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ANKEVEEN – Het is niet haar dage-

lijkse werk, maar met wat kleine 

aanwijzingen hanteerde wethouder 

Betske van Henten de troffel, bracht 

een laagje specie aan en legde een 

paar bakstenen op hun plek. Een rij-

tje stenen onder het raamkozijn van 

Wout Hilhorsthof 6. Een feestelijke 

handeling afgelopen donderdag 26 

januari op het bouwterrein ‘Mooi 

Anke’.

DOOR: SASKIA LUIJER

In een open tent, verwarmd met heaters 

en vuurkorven, en voorzien van lekke-

re hapjes en drankjes, ontvangt Marco 

Dijkshoorn de toekomstige bewoners 

van ‘Mooi Anke’. De projectleider van 

Van Omme & De Groot legt uit dat het 

bouwen van woningen op deze prach-

tige plek geen vanzelfsprekendheid 

is geweest. De allereerste initiatieven 

dateren al van zeventien jaar geleden. 

En toen het in 2011 uiteindelijk leek 

te gaan lukken, gooide de crisis roet in 

het eten. Vanaf 2012 nam Van Omme 

& De Groot het project over en kwam 

het plan met een paar kleine aanwijzin-

gen van de grond; geen appartementen 

meer, maar alleen eengezinswoningen 

in een typisch jaren dertig stijl, ont-

worpen door Schippers Architecten. 

“Die stijl past heel goed in Ankeveen” 

motiveert Dijkshoorn. “Het is een 

vriendelijke en vertrouwde architec-

tuur, waarbij ambachtelijke materalen 

zijn gebruikt, zoals houten kozijnen en 

bakstenen in mooie fel oranje kleuren.”

Alles verkocht

Het Ankeveense nieuwbouwproject 

bestaat uit 13 eengezinswoningen, 8 

twee-onder-één kapvilla’s en één vrij-

staande villa. Judith Warning van ma-

kelaarskantoor Nienhaber, heeft samen 

met Meijberg Makelaars de verkoop 

uitgevoerd. Deze startte in 2015 en 

raakte in de loop van 2016 in een ver-

snelling. In oktober kon men beginnen 

met de bouw en inmiddels zijn alle wo-

ningen verkocht. De nieuwe bewoners 

komen zowel uit het dorp als uit omlig-

gende plaatsen zoals Bussum, Naarden, 

Hilversum of nog verder weg en zijn 

qua leeftijd heel divers. “Daar streef ik 

als makelaar ook altijd naar” legt War-

ning uit. “Zo zijn er gezinnen met kin-

deren, zelfs een baby op komst, maar 

ook wat oudere mensen die een lift in 

hun huis hebben laten bouwen om het 

leeftijdsbestendig te maken.” 

Veel van hen zijn vandaag op het feest-

je aanwezig en bekijken nieuwsgierig 

hun nieuwe huis. Als alles volgens plan 

verloopt, kunnen ze er over een paar 

maanden intrekken.

Centrum van Nederland

Betske van Henten is ook enthousiast 

over het project. Zij noemt Wijdeme-

ren een van de mooiste gemeenten 

van het land en wijst op het unieke van 

Ankeveen. “Vorige week was Ankeveen 

het centrum van Nederland, daar komt 

u dus te wonen! En volgend jaar stap u 

zo vanaf uw huis het ijs op. Dit is een 

prachtige plek, niet alleen qua natuur 

maar ook qua gemeenschap.” Daarbij 

benadrukt de wethouder dat het voor 

Ankeveen ook belangrijk is dat er weer 

wordt gebouwd en dat het dorp nieuwe 

inwoners krijgt. Waarbij ze de omwo-

nenden van de Arnout Voetlaan com-

plimenteert: “Het is een smal straatje en de 

mensen hier hebben best overlast gehad 

van de bouw. Maar het is in goed overleg 

gegaan en men heeft positief meegedacht. 

Dat is heel fijn.”

Wout Hilhorst

Ook Dick Hilhorst is aanwezig. Hij is bere-

trots omdat het hofje in ‘Mooi Anke’ naar 

zijn vader wordt vernoemd: de Wout Hil-

horsthof. Dick diende hiertoe in 2015 een 

verzoek bij de gemeente in, dat vorig jaar 

door burgemeester en wethouders werd 

toegezegd. Als “dienaar van de drie dor-

pen” was Wout Hilhorst actief in Anke-

veen, Kortenhoef en ’s-Graveland, zowel 

op politiek als op maatschappelijk niveau. 

Zo zat hij in de gemeenteraad namens 

DorpsBelangen, zette zich in voor ASV en 

voor stichting Curtevenne. Daarnaast ver-

zorgde hij jarenlang de redactie van de Wie 

Wat Waar, de voorloper van het Weekblad 

Wijdemeren, wat hem de bijnaam Wie Wat 

Wout bezorgde. Dus u begrijpt dat zo’n of-

ficieel moment in ‘zijn straat’ een plekje op 

onze voorpagina verdient. 

Metselwerk wethouder in Wout Hilhorsthof

Feest bij nieuwbouw ‘Mooi Anke’

Dinsdag 24 januari heeft aannemer 

Boskalis de eerste twee funderings-

balken geplaatst voor de bouw van 

de nieuwe Vechtbrug. 

Op de Gooilandseweg tussen Aetsveld 

en de Loodijk in Ankeveen (N246) vin-

den dit jaar veel werkzaamheden plaats. 

Om de veiligheid voor auto- en fietsver-

keer te verbeteren, wordt de rijbaan, het 

fietspad en de tussenberm verbreed. De 

kruisingen met de Lage Klompweg, de 

Dammerweg en de ’s-Gravelandseweg 

worden ingericht als rotondes en de 

Vechtbrug wordt vernieuwd. De nieuwe 

Vechtbrug wordt naast de huidige brug 

gebouwd. Hierdoor kan het verkeer met 

een aangepaste snelheid langs de werk-

zaamheden blijven rijden. Na het plaat-

sen van de funderingsbalken wordt ook 

de prefab brugkelder geplaatst. Deze 

wordt momenteel op een locatie langs 

het Amsterdam Rijnkanaal gebouwd 

om vervolgens over het water naar de 

Vecht vervoerd te worden.

Met vragen of klachten kunnen weg-

gebruikers en omwonenden contact 

opnemen met het servicepunt van de 

provincie Noord-Holland via telefoon-

nummer 0800 -0200 600 (gratis) of per 

e-mail: infoN236@noord-holland.nl.

Funderingsbalken nieuwe Vechtbrug

Hoveniersbedrijf

WWW.BOUWERTOTAAL.NL

Tuinontwerp, aanleg en onderhoud

Nederhorst den Berg Tel.: 0294-251957

Mobiel 06-21802474
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 5 febr.: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep
 Wo. 8 febr.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Vr. 3 febr.: 09.30 uur: 
 W. Balk,
 Za. 4 febr.: 19.00 uur: 
 W. Balk,
 Wo. 8 febr.: 19.00 uur: 
 J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 5 febr.: 09.30 uur: 
 W. Balk en R. Simileer,
 Do. 9 febr.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 5 febr.: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk.
 19.00 uur: Taizedienst.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 5 febr.: 10.00 uur: 
 Ds. J. Ridderbos.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 5 febr.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 5 febr.: 10.00 uur: 
 Ds. A.P. Zijlstra.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 5 febr.: geen dienst 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 5 febr.: 10.00 uur:  
 N. Groot 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 5 febr.: 12.00 uur: 
 Ds. Klaas de Vries (H.A.)

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 01 feb. 09.30 u. Koter & Groter Café, knutselen Julianaweg 11A, Kortenhoef

do. 02 feb. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.

vr. 03 feb. 19.00 u. A la Carte, diner met muziek De Dillewijn, Ankeveen

04 & 05 feb. 13.00 u. Expositie HNK/R Th uizbij, Julianaweg 11A, K’h.

wo. 08 feb. 11.00 u.  Stamppot eten bij De Zonnebloem ’t Achterom, Kortenhoef

do. 09 feb. 20.15 u.  Goethe en Schubert Kunst a.d. Dijk Oude Kerkje Kortenhoef

zo. 12 feb. 11.00 u. De Bonte Hond, kindertheater De Dillewijn, Kortenhoef

wo. 15 feb. 20.15 u.  Film Bloed, Zweet en Tranen De Dillewijn, Kortenhoef

wo. 15 feb. 19.45 u. Vergadering bewonersver. Horsterm. Nera gebouw, Radioweg, NdB

do. 23 feb. 08.30 u. Muziek kennismakingsdag kinderen BMOL, ’t Akkoord, K’hoef

vr. 24 feb. 20.00 u. Kroegentocht Turft rappers Start Bollie Blooper

za. 25 feb. 20.00 u. Groot Carnaval Turft rappers Hofpaleis ’t Akkoord, K’hoef

zo. 26 feb. 14.00 u. Optocht Turft rappers, kindercarnaval Hoek Kwakel/Kerklaan, K’hoef

di. 28 feb. 19.30 u. Ontwerpen nieuwe democratie Aterlier Art-to-Join, K’hoef

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62
Dr. L. Siebeling en dr. J. Suijkerw, 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 - 25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -656 10 74/06-227 321 36
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 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 656 30 01
Sensoor  0900 - 0767 of 035-624 55 55 
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73

Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 303 09 65
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 656 97 85
In de Heksenketel 035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 582 60 35
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 223 014 76
PSZ de Gruthut 0294 - 25 23 59
Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 - 105 663 43
Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 336 474 60
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 628 13 81

Scholen:
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

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 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

Belangrijke telefoonnummers

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

Kijk ook op  onze
website: 

www.weekbladwijdemeren.nl

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

De Verloskundige Zorg op maat
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Gemeente nieuws DOOR: MARK HILBERTS

In het gemeentehuis van Wijdemeren 

zetten donderdag 26 januari de eer-

ste kopers van vrije kavels in de nieu-

we wijk NederVecht in Nederhorst 

den Berg hun handtekening onder 

het koopcontract.

DOOR: SASKIA LUIJER

“Een bijzonder moment, een ijkpunt 

op de weg naar een nieuwe woning.” 

Zo omschreef wethouder Betske van 

Henten de officiële ondertekening van 

de koopcontacten. Mark en Sharon 

Fikkers en Niels en Mariken Sneyers 

werden daarmee de eerste eigenaars 

van vrije kavels (nr. 6 en 7) aan de 

kant van de Vecht. Onder toezicht oog 

van de wethouder plaatsten ze als toe-

komstige buren hun handtekening of 

paragraaf onder alle pagina’s van het 

koopcontact, dat later ook door Van 

Henten werd ondertekend. De kopers 

waren blij en enthousiast omdat “het na 

een lang proces nu eindelijk een beetje 

gaat rollen”. Ze kunnen nu aan de slag 

met het indienen van een omgevings-

vergunning en daarna de stap naar de 

notaris maken. Alle inhoudelijke infor-

matie over de planning, de procedure 

en de stand van zaken, had men maan-

dag 23 januari al gekregen tijdens een 

kennismakingsavond in de kantine van 

VV Nederhorst.

Verkoop gaat hard

Voor de gemeente is dit ook 

een spannend proces meldde 

Betske van Henten. Niet eerder 

waren er in Wijdemeren zoveel 

kavels (25) in één keer uitge-

geven, en dan ook nog eens op 

een plek waar welstandsvrij ge-

bouwd kan worden. Er gelden 

voor de kavels dus geen wel-

standscriteria, alleen spelre-

gels, met het bestemmingsplan 

en het wetboek als kader. De kopers 

kunnen hun huis naar eigen ontwerp 

realiseren of in gesprek gaan met een 

kavelbouwer. De kavels variëren in 

grootte en liggen aan de zuidkant van 

Eerste koopcontracten vrije kavels NederVecht 

KORTENHOEF – Wat is het bomenbe-

leid van de gemeente Wijdemeren 

in een woonwijk? En voor welke be-

planting wordt er door de bewoners 

gekozen als er gesnoeid is? Lag die 

verantwoordelijkheid tot voor kort 

uitsluitend bij de gemeentelijke 

overheid, dat is veranderd. 

Aan bewoners wordt sinds een aan-

tal jaren uitdrukkelijk gevraagd mee 

te denken én verantwoordelijkheid te 

nemen voor het beheer van het open-

bare groen in de wijk. Op het kantoor 

van de gemeentewerf van Wijdemeren 

werden de laatste plooien gladgestre-

ken voor een succesvol vervolg van het 

participatieproject met de bewoners 

van de Kortenhoefse Bernardhard van 

Beeklaan. In januari 2015 was door 

de participatiecoördinator van Wijde-

meren Saskia Hille de aftrap gegeven 

voor een samenwerking met de buurt 

en was er een informatieavond georga-

niseerd. Daar gaven de bewoners van 

de Bernard van Beeklaan aan dat er in 

de wijk overlast is van enkele esdoorns. 

Saskia Hille meldde toen dat de bo-

men gerooid konden worden mits er 

in de wijk voldoende draagvlak voor 

bestond én dat de kap voor rekening is 

van de bewoners. Over het verwijderen 

van de bomen waren de bewoners het 

snel eens. Alleen over de hoogte van de 

rekening ontstond verwarring. Van-

wege ziekteverlof moest Hille enige tijd 

het project overdragen aan een vervan-

ger, die in de loop van het proces een 

andere kostenpost meldde dan eerder 

was overeengekomen. 

Op deze tweede informatiebijeen-

komst kon Saskia Hille de bewoners 

geruststellen. “We hebben hiermee 

verkeerde verwachtin-

gen gewekt”, meldde ze. 

Met enige hilariteit liet 

vervolgens een van de 

bewoners op zijn smart-

phone een foto zien van 

de verwijdering van 

een esdoorn door de aannemer. Deze 

had de boom slechts enkele uren voor 

aanvang van de informatieavond om-

gehakt. Het meningsverschil dat nog 

bestond tussen de gemeente en de be-

woners over de natuurwaarde van de 

esdoorn viel door de voortvarendheid 

van de aannemer zonder discussie uit 

in het voordeel van de Bernard van 

Beeklaan. Over het plan voor de an-

dere snoeiwerkzaamheden van de aan-

nemer hadden gemeente en bewoners 

al eerder duidelijke afspraken gemaakt. 

De aanwezige wethouder Theo Reijn 

tilde er niet zwaar aan. “Ik beschouw 

Consensus op bewonersavond 
Bernard van Beeklaan  

het overleg met de bewoners van de Ber-

nard van Beeklaan en hun plannen voor 

het beheer van het groen als zeer construc-

tief. De gemeente zit bij dit soort overleg-

gen tegenwoordig als gelijkwaardige part-

ner aan tafel. Natuurlijk gaat er weleens wat 

mis en kunnen we het niet iedereen naar de 

zin maken. Van dit soort overleggen word 

ik echt blij”, vertelde Reijn na afloop. Mede 

vanwege het succes van de participatiepro-

jecten in Wijdemeren en voor de bestuur-

lijke continuïteit heroverweegt Theo Reijn 

zijn besluit om aan het einde van de zit-

tingstermijn van dit college uit de politiek 

te stappen. 

Geen melkbezorging
Huis-aan-huis melkboer Willem Ruiter 

uit Kortenhoef is sinds vorige week on-

verwacht met spoed opgenomen in het 

ziekenhuis. Zijn vaste klanten werden 

hierover met een briefje in de bus geïn-

formeerd. Jong en oud zagen de melk-

boer jarenlang met zijn bus en aanhan-

ger in de straten van Nieuw-Loosdrecht 

en Oud-Kortenhoef verschijnen. Met 

zijn harde, goedgemutste stem wist Wil-

lem zijn klanten altijd vrolijk te stem-

men. Als laatste echte melkboer van 

onze dorpen heeft hij de pensioenge-

rechtigde leeftijd al bereikt maar wilde 

nog altijd niet van stoppen weten. Het is 

onbekend hoe lang Willems herstel gaat 

duren. Wij wensen hem uiteraard veel 

sterkte toe en van harte beterschap. 

Dinsdag 25 januari hebben 

180 partijen het Nationaal 

Grondstoffenakkoord getekend. 

Hierin staan afspraken om de 

Nederlandse economie te laten 

draaien op herbruikbare grondstof-

fen. 

Regio Gooi en Vechtstreek is namens 

de zeven regiogemeenten een van de 

ondertekenaars. Andere onderteke-

naars zijn de Rijksoverheid, VNG, 

verschillende bedrijven, milieuorga-

nisaties en tal van andere regio’s, ge-

meenten, instellingen en organisaties. 

Het Nationaal Grondstoffenakkoord 

sluit aan bij het regionale uitvoe-

ringsprogramma en de aanpak van de 

GAD om meer afval gescheiden in te 

zamelen, grondstoffen hoogwaardig te 

hergebruiken en de hoeveelheid rest-

afval terug te dringen. 

Staatssecretaris Dijksma benadrukt 

het belang van het akkoord: “We 

moeten af van de wegwerpcultuur 

en anders denken over grondstoffen 

en afval. Al bij het ontwerp van pro-

ducten moet bedacht worden hoe de 

grondstoffen weer opnieuw gebruikt 

kunnen worden. Dit akkoord legt de 

basis voor deze recycle economie en 

dit is de beginstap om de verspilling 

van grondstoffen en de uitputting van 

onze aarde aan te pakken”. 

  Bij grondstoffenhergebruik wordt 

minder energie gebruikt, dan bij het 

verwerken van nieuwe ‘primaire’ 

grondstoffen. Daarmee worden ook 

minder broeikasgassen uitgestoten en 

is het beter voor het klimaat. Met de 

omschakeling naar een circulaire eco-

nomie wordt Nederland veel minder 

afhankelijk van grondstoffen uit het 

buitenland. De ondertekenaars gaan 

nu samen concrete plannen uitwerken 

om de omslag naar een circulaire eco-

nomie te versnellen. Binnen een half 

jaar worden op de onderwerpen bio-

massa, voedsel, kunststoffen, maakin-

dustrie, bouw en consumptiegoederen 

concrete plannen vastgesteld. 

Regio Gooi en Vechtstreek 

Ondertekening Grondstoffenakkoord 

Nederhorst den Berg, vlakbij de Vecht. Ze 

zijn in trek en de verkoop gaat hard: paral-

lel aan de Vecht zijn nog slechts drie kavels 

beschikbaar en wellicht komt er langs het 

Boezemkanaal ook nog een kavel vrij. Alle 

andere kavels zijn verkocht, gereserveerd of 

onder optie. Kijk voor meer informatie op 

www.nedervecht-kavels.nl.   
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

  

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Trompe l’oeil- en landschap 

schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

Wij ruimen gratis uw huis

en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen

06-25 51 46 89

Lion Hoveniersbedr. BV Tuin-

aanleg, -onderhoud, bestratin-

gen, grondverzet, gazonreno-

vatie, verhuur van minigravers, 

shovel en hoogwerker 12 m. 

Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.; 06-22664828.

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht!!!!

035-6560235

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Goede voornemens 2017

Nuzon de zonnepanelen

specialist voor deze regio.

Maak vrijblijvend een afspraak

en U krijgt direct de offerte.

info: 035 5822221

info@nuzon.nl

Kom lekker lunchen in

onze gezellige serre bij

www.landgoedderading.nl

Ervaar wat voetreflex-

behandeling met u doet

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

BestCare4Feet - pedicure 

Kortenhoef 06-11493208

www.bestcare4feet.nl

info@bestcare4feet.nl

*Brocante * Antiek * Retro

Elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, of kijk op

www.inboedelsenzo.nl voor

info & woningontruiming.

telefoon 06-20.777.535.

TE HUUR: luxe kantoor-/ op-

slag- / praktijk- / atelierruimte

in een prachtige omgeving. Met

ruime parkeergelegenheid. Vrijblij-

vend bezichtigen. Ook voor kor-

tere tijd te huur. Tel. 035-6562178.

OPRUIMCOACH

Hulp bij huis op orde, 

administratie, verhuizing,

dagelijkse structuur

www.need2organize.nl

Voetzorg Reehorst 

Pedicurepraktijk in

Nederhorst den Berg. 

Meer info: 0294-741464 of

www.voetzorgreehorst.nl

Tuincentrum Bosson

Nu weer verkrijgbaar:

kassla en bloemkool

Loodijk 7A

s-Graveland

Tel: 035-656 25 13

Kapster Heleen komt bij u

aan huis. Tel:0637445476

Kort nieuws
Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen 

via www.weekbladwijdemeren.nl,  inclusief de betaling daarvan. 

Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 
Wijdemeertjes

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 2 febr. film, vr. 3 febr. caba-

ret, za. 4 febr. muziek, zo. 5 febr. 

film, wo. 8 febr. City Quiz, do. 

9 febr. film, vr. 10 febr. muziek, 

za. 11 febr. muziek, zo. 12 febr. 

jeugd. Info: www.wesopa.nl

Sociaal Cultureel 
Centrum Nederhorst 

Activiteiten 
februari 2017

Do. 2 Vrouwenavond, vanaf 19.00 uur,   
 uw gastvrouw is Farah Bouglalah.  
Do. 2 Historische Kring, 
 van 19.30 – 21.00 uur

Vr. 3  Administratie voor elkaar, 
 van 9.30 – 11.00 uur

Vr.17  Dames van ‘Versa’ helpen u graag   
 o.a. met het invullen van formulieren.

Elke dinsdagmiddag ‘DigiTaalHuis’ vanaf 
14.00 uur. Hebt u moeite met lezen/schrijven? 
Annette of Peter willen u graag helpen.

Elke vrijdagavond Mannenavond, vanaf 
20.00 uur, uw gastheer is Fouad Bouglalah. 

Vanaf januari heeft kinderopvang Thuizbij 
een plaats bij ons gekregen. Informatie u kunt  
terecht bij Chantal de Vries, tel. 06-33647460.

Zo af en toe hebben wij hulp nodig van een 
persoon die er niet tegen op ziet om wat 
tafels en stoelen te verplaatsen. Ben jij die 
persoon, neem dan contact op met Gretha 
Jager, tel 06-15582425 of jagerkui@xs4all.nl.
 
            Sociaal Cultureel Centrum

Nederhorst den Berg
Blijklaan 1, LT Nederhorst den Berg

www.bergsecultuur.nl, 06 155 82 425

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

De Spotfabriek 
Februari

Open Atelier
Do. 9en 23 februari van 9.30 - 12.00 uur 
Kidswereld, Platanenlaan

Handwerk Atelier
23 februari van 19.30 - 21.30 uur
Enerki, Vreelandseweg 37A

Spotjes 
‘Bakken en Versieren’ 
Za. 11 februari van 9.30 - 11.30 uur
Kidswereld, Platanenlaan

www.despotfabriek.nl

Programma De Dillewijn
Februari 2017

De Bonte Hond, kindetheater
Zondag 12 februari
Programma: AaiPet
Leeftijd: vanaf 3 jaar

Aanvang: 11.00 uur. Toegang: € 7,50

Bloed Zweet en Tranen, fi lm
Woensdag 15 februari 

Aanvang 20.15 uur. Toegang € 6,50

Voor meer informatie en kaarten r
eserveren: www.dedillewijn.nl

Theater De Dillewijn • Stichts End 57

1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl

ZONNESTUDIO
Een belevenis apart

20 m zonnen 15 m betalen
7 d.p.w Open. vrij parkeren                                                                                                                             

Zuidereinde 254
`s-Graveland 035 6550705 
zonnestudioluxurasun.nl

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E
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IJspret DOOR: LEO AQUINA

Half januari stonden honderden 

mensen op het ijs van de Ankeveense 

Plassen, maar de ijsbaan bleef dicht. 

De ijsvloer was bij lange na niet 

dik genoeg en er zakten tientallen 

schaatsers door het ijs. Hoewel de 

dooi inmiddels heeft ingezet, hoopt 

secretaris Hans Wammes van de 

Ankeveense IJsclub dat er dit jaar 

nog een moment komt om de ijs-

baan open te gooien en de toertocht 

uit te schrijven. 

Dan komen er zo’n 9.000 schaatsers 

per dag naar het dorp, dat ongeveer 

1500 inwoners telt. In 2012 gebeurde 

dat voor het laatst, maar Ankeveen is 

er ieder jaar klaar voor. “Al in oktober 

en november gaan vrijwilligers het 

plassengebied in om voorbereidingen 

te treffen” aldus Wammes. “Zeker vijf à 

zes man zijn een maand lang iedere za-

terdag bezig om alle sloten, vaarwegen 

en plassen vrij te maken. Er liggen om-

gevallen bomen, drijvende rietpollen 

en langs de oevers moet riet gemaaid 

worden.”

Koek-en-zopie

Hoewel er in het najaar nog niets kan 

worden voorspeld over een eventuele 

ijswinter, bereidt de ijsclub zich daar 

al wel grondig op voor. Wammes: “We 

hebben diverse commissies en iedere 

commissie inventariseert de vrijwil-

ligers en zet de mensen op scherp. Er 

is een EHBO-commissie die ervoor 

zorgt dat alle materialen in orde zijn. 

Er is een communicatiecommissie 

die zorgt dat alle mobiele telefoons en 

portofoons werken. Er is een commis-

sie voor de kantine die lijsten maakt 

voor de producten die moeten worden 

ingekocht; voor de inkoop van koek-

en-zopie hebben we, als het echt gaat 

vriezen, een chocomelafspraak met de 

plaatselijke Albert Heijn. De ijsmees-

ters zorgen ook dat hun materiaal in 

orde is. Er is een commissie die gaat 

over de stempelhokjes, die ook bemand 

moeten worden door vrijwilligers.” 

Botbreuken en snijwonden

EHBO is een van de belangrijkste on-

derdelen van de organisatie, zo vertelt 

Wammes. “Toen we in 2009 voor het 

eerst na twaalf jaar weer een echte ijs-

winter hadden, leverde dat enorme toe-

standen op. Er gingen veel mensen het 

ijs op die in eerdere periodes onder de 

vijftig waren, maar inmiddels de zestig 

waren gepasseerd. Het lichaam wordt 

brozer, maar ze dachten allemaal nog 

zo te kunnen schaatsen als vroeger. Er 

waren veel verwondingen, botbreu-

ken, mensen die op hun hoofd vielen, 

snijwonden. Daarom hebben we te-

genwoordig ieder jaar een bijeenkomst 

met de EHBO-vrijwilligers, waarin 

zij specifiek worden voorbereid op de 

verwondingen die ze vaak tegen zullen 

komen.”

KNSB-eisen

De ijsclub heeft jaarlijks overleg over 

de draaiboeken met de schaatsbond 

KNSB. Ook met de gemeente Wijde-

meren en andere ijsclubs die daaronder 

vallen, zoals Kortenhoef en Loosdrecht, 

is jaarlijks overleg. Een belangrijk on-

derdeel daarbij is het regelen van het 

verkeer. In het dorp zijn bij lange na 

niet genoeg parkeerplaatsen om de toe-

stroom op te vangen. Daarom worden 

er buiten het dorp 

weilanden ingericht 

bij de opstapplaatsen 

van de toertocht. Het 

verkeersplan wordt 

uitgebreid besproken met de poli-

tie. “Vorige week was er niets geregeld 

omdat de ijsbaan niet open was en toen 

duurde het drie kwartier om met de 

auto van de ene kant van het dorp naar 

de andere kant te komen. Dat is tijdens 

een toertocht natuurlijk een ernstige 

belemmering voor de hulpdiensten.”

IJsdikte

Een van de KNSB-eisen betreft de ijs-

dikte. “De ijsdikte op de ijsbaan moet 

op de zwakste plekken minimaal negen 

centimeter zijn en op de plassen twaalf. 

Eerder kunnen wij niet opengaan en 

kunnen we geen toertocht uitschrijven. 

Dat heeft ook te maken met de col-

lectieve verzekering bij de KNSB. Het 

is wel eens moeilijk uit te leggen aan 

mensen die graag eerder willen schaat-

sen, maar de meeste hebben er wel be-

grip voor.” In natuurijswinters verdient 

de ijsclub veel geld met de ijsbaan, de 

toertochten en de koek-en-zopie. Hoe 

houdt de club het hoofd boven wa-

ter in al die ijsvrije jaren? “We hebben 

zo’n 850 leden en die betalen allemaal 

contributie, tien euro voor gezinnen 

en 7,50 voor alleenstaanden. Natuur-

lijk hebben we ieder jaar een afdracht 

aan de KNSB en maken we kosten voor 

onderhoud. We moeten in die ijsvrije 

winters vooral teren op reserves.” 

Ze komen gewoon

Tijdens de toertochten is letterlijk half 

Ankeveen op de been om alles in goede 

banen te laten verlopen. “We hoeven ze niet 

eens te bellen. Als het gaat vriezen, komen 

ze gewoon.”  Voor meer informatie: www.

ankeveenseijsclub.nl

Bron: Sport Knowhow XL (www.skxl.nl), infor-

matieplatform voor de zakelijke sportmarkt.

Foto’s: Marjolijn Bezemer

Als het gaat vriezen, melden 
de vrijwilligers zich vanzelf

Aswoensdag

Aswoensdag is de woensdag na car-

naval en valt dit jaar op 1 maart. Op 

Aswoensdag laten rooms-katholieken 

en sommige protestantse gelovigen 

in de kerk een kruis met as op hun 

voorhoofd tekenen, het zogenaamde 

askruisje. Daarbij worden dan de 

volgende woorden gezegd: “Gedenk, 

mens, dat je stof bent en tot stof zult 

wederkeren”. De as die hiervoor ge-

bruikt wordt, is het overblijfsel van 

verbrande palmtakken die het jaar 

daarvoor gebruikt werden voor de vie-

ring van Palmpasen op Palmzondag. 

Het tekenen van het askruisje wordt 

uitgevoerd ter bezinning en als een 

voorbereiding op de veertigdagentijd. 

Dit is de periode van Aswoensdag tot 

Pasen. Overigens tellen de zondagen, 

de dag waarop we eigenlijk altijd Pa-

sen vieren, niet mee in de veertigda-

gentijd en daarom begint deze periode 

ook eerder dan veertig dagen vanaf 

Pasen.

Jongeren 

Op 5 februari organiseert Jong Bis-

dom Haarlem-Amsterdam een dag 

voor alle jongeren van 12 jaar en ou-

der uit het Bisdom, dus ook voor de 

jongeren uit onze parochies. De dag 

begint met een eucharistieviering met 

hulpbisschop Hendriks in Aalsmeer. 

Daarna vertrekt de groep naar Jumps-

kills in Hoofddorp, waar er trampo-

line gesprongen kan worden maar 

ook gelegenheid is om kennis te ma-

ken met andere jongeren uit de regio 

of spelletjes te doen. Aanmelden kan 

via info@jongbisdomhaarlem. Uitge-

breidere informatie is te vinden op de 

Facebookpagina rkhilversum.

Eerste Communie

Binnen de KAN parochies beginnen 

we eind februari met de voorberei-

ding op de Eerste Heilige Commu-

nie. De eerste ouderavond heeft eind 

vorig jaar plaatsgevonden en in mei 

zullen weer vele kinderen hun 

eerste H. Communie ontvangen 

in Nederhorst den Berg en Kor-

tenhoef. Ook dit jaar zullen we 

weer het project ‘Blijf dit doen’ 

gebruiken; een project dat prima 

aansluit op het Vormsel-project.

Vormsel

Op 27 januari hadden de vor-

KAN nieuws februari melingen van regio Hilversum een bijeen-

komst ter voorbereiding op het vormsel. 

Thema van de avond was Vuur! De vorme-

lingen hebben een elfje gemaakt (een ge-

dicht van vijf regels met in totaal elf woor-

den) over het onderwerp ‘Vuur’. Daarnaast 

hebben ze gelezen over het Pinksterver-

haal en de komst van de Heilige Geest.  Op 

10 februari is er een volgende bijeenkomst. 

Deze keer in de Antonius van Padua kerk 

te Kortenhoef waar de vormelingen in mei 

hun H. Vormsel zullen ontvangen. 

Door: Willeke Veens - van der Wal 

en diaken Wim Balk
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Zalig!
Willibrordcake

Met hazelnoten, 
koffi  e en chocola

€ 4,35

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Wijdemeren vergrijst. Nu al is één op de vijf 

inwoners 65+ en dat aantal neemt alleen maar 

toe, ook procentueel. De geplande nieuw-

bouw aan het Ankeveensepad in Nederhorst 

den Berg — 12 seniorenwoningen — is dan 

ook nodig. Nogal wat mensen in het dorp zijn 

echter tegen de plannen vanwege ‘de natuur’. 

Ik begrijp dat wel, maar het stukje land waar 

gebouwd gaat worden, was oorspronkelijk een 

gat dat in de loop der tijd gevuld is met slib, 

opgedregd om de waterdoorgangen ter plekke 

diep genoeg te houden. Het is een baggerstort-

plaats. Oudere mensen in het dorp hebben 

daar vroeger als kind nog op geschaatst, want 

er bleef altijd een soort kom bestaan die vol wa-

ter liep. Die baggerdump is verontreinigd met 

zink, met name in de buurt van de wasserij aan 

de Vaartweg. Er moet zo’n 500 ton slib afgegra-

ven worden. Dat is 30 vrachtwagens vol. Grond 

die gesaneerd moet worden wegens vervuiling 

is geen natuur. Dat is gebruiksgrond. Het zou 

toch erg jammer zijn als een opgespoten landje 

wordt gezien als een onaantastbaar stukje na-

tuur dat behouden moet blijven ten koste van 

woningen voor ouderen waaraan een groei-

ende behoefte is.

Cor Koster, voorzitter 

Gezamenlijke Ouderenbonden

Sanering noodzakelijk

Beste hondenuitlaters omgeving Zuidsingel/

Hoflaan in Kortenhoef,

Ondanks het feit dat de gemeente Wijdemeren 

ruim € 140.000 aan baten hondenbelasting op de 

programmabegroting heeft staan, heeft handha-

ving en het opruimen van hondenpoep binnen 

onze gemeente geen prioriteit. Aangezien ik met 

enige regelmaat hondenpoep op de stoep en het 

grasveldje voor mijn woning aantref, zou ik u 

willen vragen om de uitwerpselen van uw hond 

meteen zelf op te ruimen (of uw huisdier op de 

daarvoor bestemde plekken uit te laten).

Dank!

Willem van Rijn  

Hondenuitlaters

Vrijdag 10 februari is het weer warme truien-

dag. Massaal zetten we op deze nationale dag 

van energiebesparing de thermostaat mini-

maal één graad lager, waarmee we 6% energie 

per graad besparen. Dit compenseren we door 

lekker een warme trui aan te trekken. In Wijde-

meren doen veel scholen, bedrijven en natuur-

lijk ook het gemeentehuis aan deze actie mee.

 

Natuurlijk Wijdemeren besteedt  ook dit jaar 

aandacht aan de warme  truiendag  met een 

leuke  wedstrijd voor basisscholen. OBS de 

Linde, De Joseph Lokinschool, De Catamaran 

en De Curtevenne doen hier aan mee. Alle jon-

gens en meisjes komen in een warme trui naar 

school. De kinderen in de onderbouw gaan een 

mooie, gekke of leuke warme trui knutselen en 

de leerlingen in de bovenbouw gaan een stukje 

schrijven over hun ideeën bij energieverbruik 

en de besparing daarvan. Kinderen van scho-

len die niet aan de wedstrijd meedoen, kunnen 

thuis een warme trui knutselen of een verhaal 

maken en daar een foto van mailen naar na-

tuurlijkwijdemeren@outlook.com

Prijsuitreiking

Onze kersverse wethouder van milieu en duur-

zaamheid, Jan-Jaap de Kloet, neemt de prijsuit-

reiking op zich, die zal plaatsvinden op woens-

dag 15 februari op het gemeentehuis. De prijen 

zijn aangeboden door IJsboerderij van Herk, 

Landgoed de Rading, Imkerij ‘t Schuurtje, Al-

bert Heijn Kortenhoef en Blokker Kortenhoef. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met Marjolijn 

Bezemer van Natuurlijk Wijdemeren, tel. 06 – 

19642552 of kijk op de Facebookpagina War-

metruiendag Wijdemeren.

Warme truiendag in Wijdemeren

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

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

De woningcorporatie Het Gooi en Omstreken 

wil aan het Ankeveensepad in Nederhorst den 

Berg 12 woningen voor ouderen bouwen, waar-

van veel mensen zeggen: “Daar zou ik ook wel 

willen wonen”. Inderdaad, mooie woningen: twee 

onder één kap, een woon- en een slaapkamer 

beneden, keukentje, terrasje aan het water, een 

extra logeer- annex hobbykamer boven, op loop-

afstand van het dorpscentrum, met een sociale 

huurprijs, d.w.z. minder dan € 710,68 per maand. 

Bedoeld voor ouderen in Wijdemeren.

Het plan heeft tot veel reacties geleid. Daaronder: 

“Die huizen zijn toch veel te mooi voor sociale 

huur?!” Het deed me denken aan die kerkenraad 

van een kleine gemeente op het Groningse plat-

teland, begin vorige eeuw, waar een predikants-

vacature was. Er was een goede kandidaat en de 

kerkenraad, vrijwel geheel bestaande uit boeren, 

moest beslissen hoeveel hij zou verdienen. In die 

tijd werd het salaris van een predikant nog be-

taald door de plaatselijke kerk. Iemand zei: “het 

gemiddelde van wat we zelf verdienen lijkt re-

delijk”. Dat vonden de anderen ook. Alle boeren 

schreven een bedrag op een briefje, vouwden dat 

zorgvuldig op en deden het in een collectezak. 

Toen twee kerkenraadsleden vervolgens het ge-

middelde uitrekenden en bekend maakten, was 

de algemene reactie: “Dat kan niet. Da’s veuls te 

veul voor een dominee!”

Dat is in wezen dezelfde reactie die je nu hoort 

over de seniorenwoningen aan het Ankeveen-

sepad: “da’s veel te mooi voor de doelgroep”. De 

doelgroep is ouderen met een beperkt inkomen. 

Sommige mensen vinden kennelijk dat die niet 

zo mooi hoeven te wonen; mooie woningen zijn 

alleen voor de rijken. Wat is het toch waardoor 

mensen anderen iets niet gunnen? Vindt men het 

echt beter om ouderen op te bergen in een woon-

blok, ergens ver weg, uit het zicht? Zijn mensen 

echt zo afgunstig? Zijn we niet met z’n allen een 

beetje sympathie en begrip verschuldigd aan de 

oudere generatie? 

Cor Koster, voorzitter 

Gezamenlijke Ouderenbonden

Veel te mooi
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Gezondheid DOOR: SASKIA LUIJER

“Weet jij wie je echt bent, wat je echt 

met je leven zou willen? En doe je dat 

ook? We gaan eerst eens kijken wat 

je droom is, wat jij nu eigenlijk zou 

willen doen. Pas als je echt weet wie 

je bent, kun je gelukkig worden.”

Deze tekst is de introductie van de eer-

ste opdracht in de gids ‘Happy & Heal-

thy leven’ van Barbara Schriek. Met het 

schrijven van dit boekje is haar ultieme 

droom al uitgekomen, want al tien 

jaar heeft ze het idee om een boekje 

te schrijven over gezond en gelukkig 

leven en de rol daarbij van positiviteit. 

Men vond dat in ’t begin nogal zweve-

rig en stond er niet voor open. Maar 

nu is het combineren van mind, body 

en food juist hot en lijkt de tijd rijp om 

een zelfhulpboek te lanceren. Barba-

ra’s boekje oogt uitnodigend, met een 

zachte roze kaft, en is zowel qua tekst 

als vormgeving volledig door haarzelf 

verzorgd. Enthousiast en ambitieus 

als ze is, wil ze rond mei haar tweede 

boekje uitbrengen – dat wat meer ver-

dieping geeft – en in het najaar een 

derde exemplaar. Het moet een hele se-

rie worden en dit boekje is slechts een 

eerste kennismaking. “Mijn dromen 

zijn groot, maar laat ik gewoon klein 

beginnen” motiveert ze lachend. 

Vier stappen

Als lezer van Weekblad Wijdemeren 

kent u Barbara Schriek als schrijfster 

van columns over een positieve heal-

thy lifestyle. Ze studeerde journalistiek, 

deed cursussen Personal Nutrition en 

Positieve Psychologie, en geeft sport- 

en yogalessen. In haar gids bundelt 

zij al haar kennis en ervaring tot vier 

stappen om zelf uit voeren: ken jezelf, 

reiniging van lichaam & geest, doelen 

stellen en bewegen. Barbara: “Naar 

mijn idee kun je pas gelukkig zijn als 

dit allemaal in balans is. Wat je eet, hoe 

je beweegt en je mindset. Niet alleen 

maar klagen en jezelf negatieve dingen 

aanpraten, maar juist oefeningen doen 

om een positief gevoel te krijgen, dat 

stimuleert veel meer. Daarom noem ik 

in boekje ook quotes die mij inspire-

ren, in de hoop dat ze dat anderen ook 

doen.” 

Gezonde recepten

Naast de vier stappen bevat de gids veel 

gezonde recepten, zodat je je gestelde 

doelen direct in de praktijk kunt bren-

gen. Bijvoorbeeld met tips voor lekkere 

maaltijden met veel groente en fruit. 

Barbara adviseert om daar de helft van 

je bord mee te vullen en om altijd een 

combinatie te eten van koolhydraten, 

eiwitten en vetten. “Dan wordt je voe-

ding beter opgenomen en blijf je ook 

langer verzadigd” meent ze. Waarbij ze 

benadrukt dat iedereen zelf moet ont-

dekken waar zijn lichaam wel of juist 

niet zo goed tegen kan. “Zo heb ik ge-

merkt dat ik een opgeblazen buik krijg 

van soja, en een vette huid met veel 

puistjes van lactose. Mijn omslag kwam 

met het ‘dieet’ van Christmas Abbott 

in haar boek Badass Body Diet. Abott 

gelooft in die combinaties en door op 

deze manier te eten, knapte mijn huid 

op en voelde ik me veel beter. Natuur-

lijk eet ik ook best wel eens iets onge-

zonds en sla ik ook geen taartje af, maar 

dit is wel mijn basis.”

Zelf aan de slag

Alles wat Barbara in haar boekje 

schrijft, heeft zij uitgetest op zichzelf. 

Zij vertelt ook haar eigen ervaringen 

Barbara Schriek schrijft zelfhulpboek

De ultieme gids voor een Happy & Healthy leven

met afslanken en haar succes met het coa-

chen van haar moeder bij het verliezen 

van gewicht. Maar deze voorbeelden zijn 

slechts ter illustratie, want het is de bedoe-

ling dat de lezer er zelf mee aan de slag 

gaat. “Mensen kunnen er in schrijven, in 

tekenen, van alles en nog meer om er echt 

een eigen werkboekje van te maken” licht 

ze toe. Ga jij de uitdaging aan om op een 

gezonde(re) manier te leven? Bestel dan 

‘Happy & Healthy leven’ voor € 12,95 op 

www.behappyandhealthy.nl. Woon je in de 

buurt, dan brengt Barbara het boekje bij je 

langs, en vervallen de verzendkosten. Dan 

betaal je slechts een tientje.

Op woensdag 15 februari is er 

een ledenvergadering van de 

Bewonersvereniging Horster-

meerpolder. 

Deze vergadering staat in het teken 

van de plannen die Natuurmonumen-

ten en de Provincie Noord-Holland 

hebben voor natuurontwikkeling in 

de polder. De vergadering wordt ge-

houden in het Nera gebouw aan de 

Radioweg in Nederhorst den Berg. 

Aanvang 19.45 uur; zaal open vanaf 

19.30 uur. Op de vergadering wordt 

o.a. een presentatie gegeven door de 

heer van ‘t Veer van Ecologisch Ad-

Bewonersvereniging Horstermeer  

Na het succes van de Messiah vorig 

jaar, kunt u op 24 februari weer ge-

tuige zijn van een bijzonder concert 

onder leiding van onze dorpsgenoot 

Jeroen Weierink, waarbij passie en 

emotie de kernwoorden zijn.

Voordat tijdens de Passietijd overal 

in het land de Mattheus weer klinkt, 

speelt Camerata Amsterdam de 

‘Roomse Passie’; het Stabat Mater. 

Voor de pauze klinkt het Stabat Mater 

van Giovanni Pergolesi. Dit beroemde 

werk verklankt het verdriet van Maria 

tijdens het lijden en de kruisdood van 

haar zoon.

Pergolesi componeerde deze intieme 

maar aangrijpende muziek vol passie 

en overgave. De Franse filosoof Jean-

Jacques Rousseau schreef ooit over het 

eerste duet van dit Stabat Mater: “Het 

meest perfecte en ontroerende duet dat 

ooit uit de pen van een componist is 

gevloeid.” De schrijnende dissonanten 

van het begin zetten de toon voor de 

rest van dit meesterwerk. Na de pauze 

wordt het Stabat Mater van Joseph 

Haydn uitgevoerd. Geheel in de tradi-

tie van de 18e eeuw schreef Haydn dit 

oratorium als lofzang op Maria. In dit 

Stabat Mater Nederhorst

Meer bezoekers scheidingsstations
Jaarlijks neemt het aantal inwoners dat 

naar een van de vier scheidingsstations 

in de regio Gooi en Vechtstreek komt 

toe. Afgelopen jaar telden de scheidings-

stations samen voor het eerst meer dan 

600.000 bezoekers. In vijf jaar tijd is het 

aantal bezoekers met meer dan 5% ge-

stegen. Logischerwijs betekent dit ook 

een toename in het aantal grondstof-

fen dat zij kwamen brengen. Hartstikke 

mooi, want hoe meer gescheiden afval 

zij naar de scheidingsstations brengen, 

hoe meer er hergebruikt kan worden als 

grondstof voor nieuwe producten. 

meesterwerk werk verklankt de componist 

eveneens het verdriet van de Moeder Gods, 

maar tevens spreekt hij hiermee de hoop 

voor de toekomst uit. 

Dit groots opgezette werk zal uitgevoerd 

worden door orkest, koor en vier solisten 

in de OLV Hemelvaartskerk in Nederhorst 

den Berg. Aanvang om 20.15 uur. Kaarten 

à € 17,50 zijn verkrijgbaar bij Bloembinde-

rij Passieflora, Vaartweg 1 Nederhorst den 

Berg, of via internet: www.stabatmaterne-

derhorst.jimdo.com 

Het is tijd voor een repair café in 

Kortenhoef! Want waarom iets weg-

gooien als het wellicht nog gerepa-

reerd kan worden? 

Met zijn allen worden we ons steeds 

meer bewust van de kwetsbaarheid 

van onze planeet en dat we hier wat 

zuiniger mee om moeten gaan. We 

scheiden ons afval, besparen op ener-

gie, en dus het milieu, en kopen wat 

vaker tweedehands. In Wijdemeren 

zaaien we prachtige stukken grond in 

voor de bijen en bezoeken en verzor-

gen we de buurtmoestuinen enthousi-

ast. Een repair café, waar defecte spul-

len een tweede kans krijgen, ontbreekt 

nog in dit rijtje. Maar niet lang meer. 

In de Dobber  in Kortenhoef  stelt de 

heer Landwaart  ruimte beschikbaar 

om elke 1e woensdag van de maand 

van 12.00 tot 16.00 uur een repair café 

te openen. 

 

Handige mensen gezocht

Natuurlijk zijn er handige mensen 

nodig om de reparaties uit te voeren. 

Denk hierbij aan apparatuur, kleding, 

computers, speelgoed, enzovoort. Bent 

u handig en wilt u zich eenmaal per 

maand inzetten voor het repair café? 

Wilt u de bewoners van Wijdemeren 

helpen bij hun reparaties? Dan horen 

wij graag van u! Neem dan contact op 

met Marjolijn Bezemer van Natuurlijk 

Wijdemeren 06 - 19642552.

Repair café in Kortenhoef  

vies & Onderzoeksbureau van ’t Veer en 

de Boer, dat in opdracht van de provincie 

een verkenning heeft uitgevoerd. De leden 

ontvangen nog een persoonlijke oproep 

per e-mail.
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Madelijn
Safety first

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en 

heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou 

haar huishouden niet compleet zijn zon-

der behaarde vrienden. Kat Madammeke 

en konijnen Antonio en Schnitzel horen 

er dan ook helemaal bij. Hond Tyson is on-

langs overleden. En haar gezin is rustig aan 

op zoek naar een pup. Ze eet eitjes van haar 

eigen kipjes, wordt ‘s ochtends gewekt door 

haar eigen haan en rijdt in haar vakanties 

graag te paard door de natuur…

Veiligheid is hip. ‘Safety first’ het motto. Hippe 

helmpjes om te fietsen, te skaten, te paardrijden 

en te skiën. Polsbeschermers, kniebeschermers 

en bodyprotectors. Jassen met GPS-trackers en 

airbags. Zwemvesten, kurken, badpakken met 

drijvers. Je kan het zo gek niet bedenken. Het 

aanbod is enorm. En begrijp me niet verkeerd 

hoor, natuurlijk doe ik alles wat ik doe zo vei-

lig als mogelijk. Maar je kan ook overdrijven. 

Lekker onbeschermd op je bakkes gaan, zit er 

tegenwoordig niet meer in maar is best wel een 

keertje lekker.

We gaan zeilen met een catamaran. En die ligt 

buiten de haven. We worden opgepikt door 

een houten bootje. Met een 2.5 PK motortje 

erachter. Mijn moeder zwemt dus nog sneller 

dan dat! We moeten allebei een zwemvest aan. 

Natuurlijk, safety first. Hij heeft alleen twee 

smalletjes. Ik pas hem precies. Maar Marc is 

natuurlijk alles behalve small. Het vest zit strak 

over zijn schouders, zijn armen passen er net 

doorheen, het komt niet verder dan halverwege 

zijn ribbenkast en de voorpanden steken recht 

vooruit het luchtledige in. Dicht kan hij niet. 

Het ziet er niet uit. Maar hij moet het toch aan 

van onze gids. In verband met de veiligheid. 

Tergend langzaam pruttelt het bootje een ki-

lometer de kust uit. Het duurt een eeuwigheid. 

Maar de catamaran komt in zicht. “Hoe diep 

is het hier eigenlijk?” vraag ik onze gids. “Eén 

meter ongeveer” zegt hij. Ik kan inderdaad de 

bodem zien. Mochten we te water raken, dan 

kunnen we staan en eventuele reddingswerkers 

ook. Een heel geruststellend idee.

Catamarans staan bekend als veilig omdat ze 

heel stabiel op het water liggen. Máár als de 

zee ruw wordt en de 

wind aantrekt kan 

het best gevaarlijk 

zijn. Toch? Dan verwacht je toch minimaal een 

wetsuit (want in water van 20 °C kan je ook 

behoorlijk afkoelen hoor), een helm en een 

reddingsvest. In verband met zwiepende gie-

ken, zwaaiende zeilen en brekende masten. Je 

zal er maar één tegen je hoofd krijgen. Je kan 

overboord slaan en te water raken (al dan niet 

bewusteloos). Te pletter slaan op een klif of 

ijsberg. Noem het dus maar op. En dan heb ik 

het nog niet eens over haaien, pijlstaartroggen, 

morenen en andere gevaarlijke waterbewoners 

gehad. Of over piraten en kapers. Je zal maar ge-

enterd worden. Ja, gevaar zit in een klein hoekje. 

Rampenscenario’s te over. 

Eindelijk klimmen we op de catamaran. Ik 

vraag naar onze veiligheidsuitrusting. Moe-

ten we niks aan of op? Ergens aan vastgehaakt 

dan misschien? Harpoen in de aanslag? Nee 

dus. Onze reddingsvesten blijven achter in het 

kleine bootje. Ik schrik. Waar is de ‘safety first’ 

gebleven? Dit wordt dus een risicovolle excur-

sie. Levensgevaarlijk. Gelukkig zijn wij onge-

lofelijke thrillseekers. En houden we van leven 

op ‘t randje, van spanning en avontuur. Lekker 

ouderwets onbeschermd naar de haaien gaan, 

is wel eens een keertje lekker. Als we gaan, dan 

gaan we in ieder geval in stijl. Met man en muis 

vergaan, is best stoer. Toch? 

Gelukkig hebben we dit hachelijke avontuur 

ternauwernood overleeft. Met een glaasje wijn 

en een biertje (als natjes) en wat lokale zee-

vruchten (als droogjes) op het dek van een dob-

berende catamaran in de Kaapverdische zon. In 

bikini en zwembroek. En gelukkig kan ik er nu 

een column over schrijven. Alles voor een goed 

verhaal want ik heb graag wat te vertellen. En 

daarvoor neem ik risico’s. Om jullie een span-

nend verhaal te kunnen voorschotelen! Laat de 

gevaarlijke zaken maar aan mij over, hoor. Ik 

ben er voor gemaakt, voor spanning en avon-

tuur. Ik vertel jullie wel hoe het was. Doen jul-

lie nou maar lekker gewoon, dat is al spannend 

genoeg! 

Madelijn de With

06 - 22 73 21 36

(madelijn.wiewatwaar@gmail.com)

Op woensdag 8 februari kunt u gezellig in 

’t Achterom bij de kerk van Antonius van 

Padua aan de Kerklaan in Kortenhoef stamp-

pot eten. De Zonnebloem zorgt voor verschil-

lende soorten stamppot, uiteraard met worst, 

vlees, tafelzuur en alles wat er bij hoort.

Het programma start om 11.00 uur met een 

aperitiefje, een borreltje kan ook, waarna om 12 

uur het eten klaarstaat. Al u daarvan heeft ge-

noten volgt een toetje, en tot slot koffie met…? 

De activiteit eindigt omstreeks 14.00 uur.

De kosten voor deze stamppot bedragen € 7,50. 

U kunt dit bedrag bij aankomst in de zaal be-

talen. Het vervoer kan eventueel geregeld wor-

den, vraagt u dit dan even bij uw aanmelding. 

Aanmelden kan tot zondag 5 februari bij Gerrie 

van Noort, tel. (035) 656 2006, op werkdagen 

tussen 18.00 en 20.00 uur. Wij verwachten veel 

gasten, dus: vol is vol. 

Er zijn veel vrijwilligers van onze groep aanwe-

zig, dus de maaltijd is een goede gelegenheid 

om eens kennis te maken en ideeën uit te wis-

selen. Wij hopen dat ook gasten die we niet zo 

vaak zien zich bij ons aanmelden. 

Nationale Vereniging de Zonnebloem, 

afdeling K.A.G.

De Zonnebloem gaat 
stamppot eten

Familieberichten

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

www.klaverstuyver.nl

Egidius Blocklaan 33 Kortenhoef
Tel.: 035-656 08 88 • E-mail: info@klaverstuyver.nl

Wij verzorgen:
• Bedrijfsadministraties
• Jaarrekeningen
• Aangiftes inkomstenbelasting
• Aangiftes vennootschapsbelasting
• Adviezen
• Startersbegeleiding
• Begeleiding van internet boekhouding

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

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

€ 5,00 p/m3 - p/mnd 
Contact: 035-656 3517 info@verhuizers.nl
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Kort
162 nieuwe woningen
Na jaren van crisis werd er in 2016 voor het eerst weer 
gebouwd. Er kwamen maar liefst 162 nieuwe woningen 
bij in de gemeente Wijdemeren. Ook voor 2017 staan er 
alweer een aantal nieuwbouwprojecten gepland. Denk 
bijvoorbeeld aan de woningen en appartementen op 
het voormalig Knorr-terrein in Loosdrecht, het project 
NederVecht en huurwoningen op de plek van het 
voormalig gemeentehuis in Nederhorst den Berg. 

Wat zijn uw sportieve wensen?
Iedereen moet kunnen bewegen en sporten, ook onze 
inwoners van 60 jaar en ouder. Sportservice ’t Gooi heeft 
samen met beweegcoach Beppie de Bunt van Inovum een 
vragenlijst opgesteld om te inventariseren wat eventuele 
drempels zijn om te gaan bewegen en welke sportieve 
wensen 60-plussers in onze gemeente hebben. We nodi-
gen u uit om deze vragenlijst in te vullen. De vragenlijst 
vindt u op www.vragenlijst2017.tk. Wilt u de vragenlijst 
op papier ontvangen? Neem dan contact op met de be-
weegcoach: 06 31 59 58 47. U kunt de vragenlijst invullen 
tot en met 15 februari 2017.

WhatsAppen met de gemeente
Sinds december kunt u de gemeente Wijdemeren ook be-
reiken via WhatsApp. Dit kan op het telefoonnummer 06 
12 79 45 41. Op werkdagen reageren wij tussen 09:00 en 
16:00 uur. WhatsApp is vooral bedoeld voor eenvoudige 
vragen. Heeft u een ingewikkeld vraagstuk dan kunt u het 
beste bellen of mailen. U kunt niet naar het WhatsApp-
nummer bellen, maar naar 14 035. 

Volg ons @gemwijdemeren

In 2016 zijn de kinderhofjes op de 
begraafplaatsen Berestein in ’s-Graveland 
en De Rading in Loosdrecht opgeknapt. 
Op de Hornhof in Nederhorst den Berg is 
ook een kinderhofje gekomen. Hiermee 
zijn er mooie plekken ontstaan om 
overleden kindjes te herdenken. 

In de afgelopen periode is er op ieder kinderhofje een 
passend kunstwerk geplaatst. Wethouder Theo Reijn: 
“We hebben kunstenaars uit de gemeente uitgenodigd 
om een ontwerp in te sturen. In overleg met nabestaan-
den van de graven in de hofjes is de uiteindelijke keuze 
voor de kunstwerken gemaakt. Het is mooi dat we dit 
samen hebben kunnen doen.”

Berestein
Op begraafplaats Berestein is gekozen voor een boom. 
De bladeren van de boom kunnen bedrukt worden 
met een tekst of de naam van het overleden kindje. 
Kunstenaar Joost Zwagerman: “De boom symboliseert 
voor mij onsterfelijkheid. Door de wortels onder de grond 

en de bladeren en takken die bijna rijken tot aan de he-
mel ontstaat er een verbinding tussen ons bestaan hier en 
de plek tussen de sterren.” 

De Hornhof
Het kinderhofje op de Hornhof heeft de vorm van een 
vlinder. Ook het kunstwerk bestaat uit vlinders en harten. 
Het werk is gemaakt door kunstenaarsduo Marianne van 
Dedem-Henstra en Lolke van der Bij: “Het kunstwerk be-
weegt mee met de wind. Dit staat symbool voor het mee-
buigen met het leven.” De vlinders en harten staan voor 
de verloren kindjes. Met de kunstenaars kan een hart of 
vlinder worden ontworpen voor aan het kunstwerk.

De Rading
Het kinderhofje op De Rading is te bereiken via de kin-
derdroom. Kunstenaar René de Haan heeft een poort 
gemaakt waarin afbeeldingen zijn uitgesneden die pas-
sen bij de belevingswereld van kinderen. “Als je vanuit de 
poort omhoog kijkt, zie je bijvoorbeeld een sterrenhemel. 
De uitgesneden figuren kunnen nabestaanden laten be-
drukken met de naam van het overleden kindje.”

Kunstwerken op de kinderhofjes
De Hornhof De Rading Berestein

Wilt u in 2017 ook duurzamer leven? 
Stap dan vaker op de fiets, ga voor 
duurzame maatregelen in huis en 
zet seizoensgroenten op tafel in 
plaats van vlees.

Duurzame maatregelen voor uw woning vragen een 
investering. Gelukkig zijn er veel financieringsmogelijkhe-
den. Op www.energiesubsidiewijzer.nl ontdekt u snel en 
simpel welke subsidies en leningen er zijn om uw woning 
energiezuiniger te maken. Energie besparen hoeft niet 
altijd geld te kosten. Zet de verwarming bijvoorbeeld een 
graadje lager, wees zuinig met warm water en doe lam-
pen uit als u een kamer verlaat.

Energiezuinige apparatuur
De apparaten in onze huishoudens gebruiken ongemerkt 
veel energie. De wasdroger, koelkast en losse vriezer 
blijken de grootste energieslurpers. In een gemiddeld 

huishouden gaat jaarlijks 
90 euro naar sluip-
stroom voor apparaten 
die niet gebruikt wor-
den. Voorkom onnodig 
stroomverbruik en zet 
apparaten helemaal 
uit. Kies bij de aanschaf 
van nieuwe apparaten 
voor een energiezuinige 
variant. 

Eten en drinken
Bewuster eten en 
drinken draagt bij aan een beter milieu en minder CO2-
uitstoot. Let bij het doen van de boodschappen op zaken 
als het beter leven keurmerk, de ASC-certificering en 
koop vaker seizoensproducten. Deze producten zijn min-
der belastend voor het milieu en vaak goedkoper. Het 

eten van meer groente en minder vlees is bovendien be-
ter voor het klimaat. Met slim kopen, koken en bewaren 
voorkomt u voedselverspilling. Want jaarlijks gooien we 
bijna 50 kilo goed voedsel per persoon weg, dat is zo’n 
150 euro per persoon! 

Ga voor duurzaam
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Op 2 februari start in De Bergplaats in 
Nederhorst den Berg een nieuwe 
beweegactiviteit voor 60-plussers. 
Er is nog plek voor enkele deelnemers.

De activiteit is opgezet in samenwerking met de beweeg-
coach en Sportservice ’t Gooi. Fysiotherapeut Martie 
Hansen verzorgt de lessen. Zij werkt al ruim vijftien jaar 
als fysiotherapeut bij Therapie Practicum Nederhorst den 
Berg. Onder haar begeleiding worden rustige oefeningen 
op en rond de stoel gedaan. Hierdoor verbetert u de 
spierkracht en mobiliteit van uw lichaam. Door de oefe-

ningen blijft uw lichaam bovendien langer soepel. Kom 
geheel vrijblijvend naar een proefles om te ervaren wat 
beweging voor uw lichaam doet.

Meer informatie
Het bewegingshalfuur vindt iedere donderdag van 14.00 
tot 14.30 uur plaats in De Bergplaats in Nederhorst den 
Berg. De proefles is gratis, daarna zijn de kosten 17,50 
euro per maand. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Therapie Practicum Nederhorst den Berg: 
(0294) 25 38 38.

60-plussers in beweging

Wist u dat u de gemeentelijke sporthal 
Eikenrode in Loosdrecht kunt huren voor 
sport- en spelactiviteiten?

Tijdens schooltijden is de sporthal in gebruik door leer-
lingen van de Loosdrechtse basisscholen, maar daarna 
kunnen verenigingen, particulieren, bedrijven en andere 
organisaties de sportzaal huren. Momenteel is er op vrij-
dagmiddag, zaterdag en zondag nog ruimte voor nieuwe 
huurders. De openingstijden van de sporthal zijn flexibel. 

Faciliteiten
De sporthal heeft het formaat van twee volleybalvelden 
en beschikt over zowel groot als klein sportmateriaal, 
zoals matten, doeltjes, netten, ballen, lintjes et cetera. De 

hal is hierdoor geschikt voor verschillende zaal-
sporten. Het is mogelijk om een halve zaal of 
de hele zaal te huren. Reserveer de sporthal of 
het veld minimaal twee weken van tevoren.  

De Blijk en De Fuik
Sporthal De Blijk in Nederhorst den Berg en 
sporthal De Fuik in Kortenhoef zijn niet in be-
heer van de gemeente, maar worden gepacht 
door particulieren. Voor verhuurinformatie 
kunt u direct met de betreffende sporthal con-
tact opnemen.

Meer informatie 
Wilt u de sporthal Eikenrode eenmalige of voor meer-

dere keren huren of wilt u meer weten over de tarieven? 
Neem dan contact op met de gemeente via 14 035 of 
sporthalbeheer@wijdemeren.nl Sporthal Eikenrode be-
vindt zich op de Laan van Eikenrode 49 in Loosdrecht.

Sporthal te huur

Op 10 en 11 maart steekt heel Nederland de 
handen uit de mouwen tijdens NLdoet, een 
initiatief van het Oranjefonds. Op deze dag 
zetten vele vrijwilligers zich in om klussen 
te doen waar normaal gesproken te weinig 
handen voor zijn. 

Heeft uw vereniging, instelling of organisatie nog een 
karwei liggen waar u tegenaan hikt? Meld hem dan aan 
via www.nldoet.nl. Daardoor wordt de klus zichtbaar 
voor vrijwilligers die u graag komen helpen. Er zit geen 
maximum aan het aantal klussen dat u als organisatie 
kunt aanmelden. Voor de gemeente Wijdemeren zijn in-
middels tien klussen gemeld. Het aanmelden van nieuwe 

klussen kan nog tot en met  9 maart. Natuurlijk kunt u dit 
het beste zo snel mogelijk doen, dan hebben vrijwilligers 
nog ruim de tijd om zich voor uw klus in  te schrijven. 

Doe ook mee!
Wilt u op 10 en 11 maart een dag(deel) de handen uit de 
mouwen steken voor een stichting, vereniging of zorgin-
stelling? Meld u dan aan voor een van de klussen in de 
gemeente Wijdemeren. U maakt dan kennis met vrijwil-
ligerswerk en helpt een organisatie een klus te klaren. 
Ook scholen en bedrijven kunnen zich aanmelden voor 
NLdoet. Meer informatie over de klussen in Wijdemeren 
is te vinden op www.nldoet.nl

Meld uw klus voor NLdoet

Eind vorig jaar ondertekende wethouder 
Theo Reijn de overeenkomst voor het 
nieuwbouwproject Erve Knorr op het 
voormalige Knorr-terrein in 
Nieuw-Loosdrecht. 

Afgelopen vrijdag startte de verkoop van 16 rijwoningen, 
24 twee-onder-een- kapwoningen en één vrijstaande 
woning. Naar verwachting start de bouw nog voor de 
zomer van 2017. In een later stadium zullen ook de twee 
appartementengebouwen met huurwoningen (sociale 
en middeldure huur) aangeboden worden. De verhuur 
van deze woningen start medio 2018. Meer informatie: 
www.erveknorr.nl.

Verkoop Erve Knorr gestart
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Breukeleveen
- Herenweg 3: plaatsen beschoeiing (24.01.17)
- Herenweg 66: vervangen en renoveren toegangsbrug (24.01.17)
- Herenweg 129: bouwen boothuis (23.01.17)
’s-Graveland
-  Leeuwenlaan 42: restaureren schutting op landgoed Jaglust 

(13.01.17)
Kortenhoef
- A.W. van Voordenlaan 23: plaatsen dakkapel (12.01.17)
- Gabrielweg 6: graven nieuwe waterlopen (25.01.17)
- Kortenhoefsedijk 81: plaatsen dakkapel (22.01.17)
- Moleneind 7 b: bouwen woning (22.01.17)
Loosdrecht
-  De Kreek 26: plaatsen balkon, botenhuis, hek en waterwerk 

(20.01.17)
- Horndijk 27: aanbrengen beschoeiing en brug (25.01.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 245: bouwen berging (23.01.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a: verleggen oeverlijn (13.01.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: verleggen oeverlijn (13.01.17)
Nederhorst den Berg
- Blijklaan 1: gebruiksmelding kinderdagverblijf (11.01.17)
- Dammerweg 115: plaatsen poort (17.01.17)
- Fazantenlaan 3: verhogen nok (17.01.17)
- Middenweg 92: uitbreiden woning (12.01.17)
-  Voorstraat 35: oprichten appartementengebouw en 2 twee-onder-een-
kapwoningen (11.01.17)

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

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Ankeveen
- Schimmelpenninckhof 12: plaatsen dakkapel (19.01.17)
Breukeleveen
- Herenweg 66: bouwen woning (24.01.17)
’s-Graveland
- Leeuwenlaan sectie B 2651 en 2820: gebruik pad achter Jagtlust 
(25.01.17)
Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 32: plaatsen dakkapellen en vergroten kelder 
(19.01.17)
Loosdrecht
- Van Ostadelaan 17: plaatsen erker aan voorzijde woning (24.01.17)
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 115: plaatsen poort (24.01.17)
- Reeweg 18: wijzigen staalconstructie (20.01.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende 
aanvragen met zes weken verlengd:
Breukeleveen
- Herenweg 2a, b en c: bouwen drie woningen 
Loosdrecht
- Hallincklaan 12: plaatsen kap op garage 
- Nootweg 19: plaatsen kap op woning 
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 31: maken zij- en achteraanbouw 
- Nieuw Walden 15: vergroten bedrijfswoning 

Melding Activiteitenbesluit (Milieu)
- Thermoplus b.v., Moleneind 61, realiseren gesloten bronsysteem

- Thuiz bij, Blijklaan 1, Nederhorst den Berg, veranderen bedrijf 

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwarenprocedure 
open. Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst Flevo-
land & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088) 63 33 000.

Ontwerpbestemmingsplan Verplaatsing 
agrarisch bedrijf Juliana-Bernhardplein/
Eilandseweg Nederhorst den Berg
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
Verplaatsing agrarisch bedrijf Juliana-Bernhardplein/Eilandseweg Neder-
horst den Berg en de hierbij behorende stukken ter inzage worden 
gelegd.

Het plan
Het agrarisch bedrijf wordt verplaatst naar de Eilandseweg. De grond is 
gelegen tussen de Torenweg en het perceel Eilandseweg 26. De vrijko-
mende locatie aan het Juliana-Bernhardplein wordt benut voor de bouw 
van twaalf woningen en bijbehorende infrastructuur. Het plangebied 
wordt ontsloten op de Torenweg. De twee aanwezige bedrijfswoningen 
(Juliana-Bernhardplein nrs.  6 en 7) worden burgerwoningen.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen 
vanaf vrijdag 3 februari 2017 gedurende zes weken ter inzage. Het plan 
kan worden ingezien in het gemeentehuis (afd. ruimtelijke ontwik-
keling), Rading 1 te Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 
uur en op de landelijke website van het ministerie van VROM: www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunt u schriftelijk 
en/of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 
naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de raad van 
de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het 
mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van 
informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Lieste van de afde-
ling Ruimtelijke Ontwikkeling (035) 65 59 446.

Verleende vergunningen/ontheffingen 
APV en Bijzondere Wetten
Kortenhoef
-  Willem de Kwant jr. Ankeveen, Parklaan, kermis van 5 tot en met 9 
april 2017 (16.01.17)

Loosdrecht
-  J.F. Melissen, terrein aan de Tjalk, kermis van 29 maart tot en met 2 

april 2017 (17.01.17)
-  Aalberts Bouw BV, Oud-Loosdrechtsedijk 105, brandveilig gebruik 
feesttent op 2 en 3 februari 2017 (26.01.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen 
haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij cluster Vergunningen). Belang-
hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

Toevoeging aanwijzingsbesluit
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 januari 
2016 de Passantenhaven Oud-Loosdrecht (plaatselijk bekend als De 
Porseleinhaven), ter uitvoering van het bepaalde in artikel 5:25, tweede 
lid, APV, aangewezen als gebied met een verbod op inname van een 
permanente ligplaats voor:
•  Recreatievaartuigen: met uitzondering van vaartuigen tot een 

maximale lengte van 24 meter in een periode van 48 uur waarbinnen 
maximaal één overnachting mag plaatsvinden.

•  Vaartuigen welke bedoeld zijn voor het vervoer van personen: met 
uitzondering van het op- en afstappen van toeristen/recreanten op de 
gemeentelijke steiger.

Deze regel zal op 9 februari in werking treden.
Dit besluit ligt gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis.

Kennisgeving Incidentele Festiviteiten
Loosdrecht
- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32 op 3 februari 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van toepassing.

Mandaatbesluit regionale uitvoerig be-
stuurlijke boete Sociale Zekerheidswetten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 januari 
2017 het volgende besluit hebben genomen: Mandaatbesluit regionale 
uitvoering bestuurlijke boete Sociale Zekerheidswetten.

Een bestuurlijke boete is een bestraffende sanctie, waarbij een geldsom 
moet worden betaald. De boete kan worden opgelegd als de uitke-
ringsontvanger de inlichtingenplicht schendt. Er komt een gezamenlijke 
boeteambtenaar voor de regio Gooi en Vecht.

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie.

Het besluit kunt u inzien op www.wijdemeren.nl en op het gemeente-
huis, Rading 1, Loosdrecht.

Verkeersbesluiten 
-  Bernard van Beeklaan t.h.v. huisnr. 143 Kortenhoef opheffen van 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandig-
heden belanghebbende 17-01-2017 (bij GPP met aanvrager)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader
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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 informa-
tie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 
via telefoonnummer: (035) 65 59 557.

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

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. Het 
indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een uitspraak 
van de rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. 
voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u 
een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 
190, 1230 AD Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 
indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 59 557. Het indienen 
van een zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van 
het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de recht-
bank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. bodemza-
ken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

1 februari Wijdemeren Informeren

De gemeente regelt alle jeugdhulp, 
ondersteuning, dagbesteding en 
beschermd wonen. U kunt ook bij ons 
terecht voor ondersteuning om langer 
zelfstandig te wonen. En voor zaken 
op het gebied van werk en inkomen. 
We zorgen daarbij zoveel mogelijk voor 
één aanspreekpunt.

Persoonlijke situatie 
Heeft u vragen over jeugdhulp, zorg en werk? Dan kunt 
u bellen tijdens kantooruren naar 14 035. Daarna volgt 
vaak een gesprek. Tijdens het gesprek wordt uw persoon-
lijke situatie in kaart gebracht. De medewerker van de 
gemeente kijkt samen met u welke ondersteuning nodig 
is. Eventueel met hulp van familie, vrienden, vrijwilligers 
of mantelzorgers.

Sociaal wijkteam
Het sociaal wijkteam is aan zet als hulp uit uw omgeving 
niet voldoende is of uw huishouden te maken heeft met 
meerdere problemen tegelijk. De medewerkers van het 
sociaal wijkteam zijn deskundig op het gebied van jeugd-
hulp, Wmo, werk en inkomen. Het team werkt nauw sa-
men met hulpverleners, zoals huisartsen, maatschappelijk 
werkers en wijkverpleegkundigen.

Vragen over jeugdhulp, zorg en werk?
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Ondernemers

Natuurlijk Annemarie, 

Praktijk voor Natuur-

voedingsadvies en méér! 

In de wijk Overmeer vind 

je sinds kort ‘Natuurlijk 

Annemarie’ een praktijk die 

mensen op een natuurlijke 

manier helpt bij chronische 

klachten, vermoeidheid en 

pijn. Dat doet zij door middel 

van biologische producten 

en ook voedingsadviezen 

kunnen daarbij nuttig zijn.

Annemarie: “Sinds 2014 ont-

dekte ik de producten van 

ForeverGreen/Fgxpress en 

na wat studiewerk was ik 

verkocht. Daar wilde ik mee 

werken! Als natuurvoedings-

adviseur heb ik deze produc-

ten op een simpele manier in 

mijn praktijk kunnen integre-

ren. In korte tijd had ik zulke 

fantastische resultaten bij mijn 

klanten dat ik nooit meer zon-

der wil. Een van de producten 

is de Powerstrip; een 100% 

natuurlijke pijnvrijpleister. De 

Powerstrips is geregistreerd 

als een klasse 1 medisch hulp-

middel bij pijnverlichting door 

de FDA (Food and Drugs 

Administration, ministerie 

van volksgezondheid in Ame-

rika). Ze zijn inzetbaar bij een 

groot aantal klachten zoals 

CVS, blessures, ontstekingen, 

migraine, fibromyalgie, car-

paaltunnelsyndroom en bij 

energietekort. Verder werk ik 

met nog een aantal producten 

die specifiek werken op alle 

hart- en vaatproblematiek, bij 

winterdepressie, trombose, 

impotentie, verzwakt im-

muunsysteem, het prikkelbare 

darm syndroom, burn-out en 

depressieve klachten.”

Wilt u meer weten? Neem ge-

rust contact op voor een vrij-

blijvend en gratis advies. Stuur 

een mail naar natuurlijkanne-

marie@gmail.com of bel 0294 

– 269003. www.natuurlijkan-

nemarie.nl

Nieuw in Nederhorst den Berg

Donderdagavond 26 januari 

zijn wij op stap geweest met 

de afdeling handhaving van 

de gemeente Wijdemeren. Er 

waren diverse klachten over 

het parkeren van auto’s. Hier-

door wordt de doorgang van 

een brandweerauto belem-

merd. Met de brandweerwa-

gen zijn wij door de straten 

van Kortenhoef, ’s-Graveland 

en Ankeveen gereden. Vooral 

de smalle straten geven hier 

en daar wat problemen. Op 

een aantal plekken hebben 

wij ‘een bon’ (kaartje met wat 

aandachtspunten) uitgereikt. 

Graag vragen wij hierbij uw 

medewerking. Het zal uw huis 

maar zijn dat in de brand staat 

en de brandweer wordt belem-

merd door een geparkeerde 

auto. Wat kunt u doen? Let met 

name bij parkeren op hoeken 

of een grote auto de bocht nog 

wel kan nemen. In Ankeveen 

dorp (met name rond de van 

Blarcum- en van Breelaan) is 

dit een punt wat ons opviel. 

Maar ook dubbelzijdig parke-

ren op de Zandheuvel en aan 

het begin van de Oranjeweg 

(vanaf de Emmaweg gezien) in 

Kortenhoef maakt het moeilijk 

om door te komen. Graag uw 

aandacht hiervoor. Alvast be-

dankt!

Op zaterdagmorgen 28 ja-

nuari moesten wij eruit voor 

een voertuig te water op de 

Loodijk. De persoon wist op 

tijd uit de auto te komen. Wij 

hebben de bergdienst geassis-

teerd om het voertuig uit het 

water te takelen.

Wij zijn op zoek naar vrijwilli-

gers! Wil je een dinsdagavond 

meekijken op onze oefen-

avond? Ben je tussen 18 - 40 

jaar? Kijk op: www.kombijde-

brandweer.nl of bel een keer 

voor meer informatie of een 

afspraak! 06-10318369 (na 18 

uur en niet op zondag).

Post ’s-Graveland

Nieuws brandweer

• 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

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

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

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

NEDERHORST DEN BERG – Woens-

dag 25 februari was burgemeester 

Martijn Smit als speciale gast aan-

wezig op de Warinschool. Als aftrap 

van de nationale voorleesdagen las 

hij de leerlingen voor uit ‘De kleine 

walvis’, het prentenboek van het 

jaar 2017. 

“Boy woonde aan zee, samen met zijn 

vader en zes katten” vertelt Martijn 

Smit. Hij laat daarbij de gekleurde teke-

ning zien die in het prentenboek staat; 

een uitgestrekt strand, de grote zee en 

een paar kleine vissershuizen langs de 

kustlijn. Vanaf het podium leest hij de 

kinderen uit groep 1 t/m 8 voor, die vol 

interesse luisteren naar het verhaal en 

naar de mooie illustraties kijken. Zo 

horen ze dat Boy na een stormachtige 

nacht een kleine walvis op het strand 

vindt, wat het begin is van een bijzon-

dere vriendschap. Ter check of ze echt 

wel goed hebben opgelet, vraagt Smit 

na afloop: “Hoeveel katten waren er?” 

Dat het er “zes” zijn weten ze bijna al-

lemaal.

Daar komt Swiebertje

Schoolleider Ronald de Moor is blij 

met het bezoek van de burgemeester 

en ook de jongens en meisjes vinden 

het leuk dat hij er is. Zij hebben zelfs 

een grote gekleurde slinger gemaakt 

die aan de muur hangt met daarom de 

tekst: ‘Welkom burgemeester’. Martijn 

Smit vindt de slinger fantastisch en legt 

uit dat hij graag is gekomen, want ex-

tra aandacht voor lezen en voorlezen is 

belangrijk meent hij. Daarna vertelt hij 

de kinderen dat hij zelf vroeger als kind 

graag de boeken van Swiebertje las. De 

burgemeester die daarin voorkwam, 

zat de hele dag maar een beetje te lezen 

en te dommelen, en zo’n baan leek Smit 

wel wat. Dat ‘t in de praktijk toch wat 

harder werken is, en dat je als 

burgemeester ook veel saaie en 

serieuze dingen moet lezen, was 

later toch een beetje een tegen-

valler. De boeken van zwerver 

Swiebertje kennen de kinderen 

niet, maar ze willen wel van al-

les van Martijn Smit weten. Hoe 

lang is hij al burgemeester? Hoe 

wordt je dat? Waarvan is zijn 

ketting gemaakt? Heeft hij die 

altijd om? En waar woont hij? 

Hoe oud is hij? Wat is zijn lie-

velingsboek? En zijn favoriete 

voetbalclub? Allemaal vragen, 

waar Smit rustig de tijd voor neemt om 

ze te beantwoorden. 

Lezen is een feestje

Ook de rest van de week is er op school 

nog extra aandacht voor lezen. Zo ko-

men er voorleesopa’s en -oma’s langs en 

mogen de kinderen zelf ook in een lees-

Burgemeester Smit leest voor op Warinschool

boek duiken. Daarvoor deelt juf Marjolein 

Smit aan alle kinderen een ‘blind date’ boek 

uit. Haar leerlingen uit groep 7 en 8 hebben 

de boeken globaal gelezen, mooi ingepakt 

en voorzien van steekwoorden op het eti-

ket. Zo krijgt ieder een verrassingsboek, een 

cadeautje. Omdat lezen geen moeten moet 

zijn, maar vooral een feestje!

KORTENHOEF – Op 4 en 5 febru-

ari exposeert Henk Ravenhorst 

bij Thuizbij (Julianaweg 11A) een 

serie schilderijen van eigen hand. 

Iedereen is welkom om ‘HNK/R’ te 

bezoeken op zaterdag tussen 13.00 

en 19.00 uur of ‘s zondags van 13.00 

tot 17.00 uur.

Op de middelbare school had Henk 

Ravenhorst tijdens tekenles wel eens 

een schilderij gemaakt, maar daarna 

nooit meer. Dat hij hier serieus talent 

voor bleek te hebben, bleek pas jaren 

later. In september 2015 las hij op Face-

book dat kunstschilder Nico van der 

Wolk les gaf in het maken van trompe-

l’oeil. Een schildertechniek gericht op 

suggestie, op gezichtsbedrog. Volgens 

Nico kon Henk dat in vijf lessen leren, 

dus Henk meldde zich aan voor een 

groepsles, samen met meerdere men-

sen uit het dorp. Hij begon enthousi-

ast, maar gaandeweg vond hij er toch 

niet zoveel aan. Hij wilde wel doorgaan 

met lessen, maar dan met een andere 

techniek, met een paletmes. Vanaf toen 

werd het pas echt leuk en kon Henk 

experimenteren met acrylverf op het 

doek. “Met een paletmes kun je veel ex-

pressiever en dikker werken” motiveert 

hij. “Vanaf dat moment heb ik geen 

kwast meer aangeraakt.”

Eigen interpretatie

Sindsdien is ook de woonkamer van 

het gezin Ravenhorst verandert in een 

atelier waar her en der Henks schilde-

rijen staan. Henk schildert vooral plek-

ken waar hij is geweest. Momenten die 

hij heeft vastgelegd op een foto of die 

nog op zijn netvlies staan. Dit neemt 

hij als voorbeeld in zijn hoofd en geeft 

er vervolgens zijn eigen interpretatie 

aan. Zoals een afbeelding van een boot 

in een oude haven langs de kust van 

Bretagne. In de typische blauwe kleur, 

aangedikt met wat rode en gele accen-

ten. Of een weergave van de zonson-

4 en 5 februari 

Expositie HNK/R
dergang op de Loosdrechtse Plas, een con-

cert van de muziekband of het stilleven van 

flessen whisky. De vijftien doeken die Ra-

venhorst inmiddels heeft gemaakt ademen 

allemaal een andere sfeer uit. Dat vindt hij 

ook de uitdaging. Om te spelen met kleur 

en die tinten te krijgen die overeenkomen 

met zijn stemming, met wat hij heeft ge-

zien. Al is het ook gewoon een kwestie van 

doen, van blijven zoeken. “Als het me niet 

bevalt, dan doe ik het weer opnieuw” is zijn 

nuchtere commentaar. 

Positieve reacties

Zo ontdekte Henk een nieuwe hobby waar 

hij veel plezier in heeft. Ook mensen om 

hem heen reageren positief. Hij krijgt zelfs 

vragen om in opdracht dingen uit te wer-

ken en kwam zo ook op het idee om een 

tentoonstelling te organiseren. Expositie 

HNK/R, genoemd naar de initialen waar-

mee hij zijn schilderijen signeert. Nieuws-

gierig geworden? Breng dan een bezoekje 

in ’t eerste weekend van februari!

De afgelopen tijd is er een enorm fe-

nomeen ontstaan, het zogenaamde 

‘Trumpie’. Je kunt het ook een alterna-

tief feit noemen zoals mevrouw Con-

way, Trumps pussy crab maatje, het 

noemde. Maar een Trumpie klinkt veel 

leuker. Wat is nu een Trumpie? Een 

eenvoudig voorbeeld: U weet 2+2=4 

nu, volgens het Trumpie principe kan 

het ook zijn dat 1 van die 2 tweeën erg 

blij is en zich daardoor niet 2 maar 2,5 

voelt. Daardoor is volgens het Trumpie 

principe 2+2 niet alleen 4 maar kan het 

ook best 4,5 zijn. Er horen wel twee an-

dere gouden regels bij het maken van 

een Trumpie. De eerste goudenregel is, 

nooit vragen beantwoorden over een 

Trumpie en de tweede goudenregel; 

als er toch iemand een vraag stelt over 

jouw Trumpie zeg je “met jouw praat ik 

niet want je bent een leugenaar”. Zo’n 

Trumpie is toch hartstikke handig en 

je kunt het overal voor gebruiken. Zo 

kan alles een verklaring krijgen die 

beter past in je eigen straatje. Nog een 

voorbeeld: De aarde waarop wij leven 

is een platte schijf. Simpel, heeft u wel-

eens geprobeerd om tegen een plafond 

te lopen? Lukt niet he. Denkt u dat 

we dan wel aan de onderkant van een 

ronde aarde kunnen lopen? Volgens 

het Trumpie principe kan dat niet, 

dus moet de wereld plat zijn. Minister 

Ad van de Steur en zijn beschermhei-

lige lachebekje Mark bleken afgelo-

pen week ook aanhangers te zijn van 

het Trumpie principe. Ondanks alle 

e-mail bewijzen dat Adje (waar heb 

ik die naam eerder gehoord) een paar 

jaar geleden gepoogd had dingen over 

de Tevendeal te verbergen voor leden 

van de Tweede Kamer, bleven ze bei-

den volhouden dat Adje al die tijd al-

les had gedaan om de Kamer goed te 

informeren. Dat dit Trumpie niet lukte, 

kwam doordat de bijbehorende regels 1 

en 2 niet gevolgd konden worden. Dan 

nog wat Trumpies dichtbij huis: Je laat 

een architect een plan presenteren voor 

het bouwen van 6 twee-onder-een-kap 

woningen. Die laat je bouwen op een 

NEB: Trumpie van de duurste plekjes van Nederhorst. En 

dat noem je dan huurwoningen voor ou-

deren met gezondheidsproblemen. En dan 

doe je net of dat de beste manier is om 4 à 

5 miljoen te investeren van een woningcor-

poratie (aankoop grond, bouwen 6 twee-

onder-een-kap woning, infrastructuur An-

keveense pad aanpassen). En aan de andere 

kant gebruiken de tegenstanders van het 

bouwen van deze 6 blokjes ook Trumpies: 

Het is een mooi stukje natuur en een be-

langrijk wandelpad, dus hier mag zeker niet 

gebouwd worden. De aanzwengelaars van 

de tegenstand wonen veelal zelf al jaren in 

diezelfde natuur en de bouwkavel van de 6 

blokjes is ca 5% van het wandelpad. Maar 

zo is bewezen dat een Trumpie een goed 

instrument is om te gebruiken in je eigen 

straatje.                                 B.J.M. v.d. Linden
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Buitenspelen is tegenwoor-

dig niet vanzelfsprekend. 

Zo speelt 1 op de 5 kinderen 

niet of slechts één keer per 

week vrij buiten. En 80% van 

de kinderen beweegt onvol-

doende. Daarom ondersteunt 

Jantje Beton scholen om geld 

op te halen tijdens de Loterij 

voor buitenspelen tijdens en 

na schooltijd. Scholen mogen 

de helft van de opbrengst van 

de verkochte loten besteden 

aan het schoolplein en bui-

tenactiviteiten. Met de andere 

helft ondersteunen de scholen 

buitenspeelprojecten van Jan-

tje Beton. Iedere basisschool 

kan deelnemen aan de Loterij. 

Scholen kunnen zich aanmel-

den via www.jantjebeton.nl/

loterij.

Dit seizoen is bij Nederhorst 

een nieuw meidenteam 

gestart: de meiden onder 

13 (D-team). Zonder echte 

voetbalervaring zijn 13 mei-

den dit seizoen vol overgave 

bezig zich het voetbalspel 

eigen te maken. Er wordt 

twee keer in de week hard 

getraind onder leiding 

van Tijmen, Lars, Dana en 

Maaike. 

Vol enthousiasme en met veel 

passie en inzet staan de mei-

den iedere week op het veld 

om strijd te leveren tegen de 

tegenstanders. Hoewel de eer-

ste wedstrijden met behoorlijk 

grote uitslagen verloren gingen, 

kon dit de pret niet drukken 

en de meiden verdubbelden 

hun inzet bij de training en de 

wedstrijden. In de loop van het 

najaar werden de wedstrijden 

steeds spannender en het ver-

schil in uitslag steeds kleiner. 

Uiteindelijk werd zelfs een dik 

verdiend gelijkspel behaald en 

daarmee het eerste punt in de 

competitie. 

Na in de winterstop, zoals ie-

der professioneel team op trai-

ningskamp te zijn geweest (het 

jeugdtoernooi in de sporthal), 

kwamen de meiden bij de eer-

ste wedstrijd goed uit de start-

blokken: op zaterdag 21 januari 

was daar dan eindelijk de dag 

dat alles op zijn plaats viel: op 

ons prachtige complex onder 

een schitterend zonnetje stort-

ten de meiden zich vol overgave 

op de tegenstander uit Baarn. 

Er werd goed gecombineerd en 

binnen een paar minuten was 

het eerste doelpunt al gemaakt. 

Dit smaakte naar meer en de 

meiden overrompelden de te-

genstander en het ene doelpunt 

was nog mooier dan het ande-

re. Baarn liet zich niet zomaar 

aan de kant zetten en bood 

goed weerstand waardoor onze 

verdediging genoeg werk had, 

maar het beste van het spel was 

voor Nederhorst. Onze aanval-

lers speelden de kansen goed 

uit en de score werd verder 

opgevoerd. De einduitslag was 

16-1 in het voordeel van Ne-

derhorst en daarmee de eerste 

overwinning!   Groot feest na-

tuurlijk en de perfecte middag 

werd dan ook afgesloten met 

een welverdiende traktatie. 

De meiden willen hun shirt-

sponsor Drukkerij Dunnebier 

hartelijk bedanken voor het 

vertrouwen wat aan het team is 

geschonken!

13 meiden onder 13

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.

Zaterdag moest er in 

Culemborg aangetreden 

worden tegen Les Taxateurs 

uit die plaats. 

Het team dat tijdens de selec-

tiewedstrijden 2 saldo punten 

tekort kwam voor de 3de divi-

sie is dus duidelijk te sterk voor 

de poule waar zij nu inzitten. 

Na 6 wedstrijdronden hebben 

zij er 5 gewonnen en een saldo 

van plus 196 punten. Nou be-

gin daar maar eens aan. Na de 

koffie en de toss die wij de hele 

dag zouden verliezen kwamen 

we in de 1ste ronde sterk uit 

de startblokken. Team 1 kwam 

na een 0-5 achterstand punt 

voor punt terug een daar was 

wel een reden voor. Men deed 

totaal niet voor elkaar onder 

en telkens werd er lang overleg 

gepleegd bij de tegenstander 

die zich geen raad meer wist. 

ASV op zijn best en men liet 

de tegenpartij echt niet in zijn 

spel komen en na ruim 1,5 uur 

spelen werd de partij winnend 

afgesloten met 13-7. Team 2 

begon dramatisch en stond 

na 2 werpronden met 0-7 

achter en hier kwam ook de 

achtervolging op gang en was 

de partij tot op de laatste bal 

spannend. Bij 9-11 was ASV 

scherper dan de tegenstander 

en won na 5 kwartier ook deze 

wedstrijd met 13-11. Team 3 

begon net als de andere 2 par-

tijen op achterstand en kwam 

terug naar 11-12 toen het ASV 

niet meezat en 3 ballen op cen-

timeters erdoor gingen zodat 

met 12-13 werd verloren. Een 

grote teleurstelling. In de 2de 

ronde was de tegenstander na 

ruim 5 kwartier te sterk voor 

team 1, deze versloeg ASV met 

10-13. Het 2de triplette team 

kwam er eigenlijk niet aan te 

pas en verloren met 6-13. Jam-

mer tussenstand 2-4. In de 3de 

speel ronde kwam team 1 als 

beste uit de bus maar verloor 

helaas met 10-13 en de 2 an-

dere teams hadden hun kruit 

verschoten en verloren beide 

hun wedstrijden. Met 6-2 werd 

er dus verloren en dat moet 

men over 2 weken in Wijk bij 

Duurstede maar weer probe-

ren te herstellen.

Nederlaag ASV Petanque ’91

Scholen aanmelden voor Jantje Beton
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Voetbal ’s-Graveland 

‘s-Graveland hervat competitie met overwinning
Afgaande op de ruime overwinning 

is ‘s-Graveland goed uit de winter-

stop gekomen. Niet alleen de uitslag 

maar ook het vertoonde spel stemde 

na afloop van de wedstrijd tot tevre-

denheid. 

De doelpunten waren of op zichzelf 

fraai of kwamen tot stand via mooie 

aanvallen. Het kwintet doelpunten 

werd door evenzovele spelers gemaakt: 

Jimmy Reijnders, Richard Hardy, Ger-

ben van Veen, Vincent van Vuure en 

Tim Brug.

Senioren

Het tweede was 2017 al goed begonnen 

met het bereiken van de volgende be-

kerronde en gaf dat een goed gevolg in 

de competitie. Thuis werd HVC 2 met 

7-0 verslagen.

VR1 lukte het net niet om De Meer 

VR1 achter zich te houden. De kansen 

in de slotfase waren helaas niet aan 

onze Vrouwen besteed, waardoor het 

1-1 bleef.

Jeugd

Net als vorige week kon er zaterdag al-

leen op kunstgras gespeeld worden en 

dat betekende slechts zes thuiswedstrij-

den. Die leverden vijf overwinningen 

op en een nederlaag. JO11-2 verloor 

van DOB JO11-1 met 3-5. JO8-1 won 

van Laren JO8-2 (5-2). JO9-1 van ’t 

Gooi JO9-1 (9-1), JO10-2 van Buiten-

boys JO10-5 (9-2) en JO13-1 van SDO 

JO13-2 (5-1). JO17-1 gaf vervolg aan 

de goede competitiestart van vorige 

week. In de laatste 10 minuten werd 

een 1-2 achterstand tegen CSW JO17-1 

goed gemaakt en het won met 4-2. 

Club van 100

Afgelopen donderdag hebben de leden 

van de Club van 100 meerdere aanvragen 

gehonoreerd, zoals extra bijdragen voor 

lichtmast op Klein Berestein en de speel-

tuin. Daarnaast is geld beschikbaar gesteld 

voor bewegwijzering op het complex en 

parasols op het ‘panaromadek’.

Jeugd op bezoek bij AZ

Als welkomstgeschenk van de samenwer-

king heeft AZ onze jeugd uitgenodigd om 

de Europa League wedstrijd AZ – Olympi-

que Lyon bij te wonen. De mogelijkheid tot 

aanmelden is gesloten en bijna 250 jeugdle-

den zullen in colonne naar Alkmaar gaan.

Na een aftastend begin dicteerde 

Nederhorst de gehele eerste helft 

van het duel met streekgenoot 

Baarn. De ruststand werd bepaald 

op 3-0 maar had veel hoger kunnen 

uitvallen als de spelers aan Bergse 

zijde scherper voor het doel waren 

geweest. 

Met name Rijk Bruins had pech met 

zijn acties deze middag. Jean Yves van 

de Korput opende in de 14e minuut 

met een fraaie kopbal de score op aan-

geven van Toine Bonink. Nog geen zes 

minuten later werd de score verdub-

beld toen Thomas Grolleman een door 

de keeper slecht weggestompte bal ver-

zilverde en zo voor een geruststellende 

2-0 voorsprong zorgde. Baarn kwam er 

niet aan te pas en het was wachten op 

een derde treffer. In de 20e minuut was 

het Jesse van Huisstede die de diepte in 

werd gestuurd door Toine en met een 

fraaie lob liet Jesse de keeper kansloos. 

Nederhorst verzuimde om voor de rust 

nog verder afstand te nemen van het 

zwakke Baarn. Patrick Vrijhoef werd 

in de rust vervangen door Jeffrey Ter-

lien en moest voor onderzoek naar het 

ziekenhuis na een al vroeg opgelopen 

blessure. Na de pauze een onveranderd 

beeld. Een iets fanatieker Baarn tegen 

een beter Nederhorst. Via goals van 

Luuk van Huisstede en Jesse werd de 

eindstand bepaald op een dik verdien-

de 5-0 overwinning.

Senioren

Nederhorst 3 speelde niet onaardig 

tegen het op de tweede plaats staande 

Aalsmeer. Maar moest uiteindelijk na 

een 0-1 bij de rust de winst met 1-4 la-

ten aan de gasten.

Nederhorst 2 en 4 konden vanwege de 

vorst in de grond nog niet op de gras-

velden en daarom niet de wei in. Za-

terdag 2 stelde teleur door in Blaricum 

met 4-3 te verliezen van het laag op de 

ranglijst staande BVV.

Voetbal Nederhorst

Nederhorst 1 heeft weinig moeite met Baarn 
Jeugd

Ondanks de afgelastingen vanwege de vorst 

gingen er nog aardig wat wedstrijden door. 

Zo wonnen de JO11-1 ook hun tweede 

wedstrijd in de voorjaarscompetitie. Nu 

werd Hertha JO11-1 met 0-7 verslagen. 

Ook de JO8-1 zegevierden voor de tweede 

keer op rij door thuis Zuidvogels met 5-3 

te verslaan. Zowel de meisjes O13 als O17 

moesten een nederlaag slikken tegen res-

pectievelijk Spakenburg en Zwaluwen-

Utrecht. Winst was er verder met 0-4 voor 

de JO17-1 op Hertha, JO11-4 met 5-2 op 

Laren en JO13-2 op Hertha.

Voor info: www.vvnederhorst.org

Nieuws Club 4711
Uitslag maandtoernooi 

biljarten. 

Zaterdag 28 jan.: 1. Dhr. 

W. Clements & Dhr. M. 

Verlaan (16 pt.), 2. Dhr. J. 

van Greuningen & Dhr. C. UitdenBosch 

(14 pt.), 3. Dhr. M. v.d. Velden & Dhr. J. 

van Wijnen (4 pt.), 4. Dhr. K. Jacobs & 

Mw. T. Mulders (2 pt.)

Uitslag + stand onderlinge competitie 

BV Overmeer

Donderdag 26 jan.: J. Kloosterman – T. 

Otten 0-3, H. Stalenhoef – M. v.d. Velden 

2-0, R. Korteling – M. Verlaan 2-0, P. van 

‘t Klooster – T. Otten 2-0, W. Lam – W. 

Clements 0-3. Stand aan kop: H. Stalen-

hoef 18-33, J. Kloosterman 15-27, W. Lam 

18-25

Programma

Donderdag 2 febr. 20.00 uur: BV Over-

meer – BV De Tram, zaterdag 4 febr. 

16.00 uur: wintercompetitie Biljartclub 

4711 (zaterdag-poule)

Openingstijden Club 4711

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden) 

ASV Handbal is dit jaar gestart met 

het trainen van jonge meiden en 

jongens vanaf 7 jaar. In spelvorm is 

het handbalspel uitgelegd door hun 

trainsters Roos en Natasha. 

Aan de zeer goed bezochte trainin-

gen hebben de kinderen veel plezier 

beleefd, maar het echte handbalspel 

wilden zij nu ook wel eens spelen. Op 

zondag 22 januari was het eindelijk 

zover: een toernooi in IJsselstein met 

verschillende jeugdteams en dus ook 

gelijk meerdere wedstrijden. Het spel 

wordt door de jonge jeugd op een aan-

gepast handbalveld met kleine doelen 

gespeeld. Vanaf de eerste seconde was 

duidelijk dat de kinderen er heel veel 

zin in hadden. Er werd goed overge-

speeld en enkele doelpunten gemaakt. 

Ook het verdedigen werd vol passie 

gedaan. Er was een gezonde wedstrijd-

spanning, maar bovenal heel veel ple-

zier. Ook de massaal meegereisde ou-

ders hadden het goed naar hun zin en 

juichten voor iedere actie. Na afloop 

kreeg iedereen een aandenken aan het 

toernooi. Dat smaakt naar meer!

Wil je komen handballen en ben je 

in de leeftijd van 7 tot 11 jaar? Kom 

dan naar de zaaltraining in De Fuik in 

Kortenhoef op donderdag van 18.00 

tot 19.00 uur en beleef wat een fantas-

tische sport handbal is!

ASV Handbal

Fantastisch toernooi F-jeugd
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Na het voorlezen op de Warinschool 

maakte burgemeester Martijn Smit 

een selfie met alle leerlingen.
Wijdemeren in Beeld
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Onder mooie omstandigheden werd 

afgelopen zondag de Oogzorg Briljant 

Koppelcross 2017 verreden op het schit-

terende parcours van GWC de Adelaar 

aan het Kininelaantje in ‘s-Graveland. 

Aan de start stond het maximum aantal 

van 45 koppels. De organisatie lag in de 

vertrouwde handen van GWC de Adelaar 

en RC de Eendracht uit Loenen.

Om half 11 startten de jonge renners om 

na 1 ronde over te geven aan de oudere 

renners. Jordy Beuker had een bliksem-

start en gaf als eerste over aan zijn maat 

Ad Guldemeester. Al snel bleek dat Micha 

de Vries en Roderik Egberink grote plan-

nen hadden. In de volgende ronde namen 

zij resoluut de kop over om deze niet meer 

af te staan. De achtervolging werd nog in-

gezet door vader en zoon, Dick en Johim 

Arissen. De vogels waren echter al gevlo-

gen. 

Na afloop werd er in de uitpuilende kan-

tine een gratis verloting gehouden. Me-

nigeen ging met een leuke prijs naar huis. 

Hierna ontvingen alle 

renners een herin-

neringsmedaille aan 

deze, al jarenlang 

door Oogzorg Bril-

jant uit Kortenhoef 

gesponsorde, afslui-

ting van het veld-

ritseizoen. Voor de 

winnaars waren er 

bloemen. De verzil-

verde helm is nu een 

jaar lang in het bezit 

van Roderik en Mi-

cha. Hartelijk dank 

Ivar Steketee en zijn 

team voor de trouwe 

sponsoring. We danken 

ook alle vrijwilligers voor 

hun tomeloze inzet. De 

complete uitslag en vele 

foto’s zijn te vinden op de 

website en facebookpagina 

van GWC de Adelaar. 

DOOR: JOS EGBERINK

Winnaars: Micha de Vries en Roderik Egberink 

Succesvolle Oogzorg Briljant 
Koppelcross 2017


