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WIJDEMEREN- De provincie Noord-

Holland start de wettelijke procedu-

re voor gemeentelijke herindeling in 

de Gooi en Vechtstreek om te komen 

tot maximaal drie gemeenten. Dit is 

nodig om de lokale en regionale be-

stuurskracht te versterken. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Gedeputeerde Staten (GS) hebben ge-

concludeerd dat de Gooise gemeen-

ten de bestuurskrachtproblemen van 

Weesp, Wijdemeren en de gehele re-

gio onderkennen, maar zeer verschil-

lend denken over de bestuurlijke toe-

komst. Ook dat de standpunten over 

de bestuurlijke toekomst lastig zijn te 

combineren en dat verschillende ge-

meenten een stevige regierol van de 

provincie verwachten. 

Coalitieruzie

In Wijdemeren spatte eind 2016 zelfs 

de coalitie CDA-VVD- PvdA/GrL. uit 

elkaar na een pittige discussie over de 

toekomst. De VVD die met een uitge-

breide argumentatie kwam om voorlo-

pig geen onomkeerbare besluiten te ne-

men, werd aan de kant gezet door het 

CDA. En werd vervangen door Dorps-

belangen. Dat een fusie met Hilver-

sum onbespreekbaar vindt, maar wel 

kansen zag om de samenwerking op de 

bedrijfsvoering in de regio te verbete-

ren. De christendemocraten lieten hun 

ideaal van een ambtelijke fusie met een 

Gooise partner varen en PvdA/GrL. 

maakte een slag van 180 graden door 

hun voorkeur voor één grote Gooise 

fusie los te laten. De oppositiepartijen 

D66 en De Lokale Partij hebben zich 

altijd hardnekkig verzet tegen een fusie 

op deze wijze. Een petitie van de actie-

groep Wijdemeren2020 leverde maar 

liefst 7734 steunbetuigingen tegen een 

fusie op (42% van de 18-plussers). 

Bestuurskracht

Deze uitslag van een jaar debatteren 

met voor- en tegenstanders vindt de 

provincie klaarblijkelijk onbevredi-

gend. GS schrijven dat het plan van 

Wijdemeren nog geen zicht geeft op 

een duurzame oplossing van haar loka-

le bestuurskrachtprobleem. Het zoeken 

van samenwerking voor de bedrijfs-

voeringstaken (zoals de huidige coali-

tie wil) kan niet worden beschouwd als 

een antwoord op de lokale bestuurs-

krachtproblemen. Het rapport Deloitte 

constateerde immers dat ‘de ambities 

vanwege de beschikbare middelen be-

perkt zijn en grote opgaven als het aan-

pakken van de Loosdrechtse 

Plassen niet tot stand ko-

men. Tegelijkertijd zijn de 

woonlasten binnen de ge-

meente hoog. De organisa-

torische randvoorwaarden 

zijn te beperkt aanwezig.’ 

De aanbeveling van Deloitte 

om de gemeenten tot medio 

2019 de tijd geven om zelf tot 

overeenstemming te komen 

vindt Noord-Holland geen 

vruchtbare aanpak. ‘Men 

is te verdeeld en te weinig 

concreet’. De provincie wil 

de touwtjes strak in handen 

nemen, zonder tijdverlies. 

3 gemeenten

Wel laat het provinciebestuur de vorm 

waarin de drie gemeenten moeten 

ontstaan open. Niet zoals eerder drie 

blokken: Wijdemeren met Weesp en 

Hilversum, Huizen met Blaricum, 

Eemnes, Laren en het huidige Gooise 

Meren (Bussum, Naarden en Muiden). 

Overigens heeft Weesp als enige wel 

een concrete keuze: of met Amsterdam 

of met Gooise Meren. Maar verder zeg-

gen G.S. dat de combinaties ‘niet meer 

exact vast liggen’. Gezien de urgentie 

hebben Commissaris van de Koning 

Remkes c.s. besloten de totaalregie op het 

proces te voeren. Men heeft vanaf 7 febru-

ari jl. de zgn. ARHI- procedure gestart. Dat 

begint met een fase van open overleg. Hier-

in spreken zij met de colleges van B&W en 

met de raden van de betrokken gemeenten. 

De provincie wijst erop dat de gemeente-

raadsverkiezingen van maart 2018 gewoon 

doorgang vinden, ook als er uiteindelijk 

een gemeentelijke herindeling zou plaats-

vinden met als ingangsdatum 1 januari 

2020, of 2021, of 2022 of 2023.

Provincie wil toch drie gemeenten in regio

Commissaris van de Koning Remkes 

neemt de regie op fusie Wijdemeren

In reactie op de fusiebrief van de 

provincie Noord-Holland slaat 

Dorpsbelangen alarm. De brief van 

de provincie Noord-Holland over 

een procedure waarin wordt inge-

zet op fusie binnen de regio, heeft 

alle alarmbellen doen rinkelen bij 

Dorpsbelangen. 

De partij heeft altijd gestreden voor 

zelfstandigheid van de gemeente Wij-

demeren en zal dat zo lang mogelijk 

blijven doen. 

Volgens de provincie heeft Wijdeme-

ren onvoldoende bestuurskracht om 

als zelfstandige gemeente te kunnen 

voortbestaan. Deze conclusie werd 

vooral gebaseerd op een rapport van 

Deloitte, waar Dorpsbelangen al zijn 

bedenkingen bij had. 

Volgens het bericht van de provincie 

zal er in de komende zes maanden 

open overleg worden gevoerd met alle 

betrokkenen. Daarin zal, als dat aan 

de orde komt, de fractie van Dorpsbe-

langen een krachtig geluid laten horen 

tegen welke vorm van fusie dan ook. 

DorpsBelangen slaat alarm

Plaats verlaten aanrijding
Op dinsdag 24 januari werd tussen 10:30 

en 12:00 uur een zwarte Mercedes-Benz, 

type ML320 aangereden die geparkeerd 

stond ter hoogte van perceel 75 op de 

Middenweg te Nederhorst den Berg. 

Hierdoor werd de rechter buitenspiegel 

beschadigd en ontstond er schade aan 

het voorscherm van het rechtervoor-

wiel. Door de onbekende bestuurder 

werden geen gegevens achter gelaten 

voor de eigenaar van de aangereden 

auto. Die eigenaar heeft inmiddels  aan-

gifte gedaan van het plaats verlaten van 

een aanrijding. Mocht u getuige zijn ge-

weest, meldt u dan bij de wijkagent den-

nis.van.giessen@politie.nl .

WIJDEMEREN - Op 15 maart a.s. zijn 

er verkiezingen voor de Tweede 

Kamer. Om je beter voor te berei-

den op deze verkiezingen, heeft 

Bibliotheek Gooi en meer ProDemos 

uitgenodigd om twee informatiebij-

eenkomsten te verzorgen. 

Wil je wel eens horen wat de Tweede 

Kamer eigenlijk precies doet? En wat 

de verschillende partijen vinden van 

zorg, AOW, immigratie en andere on-

derwerpen? 

Dus volg je de politiek niet helemaal 

op de voet, maar wil je er wel iets meer 

over weten, kom dan naar een van de 

informatiebijeenkomsten. 

Op maandag 20 februari is deze bij-

eenkomst over de verkiezingen in de 

vestiging in Loosdrecht van 14.00-

16.00 uur. Er is een quiz en een bingo, 

en we leggen ook uit hoe het stemmen 

precies werkt. 

De entree is vrij. 

U kunt zo binnenlopen.

Leer meer over politiek 
en verkiezingen 

Ook het bestuur van Dorpsbelangen zal 

daar waar mogelijk strijden voor de zelf-

standigheid van onze mooie gemeente.

Voor vragen of verdere informatie: 

Wiet van den Brink, voorzitter: 06-205 

990 42; Ria Hennis, lid van de fractie; 06-

454 060 41.
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 19 febr.: 09.30 uur: J. Dresmé.
 Wo. 22 febr.: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Za. 18 febr.: 19.00 uur: 
 B. van Wilgenburg.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 19 febr.: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 19 febr.: 10.00 uur:  
 Ds. P. van Gilst.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 19 febr.: 10.00 uur: 
 Ds. R.J. van Duijn.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 19 febr.: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 19 febr.: 09.30 uur: 
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 19 febr.: 11.00 uur:
  Nescio-lezing dr. Klaas Rozemond.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 19 febr.: 10.00 uur:  
 L. Sterkenburg 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 19 febr.: 10.00 uur: 
 Ds. A. Wilschut 

 16.00 uur: Ds. Klaas de Vries

WANNEER TIJD WAT WAAR
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. 18.00 u. Smakelijk Gesprek   Graankorrel,Zuidereind15, Gr. 

do. 16 feb. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Gemeentehuis, Rading 1, Ldr

vr. 17 feb. 20.00 u. Bergse Passage met dialezing ‘Iran’ Bergplaats, NdB. 

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. 

zo. 19 feb. 11.00 u. Nesciolezing + koffi  econcert Oude Kerkje, Kortenhoef

ma. 20 feb. 14.00 u. Info over politiek en verkiezingen Biblio. Gooi & meer, Tjalk, Ldr. 

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

vr. 24 feb. 17.00 u. Kindercarnaval Schuimlikkers Wapen van Ankeveen

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

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 - 25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -656 10 74/06-227 321 36
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50
Klusjesteam Kortenhoef  035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 656 30 01
Sensoor  0900 - 0767 of 035-624 55 55 
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73

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

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

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

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

Belangrijke telefoonnummers

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van 

maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017

WAARNEMING alleen voor SPOEDGEVALLEN:

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen

Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203

Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood 
kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven 

bij de assistente van de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher.

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

De Verloskundige Zorg op maat

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

BEZORGERS 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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WIJDEMEREN- Kort na de brief van 

Gedeputeerde Staten van Noord-

Holland waarin wordt aangekon-

digd dat de provincie een procedure 

start om te komen tot drie gemeen-

ten in de Regio Gooi en Vecht rea-

geren de fractievoorzitters van de 

Wijdemeerse politieke partijen. 

“Dat de provincie na een uitvoerig 

proces in de raad van Wijdemeren 

een dergelijk besluit neemt, vind ik 

verbijsterend” zegt D66-leider Joost 

Boermans. “Het gaat totaal voorbij aan 

wat de bevolking wil.” Hoewel de raad 

verdeeld was bij de opstelling van een 

zienswijze over de bestuurlijke toe-

komst was Boermans tevreden over 

de ‘voortvarende’ stappen die B&W 

namen om samenwerking op de be-

drijfsvoering te zoeken met Hilversum 

en Gooise Meren. “We laten ons niet 

als makke schapen naar de slachtbank 

leiden. Ik zal het college vragen om al-

les te doen om deze herindeling tegen 

te gaan.” 

Niet blij met het provincieplan 

Ook oppositiepartij De Lokale Partij is 

niet blij met het provincieplan. “Dat er 

iets zou komen, had ik wel verwacht” 

zegt fractievoorzitter Gert Zagt “maar 

niet in deze extreme vorm. De ziens-

wijze van Wijdemeren is nu niet meer 

dan een vodje.” Zagt wijst erop dat 

het draagvlak onder de inwoners en 

de raad ook een belangrijke factor is. 

“Daar zal men toch rekening mee moe-

ten houden. Het wordt van eminent 

belang dat onze raad eensgezind gaat 

werken aan een sterker Wijdemeren. 

Nu is het teveel gepolariseerd.”

Arrogant en eigenzinnig 

Bij ontstentenis van fractievoorzitter 

René Voigt zegt Dorpsbelanger Ria 

Hennis dat ze de houding van Noord-

Holland ‘arrogant en eigenzinnig’ 

vindt. “De provincie zet toch gewoon 

zijn eigen zin door.” Volgens haar zul-

len de gemeenteraadsverkiezingen van 

2018 voornamelijk over de fusie gaan. 

En daaruit zal blijken dat ‘verreweg 

de meeste inwoners zelfstandig willen 

blijven’.  “En wat moet je dan doen?” 

Hennis voegt eraan toe dat het haar 

niet zou verbazen als het provinciebe-

stuur de verkiezingen zou uitstellen.

“Dat de provincie bij meningen in de 

raad die zo afwijkend van elkaar zijn 

een eigen lijn zou kiezen”, had VVD-

fractievoorzitter Sieta Vermeulen wel 

verwacht. “Alle rapporten wijzen op 

hetzelfde, er is slagkracht nodig om de 

Gooi en Vechtstreek sterker te maken.” 

In het VVD-voorstel van eind novem-

ber 2016 werd er ook gepleit voor een 

gedegen onderzoek. Vermeulen zegt 

dat het nog niet duidelijk is welke va-

riant eruit zal rollen, maar drie sterke 

gemeenten die vraagstukken als de 

werkgelegenheid kunnen aanpakken, 

is echt noodzakelijk. 

Jan Verbruggen van het CDA vindt het 

jammer dat de provincie geen oog heeft 

voor de tussenstappen zoals een inten-

sieve samenwerking. “Maar de provin-

cie heeft ons echt in een wurggreep. 

Het is een voldongen feit dat we zullen 

moeten fuseren naar drie gemeenten. 

Je poot stijf houden, heeft weinig zin.” 

Verbruggen zegt veel waarde te hech-

ten aan de komende gesprekken met 

Gedeputeerde Staten welke kant het 

uitgaat. “We zullen een goede afweging 

moeten maken. Of Gooise Meren of 

Hilversum.” De fractievoorzitter erkent 

dat zijn partij veel zal moeten uitleggen 

aan de aanhang. “Maar dat de verkie-

zingen erover zullen gaan, verwacht 

ik juist weer niet. Dan is het besluit al 

genomen.” 

“Aangenaam verrast” is Stan Poels 

namens de combinatie PvdA/ Groen-

Wijdemeerse raadsleden reageren op provincie 

Verbijstering en begrip over gedwongen fusie 

Links “dat de provincie de verantwoording 

op zich heeft genomen om te komen tot 

een slagvaardig toekomstig bestuur”.  Zijn 

partij heeft altijd betoogd dat een fusie dé 

oplossing is voor de regio. Poels erkent dat 

het in de coalitie met Dorpsbelangen en 

CDA nu ‘ingewikkeld’ gaat worden om-

dat deze partijen niet stonden te trappelen. 

“Het is echter nu een zaak van de provincie 

en ik hoop dat die twee dingen uit elkaar 

gerafeld kunnen worden. Wat wij als lokaal 

bestuur de komende periode willen, kan 

los staan van de toekomstvisie.” De fractie-

voorzitter van de progressieve partijen is 

niet bang voor het oordeel van de kiezer in 

2018. “Die kan het niet meer beïnvloeden 

maar wel in het stemhokje aangeven wat er 

men ervan vindt.”

Een deel van de gemeenteraad 

(foto: Douwe van Essen, archief)

WIJDEMEREN- Vrijdag jl. deelde D66-

voorzitter Simon Vollers de inmid-

dels traditionele Valentijnstaart met 

het burgerinitiatief Wijdemeren2020 

dat zich met een petitie inzette te-

gen een fusie met Hilversum. 

Vier dagen voor het feest der geliefden 

dat ongeveer 23% van de Nederlanders 

viert, vertelde de D66-voorzitter dat zijn 

afdeling al sinds jaar en dag groepen die 

een relevante rol spelen in Wijdemeren 

in het zonnetje zet. Eerder viel de eer te 

beurt aan bijvoorbeeld de lokale pers, 

de stichting SLOEP en de vluchtelinge-

nopvang in De Fuik. Dat vorige week de 

brief van de provincie Noord-Holland 

velen in de dorpen onaangenaam ver-

raste met de mededeling dat men een 

procedure wil starten om tot drie Gooise 

gemeenten te komen, was louter toeval, 

benadrukte Vollers. De beslissing om de 

taart te overhandigen aan het kwintet 

van WM2020 was al eerder genomen. 

Ook zijn partij verzet zich hevig tegen 

het fusieplan en vond dat Wijdeme-

ren2020 ‘ontzettend goed werk’ heeft 

verricht. Na de nieuwste ontwikkelin-

gen lijkt het nodig dat de aangekondigde 

‘waakvlamstand’ van de actiegroep weer 

flink omhoog gepookt wordt. Friso van 

Voorthuizen zag namens WM2020 

de smakelijke taart als een aanmoedi-

gingsprijs die de heren weer de nodige 

energie geeft er tegen aan te gaan. “Twee 

jaar hebben we hard geknokt en veel 

bereikt. We hebben aangetoond dat er 

onder de bevolking geen draagvlak is 

voor een fusie met Hilversum.” Nu de 

situatie door Gedeputeerde Staten van 

Noord-Holland op een andere wijze in 

gang is gezet, zal Wijdemeren2020 ge-

past reageren. Van Voorthuizen: “Wat 

de provincie nu wil, is totaal belache-

lijk. Om in een half jaar een bestuurlijke 

wijziging erdoor te drukken. Het is ook 

180 graden anders dan gedeputeerde 

Van der Hoek aan de commissie in Wij-

demeren verteld heeft. Toen was er nog 

alle ruimte voor de gemeenten om mee 

te denken.”

Vervolgens maakte Joost Boermans, 

politiek leider van D66, vergezeld van 

fractie- en bestuursleden, gebruik van 

het moment om het standpunt van zijn 

partij over het voetlicht te brengen. Hij 

vond het een pluspunt dat de provincie 

zijn verantwoordelijkheid nam, maar 

tegelijkertijd vindt D66 het uitermate 

negatief dat de kiezer buitenspel wordt 

gezet. “Waarom wordt het fusiebesluit 

niet over de verkiezingen van 2018 ge-

tild? Dat scheelt drie maanden” vroeg 

hij zich hardop af. Het antwoord van 

de aanwezigen was eensgezind, name-

lijk dat het een bewuste keus is om eind 

2017 een besluit te nemen teneinde de 

burgers kansloos te maken. D66 eist 

van het college dat het krachtig afstand 

neemt van de procedure van het provin-

ciebestuur. In een poging de inwoners 

een stem te geven zullen de democra-

ten de referentieverordening opnieuw 

indienen. 

Daarna ontstond er een genoeglijk ge-

D66- Valentijnstaart voor WM2020 sprek in de Ankeveense bunker waar tal van 

ideeën, plannen en complottheorieën de 

revue passeerden. Het is duidelijk waar de 

politieke agenda in 2017 over zal gaan. 

Simon Vollers snijdt de taart aan waar 

Friso van Voorthuizen wel zin in heeft.
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

  

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

Kapster Heleen komt bij u

aan huis. Tel:0637445476

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Trompe l’oeil- en landschap 

schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

Wij ruimen gratis uw huis

en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen

06-25 51 46 89

Lion Hoveniersbedr. BV Tuin-

aanleg, -onderhoud, bestratin-

gen, grondverzet, gazonreno-

vatie, verhuur van minigravers, 

shovel en hoogwerker 12 m. 

Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.; 06-22664828.

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Kom lekker lunchen in

onze gezellige serre bij

www.landgoedderading.nl

Ervaar wat voetreflex-

behandeling met u doet

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Kapster Heleen komt bij u

aan huis. Tel:0637445476

Voetzorg Reehorst

Pedicure in Ned. den Berg

Meer info: 0294-741464 of

www.voetzorgreehorst.nl

Aangeboden Huishoudelijke

Hulp. tel: 06 858 127 97

Beeldhouwen/boetseren

in Kortenhoef. Er is nog 

plaats op dinsdagavond 

en zaterdagochtend.

info:0621346029 www.beeld

houwatelierkortenhoef.nl

TUINCENTRUM BOSSON 

heeft weer:

groentezaden en

groenteplanten

Loodijk 7A ’s-Graveland

Tel: 035-6562513

Gediplomeerde schoonheids

specialiste, aan huis. 

06-52692679 Elbie 

www.baiemooi.nu

BestCare4Feet - pedicure 

Kortenhoef 06 - 11493208

www.bestcare4feet.nl

Wil je beter in je vel zitten

of ben je moe of heb je een 

winterdip? Kies dan voor de

volledig opneembare

multivitamine; Prodigy-5! 

Meer info of gratis proef-

zakje ontvangen?

www. natuurlijkannemarie.nl

Tel: 0294-269003

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

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

Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 
Wijdemeertjes

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 16 febr. film, vr. 17 febr. 

toneel, do. 23 febr. film, zo. 26 

febr. muziek, film en cabaret.  

Info: www.wesopa.nl

Zaterdag 18 februari is er om 

20 uur een Friese avond in 

woondienstencentrum “Nieuw 

Kerkelanden” Franciscusweg 

137 in Hilversum. Info: 035-

6218626/6249624.

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid 

aanbod activiteiten en voor-

zieningen, waar u ook als 

wijkbewoner gebruik van kunt 

maken. Denkt u bv. aan de 

thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: 

www.amaris.nl/dekuijer of 

085-0214040.

Zomaar binnenlopen voor 

koffie en een praatje met een 

paar gezellige mensen? Elke 

1e en 3e woensdag v.d. maand 

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

Kerkstraat.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

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

SUSHI 
DINSDAG
2e Sushi gratis 

Geldig alle dinsdagen in 

februari 2017

Meenthof 8, Kortenhoef 
035-6561156 

www.dynastyonline.nl

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

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

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

Verrassend ruime en 
sfeervol gemoderniseerde 
hoekwoning (split-level) met 
een speelse woonkamer over 
2 niveau’s, een zeer grote 
woonkeuken, een moderne 
badkamer, 3 slaapkamers en 
een tuin op het zuid-westen 
gelegen. 395 m3 inhoud, 
hoogwaardig afgewerkt. 

Jozesh Lokinlaan 18, Ankeveen

NIEUWNIEUW

Vraagprijs € 309.00,- k.k.
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Scholen DOOR: HERMAN STUIJVER

KORTENHOEF- Nog elke dag gaat 

Frans Wikkerman met plezier naar 

zijn werk op de St. Antoniusschool 

te Kortenhoef, maar na 43 jaar on-

derwijs neemt de directeur toch 

afscheid van het onderwijs, om zijn 

aandacht op andere zaken te richten. 

Op woensdag 15 februari zwaaien 

kinderen, collega’s en ouders hem 

uit. Opvolger Carole van Zuilen (38) 

staat al klaar. 

Frans Wikkerman is er de man niet 

naar om vaak terug te kijken, maar 

de onderwijsopleiding op de Pedago-

gische Academie St.-Ludgerus in Hil-

versum was toch wel heel bijzonder. In 

een prachtige entourage van het oude 

internaat met legendarische namen 

als directeur Steggink, frater Nieland 

en geschiedenisleraar Bert van Berkel 

werd hij gevormd tot de onderwijsman 

die hij nu is. Met een groep ex-Ludge-

rianen houdt Frans nog regelmatig een 

reünie. Op 1 augustus 1974 begon de 

toen  22-jarige zijn loopbaan op een 

Montessorischool in de Haarlemse 

nieuwbouwwijk Schalkwijk. Het Gooi 

lonkte echter en na twee jaar keerde de 

Laarder terug naar zijn roots. Eerst bij-

na 25 jaar in Huizen, vervolgens werd 

hij directeur van De Binckhorst St.-Jan 

in Laren en daarna van twee Blaricum-

se basisscholen. Vanaf 2011, sinds de 

fusie met de Alberdingk Thijm Scho-

len, werkt Frans als schoolleider in 

Kortenhoef. 

“Het is echt heerlijk om hier te werken. 

We zijn een innovatieve school die, in 

tegenstelling tot de algemene tendens, 

nog groeiende is en inmiddels is uit-

gegroeid tot de grootste school van 

Wijdemeren. Daarnaast ben ik heel blij 

met een geweldig team dat zeer gemo-

tiveerd werkt om elk kind op zijn of 

haar niveau te helpen.” Niet alleen de 

resultaten stemmen tot tevredenheid, 

ook de sfeer binnen de Antonius vindt 

Frans bijzonder. “Dat wij een katholie-

ke school zijn, vind ik toch wel een plus 

voor de school. Het heeft te maken met 

hoe we met elkaar omgaan, ruimte voor 

iedereen, het overdragen van bepaalde 

basiswaarden, saamhorigheid en een 

lijntje met de plaatselijke kerk zijn 

voor mij  pijlers van een goed school-

klimaat.” Het vieren van St.-Maarten, 

carnaval, Kerst, Palmpasen, Vastenactie 

en Pasen naast de catecheselessen van-

uit de methode ‘Hemel en Aarde’ zorgt 

voor een extra  toevoeging 

Steeds innoveren

“Nee, zelfs als ik diep nadenk, kan 

ik niets noemen wat beter was in die 

goeie ouwe tijd. Ik mis niets van vroe-

ger. Het onderwijs verandert constant. 

En dat volg ik graag, al moet je natuur-

lijk niet met alle winden meewaaien” 

meent de bijna 65-jarige. Hij wijst erop 

dat de computer voor een aardver-

schuiving in het basisonderwijs heeft 

gezorgd. In korte tijd werd bijvoor-

beeld het bord met krijtje vervangen 

door het digibord. 

Maar ook het passend 

onderwijs dat gericht 

is op de individuele 

begeleiding van het 

kind vindt Wikker-

man een stap voor-

waarts. Dat juf Irene 

elke donderdag in alle 

groepen muziekles 

geeft, is uitermate po-

sitief en draagt ook bij 

aan de open sfeer van 

de school. Engels op 

de Antonius is anno 

2017 een voorwaarde 

om kinderen voor te bereiden op de 

toekomst. Echter, het allerbelangrijkste 

vindt meester Frans dat er veel aan-

dacht is voor de omgang met elkaar. 

‘?What Really Matters’ is een initiatief 

van de AT-scholen waarin brede ont-

plooiing en vorming van de leerlingen 

centraal staat. “Kern is dat we leerlin-

gen  ?extra mogelijkheden bieden om 

zich te ontwikkelen als individu én 

lid van de gemeenschap. Dat zijn pe-

dagogische doelen, die in het huidige 

onderwijsklimaat in de verdrukking 

leken geraakt. Het gaat dus niet alleen 

om leeropbrengst.”

Afscheid

Uren kan de begeesterde bijna ex-di-

recteur nog vertellen over zijn school. 

Maar vanaf 1 maart is het over en uit, 

dan heeft hij meer tijd voor zijn echt-

genote, zijn twee kinderen en drie klein-

kinderen. En voor zijn koor, het sporten, 

tuinieren, lezen en de reizen naar zijn ge-

liefde Portugal (kamperen in een tent). 

Op 15 februari vieren de kinderen het af-

scheidsfeest en ’s middags is er tussen 16.30 

en 18.00 uur een receptie waar u van Frans 

Wikkerman afscheid kunt nemen. In de 

voorjaarsvakantie nog even alles afronden 

en dan sluit hij 43 jaar onderwijs af. “Ik heb 

er geen moment spijt van gehad, ik zou het 

zo weer overdoen.”

Afscheid Frans Wikkerman, directeur St.-Antonius

‘Ik zou zo weer voor het onderwijs kiezen’

Bloedafnamepost verhuisd
De bloedafnamepost van Tergooi in 

Kortenhoef is vanaf woensdag 15 fe-

bruari intern verhuisd naar een nieuwe 

bloedafnameruimte. De post verhuist 

van ingang Noord, naar de nieuwe 

ruimte bij ingang Oost van appartemen-

tencomplex Veenstaete (Oudergaarde 1, 

Kortenhoef). 

U kunt er terecht van maandag t/m vrij-

dag, van 8:00 uur tot 10:00 uur.

Reumafonds zoekt collectan-
ten in Nederhorst den berg.
Wilt u zich inzetten voor een beter le-

ven met reuma vandaag ? Doneer dan 

iets van uw tijd en word collectant of 

medeorganisator voor de collecteweek 

van het Reumafonds van 13 t/m 18 

maart. U kunt hiervoor contact opne-

men met Michael Schuurman: reuma-

fonds.nederhorst@gmail.com. Reuma is 

meest voorkomende chronische ziekte 

in Nederland. In totaal kampen 2 mil-

joen Nederlanders met een vorm van 

reuma, zoals artrose, reumatoïde artri-

tis of jeugdreuma. De afgelopen 90 jaar 

heeft het Reumafonds al veel bereikt in 

de strijd tegen reuma. Mail voor meer 

informatie: Michael Schuurman of bel 

het Reumafonds in Amsterdam: 020-

589 64 71. 

WIJDEMEREN- Igor Meuwese (1971) 

is door het bestuur van Regio Gooi en 

Vechtstreek per 15 februari aange-

steld als de nieuwe algemeen direc-

teur van Regio Gooi en Vechtstreek. 

Hij volgt hiermee Rein Schurink op, 

die deze functie vanaf februari 2016 

ad interim vervulde. 

Igor Meuwese: “De regionale organi-

satie is een maatschappelijk bedrijf 

en onze winst is dat we dingen samen 

met gemeenten voor elkaar krijgen. 

Zo leveren we dagelijks diensten aan 

inwoners: van het ophalen van huis-

vuil, het voorkomen van schoolver-

laten, het uitvoeren van een ambu-

lancerit, het zetten van een prik, het 

voorkomen van huiselijk geweld en 

het geven van adviezen over opvoe-

ding. Voor inwoners, met gemeenten. 

Hiermee is de Regio in eerste instan-

tie een uitvoerende organisatie voor 

onze inwoners. Tegelijkertijd moeten 

we samen met gemeenten investeren 

in de grote vraagstukken rond werk-

gelegenheid, bereikbaarheid 

en duurzaamheid”. 

De afgelopen negen jaar 

werkte Meuwese in verschil-

lende functies binnen het 

Sociaal Domein bij de Re-

gio. Hij wordt geprezen om 

zijn verbindende kracht met 

gemeenten en zijn politieke 

en strategische sensitiviteit.  

Pieter Broertjes, voorzitter 

van het bestuur van Regio 

Gooi en Vechtstreek: “De 

Regio is een organisatie die 

in staat is om hoogwaardige 

dienstverlening aan inwo-

ners te leveren en flexibel 

inspeelt op snel verande-

rende omstandigheden. Igor Meu-

wese is een verbinder pur sang en 

heeft bij de decentralisatie laten zien 

hoe er samen met gemeenten resul-

taten kunnen worden neergezet. Die 

drive en ervaring zijn nodig omdat er 

de komende jaren hoge eisen worden 

gesteld aan de Regio. Zo verwachten 

de gemeenteraden dat de Regio volop 

inzet op versterkte regie op onderwer-

pen van de regionale samenwerkings-

agenda. Meuwese kan het samen met 

de mensen van de Regio en gemeen-

ten laten slagen.”

Nieuwe algemeen directeur Regio
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Heerlijke bolletjes voor de 

lekkere en of gezonde trek

 Mueslibollen
6 halen 4 betalen

Per zakje  € 2,72

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

WIJDEMEREN- Afgelopen dagen gebeurde 

precies wat velen irriteert én de kloof tussen 

burger en overheid vergroot. Uw stem wordt 

genegeerd en de mening van veel gemeentera-

den door provincie NH in de prullenbak gekie-

perd. De Provincie eist dat we fuseren. Over 6 

maanden worden we uitgehuwelijkt. Dat is toch 

niet meer van deze tijd? O ja, verkiezingen hou-

den, mag van hen nog wel in maart 2018. Wat 

u, de kiezer dan vindt maakt de provincie niet 

uit, als het maar fuseren is. Wij houden niet van 

fopverkiezingen. 

Wij vinden dit gênant, frustrerend en onaccep-

tabel. Het maakt ons strijdbaar. Waarom? Nou, 

omdat wij volksvertegenwoordigers zijn! Geen 

marionetten van de heer Remkes dan wel de 

provincie. De handelswijze van de provincie is 

uitermate respectloos. Van bovenaf iets door-

drukken is niet code oranje maar zelfs code 

rood. De provincie hakt met een botte bijl. Dit 

is een absoluut dieptepunt voor de democratie.  

Hoe nu verder? Wij zien zeker zorgpunten. Het 

merendeel van ons college zit er nog steeds. Ie-

dereen weet welke agenda zij hebben, namelijk 

fuseren met Hilversum. DorpsBelangen hield 

hen in het zadel, stapte in de coalitie en regelde 

het vodje waarover de provincie nu oordeelde 

dat Wijdemeren geen visie heeft.  De Lokale 

Partij rolt de mouwen weer op en blijft zich in-

zetten voor zelfstandigheid van onze gemeente. 

Natuurlijk hoort daar samenwerking bij, maar 

dan wel met gemeenten die ons passen.  

Wij ervaren onze taak als volksvertegenwoor-

diger, helemaal in dit soort dossiers, soms als 

topsport. Steun van u kunnen wij hierbij goed 

gebruiken. Doet u met ons mee? Bel dan 06-

55125260 want, zoals de burgemeester van 

Zeist al eens zei: “Democratie is geen kijksport”.                                                

De Lokale Partij,  

Gert Zagt & Alette Zandbergen

Code Rood

KORTENHOEF - Esther Kaper, kandidaat-Ka-

merlid voor de ChristenUnie, reikte woens-

dagochtend de oorkonde ‘Dit is een bijzon-

dere school’ uit aan directeur Annemieke van 

Weeghel van basisschool De Regenboog in 

Kortenhoef. 

Kaper: “Bijna dertig jaar geleden stapte ik zelf 

voor het eerst deze school binnen en inmiddels 

zit mijn zoontje op dezelfde stoeltjes. Een be-

wuste keuze. Met dit gebaar vraag ik aandacht 

en ruimte voor het bijzonder onderwijs.’’ De 

ChristenUnie wil dat 2017 hét jaar wordt van 

de vrijheid van onderwijs en stelt momenteel 

een e-book samen met verhalen van bijzondere 

scholen. Scholen kunnen zich aanmelden via 

www.mijnschoolisbijzonder.nl.  

Esther Kaper zet De Regenboog 
in het zonnetje

Esther en Annemieke blij met de oorkonde 

(foto: Tom Cornelissen)

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

Yoga clinic voor 
mensen met beper-
king 
De Merem, locatie Huizen 

en Sportservice ’t Gooi orga-

niseren op maandag 6 maart 

een open les voor mensen 

met een lichamelijke beper-

king en/of chronische aan-

doening. De open les vindt 

plaats in het Bala- centrum, 

Trompstraat 1 in Huizen en 

is van 14.00 tot 15.00 uur. 

Deelname kost vijf euro.    

Aanmelden bij Crescentia 

Heuvingh; 06-15144666 of 

info@balayoga.nl. 
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Ondernemers DOOR: SASKIA LUIJER

KORTENHOEF – In 2011 nam Jeroen 

van der Linden de bakkerij van Theo 

Sturkenboom over. Een succesvolle 

stap, die na ruim vijf jaar een persoon-

lijker tintje kreeg. Want zaterdag 11 

februari opende de Kortenhoefse 

bakkerszaak de deuren in een com-

pleet nieuwe look en met een nieu-

we naam: Bakker Jeroen!

“Gefeliciteerd hé. Top man, het ziet er 

geweldig uit!” Klanten stappen op Je-

roen van der Linden af, schudden hem 

de hand of geven een ferme klap op 

de schouder. Zo krijgt hij continu ge-

lukswensen en complimenten voor de 

nieuwe naam en huisstijl. “Echt mooi 

Jeroen, ben je er zelf ook blij mee?” 

vraagt een mevrouw. Een vraag die in 

feite overbodig is, want Van der Linden 

straalt van oor tot oor. Hij is er enorm 

blij mee.

Paars, zwart en grijs

Tot in detail is de winkel van binnen en 

buiten compleet veranderd. De nieuwe 

huisstijl is strak, eigentijds en fris uit-

gewerkt in de kleuren paars, zwart en 

antracietgrijs. Met overal het nieuwe 

logo: Bakker Jeroen. De kleurencom-

binatie is bewust gekozen, legt Jeroen 

uit. Want bij de donkergrijze wand ko-

men de producten beter tot hun recht. 

“Ze knallen er uit” motiveert hij. In de 

schappen van de winkel ligt het brood 

en banket ook in nieuwe verpakkingen 

uitgestald. Zakken en dozen in ‘Je-

roens’ huisstijl. En ook de kleding van 

de verkoopdames is aangepast, net als 

de schorten van de bakkers. De buiten-

kant van het bedrijf heeft ook een tota-

le metamorfose ondergaan. De muren 

zijn grijs geverfd en daarna bestickerd 

met kleurrijke, sprekende foto’s van 

ambachtelijk versgebakken brood en 

banket. “En heb je mijn nieuwe bus al 

gezien? Dat is echt een plaatje, dat is 

ons paradepaardje geworden” zegt Van 

der Linden trots. 

Feest met ons mee

Ter ere van de naamsverandering deelt 

Jeroen bij de verkoopkraam voor de 

winkel petitfourtjes uit met daarop de 

nieuwe naam. “Het is een beetje feest 

vandaag, wilt u daarom een gebakje?” 

vraagt hij de mensen die voor zijn 

kraam staan. “Ja, een Jeroentje lust ik 

wel” meldt een van hen. Door de vers 

gevallen sneeuw komen ook veel ou-

ders met kinderen op sleetjes voorbij. 

Dik inpakt met mutsen, warme sjaal 

en wanten, gaat een klein taartje er wel 

in, en anders is een oliebol ook een 

lekker alternatief. Als feestaanbieding 

kosten tien stuks vandaag slechts vijf 

euro. Wanneer iemand aarzelt omdat 

hij aan vijf bollen eigenlijk wel genoeg 

heeft, trekt Jeroen hem over de streep 

door te vragen: “Heeft u goede buren?”. 

De klant gaat overstag en neemt en-

thousiast voor zijn buurtgenoten ook 

wat mee. Zo loopt de verkoop gestaag 

door en blijft het druk bij het kraam-

‘Bakker Jeroen’ nieuwe naam in de Meenthof 

pje en in de winkel. Waarbij Jeroen ook nog 

even wijst op de nieuwe webshop www.

bakkerjeroen.nl waar binnenkort het to-

tale assortiment online te bestellen is. Vers 

brood en banket dat thuis wordt bezorgd of 

u zelf kunt ophalen in de winkel. Als u een 

beetje nieuwsgierig bent geworden naar het 

nieuwe interieur, zou ik natuurlijk het laat-

ste doen.

WIJDEMEREN – De Raad van State 

verwierp vorige week woensdag 

alle bezwaren tegen de bouw van de 

Godelindehof te Nieuw Loosdrecht. 

Woningbouwvereniging Wonen 

Wijdemeren mag nu de 22 verou-

derde appartementen slopen en 

starten met de bouw van een nieuw 

complex met 40 huurwoningen. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Formeel ging het om een wijziging van 

het bestemmingsplan waar de gemeen-

teraad goedkeuring aan gaf. Een rechter 

van ’s lands hoogste rechtsorgaan heeft 

alle bezwaren van twee omwonen-

den een voor een zorgvuldig bekeken. 

Steeds volgde het oordeel ‘het betoog 

faalt’. Daarmee sprak hij uit dat hij de 

gevolgen van de nieuwbouw aanvaard-

baar vindt. De gemeenteraad heeft een 

goede belangenafweging gemaakt om 

sociale huurwoningen te realiseren, 

meent de rechter. Want als men de om-

geving van de Godelindehof stedelijk 

noemt, dan is het een kwestie van een 

beetje inschikken en soms wat overlast 

accepteren. De buurtbewoners uit de 

Van Mijndenlaan maakten vooral be-

zwaar tegen de massaliteit. ‘Vast staat 

dat de afstand tussen het plangebied en 

hun woningen ongeveer 17 m is. Gelet 

op deze afstand en de stedelijke omge-

ving waarin het appartementencom-

plex wordt voorzien heeft de raad zich 

in redelijkheid op het standpunt kun-

nen stellen dat dit plan niet leidt tot een 

onaanvaardbare afname van privacy en 

uitzicht’. Door een hoogte van 10 meter 

komen hun woningen meer in de scha-

duw te staan, meenden de bezwaarma-

kers. ‘Op de percelen Van Mijndenlaan 

2, 4, 6 en 8 treedt meer schaduw op 

dan in de huidige situatie het geval is. 

In het vroege voor‐ en najaar zijn de 

schaduwvlakken om 17.30 uur lang, 

omdat de zon dan bijna onder gaat. De 

schaduw bevindt zich dan op de perce-

len Van Mijndenlaan 8 tot en met 16. 

Dit verschilt nauwelijks van de huidige 

situatie’ schrijft de rechter. Ook zou de 

privacy in het geding komen. Maar dat 

vond de RvS geen groot probleem. Het 

Bouw Godelindehof mag doorgaan

DE- waardepunten 
De Lionsclub Loosdrecht e.o. zet zich 

ook dit jaar weer in voor de lande-

lijke inzamelacties van Douwe Egberts 

waardepunten. Alle ingeleverde punten 

worden verzilverd voor pakken koffie 

en alle pakken worden gedoneerd aan 

de regionale Voedselbank. Vorig jaar 

hebben we samen met Douwe Egberts 

22.000 pakken kunnen aanbieden. Doet 

u alstublieft weer mee voor dit goede 

doel? De inzameladressen zijn de Jum-

bo in Kortenhoef en de apotheek in Ne-

derhorst den Berg.

Iedereen mag er heen, uitgedost als 

‘Superheld’ of gewoon als jezelf. Je 

wordt welkom geheten door Prins 

Jori en de raad van Elf. 

Op vrijdag 24 februari om 17.00 uur 

gaan we beginnen voor de jongere  kin-

deren, dan om 21.00 uur een disco met 

Friss, die duurt tot 01.00 uur, dat is niet 

mis (kinderen van 11 t/m 17 jaar). 

Op zaterdagavond 25 februari vanaf 

een uur of negen moet je in het Wapen 

van Ankeveen zijn voor 

een superfeest met het 

thema ‘Superhelden’.

Op zondag 26 fe-

bruari gaan we door 

Schuimlikkerveen en 

Turfendonk met een 

hele stoet die begint 

om 12.30 uur op de 

Loodijk. Om 16.00 uur 

sluiten we af met een 

Afzakkersbal.

Carnaval in Schuimlikkerveen  

Bakker Jeroen deelt taartjes uit in de sneeuw.

parkeeronderzoek van de gemeente zou 

niet deugen, maar ook daaraan twijfelde de 

Raad van State niet. Hoewel er meer auto’s 

in de omgeving geparkeerd zullen worden, 

is dat acceptabel. 

Wethouder Betske van Henten zal waar-

schijnlijk een zucht van verlichting sla-

ken. Het kostte haar grote moeite om het 

voorstel door de raad te krijgen. Niet alleen 

D66 en De Lokale Partij waren tegen, ook 

toenmalig coalitiegenoot VVD stemde ver-

deeld. Wonen Wijdemeren zal 40 nieuwe 

appartementen bouwen in twee blokken 

van drie lagen met een gang aan de bin-

nenkant. Voor de huidige 22 huurders (als 

ze willen verhuizen) zal de huur niet ver-

hoogd worden, die blijft tussen de 425 en 

456 euro, afgezien van de prijsindex. De 18 

andere woningen zijn bestemd voor alle 

Wijdemeerders vanaf 55 jaar, voor hen zal 

de huur maximaal € 699, - bedragen. 
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Madelijn
Stiekum

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en 

heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou 

haar huishouden niet compleet zijn zon-

der behaarde vrienden. Kat Madammeke 

en konijnen Antonio en Schnitzel horen 

er dan ook helemaal bij. Hond Tyson is on-

langs overleden. En haar gezin is rustig aan 

op zoek naar een pup. Ze eet eitjes van haar 

eigen kipjes, wordt ‘s ochtends gewekt door 

haar eigen haan en rijdt in haar vakanties 

graag te paard door de natuur…

‘One love, One heart, Let’s get together, And feel 

allright’ (Bob Marley, One Love)

Sjef vindt het belachelijk dat hij zoveel moet 

weten. Dat hij zoveel huiswerk heeft. Alle-

maal nutteloze kennis in zijn ogen. Aardrijks-

kunde, godsdienst, geschiedenis, muziek enzo. 

Wáárom? vraagt hij zich af. En dat snap ik. Le-

ren was ook nooit echt mijn ding. Althans uit 

boeken dan. Verplichte kost. Ik word ook altijd 

tegendraads als iets moet. Dus ergens kan ik 

hem begrijpen. Leren is leuk zolang je niet in 

de gaten hebt dat je iets leert. 

IJsland is vulkanisch. Je hebt er geisers, vulka-

nen, heetwaterbronnen en ga zo maar door. 

Aardrijkskunde in het kwadraat dus. En man, 

wat vond Sjef dát gaaf. Bladzijden vol informa-

tie over vulkanisme heeft hij verslonden. Heel 

internet afgestruind. Geheel vrijwillig. Daar 

wilde hij heen om het met eigen ogen te zien, 

en dat hebben we gedaan. Mooier onderwijs 

bestaat er toch niet? Rome, het Colosseum en 

het Vaticaan. Hij wist er meer van dan we dach-

ten. Parijs. De Eiffeltoren, de metro en de Notre 

Dame. Kennis uit Asterix & Obelix en Disney-

films. Nou en? Kennis is kennis, niet? Zolang je 

het maar niet moet weten! 

Sjef is weer in mi-

neur. Zit te pruilen 

onder het eten. Bela-

chelijk al dat huiswerk. Heeft hij toch helemaal 

niet nodig al die kennis? Voor wat hij worden 

wil later. Een discussie die we niet gaan win-

nen. En trouwens een ongezellige discussie 

ook nog. “Als jij nou even een toetje haalt. IJs 

of zo?” opper ik. Zijn gezicht klaart meteen op. 

Hij trekt gelijk zijn jas aan en vertrekt richting 

supermarkt. Hij komt terug met een halve li-

ter ijs. ’One love’ heet het culinaire hoogtepunt. 

Geïnspireerd op het nummer van Bob Marley. 

De verpakking is groen, geel en rood. Rastak-

leuren. Sjef denkt aan wiet en dreadlocks. We 

pakken de laptop erbij. En laten ‘One love’ (en 

nog wat andere nummers van Bob en Ziggy) 

horen op Youtube en zoeken van alles op over 

rastafari’s. De kleuren staan voor: vruchtbaar-

heid (groen), rijkdom (geel/goud) en voor het 

bloedvergieten tijdens de slavernij (rood). Ras-

tafari’s zijn vegetarisch/veganistisch, mediteren 

veel en hebben dreadlocks. De oorsprong van 

deze levensbeschouwing (want het is dus geen 

geloof) ligt op Jamaica en in de bijbel. De naam 

Rastafari komt van Ras Tafari Makonnen. Dat 

is de naam van de Ethiopische keizer Haile Se-

lassie. Rastafari’s geloven in de goddelijkheid 

van Haile Selassie. Voor velen van hen is hij de 

reïncarnatie van Jezus. Daarna zoeken we nog 

de Jamaicaanse en de Ethiopische vlag op. We-

ten we dat ook weer. ‘We got together and we 

feel allright!’… Sjef heeft er niets van gemerkt 

dat hij stiekem weer wat wijzer is geworden. 

Helemaal niets. En jullie ook niet. Toch?

Madelijn de With

06- 22 73 21 36

madelijn.wiewatwaar@

Op 9 september is er weer een rommelmarkt 

bij de O.L.V. Hemelvaartkerk in Nederhorst 

den Berg. Hebt u spullen die nog goed, mooi 

en schoon zijn, breng deze dan op 18 februari 

van 8.30 tot 12.00 uur naar Transportbedrijf 

v/d Broek, Middenweg 11. Ook kunt u spullen 

brengen op zaterdag 25 maart en 22 april. Bent 

u niet in de gelegenheid uw spullen zelf te bren-

gen, neem dan contact met ons op, dan komen 

wij het bij u ophalen. Erg grote meubelen, bed-

den, kasten etc., kunnen wij niet innemen, daar 

wij hiervoor geen opslag- en verkoopruimte 

hebben. Helaas!

Wij hopen u tegen te komen op een van de in-

brengdagen en anders graag op 12 september 

bij de rommelmarkt. 

Petra v/d Broek: 0294-251606; Francis van Rui-

tenbeek: 0294-253883; Anita van Wijk: 0294-

253957.

O.L.V. Hemelvaartkerk

Rommelmarkt

Familieberichten

Zaterdag 11 februari om 13 

uur gingen onze pagers af met 

de melding: dier te water. Ter-

wijl we uitrukten, kregen wij 

extra informatie. Het ging om 

een ree die in het water lag, 

langs het Oppad. Passanten 

hadden het diertje opgemerkt 

en de brandweer gebeld. Daar 

aangekomen troffen wij de 

melders en het diertje aan. Zo 

snel mogelijk hebben wij de 

ree op het droge gebracht om 

het even later in een deken te 

rollen en naar de auto te bren-

gen om het weer op tempera-

tuur te krijgen. Het gekrijs van 

het arme dier werd onderweg 

steeds minder. Aangekomen 

op de dijk was er geen adem-

haling meer en hebben wij het 

nog proberen te reanimeren. 

Helaas is dat niet gelukt en is 

het diertje afgevoerd door de 

boswachter van Natuurmonu-

menten. 

Wij zijn op zoek naar vrijwil-

ligers! Wil je een dinsdagavond 

meekijken op onze oefen-

avond? Ben je tussen 18 - 40 

jaar? Kijk op: www.kombijde-

brandweer.nl 

Post ’s-Graveland

Nieuws brandweer

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

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

Sanne van Vliet van basisschool De Terp uit 

Weesp heeft zaterdagavond de Voorleeswed-

strijd van Bibliotheek Gooi en meer gewonnen. 

Het was  een voorronde van De Nationale Voor-

leeswedstrijd. De winnaar zal binnenkort de 

regio Gooi en Vechtstreek vertegenwoordigen 

in de kwartfinale. En wellicht wordt ze wel De 

Nationale Voorleeskampioen 2017 

De 13 kandidaten werden, aangemoedigd door 

hun supporters, om de beurt door presentator 

Teresia Spoelman naar voren gehaald en kort 

aan het publiek voorgesteld. Vervolgens las ie-

dere kandidaat een fragment voor uit een zelf 

gekozen boek. Tijdens de pauze trok de jury 

zich terug. Er werd gelet op zaken als uitspraak, 

verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact 

van de voorlezer met het publiek was belang-

rijk. Na een spannend halfuurtje, werd door ju-

ryvoorzitter Niels Rood het verlossende woord 

gesproken.

Sanne las een fragment voor uit het boek ‘Ik ben 

er nog’ van Debby Petter. De jury vond dat zij 

de emotie die in het boek zat erg goed kon over-

brengen op het publiek. 

Uitslag Voorleeswedstrijd
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Wijdemeren Informeren 15 februari 2017

Kort
Drukte bij burgerzaken
Heeft u een brief gekregen dat uw reisdocument 
binnenkort verloopt? Maak op tijd een afspraak. Er 
verlopen in de komende periode veel paspoorten en 
identiteitsbewijzen, waardoor we een grotere drukte 
verwachten dan normaal. Een afspraak maken kan 
eenvoudig via www.wijdemeren.nl/afspraak. 

Groen wagenpark
De dienstauto’s van de gemeente Wijdemeren zijn 
allemaal groen. Niet hun kleur, maar wel hun CO2-
uitstoot. Die compenseren we namelijk volledig. Van 
alle auto’s wordt per getankte liter brandstof een 
bedrag in rekening gebracht. Dit geld gaat naar een 
CO2-compensatieprogramma. Dit programma financiert 
projecten die helpen de CO2-uitstoot van ons wagenpark 
te compenseren. 

JeugdActiviteitenProgramma
Zonder lid te worden van een vereniging kennismaken 
met veel sport- en cultuuractiviteiten? Dat kan! Tot en met 
zondag 26 februari kunt u uw kind weer opgeven voor het 
JeugdActiviteitenProgramma (JAP). Kinderen van groep 1 
t/m 8 kunnen voor een relatief laag bedrag onder andere 
kennismaken met tennis, hiphop/streetdance, honk- en 
softbal en muziektheaterlessen. Het volledige programma 
staat op www.sportservicehetgooi.nl. Bij vragen kunt u 
contact opnemen met Rosanne Hartman, Buurtsportcoach 
Wijdemeren, via rhartman@sportservicehetgooi.nl.

Kinderopvang
De wet Kinderopvang is aangescherpt. Daarom controle-
ren GGD Gooi en Vechtstreek en gemeente Wijdemeren 
in 2017 strenger of kinderopvanglocaties voldoen aan alle 
kwaliteits- en veiligheidseisen. Voldoet een kinderdagver-
blijf, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang  niet? Dan 
volgt een gesprek. Locaties krijgen de tijd om zich aan de 
regels aan te passen. Voldoen zij daarna nog niet? Dan 
kan de gemeente boetes of een exploitatieverbod opleg-
gen of een locatie uitschrijven uit het Landelijk Register 
Kinderopvang. Meer weten? 
Kijk dan op www.wijdemeren.nl/kinderopvang2017  

Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen 
voor de leden van de Tweede Kamer. Op 
25 februari wordt de stempas bezorgd.

Bewaar deze stempas zorgvuldig. Zonder stempas kunt 
u namelijk niet stemmen. Zo nodig kunt u tot uiterlijk 
14 maart, 12.00 uur een vervangende stempas 
aanvragen bij de afdeling burgerzaken. Heeft u een 
nieuwe stempas aangevraagd, dan kunt u met de 
oude stempas niet meer stemmen. 

Stemmen in een andere gemeente?
Wilt u op 15 maart in een andere gemeente stemmen? 
Dat kan. Laat uw stempas omzetten naar een kiezerspas. 
U kunt de kiezerspas tot 10 maart schriftelijk aanvragen 
en tot 14 maart, 12.00 uur, mondeling bij de afdeling 
burgerzaken op het gemeentehuis. 

Iemand anders laten stemmen
Kunt u zelf niet stemmen? Dan is het mogelijk om 

iemand anders voor u te laten stemmen. Vul hiervoor de 
achterkant van de stempas in, samen met de persoon die 
u wilt machtigen. Hij of zij kan dan, gelijktijdig met het 
uitbrengen van zijn eigen stem, ook voor u stemmen. 
Dit kan niet op twee aparte momenten. Geef de persoon 
die u machtigt ook een kopie van uw identiteitsbewijs 
mee. De gemachtigde mag maximaal twee stemmen 
uitbrengen voor anderen. 

Volmacht gegeven? Dan zelf niet stemmen
Hebt u een volmacht aan iemand anders gegeven dan 
bent u niet bevoegd om deze volmacht in te trekken. 
Het is strafbaar om te komen stemmen als u iemand 
anders al hebt gemachtigd. 

Meer informatie

Voor uitgebreide informatie kijkt u op 
www.wijdemeren.nl/verkiezingen2017. Of bel of e-mail 
de afdeling burgerzaken van de gemeente, telefoonnum-
mer 14 035 of verkiezingen@wijdemeren.nl. 

Stempassen in aantocht

In de komende periode werken we op 
verschillende plekken in de gemeente 
aan het openbaar groen. Dit heeft 
gevolgen voor de bereikbaarheid en 
parkeermogelijkheden. 

Bomenkap Nieuw-Loosdrecht
Op maandag 20 februari start het kappen van bomen 
op de Eikenlaan, de Beukenlaan en een gedeelte van de 
Lindelaan in Nieuw-Loosdrecht. De werkzaamheden 
duren tot 10 maart. De aannemer brengt brieven rond 
met de data van de werkzaamheden per straat. Voor 
75% van de gekapte bomen komen nieuwe bomen 
terug. Het liefst op of nabij dezelfde locatie en in het 
jaar na de kap. Soms kan dat niet en herplanten we 
ergens anders of op een later moment. Kijk voor meer 
informatie op www.wijdemeren.nl/kapnieuwloosdrecht. 

Bomenkap ’s Gravelandsevaartweg
Op dinsdag 21 februari worden er bomen gekapt op de 
’s Gravelandsevaartweg in Oud-Loosdrecht. De weg is 
van 7.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer tussen 
De Zodde en de Kromme Rade. Met bebording wordt de 
omleidingsroute aangegeven. De Zodde is wel bereikbaar 

vanaf de Oud-Loosdrechtsedijk en de Kromme Rade is te 
bereiken vanaf de provinciale weg N201.

Snoeiwerkzaamheden Kerklaan
In opdracht van de gemeente Wijdemeren snoeien de 
medewerkers van Pius Floris Boomverzorging in de hele 
gemeente bomen. Vanaf maandag 20 februari zijn de 
bomen op de Kerklaan in Kortenhoef aan de beurt. 
De werkzaamheden duren in ieder geval één week. 
Kijk voor meer informatie op 
www.wijdemeren.nl/bomenonderhoud2016  

Parkeren
Om bij de bomen te kunnen komen en om schade aan 
auto’s te vermijden, verzoeken we bewoners en bezoe-
kers om hun auto niet onder of in de buurt van de te 
snoeien of kappen bomen te parkeren. 

Bomenonderhoud
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 Terugblik op 2016

Op deze pagina’s blikken we terug op 
de kwaliteit van onze dienstverlening 
en de projecten en werkwijze in 2016.

Volgers 2016: 2.400
Volgers 2015: 1.900

Social media

Volgers 2016: 2.100
Volgers 2015: 1.200

Participatie

Ruimtelijke ordening:
• 5 inspraakavonden en hoorzittingen
• 11 informatieavonden
Openbare ruimte:
• 95 groene Appelboom-projecten
•  35 bewonersavonden
Sociaal domein:
•  8 participatiebijeenkomsten 
• 25 sociale Appelboom-projecten

n

837 uittreksels gemeentelijke 
basisadministratie

5.138 reisdocumenten

2.374 rijbewijzen

i d

2 brandveiligheidsvergunning

79 zaken afgehandeld op grond 
van de Drank- en horecawet

324 omgevingsvergunningen 
en sloopmeldingen

Verstrekte producten & vergunningen

154 APV-vergunningen

Dienstverlening

Het klantcontactcentrum 
verwerkte 35.427 telefoontjes 
en het loket burgerzaken hielp 
10.220 inwoners.

Digitale dienstverlening

Contact en 
openingstijden

ntacactt etaactt

1

Paspoort en Nederlandse 
identiteitskaart

en n NeNeddnn Nee
5

Meest bezochte pagina’s:

p g j

2
Afspraak 
maken

3
Meldingen klachten 

en bezwaren

4
Gemeenteraad

U kunt ons sinds 2016 ook bereiken via 
WhatsApp en online aangifte doen voor 
huwelijk en geboorte.

5.677 mensen maakten online een afspraak.

Ankeveen: 1487

Kortenhoef: 6744 ’s-
G

ra
ve

la
nd

: 1
21

4

Loosdrecht: 8527

Breukeleveen: 198

Nieuwe inwoners: 177
Totaal inwoners: 23.452

Inwoners Nederhorst 
den berg: 5282

•  Lid in de Orde van Oranje Nassau:7
Ridder in de Orde van Oranje Nassau:2
Offi cier in de Orde van Oranje Nassau:1

• Huwelijken: 94
•  Huwelijksjubilea: 31x 60 jaar en 3x 65 jaar
• Inwoners van 100+: 6

Jubilea en onderscheidingen
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Wegbeheer: 289

Riolering: 262

Groenonderhoud: 313

Meldingen

Openbare verlichting: 634

Klachten

14 afgehandeld

16 klachten

2 in behandeling

100 bezwaarschriften ingediend

Samenwerkingsverbanden

Regio Gooi en Vechtstreek
• Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) 
• Gemeentelijke Gezondheid Dienst (GGD) 
• Regionale Ambulance Voorziening (RAV) 

Plassenschap Loosdrecht e.o.
Ontwikkelen en beheren van recreatieve voor-
zieningen. Onder andere: 
• Het schutten van boten door sluizen
• Dagrecreatie bij De Strook en eilanden 
•  Uitgifte snelvaarontheffi ngen, 

woonschipontheffi ngen
•  Aanbieden aanlegplaatsen bij eilanden 

en legakkers. 

We nemen deel aan negen 
samenwerkingsverbanden. 

We benoemen er drie:

Sociale en groene projecten die vanuit de Appelboom zijn gerealiseerd: 
•  Twaalf kilometer bloemrijk bijenlint wordt (gedeeltelijk) 

onderhouden door inwoners.
• Kortenhoef heeft een Koter & Groter café gekregen.
•  Bewoners houden verschillende openbare perkjes schoon. 
•  Meeleesclubs in de bibliotheken helpen mensen met het 

opdoen van leeservaring. 
Er zijn nog veel meer vrijwilligersinitiatieven: www.deappelboom.nl

De Appelboom

Veiligheidsregio Gooi 
en Vechtstreek
• Brandweerzorg
• Rampenbeheersing
• Crisisbeheersing 
• Geneeskundige hulpverlening 
•  Handhaving van de openbare 

orde en veiligheid.

Waaks! deelnemers: 35

Woninginbraken 
 met 31,5% 
afgenomen

Burgernetdeelnemers: 1.539

Misdrijven 
met 5% 

afgenomen

k

Veiligheid

WhatsApp buurtpreventiegroepen: 70+

Meldingen van 
jongerenoverlast met 

102% toegenomen

‘Een inbraak heeft 
enorme impact. Positief 

is dat we het aantal 
inbraken in 2016 met 

31,5% hebben kunnen 
verminderen. In 2017 
blijven we waakzaam 
en doen we ook weer 
een beroep op u om 
dit percentage nog 

verder naar beneden te 
brengen. Zo introduceren 
we de WaakSamen App; 

een aanvulling op 
de meer dan 70 
buurt-WhatsApp 

groepen.’ 

Burgemeester 
Martijn Smit

‘Het afgelopen jaar 
heeft Wijdemeren 

fl inke stappen gezet 
op het gebied van 

duurzaamheid. 
Zo werden er op grote 
daken zonnepanelen 

geplaatst en verwarmen 
we de nieuwe brand-
weerkazerne in Loos-
drecht met warmte

uit de aarde. In 2017 
gaan we verder op 

deze weg; we blijven 
gebruikmaken van 

wat de natuur ons te 
bieden heeft.’ 

Wethouder 
Jan-Jaap de Kloet

‘Er worden weer 
woningen gebouwd! 
In 2016 verhuisden de 

eerste bewoners naar de 
nieuwe wijk Nedervecht. 
Ook startte de bouw van 
40 sociale huurapparte-
menten in ’s-Graveland 
en 22 eengezinswonin-
gen in Ankeveen. En dat 
is nog maar het begin! 

In 2017 bouwen 
we in Loosdrecht en 
Nederhorst den Berg.
Volop mogelijkheden 
voor een passende 
woning voor jong 

en oud.’

Wethouder 
Betske van Henten

‘Ik ben er trots op 
dat we het afgelopen 

jaar twee Smaakmaker-
oorkondes hebben 

mogen uitreiken. Fantas-
tisch dat deze bedrijven 
mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt de 
kans geven om aan de 

slag te gaan. Ik hoop ook 
in 2017 weer een aantal 

Smaakmakers te 
mogen uitdelen.’

Wethouder 
Sandra van Rijkom

‘Samen met inwoners 
hebben wij in 2016 

op 95 plekken
 onze openbare 

ruimte verfraaid. Op 
www.deappelboom.nl 
is dat allemaal te zien 

en te volgen. Door heel 
Wijdemeren zijn bijenlin-

ten aangeplant 
en zijn we overgegaan 
op milieuvriendelijke 
onkruidbestrijding. 

Bij al onze keuzes staat 
de samenleving voorop. 

Samen maken we 
Wijdemeren veiliger 

en mooier.’

Wethouder 
Theo Reijn
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Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Ankeveen
- Stichts End 92: aanbrengen zonnepanelen (31.01.17)
- Wout Hilhorsthof 9: plaatsen dakkapel (04.02.17)
Breukeleveen
- Herenweg 12 a: plaatsen botenstalling (06.02.17)
Kortenhoef
- Vreelandsweg: plaatsen 24 steigers (01.02.17)
- Zuwe 21: verbouwen woning (27.01.17)
Loosdrecht
- Drie Kampjes 9 t/m 23: plaatsen dakkapellen (26.01.17) 
- Horndijk 28: plaatsen beschoeiing (26.01.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 58: bouwen vrijstaande woning (03.02.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: plaatsen dam met duiker (26.01.17
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c 02: plaatsen schuur (03.02.17)
- Rading: herontwikkelen Knorr terrein Blok A (31.01.17)
- Rading: herontwikkelen Knorr terrein Blok B (31.01.17)
- Rading: herontwikkelen Knorr terrein Blok C (31.01.17)
- Rading: herontwikkelen Knorr terrein Blok D (31.01.17)
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 10: vervangen en vergroten dakkapel (02.02.17)
-  Lange Wetering 105: plaatsen openhaardbuis aan zijkant woning 

(06.02.17)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 65 59 
557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedure)
’s-Graveland
- Leeuwenlaan 42: restauratie schutting landgoed Jagtlust (06.02.17)
Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 81: plaatsen dakkapel (02.02.17)
- Kromme Rade 3: dempen greppel (27.01.17)
-  Moleneind 65: bouwen botenloods B (02.02.17) (vergunning ver-

leend naar aanleiding van uitspraak Rechtbank)
- Moleneind 81: verbouwen woning (09.02.17)
- A.W. van Voordenlaan 23: plaatsen dakkapel (27.01.17)
Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 245: bouwen berging (07.02.17))
- Nootweg 19: plaatsen kap op woning (06.02.17)
Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 10: realiseren twee woonarken (06.02.17)
- Hinderdam 19c: maken dam/uitweg (27.01.17)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn van de volgende 
aanvragen met zes weken verlengd:
Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 132: verlengen schuur 
- Westelijke Drecht sectie E 1494: legaliseren rietbakken 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 
Stichts End 96a in Ankeveen
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken overeenkomstig 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 2 februari 2017 het bestemmingsplan Stichts End 96a 
(gewijzigd) heeft vastgesteld. De verbeelding is gewijzigd met betrek-
king tot de bestemming wonen en de bestemming tuin. Het bouwvlak 
is ongewijzigd gebleven.

Het plan
Het plan voorziet in het verplaatsen van het bouwvlak (bestemd voor 
wonen), zoals dat is aangegeven op de verbeelding die behoort bij het 
bestemmingsplan Kernen Ankeveen, Kortenhoef en Nieuw-Loosdrecht.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken 
kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis 
(afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling op werkdagen van 8.30 tot 12.30 
uur) aan de Rading 1 in Loosdrecht. 

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad 
tegen het ontwerp-bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt, alsmede 
een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
dat hij dit niet heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzageleg-
ging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende gedurende genoemde 
termijn beroep instellen tegen de door de gemeenteraad bij de vaststel-
ling aangebrachte wijzigingen.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voor-
lopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. 
Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestemmingsplan treden na 

afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroeps-
termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In 
dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit 
verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Lieste van de 
afdeling ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer: (035) 65 59 446.

Vaststelling reparatieplan bestemmingsplan 
‘Loosdrecht landelijk gebied noordoost - 2012’ 
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken ingevolge artikel 
3.8, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 2 
februari 2017 het reparatieplan  bestemmingsplan ‘Loosdrecht landelijk 
gebied noordoost - 2012’ heeft vastgesteld.

Informatie over het plan 
Het betreft hier een zogenaamd reparatieplan naar aanleiding van de 
uitspraak van de Raad van State van 28 juli 2016. Het is op basis van 
deze uitspraak nodig om een nieuw plan vast te stellen. Het reparatie-
besluit voorziet hierin. De herziening betreft de volgende vier onderde-
len: Perceel ’s-Gravelandsevaartweg 9; perceel Oud- Loosdrechtsedijk 
23a, voor zover niet is voorzien in een maximale nok- en goothoogte; 
artikel 5, lid 5.3.1, onder f, onder 2, van de planregels; en de artikelen 
3, lid 3.6.4, en artikel 4, lid 4.6.4, van de planregels. De gemeenteraad 
heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld met betrekking tot de 
toelichting, de regels en de verbeelding. 

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf 16 februari 2017 zes weken ter inzage. U kunt het plan 
inzien via onze website www.wijdemeren.nl/terinzage, via www.
ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur) aan de Rading 1 
in Loosdrecht. 

Beroep
Als direct-belanghebbende kunt u gedurende de termijn van terin-
zagelegging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA s ’s-Gravehage. Het besluit tot vaststelling en de daarmee het 
bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop 
van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestem-
mingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, op hetzelfde adres. Zowel voor het 
instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is 
griffiegeld verschuldigd.

Onherroepelijke ruimtelijke plannen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende plannen 
onherroepelijk zijn geworden door de uitspraak d.d. 8 februari 2017 van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:
- het bestemmingsplan Godelindehof in Loosdrecht;
-  de Omgevingsvergunning voor het oprichten van 40 appartementen 

met bijbehorende infrastructuur Godelindehof.
Tevens zijn onherroepelijk geworden:
- het bestemmingsplan Knorr-locatie in Loosdrecht;
-  het wijzigingsplan voor het perceel Stichts End 83 in Ankeveen, omdat 

de beroepstermijn ongebruikt is verstreken.
De plannen kunnen worden ingezien in het gemeentehuis op werk-
dagen van 08.30 tot 12.30 uur, Rading 1 in Loosdrecht en op www.
ruimtelijkeplannen.nl 

Verleende vergunningen/ontheffingen APV 
en Bijzondere Wetten
Ankeveen en Kortenhoef
-  Carnavalsverenigingen De Turftrappers en De Schuimlikkers, wijziging 

route door Kortenhoef in meerjarenvergunning Carnavalsoptocht 
2017-2020 (01.02.17)

Kortenhoef
-  Stichting BLOK, Kortenhoefsedijk 145, Dauwtrappen op 25 mei 2017 

(30.01.17)
-  ’s-Gravelandse Muziekvereniging BMOL, Zuidsingel 54, Voorjaarscon-

cert op 11 maart 2017 (01.02.17)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen 
haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij cluster Vergunningen). Belang-
hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

Aangevraagde vergunningen/ontheffingen 
APV en Bijzondere Wetten
’s-Graveland
-  Stichting Festiviteiten ’s-Graveland, weiland Noordereinde 2-4 en 

Noordereinde, drie feestavonden en een braderie op zaterdag, van 11 
tot en met 13 mei 2017

Loosdrecht
-  Stichting SLOEP,  gedeelte Nieuw-Loosdrechtsedijk en het weiland bij 

nummer 6, Feestweek Loosdrecht van 27 april tot en met 5 mei 2017
Nederhorst den Berg
-  Stichting Nederhorst den Berg Actief, Voorstraat, Lentespektakel van 

21 tot en met 28 april 2017
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken vanaf vandaag 
inzien in het gemeentehuis (bij cluster Vergunningen). Belanghebben-
den kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat 
tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de 
besluitvorming.

Tijdelijke Verkeersmaatregel
Houd rekening met de volgende tijdelijke verkeersmaatregel in verband 
met de  Carnavalsoptocht in Ankeveen en Kortenhoef. 
Op zondag 26 februari 2017 is voor een periode van 10-15 minuten 
rond 12.00 uur en rond 15.00 uur tijdelijk afgesloten:
- De Kwakel (tussen de Herenweg en de Kortenhoefsedijk).

Verkeersbesluiten 
-  Oranjeweg t.h.v. huisnr. 118 Kortenhoef :  aanleggen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap belangheb-
bende 31 januari 2017 (bij GPP met aanvrager)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de 
Basisregistratie personen (BRP)
Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet Basisregistratie 
Personen (BRP) zijn inwoners verplicht hun verhuizing door te geven en 
inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben 
wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 
van de wet BRP heeft het college van burgemeester en wethouders het 
voornemen het adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht geeft de 
gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot “ambtshalve” uit-
schrijving uit de Basisregistratie te publiceren als de bekendmaking niet 
kan geschieden door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende persoon:
B. Schut, geboren 24 mei 1982, uit te schrijven per 26-01-2017 naar 
Land Onbekend

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de 
Basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijde-
meren maakt bekend dat op grond  van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet 
Basisregistratie Personen besloten is de bijhouding van de persoonslijst 
van onderstaand persoon definitief op te schorten.

M. Spoor, geboren 13 juni 1988, uit te schrijven per 12-12-2016 naar 
Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen 
verblijven, neem dan contact op de gemeente Wijdemeren via 14 035 
of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl

 Officiële bekendmakingen 15 februari Wijdemeren Informeren

Colofon
Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht 
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl 
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op afspraak, inzien 
in het gemeentehuis aan de Rading 1 in Loosdrecht. Voor informa-
tie kunt u contact opnemen met afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 
via telefoonnummer: (035) 65 59 557.

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

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

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

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

KORTENHOEF- Op zondag 19 februari 

november zal mr. dr. Klaas Rozemond 

om 11.00 uur voor de Oecumenische 

Streekgemeente in het Oude Kerkje 

aan de Kortenhoefsedijk 168 een 

Nescio-lezing verzorgen over het 

onderwerp ‘De actualiteit van het 

kwaad’. Daarnaast is er voor en na 

de lezing een koffieconcert. De en-

tree bedraagt € 10- (kinderen gratis).

De filosofe Hannah Arendt introdu-

ceerde het begrip ‘de banaliteit van 

het kwaad’. Daarmee bedoelde zij dat 

het grootste kwaad vaak wordt begaan 

door gewone mensen die zich van 

geen kwaad bewust zijn. Dit begrip is 

weer actueel, nu miljoenen mensen 

van plan zijn om op politieke partijen 

te stemmen die openlijk aankondigen 

dat zij de mensenrechten van bepaalde 

minderheden aan beperkingen willen 

onderwerpen. In de lezing zal worden 

ingegaan op de vraag of de filosofie van 

Hannah Arendt een oplossing voor dit 

probleem biedt.

Klaas Rozemond is universitair hoofd-

docent aan de Faculteit der Rechtsge-

leerdheid van de VU. In 1998 promo-

veerde hij cum laude af aan de Vrije 

Universiteit op het proefschrift ‘Straf-

vorderijke rechtsvinding’. Daarnaast 

schrijft hij filosofieboeken, waarvan 

‘Filosofie voor de zwijnen’ het bekend-

ste is. Dit boek haalde in 2005 de short-

list van de Socrates-wisselbeker voor 

het meest prikkelende Nederlandsta-

lige filosofieboek van 2004.

Koffieconcert

Het concert rondom de lezing wordt 

verzorgd door Elise Sluiman, hobo, en 

Daniël van der Hoeven, piano. Zij spe-

len werken van Johann Sebastian Bach, 

C.P.E. Bach, E. Bozza, Frederic Chopin 

en Robert Schumann. 

Daniël van der Hoeven (1985) studeer-

de aan het Koninklijk Conservatorium. 

In 2010 sloot hij zijn studie af met on-

derscheiding. Daniël won prijzen bij 

diverse concoursen In november 2014 

is zijn tweede cd ‘Bach and Co’ ver-

schenen. 

Elise Sluiman (1989) sloot in juli 2015 

haar masterstudie hobo af met grote 

Nescio-lezing annex koffieconcert  

‘De actualiteit van het kwaad’ 

onderscheiding aan het Koninklijk Con-

servatorium te Brussel. Deze buitenlandse 

studie werd haar mogelijk gemaakt door 

het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ze speelt 

met verschillende barokorkesten en en-

sembles mee, die gespecialiseerd zijn in het 

spelen van oude muziek op authentieke in-

strumenten.

KORTENHOEF- Splint Media B.V, 

uitgever van ‘De Poepdokter - ge-

zond van mond tot kont’, gaat haar 

grenzen verleggen. In het kielzog 

van deze succesvolle  titel volgde 

‘De Poepdokter bakt ze bruin’ van 

dezelfde auteur, en nu leek de tijd 

rijp om de grenzen te verleggen. 

Letterlijk. 

Omdat voeding en gezondheid ook in 

Duitsland ‘immer hoch’ op de agenda 

staat, was het een uitdaging ‘De poep-

dokter’ aan de oosterburen te verko-

pen. En dat is gelukt. Inmiddels is een 

contract getekend met de gerenom-

meerde Duitse uitgeverij Ullmann 

Medien. ‘De Poepdokter – gezond van 

mond tot kont’ zal deze zomer niet al-

leen in Duitsland maar ook in Zwit-

serland en Oostenrijk verschijnen. De 

Kortenhoefse uitgeefster Bianca Krij-

nen-Splint is bijzonder blij met dit suc-

ces: “Als jonge uitgever van boeken en 

magazines is het natuurlijk fantastisch 

als een van je titels vertaald en uitgege-

ven wordt in een groot taalgebied zoals 

het Duits. Maar in Nederland zitten 

we natuurlijk ook niet stil. Binnenkort 

lanceren we weer twee spraakmakende 

boeken die ongetwijfeld voor nieuwe 

rimpelingen in de boekenvijver gaan 

zorgen.”

‘De Poepdokter’ gaat internationaal
Bergse Passage over Iran
De Bergse Passage houdt haar maande-

lijkse bijeenkomst op vrijdag 17 februari 

a.s. Kees Terlouw uit Vianen houdt een 

dialezing over Iran met als titel ‘Een blik 

achter de sluier’. Hij maakt avontuurlij-

ke reizen met bijzondere dia’s. Zijn vele 

belevenissen deelt hij graag. We krijgen 

een andere kijk op een mooi land, onge-

kend gastvrij en zeer kleurrijk.

De avond wordt gehouden in de Berg-

plaats aan de Kerkstraat te Nederhorst 

den Berg en we beginnen om 20.00 uur. 

U bent van harte welkom op deze boei-

ende avond. 

KORTENHOEF-  Hoe het ook moge 

aflopen met de vijf dorpen die wor-

den opgeslokt door de grote buur, 

de hoogstaande culturele voorstel-

lingen van Kunst aan de Dijk in het 

historische Oude Kerkje zullen ho-

pelijk blijven voortleven. Waarin 

een nietig dorpje groot kan zijn. 

Zoals afgelopen donderdag toen 

een internationaal gezelschap met 

violist Noé Inui schitterde in een op-

treden samen met pianist Vassilis 

Varvaresos en actrice Chiara Tissen 

waarin zowel de dichter Von Goethe 

als de componist Schubert werden 

geëerd. Weer een briljantje voor de 

liefhebbers.

Tromgeroffel, dan het licht op Chiara 

Tissen (1964) die in welluidend Hoog-

duits de klassieke ballade van Erlkönig 

van Goethe declameert. Zelfs als je niet 

elk woord begrijpt, zorgen intonatie en 

uitspraak voor luistergenot. Het trieste 

verhaal van een vader die ’s nachts te 

paard naar huis rijdt met in zijn armen 

zijn zoon. Die ziet in zijn  koortsdro-

men de elfenkoning, een symbool van 

de dood die hem probeert mee te lok-

ken naar de ‘andere zijde’. Als vader en 

zoon op hun bestemming komen, blijkt 

de jongen gestorven te zijn. Hij is voor 

de elfenkoning bezweken. Vervolgens 

sluit de violist aan met een solo die elke 

emotie van dit treurige verhaal weet 

over te brengen. De jonge Duitser Noé 

Inui, wereldburger met een Japanse va-

der en Griekse moeder, laat het mani-

sche koortsachtige thema bijna uit zijn 

voegen barsten. 

Bij zijn Grand Caprice on Erlkönig van 

tijdgenoot Franz Schubert stromen de 

vioolklanken wanhopig door het kerk-

je waarin het publiek deze keer intiem 

in een halve cirkel rond de artiesten 

is gesitueerd. Tekst en muziek over de 

elfenkoning vormen duidelijk een een-

heid. Dan krijgt de Griekse pianist Vas-

silis Varvaresos de ruimte om zijn ta-

lent te tonen. Hij ramt er fors op los bij 

Mephisto’s Waltz van Liszt. Hij neemt 

de luisteraars mee naar een wereld vol 

drinkgelagen, muziek en dans, steeds 

wilder. De Griek vertolkt soms gepas-

sioneerd pianospel, dan weer verstild. 

Het hoogtepunt van deze muzikale 

avond vormde het gezamenlijke optre-

den van violist en pianist die het Rondo 

Briljant van Schubert speelden. Inder-

daad, briljant. Ooit in 1826 geschreven 

voor een wonderkind, maar Noé en 

Vassilis verdienen dat stempeltje ook 

met heftige passages met contrasteren-

de noten, technisch moeilijk en zelfs 

experimenteel. Deze uitvoering over-

steeg het grijze middenmootniveau.

Ook de kortere bijdragen van Chi-

ara Tissen uit ‘Die Leiden des jungen 

Werther’ en andere teksten van Johann 

Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

pasten goed in de muzikale ambiance 

Briljante combinatie van Goethe en Schubert

met kroonluchters en grafstenen. Chiara’s 

uitspraak en performance doen je weer be-

seffen dat Duits een prachtige taal is voor 

cultuuroverdracht. Als je daarna het Ständ-

chen van Schubert hoort, zweef je gelukza-

lig weg bij deze serenade van de liefde. Na 

de zeven delen van Fantasie C van dezelfde 

componist liep het publiek in Kortenhoef 

niet weg zoals bij de première in Wenen 

(1827), maar barstte het los in een minu-

tenlange staande ovatie. Een briljant con-

cert op een koude winteravond laat je bloed 

warm stromen. 

Foto: Micaela van Rijckevorsel 
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Financieel DOOR: WIM BORNHIJM

De rente op een spaarreke-

ning nadert het nulpunt. 

Steeds meer mensen die wat 

geld over hebben zien de 

aankoop van een verhuur-

de woning daarom als een 

goed alternatief om vermo-

gen op te bouwen. 

Deze vorm van beleggen is een 

stuk tastbaarder dan het beleg-

gen in aandelen en de huur-

inkomsten zijn vrij zeker. Met 

een goede begeleiding heeft dit 

een laag risicoprofiel.

A en S Financieel Adviseurs 

heeft al veel mensen succesvol 

geholpen met beleggen in vast-

goed. U kunt bij ons terecht 

voor advies over de aankoop 

en financiering van uw eerste 

beleggingspand, tot de (her)

financiering van grotere vast-

goedportefeuilles.  

Wij kennen de lokale vastgoed-

markt goed en hebben goede 

contacten met alle geldver-

strekkers die in dit segment ac-

tief zijn. We weten welke partij 

waar goed in is en kunnen ze 

voor u vergelijken op rente en 

voorwaarden. 

Onze ervaren financierings-

specialist, Marc Bruggink, in-

formeert u graag over de moge-

lijkheden. Hij is te bereiken op 

telefoonnummer: 035-7503088 

of via info@asfa.nl.

Beleggen in vastgoed?

Als ondernemer komt er veel 

op u af, de administratie en 

bijbehorende aangiftes zijn 

een deel daarvan. 

Accountantskantoor Klaver-

Stuyver VOF ontzorgt u daar-

bij, door het verwerken van uw 

administratie (met gebruikma-

king van moderne technieken) 

of indien van toepassing mee-

kijken met de door u bijge-

houden internetboekhouding. 

Uiteraard maken voor u de 

vereiste aangiftes op.

Maar belangrijker nog, 

we denken met u mee! 

Over investeringsbeslissingen, 

de juiste rechtsvorm, stimule-

ringsregelingen om zo maar 

eens iets te noemen. Wij, Es-

ther & Patrick en team, ver-

welkomen u graag voor een 

kennismakingsgesprek, bel of 

mail ons!

Accountantskantoor 

Klaver-Stuyver VOF 

info@klaverstuyver.nl; 

T. 035-65.60.888

Uw partner bij ondernemenwww.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

Specialist in Hypotheken
  

Hoge Naarderweg 6a • 1217 AE Hilversum
T: 035 750 30 88 • E: info@asfa.nl • I: www.asfa.nl

Bekwaam, betrokken en bereikbaar!

Uw aangifte inkomstenbelasting 2016

deskundig en snel geregeld!

Middenweg 81-G, Nederhorst den Berg

T: 0294-251304  R: info@kantoor-siewertsen.nl

www.kantoor-siewertsen.nl

ADMINISTRATIEKANTOOR A.SIEWERTSEN
Belastingadviseur

Klaar voor SBR. (o.a. no-

dig  voor deponering van 

de Kamer van Koophandel 

balans)

Met de huidige lage rente-

stand kan het voor vermo-

gende mensen interessant 

zijn om eens te laten bekij-

ken of het niet verstandiger 

is de ‘eigen woning lening’ 

naar box 3 te verplaatsen. Dit 

klinkt onwaarschijnlijk, maar 

kan binnen het huidige be-

lastingstelsel en met de hui-

dige lage hypotheekrente 

best verstandig zijn.

Het werkt als volgt. Uw hy-

potheekrente is aftrekbaar, 

maar daar moet u uw bijtel-

ling eigenwoningforfait eerst 

van aftrekken. Maar het wordt 

interessant als u veel 1,2% ver-

mogensrendementsheffing in 

box 3 moet betalen. 

Want als u dan uw woning in 

box 1 laat, maar uw schuld 

verplaatst naar box 3, dan ver-

mindert die schuld uw aanslag 

in box 3 en levert uw schuld u 

1,2% per jaar op. Stel dat u te-

gen 2% rente leent met een af-

trek van 50%, dan leent u netto 

tegen 1 %. En dat is al minder 

dan de 1,2% vermogensrende-

mentsheffing in box 3. 

De komende jaren wordt de 

hypotheekrenteaftrek tegen 52 

% met een half procent per jaar 

afgebouwd tot dit 38% heeft 

bereikt. Dan leent u netto niet 

tegen 1,44 maar tegen 1,86% 

(bij 3% hypotheekrente). 

Uw bijtelling eigen woning 

forfait vervalt indien de hy-

potheekrente lager is dan het 

eigen woningforfait. Artikel 

3.123a, lid 2 Wet Loonbelas-

ting 2001 regelt vrij vertaald 

namelijk dat de bijtelling ei-

gen woningforfait nooit ho-

ger kan zijn dan de betaalde 

hypotheekrente. De bijtelling 

kan voor woningen boven de 

miljoen euro (villataks)   op-

lopen tot 2,35% van de WOZ 

waarde.

Mocht wegens rentestijging 

het in de toekomst weer inte-

ressant zijn om de hypotheek-

schuld in box 1 te hebben, dan 

kan die schuld en renteaftrek 

meestal weer eenvoudig te-

rugverhuisd worden uit box 3.

Samengevat:

- Hypotheek naar van box 1 

naar box 3, geen eigenwo-

ningforfait meer

- Hypotheekrente is niet meer 

aftrekbaar

- Schuld in box 3 vermindert 

het box 3 vermogen, bespa-

ring 1,2% per jaar.

Interesse? 

Neem contact op met 

Administratiekantoor 

A. Siewertsen B.V.

0294-251305

info@kantoor-siewertsen.nl

Hypotheek in box 3?

Geen hypotheekrenteaftrek 
voordeliger dan wel hypo-
theekrenteaftrek?

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530
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Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

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

Verzekeringen
Hypotheken

Meenthof 29, Kortenhoef 
Tel. 035 - 6565606

info@finhes.nl
Uw 

adviseur  
in de regio!

Volg ons  
ook op  

Facebook!

Financieel

Nieuwbouwwoningen zijn 

weer volop in trek. Zo zijn er 

in Wijdemeren onder meer 

de nieuwbouwprojecten 

Nedervecht, Ter Sype en Erve 

Knorr in ontwikkeling. 

Een nieuwbouwwoning heeft 

een aantal belangrijke voorde-

len. Je koopt een nieuwbouw-

woning ‘vrij op naam’ dus 

geen overdrachtsbelasting en 

verder heb je weinig onder-

houd, lage energiekosten en 

je kunt gelijk alles naar eigen 

smaak inrichten.

Maar hoe zit het met de hypo-

theek voor een nieuwbouw-

woning,  en met welke kosten 

dien je rekening te houden? 

-  de rente tijdens de bouwpe-

riode

-  extra kosten voor meerwerk

- notariskosten

-  de kosten voor wellicht een 

overbruggingshypotheek

- advies/bemiddelingskosten 

hypotheek

Koop je een bestaand huis, dan 

kun je vooraf exact berekenen 

wat de kosten zijn bij aanschaf. 

Voor een nieuwbouwwoning 

ligt dat complexer. Hypotheek 

Adviesburo Pronk maakt uw 

mogelijkheden inzichtelijk en 

brengt uw maandlasten nauw-

keurig in beeld aan de hand 

van uw wensen.

Hypotheek Advies Buro Pronk 
over nieuwbouwwoningen 

Maak vrijblijvend een afspraak 

om uw mogelijkheden te bekij-

ken.

www.habp.nl

tel: 035-7737000/0294-741515

KORTENHOEF- Wat is er nou 

prettiger dan een persoonlijk 

aanspreekpunt voor uw ver-

zekeringen, hypotheek en 

(bank)spaarproducten? 

Zoals u misschien heeft ge-

merkt ‘rommelt’ het in de 

financiële wereld. Verzeke-

raars fuseren. Banken worden 

opgesplitst om vervolgens 

‘onderdelen’ te verkopen aan 

andere banken.  Hypotheek-

portefeuilles gaan van hand tot 

hand. Lokale assurantiekanto-

ren worden overgenomen of 

stoppen hun bedrijfsactivi-

teiten. Het ene moment heeft 

u een uitvaartverzekering bij 

Axent en het andere moment 

is het Ardanta. Ooit hebt u een 

hypotheek afgesloten bij Zwit-

serleven (onderdeel van SNS 

Reaal), maar nu krijgt u post 

van Florius (onderdeel ABN 

AMRO). Snapt u het nog? 

Nee? Dat snappen wij.

U bent dan ook van harte 

welkom op ons kantoor in de 

Meenthof zodat we samen uw 

papieren kunnen doornemen 

en u kunnen adviseren. In-

dien gewenst kan de adviseur 

ook bij u thuis komen. Wel-

licht bent u tevreden over uw 

verzekeringen, maar zoekt u 

een adviseur in de regio. Dat is 

geen enkel probleem. Ook dat 

kunnen we voor u regelen.

Finhes heeft al 10 jaar een 

kantoor in de Meenthof. Door 

de persoonlijke contacten en 

de betrouwbare werknemers 

heeft Finhes een vaste klan-

tenkring.  “Danielle Verhoe-

ven en Debbie Hesp geven ad-

vies in begrijpelijke taal” zegt 

een van onze klanten. Finhes 

is volledig adviesvrij. Dat wil 

zeggen dat ze geen enkele ver-

plichting hebben aan banken 

of verzekeraars.

Wilt u kennis maken? 

Wij nodigen u uit voor een 

vrijblijvend informatief ge-

sprek. 

Finhes

Meenthof 29

1241 CP Kortenhoef

035 - 65 65 606

info@finhes.nl 

Finhes, uw financieel 
adviseur in de regio

Van woensdag 15 februari zendt Gooi TV de 

volgende programma’s uit:

•  ‘RegioHub’ gaat over de begeleiding door het 

Werkgeversservicepunt van mensen die het 

lastig vinden om op eigen kracht werk te vin-

den.

•  In ‘In Derde Termijn’ praat Ruud Bochardt 

met Hendrik Boland, wethouder in Gooise 

Meren, over Bensdorp, de Emmaschool en de 

woningbouw, en met Arno Haije, fractievoor-

zitter 50PLUS, over de vermeende sluiting 

van Tergooi- ziekenhuis, locatie Blaricum.

•  In TV Magazine o.a. aandacht voor een 

meldpunt overlast houtkachels, slechte be-

reikbaarheid Muiderslot per ov, Lars Vos-

kuil, benoemd tot lid Provinciale Staten van 

Noord-Holland en E.P Vlaanderen, die uit de 

VVD-fractie van Gooise Meren is gezet.

Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 

45; zie ook: www.gooitv.nl (en You Tube

en Facebook)45 

GooiTV

Op donderdag 16 februari om 18.00 uur eten 

we samen met mensen die anderen willen ont-

moeten. We spreken met elkaar en luisteren 

naar muziek. Dit keer worden er ook pannen-

koeken gebakken. Ieder is van harte welkom! 

Vanaf 16.00 uur zijn de vrijwilligers bezig met 

de voorbereiding van de maaltijd. Aanmelden 

kan via info@pioniersgroep-wijdemeren.nl of 

telefonisch tel. 06 47037219 (Florence). Loca-

tie: achter de Graankorrel, Zuidereinde 15, ‘s-

Graveland. 

Welkom bij het Smakelijk Gesprek
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ANKEVEEN - Tijdens het 

voorjaarsconcert op 4 maart 

van muziekvereniging ‘De 

Vriendschapskring’ wor-

den noten en letters in het 

Ankeveense theaterkerkje 

De Dillewijn eens lekker door 

elkaar gegooid: muziek, la-

waai, poëzie, vrolijke onzin 

- het komt die avond alle-

maal langs. Hoofdrolspeler 

is André van Zwieten, stads-

dichter in Wijk bij Duurstede. 

Samen met het blaasorkest 

van ‘De Vriendschapskring’ 

maakt hij er een uniek feestje 

van, waarbij ook het publiek 

van zich mag laten horen. 

Het concert heeft als toepas-

selijke titel ‘Serieus?!!’

 

Vriendschapskring-dirigent 

Ronald de Haan en ontwerper/

taalspeler/stadsdichter André 

van Zwieten kennen elkaar uit 

Stichting de Inrichting in Wijk 

bij Duurstede. Een creatieve 

club ‘prettig gestoorden’ die al 

eerder van zich deed spreken 

met succesvolle muziekthea-

terproducties. Zoals het door 

Karel Schneider geregisseerde 

Hester (2009) en De Bloesem-

bruiloft (2013). Het blaasorkest 

van ‘De Vriendschapskring’ 

werd voor die gelegenheden 

omgevormd tot heus theater-

orkest dat veel indruk 

heeft gemaakt. Sindsdien 

loopt er een heel bijzon-

der lijntje tussen Wijk bij 

Duurstede en Ankeveen.

Rijmen op muziek

Tijdens het program-

ma ‘Serieus?!!’ komt 

de dichtkunst aan bod. 

Luchtig, niet hoogdra-

vend en hier en daar met 

een vette knipoog naar 

de poëzie. Maar soms 

wordt het wel degelijk 

serieus, zoals in een ge-

dicht over dementie, 

het lied ‘De Oudjes’ van 

Brel en een ode aan iemand die 

wordt gemist, direct gevolgd 

door een Sarabande. Het is 

duidelijk dat het concert af en 

toe opmerkelijke wendingen 

neemt. Wat te denken van een 

honderdvijftig jaar oude klaag-

zang over het natte weer met 

bijpassende muzikale begelei-

ding. Ook is het publiek getui-

ge van een heuse première: een 

eigen Nieuw Ankeveens Volks-

lied dat zó maar meegezongen 

kan worden. Maar daar blijft 

het niet bij, want André van 

Zwieten heeft plannen om ook 

het publiek (in de pauze) te la-

ten stoeien met ‘woord en rijm’. 

Toegangskaarten

Kortom, dit wordt hoe dan 

ook een van de opmerkelijkste 

optredens uit de geschiedenis 

van ‘De Vriendschapskring’. 

De voorstelling begint zater-

dag 4 maart om 20.15 uur. De 

zaal is open vanaf 20.00 uur. 

Toegangskaarten à € 10,- zijn 

verkrijgbaar aan de zaal. Wilt 

u zeker zijn van een plaats, re-

serveer dan vooraf uw kaartje 

door een e-mail te sturen naar 

info@vriendschapskring.nl Te-

lefonisch reserveren kan ook 

via het secretariaat: 06 3047 

1807. Kijk voor het laatste 

nieuws op www.vriendschaps-

kring.nl

Vriendschapskring en stadsdichter in ‘Serieus?!!’

‘Keten met muziek en taal’

Muziek

NEDERHORST DEN BERG - Hoe mooi 

is het dat Ensemble Lumaka te-

rugduikt in de tijd en voor ons een 

concert uit 1926 doet herleven? 

Een concert dat destijds door de 

beroemde harpiste Rosa Spier werd 

gegeven. De harpiste van nu, Miriam 

Overlach, heeft gedegen research-

werk gedaan en het programma met 

de bijbehorende recensies van toen 

tevoorschijn gehaald. 

Lumaka speelt die muziek die inmid-

dels zo’n 100 jaar oud is. Maar toen 

was het spiksplinternieuw, ‘modern’. 

Hoe luisterde men naar die stukken? 

En hoe luistert u er naar? Ensemble 

Lumaka bestaat uit vijf spelers: harpis-

te Miriam Overlach, fluitiste Jana Ma-

chalett, violiste Saskia Viersen, altvio-

liste Martina Forni en cellist Charles 

Watt. Als gastspelers treden op Olivier 

Patey, de klarinettist van het Konink-

lijk Concertgebouw Orkest en vio-

liste Adriane Tilanus. Als verteller is 

Florian de Backere erbij. Wat stond 

er toen op het programma, en hoort 

u zondag 26 februari in Het Jagthuis? 

Leo Smit had in 1926 een nieuw trio 

gecomponeerd voor fluit, altviool en 

harp. Van Claude Debussy stond de 

Rhapsodie voor klarinet en klein en-

semble op het programma. De 6e suite 

van Eugene Goossens voor fluit, viool 

en harp werd gespeeld en het concert 

werd en wordt afgesloten met het fan-

tastische Introduction et Allegro van 

Concert begint om 15.00 uur

Visionaire timbres in het Jagthuis

’s-GRAVELAND- Geïnspireerd op de 

bekende ‘college athletics hoodie’, 

heeft ontwerper Rens Martens van 

Amsterdam Hood Wear op verzoek 

van de facebookpagina Fijn ’s-Gra-

veland een originele ’s-Graveland 

hoodie (een sportieve trui met capu-

chon en opdruk) ontworpen. 

Online te bestellen op  www.amster-

damhoodwear.nl voor 35 euro (+ 6,50 

bezorgkosten). Er is keuze uit dames 

hoodie in S t/m XL en heren hoodie in 

S t/m XXL. Het jaartal 1641 verwijst 

naar de stichting van het dorp door 

Amsterdamse kooplieden. 

De initiatiefnemers hopen dat deze 

hoodie -net als de mooie initiatieven 

zoals Burendag en bollen planten in 

de bermen langs het Noorder- & Zui-

dereinde- bijdragen aan de gezellig-

heid in hun fijne dorp.  

herenmodel 

’s-Graveland hoodie

’s-Graveland krijgt eigen ‘hoodie’

Familieberichten

Maurice Ravel voor harp, fluit, klarinet en 

strijkkwartet. Het belooft een prachtige 

middag, terug in de jaren ‘20 van de vorige 

eeuw te worden. Houdt u er rekening mee 

dat het concert - bij uitzondering - om drie 

uur begint?

Kaartverkoop

Ensemble Lumaka: zondag 26 febru-

ari, aanvang 15.00 (!) uur, entree 17,50 

euro (tot 25 jaar 10 euro). Reserveren via 

de website www.jagthuis.nl, per e-mail 

via stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-

252609. De locatie van het concert is Het 

Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den 

Berg (Horstermeer).
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Tuinieren

LOOSDRECHT - Sinds vorig jaar 

pachtten de ’s-Gravelander Wietse 

Bakker en zijn compagnon, de 

Bussumer Remy van Baal, de tuin-

derij op het landgoed ‘De Rading’ 

in Loosdrecht, waarvan de entree 

even voorbij het gemeentehuis van 

Wijdemeren ligt. 

Deze tuinderij stond daarvoor onder 

beheer van de Tomingroep als werk-

gelegenheidsproject. Op deze basis 

blijven er een aantal vrijwilligers op de 

tuinderij actief. Na pensionering van 

de laatste bedrijfsleider van deze loca-

tie, Cor de Horde, besloot de directie 

om deze op het terrein gelegen tuinde-

rij, te verpachten. Toen dit speelde liep 

de ’s-Gravelander Wietse Bakker o.m. 

stage bij de biologische tuinderij ‘Land 

& Boschzigt in ’s-Graveland, nadat hij 

een op MBO-niveau tweejarige cursus 

biologische/dynamische land en tuin-

bouw, met succes had gevolgd bij War-

monder Hof in Dronten. Samen met 

zijn compagnon met dezelfde oplei-

ding, greep hij de kans om de genoem-

de tuinderij te pachten met beide han-

den aan. Het duo is daar vanaf vorig 

jaar al enthousiast bezig met het ver-

bouwen van groente op basis van CSA. 

Deze letters staan voor Community 

Supported Agriculture, een uit Ame-

rika afkomstige vorm van samenwer-

king tussen een producent en consu-

menten van het product. Vertaald naar 

de doelstelling van Wietse en Remy: 

een vorm van samenwerking tussen 

particulieren die in de nabije omgeving 

van hun tuinderij wonen, of in de re-

gio ervan. In hun tuinderij verbouwen 

zij op biologische wijze groente, dus 

milieuvriendelijk, zonder kunstmest, 

chemische bestrijdingsmiddelen, of ge-

netisch gemodificeerde groenteplanten 

of- zaden. Als pachters van de tuinderij 

proberen zij particulieren te bewegen 

om actief te participeren in de oogst 

van groente die ze voor eigen gebruik 

nodig hebben. 

Een aandeel in LandinZicht

Hiervoor hebben zij de stichting 

‘LandinZicht’ in het leven geroepen. 

Geïnteresseerden kopen jaarlijks een 

oogstaandeel in deze stichting voor een 

bedrag van 310 euro. Voor dit bedrag 

mag de aandeelhouder vanaf de oogst-

tijd, tussen 15 april tot 15 november, 

wekelijks op de tuinderij groente af-

nemen voor het gezin. Gezien het aan-

tal weken dat er geoogst kan worden, 

betaalt de aandeelhouder zo rond de € 

10,-- euro per week. Stapt men pas later 

in het oogstseizoen in, dan betaalt men 

verhoudingsgewijs een lager eenmalig 

bedrag. Bij deze tuinderij is er dus altijd 

sprake van verse groente rechtstreeks 

uit de tuin. Aan het eind van ieder ka-

lenderjaar ontvangen de aandeelhou-

ders een enquête. Daarin is o.m. de 

vraag opgenomen welke groentesoort 

men tijdens het seizoen heeft gemist, 

of van welke groentesoort het wel wat 

minder zou kunnen. De start van dit 

uit Amerika overgewaaide systeem van 

samenwerking, is veelbelovend, want 

waren er in de loop van 2016 al 35 aan-

deelhouders, inmiddels is dit aantal 

reeds opgelopen naar 80!  

Veel werk

De tuinderij heeft inmiddels een grote 

opknapbeurt ondergaan, waardoor 

het zelfs mogelijk werd de tuin uit te 

breiden, met als gevolg dat ze aan 150 

gezinnen een gevarieerder aanbod van 

groente kan leveren. Gezien de wijze 

van verbouwing van groente in deze 

tuinderij, was de grond al schoon. Toch 

Samen oogsten met Tuinderij ‘LandinZicht’ 

moet er twee jaar in acht worden genomen, 

alvorens het officieel een ‘biologische tuin’ 

genoemd mag worden. Belangstellenden 

in een oogstaandeel zijn van harte welkom 

om tijdens de oogstmaanden eens langs te 

komen bij deze tuinderij. Het adres is Ra-

ding 1b in Hilversum. Er is parkeerruimte 

aanwezig. De tuinderij is tijdens de oogst-

tijd vanaf 15 april tot 15 oktober, op vrijdag 

geopend tussen 16.00 en 19.00 uur en op 

zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur. Op het 

landgoed is er ook een kleine gasterij geves-

tigd, waar bezoekers, of wandelaars op het 

fraaie Landgoed iets kunnen drinken, of 

een lunch, een soepje, tot zelfs een omelet 

kunnen gebruiken. De website van de tuin-

derij is: www.csa-landinzicht.nl. of info@

csa-landinzicht.nl. Voor nadere informatie 

kunt u ook met Wietse Bakker bellen. Zijn 

mobiele telefoonnummer is: 06.523 36 247. 

ANKEVEEN- Met de dood van Piet 

Koster vorige week donderdag ver-

liest Ankeveen een van zijn markan-

te inwoners. 

DOOR:  HERMAN STUIJVER

Een week voor zijn 74e verjaardag 

moest hij de strijd van bijna vijf jaar te-

gen de dodelijke ziektes opgeven. Hoe-

wel Piet al langere tijd wist dat hij onge-

neselijk ziek was, bleef hij tot het laatste 

moment actief. Zo maakte hij voor de 

ijsclub recent nog het draaiboek voor 

de horecakramen in orde. Want strak 

organiseren was deze verenigingsman 

in hart en nieren wel toevertrouwd. 

Vraag dat maar aan de plaatselijke car-

naval, voetbalclub, petanque en ijsclub, 

Piet verzorgde voor hen prachtige fo-

toboeken en ander documentatiema-

teriaal. 

Geboren als middelste in een gezin 

met drie zussen en een broer, groeide 

hij op in de vijftiger en zestiger jaren in 

het landelijke Ankeveen. Ruim 40 jaar 

was hij werkzaam bij de Knorr-fabriek, 

waar hij vol trots over kon vertellen. 

Toen een fotograaf het ge-

bouw dat thans gesloopt 

wordt, met de camera wil-

de vastleggen, kon ze bij 

Piet Koster terecht voor 

informatie over dit karak-

teristieke gebouw waar-

van hij elk hoekje kende. 

Piet is bekend als mede- 

oprichter en eerste prins 

van de Schuimlikkers. Als 

Prins Knut opende hij 47 

jaar geleden de eerste polonaise. Zijn 

carnavalsvrienden- en vriendinnen be-

danken hem voor zijn jarenlange inzet 

met een driewerf alaaf. Ook landelijk 

bemoeide Piet zich met het feestvieren 

boven de rivieren, hij was bestuurslid 

van de Federatie van Carnavalsvereni-

gingen Midden-Nederland. “En dat is 

een ruim begrip” zei Piet eens op zijn 

bekende toon.

Welke Ankeveense vereniging heeft 

niet te maken gehad met Piet Koster? 

Naast de IJsclub waren dat onder an-

dere het Viscollege en de Snoekclub. 

Maar ook hanteerde hij jarenlang op 

objectieve wijze de scheidsrechters-

fluit bij ASV ’65. Piet Koster was overal 

voor in, betrokken en deskundig. Hij 

laat zijn vrouw Barbara, dochter Bi-

anca, zoon Martijn, schoondochter 

Femke Oepts, schoonzoon Ton Brock-

hoff, de kleinkinderen Jochem, Merijn 

en Louelle, zijn zussen, zwagers, broer, 

schoonzus, neven en nichten achter in 

het vertrouwen dat hij altijd volop ge-

noot van zijn familie. 

A.s. donderdag is de condoleance in 

het IJsclubgebouw vanaf 19.00 uur. En 

vrijdag om 13.30 uur de rouwdienst in 

de St.-Martinus, gevolgd door de cre-

matie om 16.00 in Den en Rust te Bilt-

hoven. 

In Memoriam Piet Koster 

DOOR: JOOP GLIJN

Workshop digitale belasting-
aangifte 
Vanaf 1 maart kunt u weer belasting-

aangifte doen. Als u zelf uw aangifte in-

komstenbelasting wilt verzorgen, kunt 

u misschien wel wat hulp gebruiken. 

Daarom organiseert Bibliotheek Gooi 

en meer workshops om u op weg te hel-

pen.

Stap voor stap wordt het digitale for-

mulier doorgelopen. Bij elk onderdeel 

wordt nadere informatie gegeven. On-

der andere de eigen woning en persoon-

lijke aftrekposten, zoals zorgkosten en 

giften worden behandeld. Het gaat om 

eenvoudige situaties. Maandag 6 maart 

in Loosdrecht van 14.00 - 16.00 uur 

Van tevoren aanmelden is gewenst, dat 

kan telefonisch, per mail en uiteraard 

aan de balie.

Kijk voor telefoonnummers en meer 

informatie op www.bibliotheekgooien-

meer.nl
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Jubilea DOOR:  HERMAN STUIJVER

Bibian Mentel wint weer 2x goud

‘I’m gonna beat this monster’
WIJDEMEREN - In het Canadese Big 

White wist de Loosdrechtse para-

snowboardster Bibian Mentel zon-

dag 5 februari wederom goud in de 

Snowboard Cross finale te bemach-

tigen, ze prolongeert hiermee haar 

wereldtitel. Twee dagen later werd 

ze ook wereldkampioen op de ‘ban-

ked slalom’. 

 

DOOR:  PATRICIA IJSBRANDY

Burgemeester Martijn Smit twit-

terde ‘Fantastisch Bibian! en Bibian 

Mentel flikt het weer op het WK Pa-

rasnowboarden!’. Bibian Mentel, een 

sportvrouw in hart en nieren met 

een mentaliteit waar je U tegen zegt, 

is ontzettend trots op deze overwin-

ning: “De weercondities zaten niet 

echt mee, het sneeuwde, waardoor we 

slecht zicht hadden. Maar ik voelde 

me sterk en zelfverzekerd.” Mentel gaf 

aan vooral erg blij te zijn om über-

haupt nog op het snowboard te kun-

nen staan, nadat ze vorig jaar mei we-

derom slecht nieuws had gekregen. Ze 

wist niet hoeveel tijd van leven haar 

nog gegund was. De afschuwelijke 

ziekte kanker werd voor de zevende 

keer in haar longen geconstateerd, de 

artsen zeiden dat ze deze keer niets 

meer voor haar konden 

doen. Samen met haar man 

Edwin Spee berustte ze niet 

in deze boodschap en zocht 

ze naar alternatieven. Ze 

onderging in juli een nieu-

we manier van behandelen, 

bestralen gelijktijdig een MRI. Na 

twaalf keer bestraald te zijn in de zo-

mer trainde ze in september alweer op 

haar snowboard en won in november 

de Worldcup in Landgraaf. 

Felicitaties barstten zondag los op so-

cial media, ze flikte het gewoon weer, 

een ongelooflijk goede prestatie! Eu-

forisch zegt ze: “Om dan nu hier in 

Canada op het podium te staan en op-

nieuw het WK te winnen, voelt als twee 

keer goud. I’m gonna beat this monster!” 

Eind deze week kunnen de artsen haar 

vertellen of de behandeling is aangeslagen. 

Edwin; “Goed nieuws zal haar grootste 

triomf zijn.” 

Paralympics

Bibian Mentel (44 jr.) heeft zich met deze 

gouden medaille gekwalificeerd voor de 

Paralympische spelen in PyeongChang, 

Zuid-Korea van 9 t/m 18 maart 2018. Om 

deze laatste mijlpaal in de topsport te kun-

nen realiseren zal ze nog keihard moeten 

blijven trainen in de aanloop ernaar toe. 

Nog één keer wil ze daar kunnen vlam-

men. Daar is naast haar volledige inzet, 

veel geld voor nodig. Helpt u mee haar 

droom waar te maken? 

Kijk voor contactgegevens op mentelity-

foundation.org, de website van de Mente-

lity Foundation. 

HILVERSUM- Te midden van Peter, 

Joop, Thea, Sjaak, Annemieke, 

Gerda, Wil, Simon, Ria, Joke, Henk, 

Lenie en Frans, haar 13 kinderen, 

vierde Mies van Heumen- Baar in 

het Gooiers Erf afgelopen zondag 

haar 100e verjaardag. En natuurlijk 

waren ook de echtgenoten, klein- en 

achterkleinkinderen op het appel. 

Het echtpaar woonde aan het Bergse 

Pad in Ankeveen, waar vader en moe-

der hun leven lang zich keihard heb-

ben ingezet om hun kinderschare op 

te voeden. Simon van Heumen, oor-

spronkelijk een oud-Kortenhoever, 

pakte alles aan. Hij was onder andere 

tuinder, rietsnijder, opperman en 

werkte de laatste jaren voor zijn pen-

sioen in een chemisch bedrijf. Daar-

naast was-ie een fervent hobbyboer 

die jong en oud verraste met zelf ge-

maakte boter, slagroom en melk van 

de huiskoe. En mevrouw Van Heu-

men bakte er de lekkerste pannenkoe-

ken van. Uren in de keuken doorbren-

gen, was niet alleen noodzaak met 13 

kinderen, bakken was ook haar hobby. 

De boterkoeken, appeltaarten, cakes 

en tulbanden die zij bereidde voor di-

verse goede doelen roepen nog steeds 

goede herinneringen op. “Zoals moe-

der kon bakken, hebben wij het nooit 

gehaald” zegt een van de dochters. 

Aan het Bergse Pad stond de deur 

altijd open voor de talloze schaatsers 

die daar door het ijs zakten. Ook toen 

al. De warme teil, en later de douche, 

stonden klaar voor de verkleumde 

doorzakkers. Mevrouw Van Heumen 

heeft er tientallen over de vloer gehad. 

Evenals de nonnen van de Monni-

kenberg uit Hilversum, maar dat was 

een openbaar geheim. Die kleedden 

zich om in de slaapkamers van huize 

Van Heumen en namen ’s zomers dis-

creet een frisse duik in het polderwa-

ter. Alleen Mies wist ervan. Naast het 

dagelijkse huishoudelijk werk was de 

100-jarige ook bijna 40 jaar lid van het 

dameskoor Internos waar ze nog vaak 

aan terug denkt. Vooral aan de legen-

darische dirigent Piet van Schie. 

Uiteraard speelde de katholieke kerk 

ook een grote rol in het gezin Van 

Heumen. Daarvan getuigt een hoofd-

stuk in het boek ‘1000 jaar Ankeveen’. 

Het is voor de eeuweling verheugend 

dat de familie nog steeds een eenheid 

vormt. Weliswaar zijn er twee schoon-

zoons, één schoondochter, één klein-

kind en twee achterkleinkinderen 

overleden, nog altijd vormen de 13 

kinderen met hun partners, 24 klein-

kinderen en 26 achterkleinkinderen 

een hechte eenheid. Opvallend is dat 

het 20e kleinkind, Christiaan, zoon 

van jongste zoon Frans, pas de eerste 

stamhouder van het Van Heumen-ge-

slacht is. Dat valt allemaal na te lezen 

in de familiekrant die zo’n 25 jaar be-

staan heeft. 

“Ik vind het vooral mooi dat we het 

zo goed samen hebben” zegt mevrouw 

Van Heumen tegen de burgemeester 

van Hilversum. Pieter Broertjes biedt 

haar een bloemstuk aan en verbaast 

Ankeveense viert eeuwfeest met kinderschaar

De 100-jarige mevrouw Van Heumen- 

Baar te midden van haar 13 kinderen 

(foto: R. van der Post)

zich over een hok vol familie. Ook Ko-

ning Willem- Alexander feliciteerde de 

jubilaris met een fraaie gelukwens. Mies 

van Heumen- Baar komt uit een sterk ge-

slacht, haar zus, Annie Hagen- Baar is 92 

jaar en haar broer Cor passeerde ook de 

grens van 100 jaar. 

Dus, wie weet, mogen we nog lang getuige 

zijn van het wel en wee van de 100-jarige 

Mies en haar talrijke nageslacht.

Zondag won Wijdemeerse Marie-

Flore Redegeld zilver op het 

‘Kodokan open jiu jitsu toernooi’ in 

Hamburg, in de categorie aspiranten 

-18 jaar, -57 kg. Een prestatie van for-

maat! 

De 15- jarige Marie-Flore deed voor 

het eerst mee aan dit internationale 

toernooi en had maar liefst 17 deel-

nemers in haar poule. De eerste 3 

wedstrijden won zij overtuigend met 

full ippon; in de finale moest ze haar 

meerdere erkennen in een Duitse 

deelneemster. Volgende belangrijke 

wedstrijd is het NK jiu jitsu op 4 maart 

in Almere, dus als u Marie-Flore in 

actie wilt zien, bent u daar van harte 

welkom!

Zilver voor Marie-Flore
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Sport DOOR:  AD VAN BENSCHOP EN MARC DEGEKAMP 

Voetbal ’s-Graveland 

Alleen JO9-1 en JO8-1 trotseren kou en sneeuw
Deze beide jongensteams konden 

hun uitwedstrijden nog net spelen, 

voordat de sneeuw alle speelvelden 

in de regio met een dikke laag be-

dekte. Het waren de enige teams die 

zaterdag jl. in actie kwamen. 

De JO9-1 van Mitchel Breijer en Joost 

Verdam verloor in de laatste minuut de 

topper tegen Laren ’99. De JO8-1 van 

Rob Fecken en Alfred de Vreeze ver-

loor ook nipt van Loosdrecht.

Programma senioren

Het 1e en 3e spelen komende zon-

dag nagenoeg gelijktijdig op hetzelfde 

sportpark in Amsterdam. Het 1e wil 

tegen TABA de late gelijkmaker van 

de Amsterdammers in de thuiswed-

strijd goed maken. Het 3e speelt tegen 

FIT. Ook het 2e speelt een uitwedstrijd. 

Wasmeer is de tegenstander. Het 4e en 

35+ komen thuis in actie. Op zaterdag 

speelt VR1 een Berestein-derby tegen ’t 

Gooi VR2. 

Programma jeugd

Dat zal je altijd zien: laten de weersom-

standigheden en de gesteldheid van de 

velden het toe om te voetballen, staat er 

komende zaterdag niet voor alle teams 

een wedstrijd gepland. Ongeveer de 

helft (14) van het aantal teams mag za-

terdag voetballen. 

Zonnepanelen 

Afgelopen week trotseerden de mon-

teurs het koude weer om 122 zonnepa-

nelen op de kleedaccommo-

datie te plaatsen. Nadat in de 

zomer het dak van de kan-

tine al was vol gelegd met de 

energieopwekkers, hebben 

we nu ook het grote opper-

vlak van het andere dak op 

het complex volledig benut. 

Valentijnstaart

JO12-1 heeft afgelopen 

weekend de vrije tijd benut 

met het bakken van Valen-

tijnstaarten om een extra 

zakcentje te verdienen voor 

hun meerdaagse toernooi 

met Pinksteren in Maastricht. Een van 

de bestellingen moest afgeleverd wor-

den daags voor Valentijnsdag op de 

club. Uit liefde voor de vrijwilligers van de 

maandagploeg schonk een anoniem per-

soon twee taarten voor bij de koffie.

Nederhorst is in deze tweede perio-

de nog ongeslagen en kan bij winst 

komende zondag in de uitwedstrijd 

tegen Geuzen Middenmeer de 2e 

periodetitel binnenhalen. Deze prijs 

geeft recht om aan het eind van het 

seizoen deel te nemen aan de na-

competitie voor promotie naar de 

3e klasse. 

De jonge ploeg van de eveneens jonge 

trainer Joeri de Bruin doet het boven 

verwachting. Na 15 gespeelde wed-

strijden staat men bovenaan de rang-

lijst waarbij de laatste 9 wedstrijden 

allemaal werden gewonnen. Het zou 

mooi zijn als de ploeg, in het jaar dat 

de voetbalvereniging Nederhorst 50 

jaar bestaat, mee zou kunnen doen 

om het kampioenschap. Het seizoen is 

nog lang en er zal iedere week met veel 

inzet en voetballend vermogen gestre-

den moeten worden. Eerst dus maar 

aankomende zondag de winst zien te 

pakken in Amsterdam om alvast een 

kleine prijs binnen te slepen. De heen-

wedstrijd werd met 3-1 gewonnen te-

gen een leuk voetballend team met veel 

rust aan de bal.

VVN50 Fotowedstrijd 

Er kan nog tot vrijdag 3 maart meege-

daan worden aan de fotowedstrijd in 

verband met het 50- jarig jubileum. Ga 

op een ludieke, originele manier met je 

jubileum muts en/of handdoek op de 

foto en lever deze in via het facebook 

kanaal voetbalvereniging Nederhorst. 

De winnaar zal medio maart bekend 

worden gemaakt en er ligt een leuke 

prijs in het verschiet.

Fotoboek 

Aan de totstandkoming van het elftal-

len fotoboek, ter gelegenheid van het 

50jarig jubileum, wordt momenteel de 

laatste hand gelegd voor dat het naar 

de drukker gaat. De feestcommissie 

werd aangenaam verrast door het grote 

aanbod foto’s en heeft hier een mooie 

selectie van weten te maken en gaat er 

Voetbal Nederhorst

A.s. zondag strijd om periodetitel
vanuit dat het een fraai boek zal worden, 

een mooie herinnering voor velen.  

Voor info zie www.vvnederhorst.org

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand winter-

competitie Biljartclub 

4711. Maandag 6 febr.: 

M. Boelhouwer (4 pt.), 

M. Zieleman (3 pt.), B. 

Worp (2 pt.), W. Clements (1 pt.)

Stand aan kop: M. Boelhouwer & J. Vrij-

burg 5-20, M. Zieleman 5-15

Uitslag maandtoernooi koppelklaver-

jassen. Zaterdag 11 febr.: 1. Mw. A. Beh-

nken & Dhr. G. v.d. Broek (5186 pt.), 2. 

Dhr. D. v.d. Broek & Dhr. P. v.d. Brakel 

(5028 pt.), 3. Dhr. H. Tinmaz & Dhr. W. 

Voorn (4562 pt.), 4. Dhr. E. van Spengen 

& Mw. C. Stokkers (4307 pt.), 5. Dhr. 

K. Jacobs & Mw. E. Reniers (3941 pt.), 

6. Mw. G. Scheepmaker & Mw. T. Snel 

(3894 pt.), eerstvolgende maandtoer-

nooi: zaterdag 11 maart 2017.

Nieuws Biljartclub Overmeer

Uitslag + stand onderlinge competitie 9 

febr.: J. Kloosterman – P. van ‘t Klooster 

3-0, M. v.d. Velden – M. Verlaan 2-0, W. 

Lam – T. Otten 2-0, H. Stalenhoef – W. 

Clements 3-0, P. van ‘t Klooster – R. Kor-

teling 2-0. 

Stand aan kop: H. Stalenhoef 19-36, J. 

Kloosterman 16-30, W. Lam 19-27

Thuis-programma

Donderdag 16 febr. 19.30 uur: onder-

linge competitie BV Overmeer, zater-

dag 18 febr. 16.00 uur: wintercompetitie 

Biljartclub 4711, maandag 20 febr. 20.00 

uur: Biljartclub 4711 tegen Biljartclub De 

Poedel

Algemene openingstijden + contact

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden)

Telefoon: 06.20.40.80.58 

veen moesten zaterdag 11 febru-

ari in de sneeuw naar Mazijk de 

Petanque in Wijk bij Duurstede. 

Alleen als je 120% bent, heb je kans 

om Mazijk te overleven.

DOOR: WIM BORNHIJM 

Ondanks de sneeuw waren we op tijd. 

Na de toss ging men er meteen stevig 

tegenaan. De banen waren goed te 

bespelen maar op bepaalde delen ben 

je totaal de controle over je spel kwijt. 

Team 1 werd direct met de neus op de 

feiten gedrukt en ondergedompeld met 

een stevige 2-13 verlies. Team 2 verging 

het iets beter en tot 7-7 ging men gelijk 

op. Helaas straft een Mazijker een fout 

direct af, hierna nog een verkeerde bal 

weghalen en het was over en uit: 7-13. 

Team 3 speelde een geweldige partij en 

deed niets onder voor de tegenstander. 

Echter, na ruim 70 minuten moest men 

toch de vlag strijken. Wat een tegenval-

ler, na de eerste ronde al een 0-3 ach-

terstand. 

In de tweede ronde waren het twee 

triplette- wedstrijden. ASV speelde 

al veel beter dan de eerste ronde en 

kwam zelfs voor te staan. Maar met 8-7 

zette de tegenstander er nog een tandje 

bij en alles lukte bij hen. Het leek wel 

biljarten, dus won de tegenstander 

met 8-13. Jammer, er had meer in ge-

zeten. Het tweede tripletteteam ging 

wel goed mee met de tegenstander en 

men maakte de partij uit op 13-10. Het 

plan om de laatste drie partijen even te 

winnen, zat er zaterdag jl. niet in. De 

partijen werden verloren, al nam team 

2 een beetje revanche en won nu met 

13-5 van de tegenstander. Al met al 

kopje onder en voor de volgende keer 

hopelijk meer succes in Soest tegen de 

Neijenboulers uit Nijkerk.

Renovatie van de Ankeveense 

petanquebanen

ASV Petanque ’91 kopje onder
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Sneeuw is en blijft leuk vonden Marco en Jasper Snel en Roan van Huisstede van de 

Middenweg. Alleen vonden ze een sneeuwpop iets te gewoon, dus bouwde het drietal 

afgelopen zaterdag een auto van sneeuw. Die door vele voorbijgangers werd bewonderd. 

Of het voertuig ook op winterbanden reed, hebben de fantasierijke makers niet verteld. 

Wijdemeren in Beeld
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WIJDEMEREN - Ook dit jaar kunt u hulp 

krijgen van de belasting invullers in 

Wijdemeren bij het invullen van uw aan-

gifte over 2016. De invullers doen geen 

ondernemersaangiftes (Box 2).

Aangifte doen kan vanaf 1 maart en tot 1 

mei. De belastingdienst maakt gebruik van 

de Vooraf Ingevulde Aangifte, de VIA. Alle 

bij de belastingdienst bekende gegevens, 

inkomen, spaarsaldo en banktegoeden 

staan er al in. Voor het versturen van de 

aangifte heeft u de ‘machtigingscode’ no-

dig die u binnenkort van de belastingdienst 

ontvangt. Houdt de code bij de hand, want 

de belasting invuller zal er naar vragen bij 

het maken van een afspraak. Als u er geen 

ontvangt of nieuw bent als hulpvrager kan 

de belastinginvuller er een voor u aanvra-

gen.  De Belastingservice is bestemd voor 

gepensioneerden. Als inkomensgrens voor 

de doelgroep geldt: voor een alleenstaande 

circa € 35.000,-; voor gehuwden/samenwo-

nenden circa € 50.000,-

Ook als u geen aangiftebrief heeft gehad of 

denkt dat u dat geen aangifte hoeft te doen 

is het verstandig toch te laten controleren 

of u recht op teruggaaf hebt, de belasting-

dienst doet dat niet uit zichzelf. 

Documenten

Voordat u een afspraak maakt met een van 

de invullers, is het belangrijk dat u alle do-

cumenten die nodig zijn voor het invullen 

van de aangifte klaar hebt liggen. Het gaat 

om de volgende papieren:

Jaaropgave 2016 van uw AOW en die van 

uw partner; jaaropgaven van uw pensi-

oenfonds of fondsen;  jaaropgaven van 

ander inkomen, lijfrentes, inkomsten uit 

het buitenland, alimentatie, enz; gegevens 

betreffende uw eigen huis, WOZ-waarde 

en hypotheekgegevens; alle banksaldi, 

spaartegoeden en beleggingen per 1 janu-

ari 2016 , indien u althans meer bezit dan 

€. 24.437,- voor een alleenstaande en €. 

48.874,- voor een echtpaar; alle niet ver-

goede medische kosten, zoals medicijnen, 

arts, specialist, tandarts. kosten van hulp-

middelen, gehoorapparaten en kunstgebit 

(na aftrek eigen risico).  

Vergeet niet de vervoerskosten, of kilome-

ters, naar arts en ziekenhuis en de kosten 

van ziekenbezoek (indien langer dan 30 

dagen) te noteren. Gegevens betreffende 

giften, aftrekbaar alleen indien het z.g. 

ANBI instellingen zijn. De print van de 

aangifte van 2015 (indien beschikbaar). De 

gegevens betreffende de eventueel reeds 

betaalde voorlopige aanslag. Alle gegevens 

die van belang zijn voor de aangifte zoals 

wijziging van gezinssamenstelling, verhui-

zing, of verkoop van uw huis. Mocht er nog 

geen sprake zijn van huur- of zorgtoeslag 

dan kan de belastinginvuller u daarbij hel-

pen.

Voor een ‘gewone’ aangifte (meestal box 1) 

wordt een geringe vergoeding berekend.

Natuurlijk kunt u voor het maken van een 

afspraak altijd eerst even met de invullers 

overleggen. Hieronder vindt u de namen 

van onze belastinginvullers in Wijdeme-

ren, die u kunt bellen voor het maken van 

een afspraak. Zij hebben de plicht tot ge-

heimhouding. U hoeft voor het maken van 

een afspraak geen invuller uit uw eigen 

woonplaats te kiezen. 

Het kan voorkomen dat belastinginvullers 

dermate veel ‘klanten’ hebben dat ze er de 

voorkeur aan geven u door te verwijzen 

naar een collega.

Dhr C. Boekschoten, 06-83703430  

Hoflaan 32,  Kortenhoef    

Mevr. J.Buijs, 0294-252102

Machineweg  48,  Nederhorst den Berg,  

Dhr. P.Faltay, 0294-254930  

Lange Wetering 73 Ned. den Berg,  

Dhr. G.A.Geerdink, 035-6315506  

J.F. van Heumenhof 8 Kortenhoef 

Dhr. B.H.Jansen, 0294-253325

Frans Halshof  3,  Nederhorst den Berg, 

Dhr.J. Muizelaar. 035-6910586  

Rietmeent 27  Hilversum   

Dhr L. ten Rouwelaar, 035-5821802  

Pr Beatrixstr 26 Loosdrecht  

Dhr. L.van der Veer, 0294-253900  

Uiterdijksehof 70,  Nederhorst den Berg,  

0294-253900

Dhr. G.C.Verweij, 0294-253788   

Lijsterlaan 14, Nederhorst den Berg.

DOOR: JOS EGBERINK

Belastingaangifte 2016

Hulp voor ouderen

BEZORGERS 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


