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WIJDEMEREN- CDA- wethouder 

Theo Reijn heeft zich na de machts-

wisseling bij de verkiezingen van 

2014 duidelijk geprofileerd in de me-

dia. Reijn speelt met de portefeuilles 

verkeer en ruimtelijke ontwikkeling 

een vooraanstaande rol in de plaat-

selijke politiek. Voor hem blijft zijn 

lijfspreuk ‘Het kan tenzij’ leidend bij 

veel besluiten. Reijn noemt zichzelf 

een pragmaticus die vooral wil doen, 

niet teveel kletsen. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

“Het CDA-jasje past mij naadloos” 

zegt de 65-jarige “Hoewel ik pas sinds 

2005 lid ben van deze partij sta ik ach-

ter de visie dat mensen een eigen ver-

antwoordelijkheid hebben. Plus dat er 

een vangnet moet zijn als iemand het 

niet redt.” De jonge Theo groeide in 

de vijftiger en zestiger jaren op in een 

Hilversums katholiek milieu waarin de 

opbouw van de wijk Riebeeck in Hil-

versum hem veel plezier verschafte. 

Later werkte hij voornamelijk als be-

langenbehartiger van ondernemers en 

daarbij wilde hij zich niet binden aan 

een politieke partij. 

Natuurlijk heeft coalitiepartij CDA 

met zeven zetels (van de 19) een be-

palende rol in Wijdemeren, toch heeft 

de voorman van de christendemocra-

ten niet het gevoel dat hij dé leider van 

de gemeente is. “Nee, dat beeld heb ik 

niet. We hebben een goede collegiale 

samenwerking in het college en het is 

niet zo dat ik mijn stempel erop druk. 

Ik treed wel vaker op de voorgrond, 

maar dat heeft te maken met de vele 

kwesties rond bouwprojecten en ver-

keer waarvoor ik verantwoordelijk ben. 

En die ook direct te maken hebben met 

de inwoners.” 

Theo Reijn is vaak in beeld. “Dat hoor 

ik ook vaak. Moet je weer zo nodig. An-

derzijds wil ik graag uitdragen waar ik 

mee bezig ben en daar horen die soci-

ale media ook bij. Dat vind ik leuk. En 

er zijn ook mensen die het waarderen 

dat ik zo communicatief ben. En ach, 

als ze me een soort ‘wethouder Hek-

king’ vinden, daar zit ik totaal niet mee.”

Vrij interpreteren

Bij Reijns optreden in de gemeenteraad 

valt nogal eens de term ‘sjoemelen’, Re-

ijn zou bij diverse kwesties buiten de 

procedures om handelen. “Buiten de 

regels klopt echt niet. Wel zoek ik vaak 

de kortste weg en daarbij probeer ik re-

gels vrij te interpreteren.” Als voorbeeld 

gaat de wethouder in op de kwestie van 

het strandpaviljoen De Dikke Muis in 

Oud Loosdrecht, waarbij de huurder 

bevoordeeld zou zijn doordat de huur 

van 10.000 euro verrekend werd met 

het beschikbaar stellen van openbare 

toiletten. “Iedereen piepte, maar nie-

mand reageerde toen die locatie werd 

aangeboden. Maar op de lange duur 

heeft het er wel toe geleid dat die plek 

onder de aandacht kwam van project-

ontwikkelaars.” Want de ontwikkeling 

van de Porseleinhaven bij het Dorps-

centrum Oud Loosdrecht ziet hij als 

een van zijn grootste taken voor de 

komende anderhalf jaar. “Dat ziet er 

goed uit met ontwikkelaar Heijmans, 

meer woningbouw in het middenseg-

ment, forse vraag naar gemeenschaps-

voorzieningen en misschien zelfs een 

supermarkt. Dat wordt een mooi pro-

ject.” Daarnaast stelt Reijn zich veel 

voor van de herinrichting van de Loos-

drechtsedijk vanaf het Breukeleveense 

Meentje tot aan de Veendijk, met meer 

ruimte voor fietsers. Wat 

nog een hele klus zal wor-

den op deze smalle weg. 

Er zit iets in de lucht

Naast de successen in de 

afgelopen jaren, die de 

CDA- leider uiteraard 

moeiteloos kan oplepelen, 

meer woningbouw dan 

ooit, aanpak verkeersknel-

punten en de giga groei 

van de participatieprojec-

ten, waren er ook diverse 

teleurstellingen. “Ik had 

me veel meer voorgesteld 

van de samenwerking tus-

sen oppositie en coalitie. 

Maar vanaf het allereer-

ste begin hebben Zagt 

en Boermans (De Lokale 

Partij en D66- red.) de 

hakken in het zand gezet. 

Die verdeeldheid valt mij 

vies tegen, wat de sfeer in 

deze raad niet ten goede 

komt. Toen wij oppositie 

voerden in de vorige raad, 

was onze benadering veel constructie-

ver.”

Dat de fusie met Hilversum niet tot 

stand kwam, was ook een forse dom-

per voor Reijn. “Omdat ik er heilig van 

overtuigd ben dat de Gooi en Vechts-

treek veel sterker moet worden met 

1200 banen die jaarlijks verdwijnen en 

de slechte bereikbaarheid. Onze regio 

dreigt klem te zitten tussen de grote ste-

den. Naar elkaar toe groeien, valt op de 

langere termijn niet tegen te houden.” 

Waarbij vervolgens de pragmaticus Re-

ijn een draai van 180 graden maakte en 

zich neerlegde bij de raadsmeerderheid 

die het allemaal te snel vond gaan. Toch 

voorziet de wethouder op korte ter-

mijn nieuwe ontwikkelingen: “Vergeet de 

rol van de provincie Noord-Holland niet. 

Die kan sturend optreden, ik heb het gevoel 

dat er iets in de lucht zit. Nee, niet concreet. 

Ik voel dat.”

Nog 4 jaar Theo Reijn

“Ik hecht niet aan het pluche, ik heb altijd 

gezegd dat ik slechts één termijn in het be-

stuur wilde werken. Let wel, aan het eind 

van een volgende termijn in 2022 ben ik 

dan 71. Laat het maar aan jongeren over, 

denk ik dan.” Doch recent liet de wethou-

der weten dat hij een verlenging overweegt, 

omdat de participatieprojecten zo lekker 

lopen. “Ik heb nog niets besloten, want in-

derdaad er staat nog veel moois op de rol, 

maar er zijn zoveel factoren die meespelen. 

Ik wacht wel af.”

Theo Reijn ‘Niet kletsen, vooral doen’

In de avond/ nacht van dinsdag 31 ja-

nuari op woensdag 1 februari zijn er 

zeven auto-inbraken gepleegd in Kor-

tenhoef en is er één auto weggenomen 

uit Ankeveen. Uit de auto’s werden air-

bags en navigatiesystemen ontvreemd. 

Hebt u iets opvallends gezien en/of 

gehoord dat hiermee te maken heeft. 

Of heeft u de beschikking over een be-

wakingscamera en woont u in het ge-

troffen gebied (Munniksveen en rond 

Zuidsingel- red. zie kaartje), neem dan 

contact op met politie Wijdemeren op 

0900-8844.

Daarnaast wil de politie u vragen extra 

alert te zijn op personen die veel inte-

resse vertonen in andere auto’s en die 

zich ophouden bij voertuigen die niet 

van hen zijn. Signaleert u een dergelijke 

situatie, bel dan onmiddellijk 112.

Getuigenoproep politie
Topshow
Op 11 februari is er tussen 9 en 16 uur 

een Topshow, georganiseerd door Sport 

& Genoegen Midden-Nederland uit 

Huizen. Het gaat om een tentoonstelling 

van kleindieren, zoals pluimvee, konij-

nen, cavia’s etc ( met kampioensdieren 

uit de provincie).

’t Visnet, De Ruyterstraat 7, 

1271 SR Huizen.
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 12 febr.: 09.30 uur: W. Balk.
◗ St. Martinus     
 Wo. 8 febr.: 19.00 uur: J. Dresmé,
 Zo. 12 febr.: 09.30 uur: J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 9 febr.: 09.30 uur: J. Dresmé,
 Za. 11 febr.: 19.00 uur: J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 12 febr.: 10.00 uur:  
 Ds. M.S. de Wilt.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 12 febr.: 10.00 uur: 
 Ds. S. Muns.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 12 febr.: 10.00 uur:  
 Ds. A.A.A. Prosman.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 12 febr.: 09.30 uur: 
 Prof. J. van den Brink.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 12 febr.: 11.00 uur:
 Godelieve van Liebergen 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 12 febr.: 10.00 uur: G.H. Kiers. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 12 febr.: 10.00 uur:
 Ds. E.J. Hempenius 
 16.00 uur  ds. Klaas de Vries 

WANNEER TIJD WAT WAAR
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
za. 11 feb. 09.30 u. Spotjes, bakken en versieren Kidswereld, NdB.
zo. 12 feb. 11.00 u. Aaipet, kindertheater De Dillewijn, Ankeveen
ma. 13 feb. 20.15 u. ALV De Bergse Akker IJsclub NdB, Blijklaan 1a,NdB
di. 14 feb. 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
wo. 15 feb. 19.45 u. Vergadering bewonersver. Horsterm. Nera gebouw, Radioweg, NdB
wo. 15 feb. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Gemeentehuis, Rading 1, Ldr
wo. 15 feb. 20.15 u.  Film Bloed, Zweet en Tranen De Dillewijn, Ankeveen
do. 16 feb. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Gemeentehuis, Rading 1, Ldr
vr. 17 feb. 20.15 u. Concert Delta Pianotrio Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
za. 18 feb. 20.00 u. Who’s the Master, darts voor JDRF Sportcafé De Blijk, NdB. 
do. 23 feb. 08.30 u. Muziek kennismakingsdag kinderen BMOL, ’t Akkoord, K’hoef
vr. 24 feb. 20.00 u. ALV Historische Kring NdB Bergplaats, NdB.
vr. 24 feb. 20.00 u. Kroegentocht Turft rappers Start Bollie Blooper
vr. 24 feb. 20.15 u. Stabat Mater, door Camerata OLV Hemelv.kerk. N’horst
za. 25 feb. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 uur) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 25 feb. 14.00 u. Ontdek de buitenplaatsen, wandelen Bez.centr. NM, ‘s-Graveland
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

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)

Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda) 0294 - 25 18 54

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuiz bij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuiz bij (Locatie Kremerschool) 06 - 33647460

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Afwezig van maandag 20 tot vrijdag 24 februari 2017

Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher

Voor SPOEDGEVALLEN
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan1, tel. 251854

Denkt u er aan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur 

‘s morgens afgeven bij de assistente van Huisartspraktijk Overmeer

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517BEZORGERS GEZOCHT!!
Het Weekblad Wijdemeren is 
op zoek naar bezorgers  voor 
’s-Graveland en Kortenhoef.
Het bezorgen van het Week-

blad Wijdemeren is slechts 1 x 

per week.

Lijkt het je leuk om dit te doen? 

Neem dan z.s.m. contact op 

met: 06-13667848

Weekblad Wijdemeren
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

Wethouder Jan Jaap de Kloet over de GAD

WIJDEMEREN- In een korte raadsver-

gadering bleken de partijen soms 

eensgezind en bij andere onderwer-

pen verdeeld. Zo hoort het ook in de 

politiek. 

Het begon met een uniek feit in de Wij-

demeerse politiek: alle partijen onder-

tekenden een amendement waarin de 

herziening van het bestemmingsplan 

‘Loosdrecht landelijk gebied noord-

oost’ werd vastgelegd. De kwestie 

speelde al 10 jaar, het ging over de in-

vulling van een perceel aan de ’s-Gra-

velandsevaartweg 9. Na een hoorzitting 

van de beroepscommissie was het aan 

alle raadsleden duidelijk dat een initi-

atiefnemer en de bewonersvereniging 

Groene Meren overeenstemming heb-

ben bereikt en dat het plan voldoet aan 

de wettelijke eisen. Gert Zagt van De 

Lokale Partij roemde de eensgezind-

heid ‘Hoe mooi kan het zijn’ en ande-

ren vroegen zich verbaasd of waarom 

wethouder Reijn aan het oorspronke-

lijke voorstel tegen de adviezen in vast-

hield. Die kwam met een ingewikkeld 

juridisch antwoord, maar erkende dat 

het college moet doen wat de raad goed 

dunkt. 

Vier scheidingsstations

Wethouder Jan Jaap de Kloet verde-

digde de Afvalstoffenverordening van 

het GAD. De discussie spitste zich toe 

op de vraag of het GAD in de toekomst 

zal terug vallen op één scheidingssta-

tion of dat er vier blijven gehandhaafd. 

Volgens de wethouder stond er in de 

toelichting dat er vier zullen blijven, 

maar dat er een wettelijk minimum is 

van één. Voorlopig zou er geen sprake 

zijn van sluiting. Dat vonden de po-

litieke partijen niet concreet genoeg. 

Daarom steunden zij een amendement 

van De Lokale Partij dat Wijdemeren 

eist van de Regio Gooi en Vechtstreek 

dat er vier open zullen blijven. Tenslot-

te zijn er in 2016 maar liefst 600.000 

bezoekers geweest, de behoefte om 

afval bij de bron te scheiden is blijk-

baar groot. Alleen PvdA/GroenLinks 

vond dat verzoek overbodig, hoewel je 

woordvoerder Stan Poels ‘kunt wakker 

maken voor dit onderwerp’. Dat bleek 

bij meer raadsleden het geval die meer 

willen weten over afval. Daarom zal De 

Kloet in samenwerking met de regio-

gemeenten een informatieavond orga-

niseren over nut en noodzaak van afval 

scheiden.

75% herplant

D66 en De Lokale Partij stemden tegen 

het krediet van € 40.000 om bomen te 

kappen op de Eiken- en Beukenlaan in 

Nieuw Loosdrecht. Zij vonden het plan 

te vaag. D66 ‘er Nanne Roosenschoon 

rekende voor dat de 75% herplant-

plicht die Wijdemeren als regel heeft 

ingesteld waarschijnlijk niet gehaald 

zal worden, als je de kap uit het ver-

leden mee rekent.  Alette Zandbergen 

van DLP kwam uit op 56%, maar Eric 

Torsing van het CDA hechtte meer 

waarde aan kwalitatief groen dan aan 

exacte cijfers. Dus liever één boom 

die tot volle wasdom komt dan twee 

die elkaar verdringen. Ook Stan Poels 

maakte zich zorgen over het terugke-

rend groen. Wethouder Reijn zei klip 

en klaar dat de wens om 3/4 terug te 

planten, wordt gerealiseerd. Maar wel-

licht niet op dezelfde locatie, het kan 

zelfs in een andere gemeente. Waarop 

René Voigt van Dorpsbelangen hem 

smeekte om ‘alstublieft niet in Hilver-

sum te herplanten’. VVD ‘er Robby Is-

rael houdt van de grote lijnen en zei dat 

de raadsleden de wethouder niet lastig 

moesten vallen met details als waar 

welke boom komt en wanneer. 

Gooi- en Eemlander

Er waren twee moties, van VVD en 

CDA, die riepen om steun voor de re-

gionale pers, specifieker De Gooi- en 

Eemlander. Door het teruglopend 

aantal abonnees, in Wijdemeren leest 

± 20% de krant, heeft de dagblad het 

steeds moeilijker het hoofd boven water 

te houden. De Telegraaf Media Groep, 

moederbedrijf van de Holland Media 

Combinatie, die vijf regionale kranten 

in Noord- en Zuid-Holland exploiteert, 

is bezig zich te verkopen aan het Vlaams 

Mediahuis. Er zouden 45 journalisten 

worden ontslagen. Jan Willem Nienhuis 

Raad verdeeld en eensgezind

van het CDA zei terecht dat ‘onze krant onze 

waakhond’ is. Hoewel de steunbetuigingen 

door alle partijen werden gedragen, waren 

de formuleringen van beide moties nogal 

aan discussie onderhevig. De CDA-motie 

riep op om aan alle gemeenteraden in den 

lande te vragen om zich te abonneren op 

een regionaal blad en zelfs om structureel 

een abonnement op het eigen regionaal 

dagblad op te nemen in het basispakket van 

raadsleden. Een soort overheidssteun voor 

de Telegraaf dus, meende een raadslid. Al-

leen CDA en D66 stemden in. Omdat de 

stemmen staakten, komt deze motie in de 

volgende raad terug. De VVD-motie met 

het verzoek om een goed functionerende en 

goed bezette regionale redactie te bepleiten 

bij de uitgever van de Gooi- en Eemlander 

kreeg wel 100% steun. 

NEDERHORST DEN BERG - De boer-

derij van de familie Verweij is gele-

gen op een van de mooiste plekjes in 

Nederhorst den Berg, vlakbij het kas-

teel Nederhorst. Opa Verweij verliet 

in de oorlogsjaren Weesperkarspel 

om hier aan de slag te gaan als vee-

houder. Het bedrijf ging over van 

vader op zoon. Sinds 2010 is klein-

zoon Cock Verweij (39) eigenaar van 

de mooie boerderij aan het Juliana 

Bernardplein. 

DOOR: MARK HILBERTS

Cock Verweij is met hart en ziel full-

time in zijn bedrijf aan de slag en 

melkt er dagelijks 80 koeien. Daarbij 

krijgt hij regelmatig hulp van zijn ou-

ders en zijn vrouw Cynthia. Door alle 

regelgeving voor agrariërs (hinder- en 

stankvergunningen) wordt het onder-

nemen er niet makkelijker op. “Je bent 

dan wel ondernemer, maar door alle 

voorschriften lijkt je dagindeling nog 

het enige wat je zelf echt kan bepa-

len”, vindt Verweij. “De rest is allemaal 

voorgeschreven door de overheid.” 

Over emigreren of het verplaatsen 

van zijn bedrijf naar het noorden van 

Nederland heeft Verweij ooit weleens 

gedacht. Maar als geboren en getogen 

Berger voelt hij zich daarvoor teveel 

verbonden met zijn woonplaats om 

die stap te zetten. Gelukkig zijn er 

voor de familie Verweij goede alterna-

tieven.

Met de plannen van Cock Verweij om 

zijn boerderij te verplaatsen naar een 

perceel aan de Eilandseweg investeert 

Verweij in de toekomst van zijn be-

drijf. Dat is op de huidige locatie niet 

mogelijk. “Dan moet je bijvoorbeeld 

denken aan het aanpassen van de ge-

bouwen voor een hoger welzijn-ni-

veau voor de dieren”, zegt Cock. Door 

de verplaatsing van de boerderij van 

de familie Verweij blijft ook het ver-

trouwde gezicht van grazende koeien 

in de Hornpolder gewaarborgd voor 

het dorp en omgeving én wordt ver-

snippering van de polder voorkomen. 

“Ik zie de verplaatsing van mijn be-

drijf als een ‘win-win situatie’. Voor 

de continuïteit van mijn bedrijf is het 

goed, maar het biedt ook de mogelijk-

heid om op de plek die wij achterla-

ten huizen te bouwen. Ook voor het 

landschappelijke element biedt het 

voordelen. Je hebt meer 

openheid in het zicht op 

het kasteel”, vertelt een 

enthousiaste Cock Ver-

weij. 

De aangrenzende buren 

van het van het bedrijf 

zijn door Cock persoon-

lijk geïnformeerd en von-

den het een mooi plan 

met hier en daar een op-

merking. Vanaf 3 februari 

ligt het bestemmingsplan 

inmiddels ter inzage op 

het gemeentehuis. Op de 

plek waar Cock Verweij 

nu zijn stallen heeft staan 

komt er straks ruimte om twaalf wo-

ningen te bouwen. De twee bedrijfs-

woningen zullen behouden blijven, 

zodat de vader en moeder van Cock in 

hun vertrouwde woning van hun oude 

dag kunnen blijven genieten. 

Samen met zijn vrouw en twee kin-

deren vertrekt Verweij straks naar de 

overkant van de Hornpolder. “Voor 

onze nieuwe boerderij zijn nog geen 

bouwtekeningen gemaakt. Wel wil ik 

straks werken met nieuwe en duurza-

Verplaatsing melkbedrijf Verweij biedt kansen 

me technieken zoals melkrobots en zon-

nepanelen. Want je moet meegaan met 

de tijd”, vindt Verweij. “De bedrijfsvoe-

ring zal ik niet veel wijzigen, de varkens 

worden ingeruild voor koeien, daardoor, 

zal ik mijn veestapel wat kunnen uitbrei-

den.” 

Op het tijdspad van de plannen heeft 

Cock Verweij beperkt invloed. Aan de 

bevlogenheid en het ondernemerschap 

van Cock Verweij zal het in elk geval niet 

liggen! 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

 Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers

Afvalcontainers Middenweg 106

Ned. den Berg 0294-251451 

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. Tel. 0294-

254598. 

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

MET NAALD EN DRAAD

Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

 

Wij hebben een uitgebreid cur-

susprogramma op onze web-

site staan van b.v. fimoles tot 

naailessen van alles wat. 

www.hobbykeldervaane.nl

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht!!!!

035-6560235

Beeldhouwen/boetseren

in Kortenhoef. Er is nog 

plaats op dinsdagavond 

en zaterdagochtend.

info:0621346029 www.beeld

houwatelierkortenhoef.nl

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

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

Trompe l’oeil- en landschap

schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

Kom lekker lunchen in

onze gezellige serre bij

www.landgoedderading.nl

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.: 06-22664828.

Ervaar wat voetreflex-

behandeling met u doet

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Kapster Heleen komt bij u

aan huis. Tel:0637445476

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

Aangeboden Huishoudelijke

Hulp. tel: 06 858 127 97

Tuincentrum Bosson

Nu weer verkrijgbaar:

kassla en bloemkool

Loodijk 7A

s-Graveland

Tel: 035-656 25 13

Wij ruimen gratis uw huis

en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen

06-25 51 46 89

Velux dakramen, dakkapellen,

verbouw & timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

BestCare4Feet - pedicure 

Kortenhoef 06 - 11493208

www.bestcare4feet.nl

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Voetzorg Reehorst

Pedicure in Ned. den Berg

Meer info: 0294-741464 of

www.voetzorgreehorst.nl

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. 

Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  
Wijdemeertjes

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 9 febr. film, vr. 10 febr. mu-

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

febr. jeugd, do. 16 febr. film, 

vr. 17 febr. toneel. Info: www.

wesopa.nl

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid aan-

bod activiteiten en voorzienin-

gen, waar u ook als wijkbewo-

ner gebruik van kunt maken. 

Denkt u bv. aan de thuiszorg 

van Amaris of onze maaltijden-

service. Meer info: www.ama-

ris.nl/dekuijer of 085-0214040.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Cultureel Centrum Nederhorst 

den Berg nieuwe cursussen/le-

zingen/workshops www.berg-

secultuur.nl

Zomaar binnenlopen voor kof-

fie en een praatje met een paar 

gezellige mensen? Elke 1e en 3e 

woensdag v.d. maand v.a. 10 uur 

in de Bergplaats a.d. Kerkstraat.

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

aannemersbedrijf

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

SUSHI 
DINSDAG
2e Sushi gratis 

Geldig alle dinsdagen in 

februari 2017

Meenthof 8, Kortenhoef 
035-6561156 

www.dynastyonline.nl

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

Koninginneweg 26 • 1241 CT Kortenhoef • tel.: 035 - 656 23 70
www.dewitaanhangwagens.nl
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Politiek DOOR: SASKIA LUIJER

Themaochtend E-bikes
Op woensdag 15 februari van 10.00 

-12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer 

vestiging Loosdrecht themaochtend 

over e-bikes door Co Verhoef van Bike-

shop Loosdrecht

Co Verhoef komt vertellen waar je al-

lemaal op moet letten bij de aanschaf 

van, en het rijden op een e-bike. Het zal 

onder meer gaan over de verschillende 

typen trapondersteuning, actieradius, 

accu, motor, bediening, lage instap en 

het gebruik van de e-bike; recreatief of 

woon-werkverkeer.                                                                                         

Iedereen is van harte welkom, ook men-

sen die geen lid zijn van de bibliotheek. 

De entree is vrij!

Er is op deze ochtenden altijd iemand 

van SeniorWeb aanwezig om u te helpen 

met vragen over de PC, tablet, e- reader 

of smartphone.

NEDERHORST DEN BERG- De le-

denvergadering van de Bewo-

nersvereniging Horstermeer-polder 

van komende woensdag 15 februari 

in het Neragebouw zal in het teken 

staan van de natuurdoelen die voor 

de polder zullen worden vastgesteld. 

Kernvraag is daarbij of ook ruimte zal 

worden geboden voor natte natuur, 

en zo ja of die gecreëerd kan en mag 

worden door middel van plaatselijke 

peilverhoging.

Het plan-Kienhuis is geheel en defini-

tief van tafel: er ligt voor de polder geen 

opgave meer op het gebied van water-

berging. Dat betekent ook dat vernat-

ting in het noorden van de polder niet 

meer aan de orde is. Dat is belangrijke 

winst voor de Bewonersvereniging. Op 

de laatste ledenvergaderingen is duide-

lijk uitgesproken dat wat de bewoners 

betreft het nu door het Waterschap 

vastgestelde conserverend peilbesluit 

het eindstation is. Met verdere peilver-

hogingen zullen zij niet instemmen. 

Met dat mandaat heeft het bestuur van 

de vereniging de ontwikkeling van het 

nu voorgestelde natuurplan vanuit het 

Bestuurlijk Overleg gevolgd.

Iedere provincie is verantwoordelijk 

voor het behouden van bestaande na-

tuurgebieden binnen haar grondge-

bied en het realiseren van nieuwe na-

tuur. Noord-Holland 

heeft op dat laatste 

punt nog een opgave 

te vervullen. Door 

alle commotie over 

het watermanage-

ment is dit wat op de 

achtergrond geraakt. 

Maar nu die storm 

wat is gaan liggen, 

wil de provincie een 

natuurplan voor de 

polder gaan vaststel-

len. Zij heeft daar-

voor onderzoek laten doen door het 

onafhankelijke ecologisch advies & on-

derzoeksbureau Van ’t Veer en de Boer. 

Dit bureau heeft een concept plan op-

gesteld met als hoofdpunten:

Open polderlandschap in het noorden 

met hoofdzakelijk agrarisch grasland-

gebruik;

Een halfopen en gevarieerd coulisse-

landschap rond en ten noorden van het 

Nera-gebouw;

Nieuwe oeverlanden ten zuiden van 

de Nera;  een zone van rietlanden met 

kleine stukken laagveenbos. 

Die rietlanden komen volgens het plan 

qua ligging en inrichting overeen met 

de voormalige natuurrijke oeverlanden 

van de Horstermeerpolder. De grote 

vragen zijn nu: hoe nat worden deze 

rietlanden en hoe wordt dat bereikt. De 

provincie neemt op dat punt nog geen 

standpunt in. Natuurmonumenten wel. 

Zij willen op bepaalde plekken zo nat 

mogelijk rietland en zijn er voorstan-

der van dat daar het peil voor wordt 

verhoogd.

Het bestuur wil graag met de leden ver-

der praten over het voorliggende ont-

werpplan en hun visie op vernatting in 

het zuiden. Ter voorbereiding daarop 

zal de heer Van ’t Veer op de vergade-

ring vanaf ca. 20.30 uur het gehele plan 

presenteren. Daarna kan hierover wor-

den gediscussieerd. 

Voorafgaand aan de presentatie zullen 

enkele huishoudelijke verenigingsza-

ken aan de orde komen. De vergade-

ring is in het Nera gebouw; aanvang 

19.45 uur; zaal open 19.30 uur.

KORTENHOEF – Dinsdagavond 31 

januari was er voor bewoners van 

‘Noordereinde Noord’ een informa-

tiebijeenkomst op de gemeente-

werf. Daar presenteerde de gemeen-

te een plan om in de 30 km-zone de 

verkeerssnelheid te remmen en sug-

gesties waren hierbij welkom.

Wethouder van verkeer en vervoer, 

Theo Reijn, lichtte toe dat het plan be-

staat uit aanvullende maatregelen: “Het 

straatwerk is in goede staat. De weg is 

nog geen zeven jaar geleden opnieuw 

ingericht, met parkeervakken, nieuw 

trottoir, lantaarnpalen etc. Dat gaan we 

nu niet aanpassen. Het gaat echt om 

extra maatregelen, relatief kleine ingre-

pen die mogelijk zijn met een beperkt 

budget. Er is al voor tonnen verspijkerd 

aan het Noordereinde. We hebben ver-

keerslichten gehad, drempels, bloem-

bakken en alles gaf commotie. Over 

deze weg praten we al dertig jaar. Er 

is geen simpele oplossing. De discus-

sies over meer of mindere auto’s leiden 

nergens toe. Daar hebben we gewoon 

mee te maken. We gaan ook geen blok-

kades meer aanleggen, maar vooral kij-

ken naar wat we kunnen doen om de 

snelheid naar beneden te halen. Kleine 

ingrepen waarvan we hopen dat ze bij-

dragen aan het totaal en die we dit jaar 

nog willen uitvoeren.”

Veel vragen en suggesties

Aan de hand van een luchtfoto gaf 

projectleider Ine Middag uitleg over 

de plannen van de gemeente. Met be-

hulp van een verkeersbureau en op 

basis van allerlei metingen, evaluaties 

en proeven was het voorstel om de af-

stand tussen de ‘rem-voorzieningen’ te 

verkleinen, de zebrapaden te voorzien 

van een rode coating, cirkels met 30 op 

het asfalt te plaatsen, de entree iets te 

versmallen en de bocht overzichtelijker 

te maken. Vervolgens was het woord 

aan de bewoners. Wat waren hun sug-

gesties bij dit plan. Moest er meer, min-

der of iets anders gebeuren? Met pen 

tekenden de bezoekers hun ideeën op 

de luchtfoto of noteerden deze op een 

formulier. Vragen die naar voren kwa-

men waren o.a.: Kan de 30 km-zone al 

bij het bebouwde kombord beginnen? 

En ook doorgetrokken worden over 

het Stichtse End naar de Cannenbur-

gerweg? En kan de kruising met het 

Stichtse End gelijkwaardig worden? 

Of misschien wel een rotonde? Kan 

er een voorrangsdrempel komen bij 

de fietsoversteek? En een zebrapad bij 

de entree? En mogen de stoepranden 

verhoogd of afgezet met paaltjes? Alle-

maal suggesties die over het algemeen 

bijval kregen van de aanwezigen.

Een onveilig gevoel

Sommige bewoners waren best tevre-

den met het plan, maar er werd ook 

gemopperd en scherpe kritiek op de 

verkeersgebruikers en de gemeente ge-

Minder snel op Noordereinde Noord

uit. Men ervaart een onveilig gevoel, vooral 

bij het oversteken van de straat, het verla-

ten van de parkeervakken en het in en uit 

stappen van de auto. “De weg is levensge-

vaarlijk, ze rijden hier veel te hard” was een 

veel gehoorde kreet. Dit nuanceerde Theo 

Reijn enigszins met de opmerking dat de 

gemeente bijna dagelijks klachten krijgt 

over te hard rijden in heel veel verschil-

lende straten van Wijdemeren. De politie 

voert ook regelmatig snelheidscontroles 

uit waarbij het vaak lokale bewoners zijn 

die een bon op de deurmat krijgen. “Dat 

kan ik beamen” zei een van de aanwezigen 

eerlijk, die recent op de Kortenhoefsedijk 

was bekeurd en in het verleden ook al eens 

een prent op het Noordereinde had gekre-

gen. “Je kunt borden neerzetten wat je wilt, 

maar het zit in de mens zelf” voegde een 

ander er filosofisch toe. Waarna zijn buurt-

genoot juist een compliment uitte voor de 

chauffeurs van de Bickery Food Group: 

“Dat zijn de enige jongens die altijd rus-

tig in hun vrachtwagen rijden.” Een mooi 

voorbeeld om te volgen.

Natuurdoelen voor de Horstermeer
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Valentijnsdag
Hartvlaai met aardbeien

€ 10,95
…en nog veel meer 

hartveroverende 
lekkernijen!

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Uw geliefd huisdier aangelijnd meenemen om 

een boodschap te doen in De Meenthof is nog 

mogelijk. Let er wel op toe dat uw huisdier geen 

‘boodschap’ achter laat in de vorm van een drol. 

Het beest kan er niets aan doen, maar u bent 

verantwoordelijk én verplicht om, als het toch 

gebeurt, het uitwerpsel op te ruimen. 

Laat het winkelcentrum De Meenthof schoon 

blijven van drollen, zodat de goed willende 

hondenbezitters met hun geliefd huisdier nog 

steeds boodschappen kunnen doen. Uiteraard 

staat uw hond vastgezet aan b.v. een fietsenstan-

daard, blij wachtende op uw terugkomst.

Vanuit gaand dat u hier aandacht aan geeft, 

wensen wij u veel winkelplezier in De Meenthof

Namens de winkeliers, Willy Janneman

Hondenbezitters

Er is al veel geschreven over de bouwplannen 

aan het Ankeveensepad. Al verschillende malen 

kwamen honderden inwoners van Nederhorst 

den Berg in verzet tegen de plannen van een 

projectontwikkelaar om een stuk natuurgrond 

te bebouwen, en dat doen zij nu weer. De po-

litiek zal een afweging van belangen moeten 

maken: maken zij 12 potentiële bewoners blij, 

en accepteren zij dat tenminste zoveel omwo-

nenden schade zullen ondervinden en stellen 

ze vele honderden mensen die dagelijks gebruik 

maken van het pad teleur? Of kiezen ze voor het 

behoud van het karakter van dit voor de dorps-

kern van Nederhorst den Berg zo bijzondere 

pad? En een belangrijke vraag: hoe komt dit 

plan eigenlijk zo ver op de agenda? 

Deze laatste vraag kan deels worden beant-

woord naar aanleiding van een WOB-verzoek, 

waarmee de correspondentie tussen een amb-

tenaar van de gemeente, de ontwikkelaar, een 

onderzoeksbureau en een inwoner van Neder-

horst den Berg boven tafel is gekomen. En die 

geven een schokkend beeld van de gang van 

zaken. 

Naar nu – uit onder meer e-mails – blijkt, ge-

niet de projectontwikkelaar al vele jaren lang 

intensieve steun van het ambtenarenapparaat 

van de gemeente. Zo heeft een zogenaamd 

‘objectief onderzoeksbureau’ (uit Zeeland nota 

bene) dat in opdracht van de projectontwik-

kelaar de plannen moest beoordelen, vele 

malen rechtstreeks gecorrespondeerd met de 

gemeenteambtenaar over de gewenste teksten 

in de rapportage, waarbij tenminste de schijn 

wordt gewekt dat naar gewenste conclusies is 

toegeschreven. Bovendien blijkt uit de infor-

matie uit het WOB-verzoek dat de projectont-

wikkelaar zijn belangen heeft laten behartigen 

door een inwoner van Nederhorst den Berg. 

Deze inwoner blijkt een langjarige persoonlijke, 

vriendschappelijke relatie met de behandelende 

gemeenteambtenaar te onderhouden, welke re-

latie lijkt te zijn ingezet om de belangen van de 

projectontwikkelaar te dienen. En dat roept op 

zijn minst de vraag op over de objectiviteit van 

de gemeente. Er zijn vele bewoners die – op zijn 

zachtst gezegd – minder medewerking hebben 

gekregen van de gemeente bij de uitwerking 

van hun plannen op het gebied van de ruimte-

lijke ordening. Op basis van het WOB-verzoek 

lijkt ook te kunnen worden vastgesteld dat de 

gemeente richting de provincie informatie over 

alternatieve bouwlocaties heeft achtergehouden 

en bovendien de situatie ter plaatse heeft ‘ge-

framed’ om maar medewerking van de provin-

cie te kunnen krijgen.

De politiek is nu aan zet. In 2012 procedeerden 

bewoners van Nederhorst den Berg succesvol 

bij de Raad van State om de bouwplannen tegen 

te houden. Dat belanghebbenden mét steun van 

de gemeente het gewoon via een omweg op-

nieuw proberen, is niet aan burgers uit te leggen. 

In een tijd waarin het vertrouwen in de politiek 

ernstig onder druk staat, is het beter om gewoon 

te luisteren naar de gerechtvaardigde wensen 

van de burgers van Nederhorst den Berg.   

Edwin Brugman

Het Ankeveensepad en de rol van de gemeente

Steeds vaker horen we dat voor leraren en leer-

lingen de smartphone een doorn in het oog is. 

Leraren worden ‘gek’ van leerlingen die onder 

de les op hun smartphone zitten en leerlingen 

zouden door de smartphone worden afgeleid 

wat leidt tot een slechte concentratie in de les. 

Aan de andere kant horen we steeds meer te-

gengeluiden tegen deze stelling. De smartpho-

ne en overige mobile devices zijn niet meer 

weg te denken uit ons huidige onderwijssys-

teem. Leraren ‘moeten’ steeds meer gebruik 

gaan maken van de smartphone, soms zelfs 

tegen wil en dank. 

Scholen hebben keuze uit twee mogelijkheden: 

de smartphone in de les verbieden of toestaan. 

Het Candea College te Duiven heeft een derde 

mogelijkheid, namelijk de telefoontas. Deze 

mogelijkheid is ingevoerd door ‘De beste le-

raar Nederlands 2015’.  De telefoontas is een 

tas met dertig aparte vakjes waarin elke leer-

ling aan het begin van de les zijn/haar telefoon 

in doet. Met de telefoontas wordt het verbod 

op smartphones gecombineerd met de hui-

dige mediaontwikkelingen. De smartphone is 

tijdens de les toch makkelijk inzetbaar, maar 

verstoort de les niet. De concentratie van leer-

lingen zal tijdens de les toenemen en leraren 

hoeven niet meer ‘gek’ te worden van storende 

mobieltjes.

De telefoontas is dus de perfecte oplossing 

voor een goed beleid rondom smartphones op 

school. Het sluit aan bij de huidige mediaont-

wikkelingen en tijdsgeest.  Daarom zeg ik: 

‘’Smartphones in de klas, kies een telefoontas!’’  

Jan Stuijver 

(leerling Candea College, VWO 5), 

Westervoort 

Smartphones in de klas, kies een telefoontas!

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

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

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw
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Scholen DOOR: HERMAN STUIJVER

Optreden Gerald Troost 
Gospelzanger Gerald Troost is vrijdag-

avond 10 februari vanaf 19.30 uur te 

gast in de Grote Kerk van Hilversum. 

Gerald zal spreken over het thema: Sterk 

in God. Na afloop zal hij een aantal van 

zijn bekendste nummers ten gehore 

brengen tijdens een miniconcert.

Locatie: Grote Kerk Hilversum, Oude 

Torenstraat; gratis, maar er is wel een 

collecte voor de onkosten. Een ieder is 

van harte welkom!

NEDERHORST DEN BERG- 2017 is 

nog maar net begonnen, maar toch 

is er al een Lector van het Jaar ge-

kroond. De Bergse Nadja Jungmann, 

lector Schulden en Incasso aan de 

Hogeschool Utrecht, wint de prijs 

die dit jaar in het teken staat van 

ongelijkheid in samenleving en on-

derwijs.

Jungmann (1974) troefde op 2 februari 

bij de uitreiking door ISO en Science-

Guide haar collega’s Louise Elffers (Ho-

geschool van Amsterdam) en Marijke 

Kral (Hogeschool Arnhem Nijmegen) 

af. Bij het ISO-seminar ‘Open voor Ta-

lent’ ontving de lector de prijs uit han-

den minister Bussemaker. 

Uit het juryrapport: ‘Er kan maar één 

lector, de Lector van het Jaarverkie-

zing winnen.  En de jury benadrukt 

nog maar eens dat het moeilijk was dit 

jaar. Toch kan er maar een zijn die in 

onze ogen het meest compleet is. Het 

werk van een lector is veelzijdig en de 

winnaar van 2017 laat zien op 

alle vlakken haar steentje bij te 

dragen.   Of het nu onderzoek, 

onderwijs, docentprofessiona-

lisering, studentbetrokkenheid, 

werkveldbetrokkenheid, multi-

disciplinariteit, exposure of het 

verbinden van maatschappelijke 

partijen is.  Nadja Jungmann, de 

winnaar van 2017, combineert 

dit allemaal in een onderwerp 

waarin een luide vraag om hulp 

hoorbaar is’. 

Eerder schreef ScienceGuide: 

‘Nadja Jungmann ontpopt zich met 

haar onderzoek nadrukkelijk als een 

belangrijke stem in de discussies hier-

over en profileert zich regelmatig in 

de media als schuldenproblematiek ter 

sprake komt. Maar dat niet alleen, want 

ook in het aanpakken van de proble-

men levert Jungmann een belangrijke 

bijdrage.’ Nadja is regelmatig in het 

nieuws over de schuldenproblematiek. 

Onder andere naar aanleiding van de 

succesvolle documentaire ‘Schuldig, 

wie betaalt de rekening’ van de omroep 

HUMAN. 

Nadja Jungmann begon haar carrière 

als fractievoorzitter D66 in de gemeen-

teraad van ’s-Graveland tussen 1998 en 

2001. Ze schreef een tien puntenplan 

armoedebeleid dat bijna geheel werd 

overgenomen en staand beleid werd. 

Nadja Jungmann 

‘Lector van het Jaar’

NEDERHORST DEN BERG- Hoe snel 

kun je stoppen? Hoe lang is een 

remweg? Deze en andere concrete 

vragen werden op de Warinschool 

besproken tijdens het project 

Streetwise van de ANWB dat in de 

praktijk laat zien hoe je je veilig 

moet gedragen in het verkeer. 

De hele dag was de ANWB aanwezig 

op deze Bergse basisschool. Ook de 

Kortenhoefse Curtevenneschool en de 

St. Antonius doen mee. Onderwijswet-

houder Sandra van Rijkom zag buiten 

toe hoe kinderen van de groepen 5 t/m 

8 het juiste verkeersgedrag werd voor-

geschoteld. De groepen 1 en 2 hadden 

al geoefend met trapauto’s in de gym-

zaal en de bovenbouwers van de groe-

pen 7 en 8 fietsten een pittig circuit. 

Met scherpe bochtjes om pilons, balan-

ceren met een ketting in één hand, over 

smalle latten rijden, de hand uitsteken 

en een noodstop maken. Maar de les 

die de 18 leerlingen uit groep 5/6 van 

juf Dagmar kregen, was zonder meer 

spectaculair. 

Remweg

De uitleg begon met de simpele prin-

cipes waar je veilig kunt lopen op het 

trottoir en op de rijbaan. Dat wisten 

bijna alle kinderen. Ook dat je bij een 

zebrapad altijd attent moet blijven, 

want een remmende auto heeft meer 

lengte nodig dan je zou vermoeden. 

Want hoe een remweg werkt, opende 

bij velen toch de ogen over het gevaar. 

Eerst sprinten de kinderen over 100 

meter om direct na de finish te stop-

pen. Met streepjes werd de remweg 

aangegeven, dat varieerde van 20 cm. 

tot bijna 2 meter. Dat heeft alles te ma-

ken met je schoenprofiel, de snelheid 

en je gewicht. Vervolgens racete de 

ANWB- mevrouw met een snelheid 

van 50 km. naar de eindstreep. De auto 

van 1150 kg. had bijna 7 meter remweg 

nodig. Het werd nog gevaarlijker toen 

dezefde proef werd herhaald met een 

vlagsignaal. De sprintende kinderen 

kwamen allemaal later tot stilstand dan 

wanneer ze automatisch stopten op de 

finishlijn. Dat heeft te maken met de 

reactietijd die je oog nodig heeft om je 

hersenen te bereiken. Dat scheelt een 

seconde oftewel een paar meter. Er zijn 

in een auto veel mogelijkheden om af-

geleid te worden voor een onverwachte 

noodstop. Denk aan het mobieltje, 

eten, kaart lezen en klierende kinderen 

op de achterbank. Ja, dat kwam voor 

moesten ook Sophie, Florine, Jaap en 

Jesper toegeven. 

Vervolgens moesten de kinderen op 

Streetwise worden op de Warin

de Overmeerseweg aangeven hoe lang de 

remweg zou zijn na een vlagsignaal van de 

juf. Een paar bijdehante jongetjes overdre-

ven door hun pilons zo’n 100 meter verder 

te plaatsen, maar verreweg de meeste kin-

deren schatten de remafstand te kort in. 

Slechts vier kinderen zouden de botsing 

overleefd hebben. Want de auto remde pas 

na ± 20 meter. 

Het laatste deel van deze straatles ging over 

autogordels die kinderen vaak niet goed 

passen. Toen de ANWB- medewerker een 

speciale kinderstoel/ zitting introduceerde, 

reageerden de kinderen lacherig. Dat vin-

den ze voor kleine kinderen, maar het is 

geen kinderzitje. Tot een lengte van 1.35 

meter verplicht in Nederland (in Duitsland, 

Frankrijk en Zwitserland zelfs 1.50 m.). Al 

met al een leuke en vooral belangrijke les. 

Hopelijk zijn deze Bergse kinderen iets 

streetwiser geworden. 

Over Streetwise

ANWB Streetwise is een van de educatie-

programma’s die dit schooljaar met subsi-

die van de provincie Noord-Holland aan-

geboden is aan de scholen in Wijdemeren. 

Het is onderdeel van de campagne Veilig 

naar School dat door de gemeente Wijde-

meren wordt uitgevoerd om de link tus-

sen scholen en wegbeheerder (educatie en 

praktijk) te maken. 

 

Graag nodigen wij jullie uit voor het 

bijwonen van de tweede Algemene 

Ledenvergadering van Vereniging De 

Bergse Akker.  Tijdens deze vergade-

ring kan iedereen zien hoe het afgelo-

pen seizoen is gegaan, wat onze plan-

nen voor het komende seizoen zijn, 

welke speeltoestellen er bij komen en 

welke hulp er nodig is om er met elkaar 

weer een geweldig seizoen van kunnen 

maken. De vergadering vindt plaats 

op maandag 13 februari om 20.15 uur 

bij De IJsclub Nederhorst den Berg 

(Blijklaan 1a). Iedere hulp is heel erg 

welkom bij onze mooie vereniging. 

Misschien vind je het leuk om een paar 

stranddiensten te doen of een activiteit 

te organiseren? Of een dagje te komen 

klussen? Met elkaar maken we er weer 

een heerlijke tijd van. 

ALV De Bergse Akker
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NEDERHORST DEN BERG- Op za-

terdag 11 februari stropen alle kinde-

ren van De Spotjes hun mouwen weer 

omhoog. De bovenverdieping van Kids-

wereld toveren we voor één keer om in 

een bakkerij en worden alle kinderen 

de beste koekjesbakkers die er zijn! Wat 

een pret om zelf je deeg te kneden en te 

rollen. Koekjes te vormen en in de oven 

te bakken. En dat is nog niet alles, je gaat 

ze ook nog eens kleurrijk versieren. 

De kosten zijn €3,- . Als je een bakkers-

schortje thuis hebt, mag je die meene-

men. De ochtend begint om 9.30 uur 

en om 11.30 uur kan je weer opgehaald 

worden en neem je de koekjes in een 

zelfgemaakte koekjesdoos mee naar 

huis. Het Spotjesteam gaaT de bood-

schappen doen en heeft alweer voorpret. 

Tot zaterdag 11 februari.

De Spotjes 

Bakken en 
versieren 

Hervormde gemeente ’s-Graveland; Noorder-

einde 14; www.hervormdegemeentesgraveland.

nl; Stalpaertstichting: www.danielstalpaert.nl; 

Kerkdienst: elke zondag om 10 uur; Dominee: 

Geert van Meijeren; dominee@hervormdege-

meentesgraveland.nl; 035-6560598. 

Heel Ankeveen was in januari in rep en roer 

omdat er ijs lag. Eindelijk! Het was eindelijk 

weer eens chaos op het Stichts End vanwege 

schaatsers. Het Bergse Pad platgetrapt, en hon-

derden mensen op het ijs. Het werd officieel 

nog afgeraden, maar men kon niet wachten. 

Ik zal u bekennen: ik ook niet. Prachtig weer, 

krakend ijs, het kon niet op. Wat ook opviel 

is de vrolijkheid van de mensen. Je zag overal 

opgetogen gezichten en stralende ogen: lekker 

schaatsen. Vrolijkheid ook naar elkaar toe, je 

geniet met elkaar van iets prachtigs in het soms 

zo grijze januari. Een heel oud lied uit de bijbel 

zingt: ‘Wat is het leven goed en mooi als men-

sen in liefde met elkaar leven! Iedereen geniet, 

zoals je geniet van de geur van olie bij een feest 

in de tempel’.(Psalm 133)  Het leven is goed 

en mooi als mensen in eendracht samenleven. 

Daarin zit ook een opdracht verscholen: het le-

ven wordt dus ook goed en mooi als mensen 

liefhebben, echt samenleven en meeleven, het 

goede voor elkaar zoeken. 

PKN Nieuws februari

Sleutels
en 
sloten
service
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Post ’s-Graveland

Nieuws van de brandweer
Zaterdagmorgen 4 februari om kwart voor 

6 kwam er bij de meldkamer een melding 

van een buitenbrand aan het Noorder-

einde bij het voetbalveldje binnen. Hierop 

werden wij gealarmeerd. Ter plekke aan-

gekomen stond er een container in de 

brand. Deze hebben wij uitgemaakt.

’s Avonds om kwart voor 10 kwam er weer 

een melding op onze pagers binnen. In 

een boot aan het Moleneind waren men-

sen niet lekker geworden. Ze klaagden 

over hoofdpijn en duizeligheid. De men-

sen werden geadviseerd door onze meld-

kamercentralist om direct naar buiten te 

gaan. Mogelijk zou het om CO gaan. Aan-

gekomen op het adres hebben wij meting 

gedaan en geconstateerd dat het inder-

daad om CO ging. Van de mensen verna-

men wij dat de aangeschafte CO-melder 

was afgegaan. Hadden zij geen melder ge-

had, wil ik niet verder denken hoe dit was 

afgelopen. De bewoners zijn met de am-

bulance naar het ziekenhuis gebracht om 

voor behandeling opgenomen te worden.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers! Wil 

je een dinsdagavond meekijken op onze 

oefenavond? Ben je tussen 18 - 40 jaar? 

Kijk op: www.kombijdebrandweer.nl of 

bel een keer voor meer informatie of een 

afspraak! 06-10318369 (na 18 uur en niet 

op zondag)

Goede doelen

WIJDEMEREN- Voor het jaarlijkse 

goede doelen project van het Roland 

Holst College, moeten de brugklas-

leerlingen in groepjes geld inzame-

len voor een goed doel. Dit kun je na-

tuurlijk op verschillende manieren 

doen, maar Jort Zwagerman en Olaf 

van de Bunt kiezen voor het wassen 

van auto’s.

De scholieren steunen met hun actie 

de Mentelity Foundation. Dit is de 

foundation van Bibian Mentel. Met 

haar foundation stimuleert Mentel 

jongeren met een lichamelijke beper-

king tot sporten. Dit doet de founda-

tion o.a. door sportieve activiteiten 

te organiseren, hoofdzakelijk in de 

boardsports. Deze activiteiten dragen 

sterk bij aan de fysieke en mentale 

ontwikkeling van de lichamelijk ge-

handicapten.

Tot zover het doel van de foundation. 

Zonder hulp kan de Mentelity Foun-

dation haar werk echter niet doen. 

Jort en Olaf willen dan ook graag een 

bijdrage aan de foundation leveren en 

u kunt hen daarbij helpen. Op woens-

dag 8, zaterdag 11 en woensdag 15 

februari wassen de 13-jarigen auto’s, 

bij Vakgarage Richtlijn in Kortenhoef. 

Via een - door de leerlingen zelf ge-

bouwde - website kunt u een afspraak 

maken om ook uw auto van een was-

beurt te voorzien. 

Potje op balie

Op de website aviakortenhoef-au-

towassen.jouwweb.nl kunt u op één 

van de genoemde data een afspraak 

maken (u kunt natuurlijk ook gewoon 

langskomen). De kosten van de was-

beurt zijn slechts € 10,-. Ook wordt 

uw bandenspanning gecontroleerd en 

waar nodig bijgepompt. Verder kunt u 

uw vloeistoffen met 30% korting laten 

bijvullen. 

Dus is uw auto vies en wilt u graag de 

Mentelity Foundation steunen: breng 

uw auto dan op woensdag 8, zaterdag 

11 of woensdag 15 februari bij Vakga-

Laat uw auto wassen voor het goede doel
rage Richtlijn in Kortenhoef. Mocht uw 

auto geen schoonmaakbeurt nodig heb-

ben, maar wilt u Jort en Olaf wel helpen, 

dan zijn losse donaties ook altijd welkom. 

Bij Vakgarage Richtlijn Kortenhoef staat 

een potje op de balie, waarin u uw dona-

ties kwijt kunt.

NEDERHORST DEN BERG- Voor 

vrijdagavond 24 februari staat de 

jaarvergadering van de Historische 

Kring Nederhorst den Berg op het 

programma. 

De vergadering wordt gehouden in 

de Bergplaats en begint om 20.00 uur, 

met de traditionele punten, zoals de 

jaarverslagen, het verslag van de kas-

commissie, de rekening/begroting, 

bestuursverkiezing, stand van zaken 

werkgroepen, de plannen voor 2017 

en de rondvraag. 

Nieuwe bestuursleden gezocht

Voor wat de bestuursverkiezing be-

treft is het volgende van belang. De 

voorzittersfunctie is vacant en de se-

cretaris Ans Baar stelt haar functie be-

schikbaar. Voor de open plaatsen zijn 

we naarstig op zoek naar kandidaten. 

Interesse om je in te zetten voor het 

behoud van de plaatselijke historie en 

dit te waarborgen voor de toekomst? 

Schroom niet en meld je aan! Dat kan 

tot voor de opening van de vergade-

ring bij Ton Kuijs 0294-253443 of Ans 

Baar 06-13854825. Ook 

voor informatie over de 

vacatures kun je hier te-

recht. 

De Nieuwsbrief met 

informatie voor de ver-

gadering, wordt voor-

afgaand aan de verga-

dering in de Bergplaats 

uitgereikt en is vanaf 15 

februari te lezen op de 

website: www.histori-

schekring.nl.

Fotopresentatie

Na het officiële deel en 

een korte pauze is om ca. 

20.30 uur het woord aan 

Gerard Baar en Teus van 

de Kemp voor het tonen 

van beeldmateriaal uit 

de huiscollectie van de 

Historische Kring. Het 

accent ligt hierbij op 

foto’s uit het album met 

een aantal kinderen dat door kraam-

verzorgster Grada Nieuwendijk op de 

wereld is geholpen. Het doel daarbij is 

de ontbrekende namen te achterhalen. 

Graag tot ziens op 24 februari in de 

Bergplaats, De toegang is gratis

Historische Kring Nederhorst den Berg

Foto’s uit album Grada Nieuwendijk

WIJDEMEREN- Het bestuur van de 

Stichting Goedemeren heeft op 31 

december 2016 de stichting opge-

heven. 

Goedemeren was een vriendenclub die 

geld inzamelde voor goede doelen. De 

stichting stelde zich ten doel projecten 

voor kinderen die niet deel kunnen 

nemen aan sportieve of culturele acti-

viteiten te ondersteunen. Goedemeren 

was vanaf het begin betrokken bij de 

financiering van het Jeugd Sport Fonds 

Wijdemeren. Daarnaast waren er di-

verse projecten die de stichting onder-

steunde: de stichting LOL die muziek-

onderwijs op de basisscholen begeleidt, 

de deelname van het Snowekoor aan 

een internationaal muziekfestival, het 

Kindervakantiewerk in Nederhorst 

den Berg, scouting Klaas Toxopeus en 

de jeugdmuziekafdeling van BMOL 

uit Kortenhoef en kinderactiviteiten in 

Loosdrecht.

“We hebben de afgelopen 5 jaar zinvol 

werk verricht” zegt voorzitter Jan ten 

Rouwelaar “maar we hebben het ge-

voel dat andere instellingen onze taken 

kunnen overnemen. Je hebt naast de 

stichting Leergeld sinds kort ook het 

Gemeenschapsfonds dat projecten zal 

ondersteunen. Je moet niet met z’n al-

len in dezelfde vijver vissen als je geld 

wilt werven. Daarom hebben wij ons 

terug getrokken.” Pogingen tot samen-

werking leverden geen resultaat op.

Voorzitter Ten Rouwelaar, penning-

meester Van Praag, secretaris Snoeren 

en algemeen bestuurslid Stuijver heb-

ben besloten het resterende kapitaal 

over te maken naar het Jeugd Sport 

Fonds van de gemeente Wijdemeren. 

Stichting Goedemeren opgeheven
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Be Happy & Healthy
Accepteer anderen

Barbara Schriek (27) leeft volgens een po-

sitieve healthy lifestyle. In deze rubriek 

schijnt zij haar licht over geluk, positiviteit 

en een gezonde levensstijl in de hoop de le-

zer achter te laten met een glimlach of een 

positieve kijk op de wereld. Ze studeerde 

journalistiek, deed een cursus Personal 

Nutrition en Positieve Psychologie.

We proberen zo hard om anderen te verande-

ren, zodat ze passen in ons beeld van hoe diege-

ne moet zijn. Maar wij willen zelf toch ook niet 

veranderen? En naar het beeld van wie moet je 

dan veranderen, iedereen heeft andere normen, 

waarden en verlangens. In plaats van dit maar 

te willen, is het veel beter de ander te accepteren 

zoals hij of zij is. Je zult zelf rustiger worden en 

minder geïrriteerd raken. Daarom zal ik je tips 

geven hoe je anderen kan accepteren zoals ze 

zijn.

1. Leer accepteren! Als een ander weet dat jij 

hem of haar accepteert zoals diegene is, zal 

ie ook veel meer zichzelf zijn. En jij zult veel 

liefdevoller overkomen. 2. Fouten maken mag 

jij, dus waarom hij niet? Als je anderen steeds 

maar wilt behoeden voor fouten, dan leren ze 

het niet. En het is soms pijnlijk om te zien, maar 

soms is dat de beste leerschool. Die ervaring 

kunnen ze meenemen voor later. 3. Verwacht 

jij misschien te veel van een ander? Bedenk 

eens wat je van een vriend/familielid/kennis 

verwacht en hoeveel 

van hen ook echt aan 

dat plaatje voldoen. 

Weten deze mensen 

ook wat jij van hen 

verwacht? Als jullie 

beiden andere verwachtingen hebben, kan het 

als resultaat irritatie of teleurstelling opleve-

ren. 4. Oefen met vriendelijkheid en empathie. 

Probeer jezelf echt in een ander te verplaatsen. 

Probeer te voelen wat hij voelt en geef er geen 

oordeel aan. Probeer het ook niet op te lossen. 

Bied een luisterend oor. Wees er voor elkaar. 5. 

Stop met (voor)oordelen. Jij wilt zelf ook niet 

veroordeeld worden. Het lijkt dan net of je je-

zelf beter vindt dan de ander. Dat wil je niet. 

Het kan zelfs zo ver gaan dat je een ander een 

minderwaardigheidscomplex aanpraat. 6. Ac-

cepteer jezelf. Als je niet blij bent met jezelf en 

jezelf niet accepteert, dan sta je nooit open voor 

anderen. Eigenlijk zou je moeten beginnen met 

stap 6. En deze stap is niet alleen belangrijk in 

het leren accepteren van anderen. Het zal je 

helpen in een heleboel aspecten in het even. Ga 

stap voor stap te werk en maak jezelf steeds een 

mooier mens!

Voor meer inspiratie/vragen/reageren:

www.behappyandhealthy.nl

facebook.com/behappyandhealthynow

instagram.com/behappyandhealthy.nl

Herkent u dit? We zijn druk, 

druk, druk en racen maar 

door. 

Regelmatig bewegen en iets 

van mindfulness of yoga voor 

meer rust in het hoofd zou een 

goed idee zijn om het drukke 

bestaan te kunnen volhouden. 

Maar minstens twee keer per 

week de deur uitgaan, kost 

weer veel tijd. En zo komt er 

wellicht (weer)niets van de 

plannen terecht.

Daarom wil ik u graag kennis 

laten maken met Yogadance! 

Het is nieuw, echt leuk en heel 

goed voor je gezondheid. Con-

ditie verbeteren en stress re-

ductie tegelijk! Een gouden sa-

mensmelting van eenvoudig te 

volgen, vloeiende dans en oe-

feningencombinaties op heer-

lijke muziek met tegelijkertijd 

aandacht voor ademhaling en 

meer rust in je hoofd.

 Kom yogadance gewoon eens 

proberen, de eerste les is gratis!

De lessen worden gegeven 

door Renee Beekmans in 

Loosdrecht, Eikenlaan 17a. 

Dinsdagavond en Donderdag-

ochtend.

Meer info: Tel: 0626122790  

email: renee@reneebeekmans.

nl  FB: yogadancebyrenee

Twee vliegen in een klap

Vorige week belandde bij alle 

inwoners van Kortenhoef het 

programmaboek van de 

Turftrappers in de brieven-

bus. Een mooi kleurrijk boek-

je met alle informatie over 

het carnavalsweekend eind 

februari. 

De 38e hofh ouding, onder lei-

ding van Prins Dennis de 1e 

en zijn Prinsessen Marijke en 

Eveline, gaan er samen met 

(jeugd) Prins Mees, Prinses 

Sharon, Adjudant Ruben en 

Hofdame Indy weer een leuk 

feest van maken!

Naast het groot Carnaval op 

zaterdagavond 

25 februari, 

de optocht en 

het kindercar-

naval op zon-

dagmiddag 26 

februari, vindt 

er op vrij-

dagavond 24 

februari een 

kroegentocht 

plaats. Deze 

tocht langs de 

plaatselijke ca-

fés voorafgaand aan het carna-

valsweekend is weer terug van 

weggeweest. 

Meer details over deze acti-

viteiten kunt u lezen in het 

boekje, of vindt u op de ver-

nieuwde website 

www.deturft rappers.nl.

Carnaval in Turfendonk

Yogadance
by renee
Yogadance
by renee

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur 

‘Mannenavond’ in het Soc. 

Cultureel Centrum a.d. 

Blijklaan in Ned. den Berg. 

Gastheer Fouad nodigt alle 

mannen van harte uit.

Klusjesteam Wijdemeren, voor 

ouderen en hulpbehoevenden. 

Eerste uur: € 3,-. K’hoef/’s-

Graveland/Loosdrecht: 035-

6561860. A’veen/Nederhorst: 

035-6563001. Ook extra klus-

sers gezocht!

Kort nieuws

Dinsdag 20.00
Donderdag 10.00

Eikenlaan 17a
Loosdrecht

Tel: 06 261 227 90
renee@reneebeekmans.nl
fb: yogadancebyrenee

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

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

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

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

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

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

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680
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Van 18 tot en met 26 februari orga-

niseert Natuurmonumenten bij het 

Bezoekerscentrum in ’s-Graveland 

een aantal leuke jeugdactiviteiten. 

Deze activiteiten zijn geschikt voor 

gezinnen met kinderen en duren 

ca. 1,5 uur. Deelname uitsluitend na 

aanmelding en betaling vooraf via 

www.natuurmonumenten.nl/bc-

gooienvechtstreek

Struinen met de boswachter 

(vanaf 6 jaar)

Ga samen met de boswachter op ont-

dekkingsreis door de ’s-Gravelandse 

Buitenplaatsen Boekesteyn en Schaep 

en Burgh. Neem je camera mee om on-

derweg foto’s te maken. Zorg dat je een 

tasje bij je hebt voor bijzondere vond-

sten. In het bezoekerscentrum krijgen 

de vondsten een plek in de interactieve 

natuurwand. Zaterdag 18 februari, 

dinsdag 21 februari, vrijdag 24 februari 

en zondag 26 februari.

Uilenballen uitpluizen (vanaf 8 jaar)

Pluis een uilenbal uit en ontdek wat 

erin zit! Een uil eet kleine dieren zoals 

muizen en vogeltjes. Af en toe braakt 

hij een bal uit. Daarin zitten delen die 

hij niet kan verteren: haren, botjes en 

Naar buiten in de voorjaarsvakantie

De ijskelder op buitenplaats Schaep 

en Burgh in ’s-Graveland is in trek 

bij overwinterende vleermuizen. 

In totaal 14 vleermuizen, waarvan 

13 watervleermuizen en 1 gewone 

grootoorvleermuis hangen in diepe 

rust aan de muren van de voor-

malig ijskelder. Dit aantal stelde 

Natuurmonumenten vast aan de 

hand van de jaarlijkse wintertelling. 

Optimale omstandigheden 

Al 44 jaar achter elkaar overwinterd een 

stabiele populatie vleermuizen in de 

vochtige, donkere kelder. De afgelopen 

winters sliepen er gemiddeld 10 dieren. 

Afgelopen zomer is de ijskelder onder 

handen genomen om de omstandig-

heden voor de vleermuizen nog verder 

te optimaliseren. De kelder is opnieuw 

beplant en rondom de kelder zijn kas-

tanjes en rododendrons aangeplant. In 

de kelder is een nieuwe zandlaag aange-

bracht. Zodoende blijft de luchtvochtig-

heid hoog en dat is belangrijk voor de 

soorten die hier te vinden zijn, zoals de 

franjestaart, watervleermuis, grootoor-

vleermuis en baardvleermuis. In 1994 is 

het stalen hek vervangen voor een hou-

ten deur met invliegopening. Hierdoor 

is de kelder gemakkelijk te bereiken voor 

de dieren. Wat de ijskelder nog meer tot 

een ideaal winterverblijf voor de vleer-

muizen maakt is de rust en het ontbre-

ken van licht.

Vriezer

De ijskelder, daterend uit de 1810, 

bevindt zich achter het landhuis 

Schaep en Burgh. De cirkelvor-

mige kelder is herkenbaar als 

begroeide heuvel en heeft de toe-

gang aan de

noordkant. In de ijskelder werd 

ijs bewaard, wat gebruikt werd in 

de keuken van de landhuizen om 

bijvoorbeeld vlees en vis goed te 

houden. Het is de voorloper van 

Cultuur & natuur

NEDERHORST DEN BERG- Kent u de 

componiste Lera Auerbach al? Zij 

is echt zo’n duizendpoot, want be-

halve componiste is ze ook pianiste, 

studeerde ze literatuurwetenschap, 

schrijft ze proza en poëzie in het 

Russisch en heeft ze verschillende 

libretto’s op haar naam staan. Het 

Delta Pianotrio onderhoudt goede 

contacten met de componiste en dit 

drietal mocht afgelopen december 

de Nederlandse première spelen 

van haar tweede pianotrio ‘The mir-

ror with three faces’. 

Zelf speelde Auerbach (natuurlijk) de 

oer-première in Amerika. Dit stuk van 

22 minuten staat ook in het Jagthuis 

op het programma. Daarvoor wordt 

een pianotrio van Haydn gespeeld en 

na de pauze klinkt het eerste pianotrio 

van Schumann. Dat u het Delta Piano-

trio in het Jagthuis kunt horen is rede-

lijk bijzonder. Het drietal is weliswaar 

Nederlands, maar niet vaak in het 

land: Vera Kooper is de pianiste, Ge-

rard Spronk de violist en Irene Enzlin 

de celliste. Zij leerden elkaar kennen 

in Salzburg, speelden (Nederlanders 

onder elkaar) leuk een middagje pia-

notrio en zijn nu een vooraanstaand 

pianotrio met een leuke prijzenkast. 

Hoe snel kan het gaan. Grijp uw kans 

en kom in het Jagthuis naar het Delta 

Pianotrio luisteren, dat is dichterbij 

dan China waar ze volgende maand 

spelen. Het concert van het Delta Pi-

anotrio vindt plaats op vrijdagavond 

17 februari en begint 

om 20.15 uur. Zoals 

gebruikelijk bij de 

vrijdagavondconcer-

ten is er voorafgaand 

aan het concert om 

zeven uur voor de 

eerste 20 belangstel-

lenden gelegenheid 

aan te schuiven aan 

tafel. U krijgt voor 

32 euro het concert 

en een heerlijk vege-

tarisch twee-gangen 

menu voorgeschoteld.

Delta Pianotrio: vrijdag 17 februari 

2017, aanvang 20.15 uur, entree 17,50 

euro (tot 25 jaar 10 euro). Reserveren 

via de website www.jagthuis.nl, per 

Delta Pianotrio concerteert in het Jagthuis 

Vleermuizen overwinteren in ijskelder ’s-Graveland

Wandel mee met de boswachter over 

de buitenplaatsen in ‘s-Graveland. 

Deze activiteit, speciaal voor volwas-

senen, duurt ongeveer 1,5 uur. 

De ’s-Gravelandse buitenplaatsen ken-

nen een boeiende geschiedenis. Wat 

in de 17e eeuw begon als investering 

van rijke Amsterdamse kooplieden in 

ontgonnen heidegebied, groeide door 

de eeuwen heen uit tot een prachtig 

historisch natuurgebied met statige 

landhuizen op parkachtige landgoe-

deren. Ga mee en ontdek de natuur 

en de cultuurhistorie op Boekesteyn, 

Schaep en Burgh en Bantam. De bos-

wachter weet de mooiste plekjes te 

vinden. Neem warme kleding en/of 

regenkleding mee.

Reserveer snel, want vol = vol. Er is 

een maximum aantal deelnemers. 

Voor alle activiteiten geldt deelname 

uitsluitend na aanmelding en betaling 

vooraf via deze website. Honden zijn 

niet toegestaan.

Bezoekerscentrum 

Gooi en Vechtstreek, 

Noordereinde 54-b; 

zaterdag 25 febru-

ari van 14.00 – 15.30 

uur; leden Natuur-

monumenten € 5,00 

niet-leden 8,00.  

www.natuurmonu-

menten.nl/bcgooien-

vechtstreek

Ontdek de buitenplaatsen van ’s-Graveland

e-mail via stal@jagthuis.nl of telefonisch 

0294-252609. De locatie van het concert is 

Het Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst 

den Berg (Horstermeer).

schedeltjes. De boswachter weet hier al-

les van. Je krijgt je eigen uilenbal om uit te 

pluizen. Wat vind jij? Met behulp van een 

zoekkaart kom je erachter wat de uil gege-

ten heeft. Uitgeplozen? Plak wat je gevon-

den hebt op een kaartje en neem dat mee 

naar huis! 

Woensdag 22 februari om 13.30 uur en om 

15.00 uur

Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, 

Noordereinde 54B ’s-Graveland, 035 - 

6563080.

onze vriezer. De kelder is, vanwege de rust 

voor de dieren, niet toegankelijk voor bezoe-

kers. Wel is de ijskelder van buiten te bewon-

deren. Kom zelf kijken! 



Woensdag  februari 12 Weekblad Wijdemeren

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005
Op woensdag 15 februari 

vertoont De Dillewijn de film 

‘Bloed, Zweet en Tranen’. 

Deze film laat de worsteling 

zien van Hazes met zichzelf 

aan de hand van drie perio-

des uit zijn leven: begin jaren 

zestig, toen hij werd ontdekt, 

begin jaren tachtig, toen hij 

doorbrak, en de laatste maan-

den voor zijn dood in 2004. 

We zien Hazes, gespeeld door 

Martijn Fischer, lijden onder 

zijn hardvochtige vader. We 

krijgen een mooi beeld van 

de vriendschap met zijn pro-

ducer, Tim Griek en van zijn 

leven met Rachel, zijn grote 

liefde! De rode draad in Ha-

zes’ leven én in deze film is het 

onafscheidelijke pilsje. Als hij 

flauwvalt, doet hij dat reikend 

naar zijn biertje. Als hij sterft, 

valt het blikje uit zijn hand.

Woensdag 15 februari; aan-

vang 20:15 uur; kaarten a € 

6,50 via www.dedillewijn.nl

Hazes film in De Dillewijn

‘Bloed, Zweet en Tranen’

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

De Dillewijn

Aaipet is een stoere show 

met aaibare apparaten. Een 

plat beeldscherm wordt een 

wonderlijke tovermachine. 

Het is namelijk ook een ha-

mer, een frisbee of het hoofd 

van een vriendelijke robot. 

Je kunt er op zitten of ermee 

ping pongen! AaiPet is een 

hilarische voorstelling voor 

kinderen vanaf 2 ? jaar, zonder 

praatjes, met veel muziek, ma-

gie en beweging.

Twee stoere acteurs beginnen 

vrolijk te goochelen, en tove-

ren bananen uit I-pads. Maar 

de I-pad komt in opstand, en 

stuurt alles in de 

war. Wie bestuurt 

nu wie? Stel je 

eens voor dat er 

een knop bestaat 

waarmee je de 

kleur van je haar 

kunt veranderen 

in fluorgroen of 

pimpelpaars. Een 

knop op een ap-

paraat, die de we-

reld mooier maakt dan die in 

eerste instantie lijkt! Onze ge-

neratie peuters groeit op tus-

sen I-pads. Maar als die alles 

voor je bedenkt en oplost, hoe 

zelfstandig groei je dan op?

Nieuwsgierig geworden? Be-

kijk de trailer alvast op www.

dedillewijn.nl

Zondag 12 februari; aanvang 

11:00 uur; kaarten a € 7,50 te 

bestellen via de website.

Zondag 12 februari in Dillewijn

Kindervoorstelling ‘AaiPet’  

Eigentijdse goed onderhouden 
gezinswoning met vrij 
uitzicht over de knotwilgen, 
weilanden en slootjes. Glad 
stucwerk, gemoderniseerde 
keuken en sanitair, grote 
dakkapel aan de achterzijde. 
CV 2015, vernieuwd elektra, 
schitterende zolderkamer, 
speelse Z-vormige woonkamer.  

Vincent van Goghstraat 14 Ned. den Berg

NIEUWNIEUW

Vraagprijs € 279.500,- k.k.

Kort nieuws

BEZORGERS GEZOCHT!!
Het Weekblad Wijdemeren is op zoek naar bezorgers  voor ’s-Gra-
veland en Kortenhoef. Het bezorgen van het Weekblad Wijdeme-

ren is slechts 1 x per week. Lijkt het je leuk om dit te doen? Neem 

dan z.s.m. contact op met: 06-13667848

Weekblad Wijdemeren

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-

sterking. Op 3 niveaus biljar-

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

in sporthal Eikenrode, Loos-

drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 

aan:06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten 

van Spotjes, Spotpourri, Open 

Atelier, Handwerkatelier op 

www.despotfabriek.nl

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; lo-

catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131.

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelinge-

tje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: 

tgooi@humanitas.nl of 035-

6286093.
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Gezondheid

NEDERHORST DEN BERG- Op zater-

dag 4 februari kwamen vijf turnploe-

gen van AGV Nederhorst in actie bij 

de Mini Drie/ Vierkamp te Wilnis. 

Vier meisjesploegen en één jongens-

ploeg.

In de categorie Driekamp 6-8 jaar 

werd geturnd op balk, brug en vloer. 

Nederhorst- 3 werd van de 23 ploegen 

7e, wat een heel mooi resultaat was, 

omdat een aantal meisjes voor het 

eerst aan een wedstrijd meedeed. Dus 

de tranen na afloop waren zeker niet 

nodig, want jullie hebben echt heel 

goed gepresteerd voor zo’n eerste keer. 

Nederhorst-2 werd in deze categorie 

dik verdiend eerste en de meisjes kre-

gen allemaal een prachtige medaille.

Nederhorst-1 mocht turnen in de 

Vierkamp, dus de meisjes sprongen 

extra op de trampoline. Dit ging als 

een speer en de girls kregen een zilve-

ren medaille omgehangen! De meiden 

van Nederhorst-4 deden het geweldig 

in de Vierkamp 9-11 

jaar en het zag er zo 

strak en gelikt uit, 

dat zelfs de meeste 

juryleden erg on-

der de indruk wa-

ren. Ondanks dat 

juf Elly flink aan de 

bak moest om haar 

recht te halen van-

wege ondeskundig-

heid van bepaalde 

juryleden, mochten 

deze meisjes plaats 

nemen op het hoogste podium.

En als laatste de jongens die dit jaar 

weer mee konden turnen in de Drie-

kamp. Tijdens de training ging het 

niet altijd even gemakkelijk. Maar op 

deze dag deden de boys het geweldig. 

Bloedserieus en gespannen behaalden 

de toppertjes een eerste plaats! We zijn 

trots op alle ploegen.

AGV bedankt juf Tiny en Annet voor 

hun bijdrage als jurylid, want zonder 

hen kunnen wij niet deelnemen aan 

deze wedstrijden. Ook een dikke duim 

voor alle ouders en familie, voor hun 

steun aan de kinderen, want ondanks 

de chaos op de overvolle tribune zijn 

wij toch altijd heel blij dat jullie er zijn!

Nu weer even rust in de tent, maar de 

finale in april te Soest en de recrean-

tendag in mei staan weer op de agen-

da. Dus ook daarvoor gaan we weer 

flink aan de slag.

Successen van AGV in Wilnis 

Kom badmintonnen 
Het Jeugd Activiteiten Programma or-

ganiseert een kennismakingsprogram-

ma voor de kinderen van de Bergse 

basisscholen. Ook badmintonvereni-

ging De Blijkklappers doet weer mee. Je 

kunt je inschrijven t/m 26 februari op: 

info@sportservicehetgooi.nl. Of bel: 06-

53479873 / 06- 30639754.

De Blijkklappers staan in sporthal De 

Blijk voor je klaar op de woensdagen 8, 

15, 22 en 29 maart tussen 18.30 en 19.30 

uur. Doe mee!

Met de auto-inbrakengolf in 

Kortenhoef deze week hebben wij 

als politie gemerkt hoe effectief de 

WhatsApp buurtpreventiegroepen 

kunnen werken. Graag maken wij u 

attent op deze WhatsApp groepen, 

maar ook op het project Camera in 

Beeld in dit kader: 

Politie Wijdemeren zoekt camera-

systemen

Veel ondernemers gebruiken camera’s 

voor het houden van toezicht en het 

beveiligen van hun panden en goe-

deren. Ook steeds meer particulieren 

gaan hun eigendommen beveiligen 

met camera’s. De politie gebruikt in 

het dagelijks werk vaak camerabeelden 

om misdaden op te lossen. Om te we-

ten waar camera’s geïnstalleerd zijn en 

wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik 

van een databank genaamd Camera in 

Beeld. Met deze databank kan de po-

litie nog sneller zien waar in de buurt 

van een gepleegd strafbaar feit zich ca-

mera’s bevinden die mogelijk beelden 

van de dader hebben en hierdoor een 

gebied sneller bekijken. Ziet de politie 

dan dat u camera’s heeft die van nut 

zouden kunnen zijn, neemt de poli-

tie contact op met de eigenaar van de 

betreffende camera. Hierdoor kunnen 

daders mogelijk sneller worden opge-

spoord en uw aangifte wellicht worden 

opgelost.  

Doet u mee met Camera in Beeld? Dan 

helpt u om uw buurt veiliger te maken! 

U kunt zich voorzien van informatie 

over dit systeem en aanmelden via in-

ternet op  www.politie.nl/cib. Mocht de 

link niet werken kunt u op www.poli-

tie.nl zoeken naar het thema Camera 

in Beeld. Beschikt u niet over internet 

kunt u contact opnemen met de politie 

Wijdemeren en helpen zij u bij het toe-

voegen van de gegevens.

Whatsapp Buurtpreventie

Met dit systeem kunt u in uw eigen straat/

wijk deelnemen aan een burengroep die 

via de WhatsApp applicatie op uw mobiele 

apparaat kan helpen om verdachte situaties 

aan te pakken. 

De kracht hierin zit hem in het feit dat u 

er niet alleen voor staat. Met elkaar ziet u 

meer en kunt u meer. Hoe meer burgers 

deze applicatie gebruiken hoe beter de po-

litie u kan ondersteunen en een verdacht 

persoon kan aantreffen/controleren in uw 

straat/wijk. Tevens kan na een gepleegd 

strafbaar feit of verdachte situatie snel on-

derling besproken worden of er getuigen in 

de straat zijn geweest die vervolgens aan de 

politie kunnen worden overgedragen. Bent 

u nog geen lid? Meldt u zich dan aan via de 

website http://wabp.nl. 

Help de politie

Huisarts Trudy Seldenrijk nam op 

21 januari afscheid van haar prak-

tijk aan de Neuweg in Hilversum. De 

huisarts vroeg aan haar patiënten in 

plaats van een persoonlijk cadeau 

om een bijdrage te geven voor de 

dag `Bewust bewegen’ die Viore op 

zaterdag 8 april organiseert voor 

mensen die leven met kanker. 

Viore is natuurlijk heel blij met de gif-

ten en de aandacht. “Geweldig, er is al 

ruim € 3.100,- overgemaakt!  We weten 

dat bewegen -ook bij kanker- zo enorm 

belangrijk is. Daarom gaan we deze 

dag organiseren”, zegt Viores directeur 

Miranda van den Eijnden. “Ook na 8 

april zullen wij diverse bewegingsacti-

viteiten in ons uitgebreide programma 

opnemen”. 

Viore

Bij Viore staan de 

deuren op het Oos-

tereind 115 open 

op alle weekdagen 

tussen 10 en 16 uur. 

Zonder afspraak of 

verwijzing kunnen 

bezoekers dan terecht voor een luiste-

rend oor en voor informatie over het 

uitgebreide aanbod aan activiteiten en 

lezingen. Bezoekers kunnen ook een 

afspraak maken voor (gratis) indivi-

duele gesprekken over bijvoorbeeld 

kanker en bewegen, kanker binnen het 

gezin en je leven weer opbouwen na 

kanker. Zie voor meer informatie ook 

de website: www.viore.org; Oostereind 

115, 1212 VH Hilversum;  tel. 035-

6853532 info@viore.org. 

Patiënten van vertrekkend 
huisarts steunen Viore 

Ingezonden brieven 

Mooie huizen! En een prachtige locatie! Ja, 

dáár zou ik ook best willen wonen! Maar 

toch hoop ik vurig dat het stukje groen 

aan het Ankeveensepad onbebouwd blijft. 

Natuurlijk is er behoefte aan seniorenwo-

ningen, vooral gezien de vergrijzing van 

de bevolking. En natuurlijk is het fijn als 

deze huizen nabij winkels en andere voor-

zieningen staan.

Dat deze benaming aan de geplande hui-

zen aan het Ankeveensepad wordt gege-

ven gaat er bij mij niet in. Vooral omdat 

het huizen met een garage (?) zijn. Waar-

om moeten deze huizen bij het centrum 

als er een auto is om zich in te vervoeren?

Ik gun iedereen een mooi huis en een 

mooie locatie om te wonen. Echter niet op 

deze locatie!

Er zijn andere locaties te vinden waar 

woningen voor ouderen gebouwd kun-

nen worden. Waarom niet proberen om 

huizen of appartementen te bouwen op 

Overmeerseweg, naast de apotheek, in 

plaats van vier grote (m.i. lelijke) huizen 

waarvoor naar het schijnt niet zoveel ani-

mo is. Of op de binnenkort vrijkomende 

locatie aan het Juliana-Bernhardplein?

In het Weekblad Wijdemeren van 18 ja-

nuari jl. stond een artikel over de heer 

Boeve. Op de vraag of hij een levensmotto 

heeft was zijn antwoord: “Dat is een lastige 

vraag. Als kind ben ik in de natuur opge-

groeid met ouders die vertelden hoe mooi 

de natuur is. De natuur is zo belangrijk; het 

hoogste goed dat we hebben. Ik hoop dat 

mensen tot bezinning komen en de na-

tuur weer boven winstbejag gaan stellen. 

Ik ben nu oud. Ik heb mijn best gedaan om 

‘het evangelie van de natuur’ te verkondi-

gen. Dat is eigenlijk mijn doel geweest.”

Laten wij ook ons best doen om de natuur 

te verdedigen. Bezint eer ge begint, want 

gedane zaken nemen geen keer…

Wilma Snel, Nederhorst den Berg

Ankeveensepad - een prachtplek
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Natuurgebied Ankeveensepad alsnog 
opgeofferd voor woningbouw?
Als het aan projectontwikke-
laars ligt, wordt het fraaie na-
tuurgebied dat direct grenst 
aan de dorpskern van Neder-
horst den Berg opgeofferd voor 
een rij woningen. Groen wordt 
vervangen door beton en ste-
nen. Nu het nog kan maken 
natuurliefhebbers en bewoners 
zich sterk voor behoud van de 
natuur. De politiek is aan zet om 
de bouwplannen te voorkomen.

Het Ankeveensepad maakt de 
dorpskern tot iets bijzonders. Wei-
nig dorpen kennen zo’n directe toe-
gang tot de natuur. De hoge bomen 
aan de ene kant van het pad en de 
vaart aan de andere kant van het 
weiland herbergen vele vogelsoor-
ten en een rijke vissenstand. Veel 
dorpsbewoners genieten van de rust 
en de natuur, die zich zo dichtbij de 
dorpskern bevindt. 

Bouwplannen

Projectontwikkelaars en een wo-
ningbouwcorporatie hebben plan-
nen ontwikkeld voor de bouw van 
zo’n 22 woningen aan het Anke-
veenspad. Daarmee verdwijnt een 
groot stuk grond, dat bij de stand-
koming van het nog vrij recente 
bestemmingsplan bestemd is als 
natuurgebied. 

Directe gevolgen bouwplannen

Wanneer daadwerkelijk gebouwd 
zal worden op de voorgenomen 
plek,  zal dat verstrekkende gevol-
gen hebben:
• Een groot deel van het na-

tuurgebied wordt opgeofferd, 
waardoor het Ankeveenspad 
als recreatiegebied voor vele 
natuurliefhebbers en dorpsbe-
woners wordt onaanvaardbaar 
aangetast

• Een groot stuk historisch erf-
goed wordt onomkeerbaar ver-
woest

•  Het unieke karakter van de 
dorpskern – dat nu directe toe-
gang heeft tot een natuurgebied 
– gaat verloren.

Natuurgebied en recreatiezone onder 

druk

De prachtige natuur van (de omge-
ving van) de Spiegelplas wordt direct 
bedreigd, omdat het landschap aan 
het Ankeveensepad niet alleen gro-
tendeels natuurgebied is, het vormt 
ook een belangrijke bufferzone tussen 
de Spiegelplas en de bebouwing.
Niet voor niets maakt het Anke-
veensepad deel uit van verschillende 
wandelroutes, waaronder de door de 
ANWB en Natuurmonumenten uit-
gezette Bommelsteinroute (naar het 
kasteel de Nederhorst waar Olivier 
B. Bommel tot leven kwam), die door 
wandelaars vanuit heel Nederland 
graag worden bezocht. 
Naast wandelaars vanuit het hele land, 
komen talloze vogelaars graag naar 
het Ankeveensepad. Bovendien wordt 
door veel omwonenden gebruik ge-
maakt van het pad, om te wandelen, 
te sporten, en in de zomer vooral om 
bij het zwemgebied te komen.

Historisch ergoed gaat verloren

Het beoogde terrein is nu bestemd 
als natuurgebied. Van oudsher liep 
langs het Ankeveensepad een uit-
wateringskanaal dat het uitgemalen 
water afvoerde naar de voormalige 
Reevaart. 
Woningbouw op deze plek zou het 
karakter van de omgeving grondig 
vernielen. Voor een beleving van de 
historie van Nederhorst den Berg is 
juist dit kleine stukje natuurgebied 
essentieel.
Een wijziging van het bestemmings-
plan van de omgeving (dat nog geen 

vier jaar geleden door de gemeente-
raad is vastgesteld), betekent dus een 
drastische verandering in de histori-
sche waarde van het gebied.  

Unieke karakter dorpskern verdwijnt

Het Ankeveensepad is een oude ver-
binding naar Ankeveen door het pet-
gaten gebied. 
Veel is in de laatste eeuw verloren 
gegaan door de zandwinning, slechts 
aan de rand zijn kleine gebieden ge-
spaard gebleven. 
Het bijzondere van vooral het begin 
van het Ankeveensepad, waar de 
bouw gepland is, is de directe over-
gang van dorpskern naar een uniek 
stuk verveningslandschap, waardoor 
het een zeer geliefd deel van de klei-
ne nostalgische dorpskern is. Deze 
verstedelijking van het natuurgebied 
is ongewenst

Natuurliefhebbers en bewoners van 

Nederhorst den Berg laten het er niet 

bij zitten

Het vernietigen van natuurgebied – 
voor vele bewoners en natuurliefheb-
bers van groot belang – om een rijtje 
woningen te kunnen bouwen, is in 
de huidige tijd eigenlijk ondenkbaar. 
Er zijn genoeg locaties aan te wijzen 
in Nederhorst den Berg waar al een 
bouwbestemming voor is, of waar 
grond braak ligt. Op deze locaties 
zou herontwikkeling voor bijvoor-
beeld seniorenwoningen of sociale 
woningbouw een goede toevoeging 
zou zijn. 

Beroep op het gezond verstand van 

de gemeenteraad

In oktober 2012 verbood de Raad van 

State woningbouw op het Ankeveen-
sepad vanwege het belang van natuur-
behoud. Projectontwikkelaars en de 
woningbouwcorporaties proberen het 
nu opnieuw. De bouwplannen werden  
voor de kerstvakantie gepresenteerd 
en op 6 januari buigen leden van de 
gemeenteraad zich er al over. Politiek 
kan soms ongekend snel zijn….

Daarom hebben diverse partijen 
de krachten gebundeld en gaan 
zij de strijd aan voor het behoud 
van het - nu nog ongeschonden 
- Ankeveensepad. Zij doen een 
beroep op het gezond verstand 
van de politici van de gemeente 
Wijdemeren: “Voorkom woning-
bouw aan het Ankeveensepad, en 
behoudt de natuur!”

Wat kunt u doen?

U kunt de politici uw mening la-
ten horen door ze aan te spreken, 
aan te schrijven, of aanwezig te 
zijn bij de vergaderingen over dit 
onderwerp. En natuurlijk door te 
zijner tijd bezwaar aan te teke-
nen. De eerstvolgende vergade-
ring waar dit punt op de agenda 
staat is op:

Datum: Woensdag 06 januari 2016
Starttijd: 20:00
Locatie: Gemeentehuis aan de 
Rading 1 in Loosdrecht

Wilt u uw stem laten horen, 
doe dit dan online middels een 
petitie te ondertekenen, via:
http://bit.ly/behouddenatuur

www.natuurbehoudankeveensepad.nl

Als het aan projectontwikkelaars 
ligt, wordt het fraaie natuurge-
bied dat direct grenst aan de 
dorpskern van Nederhorst den 
Berg opgeofferd voor een rij 
woningen. Groen wordt vervan-
gen door beton en stenen. Nu 
het nog kan maken natuurlief-
hebbers en bewoners zich sterk 
voor behoud van de natuur. De 
politiek is aan zet om de bouw-
plannen te voorkomen.  

Het Ankeveensepad maakt de dorps-
kern van Nederhorst den Berg tot iets 
bijzonders. Weinig dorpen kennen 
zo’n directe toegang tot de natuur. 
De hoge bomen aan de ene kant van 
het pad en de vaart aan de andere 
kant van het weiland herbergen vele 
vogelsoorten en een rijke visstand. 
Veel dorpsbewoners genieten van de 
rust en de natuur, die zich zo dichtbij 
de dorpskern bevindt.  

Bouwplannen 
Een projectontwikkelaar heeft  plan-
nen ontwikkeld voor de bouw van 
zo’n 12 woningen aan het Ankeveen-
spad. Daarmee verdwijnt een groot 
stuk grond, dat bij de standkoming 
van het nog vrij recente bestem-
mingsplan bestemd is als natuurge-
bied. 

Directe gevolgen bouwplannen 
Wanneer daadwerkelijk gebouwd zal 
worden op de voorgenomen plek, zal 
dat verstrekkende gevolgen hebben: 
• Een groot deel van het natuurge-

bied wordt opgeofferd, waardoor 
het Ankeveenspad als recreatie-
gebied voor vele natuurliefheb-
bers en dorpsbewoners onaan-
vaardbaar wordt aangetast 

• Een groot stuk historisch erf-
goed wordt onomkeerbaar ver-
woest 

• Het unieke karakter van de 
dorpskern – dat nu directe toe-
gang heeft tot een natuurgebied 
– gaat verloren. 

Natuurgebied en recreatiezone 
onder druk 
De prachtige natuur rond de Spiegel-
plas wordt direct bedreigd, omdat het 
landschap aan het Ankeveensepad 
niet alleen grotendeels natuurgebied 
is, het vormt ook een belangrijke buf-
ferzone tussen de Spiegelplas en de 
bebouwing. 
Niet voor niets maakt het Anke-
veensepad deel uit van verschillende 
wandelroutes, waaronder de door de 
ANWB en Natuurmonumenten uit-
gezette Bommelsteinroute (naar het 
kasteel de Nederhorst waar Olivier 
B. Bommel tot leven kwam), die door 
wandelaars vanuit heel Nederland 
graag worden bezocht. 
Naast wandelaars vanuit het hele 
land, komen talloze vogelaars graag 
naar het Ankeveensepad. Bovendien 
maken veel dorpsbewoners gebruik 
van het pad om te wandelen, te spor-
ten en om bij het zwemgebied te 
komen. 

Historisch erfgoed gaat verloren
Het beoogde terrein is nu bestemd 
als natuurgebied. Van oudsher liep 
langs het Ankeveensepad een uit-
wateringskanaal dat het uitgemalen 
water afvoerde naar de voormalige 
Reevaart. 
Woningbouw op deze plek zou het 
karakter van de omgeving grondig ver-
nielen. Voor een beleving van de histo-
rie van Nederhorst den Berg is juist dit 
kleine stukje natuurgebied essentieel. 
Een wijziging van het bestemmings-
plan van de omgeving (dat net 4 jaar 
geleden door de gemeenteraad is vast-
gesteld), betekent dus een drastische 
verandering in de historische waarde 
van het gebied.

Unieke karakter dorpskern 
verdwijnt 
Het Ankeveensepad is een oude ver-
binding naar Ankeveen door het pet-
gaten gebied. 
Veel is in de laatste eeuw verloren 
gegaan door de zandwinning, slechts 
aan de rand zijn kleine gebieden 
gespaard gebleven. 
Het bijzondere van vooral het begin 
van het Ankeveensepad, waar de 
bouw gepland is, is de directe over-
gang van dorpskern naar een uniek 
stuk verveningslandschap, waardoor 
het een zeer geliefd deel van de kleine 
nostalgische dorpskern is. Deze ver-
stedelijking van het natuurgebied is 
ongewenst.

Natuurliefhebbers en bewoners 
van Nederhorst den Berg laten 
het er niet bij zitten 
Het vernietigen van natuurgebied   
om een rijtje woningen te kunnen 
bouwen, is in de huidige tijd eigenlijk 
ondenkbaar. Er zijn genoeg locaties 
in de gemeente Wijdemeren waar al 
een bouwbestemming voor is, of waar 
grond braak ligt. Op deze locaties zou 
herontwikkeling voor bijvoorbeeld 
seniorenwoningen of sociale woning-
bouw goed mogelijk zijn. 

Beroep op het gezond verstand 
van de gemeenteraad 
In oktober 2012 verbood de Raad van 
State woningbouw op het Ankeveen-
sepad vanwege het belang van natuur-
behoud. Projectontwikkelaars en de 
woningbouwcorporaties proberen het 
nu opnieuw. De bouwplannen wer-
den in januari (weer) gepresenteerd 
en op 15 februari buigen leden van de 

gemeenteraad zich er al over. Politiek 
kan soms ongekend snel zijn…. 

Daarom bundelden vorig jaar al diverse 

- natuurliefhebbers, dorpsbewoners en 

omwonenden - de krachten en zijn zij 

de strijd aangegaan om het bijzondere 

karakter van het Ankeveensepad voor 

de dorpskern te behouden en bebou-

wing tegen te gaan. 

Zij doen een beroep op de politici om 

te kiezen voor de belangen van vele, 

vele belanghebbenden om dit bijzon-

dere pad in tact te laten: ‘Voorkom 

bebouwing van het Ankeveensepad, 

behoud de natuur.’

Wat kunt u doen?
U kunt de politici uw mening laten 

horen. Vorige week verscheen in het 

Weekblad Wijdemeren een petitie. 

Bent u tegen bebouwing maar heeft u 

dat nog niet kenbaar gemaakt? Teken 

dan de petitie alsnog.  U kunt deze inle-

veren bij: 

•  Buter Versspecialist (groenteboer),

 Overmeerseweg 3 

•  Slagerij Ton Vernooij, 

 Brugstraat 2 

•  Brinkers Mode, Dammerweg 1

Dit kan ook online, via 

http://bit.ly/behouddenatuur

Doe dit snel, want binnen de gemeen-

teraad wordt al op 15 februari a.s. over 

de plannen gesproken.

Advertorial
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De eerste helft stond er een goed ge-

organiseerd ASV”65 dat vrijwel geen 

enkele kans weggaf. 

Er werden daarentegen wel veel kan-

sen gecreeerd en de Ankeveners had-

den met de rust eigenlijk al met 2 of 3 

nul voor moeten staan. De rust brak 

aan met slechts een 0-1 voorsprong 

door een doelpunt in de 16de minuut. 

Het was Laurens van de Greft die een 

mooie passeeractie in huis had en 

vervolgens Prince Decker aanspeelde, 

die met een listige pass de sterk spe-

lende Onasis Gyamfi alleen voor de 

keeper zette, die vervolgens fraai  bin-

nenschoot. Na rust was het spelbeeld 

anders, want Sporting Almere kwam 

heel gedreven uit de kleedkamer en 

nam het initiatief en er ontstonden 

daardoor kansen voor hen. Het was 

de Ankevener Fabian Blokker, die als 

gelegenheidsgoalie optrad,  die fraai 

de nul in het eerste kwartier nog 

kon houden. Het laatste half uur gaf 

een heel open wedstrijd te zien met 

kansen over en weer. ASV”65 leek 

de volle buit binnen te halen, maar 

in de 81ste minuut werd er werkelijk 

een wonderschoon doelpunt door de 

linkerspits van Sporting gescoord en 

dat betekende de 1-1. Het bleef tot de 

laatste seconde spannend en na afloop 

had een ieder wel vrede met het ge-

lijke spel, gelet op de kansen over en 

weer, doch de Ankeveners hadden in 

de eerste helft eigenlijk al de wedstrijd 

moeten beslissen.

Voetballen in Ankeveen

Eerste speelt gelijk 

Sport DOOR:  AD VAN BENSCHOP, MARC DEGEKAMP EN DICK BLOM 

Voetballen in ’s-Graveland

Onterechte late gelijkmaker
Het onterechte zat hem in de manier 

waarop de gelijkmaker tot stand 

kwam: zeker twee meter in buiten-

spelpositie. 

Niet alleen volgens de ’s-Gravelanders, 

maar ook volgens supporters en spe-

lers van De Meer, die (na afloop) zich 

verbaasden over het negeren van vet 

vlagsignaal door de scheidsrechter in 

de laatste minuut. Daarmee werd de 

rake kopbal van Joost Verdam, die in de 

61e minuut boven iedereen uit torende, 

teniet gedaan.

Senioren

Het 2e kende een slechte start en kwam 

na een 3-0 achterstand weliswaar goed 

terug, maar niet verder dan 3-2. Het 3e 

kende in JO19-2 doelman Menno van 

Voorst de uitblinker die ervoor zorgde 

dat het doelpunt van Anton Huart de 

enige van de wedstrijd bleef. Op eigen 

veld verloor het 4e en 35+ won met 5-1 

van Kockengen. 

Jeugd onder 9

JO9-5 verloor nipt van De Vecht JO9-

5 met 2-3, JO9-4M en JO9-3 wonnen 

ruim van Victoria JO9-9M (15-0) en De 

Vecht JO9-2 (1-8). De JO9-2 won ook 

maar heel nipt bij Altius JO9-2 (4-5). 

’s-Gravelandse uittocht 

Ruim 350 jeugdleden en begeleiding 

zullen de Europa League-wedstrijd 

Door de 6-0 overwinning op TOG 

en het onverwachte gelijkspel van 

Real Sranang hebben beide ploegen 

stuivertje gewisseld op de ranglijst 

en is Nederhorst de trotse koploper 

geworden. 

TOG probeerde voor rust met veel fy-

siek geweld de wedstrijd naar zijn hand 

te zetten. Nederhorst leek wat geïntimi-

deerd maar wist in de 24e minuut de 

score te openen via een hard ingescho-

ten en geplaatste vrije trap van Luuk van 

Huisstede in de kruising. Nog voor rust 

vergrootte broer Jesse de score na een 

terecht gegeven strafschop. Drie minu-

ten voor de pauze kon een verdediger 

van TOG met rood naar de kant na 

een smerige tackle op Luuk. Nederhorst 

nam goed revanche door vlak voor rust 

nog de derde binnen te schieten. Steven 

Stijvers gaf van rechts strak voor en Jesse 

tikte binnen. 

Zeker na de rust was het eenrichtings-

verkeer naar het doel van TOG. Eerst 

werd nog een zuivere goal afgekeurd en 

de nodige kansen niet benut. Maar in 

de 62e minuut viel dan toch de vierde 

na via Adilio Augustin. Met een fraaie 

sleepbeweging was de keeper kansloos. 

In het laatste kwartier kregen de in het 

wit spelende Bergers kans op kans. Het 

duurde tot vijf minuten voor tijd toen 

Voetballen in Nederhorst

Koploper na ruime overwinning 
Jesse kon afmaken na een voorzet van Luuk 

en vlak voor tijd maakte Jesse zijn vierde 

van de middag na opnieuw een strafschop 

te verzilveren. Volgende week speelt Neder-

horst thuis tegen De Meer waar uit met 4-2 

van werd verloren. Komt allen de ploeg aan-

moedigen.

Senioren

Alleen het tweede en vierde moesten dit 

weekend aantreden. In de uitwedstrijd tegen 

Laren 2 kon Nederhorst- 2 geen punt pak-

ken en verloor met 4-0. Nederhorst -4 moest 

ook uitspelen en nam de punten mee naar 

huis door HVC 3 op eigen veld met 3-5 te 

verslaan. Voor info: www.vvnederhorst.org

Nieuws Club 4711
Uitslag BV De Lieberg 

tegen Biljartclub 4711: 

1-13

3 febr.: H. Alberts - M. 

Boelhouwer 1-3, H. v.d. 

Horst - M. Zieleman 0-2, G. Enkelaar - A. 

de Bruin 0-3, P. Kabalt - B. Worp 0-2, Mw. 

H. Alberts - Mw. T. Bos 0-3

Uitslag + stand wintercompetitie Bil-

jartclub 4711 (zaterdag-poule)

4 febr.: M. v.d. Velden (10 pt.), W. Cle-

ments (6 pt.), J. van Wijnen (6 pt.), M. 

Zieleman (6 pt.), J. van Greuningen (4 

pt.), K. Jacobs (4 pt.)

Stand aan kop: M. .v.d. Velden 3-30, W. 

Clements 3-24, K. Jacobs 3-24

Nieuws Biljartclub Overmeer

Uitslag BV Overmeer tegen BV De 

Tram: 10-4

2 febr.: M. v.d. Velden - C. UitdenBosch 

1-3, M. Verlaan - J. v.d. Berg 3-1, P. van ‘t 

Klooster - R. Kempers 2-0, H. Stalenhoef 

- J. Hagen 2-0, W. Lam - D. Hagen 2-0

Programma

Donderdag 9 febr. 19.30 uur: onderlinge 

competitie BV Overmeer, zaterdag 11 

febr. 16.00 uur: maandtoernooi koppel-

klaverjassen

Algemene openingstijden + contact 

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden)

Telefoon: 06.20.40.80.58

NEDERHORST DEN BERG- Op za-

terdag 18 februari zet Mad House 

Darts zich in voor de genezing van 

Diabetes type 1. De opbrengt van het 

jaarlijkse ‘Who’s the Master?’ single-

dartstoernooi in Sportcafé de Blijk in 

Nederhorst den Berg zal worden ge-

schonken aan JDRF.  

Er zijn al meer dan 50 deelnemers. En 

organisator Edwin Keizer heeft zijn 

doel van € 1500,- voor JDRF al over-

schreden, de teller stond op 106%. 

Aanmelden voor dit toernooi kan op 

www.madhousedarts.eu waarna er per 

deelnemer minimaal € 10,- moet wor-

den gedoneerd op deze pagina om de 

inschrijving definitief te maken. Daar-

naast is er een lange lijst van sponsors. 

Op naar type geen

JDRF (Juvenile Diabetes Research 

Foundation) is een organisatie met een 

missie: Type 1 Diabetes de wereld uit 

helpen. Van Type één naar Type géén! 

JDRF is in 1970 in de Verenigde Staten 

opgericht door ouders van kinderen 

met Type 1 Diabetes. De organisatie is 

inmiddels uitgegroeid tot dé leidende 

charitatieve T1D-organisatie en heeft 

tot nu toe T1D-onderzoek gefinancierd 

in zo’n 27 landen. Hiermee heeft de 

organisatie bijgedragen aan nagenoeg 

alle wetenschappelijke vooruitgang op 

het gebied van deze ziekte. Sinds eind 

2010 heeft Nederland een eigen JDRF-

vestiging. 

Dartskampioenschap 
voor een goed doel

AZ- Olympique Lyon bezoeken. We zijn 

positief overvallen door zo veel enthousi-

asme, maar ook door de spontaniteit van 

onze sponsors Gizmo Retail, Coffee Line 

den Hertog, ZEKER Financiële Zorgverle-

ning en enkele anonieme gulle gevers, die 

toezegden een bijdrage te leveren in de reis-

kosten. Volgende week donderdag zullen 

de bussen van Wijdemeren Tours worden 

ingezet.

Peter van Boeijen tekent bij 

Peter van Boeijen zal ook volgend seizoen 

aan de club verbonden zijn. De  trainer/

coach van het 2e elftal heeft te kennen ge-

geven het goed naar zijn zin te hebben bij 

S.V. ‘s-Graveland en omdat de tevredenheid 

wederzijds is, is besloten het contract met 

sowieso een seizoen te verlengen.
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Zelfs als de belangstelling wat tegenvalt, zijn er altijd 

fraaie aankopen te doen op de 4xG Rommelmarkt 

van zaterdag jl. in sporthal De Fuik. 
Wijdemeren in Beeld

Achterpagina

Ans en ik kijken terug op een heel bij-

zonder weekend. Meer dan 100 mensen 

die de moeite hebben genomen om te 

komen kijken naar de schilderijenten-

toonstelling HNK/R bij Kinderopvang 

Thuisbij in Kortenhoef op 4 en 5 februari. 

Leuke gesprekjes en ontmoetingen. 

Mooie reacties en ervaringen. Wij zijn er 

een beetje stil van. Allen heel erg bedankt. 

Een van de bezoekers schreef: ‘Vanmid-

dag naar een bijzondere en inspirerende 

tentoonstelling in Kortenhoef geweest 

van @HNK-R (the artist formerly known 

as Henk Ravenhorst ). Hier The Man him-

self voor een van mijn favoriete stukken, 

dankjewel Henk & Ans voor de gastvrij-

heid en graag tot een volgende keer!

Tentoonstelling Henk Ravenhorst

Colofon

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

Redactieadres: 
Postbus 88
1394 ZH Nederhorst den Berg

Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 

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

Redactie:
•  Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Aanleveren tekst en beelden
Kopij in Word (doc bestand) en 

beeld jpg bestand opsturen 
voor vrijdag16.00 uur en voor 
de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

In de vacaturebank van Versa 

Vrijwilligerscentrale zijn veel 

leuke vacatures te vinden. Info 

www.versavrijwilligerscentrale.nl

Alle dagen van 10.00-12.00 uur 

en van 14.00-16.00 uur jeu de 

boules bij de Oude School in 

Kortenhoef. Reserveren: 035-

6561010.

Elke dinsdag van 13.30-16.30 

uur: Koersballen in de Berg-

plaats in NdB. Info: Bep Tinne-

veld, 0294-253906.

Op donderdagmiddag is er elke 

week een ouderensoos in De 

Bergplaats van 13.30-16.30 uur. 

Info en aanmelden: Th. Stalen-

hoef, 0294-251237.

Jeu de boules spelen? Dat kan 

elke dag op de J.d.B.baan in 

het centrum van Ned. d. Berg 

(naast de muziektent). Neem 

uw familie en vrienden mee!

Kerkgenootschap der Zeven-

dedags Adventisten, Boom-

berglaan 6, Hilversum houdt 

voor een ieder, elke zaterdag 

(Sabbat) bijbellessen van 10.00-

11.00 uur en eredienst van 

11.00-12.00 uur.

Kort nieuws

LOOSDRECHT – De Bridgekroegentocht 

in Loosdrecht bracht ruim 6.500 euro op 

voor Het Vergeten Kind.

De Lions Club Loosdrecht organiseerde 

zaterdag 4 februari voor de achtste keer 

de ‘Bridge aan de Dijk’ Kroegentocht, 

waarbij 114 enthousiaste bridgeparen van 

dit populaire kaartspel van kroeg naar 

kroeg trokken om hun tegenstanders te 

verslaan. Restaurants Heineken, In de 

Watertuin, Porto en Anderz, Princess 

Hotel, Rosa’s Cantina en de sociëteit van 

de KWVL boden hun etablissement aan 

voor dit populaire, jaarlijks terugkerend, 

evenement. Met ondersteuning van de 

bridgeclub Breukelen zorgden de leden 

van de Lions Club Loosdrecht – in Loos-

drecht altijd dames - dat de deelnemers 

aan dit toernooi een sportieve en gezel-

lige dag hadden. Tijdens de feestelijke af-

sluiting in de sociëteit van de Koninklijke 

Watersport Vereeniging werd meegedeeld 

dat de bridgers en de sponsors ruim 6.500 

euro voor de Stichting Het Vergeten Kind 

bij elkaar gebracht hadden. Een geweldig 

resultaat. De Lions Club Loosdrecht kon 

aan vele bridgeparen een mooie prijs uit-

reiken.

6500 euro voor Het Vergeten Kind


