiezen uit verschillende scenario’s, 

van sober naar leuke dingen voor de 

mensen. Voor de oppositie was er wei-

nig ruimte om mee te doen, want CDA, 

VVD en PvdA/GroenLinks hadden al 

een eigen scenario 2A opgesteld, een 

variant op die van de wethouder. Gert 

Zagt was teleurgesteld dat de coalitie-

partijen al een ‘dichtgetimmerd plan’ 

hadden geschreven. Hij maakte be-

zwaar tegen een greep uit het sociale 

domein van 70.000 euro. En ook Joost 

Boermans van D66 had daarover een 

opmerking. “Sociaal geld moet wel 

sociaal blijven” zei hij. Wethouder Van 

Henten beklemtoonde dat iemand 

krijgt wat hij of zij nodig heeft. Het 

bedrag waar Zagt aan refereerde, was 

geld uit een oud WMO- potje dat nog 

over was. GroenLinkser Stan Poels was 

lovend over de ambities, vooral om nu 

20.000 euro te besteden aan duurzaam-

heid. Hij realiseerde zich ook dat er in 

zes maanden nog veel kan veranderen. 

Roerige raad op reces

Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

Een ander opvallend punt is dat wethouder 

Sandra van Rijkom een ambtenaar ‘Cultuur’ 

mag aannemen. Dit wil ze doen, in samen-

werking met een andere gemeente uit de 

Regio. Oppositiepartijen DLP en DB waren 

wantrouwend over bepaalde onderdelen en 

wilden dat voor groenvoorziening, woon-

omgeving en wegbeheer een 10-jaren-plan 

wordt geschreven. Zover kregen ze de an-

dere partijen niet. Alle partijen waren heel 

blij dat er voor 2017 en daarna geen ozb-

verhoging in het vat zit. 

Wat wethouder Peter Smit betreft zal 

voortaan de Kadernota aan het begin van 

het jaar gepresenteerd worden. Maar of dat 

per 1 januari 2017 het geval zal zijn voor de 

Kadernota 2018 wilde hij niet beloven. 

De vragen over het wachtgeld van 

raadslid Zagt blijven de gemoederen 

bezig houden. De VVD nam geen ge-

noegen met de antwoorden en zond 

nog meer vragen aan de burgemees-

ter. Bovendien kwam VVD ‘er Martin 

Vuyk met een nieuwe beschuldiging 

aan het adres van de ex-wethouder.

Uit vervolgvragen van de VVD-fractie 

over het wachtgeld van ex-wethouder 

Gert Zagt (2010-2014) blijkt dat hij 

de volgende wettelijke bedragen heeft 

ontvangen: 15 april 2014 t/m 31 de-

cember 2014:  € 39.092,04;  1 januari 

t/m 31 december 2015: € 54.312,01; 

en van 1 januari t/m 30 juni 2016: € 

27.089,47. Het gaat steeds om bruto-

bedragen. 

De oud-wethouder heeft elke maand 

een inkomstenverklaring ingevuld, 

waarbij hij verklaart dat de inkomsten 

uit het eigen bedrijf niet hoger zijn 

dan de bijverdienmarge. Het gaat om 

een uitkering van maximaal 3 jaar en 

2 maanden. De einddatum is 14 juni 

2017. De hoogte van de uitkering is 

in het eerste jaar 80% en vanaf het 

tweede jaar 70% van het laatst geno-

ten salaris. 

Met de oud- wethouder is door Tran-

sitium, die een samenwerkingsover-

eenkomst heeft met Raet, een ‘plan 

van aanpak’ opgesteld, gericht op de 

hernieuwde ontwikkeling van zijn be-

drijf. Raet heeft dit plan getoetst aan 

de wachtgeldregeling en akkoord be-

vonden. In die zin wordt voldaan aan 

de sollicitatieplicht. 

Nog meer feiten

De twijfels over de inkomsten van de 

ex-wethouder gaan nog verder. Nu er 

een link wordt gelegd met reeds be-

kende informatie over de vergoeding 

aan wethouders. VVD- raadslid Mar-

tin Vuyk haalt op zijn Facebook-pagi-

na een artikel uit Binnenlands Bestuur 

aan. Daarin staat dat een wethouder 

alle neveninkomsten mag behouden 

als hij geen fulltime-functie heeft. Of 

je nu 50% werkt of 95%, parttime is 

parttime. Dan worden de inkomsten 

uit bedrijf of werk niet gekort op je 

wethouderssalaris. En laat nu volgens 

Vuyk ex-wethouder Zagt ‘deze truc 

bewust op zichzelf hebben toegepast’ 

in 2010. Want na zijn aantreden werd 

zijn baan teruggebracht van 100 naar 

95%, waarmee Zagts bedrijfsinkom-

sten niet langer afgetrokken hoefden 

te worden van zijn wethouderssalaris. 

Gert Zagt zegt dat hij inderdaad 5% 

van zijn baan heeft ingeleverd. Dat 

deel van zijn portefeuille kwam in 

handen van collega Van Waveren 

(grondzaken- red.). “De gemeente 

heeft mij voordat ik wethouder werd 

niet op de hoogte gesteld van dit ge-

volg voor mijn rechtspositie. Het was 

geen truc, maar een aanpassing aan 

bestaande regels. Vanuit de gemeente 

is mij geadviseerd om dit te herstel-

len. Zodat ik mijn onderneming erbij 

kon doen, zonder al te grote verliezen.” 

Voorts verwijst het raadslid naar de 

burgemeester die als werkgever eind-

verantwoordelijk is voor de rechtspo-

sitie van bestuurders.

Burgemeester Smit geeft aan dat hij 

het lastig vindt om in het openbaar 

over iemands rechtspositie uitspraken 

te doen. “In ieder geval is het in het 

college besproken en weet ik dat deze 

wijziging door de gemeenteraad toen 

is vastgesteld. Ik weet alleen niet pre-

cies wanneer.” Smit geeft te kennen de 

vragen die er leven rond de vermin-

dering van uren en de wachtgeldrege-

ling overeenkomstig de vragen van de 

VVD zorgvuldig te onderzoeken. 

Tot slot zegt Gert Zagt dat hij het be-

treurt dat de burgemeester niet per 

direct de beschuldiging van VVD-er 

Vuyk in de kiem smoort. “Ik heb geen 

geheimen en eenieder is erbij gebaat 

dat alle feiten eerder op tafel komen 

dan pas in september.”

Vervolg op wachtgeld ex-wethouder

De CDA- fractie in overleg 

(foto: Douwe van Essen //WWK)

Eurodag Leger des Heils
Het is weer zover: alle niet geprijsde kle-

ding gaat nu voor één euro de deur uit! 

En alle geprijsde kleding voor de helft. 

Ook veel zomerkleding. Deze unieke 

kans mag u niet laten gaan.

Tweemaal per jaar wordt de totale voor-

raad kleding voor slechts 1 euro uitver-

kocht om een heel nieuwe garderobe 

op te bouwen voor het nieuwe seizoen. 

Deze keer is dat op zaterdag 16 juli van 

10.00-15.00 uur. Adres: Nieuwe Doelen 

30-32, 1211 CE Hilversum. Wees er op 

tijd bij, want er worden ook schoenen 

en gebruiksvoorwerpen verkocht tegen 

zeer geringe prijzen.

  

Gert Zagt (foto: Studio68) 
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www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

www.dereiscoach.nl
De Reiscoach is gespecialiseerd 

in outdoor loopbaanbegeleiding.

- Individuele loopbaandagen

- Meerdaagse loopbaanreizen

06-12513085. info@dereiscoach.nl 

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk 
en (sier)bestrating. Tel. 0294-
254598. 

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980  

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

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

035-6563060 

Kom lekker genieten bij
LandgoeddeRading. Koffie

lunch, huisgemaakt gebak.

www.landgoedderading.nl

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Bedrijfs – opslag ruimtes te 
huur Vanaf 10 t/m 35 m2 – 3 
m. hoog  Beveiligd – huur p/
wk mogelijk 035-656 3517 – 
info@opslagVL.nl

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repa-

raties klaar terwijl u wacht (ind. 

mogelijk). E. du Perronstraat 38, 

1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722

Laat gerust De Leeuw los in 

uw tuin! Tuinontwerp, -aanleg, 

-onderhoud en bestratingen. 

www.lionhoveniers.nl 
tel. 0294-253848.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

J.H.Smallenburg & Zn
Koninginneweg 39

1241 CV Kortenhoef
T:035-6560926 -0622610501

Voor SCHILDERWERKEN en

RENOVATIES

Al meer dan 100 jaar

"Bent u uit Balans" 
Ik breng u in Balans

Voetreflexologie

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

COMPLICITY Computers & 

Services Al 15 jaar kunnen wij 

(bijna) alles met computers en 

laptops. Bel, mail of kom langs, 

ma-vr 8.30-17 en za 12-17 u. 

www.complicity.nl  –  info@

complicity.nl. Hogeweijselaan 

209c WEESP tel: 0294 484 620.

Schilderwerk groot of klein,

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

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Baie Mooi!
Schoonheidssalon

aan huis. 06-52692679

Ecologisch wasmiddel? 
Wasnoten! Nu 1 kilo met 3

waszakjes voor €11,00!

Kijk op mijn Facebook, of

bel 06-11488804, of

mail info@gingerfairy.nl

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!! 

035-6560235

Gezocht lieve oppas:
voor onze labradoodle

medium maat,in Kortenhoef

of ’s-Graveland voor de

donderdag per eind aug.

06-17876080

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. Voor schriftelijk  

aanleveren gaarne uw bericht sturen naar: Dunnebier Print BV, Postbus 88, 1394 ZH Nederhorst den Berg. Betaling 

uitsluitend contant op kantoor (niet bijsluiten!), Nieuw Walden 6 te Nederhorst den Berg. 

Wijdemeertjes

Zondag 17 juli is er een stads-

wandeling door Naarden. Start: 

12.30 uur Utrechtse Poort.

Gratis rondwandeling voor 

kleine groepen in oud-A’dam. E-

mail: l.baatsen4@telfort.nl, 035-

6561059.

Leren Bridgen en vervolgens 

spelen op donderdagavonden 

in De Bergplaats? Bridgeclub 

Nederhorst. Bel 0294-254975 of 

254925.

Kort nieuws

TE HUUR
Op het industrieterrein Kemp te Kortenhoef

zijn binnenkort diverse ruimtes te huur.
 

-  Werkplaats 18x8m + entresol 8x14m

incl. kantoor en spuitcabine €  750,00 p.mnd.

- Opslag 8x20m €  525,00 p.mnd.
 

Informatie: 06 51 04 62 69

TOP OCCASIONS MET 6-24 MND  GARANTIE  *

Twingo Expression Sce-5drs l.blauw 02-2015       3500 km  € 10850,-

Twingo Collection  3drs l.blauw 01-2013     39000 km € 6975,-

Clio Expression 5 drs grafi tmet. 06-2015       6000 km € 15950,-

Clio  1.2 Tce 5drs zwartmet 01-2010     99000 km €   8250,-

Modus  1.2 Dynamique beigemet. 09-2009     96800 km €   9950, 

Captur Xmod automatic roodmet. 06-2016       3000 km €  24500,-

Captur Dynamique tce beigemet. 04-2014     48000 km      € 16700,-

Megane Estate Bose Tce beigemet. 11-2012     26000 km € 17600,-

Laguna Estate 1.8 Tech-Road blauwmet. 03-2004    134000 km €   3650,-

Kadjar Intens 130 roodmet. 07-2015       5200 km € 27500,-

Grand Scenic Privilege 2.0 Aut. Beigemet. 11-2010    114000km € 13875,-

Espace Expression 2.0 blauwmet. 02-2006    105000 km €   9750,-

Dacia Sandero Stepway 1.6 roodmet. 10-2010      45000 km €   7800,-

Excl.rijklaarmaakkosten

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Loodijk 30
1244 NL Ankeveen
Tel: 035 - 656 14 59
www.restaurant-demolen.nl

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN

                       We zijn woensdag tot en met zondag open.
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Tussen 20.00 uur en 00.12 uur stond 

er vorige week donderdag nog veel 

meer op de agenda van de gemeen-

teraad. 

Nu een AZC voor asielzoekers defini-

tief niet doorgaat op Ter Sype in Nieuw 

Loosdrecht, zet de gemeente sterk in op 

woningbouw voor vluchtelingen met 

een status (vergunning om te mogen 

blijven). Wijdemeren moet hen aan 62 

woningen helpen. Per 1 juli had de ge-

meente aan 27 statushouders een huis 

toegewezen. Wethouder  Betske van 

Henten had het over ‘een druk die toe-

neemt’. Ze heeft veel vertrouwen in het 

project van Jan Zwagerman om aan ± 

50 vergunninghouders bij de Nieuwe 

Harmonie in de Horstermeerpolder 

werk en huisvesting te verlenen.

Op 19 september worden de gezamen-

lijke gemeenteraden geïnformeerd 

over de bestuurskrachtmeting die be-

paalt hoe sterk onze gemeente functi-

oneert, als toetssteen voor een moge-

lijke fusie. Het rapport wordt gemaakt 

door accountantskantoor Deloitte. Op 

vragen van D66- fractievoorzitter Joost 

Boermans of Hilversum al bezig is met 

een zgn. ARHI- procedure die vanuit 

de provincie een eventuele fusie regelt, 

wist burgemeester Smit van niets. 

Misschien wordt de Eilandseweg in 

Nederhorst den Berg helemaal niet 

gereconstrueerd. “Het gaat volledig de 

verkeerde kant uit” zei wethouder Re-

ijn. Na de constatering dat er asbest is 

gevonden, is hij in onderhandeling met 

de wegenbouwer over de financiën. Of 

er volgt een aanpassing of alles moet 

opnieuw.

Per 1 augustus wordt duidelijk of het 

contract met strandpaviljoen De Dik-

ke Muis in Oud Loosdrecht met een 

jaar wordt verlengd of door een ander 

wordt overgenomen. Veel is afhankelijk 

van wat bouwonderneming Heijmans 

van plan is met deze grond. Zowel 

Sieta Vermeulen (VVD) en René Voigt 

(DB) als Gert Zagt (DLP) drongen aan 

op gunstiger voorwaarden voor de ge-

meente.

VVD ‘er Robby Israel wil een grondig 

onderzoek naar de verkoopprocedure 

van de oude brandweerkazerne in Ne-

derhorst den Berg. “Niet, we zien wel. 

Er moet een doelmatige procedure ko-

men.”

De ruim 3 miljoen voor herinrichting 

van Overmeer-Zuid in Nederhorst den 

Berg wordt beschikbaar gesteld. On-

danks het feit dat Alette Zandbergen 

van De Lokale Par-

tij de bijgaande be-

groting ‘een kladje’ 

vond, niet solide. 

Wethouder Reijn is 

met de bewoners in 

bespreking over de 

invulling. D66 en VVD wilden dat de 

wethouder figuurlijk ‘één spade dieper 

groef ’. 

Het Zuidereinde –Zuid in ’s-Graveland 

wordt verbeterd, zonder rode fietsstro-

ken, naar een 30 km- gebied. 

“Beter iets dan niets” waren de woor-

den van de D66- woordvoerder over 

de herinrichting van de Kwakel. Men 

was over het algemeen niet razend en-

thousiast over het plan om de smalle 

verbindingsdijk tussen Ankeveen en 

Kortenhoef veiliger te maken. “Een 

schijnveiligheid” sneerde Robby Israel 

van de VVD. René Voigt wees op de 

zachte bermstroken waar fietsers in 

worden gedrukt. Misschien dat die ex-

tra drempel à € 9000,- helpt. Stan Poels 

van de PvdA/GroenLinks was ver-

heugd dat er maatregelen komen. Het 

was zelfs ooit zijn reden geweest om in 

de politiek te gaan. 

De subsidies voor de verenigingen zijn 

voor de komende vier jaar vastgesteld. 

Regenboogvlag, Dikke Muis, Kwakel, toiletten, enz

Nog meer gemeenteraad

Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

Niet voor 2 jaar zoals het college wilde. Het 

was een discussie tussen enerzijds te weinig 

veranderingen (ambitieloos) en anderzijds 

‘rust aan het front’. 

Jammer dat Alette Zandbergen van De Lo-

kale Partij haar gedetailleerde begroting 

voor zeven toiletcabines op het strandje 

Wijde Blik zo laat indiende. Die was onge-

veer 10.000 euro goedkoper dan de 17.000 

die wethouder Reijn beschikbaar wil stel-

len. Nu vonden CDA en DB het te lastig om 

het te beoordelen en stemden tegen haar 

amendement. Zelfs een korte rekenpauze 

was het alternatieve plan niet gegund. 

Met de stemmen van de heren Verbrug-

gen, Gieskens, Veldhuizen (CDA) en Israel 

(VVD) tegen stemde de raad voor de Re-

genboogvlag die op 11 oktober fier zal wap-

peren op het gemeentehuis. Ter ere van het 

‘uit de kast komen’ van lesbiennes, homo’s, 

bi-sexuelen en transgenders.

NEDERHORST DEN BERG - Inmiddels 

is het ruim veertien jaar geleden 

dat de gemeente Nederhorst den 

Berg werd opgeheven en opging 

in Wijdemeren. Aan de Voorstraat 

(nummer 35) in het dorp was van 

1935 tot 2002 het gemeentehuis ge-

vestigd. 

 

Door: Mark Hilberts 

“Wij wonen inmiddels al veertien jaar 

naast een groot en leeg pand”, vertelt 

aanwonende Hans Vuurmans. Samen 

met zijn vrouw (Leny) maken zij zich 

ongerust. Het gebouw is onbeheerd, 

ook de brandveiligheid laat te wensen 

over. Rondom het gebouw wordt er 

nauwelijks onderhoud verricht. Leny: 

“Laatst is er ingebroken en is er binnen 

een ravage aangericht. De gemeente 

heeft als reactie hierop de toegang ge-

barricadeerd. Omdat er geen beheerder 

is vergeten ze dan dat de brandweer 

ook naar binnen moeten kunnen ko-

men als er een calamiteit is.”

In eerste instantie werd er veertien jaar 

geleden geprobeerd om via een open-

bare inschrijving een nieuwe bestem-

ming te realiseren voor het gebouw.

Hans Vuurmans is nog altijd enthou-

siast over de initiatieven die er toen 

waren. “Bijvoorbeeld de plannen om 

er een opleidingsinstituut te vestigen. 

Ook waren er leuke culturele ideeën 

voor de realisatie van een klein theater 

met een horecagelegenheid. Ook leken 

er verschillende combinaties mogelijk 

met bijvoorbeeld sociale woningbouw.” 

Nog voor de initiatiefnemers antwoord 

ontvingen bleek Wijdemeren het ge-

bouw al verkocht te hebben aan een 

projectontwikkelaar. Deze ontwikkelde 

het plan om er appartementen en wo-

ningen te realiseren. Vooral de hoogte 

van het appartementencomplex en de 

plek van de vijf te realiseren wonin-

gen was de omringende bewoners een 

doorn in het oog en vormde dat een 

belangrijke reden om in verweer te ko-

men. Zij verenigden zich verenigen in 

een actiecomité. (De Singelgroep)

Hans: “De projectontwikkelaar is in-

middels failliet. We zijn nu vier colle-

ges verder en er is niks gebeurd. Maar 

er worden ook geen nieuwe plannen 

ontwikkeld. Inmiddels is er door slecht 

beleid enorm veel gemeenschapsgeld 

verloren. Niemand neemt zijn verant-

woordelijkheid. Ik mis bij de beleidsbe-

palers en bestuurders een overstijgende 

Leegstand voormalig gemeentehuis baart zorgen 
visie waar we als gemeente en gemeenschap 

over bijvoorbeeld dertig jaar willen staan. 

Ik merk dat er te veel wordt uitgegaan van 

onmogelijkheden in plaats van mogelijk-

heden. Met elkaar hebben we genoeg ken-

nis en visie in deze gemeenschap om aan 

een passende bestemming te geven aan het 

oude gemeentehuis.”

Ook Leny ervaart de passiviteit van de ge-

meente Wijdemeren als een bedreiging 

voor de gemeenschap van het dorp: “Ze la-

ten nu willens en wetens een gebouw en de 

omgeving daarvan verloederen. Bij andere 

zaken die in het dorp spelen en waar ik mij 

mee bezighoud, merk ik ook dat er onvol-

doende geluisterd wordt naar de burgers. 

En dat er niet vanuit creativiteit gedacht 

wordt. Dat is echt een gemiste kans!” 

CDA- wethouders Reijn en Van Henten 

(foto: Douwe van Essen//WWK). 
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Sportzomer!

Marathonbrood

€ 2,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

• Oude 5, 7 en 10 duimers op pallet of losgestort 

• Diverse betonklinkers • Safari split 

• Wit-, geel en beton grind • Vulzand 

• Metselzand • Tuingrond • Gebroken puin

Middenweg 106 - 1394 AM Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 - 25 14 51- Telefax 0294 - 25 22 57

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Ingezonden brief

Reactie op: ‘Wachtgeld voor ex-wethouder.’

Zagtgeldregeling : regeling voor oud ‘zelfbe-

noemd succesvol’ wethouder financiën, die 

als zelfstanding ondernemer z’n broek niet 

kan ophouden en daarom gebruik maakt van 

een wachtgeldregeling op kosten van de belas-

ting betalende inwoners om het zelf gecreëerd 

ondernemersverlies te compenseren.

Ok, dus je bent ondernemer en verdient je 

geld met handel in fourage, vleespakketten, 

fokvee, caravanstalling, interieurbouw en ver-

huurt ruimtes aan therapeutische instellingen. 

Vervolgens besluit je om wethouder financiën 

te worden met alle ondernemersrisico’s van 

dien om je na de verkiezingsnederlaag van 

Dorpsbelangen en 4 jaar wethouderschap te 

beroepen op wachtgeld omdat je je bedrijf 

hebt laten verslonzen. Iets wat overigens met 

een beetje creatief boekhouden ook zo voor-

gespiegeld kan worden, maar dat terzijde.

Elke weldenkende ondernemer die zich in 

deze situatie bevindt weet wat ‘m te doen staat. 

Herpakken, focus op de corebusiness en alle 

randzaken en verliesgevende posten elimine-

ren. Niets van dat alles.

De heer Zagt parkeert zichzelf na de verkie-

zingen als fractielid van Dorpsbelangen in de 

oppositie voor 500,- euro netto per maand, 

gaat die wachtgeldregeling schaamteloos uit-

zitten op kosten van de belasting betalende 

inwoners, laat de Dorpsbelangen- kiezer in de 

steek en splitst zich af door De Lokale Partij op 

te richten. U weet wel, de truc die de DENK- 

fractie ook heeft toegepast als voormalig ge-

kozen leden van de PvdA.  Niemand zit erop 

te wachten maar je kan jezelf uiteindelijk frac-

tievoorzitter noemen. Status dingetje.  

Ik noem dat kiezersbedrog en vraag me als 

ondernemer dan af:  “Wat is je plan”? Doe je 

een stapje terug om aan een rendabele on-

derneming te werken of ga je de komende 

raadsperiode met wachtgeld vanuit de op-

positie lawaai maken, aan de handrem trek-

ken, wethouders schofferen en beschuldigen 

van graaien om over de rug van anderen DLP 

op de kaart te zetten? Zieltjes winnen om bij 

de volgende gemeenteraadsverkiezingen een 

gooi naar het wethouderschap te doen van-

wege de inkomsten? Ik snap er niks van. Heb 

toch echt woorden gelezen op de website van 

DLP gelezen als integer, betrouwbaar, inven-

tief , bescheiden en beleefd.

We gaan het allemaal horen en meemaken. 

Schiet me nog één ding te binnen. Vrijdag 

22 juli is de eerste algemene ledenvergade-

ring  van DLP voor leden en niet- leden bij 

fractievoorzitter Zagt thuis . Er is een BBQ 

voor de aanwezigen, maar in het daglicht van 

het bovenstaande verhaal wil ik u de slotzin 

van de uitnodiging niet onthouden: ‘natuur-

lijk is alles gratis; wel staat er een melkbus 

waar u een donatie in kunt doen’.

J.W. Schermerhorn, Nederhorst den Berg

Zagtgeldregeling

Huart Makelaardij o.g. wenst u 
een fi jne zomervakantie toe !

Ons kantoor is gesloten van 
zondag 17juli t/m maandag 8 augustus 2016

Dodaarslaan 2 B, 1241 XJ Kortenhoef, telefoon: 035 - 6857850

www.huart.nl                                                       info@huart.nl

Donderdagavond 7 juli heeft 

een grote groep nieuwe 

brandweermensen ten over-

staan van burgemeester 

Pieter Broertjes en brand-

weercommandant John van 

der Zwan de ambtseed afge-

legd. 

“Het verschil tussen het be-

roepsbrandweerpersoneel en 

de vrijwilligers is dat vrijwil-

ligers hun brandweeractivi-

teiten combineren met hun 

werk en huishouden”, zo ver-

telt commandant John van der 

Zwan. Op alle andere fronten 

staan de vrijwilligers gelijk aan 

de beroeps. De brandweer-

vrijwilligers volgen dezelfde 

opleidingen en één avond in 

de week oefenen ze met hun 

ploeg. Het daadwerkelijke 

uitrukken, waar het bij het 

brandweerwerk natuurlijk 

uiteindelijk om draait, komt 

daar nog bij. Van der Zwan 

vervolgt: “Het is meer dan een 

hobby, en dan heb ik het niet 

alleen over de tijd die het kost. 

Brandweervrijwilligers dragen 

een grote verantwoordelijk-

heid. Zodra die pieper afgaat, 

wordt er op je gerekend en 

komt het aan op daadkracht”. 

Terugloop

Met enige regelmaat verschij-

nen er berichten in de media 

dat er een terugloop zou zijn 

onder brandweervrijwilligers, 

maar in de Gooi en Vechts-

treek merken ze daar niks van. 

Commandant Van der Zwan: 

“33 nieuwe brandweermensen 

hebben de eed of belofte af-

gelegd, onder wie 22 vrijwilli-

gers. Daar zijn we ongelooflijk 

trots op”. Uiteraard heeft ook 

Brandweer Gooi en Vechts-

treek te maken met ’natuurlijk 

verloop’ dat opgevangen moet 

worden of stoppen mensen 

omdat zij het niet meer kun-

nen combineren met werk 

of hun thuissituatie. Daarom 

werkt de brandweer aan een 

constante aanwas van nieuwe 

vrijwilligers, verspreid door de 

hele regio. Iedereen met hart 

voor z’n dorp en die zich aan-

getrokken voelt tot het brand-

weervak kan altijd langsko-

men op een van de posten 

of zich aanmelden via  www.

kombijdebrandweer.nl.

Veel nieuwe gezichten bij 
Brandweer

Met zelfs zes nieuwe brand-

weermensen voor post ‘s-

Graveland
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Rond de veertig inwoners van 

Nederhorst den Berg hebben samen 

met Natuurmonumenten recrea-

tieweide ‘De Punt’ weer veilig ge-

maakt. Er waren 100 speciale zand-

zakken nodig om de gevaarlijke 

gaten achter de lekkende damwand 

te dichten.

Het was ongelooflijk om te zien hoe 

zo’n grote groep mensen op maan-

dagavond 4 juli spontaan in een goed 

georganiseerde machine veranderde. 

Iedereen koos een karweitje, van jong 

tot oud, man en vrouw. Na twee uur tijd 

kon het sein ‘veilig’ worden gegeven. 

Het burgerinitiatief was inmiddels ver-

anderd in een vrolijk buurtfeestje. “Ik 

praat met mensen waar ik nog nooit 

mee heb gepraat”, verzuchtte een van 

de hulpkrachten, die kruiwagens met 

aarde vulde. 

Heel tevreden waren ook de drie me-

dewerkers van Natuurmonumenten. 

De vereniging, beheerder van de Spie-

gelplas, heeft een plan gereed om on-

der andere de kade van De Punt vol-

gend jaar grondig te vernieuwen. Hun 

dilemma: de subsidie hiervoor is nu 

nog niet beschikbaar. Maar ook Na-

tuurmonumenten wil in de zomerva-

kantie geen gebroken benen. Om die 

reden werd positief gereageerd op het 

voorstel uit de bevolking om samen 

een goedkope, tijdelijke oplossing te 

realiseren. Het plan: speciale water-

doorlatende zandzakken plaatsen die 

normaal bij dreigende dijkdoorbraken 

worden ingezet. Een van de initiatief-

nemers had Nederland afgestroopt om 

een voordelige partij op de kop te tik-

ken. Er moest uiteindelijk vier keer op 

en neer naar Ede worden gereden om 

de zware vracht bij stukjes en beetjes op 

te halen. 

Excursie

De bijzondere samenwerking bleek de 

medewerkers van Natuurmonumenten 

goed te bevallen. “Zoiets heb ik in geen 

tientallen jaren meegemaakt”, liet een 

van de medewerksters zich ontvallen, 

zichtbaar ontroerd. Het is inderdaad 

typisch dat wanneer een groep men-

sen samen aan iets ‘goeds’ werken, er 

een onverklaarbare eenheid ontstaat. 

Iedereen weet als vanzelf wat er moet 

gebeuren (wetenschappers noemen 

dit bijzondere verschijn-

sel ‘synchroniciteit’). Als 

dank voor de inzet bood 

Meike van den Brink van 

de Beheereenheid Vecht-

plassen van Natuurmo-

numenten alle aanwezige 

Bergers op De Punt een 

gratis excursie met de 

fluisterboot aan. De keu-

ze: naar de Ankeveense 

Plassen of Botshol.

Ook de sponsoring van de 

zandzakken (symbolisch 

1 euro per stuk) was een 

groot succes. De oranje spaarpot was 

na de avond goed gevuld. Bergers die 

er niet bij konden zijn hadden vooraf al 

sponsorbedragen afgegeven –en zelfs 

achteraf. In totaal werd een bedrag 

ingezameld, waarmee niet alleen de 

zandzakken, maar ook de kosten van 

de grasplaggen en tegels gedekt wer-

den. Er kunnen zelfs nog extra rollen 

gras ingekocht worden, om het aan-

zicht van de recreatieweide helemaal af 

te maken. 

Nu is het zaak De Punt netjes te hou-

den. Boswachter Van den Brink van 

Bewoners maken De Punt weer veilig

Burgerinitiatief DOOR: REINIER SPRÉE EN JAN BOM

Natuurmonumenten gaat binnen haar or-

ganisatie op zoek naar bordjes ‘Verboden 

aan te meren’ om aan de kadewand te tim-

meren. Zo wordt hopelijk voorkomen dat 

grote motorjachten deze zomer illegaal 

langs De Punt aanmeren. Kans bestaat dat 

deze ongewenste recreanten met lange sta-

len meerpennen ‘onze’ zandzakken kapot 

steken.

Wat rest? De initiatiefnemers bedanken alle 

dorpsgenoten die zich in woord en daad bij 

dit burgerinitiatief aansloten en de hulpac-

tie tot een onvergetelijke gebeurtenis maak-

ten. 

Extra kinderactiviteiten
In de vakantietijd extra activiteiten in 

Geologisch Museum Hofland voor kin-

deren vanaf 6 jaar: op zondag 17 juli 

kunnen kinderen in het Geologisch 

Museum Hofland weer stenen slijpen 

op een glasplaat. Deze bewerking duurt 

een ongeveer half uurtje. Aan het eind 

wordt de steen, als deze nog niet genoeg 

glanst, gepolijst op een polijstmachine. 

Natuurlijk mag het steentje daarna mee 

naar huis genomen worden!

Het museum gaat open om 13.00 uur en 

sluit om 16.30 uur. 

Meer info: www.geologischmuseum-

hofland.nl; Hilversumseweg 51, 1251 

EW Laren (tegenover restaurant La Pla-

ce); 035-5382520

's-GRAVELAND- Nu de bouwver-

gunning onherroepelijk is, staat 

niets de bouw van appartementen-

complex de Oranjerie meer in de 

weg. Projectleider Sander Koekoek 

van woningcorporatie Het Gooi en 

Omstreken wil in september starten 

met de bouw aan het Noordereind, 

waar eens zorgcentrum Brugchelen 

stond. 

Door: Herman Stuijver

“Alle voorbereidende werkzaamheden 

zijn afgerond. En we kunnen na de zo-

mervakantie aan de slag” zegt Koekoek. 

Klaassen Bouwmaatschappij uit Arn-

hem zal 42 appartementen neerzetten, 

het gaat hier om twee- en driekamer 

appartementen, vooral bestemd voor 

één- tot tweepersoonshuishoudens. 

De gemiddelde oppervlakte van de ap-

partementen wordt zo’n 70 vierkante 

meter. De huurappartementen worden 

comfortabel, energiezuinig en betaal-

baar. “Wij bouwen vrijwel alles in de 

sociale sector” zegt Sander Koekoek 

“dus dat is met een huur lager dan 710 

euro.” Wat de exacte huren gaan wor-

den en hoe de verdeling is tussen gro-

tere en kleinere woningen, weet Koe-

koek nog niet. 

Ontwerp als oranjerie 

Het ontwerp van de nieuwbouw ver-

toont een relatie met het naastgelegen 

landgoed ‘Wolfsbergen’, waar vroeger 

het gemeentehuis van ’s-Graveland 

gevestigd was. Het ontwerp is gerela-

teerd aan de vroegere bouwstijl in het 

gebied van landgoederen. Het ontwerp 

is te beschouwen als een van de bijge-

bouwen, een Oranjerie. De gevel van 

het nieuwe pand krijgt een lichte kleur 

die goed past in de groene omgeving. 

Het gebouw krijgt deels een pannen-

dak. Daardoor is het platte dak waar 

zonnepanelen op komen aan het zicht 

onttrokken. Achter het gebouw komt 

parkeerruimte voor zo’n 60 auto’s ( de 

parkeernorm is 1,85 per woning). Het 

bouwplan is in opdracht van Het Gooi 

en Omstreken vormgegeven door Eg-

bert Hogenberg van Harmonische Ar-

chitectuur uit Voorstonden. 

Kopgevel blikvanger 

Het nieuwe pand wordt parallel aan 

de lengterichting van het perceel ge-

bouwd, met de hoofdgevels aan de 

zuid- en noordkant. Omdat de kopge-

vel de blikvanger is lijkt het pand vanaf 

het Noordereinde op een bescheiden 

villa. Door de langwerpige bouwmassa 

zonder dwarsbouw ontstaat een vrij 

doorzicht vanaf het Noordereinde naar 

de ruime landerijen aan de oostzijde 

ver achter het gebouw. 

Belangstelling

Gezien de lange wachtlijsten voor so-

ciale huren zal de belangstelling voor 

de Oranjerie overweldigend zijn. CDA- 

raadslid Rosalie van Rijn kijkt ook ver-

langend uit naar de 42 appartementen. 

Zij stelde de volgende vragen aan wet-

houder Volkshuisvesting Betske van 

Henten: Wanneer verwacht u dat er ge-

Bouw Oranjerie start in september start kan worden met bouwen: hoe ziet het 

toewijzingsbeleid eruit voor deze wonin-

gen en wordt de raad hierbij betrokken; en 

wanneer verwacht u dat de eerste mensen 

een appartement kunnen betrekken?

Mevrouw Van Henten zal deze week met 

de antwoorden komen. “Ik kan nog niet erg 

concreet zijn, maar bij een eerste verhuur 

mag de gemeente alle woningen aan Wij-

demeerders toewijzen. Dat is zeker. Ik moet 

nog in gesprek met de woningcorporatie. 

Details over de verdeling tussen mensen uit 

´s-Graveland en de andere dorpen, de eco-

nomische binding, leeftijden, hoe je moet 

inschrijven, worden nog uitgewerkt.”

Als de bouwer op 1 september de eerste 

spade in de grond steekt, kunnen binnen 

een jaar de eerste bewoners hun huisje op 

de Oranjerie betrekken. 
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Deze jaren 30 eengezinswoning (2 onder 1 kap) heeft een weer-
galoos vrij uitzicht, een mooi aagelegde tuin en is sfeervol 
gemoderniseerd. Leuk is de combinatie van het moderne interieur 
met de stijlkenmerken van de woning. Kijk op www.funda.nl !!
• Oprit, dus parkeren op eigen terrein, perceel van 202 m2
• Naast het huis een schuur van 2.42 m x 9.06 m       

Vraagprijs € 259.000.
                  

Herenweg 61, Ankeveen

Familieberichten

Als ik niet meer hier woon
In het land van jou en mij
Bedenk dan dat ik ergens ben
Zonder land en jaargetij
Ik zweef daar door de ruimte
Lichter dan een veer
En kijk zonder zorgen
Liefdevol op jullie neer

Lieve mensen,
Langs deze weg willen wij jullie bedanken voor de 
warme belangstelling gedurende het lange ziek-zijn 
en het afscheid van onze lieve en dappere vrouw, 
(schoon-)moeder en oma Ria Galesloot-v.d. Meer.  
Zoveel mensen, bloemen, kaarten, lieve woorden 
en al die armen om ons heen! 
Samen hebben we afscheid van haar genomen op een 
manier waaraan wij altijd in liefde zullen terugdenken.

 Hein Galesloot

 Sylvia en Remco
 Rutger, Jelmer en Myrthe

 Diana en Jurrian 
 Colin en Serra

Nederhorst den Berg, juli 2016

Op zaterdag 9 juli heeft het 

roeiteam Kern Ankeveen 

maar liefst € 6.534,- bij elkaar 

geroeid voor Viore, centrum 

voor mensen die leven met 

kanker in Hilversum. 

Deze activiteit, bekend onder 

de naam ‘De 12 uur van An-

keveen’,  werd georganiseerd 

door SOFA op het terrein van 

de plaatselijke IJsclub. Op deze 

dag heeft heel Ankeveen (en 

omgeving) zich onbaatzuchtig 

ingezet voor vele goede doe-

len, zoals de hersenstichting, 

MS Research en De Eekhoorn. 

Dankzij het mooie weer waren 

er veel bezoekers en er werd gul 

gegeven voor de goede doelen. 

Maar liefst 17 roeiteams waren 

12 uur achter elkaar actief.

Het roeiteam Kern Ankeveen 

heeft op deze dag de meeste 

rondjes geroeid en het meeste 

geld opgehaald. Miranda van 

den Eijnden, directeur van Vio-

re, is heel blij met de opbrengst: 

“Hier kunnen we zoveel goede 

dingen mee doen voor mensen 

die leven met kanker. Gewel-

dig! Ik heb bewondering voor 

de opzet van dit evenement. 

Waar een klein dorp groot in 

kan zijn!”

Bij Viore staan de deuren op het 

Oostereind 115 open op alle 

weekdagen tussen 10 en 16 uur. 

Zonder afspraak of verwijzing 

kunnen bezoekers dan terecht 

voor een luisterend oor en voor 

informatie over het uitgebreide 

aanbod aan activiteiten en le-

zingen. Bezoekers kunnen ook 

een (telefonische) afspraak ma-

ken voor individuele gesprek-

ken over bijvoorbeeld opbou-

wen na kanker, werk en kanker 

en kanker binnen het gezin. Zie 

voor meer informatie ook de 

website: www.viore.org; Oos-

tereind 115, 1212 VH Hilver-

sum;  035-6853532 info@viore.

org

Ankeveen steunt Viore 

Onze aarde, het heelal, de sterren, het is waar 

wij leven. Het leven op aarde met alles wat er 

groeit en bloeit is onlosmakelijk verbonden aan 

het heelal waarin wij ronddwalen. Het is niet 

te bevatten dat wij nog minder dan een spel-

denprikje zijn in het grote geheel om ons heen. 

Er is nog zoveel meer waar wij geen weet van 

hebben. Heldere sterrenluchten zijn toch wel 

het grootste natuurwonder dat er is. En dan te 

bedenken dat die sterren miljoenen lichtjaren 

van ons verwijderd kunnen zijn. En soms zie je 

er zomaar eentje vallen......

Vallende sterren spreken tot de verbeelding en 

zijn al eeuwenlang een bron van mythen, ver-

halen en geloof. Wie doet er niet stiekem een 

wens als je een vallende ster ziet? Sommigen 

geloven dat een ster een overleden persoon is 

die vanuit de hemel naar ons kijkt. Men dacht 

vroeger dat er bij een vallende ster een ziel uit 

de hemel viel en op aarde kwam in de vorm van 

nieuw leven en er dan een baby werd geboren. 

Je kan er alles bij geloven, maar het is een blijft 

een prachtig natuurverschijnsel om te zien. 

Ieder jaar rond twaalf en dertien augustus val-

len er heel veel sterren. Het begint al eind juli. 

Een vallende ster is eigenlijk een meteoor. Dat 

is een stuk steen, metaal of ijs dat in een baan 

om een komeet zweeft. Een komeet draait op 

zijn beurt weer met al zijn meteoren om een 

ster. Vaak draaien er meerdere kometen rond 

een ster. Een ‘rondje ster’ kost een komeet al 

snel 1 tot vele duizenden jaren. 

Ieder jaar in augustus doorkruist de aarde de 

meteorenzwerm van de Perseiden. Dit is een 

sterrenbeeld die ook wel Perseus wordt ge-

noemd. De komeet in dit sterrenbeeld waarvan 

wij de meteoren zwerm raken heet de Swift-tut-

tle komeet. Stukjes gesteente en ijs vliegen met 

hoge snelheid door onze dampkring. Ze zijn 

meestal maar zo groot als een kiezelsteen. Door 

de snelheid en weerstand van onze dampkring 

knalt dit steentje, metaalstukje of ijsbrokje uit 

elkaar. Het schiet als gruis de dampkring bin-

nen en botst tegen moleculen in de lucht. Deze 

spatten ook uit elkaar en vormen elektrisch 

geladen deeltjes. Als deze deeltjes weer bij el-

kaar komen geven ze licht. Dit maakt dat we 

een lichtstreep zien. Dit alles in een fractie van 

een seconde, ongeveer 100 kilometer boven ons 

hoofd. 

En wanneer je dan een ster ziet vallen moet je 

snel een wens doen. Zeg deze wens nooit hard-

op want dan komt hij niet uit! 

Zo’n kort moment dat je in verbazing bent van 

dit verschijnsel in de lucht en dan een wens 

moet bedenken doet je wel even stilstaan bij wat 

je echt belangrijk vindt. Je moet wel een goede 

wens doen natuurlijk, want stel dat hij uitkomt. 

Misschien dat een wens doen je kan bewegen, je 

droom uit te laten komen. Al moet je daar zelf 

ook wat voor doen, dat kan een klein kiezel-

steentje door de dampkring niet voor je waar-

maken! Een wens doen bij een vallende ster is 

dus best de moeite waard. En geef niet de ster 

de schuld als je wens niet uitkomt…..

De natuur is zo mooi….

De natuur is zo mooi
Mirjam de Hiep was boswachter en schaapherder. 

Met partner Mark, de kinderen Suzanne en Gijs en 

bordercollie Loes trekt ze er vaak op uit. 

Haar liefde voor de natuur is zo groot dat ze die 

graag op de lezer wil overdragen. Verhalen vol 

verbazing, verwondering en ontroering.

Doe ook snel een wens...
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Gretha Jager is de initiatiefnemer van de 
jeu-de-boulesbaan die sinds 2013 op het 
dorpsplein van Nederhorst den Berg ligt. 
Het is meer dan alleen een locatie voor het 
spelen van het spel, het is uitgegroeid tot 
een sociale ontmoetingsplek. Daarom is dit 
mooie initiatief het Appelboomproject van 
de maand. Dit zijn projecten waar inwoners 
samenwerken in hun woonomgeving.

Burgerinitiatief
Hoe komt zo’n echte gravelbaan op het dorpsplein tot 
stand? Gretha: “Tijdens vakanties in Frankrijk speelde ik 
graag jeu de boules. Ook thuis, in Nederland, wilde ik 
mensen bij elkaar brengen via een jeu-de-boulesbaan. 
Uiteindelijk is het via een burgerinitiatief gelukt om de 

baan op te zetten. Naast het jeu de boules zelf, is het 
sociale aspect minstens zo belangrijk. Het levert mooie 
vriendschappen op.”

Meedoen
Kan iedereen meedoen? Gretha: “De groepen op maan-
dag- en vrijdagmiddag zijn spontaan ontstaan. Iedereen 
kan aansluiten. Het is voor jong en oud en ook als je 
lichamelijk beperkt bent, kun je vaak nog wel een bal 
gooien.” De baan geeft bovendien reuring op het plein, 
er zitten regelmatig toeschouwers op het bankje. 

Heb je geen jeu-de-boulesballen? Je kunt ze lenen bij de 
slager, het Chinees restaurant en Het Spieghelhuys. Kijk 
voor meer informatie over het project van de maand op 
www.deappelboom.nl. 

Wijdemeren Informeren 13 juli 2016

De zomerperiode breekt aan. Veel mensen 
gaan op vakantie of trekken er een dagje 
op uit. Maar het is ook een periode waarin 
veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten 
dat bewoners van huis zijn of omdat ze een 
raam open zien staan. 

Zorg ervoor dat inbrekers bij u geen kans maken. De on-
derstaande tips kunnen hierbij helpen: 

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. 
Zij kunnen op uw woning letten en helpen deze een 
bewoonde indruk te geven. Door de post weg te halen, 
de plantjes water te geven, de auto af en toe eens op de 
oprit te zetten en een lampje aan te doen. 

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer.
Een insluiper kan dan zonder in te breken uw woning 
binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spul-
len vandoor gaan. Doe uw deuren en ramen op slot, óók 
als u alleen even naar de buren gaat, boodschappen gaat 
doen of de was ophangt. Leg bovendien geen kostbare 
spullen in het zicht.

Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoor-
beeld geluiden vanuit uw woning terwijl u er niet bent) 
direct de politie moeten bellen via het telefoonnummer 
112. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de 
inbrekers te pakken. Kijk voor meer informatie op 
www.geefinbrekersgeenkans.nl

De jeu-de-boulesbaan als sociale ontmoetingsplek

Vakantie? Dagje weg? 
Maak het inbrekers niet makkelijk

Geef inbrekers geen kans

Jeu de boules op dorpsplein Nederhorst den Berg

Kort
Vakantie
Op 7 september verschijnt Wijdemeren Informeren 

weer in zijn complete vorm. Tot die tijd publiceren 

we alleen officiële bekendmakingen. De redactie 

van Wijdemeren Informeren wenst u een prettige 

zomer toe!

Nationale Burendag
Op 24 september is het weer Nationale 

Burendag. Een feestelijke dag waarop buurtbe-

woners iets goeds kunnen doen voor elkaar en 

voor de buurt. Het Oranje Fonds ondersteunt de 

uitvoering van goede ideeën met een bijdrage 

tot 450 euro. Belangrijke voorwaarde is dat de 

acties plaatsvinden op 23, 24 of 25 september. 

Het aanvraagformulier en alle voorwaarden zijn 

te vinden op www.burendag.nl.

MOOI in Noord-Holland
MOOI in Noord-Holland wil, met uw hulp, de 

mooiste plekken in de provincie in kaart bren-

gen. Stranden, heide, bos, meren; alles komt in 

aanmerking. Door het insturen van uw mooiste 

plek in de provincie werkt u mee aan de collectie. 

Deze collectie geeft beleidsmakers een schat aan 

informatie over een prettige leefomgeving voor 

de inwoners. Meer informatie over dit project is 

te vinden via www.collectiemooi.nl

Digitale informatieborden
Op acht verschillende plaatsen in de gemeente 

zijn digitale informatieborden te vinden. Hierop 

staan onder andere Wijdemeerse evenementen. 

Bent u een organisator van een evenement en 

wilt u dit aankondigen op de digitale informatie-

borden? Meld ze dan aan bij de gemeente. 

Voor alle voorwaarden en het aanmelden van 

uw evenement kijk op

www.wijdemeren.nl/informatieborden. 

Volg ons @gemwijdemeren
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In juni hield de gemeente onder leden van 
het burgerpanel Wijdemeren een peiling 
over het gebruik van de website. Wat gaat 
goed, wat kan beter? Meer dan 500 perso-
nen (67% van de leden) vulden de enquête 
in. 

Uitkomsten
Uit het onderzoek blijkt dat u de website vooral bezoekt 
om iets te regelen met de gemeente (het aanvragen van 
een vergunning, het verlengen van uw paspoort etc.), 
voor de contactgegevens en de openingstijden of om een 
afspraak te maken. Voor nieuws van de gemeente geeft 
u de voorkeur aan de oude vertrouwde gemeentepagina 
in het huis-aan-huisblad. U bent over het algemeen tevre-

den over de website, maar er mag nog wel iets gedaan 
worden aan de structuur. Informatie moet beter vindbaar 
worden. Hier gaan we mee aan de slag. Het gemiddelde 
rapportcijfer voor de website is een 6,6. 

In gesprek
In het onderzoek vroegen we of u met de gemeente in 
gesprek wilt over wat u belangrijk vindt voor een ge-
meentelijke website. 50 personen hebben aangegeven 
te willen meedenken. Daar zijn we heel blij mee. Hieruit 
selecteren we willekeurig een aantal mensen die we uit-
nodigen voor een bijeenkomst net na de zomer.

Burgerpeiling over website afgerond

Vanaf maandag 25 juli starten de werk-
zaamheden aan de renovatie van de 
Kleine Klapbrug en aan de wijziging van 
de verkeerssituatie op de kruising Grote 
Klapbrug. 

De Kleine Klapbrug krijgt een coating onder het asfalt. 
Deze werkzaamheden worden gecombineerd met de 
uitvoering van verkeersmaatregelen rond de Grote 
Klapbrug. Een nieuwe inrichting van de weg moet de 
verkeersveiligheid voor langzaam verkeer verbeteren. 

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken vinden de 
werkzaamheden plaats in de vakantieperiode. Tijdens 
de werkzaamheden is het Noordereinde afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Woningen en winkels blijven te 
voet bereikbaar. De kruising Herenweg/Koninginneweg/
Cannenburgerweg is niet de gehele periode afgeslo-
ten voor doorgaand verkeer. Vanaf 20 augustus is het 
Noordereinde weer volledig toegankelijk.
De nieuwe inrichting van de weg is tot stand gekomen in 
overleg met directe aanwonenden en verschillende belan-
genverenigingen. Kleine Klapbrug in ‘s-Gravenland 

Noordereinde afgesloten

Gemeente Wijdemeren heeft geen geschik-
te locaties om vluchtelingen op te vangen. 
Wel werken we aan het huisvesten van 
statushouders (mensen met een verblijfs-
vergunning).

Huisvesten statushouders
Voor het huisvesten van statushouders (mensen met 
een verblijfsvergunning) geldt een landelijke taakstel-
ling voor gemeenten. Dit staat los van de opvang van 
vluchtelingen. Voor Wijdemeren is de taakstelling per jaar 
circa 60 statushouders. In het eerste half jaar van 2016 

is het gelukt om 27 mensen een onderkomen te bie-
den. Komende maanden wordt een ambitieus plan van 
Zwagerman Beheer uitgewerkt. Dit plan omvat het huis-
vesten en opleiden van ongeveer 50 vluchtelingen met 
verblijfsstatus in het bedrijfspand De Nieuwe Harmonie 
aan de Middenweg in Nederhorst den Berg. Naast de 
garantie op onderdak en een baan, wil het bedrijf status-
houders een opleiding en onderwijs bieden. De verwach-
ting is dat het plan eind augustus concreter is. Dat zal 
ook het moment zijn waarop Zwagerman Beheer en de 
gemeente in gesprek gaan met directe omwonenden.

Geen geschikte locaties
De regio Gooi en Vechtstreek wil 1200 vluchtelingen op-
vangen. De helft kan terecht in het AZC Crailo in Laren. 
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de 
gemeente Wijdemeren hebben onderzocht of Ter Sype 
in Nieuw-Loosdrecht in aanmerking komt als opvanglo-
catie voor 400 vluchtelingen. Dit bleek niet het geval. Dit 
betekent dat Wijdemeren geen geschikte locaties heeft 
om vluchtelingen op te vangen. De burgemeesters van 
de regiogemeenten gaan met elkaar in gesprek over het 
treffen van overige opvangvoorzieningen in de regio.

Stand van zaken opvang vluchtelingen en statushouders 

Dinsdagavond 21 juni en woensdag 22 juni 
werden de eerste Waaks! clinics gegeven in 
Loosdrecht en Kortenhoef. Doel van project 
Waaks! is om politie en hondenbezitters sa-
men te laten werken aan een veilige buurt. 

Hondenbezitters kennen hun buurt vaak goed. Zij komen 
veel buiten en zien wat er in hun wijk gebeurt. Tijdens 
het dagelijkse uitlaatrondje kunnen zij verdachte situaties 
signaleren en, mocht het nodig zijn, alarm slaan. 

Enthousiaste deelnemers
Beide avonden was de zaal gevuld met een groep gemo-
tiveerde deelnemers die graag wat voor hun buurt wil 
betekenen. Zij kregen uitleg over project Waaks! en hoor-

den wat ze zelf kunnen doen als ze een verdachte situatie 
signaleren. Agent George van Herk, zelf jarenlang lid van 
een observatieteam, leerde de aanwezigen tijdens een 
clinic Signaleren & Observeren hoe je verdacht gedrag 
herkent en hoe je een goed signalement doorgeeft. De 
deelnemers waren erg enthousiast. Waaks! deelneemster 
Kim van den Berg uit Loosdrecht: “De avond heeft mij 
handvatten gegeven hoe je veilig maar adequaat kan rea-
geren wanneer je vandalisme of criminaliteit constateert. 
Ik ben blij dat ik me heb aangemeld!”

Wilt u meer weten over Waaks! of wilt u zich aanmel-
den? Ga dan naar www.wijdemeren.nl/waaks In het 
najaar vinden er nieuwe clinics plaats.

Waaks! clinics voor hondenbezitters
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GGD Gooi en Vechtstreek heeft in het na-
jaar van 2015 onderzoek gedaan onder 
ruim 800 middelbare scholieren uit de 
regio. Met het onderzoek wil zij inzicht 
krijgen in de gezondheid en leefstijl van de 
jeugd. 

Vergelijking
In de Gooi en Vechtstreek hebben leerlingen van negen 
scholen meegedaan aan het onderzoek. De uitslagen van 
het onderzoek kunnen voor het eerst vergeleken worden 
met landelijke cijfers, omdat alle 25 GGD-instellingen in 
het najaar van 2015 een scholierenonderzoek hebben 
uitgevoerd met dezelfde vragen.

Tevreden jongeren
Uit deze nieuwe jeugdmonitor blijkt dat het over het 
algemeen goed gaat met de tweede- en vierdeklassers 

uit onze regio: de meeste leerlingen zijn tevreden met de 
eigen gezondheid, negen op de tien leerlingen zijn vol-
doende weerbaar en pesten op school komt in de Gooi 
en Vechtstreek minder voor dan landelijk. Ook wordt er 
relatief vaak gesport bij een vereniging of sportclub. 

Aandachtspunten
Vergeleken met het landelijk gemiddelde scoren leer-
lingen uit de regio (dit is niet op gemeenteniveau te 
herleiden) echter hoog als het gaat om roken, alcohol- en 
softdruggebruik. De jeugd blijft daarom een belangrijke 
doelgroep voor preventie.

De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor 
de ontwikkeling van het regionale en lokale jeugd- en ge-
zondheidsbeleid. De kernpunten van het onderzoek zijn 
te lezen op de website van GGD Gooi en Vechtstreek: 
www.ggdgv.nl.

Resultaten scholierenonderzoek GGD

Officiële bekendmakingen
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Ankeveen
-  Cannenburgerweg 1: legaliseren bestaande parkeerplaatsen 

(21.06.16)
Kortenhoef
- Hazenest 25: plaatsen dakkapel (16.06.16)
-  Moleneind 65: realiseren kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen 

met parkeerplaatsen (20.06.16)
Loosdrecht
- De Zodde 3: kappen plataan (07.07.16)
- Prinses Irenestraat 3: plaatsen dakkapel (23.06.16)
- Rading 116: plaatsen dakkapel (27.06.16)
- Rading 194: kappen esdoorn (07.07.16)
- Ruysdaellaan 13: plaatsen dakkapel (02.07.16)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 
557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
’s-Graveland
-  De Boomgaard sectie C 2332, 2333, 2411 en 2411: bouwen bedrijfs-

gebouw (28.06.16)
Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 101: plaatsen dakkapel (30.06.16)
Loosdrecht
- Elzenlaan 14: plaatsen dakkapel (07.07.16)
- Horndijk 2: vernieuwen beschoeiing (07.07.16) 
- Rading 116: plaatsen dakkapel (07.07.16)
Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 16: bouwen opslagloods (24.06.16)
- Reeweg 18: uitbreiden bedrijfsruimte (30.06.16)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende 
aanvragen met zes weken verlengd:
Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 254: verbouwen woning 
- Veendijk 16: verplaatsen en vernieuwen beschoeiing en steiger 

Uitwerkingsplan inpassing agrarisch cluster 
Randweg te Nederhorst den Berg.
Op 3 mei 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders het 
uitwerkingsplan inpassing agrarisch cluster Randweg vastgesteld.

Het plan
Ingevolge het onherroepelijke bestemmingsplan Overmeer-Zuid is het 
betreffende perceel bestemd voor Wonen – Uit te werken. De bestem-
ming is zodanig uitgewerkt dat ter plaatse twee woningen met aan- en 
bijbouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en een paardenbak 
kunnen worden gerealiseerd, alsmede dat gebruik als tuin/erf mogelijk 

is. Na realisatie wordt het bestaande bedrijf aan de Middenweg 14(a) 
naar genoemde locatie uitgeplaatst.

Onherroepelijk
Het uitwerkingsplan is op 23 juni 2016 onherroepelijk geworden en 
kan worden ingezien op: www.wijdemeren.nl (bestemmingsplannen/
geldende bestemmingsplannen).

Kennisgeving beschikking Wabo Vreelandseweg 
26 te Nederhorst den Berg
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een om-
gevingsvergunning hebben verleend voor het oprichten van twee vrij-
staande woningen op het perceel Vreelandseweg 26 te Nederhorst den 
Berg. Het bouwplan valt binnen het gebied van het bestemmingsplan 
Kern Nederhorst den Berg. 

Bestemmingsplan
De grond waarop het plan betrekking heeft is bestemd voor (deels) 
bedrijf, waarde-archeologie; recreatie; verkeer-verblijfsgebied en de 
algemene bouwregels zijn van toepassing. Op grond van dit bestem-
mingsplan mag een woning uitsluitend binnen het op de verbeelding 
aangegeven bouwvlak worden gebouwd. Een van de te bouwen wonin-
gen is gedeeltelijk buiten het op de verbeelding aangegeven bouwvlak 
geprojecteerd en komt daardoor deels te staan op grond met de be-
stemming tuin. De andere woning wordt volledig buiten een bouwvlak 
gesitueerd en komt te staan op grond met de bestemming tuin.

Ter inzage
De Omgevingsvergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf 14 juli 
2016 voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 
Loosdrecht (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling open op werkdagen van 
08.30 – 12.30 uur). U kunt de stukken ook inzien op www.wijdemeren.
nl/terinzage en de digitale verbeelding op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep
Tegen de Omgevingsvergunning kan beroep worden ingediend. Binnen 
bovengenoemde termijn kan een beroepschrift worden ingediend bij de 
Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 
3500 DA Utrecht.
Het indienen van een beroepschrift heeft niet tot gevolg dat de werking 
van de vergunning wordt stopgezet. Een belanghebbende die dit wenst, 
en een spoedeisend belang heeft, kan naast het instellen van beroep, 
een verzoek indienen om een voorlopige voorziening bij genoemde 
Rechtbank. De Omgevingsvergunning krijgt rechtskracht met ingang 
van de dag na afloop van de beroepstermijn. Als gedurende de beroeps-
termijn echter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt 
de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Opschorten begunstigingstermijn dwangsom
De gemeenteraad heeft in de vergadering van donderdag 26 mei nieuw 
beleid vastgesteld voor het opschorten van de begunstigingstermijn bij 

het opleggen van een dwangsom in bestuursrechtelijke handhavings-
zaken.  
Op verzoek worden alle begunstigingstermijnen verlengd tot na de 
beslissing over een bezwaarschrift en de uitspraak van een eventueel 
beroep. Alleen als er sprake is van zeer dringende gevallen (bijvoorbeeld 
een brandgevaarlijke situatie) wordt niet gewacht tot na de beslissing 
op bezwaar of tot de rechtbank een uitspraak heeft gedaan over een 
handhavingsbeschikking. 

Kennisgeving incidentele festiviteiten
Loosdrecht
- Restaurant Piet Hein, Veendijk 17, 23 juli 2016
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Verkeersbesluiten 
Kortenhoef
-  Wilhelminahof t.h.v. huisnr. 7: opheffen gereserveerde gehandicapten-

parkeerplaats i.v.m. omstandigheden belanghebbende, 5 juli 2016 (bij 
GPP met aanvrager)

Loosdrecht
-  Van Mierislaan t.h.v. huisnr. 12:  aanleggen gereserveerde gehandi-

captenparkeerplaats i. v. m. handicap belanghebbende, 29 juni 2016 
(bij GPP met aanvrager)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

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

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 indie-
nen 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 voorzie-
ningen (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 verzenden van 
het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken 
(Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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Meer dan 4000 bezoekers voor klassiek festival op 22-23-24 juli

‘Wonderfeel wordt een succes’
’s-GRAVELAND- Het vierde week-

end van juli kunt u in Wijdemeren 

genieten van een openlucht klas-

siek muziekfestival zonder weerga. 

Gedurende drie dagen van ’s och-

tends tot ’s avonds wordt u in de 

fraaie tuinen van Schaep en Burgh 

verrast door een grote variëteit aan 

klassieke muziek. Van Mozart tot 

Berio, van klassiek met lijntjes naar 

jazz,- wereld- en popmuziek. 

Door: Herman Stuijver

Directeur George Mutsaers is opge-

togen over de belangstelling. “Na de 

eerste editie ben ik ervan overtuigd dat 

Wonderfeel nu ook een succes zal wor-

den. Steeds meer mensen zijn ermee 

bekend. En ik denk dat we bijvoorbeeld 

op de zaterdag weleens uitverkocht 

zouden kunnen zijn.” Het festival heeft 

een vergunning voor 5000 mensen op 

hetzelfde moment, maar Mutsaers gaat 

uit van 2000 personen per dag. Op 

zaterdag staan de verkoopcijfers al op 

86%, maar ook de andere dagen heb-

ben een groeiende belangstelling. Veel 

bezoekers hebben een passe-partout 

voor drie dagen besteld (€ 135,-). Cam-

ping De Fransche Kamp is met 300 

plaatsen al volgeboekt. 

“Nee, ik zou niet één bepaald muzikaal 

hoogtepunt kunnen en willen noemen. 

Dat is zo persoonlijk. De kracht van 

Wonderfeel is juist de diversiteit. Voor 

iedereen is er elke dag wel iets te vin-

den. Een festival met zoveel muzikan-

ten, orkesten en solisten, op deze schaal 

is echt uniek in Nederland. Daar mag 

’s-Graveland best een beetje trots op 

zijn” meent Mutsaers. 

Opening

Op vrijdag wordt het festival om 12.00 

uur geopend door het Wonderfeel Fes-

tival Orchestra dat het Eerste Piano-

concert van Mendelsohn zal spelen, 

met het 15-jarige pianowonder Aidan 

Mikdad aan de vleugel. Op zondag zal 

het huisorkest weer optreden, dan met 

violiste Rosanne Philippens. Op zeven 

podia zullen ruim 250 musici optre-

den. Teveel om op te noemen, in zeer 

verschillende stijlen.

Zo’n 100 concerten plus muziekdocs, 

lezingen, kinderactiviteiten en rollende 

keukens. 

Je luistert ontspannen op bankjes, in 

zitzakken onder de bomen of op een 

kleed in het gras naar musici van we-

reldklasse, jonge honden en oude rot-

ten. Er is pizza en bier, er zijn oesters en 

champagne. Films, verhalen en knutse-

len voor kinderen. Wonderfeel werkt 

nauw samen met Natuurmonumenten. 

Van elk verkocht ticket gaat € 2,50 naar 

de natuurbeschermers als bijdrage aan 

het herstel van de buitenplaatsen waar 

het festivalterrein onderdeel van uit-

maakt.

Historie DOOR: RUUD VERKAIK

NEDERHORST DEN BERG- Ruud 

Verkaik kijkt terug op een film over 

de laatste maanden van Nederhorst 

den Berg als zelfstandige gemeente. 

Een film, gemaakt door Jan Baar en 

Willem van de Pol in 2001. Vandaag 

deel 2.

Op 1 september is er een grote mani-

festatie met als thema ‘Nederhorst er 

komt geen einde aan’ georganiseerd 

door de Vrienden van het Plein. Op 

een speciale bijeenkomst in het voor 

deze dag ingepakte gemeentehuis aan 

de Voorstraat (na 15 jaar is het ge-

bouw bijna weer ingepakt, maar dan 

met hout voor de kapot gegooide ra-

men) biedt Willie Das de ambtenaren 

namens Nederhorst den Berg Actief, 

Vrienden van het Plein en de inwoners 

een prachtige taart aan. Groot was de 

verrassing toen Jan Baar uit handen 

van de burgemeester de Erepenning 

met oorkonde van de gemeente in 

ontvangst mocht nemen.

Het was die dag stralend mooi weer, 

veel verenigingen waren present op 

het plein. Er werd gedamd, geschaakt, 

geklaverjast, teveel om op te noemen. 

Er werd geschilderd zowel op de ge-

zichten als op het doek. Voor de kin-

deren zijn er verschillende spelactivi-

teiten op de Brilhoek. Dieuwertje Blok 

presenteert een Nederhorst den Berg 

Kennis Kwis. Toneelgroep Poeff  on-

der leiding van Willie Das voert het 

stuk ‘Waar laten we het zand van de 

Reevaart’ op. Vanaf het plein steken ze 

het over naar de R.K. kerk H. Maria 

Hemelvaart waar we getuige zijn van 

het parochiefeest. Enkele weken later 

wordt er een bezoek gebracht aan de 

Bergplaats (voorheen Jeugdgebouw) 

waar zowel binnen als buiten de jaar-

lijks terug kerende Bazar plaatsvindt.

In die zelfde periode is er in het Spie-

ghelhuijs een propaganda-avond voor 

de toekomstige politieke partijen van 

de nieuw te vormen gemeente Wijde-

meren, hier vindt later ook de verkie-

zingsavond met de uitslagen plaats. 

Einde van 2001

We naderen het eind van het jaar, eind 

november wordt er een uitgebreid 

verslag gedaan van de aankomst van 

Sint Nicolaas met zijn gevolg. Op 13 

december zijn we getuige van de laat-

ste raadsvergadering in het gemeen-

tehuis. Ook brengen ze nog een be-

zoekje aan de boerderij van de familie 

Galesloot aan de Reeweg. Als een van 

de laatste evenementen is er het olie-

bollen bakken van de Hervormde 

gemeente, toen nog bij de familie 

Schuurman aan de Middenweg. De 

verkoop vindt plaats in de Bergplaats, 

voor wie niet in de gelegenheid is om 

ze te halen, ze kwamen er ook mee 

langs de deur.  

Eindelijk is het dan zover, er kwam 

toch een einde aan, op 31 december 

strijken burgemeester Goudberg en 

Arie van Houten de gemeentevlag. 

De Bergse Runners Club brengt de 

vlag naar het gemeentehuis van Wij-

demeren (in ‘s- Graveland) waar de 

vlag met de nodige ceremonie als eer-

ste gehesen wordt. Ter afsluiting van 

de bestuurlijke zelfstandigheid van 

de gemeente ontvangen de bewoners 

een gebundelde uitgave van een reeks 

tekeningen die de gemeente jarenlang 

als nieuwjaarskaarten aan zijn relaties 

stuurde. De tekeningen zijn van de 

hand van P.J.Lokkart. Het gemeen-

tehuis dicht en het clubhuis van de 

IJsclub open, voorzitter Teus Versluis 

ontvangt alle genodigden en neemt de 

felicitaties in ontvangst

Als je terug kijkt dan is het niet voor 

te stellen dat het pas 15 jaar geleden is.

De laatste maanden van een gemeente (dl.2)

V.l.n.r: P. Goossen, I.v.d. Heijden, J. Janssen, M. Haverkamp, J. Goudberg, C. Clever, 
A. Colenbrander, B. Nagel, T. v.d. Emden, J. van Wijk, P. Heeren, K. Bosdijk en F. Flameling

Keuzes

Harpist Remy van Kesteren: “Wonder-

feel is precies wat klassieke muziek nodig 

heeft: een grenzeloos, muzikaal feest met 

topmuzikanten uit alle hoeken van de mu-

ziekwereld. Ik kan niet wachten wat dit 

jaar gaat brengen!”. Als u niet kunt kiezen, 

helpt wellicht het lijstje van Art Rooijak-

kers die Remy van Kesteren aanbeveelt, 

naast de Fuse, ongewoon maar wel fijn. Of 

het Cello8ctet dat in achtvoud ‘Canto Osti-

nato’ speelt. Wat dacht u van Brel & Brass, 

een boeiende combinatie van Jacques Brel 

en harmoniemuziek. En tot slot de New 

Cool Collective, dat creatief, eigenzinnig en 

uniek is. Keuzes genoeg op drie dagen. 

Meer info over kaartverkoop en program-

ma: www.wonderfeel.nlFoto: Foppe Schut
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Yogaretreat Back to Basics
Tijdens deze retreat gaan we terug naar 

de natuur, terug naar jezelf. In deze sa-

menleving gaat alles te snel, te gehaast 

en daardoor maken we vaak beslissingen 

waar je zelf niet echt achter staat. Kom te-

rug naar jezelf en jouw dromen.

  Dat doen we op de idyllische camping 

Zonneveld in Tiendeveen, Drenthe met 

prachtige natuur. ’s Avonds een kamp-

vuur, overdag yoga, pilates en bootcamp. 

Eén avond gaan we richting hunebedden 

om daar yin yoga te doen bij zonsonder-

gang. De camping heeft 2 trekkershutten 

zonder sanitaire voorzieningen, maar 

deze zijn netjes en dichtbij. Om de hut-

jes is 600 m2 grond, genoeg ruimte voor 

yoga en een gezellig samenzijn.

  Laat jezelf verwennen door heerlijk, 

vegetarisch en healthy food en kom vol-

ledig tot jezelf tijdens de yoga- en medi-

tatiesessies. Kijk voor meer informatie 

op www.behappyandhealthy.nl. Opge-

ven via barbara@behappyandhealthy.nl. 

Zowel voor beginners als gevorderden. 

Inclusief goodiebag met daarin de cursus 

‘Geluk’. Bij veel animo een volgend yoga-

retreat het weekend er op en in januari 

een detoxweekend!

9, 10 en 11 september; Camping Zonne-

veld; kosten Trekkershut: € 225;  vroeg-

boeken t/m 31 juli: € 200; kosten tent: € 

200; vroegboeken t/m 31 juli: €175. 

Evenementen DOOR: JASPER VLAANDEREN

ANKEVEEN – Zeventien teams, vele 

supporters en uiteindelijk een prach-

tige 38.546 euro aan opbrengst voor 

het goede doel. Ankeveen stond af-

gelopen zaterdag twaalf uur lang 

in het teken van een roei-estafette 

die het dorp in groten getale op de 

been bracht. “Dit laat zien hoeveel 

enthousiaste en actieve vrijwilligers 

Ankeveen heeft.”

Startend, symbolisch, om twaalf minu-

ten over negen in de ochtend, om exact 

twaalf uur later de laatste roeislagen te 

maken. Tussendoor een scala aan mu-

zikale optredens, een kampioenschap 

Wc-pot werpen gewonnen door Astrid 

Korpershoek en Mark Bouwman, lan-

dende parachutisten en na een afloop 

een gezellige feestavond. Dat was de 

Twaalf Uur van Ankeveen in een no-

tendop.  Verdeeld over zeventien teams 

zamelden Ankeveners en inwoners van 

de omliggende dorpen geld in voor een 

door henzelf uitgekozen goed doel, va-

riërend van nieuwe fitnessapparaten 

voor een school met moeilijk lerende 

leerlingen tot onderzoek naar MS. De 

hoofdmoot van de inzamelingsactie 

werd gevormd door de roei-estafette, 

waarin de verschillende teams meer-

dere rondes van elk 1,2 kilometer lang 

aflegden op het terrein van de plaatse-

lijke IJsclub en Natuurmonumenten. 

Voor ieder geroeid rondje werd geld 

verdiend. Daarnaast konden de aanwe-

zige toeschouwers zoveel als gewenst 

doneren en waren er door diverse 

teams vooraf al de nodige inkomsten 

vergaard. 

SOFA

Namens de organiserende Stichting 

Oranje Festiviteiten Ankeveen (SOFA) 

toonde voorzitter Karel Spoor zich in 

zijn nopjes. Niet alleen met het totale 

eindbedrag, zoals gehoopt vele malen 

hoger dan de vijf jaar geleden binnen-

gehaalde 25.000 euro, maar ook met 

het verloop van het evenement. “Het 

weer zat mee, de opkomst was goed. 

Zo’n dag als deze laat zien hoeveel en-

thousiaste en actieve vrijwilligers An-

keveen heeft, die dit soort evenemen-

ten in dit kleine dorp mogelijk maken.” 

Dat de Twaalf Uur voor een bindende 

zaterdag zorgde, werd ook onder-

streept door deelnemer Daan Verdam, 

die met het team De Jeugd van Tegen-

woordig geld bij elkaar roeide voor de 

Peter Pan Vakantieclub, een 

stichting die het voor chroni-

sche zieke jongeren mogelijk 

maakt om samen op vakan-

tie gegaan. “We hebben een 

leuke vriendengroep uit An-

keveen en vinden het gezellig 

om samen aan dit soort eve-

nementen mee te doen. Een 

kennis van ons is betrokken 

bij dit goede doel en zodoen-

de hadden we snel besloten 

om hieraan mee te doen.”

Kern van Ankeveen

Variërend met het 

soort goed doel waar 

geld voor werd ingeza-

meld, verschilden ook 

de beweegredenen van 

de deelnemers om zich 

op sportieve wijze in te 

zetten. Corrie Brouwer, 

en haar team Kern An-

keveen, ondersteunde 

met de deelname bij-

voorbeeld Viore, een 

informatiecentrum 

voor mensen die leven 

met de gevolgen van kanker. “Er zijn 

zoveel mensen met kanker, helaas is het 

altijd dichtbij. Daarom leek ons het een 

goed idee om een steuntje in de rug te 

geven aan Viore,” aldus Brouwer. In de 

dagen voorafgaand aan de estafette was 

ze al de deuren in Ankeveen afgegaan 

om geld in te zamelen. En dat was maar 

goed ook, want het roeien bleek niet al 

te makkelijk. Lachend: “Het was toch 

wel een zwaar, lang rondje. Maar ik heb 

trots een foto gestuurd naar alle dona-

teurs in de groepsapp van de buurt.” 

Uiteindelijk werd Kern Ankeveen ook 

het winnende team, met 47 geroeide 

rondjes en een totaal opgehaald bedrag 

van ruim vijfduizend euro. Het Ha-

venloos Mannenkoor roeide evenveel 

rondjes, maar bracht een stuk min-

der zelf opgehaald sponsorgeld in het 

laatje. Gezamenlijk roeiden de teams 

706 rondjes. Over vijf jaar krijgen zij 

de kans daar nog een schep bovenop 

te doen, want SOFA-voorzitter Spoor 

deed alvast een belofte: “Wij zijn zeker 

van plan om het evenement in 2021 

weer te organiseren.”

Zeventien teams roeien bijna 40.000 euro bij elkaar 

Mooie opbrengst Twaalf Uur van Ankeveen

In Ankeveen kan alles voor het goede doel 

 Teamnaam Aantal ronden Geld SOFA Geld boxen  Totaal
1 Aventurijn 35 992,78  200,75 1.193,53 

2 Kern Ankeveen 47 1.333,16 5.201,50 6.534,66 

3 De jeugd van tegenwoordig 41 1.162,97 371,65 1.534,62 

4 Hagen 44 1.248,06 1.063,53 2.311,59 

5 Ankeveen buiten 44 1.248,06  827,31 2.075,37 

6 All Directions 39 1.106,24 211,70 1.317,94 

7 De Schuimlikkers 42 1.191,33 930,26 2.121,59 

8 Ladies only 36 1.021,14 3.951,42 4.972,56 

9 CDA Wijdemeren 40 1.134,60 605,55 1.740,15 

10 Arnoud Voetlaan 43 1.219,70 2.872,75 4.092,45 

11 De peddelprutsers 39 1.106,24 366,80  1.473,04 

12 BMOL 40 1.134,60 368,11 1.502,71 

13 Kika Team 2016 41 1.162,97 210,15 1.373,12 

14 Luijer and Friends 43 1.219,70 428,45 1.648,15 

15 Havenloos Mannenkoor 47 1.333,16 279,00 1.612,16 

16 Koek & Zopie (Ijsclub) 46 1.304,79 273,30 1.578,09 

17 VSK 39 1.106,24 358,50 1.464,74 

 Totaal 706 20.025,73 18.520,73 38.546,46 
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Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Het Weekblad Wijdemeren van
woensdag 3 augustus (week 31)

zal i.v.m vakantie niet verschijnen!
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Column

Kortenhoever Joop Glijn 

volgt de ontwikkelingen 

rond de Dobber van dag tot 

dag. Hieronder ventileert 

hij zijn persoonlijke mening 

over de teloorgang van het 

dorpshuis. Vandaag het laat-

ste deel. 

Het geeft me een goed gevoel 

dat ik vele positieve reacties 

mocht ontvangen en dit na 

de jarenlange stilte die er hing 

over en rondom de ontwikke-

lingen m.b.t. het dorpshuis. 

Laat ik de financiële kant van 

deze voorwaarde in de over-

eenkomst nader belichten. Al 

in 2009 werd de verkoopwaar-

de van de Dobber getaxeerd 

op 980.000 euro. In dat jaar 

was de boekwaarde van de 

Dobber afgerond nog 432.000 

euro. Echter, na 2009 is er t/m 

2016, dus 7 kalenderjaren, 

nog verder op dit dorpshuis 

afgeschreven. Bij verkoop kan 

ongetwijfeld een lager bedrag 

dan 432000 euro uit de boe-

ken worden geschrapt en is 

er voor het bouwen van een 

alternatief voor het dorpshuis 

minimaal 550.000 euro be-

schikbaar. Voor alle duidelijk-

heid: Dit hele project kost de 

gemeente dus niets. Het begrip 

‘een zaal met podiumfunctie’ 

is inmiddels gewijzigd in een 

minitheater met 50 stoelen 

voor de toneelvereniging DSO 

en een jaarlijkse bijdrage voor 

BMOL en Amicitia voor het 

organiseren van hun jaarcon-

cert in sporthal de fuik. Het 

huidige clubhuis van DSO is 

helemaal op en het beoogde 

minitheater kan daardoor te-

vens dienen als clubhuis. Wel 

is het de bedoeling om een 

z.g. ontmoetingsruimte met 

een sociaal/maatschappelijke 

functie aan dit minitheater toe 

te voegen. De combinatie mi-

nitheater/clubhuis is op zich 

een ideale oplossing, maar 

50 stoelen voor een dergelijk 

theater beantwoordt totaal 

niet aan de enige tijd geleden 

zelf door DSO geformuleerde 

ambitie om het repertoire re-

gelmatig af te wisselen met een 

grote productie, zoals het zeer 

succesvolle ‘de Jantjes’, t.g.v. 

het 80-jarig bestaan. Vorige 

week stond er in onze regio-

nale krant een artikel over een 

nieuw minitheater voor de to-

neelgroep ‘de Fusie’ uit Hilver-

sum. Dit komt in het bekende 

gebouw Santbergen en krijgt 

een capaciteit van tussen de 90 

en 100 stoelen. Met dit gegeven 

attendeer ik ook op de capaci-

teit van de in- en uitschuifbare 

tribune in de Dobber, die een 

capaciteit heeft van 145 (!) 

stoelen. Dit aantal steekt wel 

erg schril af tegen het nu be-

oogde aantal van 50 stoelen in 

het alternatief voor de Dobber. 

Het blijkt dat wethouder Re-

ijn niet meer wil uitgeven dan 

het nu beoogde totaal bedrag 

van 275.000 euro uit de netto 

opbrengst van de Dobber van 

550.000 euro. Hij vindt dit 

niet verantwoord. Een opmer-

king die werkelijk nergens op 

slaat. Beste wethouder Reijn, 

met deze verkoop verliest de 

’s-Gravelandse/ Kortenhoefse 

gemeenschap een bijna on-

vervangbare gemeenschaps-

voorziening. Daar komt een 

werkelijk minimale oplossing 

voor terug, met daarnaast 

voor de muziekverenigingen 

10 jaar lang financiële on-

dersteuning bij hun jaarlijks 

concert in sporthal de Fuik. 

Met de door de wethouder 

genoemde maximum investe-

ring houdt hij bij de verkoop 

van een onvervangbare ge-

meenschapvoorziening, houdt 

hij netto ruim 300.000 euro 

over voor in de knip van de 

gemeente. Hij staat erom be-

kend, dat wanneer hij een pro-

bleem oplost, de uitdrukking 

gebruikt: ‘Ik geef er een klap 

op (het dossier) en daarmee 

is het klaar’. Bij het probleem 

met de Dobber is het niet eens 

nodig om er een klap op te ge-

ven. Er is al zoveel sloopwerk 

aan vooraf gegaan, dat een 

klein tikkie met de punt van 

zijn schoen al voldoende is om 

een onvervangbare gemeen-

schapsvoorziening, in gruzele-

menten uiteen te laten vallen. 

Het wordt dan ook de hoogste 

tijd dat een dergelijke voorzie-

ning een toekomstbestendige 

bouw en invulling krijgt

Foto: Douwe van Essen

Joop en de Dobber
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

Vanaf 01-02-2016 te huur aangeboden in Ankeveen op Ind. Terrein “De Slenk”

Magazijn/productie ruimte + evt. buitenterrein – kantoor ruimte.

- Ca. 600 m2 (ca. 25m X 24m)
- Ca. 7 m hoog
- Compleet kolomvrije overspanning
- Overheaddeur ca. 5 m + aparte loopdeur
- Dichte/gevlinderde betonnen vloer
- Goede toegang door ruim buitenterrein

Voor meer informatie of bezichtiging:

035-656 3517 / info@verhuizers.nl

* 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
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DOOR: HERMAN STUIJVEROndernemers

NEDERHORST DEN BERG- Het was 

vorige week woensdagavond vol in 

het Spieghelhuys. Over de roze loper 

stroomden tientallen vrouwen bin-

nen voor een netwerkborrel, welkom 

geheten met een glaasje roze bub-

bels namens organisatoren Fatima 

Taki en Monique van Benschop. 

Het was een Lady’s Only avond, dus was 

het aantal mannen beperkt tot slechts 

de noodzakelijke. Vooral vrouwen met 

een bedrijf verzamelden zich rond de 

drankjes en heerlijke hapjes die in rui-

me mate werden geserveerd. Je zag on-

der andere Bergse ondernemers als Lu-

cia van Berko, Anita van Leen Steen en 

Debby van Klinge Orchideeën, Liz van 

Feeling Healty en Willy namens Dun-

nebier Print & Marketing. Vanwege het 

feit dat initiatiefnemer Fatima eigena-

resse is van Body & Beauty ’t Gooi op de 

Middenweg waren er veel zakenrelaties 

uit de wereld van lichaamsverzorging. 

Zoals drs. Houda Barbery die in Laren 

esthetische dento en faciale behande-

lingen uitvoert, waarbij gebit en gezicht 

in haar visie een geheel vormen. “Bij 

ons besteden we veel persoonlijke aan-

dacht aan de cliënt. Je bent bij ons geen 

nummer” vertelt Houda. “Voor mij is 

het allerbelangrijkste dat de verhoudin-

gen in het gezicht goed in balans zijn. 

Daarom geef ik ook altijd een eerlijk 

advies. Als bijvoorbeeld een jong meisje 

eruit wil zien als Angelina Jolie, dan zal 

ik haar op de realiteit wijzen.” Later op 

de avond introduceert deze cosmetisch 

arts de zgn. PlexR Soft Surgery, een me-

thode waarbij geen mes, hechting of 

naald te pas komt.  Ook Jerney komt 

uit het kunstenaarsdorp. Ze heeft een 

studio, Size Zero, waarbij je op speciale 

banken kunt afslanken. “Met geluids-

golven in hogere frequenties die met 

pads op je lichaam worden geplakt, 

krijg je een strakkere huid. Ook wordt 

de spierfunctie gestimuleerd.” Jerney 

constateert dat steeds meer mannen 

haar praktijk bezoeken. ‘Onze’ colum-

niste Barbara Schriek van ‘Be Happy & 

Healthy’ hield een samenhangende pre-

sentatie over een positieve en gezonde 

leefstijl. Haar boodschap was ‘je eigen 

hart volgen want dan ben je het geluk-

kigst’. Dat heeft zij tenslotte ook gedaan. 

Mannen- vrouwen

De avond werd geopend door Jan 

Heemskerk, ex-hoofdredacteur van de 

Playboy, die onder andere door de brief-

wisseling met schrijfster Saskia Noort in 

de Linda, zichzelf ervaringsdeskundige 

kan noemen in het begrijpen van vrou-

wen. Hij gaf een opsomming van de po-

sitieve eigenschappen van vrouwen als 

Drukbezochte netwerkborrel voor dames

hun tomeloze energie, sociaal met anderen 

verkeren, interesse in de medemens, zorg-

vuldigheid en de neiging te willen verande-

ren. Anderzijds vond Jan vrouwen te vaak 

onzeker, ontevreden, afwachtend, indirect, 

onderling tegenwerkend, afgeleid, emotio-

neel en besluiteloos. Dat het rijtje minnen 

langer is dan de plussen zegt overigens niets 

over het eindoordeel. 

Terwijl veel mannen zich op 

deze avond bekommerden om 

Cristiano Ronaldo en Gareth 

Bale in de halve finale van het 

EK-voetbal in Lyon, netwerkten 

de vrouwen er nog urenlang op 

los. Voordat ze met een goed-

gevulde goodiebag huiswaarts 

keerden. Een van de deelnemers: 

“Een grandioze avond, het voel-

de als een dansfeestje met alleen 

maar vriendinnen die voortaan 

elkaar met alles willen helpen.”

De tijd gaat snel en voor we het 

weten is het alweer zaterdag 3 sep-

tember 2016, de dag van de 32e 

Gondelvaart van Kortenhoef. Nog 

maar 2 jaar geleden vierden we een 

jubileum, want de Gondelvaart van 

Kortenhoef bestond toen 30 jaar. 

De uitvoering kon niet beter: prach-

tig versierde en verlichte gondels met 

daarop de leukste voorstellingen, ge-

beurtenissen en tafereeltjes op vaak 

buitengewoon creatieve wijze uitge-

beeld. Dat alles maakte van het geheel 

een doorslaand succes. En, laten we 

eerlijk zijn, ook vorig jaar deed er niet 

voor onder.

Maar de Gondelvaarttraditie van en in 

Oud-Kortenhoef kan alleen voortleven 

wanneer er voldoende vrijwilligers en 

deelnemers zijn. Er is veel werk voor 

(te) weinig mensen. Dezelfde mensen 

die zich ook al inspannen voor zoveel 

andere activiteiten binnen ons dorp. 

Ons organisatiecomité hoopt dat velen 

zich zullen melden als vrijwilliger of als 

deelnemer. En geloof mij, wanneer je 

eenmaal met hen een keertje hebt mee-

gedraaid heeft het gondelvaartvirus jou 

ook te pakken!

Aanmelden

Wat zouden wij graag willen melden 

dat de aanmeldingen voor deelname 

aan de gondelvaart ieder jaar steeds 

vroeger binnenstromen. Maar helaas, 

het omgekeerde is eerder het geval. Je 

moet als organisatoren wel over stalen 

zenuwen beschikken, want vaak spant 

het er om of er voldoende deelnemers 

zijn. Ieder jaar opnieuw moet je maar 

afwachten of het minimum aantal gon-

dels wordt gehaald. Daarom ook nú 

reeds het verzoek je op te geven voor 

deelname. Ook als je aarzelt, want de 

organisatie kan je zeker helpen. En 

wanneer je meedoet, ontvang je in ie-

der geval een bijdrage in de onkosten. 

Je kunt je opgeven bij JW Nienhuis, tel. 

06 8152 7272, email: stichtingblok@

gmail.com 

Voor diegenen die minder bekend zijn 

met de Kortenhoefse gondelvaarttradi-

tie hierbij wat achtergrondinformatie: 

op de eerste zaterdag van september 

wordt ‘s avonds om 21.00 uur langs de 

helling van de kanaalbrug een sfeervol-

le gondelvaart gehouden, waarbij een 

tiental verlichte pramen langs komt 

Kortenhoefse gondelvaart vertelt boodschap op ludieke wijze 
varen. Deze pramen zijn op zeer kunstige 

wijze opgebouwd en beelden meestal ac-

tuele maatschappelijke en politieke onder-

werpen uit. Na afloop is er op het terrein 

van de Oude School in een grote tent feest 

met ‘live’ muziek en vindt rond 23.00 uur 

de prijsuitreiking plaats, waarbij de pramen 

worden beoordeeld door een deskundige 

jury en door het aanwezige publiek. Eer-

der op dezelfde dag wordt het Nederlands 

Kampioenschap Palingroken georgani-

seerd en is er vanaf het middaguur een bra-

derie op de Kortenhoefsedijk met veel oude 

ambachten.

SIZE ZERO LAREN 06-41948765 LAREN@SIZEZERO.NL  WWW.SIZEZERO.NL



Woensdag  juli 16 Weekblad Wijdemeren

Tijd voor Tom    
Lapzwans

Het lange eind uit Kortenhoef is back! 

Studeert inmiddels rechten, heeft een eigen 

bedrijf en heeft ondanks dat ook nog tijd om 

te schrijven. Niet iedere week, maar om de 

14 dagen. We tellen vrolijk verder waar we 

gebleven waren en daarom deze week: Tijd 

voor Tom, nummer 141.

We zijn terug. De vlucht van San Francisco 

naar Schiphol verliep goed. We hadden windje 

mee en waren in slechts 9.5 uur op Schiphol. 

Helaas landden we op de Polderbaan en wa-

ren we nog 45 minuten aan het taxiën waar-

door we alsnog zo’n 12 uur in het vliegtuig 

hadden vertoefd. Omdat het negen uur eerder 

was in de USA en we om half een ’s middags 

Nederlandse tijd geland waren, was het voor 

ons gevoel half vier en daarmee een mooie 

tijd om te gaan slapen. Echter leek het ons het 

beste om een dagje door te halen en de Neder-

landse slaaptijd aan te houden. Om half elf ’s 

avonds vielen we om, na een dag van 28 uur. 

We werden om kwart voor vier in de nacht 

wakker en om half vijf zaten we voor de bank, 

televisie te kijken en chips, broodjes kroket 

en nootjes te eten. Moraal van dit verhaal, het 

maakt niet uit wanneer je gaat slapen, de jetlag 

is dodelijk. Op het moment dat ik dit schrijf 

zit ik, denk ik, op een van de mooiste locaties 

van ons land. Ik ben door een bevriende fo-

tograaf gevraagd om een aantal luchtfoto’s te 

maken van een bruiloft, op Texel. Op de boot 

naar het eiland toe kwam er ineens een vogel 

op het dak van de auto zitten, hij heette mij 

ook welkom in het land. Het is echter wind-

kracht zes hier en ik ben de lucht nog niet in 

geweest omdat ik bang ben dat ik mijn Drone 

dan terug moet ha-

len op Vlieland. Te-

rug naar het ‘terug 

zijn’. Er is in Kortenhoef een hoop veranderd. 

In het huis van mijn ouders en dat van mijn 

schoonouders wordt behoorlijk verbouwd 

waardoor ik laatst in de gangkast stond te 

plassen omdat daar vroeger het toilet zat. 

Verder is mijn hond Droppie behoorlijk oud 

geworden en een beetje seniel. Net als mijn 

vroegere buurmeisje, die heeft ook een klein 

beetje last van seniliteit. Omdat ik haar naam 

niet kan noemen vanwege privacyredenen 

noemen we haar in dit artikel Esther. En het 

gaat absoluuuuuuuuuuut niet over Esther 

Kaper -Hartenberg die vroeger een column 

schreef voor dit blad. Esther had een bericht 

op Facebook gezet: ‘Welke Lapzwans heeft 

mijn fiets gejat’. Heel Kortenhoef was aan het 

zoeken, er is aangifte gedaan en er was een 

hele hoop paniek. Totdat haar man, laten we 

hem Job noemen, thuis kwam en Esther vroeg 

waar ze gisteren geweest was. Bij de dokter 

was het antwoord. Enfin, lang verhaal kort. 

Haar fiets was nooit gestolen, want ze had 

hem bij de dokter laten staan. In Amerika was 

haar fiets waarschijnlijk alsnog gestolen bij 

de dokter, maar gelukkig gebeuren dit soort 

dingen niet in het altijd vredige Wijdemeren. 

Het is volgens mij dus toch best fijn om weer 

terug te zijn... Oh! Ik zie de bruid lopen, ik ga 

vliegen. Tot snel!

Reageren? Mail: TPJCornelissen@gmail.com; 

Instagram: @Tomcornelissen1994; 

Facebook: Zoeken op Tom Cornelissen, de 

knapste uitzoeken en op volgen klikken!

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

Middenweg 155, Ned. den Berg

Op het snijvlak van de Horstermeerpolder en de Hollands-
Ankeveense polder ligt deze goed onderh. vrijst semi-bun-
galow met tal van extra’s die het wonen aangenaam maken. 
Woonopp. 220 m2, perceelsgrootte 3930 m2. Wat te denken 
van een zwembad, een jacuzzi en een sauna. Verder nog een 
natuurlijke siervijver, 2 volières en div. bijgebouwen, totaal ca. 
150 m2. Het object is voor vele doeleinden geschikt. Meer info 
op onze website. Wij maken graag een afspraak met u om deze 
oase in de polder te bekijken.  

Vraagprijs € 725.000,- k.k.

NIEUW

Hervormde gemeente ’s-Graveland; 

Noordereinde 14 , www.hervormdege-

meentesgraveland.nl Kerkdienst: elke 

zondag om 10 uur; Dominee: Geert van 

Meijeren; dominee@hervormdegemeen-

tesgraveland.nl, 035-6560598

De Vakantie Bijbel Club 

komt er weer aan! Het 

duurt nog even, maar er 

wordt al weer hard ge-

werkt aan het programma 

en daarom hierbij alvast 

de uitnodiging. Schrijf het 

op!: Op 23, 24, 25 augus-

tus zijn de kinderen in de 

basisschoolleeftijd ‘s och-

tends welkom in de kerk 

aan het Noordereinde. De 

ochtend duurt van 9 uur 

tot 12 uur. Er wordt ge-

knutseld, een bijbelverhaal 

verteld en het is vooral erg 

gezellig.  Alle vrienden en 

vriendinnen mogen meekomen, of ze nu op 

zondag in de kerk komen of niet, iedereen is 

welkom!  Mail gerust of neem op andere wijze 

contact op voor meer informatie en/of vragen. 

Ik wens daarnaast iedereen een goede zomer, 

ver weg of dichtbij.

PKN 
Nieuws Juli
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Scholen

Op deze pagina vertellen vier basis-

scholen iets over het afscheid van de 

achtstegroepers. Altijd met een mu-

sical. De drie Bergse scholen waren 

ook uitgenodigd, maar hebben niet 

gereageerd.

Curtevenneschool 

Voor het derde jaar op rij hebben de 

groep- 8- juffen weer zelf de musical 

voor groep 8 geschreven. We hoorden 

we ze lachen gieren en brullen tijdens 

het schrijven. Dit jaar was het thema 

‘herinneringen’ wat gebaseerd was 

op de Miljoenenjacht van Linda de 

Mol. De musical had dan ook als Titel 

‘Herinneringenjacht’ en werd gepre-

senteerd door Annemay Neef, als een 

(bijna) echte Linda de Mol. Koffers die 

geshowd werden door niet alleen kof-

fergirls maar ook kofferboys. In iedere 

koffer die gekozen werd zat een herin-

nering aan de Curtevenneschool, die 

vervolgens op hilarische wijze werd 

uitgebeeld. Een musical met heel veel 

humor, fijne (herkenbare) herinnerin-

gen, leuke en mooie liedjes en een knal-

lend eindlied. En dan hebben we het 

nog niet eens gehad over het geweldige 

acteren van deze kinderen. Iedereen zat 

helemaal in zijn rol.

Wij wensen onze kanjers uit groep 8 

veel succes in het voortgezet onderwijs.

Joseph Lokinschool

Al weken zijn de kinderen van groep 

8 van de Joseph Lokinschool druk aan 

het oefenen voor de eindmusical ‘Ge-

donder in ’t vooronder’. Op woensdag 

13 juli wordt deze opgevoerd, voor het 

tweede jaar in het prachtige Ankeveen-

se theater De Dillewijn. Een fantasti-

sche ervaring voor de kinderen om in 

een echt theater te staan! 

Zoals ieder jaar verzinnen de kinderen 

zelf het verhaal waarna de juf aan het 

schrijven slaat en teksten op bestaande 

melodieën maakt. Voor de kinderen 

extra spannend, want ze spelen in hun 

eigen verhaal. 

Dit jaar speelt het verhaal zich af op 

een schip met een bijzondere beman-

ning: een knotsgekke kapitein, een 

hypochondrische scheepsarts, een on-

betrouwbare 1e stuurman en zijn al 

even ongure maatje, een romantische 

scheepskok, hardwerkende beman-

ningsleden en natuurlijk, een beeld-

schone drenkelinge. Hoe dat gaat aflo-

pen ….

Antoniusschool

Een deel van het 

slotstuk van 8 

jaar basisschool 

is de eindmusical. 

Kinderen kun-

nen hierin al hun 

talenten kwijt 

(toneelspel, zang, 

dans, decorbouw). 

Voor de verdeling 

van de rollen moe-

ten de kinderen 

auditie doen. We 

k e n -

nen de kinderen door en 

door, maar toch zien we 

kinderen boven zichzelf 

uitstijgen. 

Kinderen leefden hele-

maal toe naar de optre-

dens voor alle kinderen 

van de school, voor de 

opa’s en oma’s en 

voor de ouders. 

Met professionele 

verlichting, een 

goed geluid en een 

bevlogen regisseu-

se werd de musical 

‘Hotel te koop’ een 

groot succes. Ou-

ders vonden het 

een topavond en een opa meld-

de nog dat hij voor een derge-

lijke voorstelling zelfs kaartjes 

had willen kopen. We hebben er 

alle vertrouwen in dat kinderen 

met dergelijke talenten de stap 

naar het voortgezet onderwijs 

zonder problemen kunnen zet-

ten. Vol trots en ook met wee-

moed nemen we afscheid van 

deze bijzonder sociale, hechte 

groep. 

Regenboog

Groep 8 van de Regenboog neemt af-

scheid met de musical ‘Herrie op het 

Afscheid van de basisschool

eiland’ een spannend en hilarisch verhaal, 

geschreven door Carlo Boszhard, over drie 

criminelen die zich op een tropisch eiland 

schuil hopen te houden maar dan vast ko-

men te zitten met een aantal bonte passa-

giers van een cruiseschip. Heel bijzonder 

was dat Carlo via een Facebookfilmpje con-

tact zocht met deze achtstegroepers. 

In totaal wordt de musical vijf keer opge-

voerd, maar de belangrijkste is natuurlijk 

op 13 juli, wanneer de ouders getuige zijn 

van het afscheid van de basisschool.

Zomerconcert BMOL 
Op donderdag 14 juli om 19.30 uur 

sluit BMOL een succesvol seizoen af 

met een zomerconcert op de P.J.C. 

Gabriëlgaarde. Aan dit concert ne-

men zowel het orkest als zanggroep 

BlueZ deel.

Het was voor alle onderdelen van 

BMOL een bijzonder jaar. De slagwer-

kers van World Percussion zijn uitge-

breid met de djembégroep, voor jong 

en oud. Wat als project begon, is inmid-

dels zo succesvol dat BMOL volgend 

seizoen met een nieuwe groep gaat 

starten. Optredens in het conservato-

rium en ’t Spant voor een volle zaal wa-

ren de hoogtepunten van het seizoen, 

maar ook bij diploma-uitreikingen, bij 

de 12 uur van Ankeveen en bij vele an-

dere evenementen hebben de slagwer-

kers van zich laten horen. 

BlueZ groeit steeds verder door en 

heeft na haar concert tijdens de Bra-

derie op de Meenthof weer enkele 

enthousiaste nieuwe mensen mogen 

begroeten, waardoor zij bijna op de 

maximale bezetting zit. BlueZ repeteert 

inmiddels hard voor een concert in 

Brabant in november.

Het orkest heeft met een aantal con-

certen in Loosdrecht met Cantemus in 

het najaar/ de winter en begin juli op 

de Kerkbrink in Hilversum een volle 

agenda gehad. En dat was best een op-

gave, omdat de samenstelling van het 

orkest afgelopen jaar behoorlijk is ge-

wijzigd. Een aantal oud-leden is weer 

in het orkest teruggekeerd. Ook de 

jeugd weet het orkest weer te vinden en 

stroomt op dit moment gezellig in op 

klarinet, trompet en slagwerk.

En met alle onderdelen hebben we 

voor een uitverkochte zaal ons voor-

jaarsconcert gegeven. We waren wat 

overdonderd door het grote aantal be-

zoekers. Maar wat een feest om voor 

zoveel mensen te mogen spelen!

De slagwerkers hebben hun laatste 

concert van dit seizoen gegeven tijdens de 

12 uur van Ankeveen. En nu gaan ook de 

andere onderdelen op welverdiende vakan-

tie. Traditiegetrouw doen we dat met een 

buitenconcert. Dat doen we dit jaar graag 

op de P.J.C. Gabriëlgaarde, niet in de laat-

ste plaats omdat daar enkele van onze zeer 

trouwe leden wonen. 

U bent van harte welkom om te komen 

luisteren naar BlueZ, met onder andere 

‘Nothing else matters’ en ‘In the Mood’, 

maar ook met het moderne ‘Laugh about it’. 

Het orkest speelt onder andere een medley 

van James Bond en met de Olympische spe-

len in Rio voor de deur, sluiten we af met 

de altijd swingende Copacabana. We zien u 

graag tijdens ons zomeravondconcert
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Pelgrims

Alsof het samen met honderddui-

zenden andere jongeren (16 – 30 

jaar) deelnemen aan de Wereld 

Jongerendagen 2016 alléén niet 

voldoende is. Alsof het niet genoeg 

is, dat je naar Krakau reist in een 

comfortabele bus. Nee, dat was 

niet genoeg! Jonge mensen uit de 

bisdommen Haarlem-Amsterdam 

en Utrecht besloten onder leiding 

van de Kortenhoefse Wil van Erp en 

kapelaan Johannes van Voorst tot 

Voorst, naar Krakau te fietsen. 

Fietsen! Zo’n 1500 kilometer fietsen! 

In tien dagen. Onderweg kamperen. 

Acht stoere mannen en twee stoere 

meiden, die doen dat! Ze vertrokken 

zondag 10 juli vanuit Hilversum, na 

een eucharistieviering in de Mariaka-

pel van de St.-Vituskerk in Hilversum, 

voorgegaan door pastoor Dresmé 

en kapelaan Johannes van Voorst tot 

Voorst. Waarna de hulpbisschop van 

het bisdom Haarlem-Amsterdam, 

monseigneur Jan Hendriks, de pel-

grims zegende en met wijwater be-

sprenkelde. 

Doel WJD 

Tijdens de Wereld Jongerendagen zoe-

ken jonge mensen uit de hele wereld 

Naar Krakau op de fiets 

elkaar op vanuit hun rooms- 

katholieke geloofsbeleving. Zo 

leren ze elkaar en andere cul-

turen kennen, beleven samen 

de eucharistie, verdiepen hun 

geloof. Er zijn zeer actieve jon-

geren in de Wijdemeerse pa-

rochies. Elk jaar gaan ze mee, 

met touringcar of vliegtuig, of 

die dagen nou in Sydney zijn 

of Madrid, of dit jaar in Kra-

kau. Ze werken en sparen voor 

de reis en elk jaar komen ze, 

als nieuw, weer thuis. Elk jaar 

proberen ze de tijdens de WJD 

opgedane nieuwe energie en 

ervaringen te delen met hun 

omgeving. 

Ook nu gaat een aantal jonge-

ren mee. Naar Krakau, met de 

bus. Niks mis mee. Liesbeth 

van Erp en Pastoor Dresmé 

zijn deelgroepbegeleiders. 

Maar op fietsbedevaart, een 

fietspelgrimage,  ja, dat heeft 

toch ook wel wat.

Sanne, een van de twee meis-

jes: “Ik wil er echt een unieke 

reis van maken”.

Mark: “Ik ga voor de vierde 

keer mee. In 2011 ben ik ook 

mee geweest naar Madrid. Op 

de fiets. Nog verder dan Kra-

kau”.

David (16): “Ik ga voor de 

eerste keer mee. Ik ben erg 

benieuwd. Ja, ik heb goed ge-

traind. Zelf, maar ook met Wil 

en kapelaan Johannes, drie da-

gen”. Samen met Olaf is hij de 

jongste van de groep.

Sanne: “Het is een intensieve 

tijd, op een positieve manier. 

Je voelt je zo veilig met elkaar. 

Voor mij zijn de Wereld Jon-

geren Dagen echt een oplaad-

punt”. Alle pelgrims zijn het 

erover eens: Paus Franciscus is 

de grote inspirator!

Voorbereiding

De voorbereidingstijd start zo 

ongeveer in december 2015. 

Praten, motivatie verwoorden, 

je realiseren wat er van je ver-

wacht wordt, bedenken hoe 

je je reis kunt financieren, en 

voor de fietsers: trainen, trai-

nen, trainen. De begeleiders 

hebben de verantwoordelijk-

heid, dus die denken over de 

route, de organisatie, reserve-

onderdelen, medicijnen, de 

bezemwagen, technisch mate-

riaal, maar ook: tentharingen, 

eten voor onderweg, een kok, 

en niet te vergeten: theedoeken 

en toiletpapier.

Daar gaan ze: begeleid door de 

kerkklokken van de St.- Vitus 

en applaus van de achterblij-

vers, vertrekt de groep richting 

eerste kampeerplaats: Heteren. 

Wil van Erp: “” Dan kunnen 

we misschien nog net de finale 

EK zien!”

DOOR: KARIN VAN HOORN

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

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl
Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-

nenavond’ in het Soc. Cultureel 

Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 

den Berg. Gastheer Fouad nodigt 

alle mannen van harte uit.

Cultureel Centrum Nederhorst 

den Berg nieuwe cursussen/

lezingen/workshops www.berg-

secultuur.nl

De heren van biljartclub Keu 

60+ zoeken versterking. Op 3 

niveaus biljarten op di.-, wo.-  en 

do.middag in cafe sporthal Ei-

kenrode, Loosdrecht. Vr. vrij spe-

len. Meldt u aan: 06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten van 

Spotjes, Spotpourri, Open Ate-

lier, Handwerkatelier op www.

despotfabriek.nl

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; locatie 

Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131.

Kort nieuws
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Sport

Gespannen gezichten en hagelwitte 

pakken waren de voorbode voor een 

spannend judotoernooi. Zondag 3 

juli jl. was het grote clubtoernooi 

van Judoclub Nederhorst. Judoka’s 

groot en klein, van witte tot bruine 

band deden mee. 

Na de gezamenlijke warming-up on-

der leiding van Meester Lauro ging het 

toernooi van start. Vijf poules gevuld 

met gemiddeld vier judoka’s deden hun 

uiterste best om de eerste plaats te be-

machtigen. Tess, Olivier, Ruben, Sepp, 

Victor en vele andere lokale talenten 

werkten zich in het zweet en pasten 

hun beste technieken toe op hun te-

genstander. Roos met een mooie Ip-

pon, Ruben met een schitterende worp, 

kortom een feest om naar te kijken!

De Stijlprijs ging dit jaar naar Verne, de 

aanmoedigingsprijs naar Casper en ‘Ju-

doka van het Jaar’ werd Ryan.

We kijken terug op een geslaagd toer-

nooi. Lijkt het jou ook leuk om een 

keer mee te doen met een les, kom dan 

eens een keertje langs op vrijdagmid-

dag in de sporthal. 

Voor meer informatie kan je ook op 

onze website kijken:  www.judoclub-

nederhorst.nl  of mailen naar  hedda-

vuyk@hotmail.com

Clubkampioenschappen Judoclub Nederhorst

Twee weken geleden, traditioneel 

in het laatste weekend van juni, 

was daar wederom het Wijdemeren 

Beach Event. Dit door ODIS Volleybal, 

SV ’s-Graveland en TV Westerveld 

georganiseerde evenement begint 

uit te groeien tot een mooi vast punt 

in de lokale agenda. 

Van vrijdag- tot en met zondagmid-

dag waren honderden sporters, op het 

tot Wijdemeren Beach omgedoopte 

parkeerterrein van de Fuik, actief met 

hun favoriete sport. Het was weer ge-

weldig om te ervaren hoe door een 

prima samenwerking tussen vrijwil-

ligers van drie lokale verenigingen 

zoveel verschillende sporters en toe-

schouwers midden in Kortenhoef een 

weekend lang plezier kunnen hebben.

Bij het tennistoernooi op vrijdag-

avond bleek bij de heren het team 

Buurman en Buurman bestaande uit 

Pascal Jongsma en Niels Valkering aan 

het eind van de avond het sterkste. Bij 

de dames ging de eer naar de Blijk-

klappers in de personen van Nicolette 

van Diemen en Claire van Dijke.  

De zaterdag stond zoals gebruikelijk 

in het teken van het beachvolleybal. 

Ook hier gingen plezier en strijd hand 

in hand. Beachvolleybalkampioen 

Wijdemeren 2016 werd uiteindelijk 

het team Sunflower. 

5e Wijdemeren Beach Event groot succes

Nieuws Club 4711
Uitslag zomercompetitie 

biljarten Maandag 4 juli: 

J. Vrijburg - B. Worp 2-0, 

M. Zieleman - W. Cle-

ments 0-2

Stand aan kop: W. Clements 2-6, J. Vrij-

burg 2-6, M. Zieleman 2-4

Uitslag maandtoernooi koppelklaverjas-

sen Zaterdag 9 juli: 1. Dhr. C. Jacobs & 

Dhr. H. Tinmaz (4857 pt.), 2. Mw. T. Eij-

zenga & Dhr. F. Worp (4613 pt.), 3. Mw. R. 

Schaap & Dhr. F. Snel (4601 pt.), 4. Dhr. 

W. Clements & Dhr. M. Zieleman (4571 

pt.), 5. Mw. F. van Greuningen & Dhr. J. 

van Greuningen (4398 pt.), 6 Dhr. E. van 

Spengen & Mw. C. Stokkers (4398 pt.)

Programma Club 4711

Zaterdag 16 juli 16.00 uur: zomercompe-

titie biljarten, maandag 18 juli 19.30 uur: 

zomercompetitie biljarten

Algemene openingstijden Club 4711

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur.

De zondag was in handen van sv ‘s- Gra-

veland. De finale ging tussen de teams 

van FC Joopie en Mbassas. In deze finale, 

waarbij het ging om twee gewonnen sets, 

bleef het tot 14-14 in de 3e set gelijk. De 

laatste rally’s gingen naar de vier spelers 

van FC Joopie waardoor zij zich een jaar-

lang Footvolleykampioen Wijdemeren 

2016 mogen noemen.

De organisatie kijkt terug op een zeer 

geslaagd Wijdemeren Beach Event 2016.  

Noteert u nu maar vast in de agenda: 23, 

24 en 25 juni –Wijdemeren Beach Event 

2017.

Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Het Weekblad Wijdemeren van
woensdag 3 augustus (week 31)

zal i.v.m vakantie niet verschijnen!

Voor mensen met reuma is be-

wegen minder vanzelfsprekend. 

Gewrichten zijn pijnlijk en/of stijf, 

waardoor dagelijkse bewegingen 

soms (heel) moeilijk zijn. Daarom or-

ganiseert SportLokaal in Nederhorst 

op zaterdag 16 juli een sportieve 

ochtend. 

Om tien uur kun je meedoen aan een 

half uur Spinning of Zumba, om half 

elf kun je kiezen uit Spinning en Pump 

en om elf uur geven we een heerlijke 

yoga en pilates les. Zit hier niets tussen 

voor je? Dan kun je tussen tien en half 

twaalf meedoen aan onze Challenge: 

wie houdt het langst de plank vol, 

wie haalt de meeste Bench Presses en 

wie haalt de grootste afstand Walking 

Lunges? Er is dus voor iedereen iets te 

doen. En na afloop is er natuurlijk iets 

lekkers te drinken en eten. Meedoen 

is gratis! Wel vragen we je een donatie 

voor het Reumafonds te doen. Als je 

zeker wilt zijn van deelname meld je 

dan aan bij SportLokaal, Reeweg 12-3 

in Nederhorst den Berg. Het telefoon-

nummer is 0294-254490 of zoek con-

tact via de website www.sportlokaal.

net. Kom in beweging voor mensen 

met Reuma!

In beweging voor Reumafonds
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Zaterdag was het lekker spelen bij speeltuin 

De Eekhoorn. Kinderen stonden in de rij 

voor de waterbollen, onder toeziend oog 

van chef-cowboy Jeffrey Oudshoorn. 

Wijdemeren in Beeld

KORTENHOEF – Op 13 september 

start Evi Tsitsoni met een reeks bijzon-

dere workshops. Onder de noemer 

‘Levenslust’ geeft zij lessen in zelfont-

dekking, acceptatie en plezier. Om de 

kunst van het leven te leren en de kunst 

in jezelf te vinden.

“Ik ben niet degene die alles weet en ga 

vertellen wat je moet doen” benadrukt Evi 

Tsitsoni bij de opening van het gesprek. “Ik 

ga mensen niets aanpraten, maar wil hen 

de tools geven om te ontdekken hoe ze het 

zelf willen doen. Je moet het immers zelf 

willen, de zoektocht naar zelfkennis en au-

thenticiteit. Het is meer vanuit kameraad-

schap dat ik anderen hierbij wil helpen.”

Plezier staat voorop

De 44-jarige Evi woont sinds ’96 in Neder-

land en heeft haar roots in Griekenland. 

Daar was ze danslerares, een artistiek vak 

waar ze uitstapte toen ze naar ons land ver-

huisde. Hier volgde ze yoga en mediatie, 

schreef gedichten, maakte foto’s, en zocht 

zo naar een invulling van haar werk en vrije 

tijd op het creatieve vlak. Toen ze in aanra-

king kwam met het boek ‘The Artist’s Way’ 

van Julia Cameron kreeg ze inspiratie om 

hier een andere wending aan te geven. Om 

alle dingen die ze gedaan heeft in één te 

doen. Dus geen dans óf meditatie óf yoga, 

maar iets nieuws bieden dat alles com-

bineert. Waarbij het plezier voorop staat. 

Evi: “Bij Levenslust mag je dansen zonder 

ingewikkelde pasjes te hoeven leren. Kun 

je sporten zonder per se een wasbordje te 

krijgen maar gewoon omdat je bewegen 

leuk vindt. Heb je tijd voor elkaar, als men-

sen onder elkaar. Om kwijt te kunnen wat 

je wilt, op de manier die je wilt. Zodat je 

lekkerder in je vel zit als je naar huis gaat.”

Creativiteit en identiteit

In de lessen die verdeeld zijn in zes work-

shops per blok, ga je aan de hand van vro-

lijke muziek en makkelijk te volgen op-

drachten en oefeningen op zoek naar je 

ware creativiteit en identiteit. Daarbij wil 

Evi een plek creëren waar volledig vertrou-

wen is. Waar je de vrijheid voelt om echt je-

zelf te zijn, zonder bang te zijn wat anderen 

ervan zullen denken. Zonder vooroordelen 

en verwachtingen. “Je hoeft niet perfect te 

zijn” verduidelijkt ze. “Alles wat je hier doet 

is goed. Je best doen is al meer dan genoeg. 

Ik zeg gewoon: ‘Kom maar op, laat maar 

zien’. Voel de ruimte om even lekker gek te 

doen, om je hoofd leeg te krijgen en je lijf 

los te maken.” Daarbij biedt Evi ook graag 

een luisterend oor bij het praten over wat 

dit met je doet. Bij het zoeken naar de kern 

van wat je werkelijk bezighoudt. Zo leer 

je jezelf beter kennen en kom je meer in 

contact met jezelf, meent ze. “Je moet eerst 

naar jezelf kunnen kijken. Daarna komt er 

ruimte. In je hoofd, in je lichaam, in je le-

ven. Je weet nooit hoe het uitwerkt, maar 

op het moment dat je creatief bent en goed 

voor jezelf zorgt, gaat alles rollen.”

Op zoek naar zelfontdekking, acceptatie en plezier

Unieke workshops ‘Levenslust’ van start

DOOR: SASKIA LUIJER

Meer weten?

Neem voor meer informatie of 

het aanmelden voor de work-

shop contact op met Evi Tsitsoni 

via telefoonnummer 06 – 430 

060 71 of e-mail levenslust-

workshops@hotmail.com. Of 

neem een kijkje op www.face-

book.com/levenslustworkshops.


