
WIJDEMEREN- Inwoners en onder-

nemers van de gemeenten Stichtse 

Vecht, Weesp en Wijdemeren krijgen 

de gemeentelijke belastingaanslag 

niet zoals gebruikelijk eind februari 

in de bus. 

‘Belastingen Stichtse Vecht Weesp 

Wijdemeren’ (BSWW), de organisatie 

die de belastingen int voor deze drie 

gemeenten, heeft te maken met tech-

nische problemen waardoor de ver-

zending van de aanslagen voor 2017 

vertraagd is. 

BSWW betreurt de gang van zaken en 

doet er alles aan om de aanslagen zo 

snel mogelijk de deur uit te doen. Me-

dio maart wordt duidelijk wanneer de 

aanslagen verzonden kunnen worden. 

De vertraging heeft geen gevolgen 

voor de belastingplichtigen. De beta-

lingstermijn van acht maanden bij au-

tomatische incasso blijft gelijk, alleen 

schuift de einddatum van betaling 

op. De vertraging speelt geen rol bij 

het indienen van de belastingaangifte 

over 2016. Wanneer hierbij een WOZ-

waarde nodig is, dan gaat het om de 
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WIJDEMEREN- Graag willen Lia 

Moote, Piet Ambachtsheer en Cor 

Koster namens de gezamenlijke ou-

derenbonden nog eens uitleggen 

waarom bouw van 12 seniorenwo-

ningen op het Ankeveensepad in 

Nederhorst den Berg echt noodzaak 

is. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Ter introductie laat Cor Koster een gra-

fiek zien uit de Regionale Woonvisie. 

“Kijk, het is zo klaar als een klontje. Tot 

2040 blijven in Wijdemeren verschil-

lende bevolkingsgroepen op hetzelfde 

peil of nemen iets af. Echter, de groep 

75+ schiet omhoog. Die zal verdrie-

dubbelen. Daarmee is de noodzaak van 

seniorenwoningbouw ontegenzegge-

lijk aangetoond.” Lia Moote vult direct 

aan: “Het gaat er niet om dat er wellicht 

alternatieve plekken zijn, het is geen 

keuze of we die eventueel ook kunnen 

gebruiken. Het is noodzaak om in elke 

kern betaalbare woningen neer te zet-

ten. Het is niet ‘of dat plan of dit’. Het 

is overduidelijk ‘en, en’.” Daarnaast wijst 

ze op het feit dat er andere plekken in 

de dorpen worden genoemd, maar die 

zullen zeer waarschijnlijk niet gebruikt 

worden voor sociale bouw. “Voor een 

sociale woning is de grondwaarde 

maximaal € 25.000. Daarboven is het 

onmogelijk om te realiseren. Welnu, op 

veel andere plekken willen eigenaren 

veel hogere opbrengst. Nou, 

dan kun je een betaalbare huur 

wel vergeten.”

“Als de politiek consequent 

zijn eigen ambities op het ge-

bied van woningbouw wil uit-

voeren, dan moeten ze de rug 

rechten en dit plan volledig on-

dersteunen. Dit is een unieke 

kans op sociale woningbouw” 

stelt Cor Koster duidelijk. 

Natuurwaarde

Als er iemand deze locatie aan 

het Ankeveensepad wel kent, 

is het Piet Ambachtsheer. Hij 

groeide op in de beeldbepalende molen 

even voorbij het schapenweitje. “Dat 

mensen dat weiland zien als natuurge-

bied kan ik begrijpen. Maar als je vijftig 

meter voorbij de bunker wandelt, kun 

je volop genieten. Ik ken elke voetstap 

op dit terrein, door de bouw van die 

12 woningen wordt het genot echt niet 

minder.”

Daarnaast kan de invulling van dit 

plan een forse stap betekenen in de 

doorstroming, omdat oudere Bergse 

inwoners die een sociale huurwoning 

achterlaten de voorrang krijgen. Dan 

kunnen anderen daarvan profite-

ren en ook zij laten wellicht een pand 

achter. Deze drieslag kan zomaar een 

verschuiving van 30 plekken in het 

krappe huurbestand tot gevolg heb-

ben. Bij een eerdere presentatie gaven 

al 22 Bergers aan dat ze hier graag wil-

len wonen. “Wist je dat in Nederhorst 

den Berg alleen de woningen boven de 

Horstwaarde nog voldoen aan de eisen 

des tijds. Alle andere zijn in feite verou-

derd. Over noodzaak gesproken” voegt 

Ambachtsheer eraan toe. 

Levensloopbestendig

“Het is echt een prachtplan met mooie 

woningen” zegt Lia Moote met overtui-

ging. Op een oppervlakte van 75 m2 

zijn gelijkvloers alle voorzieningen. Ge-

heel ingericht naar de nieuwste maat-

staven, met 2 parkeerplaatsen naast het 

huisje. Op de verdieping van 34 m2 

kun je eventueel op simpele wijze een 

kamer of badkamer laten neerzetten. 

In zes blokken van twee gaat het om le-

vensloopbestendige woningen die niet 

verkocht zullen worden. Want sociale huur 

is de missie van woningcorporatie Gooi en 

Omstreken dat dit project uitvoert.

Ondanks de felle weerstand blijven Lia 

Moote, Piet Ambachtsheer en Cor Koster 

positief. Ze rekenen op de steun van de 

plaatselijke politici die sociale woning-

bouw hoog in het vaandel hebben. “Wie 

een levend dorp wil, zal nieuwe ontwikke-

lingen niet afremmen, maar juist steunen” 

hoopt het drietal. 

‘Betaalbare seniorenwoningen Ankeveensepad 
echt noodzakelijk’

Gemeentelijke belastingaanslagen 
2017 vertraagd

Wijdemeers Dictee
Is spelling een van de ‘peilers’ of ‘pijlers’ 

van onze taal? En is het nu ‘kado’ of 

‘cadeau’? A.s. vrijdagavond kunt u uw 

spelling testen bij het 2e Wijdemeers 

Dictee in het Sociaal Cultureel Centrum 

in Nederhorst den Berg. Vanaf 20 uur 

zal Herman Stuijver, eindredacteur van 

het Weekblad Wijdemeren, de zinnen 

voorlezen. Er zijn nog een paar plaatsen 

vrij. Aanmelden: nederhorstdenberg@

bibliotheekgooienmeer.nl of bel met 

Gretha Jager: 06-155 82 425. 

waarde zoals die vorig jaar verstrekt is.

Wie naar aan-

leiding van de 

vertraging van 

de aanslagop-

legging vragen 

heeft, kan con-

tact opnemen 

met BSWW: tel. 

035 - 6559194 of 

e-mail: info@be-

lastingensww.nl.

Hoveniersbedrijf

WWW.BOUWERTOTAAL.NL

Tuinontwerp, aanleg en onderhoud

Nederhorst den Berg Tel.: 0294-251957

Mobiel 06-21802474
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Wo. 1 maart: 19.00 uur: 
 W. Balk,
 Zo. 5 maart: 09.30 uur: 
 J. Dresmé,
 Wo. 8 maart: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Wo. 1 maart: 19.00 uur: 
 L. Wenneker,
 Vr. 3 maart: 09.30 uur: 
 W. Balk,
 Za. 4 maart: 09.30 uur: 
 R. Simileer,
 Wo. 8 maart: 09.30 uur: 
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Zo. 5 maart: 09.30 uur: 
 W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 5 maart: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk,
 19.00 uur: Commissie vieren,
 Wo. 8 maart: 10.00 uur:  
 Liturgiegroep. 
◗ De Graankorrel   
 Zo. 5 maart: 10.00 uur:  
 Ds. EE. Braam,
 Wo. 8 maart: 19.30 uur: 
 Vesper.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 5 maart: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren,
 Wo. 8 maart: 19.30 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 5 maart: 09.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout,
 Wo. 8 maart: 19.30 uur: 
 Ds. A.P.D. Zijlstra.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 5 maart: Geen dienst

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 5 maart: 10.00 uur:  
 H. Geurts. 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 5 maart: 12.00 uur: 
 Ds. Klaas de Vries

   

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 01 mrt20.00 u. CDA over Duurzaamheid in praktijk Kantine SVS, Kinineln. 1, Gr.

03 / 04 mrt. 20.00 u. Sterrenkijkdag Noordereind 54 , ‘s-Graveland

vr. 03 mrt. 20.00 u. Tweede Wijdemeers Dictee Soc.Cult. Centrum, NdB. 

za. 04 mrt. 20.15 u. Concert Vriendschapskring  De Dillewijn, Ankeveen

zo. 05 mrt 10.00 u. Wijdemeren Glow badminton De Fuik, Kortenhoef

zo. 05 mrt. 15.00 u. D3D jamsessie De Drie Dorpen, Ankeveen

wo. 03 mrt. 19.00 u. AED-cursus Brandw.kaz., Eslaan 2A,K’hoef

za. 11 mrt. 20.00 u. Concert ‘BMOL goes Hollywood’ De Fuik, Kortenhoef

za. 18 mrt. 20.15 u. Concert Amarone Ensemble Willibrordkerk, NdB. 

5 t/m 8 apr. 20.00 u. DSO-toneel, 2 toneelstukken De Dobber, Kortenhoef

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

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

De Verloskundige Zorg op maat

KORTENHOEF- Ook dit jaar doet Klaas Toxopeus weer mee 

met NL Doet, het vrijwilligersevenement van het Oranje Fonds. 

Bij Klaas Toxopeus kun je aan de slag op zaterdag 11 maart tussen 

9 en 16 uur. Dit is jullie kans om je betrokkenheid bij de vereni-

ging te laten zien. Dat kost je een ochtend of middag, maar geeft 

een hoop voldoening en helpt de vereniging enorm.  Het gebouw 

van Scouting Klaas Toxopeus wordt het hele jaar door intensief 

gebruikt. Wij verzamelen het hele jaar door klussen en klusjes voor 

NL Doet.  

Klussen 

Grote schoonmaak lokalen en keuken - Reparatie deur nissenhut - 

Dakgoot schoonmaken & schilderen - Radiatoren in gebouw vast-

maken - Bouwen pionier hout berging - Ruit zeeverkenners lokaal 

vervangen - Opruimen van het terrein - Schakelaars verlichting 

stafhok en Wilde Vaart lokaal repareren - Lichtschakelaar beverlo-

kaal verplaatsen - Controle hang- en sluitwerk - Heipalen halveren 

en verplaatsen - Opruimen van het terrein en parkeerplaats. De 

locatie is de Loods aan de Kwakel 52.   

Graag ontvangen wij een bevestiging van deelname. Je kunt je aan-

melden voor de klus op de site van het Oranje Fonds. Dat maakt 

jullie betrokkenheid ook zichtbaar voor het Oranjefonds. 

NL Doet bij scouting
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WIJDEMEREN- ‘Philips, kaas en 

water’ daarvan kenden de Syriërs 

Nederland, maar verder wisten ze 

pakweg 2 jaar geleden nog niets 

van ons land. Tot ze moesten vluch-

ten voor de bombardementen van 

Assad. Burgemeester Smit ontving 

een groep Syrische statushouders 

die onlangs geslaagd is voor de 

Participatieverklaring.

Met de onmisbare hulp van de tolken 

Wiam en Saiba gaf de burgemeester 

enige uitleg over het bestuur van Ne-

derland. Daarin spelen de gemeenten 

met zorg, uitkeringen, onderwijs en 

bouwen een grote rol, omdat ze dicht 

bij de burgers staan. “Wij willen ook 

graag van jullie leren. Hoe kunnen we 

jullie helpen? Wat vinden jullie belang-

rijk? zei de heer Smit. Vol trots vertel-

den enkele gasten over hun land, met 

een zeer oude geschiedenis, met een 

prachtige cultuur en met een bevolking 

die veel diverser en moderner is dan 

wij in het westen denken. 

Meneer Alawi zou graag een bedrijf 

willen beginnen met vier anderen, 

maar hij stuit op tal van problemen. De 

taalbarrière vond iedereen het groot-

ste probleem. In de groep was enige 

onvrede over het geringe aantal uren 

Nederlandse les per week. Nu is dat ge-

middeld zo’n 6 uur per week, maar men 

wil graag meer. Bovendien is de inhoud 

van de lessen niet altijd afgestemd op 

de deelnemers, voor menigeen is het 

niveau te laag. Volgens Smit zou die 

taak weer terug moeten naar de ge-

meenten, omdat die beter weten wat er 

leeft. Hij onderkende het grote belang 

van de taal. “Als je een taal spreekt en 

begrijpt maak je veel meer kans om te 

slagen in de samenleving. Zelfs als u te-

rugkeert naar Syrië, dan is datgene wat 

u geleerd heeft belangrijk.”

Overigens gaven de meeste aanwezigen 

aan dat ze niet terug willen naar hun 

geboorteland, want ze vinden Neder-

land een fijn land. “Wij hebben veel 

vrijheid, er is geen discriminatie en wij 

vinden dat geloof los is van staat ook 

heel belangrijk” verwoordde Basil het 

algemene gevoel. Ook zei hij dat ieder-

een erop gebrand is iets terug te doen 

voor de gastvrije ontvangst. “Wij wil-

len niet alleen uitkering, ook iets doen. 

Maar dat is moeilijk zonder taal” zei hij. 

Syrische statushouders leren gemeente kennen

Het werd nog best gezellig in de raadszaal, 

met het bekende kopje thee of koffie en de 

koekjes. 

Binnenkort organiseert het Kursus Projekt 

Loosdrecht, in opdracht van de gemeente 

Wijdemeren, een tweede serie lessen Par-

ticipatieverklaring, nu voor Eritrese status-

houders. 

WIJDEMEREN- DorpsBelangen 

streeft in Wijdemeren naar duide-

lijkheid boven alles en zeker in de 

discussie over een dreigende fusie 

met Hilversum.  Wij vechten voor 

een zelfstandig Wijdemeren in een 

tijd waarin anderen ons een rad voor 

de ogen proberen te draaien.

Joost Boermans van D66 zegt dat hij 

via een referendum een fusie wil voor-

komen. Maar zijn partij  denkt daar op 

provinciaal en landelijk niveau duide-

lijk anders over. Welk D66-geluid moe-

ten wij hier in Wijdemeren geloven? 

D66-er Jack van der Hoek, gedepu-

teerde in Noord-Holland, werkt fana-

tiek aan een herindeling. Ook lande-

lijk D66-kopstuk Alexander Pechtold 

heeft al vaker geroepen dat het aantal 

gemeenten moet worden gehalveerd. 

Zonder referendum overigens. Wie 

verkondigt het D66-geluid? Mag Boer-

mans wel zo doorgaan van zijn eigen 

partij? Om daar achter te komen heeft 

DorpsBelangen D66-leider Alexander 

Pechtold uitgenodigd om in Wijde-

meren uit te leggen hoe het werke-

lijk zit met zijn partij. Wij willen dat 

hij tekst en uitleg geeft over de échte 

DorpsBelangen wil duidelijkheid 

GroenLinks Wijdemeren had in 

Wijdemeren overal verkiezingsaf-

fiches hangen, maar rond 21 febru-

ari waren op de aanplakborden in 

Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef, 

Loosdrecht en Nederhorst den Berg 

de GroenLinksaffiches verdwenen of 

afgescheurd. 

We moeten constateren dat er mensen 

zijn, die onze normen en waarden van 

respect en verschillende meningen niet 

respecteren. Elke partij kan zijn cam-

pagneaffiches op de daartoe bestemde 

gemeentelijke borden plakken. “ Dat is 

toch dieptriest” zegt Felix Flameling, 

bestuurslid van GroenLinks.  “Je kunt 

fundamenteel andersdenkend zijn, 

maar toon dat dan door in discussie te 

gaan, met open vizier en niet op deze 

achterbakse manier.”  GroenLinksers 

kiezen juist voor een aanpak om iets 

gezamenlijk op te lossen,  de sociale 

problemen, de milieuproblemen, het 

cabombaprobleem.  We leven in zo’n 

Kies voor normen en waarden, zegt GroenLinks
mooi gebied van natuur, landbouw en re-

creatie. Groen is de toekomst, dus laten 

we bouwen aan een groen Wijdemeren, 

waar natuur, landbouw en recreatie elkaar 

versterken. Sociaal is de toekomst, niet ie-

dereen die het zelf maar moet uitzoeken, 

maar solidariteit en onderling respect.

’s-GRAVELAND- Vanaf woensdag 1 

maart starten de baggerwerkzaam-

heden op het Zuidereinde in ’s-Gra-

veland. 

Het gaat hier om sloten tussen het 

fietspad en de buitenplaatsen. Het kan 

zijn dat men hier hinder van onder-

vindt omdat het fietspad op sommige 

plaatsen niet begaanbaar is. Fietsers 

worden daarom deels over de rijbaan 

geleid. Verkeersregelaars zijn aanwe-

zig om het verkeer te leiden. De werk-

zaamheden duren ongeveer een week. 

Op diepte brengen van sloten 

Natuurmonumenten voert de bagger-

werkzaamheden uit in opdracht van 

Waternet. Het baggeren van de sloot 

is nodig om deze op diepte te bren-

gen, zodat de waterbergingscapaciteit 

wordt vergroot. De bagger wordt afge-

voerd naar een daarvoor bestemd ver-

werkingsdepot. De werkzaamheden 

worden uitgevoerd in nauw overleg 

met een ecoloog. Er wordt zo gewerkt 

dat dieren een ontsnappingsroute 

hebben. Andere dieren die niet zo snel 

verplaatsen zoals zwanenmosselen 

worden uit het water gehaald en na de 

werkzaamheden weer teruggeplaatst. 

Onze excuses voor het ongemak. 

Zwanenmosselen

Baggerwerkzaamheden Zuidereinde

koers van D66 als het om fuseren van ge-

meenten gaat. Want een fusie opleggen is 

uit den boze voor DorpsBelangen zeker 

als al meermalen is gebleken, dat de in-

woners van Wijdemeren faliekant tegen 

het opgeven van de zelfstandigheid zijn. 

De uitnodiging aan Alexander Pechtold is 

verstuurd, we zijn benieuwd naar de reactie 

van de Democraat.

Het Gooi in gesprek met 
Bergse minister 
Hebt u een vraag over een standpunt 

van de VVD, zijn er zorgen die u wilt 

delen, of heeft u misschien een vraag 

aan de minister? Op woensdagavond 1 

maart kunt u deze stellen. Tijdens deze 

avond met minister Hennis-Plasschaert 

komen er diverse thema’s aan bod, 

waaronder veiligheid in de wijk, econo-

mie, zorg en hoe wij in Nederland met 

elkaar omgaan. Raadhuis Hilversum 

(Dudokpark 1); 19:30 uur inloop, 20.00 

uur start; aanmelden: info@vvdgooien-

vechtstreek.nl
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

  

Wij ruimen gratis uw huis

en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen

06-25 51 46 89

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Ervaar wat voetreflex-

behandeling met u doet

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Trompe l’oeil- en landschap 

schilderen. nicovanderwolk.nl 

035-6563060

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

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

Pijnlijke voeten? Wacht 

niet langer en maak een 

afspraak!Slecht ter been,

ik kom ook bij u thuis.

Meer info: 0294-741464 of

www.voetzorgreehorst.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

*Brocante * Antiek * Retro

Elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur.

Natuurlijk ook op afspraak.

Koninginneweg 66, K’hoef.

Like ons op Facebook voor 

moois-uit-de-loods, of kijk op

www.inboedelsenzo.nl voor

info & woningontruiming.

telefoon 06-20.777.535.

Kwekerij Krijn Spaan

Kromme Rade 5

voor groentezaden en planten

Hulp aan huis nodig?

Dees aan Huis helpt graag

Zie: www.deesaanhuis.nl

www.thuiskapsterkim.nl

Kim Versluis 06-21550785

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

Slecht ter been?

Behandeling ook bij u aan

huis in Ned.den Berg, 

Ankeveen, Kortenhoef en

‘s-Graveland. Voor meer

info: 0294-741464

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 

PMC biedt u altijd een vrijblij-

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Thamara Jane Hairfashion

& Luxura Sun Geen Top

Prijzen maar Top Kwaliteit

Zuidereinde 254

`s-Graveland 6550705

www.thuiskapsterkim.nl

Kim Versluis 06-21550785

Aanleveren van tekst Kopij in 

Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor 

de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Foto’s aanleveren als 

JPG bestand, let op de beeld-

grootte.

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij

Kort nieuws

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen 

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

Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 
Wijdemeertjes

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 2 mrt. film, zo. 5 mrt. film, 

wo. 8 mrt., Int. Vrouwendag, 

do. 9 mrt. film, za. 11 mrt., mu-

ziek, zo. 12 mrt. jeugd.

Info: www.wesopa.nl

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.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

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.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur 

‘Mannenavond’ in het Soc. Cul-

tureel Centrum a.d. Blijklaan 

in Ned. den Berg. Gastheer 

Fouad nodigt alle mannen van 

harte uit.

Cultureel Centrum Neder-

horst den Berg nieuwe cursus-

sen/lezingen/workshops www.

bergsecultuur.nl

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

De Spotfabriek 
Maart

Open Atelier
Do. 9 en 23 maart van 9.30 - 12.00 uur 
Kidswereld, Platanenlaan, naast voetbalveld

Handwerk Atelier
30 maart van 19.30 - 21.30 uur
Enerki, Vreelandseweg 37A

Spotjes ‘ Bloemenfestijn’ 
Za. 11 maart van 9.30 - 11.30 uur
Kidswereld, Platanenlaan, naast voetbalveld

www.despotfabriek.nl
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Politiek DOOR: COR DE HEUS

KORTENHOEF- Veel vluchtelingen 

in Nederland hebben de grootste 

moeite om werk of zelfs vrijwilligers-

werk te vinden. Taal is vaak een bar-

rière. Toch is werken de mooiste en 

snelste manier om mee te doen in 

onze maatschappij en ingeburgerd 

te raken in Nederland. Nabil Hinnawi 

is een dertigjarige Syriër en woont 

sinds een half jaar in Kortenhoef. In 

tegenstelling tot veel vluchtelingen 

vond hij snel een baan als software 

ingenieur. Hieronder zijn verhaal. 

‘Al toen ik nog in het asielzoekerscen-

trum (azc) zat keek ik uit naar een 

baan. Maar er is een duidelijk verschil 

in werk zoeken in Syrië of in Neder-

land. In Syrië ga je bij een bedrijf langs 

en vraagt of ze een plek hebben. Hier 

moet je officieel via een brief sollici-

teren. Ik zat acht maanden in azc’s in 

Vledder en Geeuwbrug en mocht niet 

werken. Ik kreeg ook geen taallessen. 

In tegenstelling tot veel Syriërs spreek 

ik gelukkig ook Engels. Toen ik na een 

paar maanden mijn verblijfsvergun-

ning kreeg kwam ik in ’t Gooi terecht 

en kreeg via de gemeente Wijdemeren 

woonruimte in Kortenhoef. 

Via LinkedIn, probeerde ik contact te 

leggen met bedrijven en op één van 

mijn sollicitatiebrieven reageerde een 

internationaal bedrijf. Daar kreeg ik 

een baan als software engineer. Nu 

werk ik in een internationaal team van 

negen mensen. Dat is fantastisch, ik wil 

graag doorgroeien en veel ervaring op-

doen.’

Verschillen in mentaliteit

‘In Kortenhoef woon ik alleen en ken 

ik nog weinig mensen. Natuurlijk wil 

ik Nederlandse vrienden maar nu 

concentreer ik mij eerst op mijn werk. 

Naast mijn werk volg ik ook nog Ne-

derlandse les in de avonduren. Dat 

is verplicht en belangrijk om in Ne-

derland mee te kunnen doen. Vooral 

Vluchtelingenwerkgroep Gooi- en 

Vechtstreek (VG&V) en Corinne Rem-

men van de gemeente hebben mij ge-

weldig geholpen, met mijn woonruim-

te, baan en school. Ik vertelde hen over 

mijn sollicitaties en dat ik dringend 

behoefte had aan een huis. Corinne be-

greep mijn motivatie, zij luisterde goed 

en hielp mij. 

Behalve op het gebied van geloof zie ik 

tussen Nederland en Syrië ook grote 

verschillen in mentaliteit en relaties 

met familie en vrienden. In Syrië heb ik 

een nauw contact met mijn familie en 

vrienden. Daar zijn de verhoudingen 

veel intiemer dan in Nederland. Hier 

weten collega’s van elkaar niet of ze 

getrouwd zijn of kinderen hebben. Dat 

is in Syrië ondenkbaar, wij gaan veel 

emotioneler met elkaar om. Hier zitten 

de emoties meer aan de buitenkant. Er 

is in Nederland wel respect voor elkaar 

maar de mensen houden hun gevoe-

lens meer voor zichzelf.’

Eén koekje bij de kof-

fie

Hier in ’t Gooi zouden 

we meer informele bij-

eenkomsten moeten 

organiseren. Het is fijn 

als je met Nederlandse 

mensen en Nederlandse 

gewoonten kennis kunt 

maken. Weten dat je 

bij de koffie één koekje 

krijgt. Of dat zo maar 

mee-eten bij kennissen 

er hier niet bij is. Zo leer je van elkaar. 

Ik ben jong en wil graag weer Neder-

landse vrienden om mee naar de film 

of de kroeg te gaan. Net zoals vroeger 

in Syrië. Daar had ik veel vrienden 

waar ik altijd druk mee was. Nu doe ik 

buiten mijn werk en school helemaal 

niets. Een dorp is natuurlijk heel anders 

dan een grote stad. Als ik in Korten-

hoef door het winkelcentrum loop zie 

ik sommige mensen kijken, zo van ‘jij 

ziet er anders uit, jij bent niet van hier.’ 

Niemand maakt het mij echter lastig. 

Iedereen minds his own business.

Belemmering

Een belemmering voor veel jonge, ho-

ger opgeleide vluchtelingen, is dat ze 

geen Engels spreken. Om Nederlands 

te leren en het geluk te hebben een 

baan te vinden duurt minstens twee 

jaar. Al die tijd niets doen en thuis zitten is 

een enorm probleem. Ook als je maanden 

in het azc wacht op een verblijfsvergunning 

en daarna op een huis leer en doe je bijna 

niets. Als je toch al weet dat je in Neder-

land mag blijven, waarom dan niet alvast 

een paar uur per dag Nederlands? Van niets 

doen word je lui en gek. 

Als je een verblijfsvergunning krijgt maar 

toch nog moet wachten op een huis kun je 

al met taallessen en inburgeren beginnen. 

Maar je moet er wel zelf achteraan.  

Dat veel vluchtelingen dat niet doen is een 

groot probleem. Als je meer wilt, moet je 

meer doen!! Toch heb ik misschien ook wel 

meer geluk gehad dan anderen. Mijn groot-

ste voordeel is dat ik goed Engels spreek en 

in Syrië gestudeerd heb. Natuurlijk wil ik op 

een gegeven moment terug naar mijn land 

maar voor nu ben ik blij dat ik in Neder-

land, in Kortenhoef ben. 

Als je meer wilt, moet je meer doen

Een gezellige groep D66-ers uit 

Wijdemeren is afgelopen vrijdag 

oppad gegaan om zich nog verder 

te laten informeren over de moge-

lijke woningbouwplannen aan het 

Ankeveensepad te Nederhorst den 

Berg. 

De mogelijke bouw van 12 woningen 

op het schapenweitje houdt immers 

veel inwoners bezig. D66 heeft al meer-

dere keren met de omgeving en andere 

belanghebbende gesproken maar dit 

keer zijn we uitgebreid geïnformeerd 

aan de hand van de laatste tekeningen 

en informatie. Het was een gezellige, 

leuke en uiteraard informatieve wan-

deling door het mooie gebied.

D66 is van mening dat de bouw van 

deze ‘senioren’ woningen niet los ge-

zien kan worden van de bouwplannen 

achter de r.k. kerk. Tevens zijn de alter-

natieven niet goed genoeg onderzocht 

om dit stukje natuur op te offeren. D66 

blijft dan ook tegen de bouwplannen 

aan het Ankeveense pad.

D66 is van plan de komende tijd vaker 

oppad te gaan om locaties te bezoeken 

en met belanghebbende te spreken. Wilt 

u dat wij bij u lang komen? Neem gerust 

Op pad met D66

ANKEVEEN- Deze maand bestaat de 

weekmarkt van Ankeveen alweer 

12 jaar. En wie jarig is die trakteert. 

Viert u dit feestje met ons mee? Kom 

dan op zaterdag 4 maart naar de 

weekmarkt van Ankeveen. 

Zoals u van ons gewend bent richten 

wij onze aandacht op alle bezoekers. 

Een eerste gratis kopje koffie/thee, een 

stukje taart erbij en/of een glaasje li-

monade, het is er allemaal. Of wie weet 

vind je als jonge bezoeker wel een leuk 

cadeautje in onze grabbelton? 

Ook de vaste marktondernemers zul-

len u verrassen met leuke aanbiedin-

gen. Hebt u trouwens al de nieuwe 

huisstijl van bakkerij Sturkenboom ge-

zien? Deze is recentelijk veranderd in 

‘Bakker Jeroen’. 

Tevens kunt u kennismaken met 2 

nieuwe marktondernemers. Zoals u 

mogelijk al weet, heeft Sou, vanwege 

privéomstandigheden, afscheid geno-

men van Ankeveen. Desondanks dat 

het zeer onverwacht kwam, hebben 

wij het slechts 2 weken zonder groen-

teboer moeten doen. Dit, omdat Hans 

Hazes in een handomdraai een nieuwe 

groenteboer had gevonden die graag in 

Ankeveen wil komen staan. Deze on-

dernemer is Arwin van Dijk groente 

& fruit. We hopen 

uiteraard op een 

langdurige relatie. 

En nog meer goed 

nieuws: de markt 

is weer een noten-

boer rijker. Inez en 

Monique van de 

Noterij zijn weke-

lijks aanwezig met 

een prachtige no-

tenkraam en een 

assortiment dat wij 

nog nooit hebben 

gehad. De bruisende zaterdagmarkt 

van Ankeveen is wekelijks van 08:00 

Ankeveense zaterdagmarkt viert 12- jarig jubileum 

tot 12:30 uur. Wij heten u allen van harte 

welkom. 

contact op, we komen graag langs. Bent u 

geïnteresseerd in D66 Wijdemeren en wilt u 

nader kennis maken of overweegt u om lid 

te worden? Ga met ons mee oppad

Mail: Joost Boermans, fractievoorzitter D66 

Wijdemeren; joostboermans@gmail.com

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

Kijk ook op  onze website: 
www.weekbladwijdemeren.nl
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Met de Franse slag!?

Croissants
€ 1,00 per stuk

3 + 1 gratis 

€ 3,00

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Sinds enige tijd oriënteer ik mij om lokaal poli-

tiek actief te worden omdat ik vind dat allerlei 

maatschappelijke ontwikkelingen hier wel aan-

leiding toe geven. Ik was daarom aanwezig bij 

een commissievergadering over de bebouwing 

aan het Ankeveensepad. Een onderwerp dat 

heel veel los maakt. Ik ben geschrokken van de 

afstand tussen de burger en de gemeente terwijl 

Wijdemeren  toch nog een relatief kleine ge-

meente is. Een grote groep burgers de moeite 

genomen om naar het stadhuis te komen en in 

te spreken. Voorafgaand hieraan hadden zij en-

quêtes uitgevoerd, handtekeningen verzameld, 

onderzoek gedaan of verzocht om een gesprek 

met de gemeente. Allemaal betrokken burgers 

die naar mijn idee het veel geprezen ‘actief bur-

gerschap’ uitdragen. 

Tot mijn grote verbazing en teleurstelling werd 

door de commissieleden en de voorzitter van 

de vergadering meerdere malen opgeroepen 

dat als vervolg hierop vooral een formele pro-

cedure moest worden opgestart. D.w.z. alsnog 

een formele klacht of een zienswijze indienen. 

Gekscherend zei een van de commissieleden 

dat 2.000 formele zienswijzen het ambtelijk 

apparaat helemaal zouden platleggen. En een 

inspreekster had geen zin om nog een keer 

een brief te sturen. Ze was toch al vaak genoeg 

persoonlijk naar de gemeente gekomen en had 

nota bene ruim 2.000 handtekeningen bij zich? 

Maar blijkbaar stelt de gemeente de procedure 

en regels voorop in plaats van echt te luisteren 

naar haar inwoners. Terwijl naar mijn idee de 

lokale overheid juist minder bureaucratisch 

moet optreden en meer invoelend vermogen 

moet opbrengen. Helaas refereerde de wethou-

der vervolgens in haar reactie niet 1 maal aan de 

volle tribune en de geuite emoties en weerstand. 

Ze hield zich bij materie technische zaken. Dat 

vind ik teleurstellend voor  alle mensen  die 

moeite hadden genomen om te komen. Waar-

om niet als follow up nogmaals met elkaar in 

gesprek gaan en echt luisteren naar elkaar? Met 

de  huidige  schaalgrootte  zou dat nu juist de 

kracht van deze gemeente moeten zijn. En je 

niet verschuilen achter regels en procedures als 

het even lastig wordt. 

 

Roosmarijn Peet, ‘s- Graveland

Dichterbij de burger

’s-GRAVELAND- De EHBO- vereniging ’s-Gra-

veland verzorgt jaarlijks een cursus om een 

EHBO-diploma te halen maar het is ook mo-

gelijk om alleen een AED-cursus te volgen. 

AED staat voor  Automatische Externe Defi-

brillator. In Wijdemeren worden momenteel 

op verschillende plaatsen AED-apparaten ge-

plaatst en het is belangrijk om te weten hoe een 

slachtoffer snel en efficiënt geholpen kan wor-

den. De AED-cursus duurt één avond, wordt 

gegeven door een officiële instructeur en de 

kosten bedragen € 50. De cursus wordt aan-

geboden op woensdag 15 maart in de Brand-

weerkazerne aan de Eslaan 2a in Kortenhoef en 

duurt van 19.00 uur tot 22.00 uur.

U kunt zich opgeven voor de AED-cursus bij 

Regina Veenman, regina@harrit.eu. Daarna 

kunt u jaarlijks uw AED-diploma herhalen, zo 

blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelin-

gen i.v.m. de AED apparatuur. De kosten voor 

de herhalingsavonden zijn € 15,-.

GeefT u op en wordT bekwaam om een AED- 

apparaat te gebruiken!

AED-diploma in één avond

•  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

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

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

Het is zondag, het zonnetje schijnt waterig en 

vrolijk komen mijn man, zoontje en ik bij de 

bakker vandaan met lekkere verse broodjes 

voor de lunch. Mijn man stapt de auto in en 

ik zet met het achterportier open ons zoontje 

in zijn autostoeltje. Een man van middelbare 

leeftijd met een norse uitdrukking weet zich, 

zonder enige vorm van communicatie, langs 

mij te wurmen om zijn auto in te kunnen stap-

pen. Ik sluit het achterportier, want ons zoontje 

zit inmiddels veilig in zijn stoeltje. Ik moet nu 

op mijn beurt op hem wachten. Ik kan er na-

melijk niet langs omdat zijn portier nog open 

staat en hij zonder mij aan te kijken deze dicht 

smijt om met flinke vaart achteruit te rijden en 

weg te rijden. Blijkbaar had deze meneer dus-

danig veel haast om met 2 minuten tijdwinst 

voor ons te vertrekken. 

Verbaasd stap ik de auto in, mijn man deelt 

mijn verbazing. In onze beleving is het nor-

maal dat we elkaar de ruimte geven, elkaar 

groeten of in elk geval ons even excuseren op 

het moment dat je er langs wil. De onbeschoft-

heid van deze meneer is helaas niet uniek. Ik 

merk de laatste tijd zo vaak dat we elkaar geen 

plek gunnen, niet in een rij van de supermarkt, 

niet in het verkeer, niet in het leven lijkt haast 

wel. 

Blik op oneindig en louter gaan voor je eigen 

voordeel. Wat dit doet met een ander lijkt niet 

te boeien. 

Daarom een verzoek, wees vriendelijk. Ge-

woon vriendelijk. Niks meer, niks minder. Lach 

naar een voorbijganger, laat eens iemand voor 

in een rij, help iemand als je ziet dat het nodig 

is, gun iemand ruimte om zijn boodschappen 

(of in mijn geval kind) in de auto te zetten, het 

kost niks extra’s en het levert zoveel op. 

Anouk Vermeulen

Wees vriendelijk
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Participatie DOOR: SASKIA LUIJER

Stichting Weggeefhoek Wijdemeren 

groeit maar wil nog veel meer in-

woners bereiken. Mensen die het fi-

nancieel moeilijk hebben en (gratis) 

spullen kunnen gebruiken maar ook 

dorpsgenoten die juist dingen aan 

de stichting willen doneren. “Je doet 

het met z’n allen, we hebben elkaar 

nodig” zegt oprichtster Joke Visser.

In 2014 startte Joke de Weggeefhoek 

vanuit haar woonplaats Nederhorst den 

Berg. Door omstandigheden maakte ze 

toen gebruik van de Voedselbank en 

merkte dat veel meer mensen in het-

zelfde schuitje zaten. “Er wordt gedacht 

dat ‘t Gooi rijk is, maar als je goed ach-

ter de voordeur kijkt, dan zie je dat er 

ook veel armoede is” licht ze toe. Ge-

dreven door haar ervaring wilde Joke 

mensen helpen die weinig geld te be-

steden hebben. De Weggeefhoek die ze 

thuis begon sloeg aan en breidde zich 

in korte tijd uit over de regio. Inmid-

dels zijn er afhaalpunten in Ankeveen, 

Kortenhoef, Loodrecht, Hilversum, 

Bussum, Huizen en Eemnes. Daarmee 

groeide ook het team van vrijwilli-

gers die zich net als Joke enthousiast 

inzetten voor dit doel. “Het zijn er nu 

23” meldt ze trots. “Ik ben dan wel de 

voorzitter maar we doen dit echt met 

z’n allen.”

Facebookgroep

De kracht van het succes schuilt in de 

goedlopende Facebookpagina ‘Stich-

ting Weggeefhoek Wijdemeren’. Dit is 

een besloten groep waarvoor je je kunt 

aanmelden. Na toestemming kun je net 

als de ruim 1500 mensen die al lid zijn 

een grote variatie aan spullen bekijken. 

Kleding, schoenen, speelgoed, keuken-

gerei en nog veel meer. Als je iets ziet wat 

je goed kunt gebruiken, zet je je naam 

bij het artikel en geef je aan waar je het 

wilt ophalen. Wanneer er meerdere ge-

gadigden zijn, kiest de aanbieder er één 

uit en gaan de spullen vervolgens naar 

het gewenste afgiftepunt. Daar worden 

ze dan opgepikt door een blije ontvan-

ger. “Die reacties van mensen. Zo’n ‘big 

smile’. Daar doe je het voor” zegt Joke. 

Wekelijks rijdt ze zo’n 200 km in de re-

gio om alle spullen te vervoeren. Aan-

bieders kunnen namelijk zelf iets op 

FB zetten, maar het ook aanleveren bij 

een vrijwilliger op een afhaalpunt. Dan 

haalt Joke dit op om het thuis te sor-

teren en te controleren. Haar huis staat 

dan ook bomvol met alle ontvangen 

goederen. Alleen spullen die schoon 

en heel zijn, krijgen daarna een plaatsje 

op de FB-pagina. Ook daar zijn weer 

speciale vrijwilligers voor; de ‘gooiers’. 

Vanaf ’s morgens 5.30 uur is Joke elke 

dag in de weer om alles in goede banen 

te leiden. Een drukke, soms stressvolle 

bezigheid, maar ook 

een die veel voldoe-

ning geeft. Dagelijks 

ontvangt ze ook 

‘noodoproepen’. Dit 

zijn dringende ver-

zoeken voor dingen 

die niet op Facebook 

worden aangebo-

den. Samen met haar 

team kijkt Joke dan 

wat ze als Weggeef-

hoek kunnen bete-

kenen. Wanneer het 

niet lukt om iets gratis op te lossen, ma-

ken ze gebruik van het kleine budget 

dat ze door giften hebben verkregen. 

“Sponsoring is daarom altijd welkom” 

roept Joke op.

Babyproject

Een van de vrijwilligers, Rowena West-

holter, is betrokken bij het babypro-

ject van de Weggeefhoek. Hiervoor 

is bij Heelo in Hilversum een ruimte 

ingericht met babyspullen. “Dit is een 

middag per week open en in overleg 

op afspraak” legt ze uit. “Je mag er alles 

meenemen wat je kunt gebruiken. Als 

je zelf een kindje krijgt en geen geld 

hebt voor de uitzet, maar ook als je bij-

voorbeeld een kraamcadeautje zoekt.” 

Naast dit babyproject zijn er ook an-

dere thema-activiteiten. Bijvoorbeeld 

Weggeefhoek Wijdemeren is er voor iedereen

verjaardags- en feestpakken, trouwjurken, 

kerstmateriaal en sinterklaasspeelgoed. 

Rowena: “Het afgelopen jaar hebben we 

met 200 kinderen uitbundig Sinterklaas 

gevierd. Iedereen kreeg mooie cadeaus 

die waren ingeleverd bij de Albert He-

ijn in Kortenhoef.” Waarna Joke ook haar 

waardering uitspreekt voor de hulp van de 

lokale ondernemers. Zo heeft zij voor de 

loterij al tegoedbonnen losgepeuterd voor 

bloemen, een taartje, een knipbeurt en pan-

nenkoeken eten. Maar haar aandacht gaat 

niet alleen uit naar de aanbieders, maar 

juist naar degenen die het ‘t hardste nodig 

hebben. “Mensen om wie het gaat durven 

er niet altijd mee naar buiten te komen. Ze 

moeten vaak een drempel over om gebruik 

van ons te maken. Dan zeg ik altijd: als je lid 

bent van onze Facebookpagina kun je altijd 

nieuwe kleding in de kast hebben hangen.”

KORTENHOEF- Nu het nog enkele 

weken is voordat de inschrijving 

voor de 2e Ken uw Dorpquiz  wordt 

geopend, begint de dorpsquiz weer 

helemaal te leven in Kortenhoef en 

’s-Graveland. Mensen worden ge-

mobiliseerd om weer aan te sluiten 

bij een team of willen graag met el-

kaar een nieuw team formeren. 

Enthousiast geworden door de verha-

len over de eerste quiz. Hoe pittig het 

aantal vragen was en hoe lastig som-

mige opdrachten, maar bovenal dat 

elk team een heel gezellige quizavond 

had beleefd. Tel daarbij op de feestelijke 

prijsuitreiking een maand later en het 

zal duidelijk zijn dat meedoen aan de 

Ken Uw Dorp Quiz een ‘must’ is. Het 

aanstekelijke promofilmpje op de web-

site en Facebookpagina van de Ken Uw 

Dorp Quiz bevestigt dat nog eens. 

Door de omstandigheden is er slechts 

plaats voor 36 teams van maximaal 15 

personen. Dat betekent dat wie vanaf 4 

maart om 9:00 uur als eerste is, verze-

kerd is van deelname. Hoe graag we het 

ook zouden willen, maar meer dan 36 

teams is niet mogelijk.  

De organisatie is inmiddels druk doen-

de om de vragen en opdrachten te be-

denken. Nu de meeste teams weten wat 

hen te wachten staat zullen zij beter ge-

organiseerd zijn en is het aan de orga-

nisatie om elk team scherp te houden 

met verrassende vragen en opdrachten. 

Spanning rond ‘Ken Uw Dorp’ Quiz neemt toe

Programma’s GooiTV
RegioHub gaat deze week over de keu-

zevrijheid bij de verkrijging van jeugd-

zorg.

-  In TV Magazine o.a: Bevoorrading 

supermarkten in Bussum, de quiz Ken 

Uw Dorp over ‘s-Graveland en Korten-

hoef, paviljoen Heidezicht in Bussum 

failliet. Verder aandacht voor carnaval 

in Kortenhoef en Naarden, lentebeel-

den en de verkiezingen.

-  In In Derde Termijn praat Ruud Bo-

chardt met Sandra van Rijkom, wet-

houder in Wijdemeren, over een aantal 

zaken uit haar portefeuille.

Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog 

kanaal 45; zie ook: www.gooitv.nl (en 

You Tube en Facebook)45 

NEDERHORST DEN BERG - Op vrij-

dag 17 februari nam juf Judy Ruiter 

afscheid van de Jozefschool. Zij is 20 

jaar aan de school verbonden ge-

weest, 16 jaar als leerkracht en 4 jaar 

als directeur. 

Om haar een leuk afscheidsfeest te ge-

ven werd ze ’s morgens thuis opgehaald 

door prins Carnaval met zijn prinses 

en de raad van elf. Ze mocht plaats 

nemen op een versierde kar en werd 

met carnavalsmuziek 

naar school gereden. 

Onderweg stonden alle 

groepen langs de route 

om haar toe te juichen 

en die sloten dan aan, 

zodat er een heuse op-

tocht ontstond. Een-

maal op school ging 

het (carnavals)feest 

verder.

Afscheid juf Judy

Zij hebben daarvoor nog wel even de tijd 

(tot 28 oktober), maar ook voor de organi-

satie loopt de tijd door.  

Hoe dan ook, zorg er voor dat je jouw team 

op tijd hebt ingeschreven op de website van 

de Ken Uw Dorp Quiz en wie weet wordt 

jouw team in 2017 de opvolger van Ami-

citia. 
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Madelijn
Oud wijf...

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en 

heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou 

haar huishouden niet compleet zijn zonder 

behaarde vrienden. Kat Madammeke en 

konijnen Antonio en Schnitzel horen er dan 

ook helemaal bij. Hond Tyson is onlangs 

overleden. En haar gezin is rustig aan op 

zoek naar een pup. Ze eet eitjes van haar ei-

gen kipjes, wordt ‘s ochtends gewekt door 

haar eigen haan en rijdt in haar vakanties 

graag te paard door de natuur…

Ik word een oud wijf. En dat merk ik extra met 

skiën. We gaan elk jaar met een vaste groep. Al 

zeker 20 jaar. Naar hetzelfde gebied in Frank-

rijk. Eerst als student, als vrijgezel, later als kop-

pel en daarna met baby’s, peuters en kleuters. 

Nu met 12 pubers…

Hoog in de bergen, door de ijle lucht en de kou-

de droogte schieten de rimpels nog eens extra 

in je kop. Wallen tieren welig. Je gewrichten kra-

ken en piepen nog meer dan normaal. Je hijgt er 

als een karrepaard. En je haar zit er ook altijd 

rot ( voornamelijk door de skihelm). Kortom: 

je ziet er dáár altijd stukken ouder uit dan thuis. 

Echt! En dan onze kinderen. De meisjes zijn 

prachtige vrouwen geworden. De jongens grote 

stoere kerels. Ze steken ineens een kop boven je 

uit. Skiën je knalhard voorbij en schamen zich 

voor je ( als je een dansje waagt of op een ter-

ras je trui uittrekt, of een eventuele combinatie 

van die twee). Ze gaan later dan wij naar bed. 

Worden fris en uitgeslapen wakker. Hebben 

nergens spierpijn. Kunnen eten wat ze willen 

en zijn nergens bang voor. Naast hen lijk je nog 

ouder….

Ze kijkt me aan. Het 

kleine hummeltje 

steekt inmiddels een 

kop boven me uit. Ze is prachtig, slank en strak 

in haar vel. Ik voel me oud. “Wij gaan een bos-

paadje doen” zegt ze tegen me. Ze knikt richting 

haar al even prachtige vriendinnen. “ Ik neem 

aan dat jullie niet mee gaan?” en ze knikt rich-

ting oudjes. “Hoezo?”denk ik beledigd. Zijn wij 

daar te oud voor ofzo? Zijn jullie bang dat we 

jullie zullen ophouden? Dit deden wij vroegen 

áltijd! Ik kijk haar aan. ”Wij gaan gewoon mee. 

Ga jij maar voorop” 

We hebben natuurlijk gelijk spijt en morgen 

vast spierpijn van deze excursie. Maar we laten 

ons niet kennen. We houden ze ‘makkelijk’ bij. 

We slalommen tussen de bomen door. Klunen 

over onbesneeuwde stukken heen. Laten ons 

vallen, speciaal voor de ultieme sneeuwbele-

ving en het aardse gevoel. We gillen als kleine 

kinderen. Lachen om ons geklungel. We voelen 

ons jong. Uitgeput maar voldaan zitten we op 

de blaren van ons bospad-avontuur, op een ter-

ras aan een zware maaltijd. Met een glas rode 

wijn. Ik ben helemaal rozig. Van de inspanning, 

de zon en de wijn. Mijn konen zijn rood. Mijn 

benen zwaar en moe. Stijf en stram sta ik op, 

nog één keer met de lift omhoog alleen maar 

om terug bij het huisje te komen. Tijd voor een 

degelijke middagtuk en een goed boek. De kin-

deren springen om ons heen. Wát een energie 

hebben die. Zij gaan de berg op. Die zien we 

dan straks thuis wel weer. Ik word al moe als ik 

naar ze kijk. Het liefst ging ik met ze mee, maar 

ik heb echt geen zin, oud wijf dat ik er ben….

Madelijn de With; 06- 22 73 21 36; 

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

’s-GRAVELAND- Op donderdag 23 maart 

organiseren studenten van Schoevers 

Hogeschool een Charity Dinner dat volledig 

in het teken staat van ‘de strijd tegen de sek-

suele uitbuiting van kinderen’. Het wordt een 

gevarieerd en gevuld avondprogramma met 

lekker eten en topartiesten.

Kinderarbeid, misbruik, handel en seksuele uit-

buiting; vreselijke gebeurtenissen die overal in 

de wereld plaatsvinden, zelfs in Nederland. De 

studenten willen zich graag sterk maken voor 

deze kinderen en geld inzamelen om Terre des 

Hommes te steunen en deze vreselijke proble-

men de wereld 

uit te helpen.

Daarom wordt 

op donderdag 

23 maart een 

Sweet & Sour 

Charity Dinner 

georganiseerd 

in Restaurant 

Vlaar te ‘s-Gra-

veland. De op-

brengsten daarvan worden volledig gedoneerd 

aan Terre des Hommes.

Tijdens die avond staat Terre des Hommes 

centraal. Een vertegenwoordiger van Terre des 

Hommes geeft een presentatie over het werk 

van deze stichting. Daarnaast staat een 5-gangen 

diner op het programma met live entertainment 

van topartiest Berenice van Leer (act van Am-

sterdam Dance Event 2017), een loting en een 

veiling.

Voor het volledige programma en tickets kunt 

u terecht op de website (www.sweetandsourdin-

ner.nl) 

Schoevers-leerlingen zetten zich 
in voor Terre des Hommes

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

Jan Steenhof 8, Nederhorst den Berg

Dat de eigenaar stucadoor is met bovendien 2 rechterhanden 
valt bij binnenkomst gelijk op. De woning is met kwalitatief 
hoogw. materialen volledig gemoderniseerd. Voeg daarbij de 
smaakvolle aankleding en je hebt een huis waar je alleen maar 
van kunt dromen. Het gezin laat woning dan ook met spijt 
achter om een nieuw avontuur aan te gaan in een grotere wo-
ning waar meer ruimte is voor de 4 kinderen. Meer info op 
onze website. 

Vraagprijs € 269.000 k.k. 

NIEUW
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Wijdemeren op
Instagram

Volg de gemeente en post uw 

mooiste foto’s van Wijdemeren 

onder #mooiWijdemeren. 

Wie weet staat uw foto 

hier dan de volgende keer.

   1 MAART 2017   

Kort

>    Belastingaanslagen
 vertraagd

In tegenstelling tot andere jaren ontvangt 

u de gemeentelijke belastingaanslag niet 

in februari in de brievenbus. Door techni-

sche problemen is de verzending van de 

aanslagen vertraagd. Medio maart wordt 

duidelijk wanneer de aanslagen verzon-

den kunnen worden. De vertraging heeft 

geen gevolgen voor de belastingver-

plichtingen of de belastingaangifte over 

2016. Wanneer hierbij een WOZ-waarde 

nodig is, kunt u de waarde gebruiken die 

vorig jaar is verstrekt.

>    Beroepenfeest

Een vervolgopleiding kiezen is lastig, 

daarom organiseert Gooi On Stage een 

beroepenfeest voor alle vmbo-leerlingen 

in de Gooi en Vechtstreek. Vindt u het 

leuk om tijdens het beroepenfeest en 

een Doe Dag leerlingen te vertellen 

over uw beroep en inzicht te geven in 

uw werkdag? Meld u aan via: www.het-

gooionstage.nl Het beroepenfeest vindt 

plaats op donderdag 9 maart in de Grote 

Kerk in Naarden. 

>    Steunpunt politie

Volgende week sluit het politiebureau 

aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 2. In 

het gemeentehuis wordt per 2 maart 

een politie steunpunt geopend. Wilt u in 

gesprek met de politie of aangifte doen? 

Bel dan 0900-8844 om een afspraak te 

maken. U kunt via dit nummer ook tele-

fonisch aangifte doen. Digitaal aangifte 

doen kan via www.politie.nl. 

>    Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 25 maart is het weer 

Landelijke Opschoondag. In de hele 

gemeente willen we met bewoners, 

verenigingen, scholen en bedrijven zo 

veel mogelijk zwerfafval opruimen. Help 

ook mee en lever een bijdrage aan een 

schone wijk en een schoon Wijdemeren. 

Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 17 

maart via j.mur@wijdemeren.nl. of via 

14 035 De gemeente verzorgt de vuilnis-

zakken, prikkers, hesjes etc.

Offi  ciële
bekendmakingen

De gemeentepagina heeft een 
nieuwe vormgeving. Na vier jaar 
was het tijd voor een flinke 
opfrisbeurt. Tegelijkertijd 
presenteren we ook onze 
vernieuwde digitale nieuwsbrief.

De nieuwe gemeentepagina is fris, modern 

en heeft meer kleur gekregen. Foto’s komen 

beter tot hun recht en met kleurvakken 

kunnen we extra aandacht voor bepaalde 

artikelen vragen.   

Metamorfose
De nieuwe vormgeving hebben we door-

getrokken naar onze digitale nieuwsbrief, 

die heeft daarmee een ware metamorfose 

ondergaan. Het is een overzichtelijk en aan-

trekkelijk geheel geworden. De nieuwsbrief 

is bovendien volledig responsive, u kunt haar 

zowel op uw telefoon, desktop als tablet 

lezen.

Nieuwsbrief op maat
Nieuw is ook dat u bij inschrijving voor de 

digitale nieuwsbrief zelf kunt aangeven 

over welke onderwerpen u informatie wilt 

ontvangen, denk bijvoorbeeld aan afval, 

milieu en duurzaamheid, werk en inkomen 

of openbare ruimte. Iedere nieuwsbrief is 

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

hierdoor uniek. U kunt uw voorkeuren altijd 

aanpassen. 

Deel uw mening
We zijn benieuwd of u ook enthousiast 

bent over de nieuwe vormgeving van de 

gemeentepagina en de nieuwsbrief. Deel uw 

mening met ons op Facebook of Twitter of 

mail naar communicatie@wijdemeren.nl.

Schrijf u ook in!
Ontvangt u onze digitale nieuwsbrief nog 

niet? Schrijf u dan in via: 

www.wijdemeren.nl/digitalenieuwsbrief.

Op 15 maart zijn de Tweede 
Kamerverkiezingen. Breng ook 
uw stem uit! 

Op 25 februari zijn de stempassen bezorgd. 

Bewaar deze goed. Zonder stempas kunt 

u namelijk niet stemmen. Zo nodig kunt u 

tot uiterlijk 14 maart, 12.00 uur een vervan-

gende stempas aanvragen bij de afdeling 

burgerzaken. De kandidatenlijsten ontvangt 

u volgende week.

Volmacht geven?
U kunt iemand anders die in Wijdemeren 

stemt machtigen om gelijktijdig ook voor 

u te stemmen. Vul hiervoor de achterkant 

van de stempas in en geef een kopie van 

uw identiteitsbewijs mee.

Meenemen
Als u wilt stemmen moet u naast uw stem-

pas ook een identiteitsbewijs (paspoort, 

identiteitskaart of rijbewijs) meenemen. 

Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar 

verlopen zijn, dus geldig tot 15 maart 2012 

of iedere latere datum.  

Waar en wanneer stemmen?
U mag op alle stembureaus binnen de 

gemeente stemmen. De stembureaus 

zijn geopend van 7:30 tot 21:00 uur. Alle 

stembureaus zijn toegankelijk voor minder 

validen.

•  Hervormde Kerk, Noordereinde 14, 

 ’s-Graveland

•  De Dobber, Meenthof 46, Kortenhoef

•  Veenstaete, Oudergaarde 1

•  Wapen van Ankeveen, Stichts End 41, 

Ankeveen

•  Dirk’s sportcafé, Zuidsingel 56, Kortenhoef

•  Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht

•  De Emtinckhof, Eikenlaan 51, Loosdrecht

•  Oude Pastorie, Nieuw-Loosdrechtsedijk 

169, Loosdrecht

•  Catamaran, Bleekveld 1, Loosdrecht

•  De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2, Nederhorst 

den Berg

•  Kantine Voetbalvereniging Nederhorst, 

Platanenlaan 1, Nederhorst den Berg

Tweede Kamerverkiezingen

U ziet  het goed...
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Stoken? Denk aan de buren!
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Nieuwkomers welkom

WaakSamen

‘Nieuwkomers Welkom’ heet 

het initiatief van de kerken in 

Kortenhoef en ‘s-Graveland voor 

nieuwe inwoners die hulp nodig 

hebben met de Nederlandse taal. 

Het is het Appelboom-project van 

de maand.

Iedere woensdag tussen 14.00 en 16.00 uur 

helpen zes vrijwilligers nieuwe inwoners met 

de Nederlandse taal. “We lezen samen, doen 

spelletjes en helpen met de inburgeringscur-

sus. Zo hielp ik een jongen van 17 uit Eritrea. 

Zij hebben een compleet ander schrift, een 

andere scholing. Dat is een hele kluif”, vertelt 

vrijwilliger Pim Schuffelen. 

Betrokkenheid inwoners 
versterken
“Voor kinderen is er een speelhoek en we le-

zen voor. Jong en oud is welkom. We willen 

de betrokkenheid tussen nieuwe inwoners 

en Wijdemeerders graag versterken. Zijn 

het je buren? Maak eens een praatje, nodig 

ze uit voor eten. Het belangrijkste is ze op 

te nemen in de gemeenschap. Dan gaat de 

integratie veel sneller. We zijn momenteel 

druk in gesprek met Vluchtelingenwerk om 

onze middag nog beter op de 

behoeften te laten aanslui-

ten”, vertelt Pim. 

Welkom op 
woensdagmiddag
Ken of ben je iemand die hulp 

kan gebruiken? Loop gerust 

binnen, het is gratis. Iedere 

woensdag tussen 14.00 

en 16.00 uur in het Honk 

achter kerk De Graankorrel, 

Zuidereinde 15 in ’s-Grave-

land. 

Ziet u verdacht gedrag? Heeft u last 

van hangjongeren of vermoedt u 

een drugspand in uw wijk? Vanaf 

vandaag is de melding-app 

WaakSamen beschikbaar. 

WaakSamen is een handige 

ondersteuning voor Waaks! 

deelnemers en buurt 

WhatsApp-groepen. 

De app maakt het makkelijker om een mel-

ding op te stellen of een verdachte situatie 

door te geven. U volgt een handig stappen-

plan waarmee een volledige melding met 

de juiste informatie direct bij de betrokken 

instanties, zoals de gemeente of politie, 

wordt afgeleverd. Daarna kunt u de melding 

heel eenvoudig delen in uw eigen buurt 

WhatsApp-groep. Op deze manier is ieder-

een snel van de juiste informatie voorzien.

Download de app! 
De gemeente en politie Wijdemeren moe-

digen het gebruik van WaakSamen aan. 

Door gebruik van de app zijn zij beter op de 

hoogte van de actuele veiligheidssituatie in 

uw wijk. Download de (gratis) app via de App 

store of Playstore.  

Introductiebijeenkomst 
Donderdagavond 30 maart organiseren ge-

meente en politie een introductieavond voor 

de WaakSamen app. U krijgt meer uitleg 

en kunt hem uitproberen tijdens een clinic 

signaleren & observeren. De bijeenkomst 

begint om 19.30 uur op het gemeentehuis 

in Loosdrecht. Meld u vóór 25 maart aan 

via veilig@wijdemeren.nl o.v.v. Introductie 

WaakSamen. 

De open haard of houtkachel; 

heerlijk om voor te zitten, maar 

niet erg goed voor het milieu, voor 

uw eigen gezondheid en die van 

uw buren. 

Houtstook veroorzaakt luchtvervuiling en 

buren kunnen last hebben van de geur. Tien 

tips om overlast te voorkomen:

1.   Stook alleen hout dat minstens twee jaar 

heeft gedroogd. Vochtig hout brandt niet 

goed en dat geeft extra rook en fijnstof. 

2.   Gebruik nooit geverfd of geïmpregneerd 

hout, spaanplaat, papier of karton. Bij de 

verbranding van deze materialen komen 

chemische stoffen vrij. 

3.   Zet de open haard of houtkachel niet aan 

bij windstil of mistig weer. De rook blijft 

dan hangen en veroorzaakt meer lucht-

vervuiling.

4.   Ventileer het huis goed tijdens het sto-

ken. Houd ventilatieroosters altijd open. 

Het vuur trekt dan zuurstof aan en de 

rook kan via de schoorsteen afgevoerd 

worden. 

5.   Smoor het vuur nooit. Het temperen van 

vuur door de zuurstoftoevoer te beper-

ken zorgt ervoor dat hout niet volledig 

verbrandt. 

6.   Zet de luchttoevoer in de kachel hele-

maal open, net als de klep in de schoor-

steen. Dat zorgt voor betere verbranding 

en dus minder schadelijke stoffen.

7.   Controleer of u goed stookt. Een goed 

vuur heeft gele, gelijkmatige vlammen en 

er komt bijna geen rook uit de schoor-

steen. 

8.   Stook niet iedere dag en zeker niet lan-

ger dan vier uur op één dag. Zo blijft u 

vrienden met de buurt.

9.   Laat één keer per jaar de schoorsteen 

vegen. Hiermee voorkomt u schoor-

steenbranden. 

10.  Denk voor aanschaf na over de ver-

schillende soorten kachels. Bij een 

open haard vervliegt 90 procent van de 

warmte direct via de schoorsteen. Bij 

een houtkachel is dit 20 tot 40 procent. 

Kiest u voor een pelletkachel dan ligt dit 

percentage veel lager, bovendien stoten 

ze minder fijnstof uit. Zorg er ook voor 

dat de kachel de juiste grootte heeft in 

verhouding tot de ruimte die u wilt ver-

warmen.

In gesprek 
Omwonenden kunnen veel last hebben van 

de rook veroorzaakt door houtstook. Bij 

overlast is een goed gesprek altijd het beste 

startpunt. Bespreek met de buren wat u 

waarneemt. Soms kan het probleem al wor-

den opgelost door met andere brandstof of 

op een andere tijd te stoken. 

Meer informatie? 
>  Kijk op www.milieucentraal.nl

Van 17 tot 27 maart voert de 

provincie Utrecht groot onderhoud 

uit aan de Vreelandbrug op de 

N201. Tegelijkertijd wordt op een 

groter traject het asfalt vervangen. 

De werkzaamheden geven veel 

verkeershinder.

Om de werkzaamheden goed en veilig 

te kunnen uitvoeren, wordt de N201 in 

Vreeland afgesloten tussen de kruising 

met de Raadhuislaan en de kruising met de 

Loenenseweg. De wegafsluiting begint op 

vrijdagavond 17 maart, 20:00 uur en duurt 

tot maandagochtend 27 maart, 05:00 uur. 

Ook het vaarverkeer kan in die periode de 

brug niet passeren. De aannemer werkt 

24 uur per dag en ook in de weekenden. 

Omleidingsroutes lopen via de A1, de A9 en 

de A2. 

Vragen?
Neem contact op met 

de provincie Utrecht via 

wegwerkzaamheden@

provincie-utrecht.nl of 

via (030) 258 38 88.

© 2017  Google,

opname: augustus 2015

Groot onderhoud Vreelandbrug (N201)
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>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
-   Hollands End 8: plaatsen kapschuur/buitenlokaal 

(14.02.17)

’s-Graveland
-  Loodijk 24 c: opslag medisch afval (13.02.17)

Kortenhoef
-   Kortenhoefsedijk 99: verbouwen woonboerderij 

(17.02.17)

Loosdrecht
-   Beukenlaan 69: plaatsen dakkapel (17.02.17)

-   Van Dorenwerdestraat 13: herstellen in- en uitrit 

(16.02.17)

-   Nieuw-Loosdrechtsedijk 250 a: bouwen woning 

(16.02.17)

-  Nootweg 95: plaatsen dakkapel (09.02.17)

-   Oud-Loosdrechtsedijk achter nr. 98 : afdekken 

asbestsanering (03.02.17) 

-  Rading 158: bouwen loods (20.02.17)

-   ’t Breukeleveense Meentje 8f: bouwen recreatiewo-

ning (16.02.17)

Nederhorst den Berg
-   Meerlaan 19: realiseren bodemenergiesysteem 

(06.02.17)

-  Wilgenlaan kavel 6: bouwen woning (16.02.17)

-   Wilgenlaan kavel 8: bouwen woning met bijgebouw 

(17.02.17)

-  Wilgenlaan kavel 23: bouwen woning (10.02.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

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

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende 
omgevingsvergunningen 

(reguliere procedure)

Breukeleveen
-   Herenweg 2a, b en c: bouwen drie woningen 

(17.02.17)

-  Herenweg 3: plaatsen beschoeiing (16.02.17)

-  Herenweg 85: bouwen botenhuis (20.02.17)

Loosdrecht
-  Horndijk 27: plaatsen hekwerk (14.02.17)

-   Nieuw-Loosdrechtsedijk 58: bouwen vrijstaande 

woning (17.02.17)

-   Nieuw-Loosdrechtsedijk 105b: plaatsen slechtweer-

voorziening/trekkershut (22.02.17)

-   Oud-Loosdrechtsedijk 113 c B9: vernieuwen be-

schoeiing (15.02.17)

-   Rading nabij nr. 168: tijdelijk beweiden van pony’s 

(16.02.17) 

-   Veendijk 3: bouwen restaurant met bedrijfswoning 

(10.02.17)

Nederhorst den Berg
-   Wilgenlaan kavel 21: bouwen woning en maken 

uitweg (10.02.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Geweigerde 
omgevingsvergunningen 

(reguliere procedure)

Loosdrecht
-   Westelijke Drecht sectie E 1494: legaliseren rietbak-

ken (23.02.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
-   Sectie E 1628: vernieuwen beschoeiing en golfbre-

kers en herstellen steigerwerken 

>   Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunningen 
(uitgebreide procedure)

’s-Graveland
-   De Boomgaard 12: revisievergunning voor aanne-

mingsbedrijf met bijbehorende activiteiten 

Voor het indienen van een zienswijze: zie kader.

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

Loosdrecht
-   ’t Praethuys, Nieuw-Loosdrechtsedijk 215b: voor 

starten bedrijf

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen 

bezwarenprocedure open. Informatie kan worden 

verkregen bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek telefoon nummer (088) 63 33 000.

>  Kennisgeving als bedoeld in 
artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke 
ordening.

In artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening is 

bepaald dat een bestuursorgaan dat voornemens is om 

op verzoek of uit eigen beweging een bestemmingsplan 

voor te bereiden hiervan kennis geeft.

Om te voldoen aan de kennisgevingsplicht wordt 

bekend gemaakt dat bestemmingsplannen worden 

voorbereid voor:

-  Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 198;

-  Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 209;

-  De percelen Nieuw-Loosdrechtsedijk 225-237;

-  Het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 89 b;

-  Het perceel Oud-Loosdrechtsedijk 103 b;

-  Het perceel Rading 14;

-  Het perceel Industrieweg 3 te Nieuw-Loodrecht;

-  De jachthaven Kortenhoefsedijk 198

-  Tuinderij Land en Boschzigt, Leeuwenlaan 36

Dit is een vooraankondiging. Hiertegen kunt u geen 

zienswijzen indienen. Ook is het nog niet mogelijk voor 

onafhankelijke instanties om advies uit te brengen.

De plannen zullen naar verwachting in de loop van 2017 

ter inzage worden gelegd als ontwerpbestemmings-

plan. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om een 

zienswijze in te dienen. 

Tot die tijd zijn er geen stukken beschikbaar. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het 

secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 

(035) 65 59 402/403.

>  Kennisgeving MER 
beoordelingstoets
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

het volgende bekend.

Op 3 februari 2017 heeft Ruimte in advies B.V. namens 

Aannemingsbedrijf H. de Boer Muiderberg B.V. conform 

artikel 7.17 van de Wet milieubeheer een aanmel-

dingsnotitie ingediend in verband met een verandering 

van de inrichting aan de Boomgaard 12 in

 ‘s Graveland. 

De verandering betreft de gedeeltelijke wijziging van de 

bedrijfsactiviteiten.

Volgens het Besluit milieueffectrapportage, moet het 

college vooraf bepalen of voor de beoogde uitbreiding 

een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding 

van de aanmeldingsnotitie heeft het college van burge-

meester en wethouders van Wijdemeren op 8 februari 

2017 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te 

worden opgesteld.

Ter inzage
Het besluit, de aanmeldnotitie en de bijbehorende 

stukken liggen voor een ieder gedurende zes weken 

ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente 

Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht op werkdagen 

tijdens openingstijden.

Bezwaar 
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet 

bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als 

een voorbereidingsbesluit, waartegen geen bezwaar 

of beroep open staat tenzij het de belanghebbende, 

los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn 

belang treft. 

Anderen kunnen hun bezwaren tegen dit beoordelings-

besluit t.z.t. kenbaar maken in de procedure van het 

uiteindelijke besluit, te weten de omgevingsvergunning 

volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(WABO). Deze zullen dan bij de beoordeling van de 

zienswijzen worden betrokken. 

Vragen
Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact 

opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 

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

e-mail: info@ofgv.nl. 

Kenmerk: HZ_MER_BT-55320

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten

Kortenhoef
-   Dirk’s Sport Café en Sporthal De Fuik, Zuidsingel 

54-56, op 22 april 2017

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

12 maart 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Meldingen APV en 
Bijzondere Wetten

Alle kernen
-   J. Marx (Team Benefietsers), collecte fietsactie voor 

AMREF Flying Doctors van 3 tot en met 8 juli 2017

Op een melding is geen bezwaarprocedure van toepas-

sing.

>  Tijdelijke Verkeersmaatregel

Kortenhoef
In verband met het houden van de jaarlijkse kermis te 

Kortenhoef zal de Parklaan van maandag 3 tot en met 

maandag 10 april 2017 voor het verkeer zijn afgesloten. 

Deze afsluiting geldt niet voor het bestemmingsverkeer 

voor de Van Heumenhof en de Anton Smeerdijkgaarde. 

Het is hierbij echter niet toegestaan auto’s te parkeren 

op de Parklaan. Fietsen moeten op de Parklaan worden 

geplaatst tegen de daarvoor bestemde hekken. 

>  Verkeersbesluit

Brandweerkazerne Loosdrecht, Oud-Loosdrechtsedijk 

4: aanwijzing 7 gereserveerde parkeerplaatsen ten 

behoeve van de brandweer. (01.03.17) 

U kunt de verkeersbesluiten inzien op 

www.officielebekendmakingen.nl.

U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken 

vanaf vandaag een bezwaarschrift indienen bij burge-

meester en wethouders. 

>  Verwijderen afval rond 
koetshuis Landgoed Eikenrode

De eigenaar van het landgoed Eikenrode is, samen met 

de gemeente en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 

bezig om een plan te ontwikkelen voor de herbouw/

restauratie van het koetshuis met orangerie. Om te kun-

nen bepalen welke delen van het bestaande bouwwerk 

kunnen worden gerestaureerd, moet de stabiliteit ervan 

door een constructeur worden bepaald. Hiervoor is het 

noodzakelijk dat het afval dat zich in en om het bouw-

werk bevindt, wordt verwijderd. 

In maart zal een sloopbedrijf het afval dat los op de 

bodem in en om het bouwwerk ligt verwijderen. Het 

bouwwerk zelf wordt niet gesloopt.

>  Regeling commissie 
naamgeving

Op 7 februari 2017 heeft het college van burgemeester 

en wethouders de “regeling commissie naamgeving 

gemeente Wijdemeren 2017” vastgesteld. Deze regeling 

treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. 

De regeling regelt dat het college een commissie naam-

geving (voorheen straatnamencommissie) instelt, die 

hen over naamgeving van de openbare ruimte binnen 

de gemeente Wijdemeren adviseert. (08.02.17)

U kunt binnen zes weken na de verzenddatum een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 

en wethouders.

Offi  ciële bekendmakingen 1 maart 2017

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

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

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

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

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

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

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

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 

verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 

indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 

Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 

DA Utrecht).

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

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

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

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer

Overig
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Ondernemers

NEDERHORST DEN BERG- Zo’n zeven 

jaar geleden namen de vriendinnen 

Stephanie en Michelle zich voor om 

samen iets op poten te zetten. En 

van ’t een komt ’t ander, het is gelukt! 

Afgelopen zaterdag opende het duo 

café Die2 aan de Vreelandseweg 42, 

met een liveoptreden van Bryan & 

Friends. 

Wie binnentreedt in het voormalige 

Jaagpad wordt direct overvallen door 

een totaal andere look. De indeling is 

weliswaar hetzelfde gebleven, maar de 

kleuren geven het interieur een frisse 

en eigentijdse uitstraling. De wanden 

in zgn. ‘Raampoortgroen’ sluiten aan 

bij de sfeer van de bruine kroeg, al is 

het er zeker niet donkerbruin en ver-

geeld. Daarnaast passen de deuren 

met glas-in-lood motief goed bij wat 

de dames voor ogen hadden. “Een 

gezellige kroeg waar mensen elkaar 

kunnen ontmoeten, lekker babbelen 

en genieten van de gezelligheid” ver-

telt Michelle “zeker geen feestcafé met 

keiharde dj’s en zo.” Wel willen Stépha-

nie en Michelle vaker een live artiest 

uitnodigen, ze zijn echter gebonden 

aan een restrictie van de gemeente die 

hiervoor negen keer een vergunning 

geeft.  Voorts zien de huurders veel 

heil in het terras aan de Vecht die vlak 

achter het pand stroomt. “Zomers 

willen we de openingstijden dan ook 

uitbreiden. Dan gaan we ook overdag 

open” vult Stephanie aan. Ook de ex-

tra aandacht voor smakelijke borrel-

hapjes past in de stijl die het tweetal 

wil overbrengen met Die2. “Hoewel 

we nog geen ruchtbaarheid 

hebben gegeven aan dit café 

draaien we al bijna 2 maan-

den en tot nu toe zijn we 

best tevreden. De klanten-

kring bouwt zich, na twee 

jaar sluiting, weer langzaam 

op” zegt Michelle. Naast 

het biljart kun je ook lek-

ker darten in deze nieuwe 

tent. Die twee hopen dat er 

zich teams aanmelden die 

het café als thuisbasis willen 

gebruiken. Tot slot nog een 

aanbeveling van stamgast Ilco die deze 

kroeg in alle hoeken en gaten kent: 

“Ik kan het weten, maar dit tweetal 

heeft er tot nu toe het allerbeste van 

gemaakt wat ik in 40 jaar heb gezien, 

Echt top!”

Spetterende opening van café Die2

Het werd nog een uitermate gezellige of-

ficiële opening met Bryan & Friends die de 

zaak op z’n kop zette. 

Die2; Vreelandseweg 42; 1394 BN Neder-

horst den Berg; tel: 06-147 432 77; open 

vanaf 16.00 uur. 

KORTENHOEF – Vorige week don-

derdag hebben 25 kinderen uit 

Kortenhoef en omstreken een hele 

dag muziek gemaakt in ’t Akkoord. 

De slagwerkers van BMOL organi-

seerden deze dag om kinderen in 

de basisschoolleeftijd op een laag-

drempelige manier in aanraking te 

laten komen met muziek. 

Buiten stormde het. Op een normale 

dag blijft een kind dan binnen. En, om-

dat het vakantie was, dikke kans dat jou 

kind dan de hele dag voor de televisie 

zit of zit te gamen. Maar niet op deze 

donderdag.

De 25 kinderen bij BMOL hebben een 

intensieve dag beleefd. Zo hebben ze 

ontdekt dat je overal muziek mee kunt 

maken. Door op de tafels te slaan. 

Maar ook met je lijf kun je muziek ma-

ken. Dat heet body-percussion. Ook de 

grote bes-bas van ‘ome Jos’ moest door 

velen even worden uitgeprobeerd. Wat 

komt daar veel geluid uit!

Na de lunch, waarbij patat werd ge-

serveerd à la Pippi Langkous (gewoon 

alles op tafel gooien, ook de sauzen), 

konden de kinderen bij een film even 

bijkomen. De dirigent van World Per-

cussion, Arend Bruin, kwam aan het 

eind van de middag ook nog les ge-

ven en alle ouders konden horen en 

zien wat hun kinderen die dag geleerd 

hadden. De kinderen gingen naar huis 

met een herinnering en veel muzikale 

inspiratie. Enkelen van hen hebben nu 

al laten weten volgend jaar weer graag 

van de partij te zijn. En ook BMOL 

Muziekdag BMOL groot succes 

vond het een zeer geslaagde dag. En dus 

zal deze dag volgend jaar in de voorjaarsva-

kantie zeker een vervolg krijgen.

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Foto: Ton Keizer
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‘s-GRAVELAND- De siertuin op bui-

tenplaats Gooilust is vanaf 4 maart 

weer geopend. Elke dinsdag en za-

terdag ben je welkom van 13.00 tot 

16.30 uur. De siertuin van Gooilust 

is een unieke plek. Er staan alweer 

heel wat planten in bloei. Kom eens 

kijken naar de bloeiende sneeuw-

klokjes, krokussen, winterakonieten, 

nieskruid en longkruid. Het is een 

pracht gezicht! 

De siertuin trekt van maart tot novem-

ber veel geïnteresseerde bezoekers. Een 

bezoek aan de tuin is nog aantrekke-

lijker als je wat te weten komt over de 

plantencollectie en de historie van de 

tuin. Natuurmonumenten zoekt voor 

de zaterdagmiddagen vrijwilligers die 

het promotieteam van de siertuin wil-

len versterken. Kennis van tuinieren en 

tuinplanten is zeker gewenst. Mocht je 

wel liefhebber zijn, maar is je kennis 

nog beperkt, dan geven wij je graag 

de mogelijkheid om die kennis bij te 

spijkeren. Vanaf juni kun je gemiddeld 

tweemaal in de maand in het rooster 

meedraaien.   

Voor meer informatie: mail of bel 

Peter Leermakers, vrijwilligersco-

ordinator van Natuurmonumenten 

p.leermakers@natuurmonumenten.nl 

of 06 54295143.

Uit alle windstreken 

De siertuin is in 1823 aangelegd en was 

het paradepaardje van de vroegere be-

woners van Gooilust. De gefortuneerde 

landeigenaren staken hun bezoekers 

de ogen uit met alle rijkdom die ze 

hier tentoonspreidde. Rond 1900 heeft 

de toenmalige eigenaar Frans Ernst 

Blaauw de moestuin 

omgevormd tot een 

vogeltuin en verza-

melde hij diverse 

bomen en struiken 

uit alle windstreken. 

Vanaf 1990 is de 

tuin geleidelijk om-

gevormd naar deel-

tuinen bestaande uit 

o.a. een kruidentuin, 

rozentuin, traditionele moestuin en 

een moestuin met wilde planten. In de 

beschutting groeien allerlei exotische 

bomen en struiken. In de ommuurde 

tuin vind je stinsenplanten, een klein 

arboretum, bijzondere fruitrassen en 

rozen. Kom zelf eens kijken en laat je 

verrassen door al het moois wat erach-

ter de muur te ontdekken is.  

Vrijwilligers gezocht

Siertuin Gooilust weer open

Natuurmonumenten  

Buitenplaats Gooilust; 

Zuidereinde 47B; 1243 KL ’s-Graveland.

NEDERHORST DEN BERG- Ton 

Terlien- Adolfs, Jan Vrijhoef en 

Hugo de Graaff hebben tijdens een 

bijeenkomst met de koorleden af-

gesproken dat het koor Emotions 

van de OLV Hemelvaartparochie in 

Nederhorst den Berg doorgaat naar 

de volgende vieringen. 

Ze zullen de Paaswake op zaterdag 15 

april en de Eerste Communie op zon-

dag 21 mei muzikaal ondersteunen. 

Pianist / dirigent Hugo de Graaff zal 

op de dinsdagen 7, 14, 21 en 28 maart, 

4 en 11 april tussen 19.30 en 20.30 

uur met de dames repeteren. Op de 

dinsdagen 9 en 16 mei wordt er geoe-

fend voor de Eerst Communieviering, 

maar Ineke Hamers heeft dan de lei-

ding, omdat Hugo dan verhinderd is. 

Ton, Jan en Hugo zijn blij dat de her-

start na de mooie Kerstviering een feit 

is. En uiteraard hopen ze van harte dat 

er nog meer enthousiastelingen zich 

aansluiten. Meer info? Bel Jan Vrij-

hoef: 0294-252310. 

Met Emotions door naar 
volgende vieringen

Start collecteweek 
Reumafonds
Het Reumafonds houdt binnenkort de 

jaarlijkse landelijke collecte. In de week 

van 13 t/m 18 maart komen ruim 57.000 

vrijwilligers in actie om door heel Ne-

derland geld op te halen voor de bestrij-

ding van reuma.

Reuma is een verzamelnaam voor ruim 

100 aandoeningen aan gewrichten, spie-

ren en pezen. Elke dag krijgen 700 men-

sen de diagnose reuma. Samen strijden 

we voor een beter leven met reuma 

vandaag en een leven zonder reuma in 

de toekomst. We zijn blij met iedere gift 

die hieraan bijdraagt. Bankrekeningnr: 

NL86RABO0123040000, Amsterdam. 

www.reumafonds.nl

 

WIJDEMEREN- Naar Jan Stadelaar die 

slechts één jaar burgemeester van 

Kortenhoef was (1816-1817) is een 

fraaie straat in Kortenhoef genoemd, 

maar een Jan Warmoltslaan bestaat 

er niet. Die was 30 jaar Kortenhoefs 

burgervader. In het boek van Jan A. 

Hendriks ‘Arbeiders en politiek, in de 

St.-Antoniusparochie’ kunt u onder 

andere veel lezen over deze burge-

meester in moeilijke tijden. 

De titel van dit fraai geïllustreerde 

boekwerk van 277 bladzijden zou voor 

enige verwarring kunnen zorgen. In de 

eerste hoofdstukken beschrijft de Kor-

tenhoefse amateurhistoricus de eman-

cipatie van de katholieke arbeiders, 

specifiek vanuit de St.-Antoniusparo-

chie te Kortenhoef. Vanaf de oprichting 

van de R.K. Werkliedenvereniging tot 

de neergang van de plaatselijke KAB 

(Kath. Arbeiders Beweging) in 1962, 

met Henk Smit als laatste voorzitter. 

Tegelijk met de groei van de katholieke 

arbeidersklasse kozen de katholieken 

massaal voor hun eigen politieke par-

tij, van RKSP naar KVP en later CDA. 

In het boek schetst Hendriks een beeld 

van de geschiedenis van het begin van 

de 19e eeuw tot midden jaren zestig, 

vanuit het perspectief van een kleine 

gemeenschap. 

Verderop geeft hij een korte samen-

vatting van het openbaar bestuur in 

Nederland. Hoe het vanaf de Bataafse 

Republiek (1806) veranderde tot wat 

het nu is. Zowel op landelijk als pro-

vinciaal niveau, met een forse uitloper 

over de gemeentelijke ontwikkelingen. 

Alle gemeentelijke herindelingen en 

gemeenteraden komen aan de orde. 

Politieke samenwerking, ruzies, en ook 

persoonlijke vetes komen ruimschoots 

aan de orde. Met het huidige plan van 

de provincie Noord-Holland om de 

Gooi- en Vechtstreek om te vormen tot 

drie gemeentes, is het interessant om 

de historische meetlat ernaast te leg-

gen. 

Burgemeesters 

Daarnaast neemt Hendriks ook de 

ruimte om veel te vertellen over de 

zeven Kortenhoefse en tien ’s-Grave-

landse burgemeesters vanaf 1783. Een 

kleurrijk geheel. Dat bijna alle burge-

meesters een hofje of straat naar zich 

hebben vernoemd, maar Jan Warmolts 

niet, is en blijft onverklaarbaar. Want hij 

was een goede, misschien wel de beste. 

Tussen 1905 en 1935 leidde de geboren 

Fries Kortenhoef door de crisisjaren. 

Hij had het kleine veendorpje op de 

kaart gezet. Er werd veel gebouwd en 

gegraven. Hij steunde dagelijks werk-

lozenprojecten in de polder en stichtte 

de NV Zeepfabriek op de Koningin-

neweg. De uitgaven stegen tijdens zijn 

burgemeesterschap van 10.000 naar 

140.000 gulden. Een visionair die met 

een positieve houding Kortenhoef 

Boeiend boek over geschiedenis van 3 dorpen

Waar blijft de Jan Warmoltslaan?

deed groeien van 1000 naar 1800 inwoners 

waardoor hij een ophanden zijnde fusie 

tussen Kortenhoef en ’s-Graveland kon te-

genhouden! Voor wie geïnteresseerd is in 

de lokale politiek is dit een must. 

‘Arbeiders en politiek’; 

J.A. Hendriks; Dunnebier Print & Marke-

ting; 2016; jan.a.hendriks@hetnet.nl.

bloeiende dotterbloemen
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Door: Willeke Veens – van der Wal & Wil van Erp

Jongeren

In deze rubriek kunt u met 

enige regelmaat een kort ver-

slag lezen van de wederwaar-

digheden van de katholieke 

jongeren uit onze regio, of 

meer concreet, die van Rock 

Solid (leeftijd 12-16 jaar) en 

Glow (leeftijd 16+). Eenmaal 

per jaar maakt deze leeftijds-

grens plaats voor een ander 

onderscheid, nl. dat tussen 

jongens en meisjes. Bij deze 

gelegenheid komen de jonge 

heren en dames ieder op een 

eigen locatie bij elkaar. Onze 

ervaring is dat jongens en 

meisjes qua karaktereigen-

schappen wezenlijk van elkaar 

kunnen verschillen en dat op 

zo’n avond die eigenschappen 

beter tot hun recht komen en 

extra kunnen worden aange-

sproken. Op de avond voor de 

jongens staan begrippen als 

‘stoerdoenerij’ en ‘competitie’ 

centraal. Terwijl bij de dames 

eerder begrippen als ‘sociali-

zen’ en ‘uiterlijk’ aan bod ko-

men. Het spreekt voor zich 

dat deze thema’s betrokken 

worden op het geloof. Hoe 

ga je hier als gelovige jongere 

mee om? Opvallend is hoe 

deze groepssamenstelling tot 

een andere dynamiek leidt die 

maar moeilijk in woorden te 

vatten is. Het wordt er in ieder 

geval niet minder gezellig op!

Vormsel

Op vrijdag 10 februari jl.was 

er in het Antonius van Padu-

aparochie te Kortenhoef een 

bijeenkomst van de vormelin-

gen. De bijeenkomst was be-

doeld zodat de vormelingen 

kennis konden maken met 

de kerk waarin zij in mei hun 

H. Vormsel zullen ontvangen. 

Na een gezamenlijke maaltijd 

hebben de jongeren een rond-

leiding in de kerk gekregen 

en hebben zij houten vredes-

duiven versierd met hun (vre-

des)wens voor de wereld. De 

bijeenkomst werd afgesloten 

met een eigentijdse viering. 

Op zondag 5 maart zullen 

de vormelingen een bezoek 

brengen aan de Amerpoort. 

Daarover meer in het volgen-

de artikel.

KAN-viering

Afgelopen zondag was er 

weer een goed bezette KAN-

viering in de H. Antonius van 

Paduakerk in Kortenhoef. Het 

is fijn om regelmatig geza-

menlijk te vieren met de paro-

chianen uit de drie parochies 

in Wijdemeren en het is zeker 

ook gezellig om na de viering 

met elkaar koffie te drinken. 

De eenheid van de parochies 

werd tijdens de viering, zoals 

altijd, gesymboliseerd door 

het aansteken van de KAN-

kaars door parochianen van 

de verschillende parochies. 

Met drie kaarsjes wordt één 

kaars ontstoken en zo de ver-

bondenheid zichtbaar, maar 

ook voelbaar, gemaakt.

Oecumene

Tijdens de Veertigdagentijd 

zullen de PKN-gemeenten- 

en de parochies op de woens-

dagavonden weer gezamenlijk 

de vespers vieren. Deze ves-

pers zijn voorbereid door ge-

meenteleden, parochianen en 

de voorgangers. De vieringen 

hebben een open en bezin-

nend karakter. Zo bereiden 

we ons als christenen samen 

voor op het Paasfeest in april. 

De vespers vinden plaats in 

de Graankorrel in ’s Grave-

land en in de Willibrordkerk 

in Nederhorst den Berg en 

beginnen om 19:30. De eerste 

keer zal op 8 maart zijn.

Vrijdagmiddag 24 februari om 

half 3 in de middag kregen wij 

de melding ‘Gasontsnapping’ 

aan de Zuwe. Bij werkzaamhe-

den was een leiding geraakt en 

daarbij kapot gegaan. In korte 

tijd zaten wij weer op de weg 

richting de plaats van het inci-

dent. Aangekomen vernamen 

wij inderdaad een kapotte 

leiding. Hij zat onderwater en 

was afgedekt met een klomp 

grond. Liander was ook on-

derweg. Nadat zij de situatie 

onder controle hadden. zijn 

wij weer huiswaarts gekeerd.

Wij zijn op zoek naar vrijwilli-

gers! Wil je een dinsdagavond 

meekijken op onze oefen-

avond? Ben je tussen 18 - 40 

jaar? Kijk op: www.kombijde-

brandweer.nl of bel een keer 

voor meer informatie of een 

afspraak: 06-10318369 (na 18 

uur en niet op zondag)

Post ’s-Graveland

Nieuws brandweer
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Nadat op Aswoensdag de carnaval is 

afgesloten begint de vastentijd. De 

periode van 40 dagen waarin chris-

tenen zich voorbereiden op Pasen. 

Een onderdeel van de vastentijd zijn 

de vespervieringen. 

Ook dit jaar heeft de oecumenische 

werkgroep van de katholieke parochies 

en de protestantse gemeenten van Kor-

tenhoef, ‘s-Graveland en Nederhorst 

den Berg gezamenlijke vespervierin-

gen voorbereid. Deze vinden plaats 

op de woensdagavonden en wel in de 

Graankorrel aan het Zuidereinde te ’s-

Graveland en in de Willibrordkerk in 

de Kerkstraat te Nederhorst den Berg, 

aanvang 19.30 uur. 

Het thema van de vieringen is geba-

seerd op teksten uit het Mattheüs evan-

gelie met als kerngedachten:

8 maart: Kom tot inkeer…

15 maart: Word gelukkig…

22 maart: Blijf in het verborgene…

29 maart: Overdenk goed…

5 april: Hier is de dienaar.

Naast het lezen van de betreffende pas-

sages uit Mattheüs worden er liederen 

gezongen, gedichten of teksten voor-

gedragen om over na te denken en er 

wordt gebeden. 

Sobere maaltijd

Daarnaast is er op woensdag 29 maart 

een sobere maaltijd. Voorafgaand aan 

de viering in Nederhorst den Berg in 

de Bergplaats, vanaf 18.00 uur bent 

u welkom. Graag vooraf opgeven bij  

Henny Pos (254515; email: hennypos@

xs4all.nl) of bij Claudette Baar (254368; 

email: baar0307@planet.nl) zodat wij 

weten voor hoeveel mensen we moe-

ten koken.

Wij nodigen u van harte uit om deze 

meditatieve vieringen en de sobere 

maaltijd met ons te delen en ons zo 

gezamenlijk voor te bereiden op Pasen. 

Doe wel en zie niet om!

Vespervieringen in vastentijd 

Muziek

KORTENHOEF- Op 26 februari wor-

den in Los Angeles de Oscars weer 

uitgereikt. Reden voor Radio 4 om 

twee weken lang alleen filmmuziek 

te beluisteren op de radio. Maar bij 

BMOL kunt u veel muziek live horen. 

Op zaterdag 11 maart organiseert 

BMOL haar eigen Oscargala. En het 

belooft weer een spektakel te wor-

den.

Filmmuziek wordt ook wel de klas-

sieke muziek van nu genoemd. BMOL 

brengt twee nummers uit de top drie 

van Radio 4 ten gehore: Schindler’s 

List en James Bond. Beide werken zijn 

geschreven door John Williams. Maar 

deze componist heeft nog veel meer 

toppers op zijn naam staan. Wat dacht 

u van Star Wars? Of Jaws? Ook die 

werken kunt u horen. Maar er is ook 

ruimte voor andere klassiekers. Bij-

voorbeeld uit de Godfather reeks. Mu-

ziek die u zeker zult herkennen.

BlueZ

Zanggroep BlueZ heeft de afgelopen 

weken ook hard gestudeerd op echte 

klassiekers. U kent vast de liedjes uit 

Grease. Of het onvergetelijke ‘Love lifts 

us up’ uit ‘An officer and a Gentleman’, 

waarin Richard Gere in een prachtig 

wit uniform een lopende band mede-

werker letterlijk optilt. BlueZ heeft de 

laatste maanden enkele nieuwe leden 

gekregen en heeft er alles aan gedaan 

om u het beste te laten horen van wat 

zij in huis hebben. Uit het hoofd en met 

choreografie. Want dat maakt BlueZ 

anders dan vele andere zanggroepen 

uit de regio.

Jeugd

Het slagwerk van Worldpercussion 

neemt u mee naar Tarzan en naar de 

Kong-Fu films. Maar geeft ook een 

knipoog naar die andere James Bond: 

Austin Powers, met een gouden klomp-

jes act. Veel bekende filmmuziek dus 

bij BMOL, maar er is ook heel mooie 

filmmuziek die wat minder bekend is. 

Zo spelen slagwerkers en orkest samen 

Inception, uit de gelijknamige film met 

Leonardo di Caprio. 

Een spektakelstuk.

Speciale aandacht op deze avond gaat 

uit naar de jeugd. Vorig jaar kon u al 

slagwerkleerlingen zien en jonge djem-

bé-ers. Dit jaar zijn opnieuw enkele 

(zeer) jonge leerlingen bij BMOL be-

gonnen. Zij laten horen wat zij in korte 

Voor jong en oud door jong en oud

BMOL goes Hollywood

tijd hebben geleerd. En niet alleen op slag-

werkinstrumenten: in ‘the March of Brian 

Boru’, die u meeneemt naar de Engelse rid-

derfilms, laten ook jonge blazers hun kwa-

liteiten zien. 

Vorig jaar was het erg druk bij het voor-

jaarsconcert, dus wij adviseren u om uw 

kaarten op tijd te bestellen via bmol.nl. 

BMOL belooft u een warm onthaal over de 

rode loper en een bijzondere avond!

KORTENHOEF- DSO is een actieve 

Kortenhoefse toneelvereniging. Elk 

jaar stelt deze club een afwisselend 

programma samen voor zijn bezoe-

kers. Dit voorjaar was het maken 

van de keuze voor het voorjaarsstuk 

nog niet zo gemakkelijk – er zijn zo-

veel prachtige voorstellingen waar 

uit te kiezen valt. Uiteindelijk heeft 

DSO ervoor gekozen niet één, maar 

twee voorstellingen te spelen op één 

avond. 

Van 5 t/m 8 april kunt u in De Dobber 

genieten van de tragikomedie  ‘Wilde 

Marjolein en Tijm’ van Jacques Vriens 

en de eenakter ‘Speurgezeur’ van Mi-

chael Green.

In  ‘Wilde Marjolein en Tijm’  draait 

het om de familie Bijsterveld. Vader 

Leo is eigenaar van een bloeiend tuin-

centrum en heeft zakelijk gezien zijn 

schaapjes goed op het droge. Helaas 

geldt dat minder voor zijn gezinsle-

ven: zoon Tijm heeft zich aangesloten 

bij een sekte en zijn ietwat simpele 

dochter, Marjolein, duikt met Jan en 

alleman achter de rietmatten. Moe-

der Loes probeert koste wat het kost 

de familie bij elkaar te houden. Op de 

avond voorafgaand aan de bruiloft 

van Marjolein gaan de familieverhou-

dingen steeds meer wringen.

‘Speurgezeur’  is een korte eenakter 

waarin alles wat u van theater dacht te 

weten op zijn kop wordt gezet. Deze 

eenakter is onderdeel van de ‘Anti-

Twee voorstellingen DSO voor de prijs van één 
Acteer Show’ van Michael Green. In dit 

klassieke detectiveverhaal lijkt alles wel 

een keer mis te gaan. Is dit een toneelstuk 

of een anti-toneelstuk? Deze vraag staat 

centraal in deze grappige eenakter.

Zin om te komen kijken? De kaarten zijn 

vanaf 4 maart 2017 te verkrijgen via www.

toneeldso.nl  of vanaf 7 maart bij Huart 

Makelaardij aan de Dodaarslaan in Kor-

tenhoef. De kaarten kosten € 12,50 per 

stuk.

Sterrenkijkdag  
De Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek in 

’s-Graveland doet op vrijdag 3 en zater-

dag 4 maart tussen 20 een 22 uur mee 

aan de landelijke Sterrenkijkdag. Een 

ideale gelegenheid voor iedereen die 

benieuwd is hoe hemelobjecten zoals 

de Maan, de Orionnevel of de sterren-

hoop de Plejaden er door een telescoop 

uitzien.

Er staan een tweetal grote, permanent 

opgestelde telescopen, daarnaast nog 

een aantal kleinere telescopen zodat 

iedereen ruimschoots de gelegenheid 

heeft om te kijken. Er worden diverse 

presentaties gegeven. Bij slecht weer 

gaan de presentaties gewoon door, maar 

is het sterrenkijken wellicht niet moge-

lijk. 

€ 2 voor volwassenen; € 1 voor kinde-

ren; Noordereinde 54E, 1243 JJ; http://

www.sterrenwacht-gv.nl.
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ANKEVEEN- Terwijl het dweilorkest 

‘Het feest kan beginnen’ en nog 

meer gouwe ouwe carnavalskrakers 

blaast, druppelen de eerste verkle-

de personen binnen in Het Wapen 

van Ankeveen. Het wachten is op 

prins Rowin en adjudant Jori die na 

een officiële sleuteloverhandiging 

de Wijdemeerse burgemeester 

drie dagen vrije dagen bezorgen, 

althans in de katholieke enclave 

Schuimlikkerveen. 

Uiteindelijk is de Raad van Elf com-

pleet, terwijl lange Jan en Rob vlot 

biertjes tappen in de feestzaal. Na-

tuurlijk ontbreekt Snorremans niet 

op het appel, terwijl een delegatie uit 

Turfendonk de kwaliteit van de An-

keveense jenever test. De trotse vader 

van het prinsenkoppel meldt zich met 

enige moeite te voet bij de genodigden. 

Dan neemt de ceremoniemeester het 

woord. Carnaval is het feest van een 

lach en een traan, daarom is het ge-

past kort stil te staan bij het verschei-

den van Piet Koster die 47 jaar gele-

den op het lumineuze idee kwam om 

de Schuimlikkers op te richten. Het 

officiële moment nadert waarop bur-

gemeester Smit de sleutel overhandigt 

aan de jonge Prins die slim de vraag 

ontwijkt waarvoor hij de sleutel zal 

gebruiken. Vervolgens leest de Hoog-

geachte zijn plan de campagne voor, 

waarbij veel gezelligheid en leut wor-

den aangekondigd. Uit het koffertje 

van ex-hofnar Martijn komen diverse 

onderscheidingen tevoorschijn. Heel 

attent wijst de burgemeester nog even 

op de verschillende klemtonen van het 

woord: ‘onderscheidt’ of ‘onderschijt’. 

Adjudant Jori heeft het blijkbaar be-

grepen, want het Alaaf 

klinkt alom als hij weer 

een gebod voorleest. 

Het thema anno 2017 

is ‘Superhelden’ en het 

Ankeveense carnaval 

mag, binnen het proto-

col, 22 minuten langer 

duren, te weten 11 mi-

nuten eerder beginnen 

en 11 minuten later 

stoppen. 

Een bijzondere 

eer valt te beurt 

aan Willem de 

Kwant die una-

niem wordt 

uitgeroepen tot 

‘Man van het 

Jaar’ vanwege 

zijn verdienste 

met de kermis, de kop van Jut en de 

vuurwerkverkoop. Wilhelmus Ge-

rardus de Kwant straalt met zijn oor-

konde die zeker een mooie plek krijgt 

in zijn stulpje. Van Prins Dennis I uit 

Kortenhoef krijgen Rowin en Jori nog 

Burgemeester overhandigt 
sleutel aan Prins Rowin

Carnaval

KORTENHOEF- De wedstrijd 

voor de beste zichzelf on-

derscheidende zelfstandig 

supermarktondernemer is in 

volle gang. Bijna 200 onder-

nemers verspreid door heel 

Nederland dingen mee naar 

de ZO?Z Award 2017-2018. 

Albert Heijn Landwaart uit 

Kortenhoef is een van de kans-

hebbers op de titel ‘Beste zelf-

standig supermarktonderne-

mer van Nederland’. 

Tijdens de competitie wordt 

de zelfstandig ondernemer ge-

toetst op de elementen onder-

nemerschap, werkgeverschap, 

klanten, assortiment en inno-

vatie. Belangrijke onderdelen 

in deze eerste fase van de wed-

strijd zijn een medewerkerste-

vredenheidsonderzoek en een 

klanttevredenheidsonderzoek. 

De feedback van medewerkers 

en klanten helpen de onderne-

mer ook in de toekomst suc-

cesvol en onderscheidend te 

blijven. Mede op basis van de 

uitkomsten van de tevreden-

heidsonderzoeken wordt er per 

provincie een provinciewin-

naar gekozen. Deze provincie-

winnaars worden op 24 maart 

bekendgemaakt. De uiteinde-

lijke winnaar ontvangt op 10 

mei de award tijdens de Dag 

van het Vakcentrum. 

Wie is de beste zelfstandig 
supermarktondernemer?

WIJDEMEREN- Caravanbezitters, het seizoen 

breekt weer aan, de caravan kan weer van 

stal, maar de caravan heeft wel een jaar lang 

stil gestaan in een schuur of loods. De auto 

geeft u jaarlijks een onderhoudsbeurt en dat 

is voor de caravan ook noodzakelijk. 

Zijn remmen niet vast gaan zitten of zijn de 

banden niet uitgedroogd. Is de gasinstallatie 

nog wel in orde?

Veronderstel dat u onderweg naar uw vakan-

tiebestemming een klapband krijgt of de rem-

men lopen vast of als u op de camping komt en 

ontdekt dat de electra niet in orde is, dan denkt 

u bij uzelf: ‘has ik hem maar laten controleren’. 

A.s. zaterdag 15 april kan dat. Dan kunt u uw 

caravan laten controleren bij Veilig Verkeer afd. 

Wijdemeren samen met garage Neef, Cannen-

burgerweg 1 Ankeveen. Voor leden van VVN is 

het gratis en voor niet- leden 10 euro

U kunt zich aanmelden bij B.Dorlandt; tel 

035 6561860 of 06  51697015 en e-mail 

b.dorlandt1@kpnplanet.nl. 

Veilig Verkeer afd. Wijdemeren 

Caravancontrole 15 april a.s. 

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

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

DOOR: HERMAN STUIJVER

een mascotte rond het thema ‘superhel-

den’.  Dan klinkt de muziek weer, de kelen 

worden gesmeerd en alras is het Wapen 

omgetoverd tot ‘het kleine café aan de ha-

ven’. 
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Muziek

NEDERHORST DEN BERG- De jaar-

vergadering van de Historische 

Kring verliep vlot. En passant maak-

ten de leden kennis met een nieuw 

ingestelde eenmanswerkgroep, 

waarvan fotograaf Ton Keizer het 

enige lid is. Hij gaat de veranderin-

gen binnen het dorp vastleggen 

voor het nageslacht. 

Na afloop van het officiële gedeelte 

vertoonde Teus van de Kemp, met as-

sistentie van Gerard Baar, foto’s van een 

andere fotograaf. Onder de nalaten-

schap van verloskundige Grada Nieu-

wendijk, die in het hele dorp als tante 

Grada door het leven ging, bevond zich 

ook een fotoboek. Dankbare moeders 

hadden haar dat in 1943 ter gelegen-

heid van haar 12? jarig bakerjubileum 

geschonken. In dat boek stonden alle 

door haar op de wereld geholpen kin-

dertjes in allerlei verschillende poses 

afgebeeld. De geportretteerden zijn nu 

(als ze nog leven) tussen de zestig en 

de vijfentachtig jaar. Haar eerste kraam 

was Jansje Snel van kruidenier Ko 

Snel uit de Brugstraat. De drie zonen 

van de andere voormalige kruidenier 

uit de Brugstraat, Schoordijk, hadden 

geen nadere uitleg nodig. De een na 

de ander noemde namen als hij of zij 

kinderen herkende. Vooral mevrouw 

Willemse kon heel veel kinderen thuis-

brengen. Bij één foto barstte de hele 

zaal in lachen uit, want de blik waar-

mee dat jongetje op een fietsje de ca-

mera inkeek sprak boekdelen. Zijn la-

chende achterop zittende grotere zusje 

zorgde voor een mooi contrast.

Volgens zeggen heeft tante Grada tij-

dens haar leven minstens 1500 beval-

lingen gedaan. Ze begon in Nederhorst 

den Berg op de leeftijd van 43 jaar. Ze 

is nooit getrouwd geweest en heeft haar 

laatste levensjaar doorgebracht in het 

klooster van de Zusters van de Voor-

zienigheid aan de Dammerweg, naast 

de Jozefschool. Vanaf 1950 woonde ze 

samen met haar tweelingzuster Alida 

in het voormalige gemeentehuis op 

Voorstraat 4. Toen Alida in 1955 over-

leed erfde Grada de woning. Na de ver-

koop van haar huis, in 1967 aan bakker 

Joop van der Linden, kocht ze zich in 

in het zusterhuis. Ze stierf een jaar later 

in de leeftijd van tachtig jaar. Ze stond 

bekend als een vriendelijke, geduldige, 

beminnelijke vrouw, volkomen tevre-

den met haar leven.

Aan het slot van de avond vertelde haar 

vroegere buurjongen een anekdote 

over haar. Tante Grada kwam bij hem 

Jaarvergadering Historische Kring NdB. 

Presentatie kraamzuster Grada Nieuwendijk 

DOOR: HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG- Al bij de 

eerste klanken weet je dat dit een 

mooie avond gaat worden. Als de 

gezusters Charlotte en Josefien 

Stoppelenburg zingen over Stabat 

Mater dolorosa die  huilend naast 

het kruis staat, word je direct over-

vallen door diepe emoties. Zo 100% 

harmonieus en zuiver vertolken de 

alt en sopraan deze hemelse mu-

ziek van Giovanni Pergolesi die eerst 

Draghi heette. 

Het publiek in de OLV Hemelvaarts-

kerk kon vrijdag jl. genieten van twee 

uitvoeringen van dit lijdensgedicht. 

Voor de pauze de allerbekendste, die 

van schoenmakerszoon Pergolesi 

(1710-1736), na de pauze de compo-

sitie van de Weense Joseph Haydn 

(1732- 1809). Na de smartelijke ope-

ning door het duo wisselen Josefien 

en Charlotte elkaar af, soms samen, 

dan weer als solist. Sopraan Josefien 

Stoppelenburg maakte uitstekend ge-

bruik van de fraaie akoestiek van de 

neogotische kerk. Met een gevoelig 

timbre en een fantastisch bereik van 

haar stem kan ze het verdriet en de 

woede bijna perfect overbrengen. Niet 

overdreven, maar met gevoel voor nu-

ance. Charlotte weet het kommerlijke 

thema in een persoon samen te ballen, 

ze blinkt uit met haar warme klank-

kleur. Samen vormen de zussen ech-

ter een meerwaarde in de duetstrofes, 

zo’n eenheid van alt en sopraan zul je 

zelden horen. Bijvoorbeeld als ze jube-

lend zingen ‘ Virgo virginem praeciara’ 

(maagd der maagden, nooit volpre-

zen), een lust voor het oor. 

Na de pauze een andere bezetting. Het 

orkest Camerata Amsterdam aange-

vuld met twee hoboïsten, het koor Ca-

merata Vocalis en vier solisten. Haydn 

heeft de 20 strofen van de hymne in 

13 delen gecomponeerd. Zeer gevari-

eerd, in verschillende bezettingen en 

door grote tempowisselingen wordt 

het publiek meegesleept in het pas-

sieverhaal. Veelal uitbundig en hoop-

vol, niet grijs en grauw, dat was ook 

Haydns visie. Tenor Erik Janse opende 

enigszins schuchter, maar herpakte 

zich snel met lange tonen die de emo-

tie van de tekst mooi weergaven. De 

bas Jan Willem Baljet was trefzeker 

in zijn interpretatie van de pijn en het 

verdriet die om voorrang streden in 

het verhaal. Ook Charlotte en Jose-

fien Stoppelenburg waren na de pauze 

van de partij. Heel fraai was het deel 

waarin de sopraan Josefien samen 

zong met de tenor, verstild en lieflijk, 

een prachtige combinatie. Toen Char-

lotte een bepaalde strofe zong werd ze 

als het ware door de hobo van Frank 

van Koten mee gezogen naar hogere 

sferen. Het koor Camerata Vocalis 

was een welkome afwisseling met 

een vierstemmige ondersteuning, dan 

weer krachtig dynamisch of juist ver-

Diepe emoties bij 2x Stabat Mater

Foto: Ton Keizer

fijnd melodieus. Dirigent Jeroen Weierink 

slaagde er uitstekend in om deze variatie 

aan stemmen en muziek samen te smel-

ten tot een eenheid waar het publiek van 

genoot. Zijn veelzijdigheid en inzet zijn 

inmiddels bekend, of het nu de Tosca van 

Puccini betreft of de Mattheus van Bach, 

Weierink slaagt erin het publiek op vele 

tournees te ontroeren en te vermaken met 

zijn Camerata. 

langs met de vraag of ze een paar konijnen 

kon kopen. Hij zei: “Met alle liefde, ik heb 

er genoeg”. Een week of wat later kwam ze 

weer het erf op wandelen om hem te zeg-

gen dat het er veel meer waren geworden. 

De voor de jaarvergadering uitgegeven 

nieuwsbrief, opgeluisterd met foto’s van de 

activiteiten in 2016, is te lezen op de site: 

www.historischekring.nl

Roemeense muziek
Op zondag 5 maart om 14.30 uur speelt 

het grote Roemeense orkest ‘Ensemble 

Mihai Scarlat’ in het Muziekcentrum 

van de Omroep in Hilversum. Voor het 

derde jaar treedt dit grote Roemeense 

orkest op in het MCO. Op het repertoire 

staat authentieke volks- en zigeunermu-

ziek uit alle provincies van Roemenië. 

Het orkest speelt in de traditionele Roe-

meense orkestbezetting met viool, altvi-

ool, cello, contrabas, dwarsfluit, klarinet, 

fagot, slagwerk, gitaar en accordeon, met 

originele Roemeense instrumenten als 

panfluit, trompetviool, taragot, fluier en 

cimbaal die ook als solo-instrumenten 

tijdens het concert te beluisteren zijn. 

Tickets en info: http://www.mcoge-

bouw.nl/agenda/mihai-scarlat/; www.  

ensemblemihaiscarlat.nl 
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Sport DOOR:  HERMAN STUIJVER

NEDERHORST DEN BERG- Met 28 

goals neemt Jesse van Huisstede 

van voetbalvereniging Nederhorst 

de koppositie in in het topscorer-

klassement Gooi en Vechtstreek. De 

gelouterde 24-jarige blijft er nuchter 

onder. 

“Weet je, ik ben er natuurlijk blij mee 

dat ik bovenaan sta. Wie wil dat niet, 

daarvoor ben je spits. Ik heb ook heel 

veel positieve reacties gehad, maar ik 

voel me ook wel een beetje bezwaard. 

Ik heb al zoveel aandacht gekregen, 

ik heb liever dat de focus is gericht 

op de teamprestatie. Want we heb-

ben dit seizoen een prima elftal, met 

een verdediging die heel weinig goals 

doorlaat” meent de aanvoerder van de 

zondagvierdeklasser. Die er bovendien 

op wijst dat het seizoen pas half mei is 

afgelopen, er kan nog zoveel gebeuren. 

Clubmens

Dit seizoen kwam Jesse terug naar de 

club van zijn jeugd, na uitstapjes bij FC 

Weesp en JOS Watergraafsemeer dat 

zelfs in de hoofdklasse speelde. “Ach, 

die overgang is groot. Ik merk dat ook 

wel in het veld. Maar het gaat mij voor-

al om het spelplezier, dat is hier opti-

maal. Bij JOS stond ik voornamelijk in 

het tweede, eerlijk gezegd, en toch drie 

keer per week trainen. Dan liever hier, 

met een goede groep en een toptrainer.” 

Uit alles blijkt dat Jesse van Huisste-

de een clubmens in hart en nieren is. 

“Deze club heeft het goed voor elkaar, 

met een goede accommodatie en veel 

talent. Ik train de E-1 en het zaterdagel-

ftal en voel me hier happy. Maar het kan 

altijd beter. Ik vind dat Nederhorst echt 

rijp is voor een promotie. We hebben 

een jonge ploeg waar nog voldoende 

rek in zit.” Vervolgens steekt hij de lof-

trompet over zijn leeftijdsgenoot Joeri 

de Bruin die als ‘jongste trainer ooit’ bij 

Nederhorst in de boeken staat. “We zijn 

vrienden, maar ik kan het heel goed 

scheiden van elkaar. Joeri heeft een 

enorm goed inzicht in het spel. Hoewel 

hij met allerlei statistieken een beeld 

heeft van een speler of het veldspel, 

kan hij tijdens de wedstrijd razendsnel 

schakelen naar een ander systeem.” 

Door de vier goals tegen het Amster-

damse TOG sprong Jesse naar de top 

van de regio, maar het is echt niet zo 

dat ‘alle ballen op Jesse’ het parool is bij 

het Bergse eerste elftal. “Absoluut niet, 

ik ben echt onderdeel van 

een team. En ik vind het 

een eer dat ik aanvoerder 

mag zijn. Dat heeft ook wel 

invloed op mijn spel. In het 

verleden was ik nogal eens 

licht ontvlambaar, nu moet 

ik juist anderen in toom 

houden. Ik heb zelf pas één 

gele kaart, en nog onte-

recht ook, wegens praten.”

De blues

Naast het voetbal heeft 

de voetbalspits nog een 

passie: muziek. “Ik speel 

mondharmonica af en toe 

met mijn vader bij de BluesBergers, 

maar samen met Jesse Janssen vorm 

ik het JJ Blues Project. Hij speelt gitaar 

en ik zing en speel de mondharmo-

nica. Ook componeer ik zelf songs, ik 

ben helemaal gek van blues, dat is lek-

kere muziek met een hart.” Binnenkort 

treedt het duo zelfs op in Amsterdam. 

“Maar voetbal is en blijft mijn grootste 

passie. Ik oog, zegt men, flegmatiek, 

maar ik ben juist bloedfanatiek. Ik ben 

zelden tevreden, wil altijd beter, train 

hard en ben topfit.” Dus mogen ze bij 

Jesse van Huisstede alweer topscorer

concurrent SV ’s-Graveland op 12 maart 

hun borst wel nat maken. “Dat is voor ons 

de wedstrijd van het jaar. Als we kampioen 

willen worden, moeten we daar wel win-

nen. En dat kan zeker.”

Of de 100% VVN ‘er volgend seizoen nog 

op sportpark Meerzicht voetbalt, staat nog 

niet voor 100% vast. “Je begrijpt dat ik goed 

in de markt lig, na elke wedstrijd stromen 

de appjes van andere clubs binnen. Of er 

moet een hele mooie club komen, maar 

voor 99% blijf ik hier. Hier kan ik mede 

bouwen aan een nieuw goed seizoen.”

NEDERHORST DEN BERG- Op zon-

dag 19 maart organiseert de Bergse 

Runnersclub de 9e editie van de 

Spiegelplasloop. 

Er is veel belangstelling van wedstrijd- 

en recreatielopers voor deelname aan 

het gezellige loopevenement in het 

Vechtdorp. De organisatie heeft met 

ondersteuning van hoofdsponsor 

Seneca formulierenserver dit jaar een 

uniek topveld uitgenodigd. Met on-

der andere de winnaars van 2016 Ka-

rin Vissers en Edo Baart, maar ook de 

Rwandese Olympische loopster Am-

broise Uwiragiye (PR: 29.16 min) en 

verder de jonge Eduard Grob van de 

GAC uit Hilversum. Op het snelle en 

door de atletiekunie gecertificeerde 

parcours wordt een spannende strijd 

verwacht. De startlocatie is bij sport-

hal De Blijk. Om 12.30 vertrekken de 

kinderen voor een race van 1200 me-

ter. En om 13.00 uur is de start van de 

10 km. voor de wedstrijdloop en de 

deelnemers van de Prestatieloop om 

de Spiegelplas. Tot slot beginnen de 5 

km-lopers om 13.10 uur. 

Meer informatie:

www.bergserunnersclub.nl 

tel. 06 48 708 756

Uniek topveld bij 
Spiegelplasloop 

Medewerker facturatie verhuur 
Part-Time 32 uur

Taakomschrijving:
•  De  afdeling administratie  is verantwoordelijk voor het administratieve be-

heer en houdt zich voornamelijk bezig met de volgende aandachtsgebieden: 

facturatie, debiteuren, crediteuren, verwerking facturen en overige adminis-

tratieve taken. 

•  In de functie van medewerker facturatie ben je met jouw collega verantwoor-

delijk voor tijdige en correcte facturatie van onze verhuuractiviteiten. Verder 

ondersteun je de administratie en organisatie met diverse werkzaamheden. 

•  Je belangrijkste taken zijn facturatie, verwerking van aanverwante inkoopfac-

turen, declaraties ZZP-ers, inhuurcontracten enz.

 

Profiel:
•  Je hebt een afgeronde MBO(4) opleiding administratieve richting en mini-

maal 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie .

•  Je kunt goed met Microsoft Office overweg en beschikt over kennis van rele-

vante boekhoudprogramma’s (wij werken met Exact Globe Next).

•  Je bent goed met cijfers, accuraat en kunt zelfstandig werken en bent daarbij 

zeer doortastend en resultaatgericht.

•  Een dienstverlenende, collegiale en opgeruimd karakter zijn voorwaarde om 

te kunnen werken op de afdeling en binnen een informele organisatie. Je be-

heerst, zowel mondeling als schriftelijk, de Nederlandse, Engelse en Duitse 

taal, Frans strekt tot aanbeveling. 

Wij bieden de juiste persoon een leuke functie. De werktijden zijn in goed 

overleg vast te stellen. 

Uw reactie met CV kunt u sturen naar: Zwagerman Direktie BV, ter attentie van 

de heer M.G. Rouwenhorst, Middenweg 81, 1394 AE Nederhorst den Berg. of @

mailen naar: Finance@zw-cranes.com
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Sport DOOR:  AD VAN BENSCHOP EN MARC DEGEKAMP 

Voetballen in ’s-Graveland 

Tweede moeiteloos door in bekertoernooi
Zonder zich bovenmatig hoeven in 

te spannen, bereikte het 2e de vol-

gende bekerronde. Het vooraf in-

geschatte grote krachtsverschil met 

AS’80 7 werd duidelijk in de score tot 

uiting gebracht: 10-2.

Veerkrachtig 3e

Bij een 0-3 achterstand gaven alleen 

de spelers zich nog een kans tegen 

Waterwijk. De 1-3 van Robin Laveber 

sterkte het 3e in die overtuiging. Na 

rust verkleinde Koen van Hattum de 

achterstand en werd matchwinner na 

de gelijkmaker van Marthijn van den 

Heuvel (4-3).

Programma 1e elftal

Voor het eerste speelt in de maand 

maart vier wedstrijden tegen ploegen 

uit de top 6. Als nummer 4 van de 

ranglijst ontvangt het de voornaamste 

titelkandidaten Real Sranang en Ne-

derhorst en gaat het eind deze maand 

op bezoek bij AS’80. Aanstaande zon-

dag speelt het om 14.00 uur thuis tegen 

GeuzenMiddenmeer.

JO19-1 wint van Hilversum JO19-1

JO19-1 boekte een moeizame maar 

meer dan verdiende 1-4 uit overwin-

ning. Na de gelijkmaker van Nick Mos-

tert bracht Daan Stricker het team van 

Juliën Janmaat op voorsprong. Christi-

aan van Assendelft van Wijck stelde de 

zege met twee treffers veilig. 

Jeugd

JO17-3 boekte een zege op Nieuwland 

JO17-4 (2-0). MO17-2 kwam een snel-

le 0-3 achterstand tegen BFC MO17-

2  niet meer te boven en ook JO15-4 

en MO15-1 buitten het vermeende 

thuisvoordeel niet uit ten opzichte van 

VOP en Sporting 

Almere. JO10-1 

scoorde 6x maar 

voor winst dat 

niet genoeg: De 

Vecht JO10-1 

scoorde 9x.

Scheidsrechter-

cursus

De scheidsrech-

terscommissie 

organiseert met 

de KNVB begin 

maart weer een scheidsrechtercursus 

voor pupillen. Na een avond theo-

rie zullen 15 pupillen op zaterdag 18 

maart praktijkexamen afleggen.

Samenwerking met AZ ondertekend

Een delegatie van bestuur en techni-

sche commissie was voorafgaand aan de 

wedstrijd AZ – PEC Zwolle getuige van de 

ondertekening door voorzitter Koen Jan-

maat en AZ technisch directeur Max Hui-

berts van de samenwerkingsovereenkomst 

met AZ. 

De gasten uit Bussum begonnen 

wat feller aan de wedstrijd dan de 

Ankeveners en kwamen al in de 

11de minuut op een 0-1 voorsprong. 

Wakker geschud nam ASV ‘65 lang-

zaam het initiatief over en het was 

Yoeri Tol die in de 22ste minuut schit-

terend de gelijkmaker binnenkopte uit 

een strak genomen corner van de uit-

blinkende Sherrick Krind. Toch kwam 

AW opnieuw op voorsprong en ont-

stond er een open wedstrijd. Vlak voor 

de rust werd de behendige dribbelaar 

Prince Decker in het strafschopgebied 

onderuit geschoffeld en bracht Yoeri 

Tol via een snoeihard genomen penalty 

de partijen op een terechte 2-2 rust-

stand. Na de thee kopte de kopgrage 

Benjamin Tol de 3-2 tegen de touwen, 

uit een geweldige loepzuivere voorzet 

van Sherrick Krind, na een serie gewel-

dige passeeracties. Het bleef bij 3-2. De 

Ankeveners werd nog een glaszuivere 

strafschop onthouden, toen wederom 

Sherrick Krind de gehele defensie om-

speelde en onderuit gehaald werd door 

de Bussumse goalie. Zowel aan Anke-

veense als aan Bussumse kant vond 

men het een 100% strafschop. Al met al 

een verdiende overwinning.

JO 17 nu koploper

Dit keer werd er door het team van Os-

car Schouten en Johan Hagen met 4-2 

van Victoria gewonnen. Het was Rick 

Kreuning die ASV ‘65 vanaf de zijlijn 

op een 1-0 voorsprong bracht. Vlak 

voor rust scoorde Bram Schouten de 

2-0 en kort daarna kwam Victoria door 

onoplettendheid terug tot 2-1. Na de 

rust werden de Victorianen met goed 

pressievoetbal vastgezet op eigen helft 

en kwamen er niet echt meer aan te pas. 

Het was wederom Bram Schouten die 

Voetballen in Ankeveen

1e elftal verslaat AW in spectaculair duel
het betere spel van de Ankeveners om kon 

zetten in rendement en zette zowel de 3 als 

de 4-1 op zijn naam. Uit een penalty kon 

Victoria nog terugkomen tot 4-2.

Nieuws Club 4711
Uitslag Biljartclub 4711 

- BV De Poedel: 8-5

20 febr.: J. Vrijburg - A. 

v.d. Velden 0-2, M. Boel-

houwer - H. Greefhorst 

2-0, M. Zieleman - D. Loenen 3-0, B. 

Worp - G. Vermeulen 3-0, Mw. T. Bos - 

R. Bos 0-3

Uitslag maandtoernooi biljarten

25 febr.: 1. R. Boelhouwer & M. Ziele-

man (12 pt.), 2. Mw. T. Bos & R. Droo-

mers (10 pt.), 3. K. Jacobs & C. Uitden-

Bosch (10 pt.), 4. M. Boelhouwer & J. 

van Greuningen (4 pt.) 

Nieuws Biljartclub Overmeer

Uitslag onderlinge competitie 23 febr.: 

J. Kloosterman - M. v.d. Velden 0-2, H. 

Stalenhoef - M. Verlaan 3-0, J. Klooster-

man - W. Lam 3-0, R. Korteling - T. Ot-

ten 2-0, P. van - Klooster - W. Clements 

0-2. Stand aan kop: H. Stalenhoef 21-41, 

J. Kloosterman 19-33, W. Lam 21-29

Thuis-programma

Donderdag 2 maart 20.00 uur: BV 

Overmeer - Biljartclub 4711, zaterdag 4 

maart 16.00 uur: wintercompetitie bil-

jarten

Algemene openingstijden + contact

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden)

Telefoon: 06.20.40.80.58

Alleen het 2e elftal moest het week-

end inhalen. HVC- 2 kwam op be-

zoek en ging met een 5-3 nederlaag 

naar huis. Nederhorst nam verschil-

lende keren een voorsprong van 

twee doelpunten maar liet de tegen-

stander steeds weer in de wedstrijd 

komen. Daardoor bleef het te lang 

spannend.

Al na negen minuten was het raak voor 

de bezoekers toen een afstandsschot 

van 35 meter keeper Wesley van der 

Helm verraste. Levi Matsari was enkel 

minuten later attent en prikte de gelijk-

maker binnen. Op slag van rust was het 

Richard Dijkstra die Levi de diepte in 

stuurde en die voor de 2-1 tussenstand 

zorgde. 

Toen drie minuten na de rust Peter 

Engels op snelheid zijn tegenstander 

de baas was en hard raak schoot leek 

de wedstrijd beslist. Een hard genomen 

vrije trap werd niet goed verwerkt en 

stond het al snel weer 3-2. Nog geen 

twee minuten later strafte Peter bal-

verlies op het middenveld doeltreffend 

af 4-2. Maar toch kwam de tegenstan-

der weer in de wedstrijd toen vanuit 

buitenspel de aansluittreffer werd ge-

maakt. Wesley voorkwam met een red-

ding nog de gelijkmaker, maar het was 

Yoran Otten die bij de tweede paal een 

corner van dichtbij kon binnen kop-

pen. 

Jeugd

Maar twee inhaalwedstrijden werden 

er gespeeld. De JO9-1 wonnen thuis 

met 5-0 van De Vecht en JO13-2 won-

nen uit bij FC Breukelen met 0-3.

Nederhorst 1 en periodetitel

A.s. zondag speelt Nederhorst 1 thuis 

tegen De Meer. Bij winst is men verze-

kerd van de tweede periodetitel. Mak-

kelijk wordt het niet want uit werd er 

van deze ploeg met 4-2 verloren. Met 

de steun van het publiek kan Neder-

horst deze titel pakken die recht geeft 

op het spelen van promotie wedstrij-

den aan het eind van het seizoen. Komt 

allen aanvang 14.00 uur.

Voor info www.vvnederhorst.org

Voetballen in Nederhorst

2e zege op rij voor tweede 
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A.s. vrijdag en zaterdag kunt u bij de Sterrenwacht 

de sterren van de zuidelijke hemel bewonderen. 

‘Vanaf de maan gezien, zijn we allen even groot ’ 

zei Multatuli ooit. Een nobele gedachte om bij stil te staan? 

Wijdemeren in Beeld
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DOOR: SASKIA LUIJER

Carnavalsoptocht met helden en attracties
Zondag 26 februari was de ge-

zamenlijke carnavalsoptocht 

van de Schuimlikkers en de 

Turftrappers. Vanaf de Loodijk in 

Schuimlikkerveen trok een bonte 

stoet van versierde karren richting 

Turfendonk met als eindbestem-

ming Hofpaleis ’t Akkoord.

Vanaf de wagens schalt de muziek door 

de straten. Een vrolijke noot op een 

toch wat kille en grijze dag. In de eer-

ste tractor die de klomp van de Turf-

trappers trekt, zit knuffel Pardoes. De 

mascotte van de Efteling heeft een ere-

plaats, want Prins Dennis de 1e en zijn 

Prinsessen Marijke en Eveline hebben 

als thema ‘Efteling’ uitgekozen. Neder-

lands grootste attractiepark waar voor 

jong en oud veel te beleven valt. Een 

sprookjesachtig thema waar de deelne-

mers aan de optocht hun fantasie goed 

op los hebben gelaten. Zo volgen ach-

ter de wagens van het prinsenpaar, de 

Raad van Elf en de Jeugd Raad, leuke 

en originele creaties geïnspireerd op 

het pretpark in Kaatsheuvel.

Spannende attracties

Vol enthousiasme rennen vier gezins-

leden achter elkaar aan. Ze vormen 

samen de losse wagentjes van achtbaan 

de Python, die net als een rollercoas-

ter draaien en krullen maakt tijdens 

de rit. Vanuit dezelfde gedachte loopt 

een grote groep carnavalsvierders met 

zwembandjes om hun middel. Het pu-

bliek wordt nat van de plantenspuiten 

waarmee ze het opspattend water van 

wildwaterbaan Piraña treffend naboot-

sen. Een andere spannende attractie, 

de houten racebaan Joris en de draak, 

staat bovenop een kar en toont de dap-

pere daden van Sint Joris. Heel anders 

is de sfeer bij Fata Morgana, waar ge-

sluierde dames als een sprookje uit 

1001 nacht in een harem rondom hun 

sjeik dansen. Veel uitbundiger klinkt 

het weer bij het Carnaval Festival. Lo-

pende poppen brengen de bekende ‘taa 

taa taa’ melodie ten gehore. Een deuntje 

dat de hele dag niet meer uit je hoofd 

verdwijnt. Net zo aanstekelijk als de 

muziek van Harmony de Kwakers. Het 

vijfkoppige kikkerorkest uit Carnaval 

Festival vertegenwoordigt vanaf een 

prachtige praalwagen het thema Hol-

land. De poppen delen net als in de 

Efteling rode neuzen uit ter verhoging 

van de feestvreugde.

Superheroes

Van de wondere wereld van sprookjes 

en attracties voor waaghalzen, is het 

maar een kleine stap naar superheroes. 

Dát is namelijk het thema dat Prins 

Rowin de 1e en Adjudant Jori voor 

de Schuimlikkers hebben bepaald. “In 

a crushed world, heroes will rise” is 

hun gedachtegang. In de optocht ver-

schijnen dan ook Superman, Spider-

man, Catwomen en andere helden uit 

stripboeken, films en televisieseries. De 

kenmerkende kostuums met maskers 

en capes maken de superhelden direct 

herkenbaar. Maar waar voor de een 

Batman een held is, vereert een ander de 

barman. Vandaar dat Café Zomerlust ook 

van de partij is, met een zanger die live van-

af de wagen gezellige kroeghits laat horen. 

‘Boeren zijn ook helden’ staat op een groot 

spandoek te lezen. Dus vanzelfsprekend is 

er ook een echte boerenkar aanwezig, met 

koeien, varkens, boeren en boerinnen. Als 

laatste in de rij is er een mooi eerbetoon 

aan onze hulpdiensten. Waar de plaatse-

lijke politie voorop de stoet begeleidt, heeft 

Sofa op de achterste wagen de brandweer 

en ambulance gepositioneerd. Met als leus: 

‘Dit zijn voor ons de superhelden, dat wil-

len wij graag vermelden’. Volkomen terecht!

Harmony de Kwakers


