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Kadernota Lerarenacties Gebiedsakkoord Syrisch gezin Schoolzeilen

Inleveren Rommelmarkt 
Voor de Rommelmarkt van de r.k. kerk 

in Nederhorst den Berg op 9 septem-

ber kunnen Petra, Francis en Anita nog 

spullen gebruiken. Inleveren op zater-

dag 8 juli van 8.30 uur tot 12.00 uur bij  

Transportbedrijf v/d Broek, Middenweg 

11. Geen grote meubelen. Kunt u niet 

zelf brengen? Bel: Petra v/d Broek tel.: 

0294-251606; Francis van Ruitenbeek 

tel.: 0294-253883; Anita van Wijk tel.: 

0294-253957.

BMOL sluit seizoen af in Veenstaete 
KORTENHOEF- Muziekvereniging 

BMOL sluit het muziekseizoen op 13 

juli om 19.30 uur af met een concert 

in Veenstaete. Bij mooi weer spelen 

we buiten. Aan het concert werken 

het orkest en zanggroep BlueZ mee.

Het gezellige en drukbezochte kerst-

concert in Veenstaete afgelopen de-

cember werd afgesloten met het ver-

zoek om ook in de zomer weer terug 

te komen. Daar geeft BMOL graag ge-

hoor aan. Ook BlueZ doet mee.

BMOL heeft een pittig seizoen ach-

ter de rug. Met uitwisselingsconcer-

ten, een geweldig voorjaarsconcert, 

maar ook met nieuwe activiteiten: een 

jeugddag in de voorjaarsvakantie, de 

start van een jeugdprojector-

kest, eten en muziek maken 

met vluchtelingen en diverse 

andere optredens. Zo kon u 

onderdelen van BMOL zien 

bij de opening van de speel-

tuin en de braderie op de 

Meenthof. Ook op konings-

dag kon u ons zien en horen. 

Nu gaan we met vakantie. Deze duurt 

voor de slagwerkers overigens maar 

kort: zij zijn uitgenodigd om bij Hil-

versum on Air te komen spelen. Het 

was een jaar vol positieve zaken, maar 

het was niet allemaal mooi. Het over-

lijden van ons erelid Joop de Winter 

ligt nog maar kort achter ons. We zul-

len in Veenstaete van zijn hand het ‘Air 

Concertante’ spelen. 

Verder staat er veel lichte muziek op 

het programma. Zoals dat hoort op 

een zomeravond. En wat is nu mooier 

dan op een zomeravond gezellig sa-

men te luisteren naar fijne muziek, 

onder het genot van een kopje koffie? 

U bent van harte welkom. Wij starten 

om 19.30 uur.

ANKEVEEN- Maar liefst 46 volwas-

senen en 16 kinderen meldden zich 

afgelopen zondagochtend om 6 uur 

in Het Wapen van Ankeveen voor 

de strijd om de Piko Bokaal. Zoals 

vanaf 2017 de 1e prijs van het Open 

Ankeveens Viskampioenschap heet, 

ter nagedachtenis aan Piet Koster 

die er altijd bij was. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

Het was zo druk dat de organisatie 

zelfs aan de overkant van de legakker 

bij de IJsclub visplekken verloot. Of die 

deelnemers voordeel hadden, werd niet 

bevestigd door de uitslag. Eric Schou-

ten had zijn zevenkoppige kroost mee-

genomen, zelfs de jongste van een half 

jaar in een reiswieg. Het was een prach-

tig familiefestijn. Het gezelschap startte 

met een miezerig regenbuitje en een 

strak windje. Volgens kenner Dirk Kas-

termans (al 4 keer winnaar) was dat de 

reden dat de vis niet zo goed toehapte. 

In de leefnetten louter voorntjes. Wan-

delend langs de jonge en oude vissers 

leert een hengelloze leek veel. Maden 

worden het meest gebruikt aan de 

haakjes, maar casters (gepopte maden 

op weg naar vlieg) en mais zijn ook ge-

liefd. Gerard Galesloot heeft zelfs speci-

ale zwarte stinkende bollen ingeslagen, 

maar hij kan niet garanderen of het 

helpt. Een enkeling kiest voor een ‘fee-

der’, een korfje met voedsel. Dat wordt 

over de bodem gesleept waardoor de 

brasems die daar graag wroeten als het 

ware worden aangetrokken. 8.25 uur: 

bingo, Henk van Midden slaat de eerste 

brasem aan de haak. Het verhaal gaat 

als een lopend vuurtje langs de oevers. 

Tirian Schouten baalt, hij staat nog op 

0 vissen. Hij is niet de enige. Intussen 

legt jurylid Henk van der Woude uit 

dat er weinig regels zijn. Wel een aan-

tal beperkingen, iedereen slechts één 

hengel en geen snoek of paling vangen. 

Anneke Ketelaar en haar visvriendin 

Annie Galesloot doen al sinds jaar en 

dag mee op dezelfde plek, iets afgezon-

derd van de rest. De dames staan op 

samen 5 voorntjes, maar besteden ook 

de nodige tijd aan het ontwarren van 

de visdraden. 

Mystiek

Als om 9 uur de klok van de St.-Mar-

tinus luidt, hangt er een bijna mystieke 

sfeer in de polder: stilte, onderbroken 

door fluitende vogels, wat gespartel 

in het water, in de verte een blatend 

schaap en verder niets dan rust. De 

vreugde van koploper Henk wordt ruw 

verstoord door de vangst van Stefan 

Stalenhoef, hij heeft een nog grotere 

brasem. De jonge Bas Berkhout weet 

dat vissers gebruik maken van een vis-

app ‘Mijn Vismaat’ waarop men trots 

de vangst noteert, maar dan weer niet 

de plek. Een van de vele Schouten- na-

zaten is zo blij met z’n voorntje, dat-ie 

er stevig in zijn vuistje mee rondloopt. 

Nee, vissen is beslist niet saai, meent 

een doorgewinterde hobbyist, zelfs als 

je niets vangt, als de dobber maar re-

ageert. Alweer wat visserslatijn opge-

daan. 

Aan het eind van het visfestijn maakt 

Piko Bokaal voor Stefan Stalenhoef

Drukker dan ooit bij Ankeveens 
Viskampioenschap

juryvoorzitter Frank Arendse de uitslag be-

kend. Bij de jeugd wint Finn Arendse met 

42 visjes, gevolgd door Felicia van Houten 

(33) en Fabienne Schouten met 29 voorn-

tjes. De Piko Bokaal gaat naar Stefan Sta-

lenhoef die drie brasems en vier voorntjes 

ving. Henk van Midden werd tweede met 

één brasem en 22 voorntjes en Danny Mo-

lenaar sloot de top-3 af met 36 (!) voorn-

tjes. In totaal werden er bij de volwassenen 

353 visjes gevangen. Organisator Stefan van 

Houten bedankt sponsor Raven Hengel-

sport en ook Jan Buitendijk voor de visver-

gunning en de Ankeveense IJclub voor het 

terrein en accommodatie.

De Open Ankeveense Viskampioenschap-

pen is een traditie die nauw aansluit bij de 

ziel van de Ankeveners, daar moet je één 

keer in je leven aan meedoen.  
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 9 juli: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep,
 Wo. 12 juli: 09.30 uur: J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Vr. 7 juli: 09.30 uur: W. Balk,
 Zo. 9 juli: 09.30 uur: R. Simileer,
 Wo. 12 juli: 19.00 uur: J. Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart 
 Za. 8 juli: 19.00 uur: 
 W. Balk en E. Kaak.
 Wo. 12 juli: 09.30 uur: J. Dresmé.

Verzorgingshuizen 
◗ Veenstaete 
 Vr. 7 juli:  15.00 uur:  J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 9 juli: 10.00 uur:  
 Ds. E.J. van Katwijk,
 16.00 uur: Praisedienst.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 9 juli: 10.00 uur: Ds. H. van Dijk.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 9 juli: 10.00 uur:   
 Ds. J.L.W. Koppenhol.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 9 juli:  09.30 uur:  
 Ds. W. van den Hul.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 9 juli: 10.00 uur:
 Godelieve van Liebergen.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 9 juli: 10.00 uur: B. Reitsma.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 9 juli: 10.00 uur: Ds. A. Wildschut

Programma’s GooiTV
Vanaf 5 juli zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt met E.P. Vlaanderen 
uit Muiderberg, o.a. over zijn vertrek uit de VVD; In RegioHub 
gaat het over ‘Ik Toon’ (maand van de amateurkunst).
Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook) 

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 06 juli 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
za. 08 juli 12.00 u. Willibrordkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
zo. 09 juli 15.30 u. Praisedienst met Sound4Life Willibrordkerk, NdB. 
do. 13 juli 19.30 u. Optreden BMOL en BlueZ Veenstaete, Kortenhoef
do. 13 juli 20.00 u. Opheffi  ngsvergadering St. Curtevenne Oude School, Kortenhoef
za. 15 juli 11.00 u. Jeu de Boules Toernooi ASV ’91 ASV- sportcomplex, Ankeveen
za. 15 juli 12.00 u. Willibrordkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
zo. 16 juli 11.00 u. Oerrr Watersafari NM, Bez.centr, ’s-Graveland
zo. 16 juli 15.30 u. Meneer Monster, kindertheater Tuin kasteel De Nederhorst
zo. 16 juli 20.00 u. Vive Piaf, muziektheater Tuin kasteel De Nederhorst
21-23 juli 11.00 u. Wonderfeel, klassiek Muziekfestival Schaep en Burgh,‘s-Graveland
za. 29 juli 14.00 u. Oerrr Watersafari NM, Bez.centr, ‘s-Graveland

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- Tijdens en voor de 

Kadernota was er nog meer politiek 

vorige week donderdag: 

•  Burgemeester Ossel werd officieel 

welkom geheten bij zijn eerste raads-

vergadering. Na twee weken vol ver-

bazing rond kijken heeft de waarne-

mer zich een beeld gevormd, zei hij. 

Hij ontdekte dat alle raadsleden een 

groot hart hebben voor Wijdeme-

ren. Ossel realiseert zich dat hij op 

een spannend moment binnen komt, 

nu de herindeling van het Gooi een 

hot item is. Hij hoopte op een mooie 

samenwerking, ondanks de verschil-

len. CDA ‘er Jan Verbruggen heette 

als fractievoorzitter van de grootste 

partij de burgemeester welkom. Hij 

ging ervan uit dat Freek Ossel de 19 

vrouwen en mannen ‘in toom kon 

houden’;

•  Nadat het CDA het woord ‘fietsen-

stalling’ had vervangen door ‘rekken 

en hekken’ werd het amendement 

om 25.000 euro beschikbaar te stellen 

voor de fietsen van SV ’s-Graveland 

aangenomen. Wethouder Reijn durf-

de het eerder niet aan vanwege een 

precedentwerking. Wat zouden ande-

ren nu gaan eisen?;

•  Instemmen met de Kadernota houdt 

ook in dat SV Loosdrecht met een 1/3 

regeling een tweede kunstgrasveld 

krijgt (1/3 eigen geld, 1/3 subsidie, 1/3 

lening). Dat had Loosdrecht-bestuur-

der Piet Baas uit alle verhalen wel 

begrepen. Al weet je het nooit 100% 

zeker of het ook in de begroting 2018 

komt; 

•  Veel partijen vonden het 3e scenario 

van de Kadernota dat De Lokale Par-

tij met veel precisie had samengesteld 

knap werk, maar te laat ingediend om 

het nog serieus te beoordelen; 

•  Net als in Cuyk gaat Wijdemeren on-

Ook in de gemeenteraad

WIJDEMEREN- Iedereen was blij 

met een Kadernota waarin de raad 

de basis legt voor de begroting 

2018 in november. Nu konden de 

fracties kaders opstellen voor het 

college van B&W die ze kunnen uit-

werken in cijfers en plannen voor de 

toekomst. De vraag is echter of het 

echt zo gedetailleerd, langdradig en 

gortdroog moet verlopen als vorige 

week donderdag. 

Een proces waar natuurlijk de politieke 

partijen nog aan moeten wennen. Po-

sitief was dat het burgerpanel mee had 

gedacht over wensen voor de toekomst: 

bloemrijker, opfleuren dorpskernen en 

hoger onderhoudsniveau. Burgemees-

ter Ossel stond ook direct open voor 

een evaluatie over vorm en inhoud 

van deze eerste keer. Het leek erg veel 

op de ‘echte’ begroting, ook nu open-

den de zeven fractievoorzitters met 

een algemene beschouwing over wat 

ze allemaal wilden realiseren. Hoewel 

de voorzitter de sprekers hield aan 10 

minuten spreektijd, was het een lange 

zit die nauwelijks bijdroeg aan een de-

bat. CDA ‘er Jan Verbruggen stelde vast 

dat er na 4 jaar stilstand (2010-2014) 

nu sprake was van ontwikkeling in 

zorg, groen en woningbouw. Namens 

Dorpsbelangen vroeg René Voigt zich 

af of twee keer Algemene Beschouwin-

gen houden binnen een half jaar wel 

een betere vorm was. D66-voorman 

Joost Boermans vond het ‘volstrekt on-

begrijpelijk’ dat er geen woord over het 

kernenbeleid in het stuk stond. Terwijl 

VVD ‘er Sieta Vermeulen een aanval 

lanceerde op wethouder Van Henten 

die zowel bij het bouwplan Ankeveen-

sepad als bij de opvang statushouders 

op de Nieuwe Harmonie essentiële 

aspecten over het hoofd had gezien. 

Stan Poels van PvdA/GroenLinks bleef 

hameren op meer informatie over het 

sociaal domein, dat beslaat tenslotte 

50% van de financiën. Van De Lokale 

Partij van Gert Zagt ontving de raad 

een compleet nieuw toekomstscenario 

in getallen. Dat Wijdemeren 8 ton wil 

investeren in een betere organisatie op 

het gemeentehuis vond Robby Israel 

van Onafhankelijk Liberaal (afsplitsing 

VVD- red.) vertrouwen wekkend. 

2e en 3e termijn

Vervolgens reageerden de wethou-

ders op de betogen. Waarbij financieel 

wethouder De Kloet moeite had om 

bepaalde financiële details uit te leg-

gen, wethouder Van Henten beloofde 

dat er een betere controle zou komen 

op het geld voor het sociaal domein, 

wethouder Van Rijkom blij was met 

de complimenten over de toekomstige 

Kindcentra in Loosdrecht en burge-

meester Ossel zei dat geld onttrekken 

uit de reserves niet verboden is tij-

dens een herindelingsprocedure van 

de provincie. Vervolgens konden de 

lokale politici weer ingaan op die ant-

woorden. Dat leverde een wirwar aan 

opmerkingen en vragen op, vaak over 

details. Het idee van D66, O-Lib, VVD 

en DLP om bij de ozb- belasting de in-

flatieverhoging van 1,5% te schrappen, 

werd door de meerderheid verworpen. 

Wel steunden coalitiepartijen CDA, 

DB en PvdA/GrL. het amendement 

van laatstgenoemde om een ton meer 

te besteden aan de duurzaamheid: een 

extra ambtenaar en extra acties die het 

Gortdroge bespreking Kadernota

milieu verbeteren. Op de DLP na was er 

overeenstemming over de noodzaak om zo 

snel mogelijk een kernenbeleid op te zetten. 

Gert Zagt noemde dat ‘meewerken aan het 

graven van je eigen graf ’, daarmee zou je 

namelijk instemmen met het verlies van de 

zelfstandigheid van Wijdemeren. De raad 

kon kiezen uit twee scenario’s die overigens 

volgens meerdere woordvoerders weinig 

verschilden. De coalitiepartijen stemden 

vóór het 2e en de oppositie tegen (9 tegen 8, 

met twee afwezige CDA’ers). 

De maidenspeech van Robby Israel 

als raadslid van O-Lib

derzoeken of de aanschaf van drie ‘pra-

tende’ afvalbakken mogelijk is. Het zou 

de bereidheid om afval in de bakken te 

dumpen vergroten, meende CDA- indie-

ner Jan-Willem Nienhuis; 

•  Unaniem wil de raad meewerken aan de 

invoering van het AutoMaatje, een sociaal 

initiatief van de ANWB om ouderen en 

eenzamen te verplaatsen van A naar B;

•  Chapeau (7x) zei CDA ‘er Nienhuis over 

de Jaarrekening 2016 die een positief 

saldo van 1,2 miljoen opleverde. De al-

gemene reserve was opgelopen tot ruim 

7.5 miljoen en de schuld van Wijdemeren 

was gedaald van 25 naar 22 miljoen; 

•  De Lokale Partij vond het rechtvaardig 

om van die 1,2 miljoen een bedrag van 

240.000 terug te geven aan de Wijde-

meerse belastingbetalers door de ozb te 

verlagen. Andere partijen noemden dat 

‘populistisch’ (Israel; O-Lib) of ‘mooie sier 

motie’ (Voigt; DB);

•  Het verst ging echter Nienhuis die Zagt 

vroeg of hij ook zijn wachtgeld wilde te-

rugstorten. Daarmee kwam hij terug op 

de affaire van juni 2016 waarbij de ex-

wethouder beschuldigd werd onterecht 

gebruik te maken van een financiële te-

gemoetkoming voor wethouders. Waar-

bij de Loosdrechter werd vrij gesproken. 

“Zwaar onder de gordel” protesteerde 

Zagts partijgenote Alette Zandbergen te-

gen deze sneer. Ook D66- voorman Joost 

Boermans nam afstand van Nienhuis. 

Burgemeester Ossel vond de opmerking 

onterecht; 

•  Aan het begin hield de raad een minuut 

stilte ter nagedachtenis aan de dood van 

musicus Joop de Winter. 

Burgemeester Ossel met 

Jan Verbruggen (CDA)

NEDERHORST DEN BERG- D66 wil 

graag voor de gemeenteraad van 

6 juli antwoord op vragen over de 

veiligheid bij de aanleg van het ri-

ool aan de Overmeerseweg in van 

Nederhorst den Berg. 

Hiervoor staan ter hoogte van de Bril-

hoek enkele grote machines opgesteld. 

Om deze machines allemaal te kun-

nen plaatsen, is ter plaatste het trot-

toir afgesloten. Tevens zijn hier op de 

rijbaan bulkwagens geplaatst voor het 

transport van bentoniet. Ten behoeve 

van de herinrichting 

Voorstraat is de bevei-

ligde oversteekplaats 

voor wielrijders en 

voetgangers verwij-

derd. Op deze toch 

zeer onoverzichtelijke 

bouwplaats ontbreken 

structureel verkeers-

regelaars. D66 heeft 

ernstige zorgen be-

treffende de veiligheid van voetgangers 

en fietsers. De vragen gaan over de ver-

gunning, risico’s, de borden, toezicht en 

onveilige situatie. Ook heeft de partij 

twijfels over de communicatie met de 

omwonenden.

Vragen over veiligheid bij Bergs riool 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

  

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.; 06-22664828.

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

BELLE MAKELAARDIJ 

Je bent zo verkocht !!!!

035 - 656 0235

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 

PMC biedt u altijd een vrijblij-                            

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Zwanger en NIPT informatie 

Verloskunde Wijdemeren

Vreeland

Thera van Erp 0620615919

VERANTWOORD AFVALLEN !!!

www.vetslank.com Ankeveen

0639825130 Irene Voshol

Is uw pc veilig?

PC keuring en reparatie.

www.pc-wijdemeren.nl

Lid ICT keurmerk.

035-8884637

“Aandacht voor Zorg”

Voetreflexzonetherapie; 

Ontspant en hersteld 

uw Balans

Stoelmassage; voor Nek,

Schouder,rug klachten

( zeer interessant voor 

bedrijven)

www.aandachtvoorzorg.nl

Te koop MTB Gazelle 

21 Versn. Hydr.remmen. 

150 Euro Tel.254521

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 

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

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 6 juli film. Info: www.

wesopa.nl

’t Wijdehuis, elke ma.ochtend 

van 09.30-13.30 of do.middag 

van 12.30-16.30 u. Gratis. 

Veenstaete- Kortenhoef, via de 

Parklaan. Info: Herma Kleve 

van Versa Welzijn;  hkleve@

versawelzijn.nl, of via 035-

6231100.

Elke 1e woensdag v.d. maand 

(in augustus niet!) van 14-17 

uur: Repaircafé Wijdemeren. 

In de Brasserie van Veenstaete 

te K’hoef. Weggooien? Mooi 

niet! Zie: www.natuurlijkwij-

demeren.nl of bel: Marjolijn 

Bezemer: 06- 48545227.

Iedere oneven week op vrij-

dag tussen 09.30 en 11.00 uur 

spreekuur in het Soc. Cult. 

Centrum; Blijklaan 1, Ned. 

den Berg. Administratie voor 

Elkaar: hulp bij formulieren, 

toeslagen, enz.

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Zij 

repeteren elke woensdagavond 

van 8–10 uur in de Bergplaats;  

Kerkstraat 7; Nederhorst den 

Berg. U bent van harte wel-

kom!

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelinge-

tje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: 

tgooi@humanitas.nl of 035-

6286093.

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.

Direct mail  |  Cross media  |  Fulfilment & MRM  |  Drukwerk & promotie

Nieuw Walden 6 

1394 PB  Nederhorst den Berg

 tel. 0294 25 62 00 

info@dunnebier.nl 

 www.dunnebier.nl

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

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

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN

                       We zijn woensdag tot en met zondag open.
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Scholen

Onafhankelijk 
Liberaal
De gemeente-

raadsfractie Vuyk/

Israel heeft zijn 

officiële naam 

gekozen: O-Lib= 

Onafhankelijk Liberaal. De naam is het 

programma. De onafhankelijk liberalen 

Martin Vuyk en Robby Israel, samen de 

fractie O-Lib, zullen net als in het verle-

den liberale beginselen hoog houden en 

in raad en samenleving uitdragen. 

martin@o-lib.nl; robby@o-lib.nl 

WIJDEMEREN- Alle 12 Wijdemeerse 

basisscholen hebben vorige week 

dinsdag hun stem laten horen te-

gen de minister en staatssecretaris 

van Onderwijs. De leraren willen een 

beter salaris en meer geld voor het 

onderwijs. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

De Loosdrechtse Sterrenwachter heeft 

de school voor de ouders en kinderen 

geopend gehouden. Het team maakt 

zich zorgen over de werkdruk. Het 

denkt dat door de hoge administra-

tieve lasten bij de leerkrachten de kwa-

liteit van onderwijs in gevaar komt. Bij 

het Jenaplanonderwijs van de Sterren-

wachter zitten drie jaarlagen bij elkaar 

in de klas. Dan moeten leerkrachten 

nog meer dan op andere scholen dif-

ferentiëren. De school is heel blij met 

de hoge ouderbetrokkenheid. Ouders 

nemen een aantal praktische en orga-

nisatorische klussen uit handen, meldt 

directeur Yolanda Halbesma. Daardoor 

kan de tijd van de groepsleiders gaan 

naar de begeleiding van de kinderen. 

Ze merkt ook op dat het steeds lastiger 

wordt om goede nieuwe leerkrachten 

te werven, terwijl het heel belangrijk is 

dat het prachtige beroep van leerkracht 

aantrekkelijk blijft. 

Ook op de Kortenhoefse Regenboog 

kwamen de leerlingen gewoon naar 

school om daar samen met de leer-

krachten actie te voeren. Dat was de 

reden dat een aantal ouders hun kind 

tot 09.30 uur thuis hield, zij vonden het 

niet correct dat kinderen worden inge-

zet voor deze actie. 

Het team hield met 

de hele school een 

L awaai-optocht 

door de wijk. Ge-

wapend met toe-

ters, fluitjes, potten 

en pannen deden 

ze er alles aan om 

de Kortenhoevers 

attent te maken op 

de actie. De leuzen 

waren duidelijk 

zichtbaar: ‘Vóór 

investeren in goed onderwijs’ en deze 

lange ‘Leerkracht voor de klas, terwijl 

de staatssecretaris niet achter je staat= 

nooit grappig’. 

Gesloten

Bij de buren van de Curtevenne was 

het een echte staking van een uur. Op 

een paar kinderen na was de school 

leeg. Voor het primair onderwijs is het 

vijf voor 12, melden de posters. Waarop 

men pleit voor een ‘eerlijk salaris’ en 

‘minder werkdruk’. 

Op de Bergse Warinschool heeft men 

gestaakt en is daarna aan het werk ge-

gaan om de werkdruk te verminderen, 

aldus de kersverse directeur Ronald de 

Moor. Op de Meester Kremerschool 

hebben de leraren tot 9.30 uur geen les ge-

geven. Het team, ouders en de directie ston-

den volledig achter de actie, maar wilden 

niet ouders in de moeilijkheden brengen 

indien ze geen opvang konden regelen. Er 

waren slechts enkele kinderen in de school 

en die hebben gezellig onder toezicht ge-

speeld. I

n Ankeveen deden ze het weer anders. Ma-

chiel Martens maakte met de ouderraad 

een filmpje waarin letterlijk en figuurlijk 

het onderwijzend personeel van de Joseph 

Lokinschool ‘op handen werd gedragen’ 

(zie deze link: https://www.youtube.com/

watch?v=C_s2DQk2iTk&feature=youtu.

be). Gevolgd door een oproep om dat ook 

te doen.  

Rob Salij van de Rehoboth- en Terpstra-

school uit Nieuw Loosdrecht meldt dat die 

twee scholen ook de deuren dicht hebben 

gedaan. Er is met elkaar gesproken over 

werkdruk en de uitdaging er zo goed mo-

gelijk mee om te gaan. Daarnaast de grote 

zorg voor het personeelstekort, mede  in 

combinatie met de  wet- Asscher, die de 

drempel om (tijdelijk) personeel aan te ne-

men alleen maar hoger heeft gemaakt. Nu 

heeft demissionair minister Asscher gezegd 

dat hij de begroting voor Prinsjesdag wei-

gert te tekenen als er geen salarisverhoging 

is geregeld. De Lindeschool en de Catama-

ran uit Loosdrecht hielden ook een korte 

staking.   

Ankeveners dragen leerkrachten op handen

Acties op Wijdemeerse basisscholen

NEDERHORST DEN BERG- Twee wet-

houders, raadsleden, stafambtena-

ren, de projectleider en medewer-

kers van de aannemers Reimert en 

Klever, een flinke oploop op de hoek 

van de Overmeerseweg en de Lange 

Wetering, vorige week donderdag-

ochtend. Daar werd in vijf uur tijd een 

riool van 670 meter aangelegd. Voor 

Wijdemeerse begrippen een uniek 

infraproject. 

In drie fases is de tunnel voor het nieu-

we persriool aangebracht. Eerst boorde 

de firma Klever een 670 meter lange 

smalle tunnel vanaf de Brilhoek, naast 

de apotheker helemaal tot de kruising 

met de Randweg. Vervolgens werd die 

lange onderaardse gang met een grotere 

boor verbreed en verstevigd. Toen nog-

maals volgespoten met bentoniet, een 

fijne kleisoort die uit Amerika wordt 

geïmporteerd en die voorkomt dat de 

wanden van de tunnel instorten. Aan 

de overkant van de Overmeerseweg lig-

gen twee 670 meter lange leidingen van 

aan elkaar gelaste kunststof buizen. Op 

het kruispunt worden de slangen door 

een autokraan zo’n 10 meter omhoog 

getrokken, het verkeer kan er 

onderdoor rijden. Op dat mo-

ment draait de boor zes meter 

verder, dan zakken de slangen 

en dan trekt de boormeester 

vanaf het centrum de twee ri-

oolslangen weer verder. Met 

een kracht die kan oplopen tot 

150 ton wordt het riool lang-

zaam maar zeker in de goede 

richting getrokken. ’s Middags 

rond half drie moet deze gi-

gantische klus zijn geklaard. 

Het nieuwe riool ligt op z’n 

diepst op 18 meter, onder bui-

zen en kabels van tv, gas, water, 

en dergelijke. Hoewel je het 

nooit zeker weet, je kunt altijd 

nog stuiten op restanten van 

puin, volgens de boormeester. Die ook 

vertelt dat 670 meter weliswaar lang 

is, maar zijn bedrijf kan een riool van 

1,5 km. op deze manier aanleggen. Het 

zijn twee leidingen, legt projectleider 

Martijn Maat uit, omdat ze aansluiten 

op twee verschillende gemalen die het 

vuile water weer door pompen naar de 

Riool Waterzuivering Horstermeer van 

Waternet, zodat er uiteindelijk schoon 

water de Vecht in zal stromen. Wethou-

der Theo Reijn, met schone laarzen en 

helm, mag om 9.15 uur vanaf het kruis-

punt per portofoon de opdracht voor 

de eerste ruk aan de Brilhoek door-

geven. Terwijl wethouder Jan-Jaap de 

Kloet de eerste moddervegen van zijn 

maatkostuum afveegt, is Wijdemeren 

trots op een fraai stukje onzichtbare in-

frastructuur. 

Uniek riool van 670 meter
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Dorpscentrum op de schop?

We blijven bereikbaar!
Trotseer de hindernisbaan 

en win lekkere prijzen.

Uw kassabon is uw lot.

In samenwerking met Buter Versspecialist

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

NEDERHORST DEN BERG- Onze speciale cor-

respondent doelde in zijn artikel van vorige 

week ‘Gaat Willibrord commercieel?’ op een 

daags tevoren in de Bergplaats gebrachte 

speelse sketch van een paar gemeenteleden 

over het reilen en zeilen van Willibrord in het 

‘magische’ jaar 2025. 

Door: Barend Abrahamse

Jammer dat er zo weinig ‘aandeelhouders’ bij 

de voorstelling waren.                

Het plezier was er niet minder om! Onder aan-

voering van ‘de in 2025 nog net betaalbare’ pi-

anist Hugo de Graaff werd er met behulp van 

wereldse liedteksten enthousiast gezongen over 

allerlei toekomstige ontwikkelingen rond Willi-

brord. Een nieuwe manager (Barend Abraham-

se) en een managementadviseur (Paula Holster)  

wisselden daarbij op het toneel pittige ideeën uit 

over geld opleverende zaken als de verkoop van 

Willibrord-kletskoppen en bier genoemd naar 

Woelige Willi(brord). Deze toevoeging dient ter 

geruststelling van de afwezige aandeelhouders , 

pardon, gemeenteleden.

Willibrord, eeuwenoud 
maar toch eigentijds

KAN Nieuws 
juli

Door: Willeke Veens – van der Wal, Wil van Erp en diaken Wim Balk 

Volgende maand begint de zomervakantie. 

Na een mooi en druk jaar kan iedereen dan 

hopelijk genieten van een periode van rust 

en ontspanning. Namens de KAN-parochies 

wensen wij u een goede en fijne zomer toe.  

Vormsel

Op zaterdag 17 juni was de terugkomviering 

van de jongeren in de St.- Martinusparochie te 

Ankeveen. Diaken Bert van Wilgenburg ging 

voor in deze viering, die in het teken stond van 

Sacramentsdag. Een mooi toeval, gezien het 

vormsel een van de zeven sacramenten is van de 

katholieke kerk. Het thema van de viering was 

‘bagage voor je leven’. Wat stop je nou allemaal 

in je rugzak om mee te nemen op je levensweg? 

De viering werd opgeluisterd met de liederen 

van All Directions. Op 10 september a.s. wordt 

er nog een activiteit georganiseerd voor de vor-

melingen door de jongerengroepen Rock Solid 

en GLOW. 

Weekend Rock Solid/GLOW

In het weekend van 16 en 17 juni heeft een 

groep katholieke jongeren uit onze regio twee 

dagen doorgebracht in het Julianaklooster te 

Heiloo. Hierbij stonden diverse activiteiten op 

de agenda. Zo heeft pastoor Dresmé een mooie 

uitleg gegeven hoe de rozenkrans te bidden en 

het laat zich gemakkelijk raden dat vervolgens 

de rozenkrans ook daadwerkelijk gebeden is. Te-

vens is vanuit Heiloo een bezoek gebracht aan 

de Sint-Adelbert abdij te Egmond. Daar heeft 

broeder Augustinus vol enthousiasme vertelt 

over zijn roeping. Tevens heeft hij een uitge-

breide rondleiding gegeven en heeft hij vol trots 

de uitgebreide bibliotheek laten zien die hij be-

heert. Er was ook ruimte voor verdieping. Deze 

vond plaats op het strand aan de hand van en-

kele zorgvuldig geselecteerde teksten. Na afloop 

kon het pootje baden natuurlijk niet ontbreken. 

Hoe leuk is het om iedere keer net te ver de zee 

in te gaan en ‘per ongeluk’ kopje onder te gaan. 

Kortom, een geslaagd weekend waar veel mooie 

ervaringen zijn gedeeld en veel is gelachen. 

Parochiefeest Kortenhoef 

In Kortenhoef was het een bijzonder parochie-

feest, want op zaterdag 10 juni werd de urnen-

muur op het kerkhof gezegend. Een prachtig 

ontworpen en gebouwde urnenmuur om een 

dierbare overledene een rustplaats te geven en 

om daar in stilte bij te zijn. Ook vanaf deze plek 

dank aan iedereen die hier, op welke wijze ook, 

aan heeft bijgedragen. In de vroege avond wer-

den alle vrijwilligers van de parochie welkom ge-

heten bij het wederom heerlijke buffet. Fijn dat 

zovelen zich zo toegewijd inzetten voor de pa-

rochie. Op zondag 11 juni was er een feestelijke 

Eucharistieviering waar het kinderkoor Toontje 

Hoger zong en het gemengd koor ‘Werkgroep 

voor Liturgie’. Aansluitend was er een gezel-

lige middag achter de kerk in en bij ‘t Achterom. 

Daarbij ontbraken het Rad van Fortuin en het 

springkussen natuurlijk niet. Geweldig georga-

niseerd! 

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

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl
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WhatsApp met 
de gemeente

Heeft u een korte eenvoudige vraag? 

Dan kunt u ook WhatsAppen via 

telefoonnummer (06) 12 79 45 41. 

Op werkdagen zijn we 

bereikbaar tussen 

09:00 en 16:00 uur. 

   5 juli 2017   

Kort

>   Nieuwe BurgernetApp

De app van Burgernet is vernieuwd. U 

kunt nu gemakkelijker een GPS-locatie 

instellen om berichten te ontvangen over 

uw directe omgeving. Ook kunt u berich-

ten uit de app vanaf nu delen via social 

media én u kunt zich aanmelden voor 

Burgernetmail. Een digitaal buurtonder-

zoek dat wordt ingezet na een incident 

of serie incidenten. De app is beschikbaar 

voor Android en iOS.

>    Win een Wonderfeel-ticket

Op 21, 22 en 23 juli is het weer tijd voor 

het Wonderfeel-festival in ’s-Graveland. 

Wilt u kans maken op een passe-partout 

ticket? Volg ons dan op Instagram 

(@gemeentewijdemeren) en post uw 

unieke Wijdemeren-foto’s met #mooi-

Wijdemeren. De mooiste foto wint het 

passe-partout dat drie dagen toegang 

geeft tot Wonderfeel. Deel uw foto vóór 

zaterdag 15 juli.

>    Extra geld chronisch zieken

Leven met een chronische ziekte of 

beperking brengt extra kosten met zich 

mee. Bijvoorbeeld voor zorg, vervoer of 

hulpmiddelen. Wist u dat u een bijdrage 

kunt vragen voor deze kosten? Dat kan 

voor uzelf, uw partner of inwonende 

kinderen. Vergeet niet ieder jaar een 

nieuwe aanvraag te doen. Kijk op 

www.wijdemeren.nl/chronischziek 

of bel met 14 035.

>    Timelapse-fi lm rioolbuis

Wist u dat we in Nederhorst den Berg 

maar liefst 670 meter rioolbuis hebben 

aangelegd? Dat is de langste rioolbuis 

van de gemeente. Het meest bijzondere: 

de buis is in één keer 20 meter diep de 

grond in getrokken. Normaal gesproken 

is dit twee meter. Van begin tot eind leg-

gen camera’s alle werkzaamheden vast. 

Houd onze Facebookpagina in de 

gaten voor deze timelapse-film!

Offi  ciële
bekendmakingen

Project van de maand

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

#mooiWijdemeren

@rosa_mimosa

 Herinrichting 
 speeltuinen: denk 
 en wandel mee! 

In het najaar van 2017 starten 
we met de herinrichting van 
speelruimten. Er komen 
centrale en aantrekkelijke 
speeltuinen voor verschillende 
leeftijdsgroepen. 
Een aantal kleinere speelplekken 
veranderen naar een vrije 
speelruimte zonder toestellen. 

Met deze herinrichting geven we uitvoering 

aan het plan dat in 2016 samen met 

bewoners is gemaakt. We houden rekening 

met het (afnemende) aantal jonge kinderen 

in de gemeente en met een eerlijke 

verdeling van het beschikbare budget 

over de speelplaatsen. 

Initiatieven welkom
Op plekken waar speeltoestellen 

verdwijnen, kunnen bewoners zelf met 

een idee komen voor een nieuwe 

inrichting. Denk bijvoorbeeld aan een 

trapveldje, speelplein of groene 

speelplek met natuurlijke elementen. 

Wandelingen
In iedere kern organiseren we bijeenkom-

sten of wandelingen voor bewoners langs 

de speelplaatsen. We geven toelichting 

op de plannen en inventariseren wat de 

wensen zijn van bewoners. Deze wensen 

worden, samen met de voorwaarden van-

uit de gemeente, verwerkt in het ontwerp. 

Bewoners kunnen hier vervolgens op reage-

ren via de website. U hoeft zich niet aan te 

melden voor een bijeenkomst of wandeling.

Planning buurtwandelingen

Maandag 10 juli  

15.00-16.00: Nederhorst den Berg

Speelplek de Vijnen 

16.30-17.30: Ankeveen

Speelplek Schimmelpenninckhof 

        

Dinsdag 11 juli 

16.30-17.30: Kortenhoef Noord 

Speelplek Rijk Loeverhof en 

Speelplek E. Blocklaan. 

Startpunt: Rijk Loeverhof

Donderdag 13 juli 

16.00-17.00: Kortenhoef Zuid

Wandeling tussen speelplekken 

Elzenhof, Pepelhof en Helderoord. 

Startpunt speelplek Elzenhof 

17.30-18.30: Kortenhoef Zuid 

Wandeling tussen speelplekken 

Pijlkruid, Rozenhof, Kikkerbeet, 

Broekbos en Suikerpot. 

Startpunt: speelplek Pijlkruid 

19.00-19.30: Kortenhoef Zuid 

Speelplek Moerendael en 

speelplek Bruinjoost

Maandag 17 juli 

17.00-18.00: Loosdrecht 

Speelplek Dennenlaan 

18.30-19.30: Loosdrecht  

Speelplek Godelindelaan 

Meer informatie
Een overzicht van de plannen en de kaarten 

voor de wandelingen is te vinden op www.

wijdemeren.nl/herinrichting-speelplaatsen

#mooiWijdemeren

@rosa_mimosa



In een deel van de straat Vrijheid in 
Loosdrecht wordt het groen onder-
houden door zo’n 15 buurtbewo-
ners. De ‘Groengroep Vrijheid’ is het 
Appelboom-project van de maand.

Regelmatig maakt de groep perken en plant-

soenen vrij van onkruid en zwerfvuil. Wanneer 

nodig snoeien zij struiken, harken de grond, 

verwijderen dode bladeren en maaien het gras. 

Geen groene vingers

Annemien Lohmann, Lies van der Waal en 

Elly van Erp zijn de drie initiatiefnemers van de 

Groengroep. Annemien: “We zijn gestart met 

een enquête. Wie van de buren heeft 

interesse? Hoe vaak en in wat voor vorm? 

Zo hebben we een sterke basis gecreëerd. 

Dat is echt mijn tip aan anderen. 

Een aantal buren zet bijvoorbeeld koffie of 

bakt koekjes. Je hoeft niet per se groene 

vingers te hebben om mee te doen!”

Goed voor de saamhorigheid 
Het initiatief is niet alleen goed voor het 

groen, maar ook voor de saamhorigheid in 

de straat. Annemien: “Je ontmoet elkaar op 

een ongedwongen manier. Doordat je elkaar 

beter leert kennen vraag je elkaar makkelijker 

om hulp als er problemen zijn. 

Meer weten? Kijk op www.deappelboom.nl 

Groengroep Vrijheid  

Wijdemeren
informeren

5 juli 2017

>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
Breukeleveen
- Herenweg 28a: verbouwen woning (20.06.17)

’s-Graveland
-  De Boomgaard 28: bouwen bedrijfshal voor het stallen van 

voertuigen (20.06.17)

- Noordereinde 15: plaatsen dakkapel (14.06.17)

- Zuidereinde 256: vergroten woning (23.06.17)

Kortenhoef
-  Bernard van Beeklaan 100: vervangen dakkapellen 

(13.06.17)

- Zoete Inval 3: verbouwen woning (21.06.17)

Loosdrecht
- Lindelaan 77: plaatsen dakkapel (19.06.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a: bouwen botenhuis 

(16.06.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a: plaatsen  beschoeiing 

(14.06.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: bouwen woning (15.06.17) 

-  Oud-Loosdrechtsedijk 13: aanleggen paardenbak 

(23.06.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 23a: maken uitweg (22.06.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 79: uitbreiden woning (15.06.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 117: Loosdrecht Jazz Festival 15 en 

16 september 2017 (21.06.17)

-  Rading naast nr. 36: kappen twee lindebomen (22.06.17)

Nederhorst den Berg
-  Middenweg 159: plaatsen drie zeecontainers (23.06.17)

-  Vreelandseweg 26: realiseren bed- en breakfast (20.06.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (035) 

65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen 

een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)
Ankeveen
-  Hollands End 8: plaatsen kapschuur/buitenlokaal (16.06.17)

-  Mr. J.C. Buhrmannlaan 54: wijzigen garagedeur naar een 

raam (22.06.17)

’s-Graveland
- Zuidereinde 162: aanleggen steiger (16.06.17) 

Kortenhoef
-  Bernard van Beeklaan 100: vervangen dakkapellen 

(23.06.17)

-  Bernard van Beeklaan 117: plaatsen dakkapel (23.06.17)

-  Kortenhoefsedijk 79: realiseren bed & breakfast (19.06.17)

-  Moleneind 72 achter: herstelmaatregelen in de laagveen-

gebieden ‘t Hol en de Weersloot (20.06.17)

- Zoete Inval 3: verbouwen woning (26.06.17)

Loosdrecht
-  Boshoek 19: vernieuwen beschoeiing en slipway (21.06.17)

- Lindelaan 77: plaatsen dakkapel (27.06.17)

-    Nieuw-Loosdrechtsedijk 181 achter: herstelmaatregelen in 

de laagveengebieden “t Hol en de Weersloot (20.06.17)

  ’t Jagerspaadje1: maken  twee koekoeksramen in de 

voorgevel (29.06.17)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 29: vergroten woning (19.06.17)

-  Machineweg 35a: aanleggen uitrit en een dam met duiker 

(27.06.17)

- Vreelandseweg 29a: bouwen woning (27.06.17)

-  Wilgenlaan 4 : bouwen woning en maken van een uitweg 

(29.06.17)

- Wilgenlaan 46: bouwen woning (29.06.17)

-  Wilgenlaan 40: bouwen woning en maken van een uitweg 

(29.06.17)

-  Wilgenlaan 54: bouwen woning en maken van een uitweg 

(29.06.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Leeuwenlaan 34, Kern 
‘s-Graveland en landgoederen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan Leeuwenlaan 34 ter inzage 

wordt gelegd.

Plan
Het ontwerpbestemmingsplan ziet op het uitvoeren van 

de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van 

State van 5 maart 2014. De Afdeling heeft aangegeven dat in 

het bestemmingsplan ‘Kern ’s Graveland en landgoederen’ 

van 1 november 2012 onvoldoende naar voren komt dat 

de ondergeschikte functies behorende bij de kwekerij van 

Leeuwenlaan 34 ondergeschikt zijn. De gemeente herstelt 

nu deze fout door de ondergeschikte functies in vierkante 

meters vast te leggen in het ontwerpbestemmingsplan. 

Tevens herstelt de gemeente een fout die eerder onopge-

merkt is gebleven. De bestemming kwekerij bleek alleen 

te rusten op een bouwvlak in het plangebied. Dat was niet 

onze intentie. De bestemming kwekerij is gelijkgetrokken 

met de agrarische bestemming.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Leeuwenlaan 34 ligt vanaf 

5 juli 2017 voor zes weken ter inzage in het gemeentehuis 

(afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van 08.30 tot 12.30 uur), 

Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpbestemmingsplan is ook 

te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Tijdens de termijn van zes weken kunt u schriftelijk een 

zienswijze indienen bij gemeente Wijdemeren, Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht. U kunt zienswijzen ook mondeling 

indienen. Hiervoor maakt u een afspraak met het secre-

tariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling (035) 65 

59 557. Wij maken u erop attent dat te zijner tijd tegen het 

vastgestelde bestemmingsplan Leeuwenlaan 34 beroep 

kan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van de Raad van State als u tijdens de terinzagelegging een 

zienswijze heeft ingediend.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
Loosdrecht
-  Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west, par-

keerplaats bij Laan van Eikenrode 49 (sportzaal), ideële 

standplaatsvergunning mobiel onderzoekscentrum van 1 

augustus t/m 30 september 2017 (21.06.17)

-  Stichting Fietsevenementen Pro Rege, De Gooise Fiets 

3-daagse vanaf ’t Jagerspaadje 30, op 1, 2 en 3 augustus 

2017 (30.06.17)

Nederhorst den Berg
-  Protestantse Gemeente, Kerkstraat 7, loterij op 7 oktober 

2017

-  Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west, par-

keerplaats bij Sporthal De Blijk en Brandweerkazerne 

aan de Blijklaan, ideële standplaatsvergunning mobiel 

onderzoekscentrum van 15 september t/m 31 oktober 

2017 (29.06.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum 

(tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij cluster 

Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen deze 

termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen 

bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Meldingen APV en 
Bijzondere Wetten
Nederhorst den Berg
-  Protestantse Gemeente, Kerkstraat 7, Rad van avontuur op 

7 oktober 2017

Op een melding is geen bezwaarprocedure van toepassing.

>  Verkeersbesluiten 
‘s-Graveland
- Zuidereinde t.h.v. huisnummer 74d: aanleggen gere-

serveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

handicap belanghebbende (27 juni 2017)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg en gedeelte Torenweg: intrekken aslastbeper-

king na reconstructie weg (21 juni 2017) 

U kunt de verkeersbesluiten inzien op 

www.officielebekendmakingen.nl. 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)
Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 

Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht hun 

verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrekken. Van 

onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van 

verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 van de wet 

BRP heeft het college van burgemeester en wethouders 

het voornemen het adres ambtshalve te wijzigen in de 

Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 

tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 

publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door 

toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

- Bekkers, C.R. geboren 6 oktober 1988, 

 uitschrijven Land Onbekend

- Van den Berg, H. geboren 12 februari 1967, 

 uitschrijven Land Onbekend

- Gaziyev, A.R. geboren 27 november 1990, 

 uitschrijven Land Onbekend

- Jager, G. geboren 12 oktober 1976, 

 uitschrijven Land Onbekend

>  Beschikking ambtshalve 
uitschrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders van de ge-

meente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van artikel 

2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen besloten 

is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande 

personen definitief op te schorten:

- Delouh, B.  geb. 12 mei 1983, uitschrijven 17 mei 2017,   

 Land Onbekend

- Bobeldijk, J.J. geb. 15 juli 1991, uitschrijven 30 mei 2017,  

 Land Onbekend

- Sjabbens, W. geb. 7 aug. 1991, uitschrijven 30 mei 2017,   

 Land Onbekend

-  van Someren, B. geb. 5 sept. 1966,  uitschrijven 30 mei 

2017, Land Onbekend

 

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 

personen verblijven, neem dan contact op de 

gemeente Wijdemeren via 14035 of mail naar 

burgerzaken@wijdemeren.nl.

Offi  ciële bekendmakingen

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 verzen-

den 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

Persoonsregistratie
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WIJDEMEREN- Aan het begin van 

de vergadering over de Kadernota 

was er een volle publieke tribune. 

Loosdrechters van de Horndijk 

en Veendijk vrezen de aanleg van 

een kanaal met damwand door de 

Loenderveense plas.

Met borden als ‘Gebiedsakkoord zon-

der ons’ en ‘Behoud stilte natuur’ vroe-

gen de actievoerders aandacht voor 

een stille Loenderveense plas zonder 

doorvaart vanaf de Wijde Blik naar 

de  Loosdrechtse plassen. In het Ge-

biedsakkoord waarvan Wijdemeren 

medeondertekenaar zal zijn, is in het 

uitvoeringsprogramma een dergelijke 

vaarverbinding opgenomen. Daar ging 

de Kadernota niet over, al heeft de ge-

meente wel 2,9 miljoen over twee jaar 

gereserveerd voor plannen van het ak-

koord. Diverse raadsleden vroegen wel 

wat het college gaat doen met deze be-

zwaren. Wethouder Jan Jaap de Kloet 

zei dat er een eerst een MER nodig is. 

Dat is een dure en tijdverslindende Mi-

lieu Effect Rapportage. Sieta 

Vermeulen van de VVD 

vroeg of het niet mogelijk 

was om eerst een kort on-

derzoek te doen of zo’n ver-

binding wel mag. Daarop 

kwam aanvankelijk geen 

duidelijk antwoord op. Later 

zei De Kloet tegenover de 

Gooi- en Eemlander dat bij 

de eerste fase van het MER-

onderzoek zal blijken of het 

juridisch mogelijk is. Dat moet eind 

december boven tafel komen. Mocht 

de vaarroute in strijd met de wet, dan 

‘Behoud stilte natuur’

Omgeving DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN -In 10 jaar tijd moet er 

een start gemaakt worden met di-

verse plannen om de Loosdrechtse 

plassen en ruime omgeving mooier 

en aantrekkelijker te maken. Dat 

staat in een Gebiedsakkoord dat 21 

partijen na de zomer zullen onderte-

kenen. Daarin spreken ze af om maar 

liefst 78 miljoen te steken in talloze 

projecten.

De provincie Noord-Holland is de 

grote financier. Niet alleen heeft de 

provincie een budget van bijna 35 mil-

joen beschikbaar voor nieuwe natuur. 

Ook van de overige 43 miljoen wordt 

van Haarlem 15 miljoen gevraagd. De 

resterende 28 miljoen wordt door an-

dere partners als de provincie Utrecht, 

het Plassenschap, Stichtse Vecht, Na-

tuurmonumenten, Waternet en de wa-

tersportondernemers naar draagkracht 

gefinancierd. Wijdemeren wil bijna 3 

miljoen reserveren. 

Regie

De 21 bij het gebiedsakkoord Ooste-

lijke Vechtplassen betrokken partijen 

zijn van mening dat dit gebied al jaren 

kampt met problemen die onvoldoen-

de worden aangepakt. Het gaat om de 

kwaliteit en beheer van de openbare 

ruimte, de verouderde publieke voor-

zieningen en de achterblijvende water-

sportsector. Voorts is de waterkwaliteit 

in een deel van de plassen slecht. Er is 

een groot baggerprobleem in de Loos-

drechtse Plassen en de uitvoering van 

een omvangrijke natuuropgave loopt 

spaak. De unieke mogelijkheden die 

landschap en natuur in dit gebied bie-

den, worden onvoldoende benut. Er is 

een goede regie nodig om tot werkbare 

resultaten te komen, patstellingen in 

hardnekkige dossiers moeten worden 

doorbroken. Het is nu of nooit!

Gebiedsakkoord

Van groot belang is dat een uitvoe-

rig herstelprogramma voor de natuur 

noodzakelijk is met het oog op het 

verbeteren van de waterkwaliteit, het 

laten terugkeren van diverse flora en 

fauna en het herstellen van het histo-

rische landschap. Op die manier moet 

de aantrekkelijkheid van het gebied 

voor bewoners en recreanten vergroot 

worden. Tegelijkertijd moet de recre-

atiesector beter worden: meer variatie 

en het hele jaar rond. Niet alleen voor 

de inkomsten, ook om bewoners en be-

zoekers van het gebied optimaal de na-

tuur te laten beleven. Echter, alles moet 

plaatsvinden binnen de grenzen van 

een versnipperd en vooral kwetsbaar 

Natura-2000 gebied. Het gebiedsak-

koord kent drie hoofdthema’s: het ont-

wikkelen van de Oostelijke Vechtplas-

sen als ‘vrijetijdslandschap’; versterken 

van de ecologische waarden van het 

gebied en een grondige verbetering van 

de recreatiesector. De maatregelen in 

het uitvoeringsprogramma zijn soms 

ingrijpend en raken veel partijen. De 

meeste maatregelen moeten nog ver-

der uitgewerkt worden. 

Een paar concrete plannen

Hoog op de agenda staat het varen op 

de ‘s- Gravelandse Vaart, met een diep-

gang van 80 cm. en minimale door-

vaarhoogte van 1.20 m. Dan moet 

er iets gedaan worden aan de Noor-

dersluis, de Corverbrug en de Zui-

dersluis. Bevaarbaarheid heeft gevol-

gen voor de natuur, oevers, fundering 

en stroming. Ook de bewoners van 

Noordereind, Zuidereind en Cannen-

burgerweg krijgen meer drukte achter 

hun huis. Misschien zouden alleen met 

de hand of elektrisch voortgedreven 

vaartuigen moeten worden toegestaan. 

Bij het volgende voorstel staan de be-

Plassen worden mooier en aantrekkelijker

woners van de Horndijk en omgeving nu al 

te steigeren van verontwaardiging. Ze wil-

len geen kanaal met damwand door de stil-

le Loenderveense plas. Dat is namelijk een 

onderdeel van de vaarverbinding vanaf het 

Hilversums Kanaal via de Wijde Blik naar 

de Loosdrechtse plassen. Geschikt voor 

sloepenvaart. Er zijn meerdere alternatie-

ven: via een nieuw te realiseren kanaal in 

de Loenderveense Plas, via een doorsteek 

door De Vuntus en via de Vuntus en ’t Hol. 

De Wijde Blik, Vuntus, ’t Hol[HS1] en de 

Loenderveense Plas zijn als N2000 gebied 

aangewezen. Om de N2000 doelstellingen 

hiervan te behouden, zullen compensa-

tiemaatregelen voor de natuur nodig zijn. 

Voorts wil men een recreatieboulevard in 

Oud Loosdrecht, meer wandel- en vaar-

verbindingen, gezonder water, herstel van 

legakkers, enzovoort.

Veel ambities. Alle detailplannen moeten 

uiteraard een volledige procedure doorlo-

pen, dus die 10 jaar zullen hard nodig zijn 

om de plassen mooier en aantrekkelijker te 

maken. Er liggen kansen. Wie durft?

wordt de MER- procedure direct gestopt. In 

september bespreekt de raad het Gebieds-

akkoord. 

 

WIJDEMEREN- In de vroege och-

tend was het gezellig druk op het 

terrein van de Drie Dorpen aan de 

Cannenburgerweg. Een bus  stond 

klaar om het CDA Wijdemeren naar  

Brussel te brengen. 

Door: Ymkje van het Riet

Een gemêleerd gezelschap van leden 

en niet-leden, van jong tot ouder stond 

klaar om op pad te gaan. Buschauffeur 

Henk zorgde voor een (voor)spoedige 

rit en bracht ons stipt op tijd bij het 

Europees Parlement in Brussel. Op het 

programma stonden een rondleiding 

door het Europees Parlement (751 le-

den en 26 talen) en een gesprek met 

CDA-Europarlementariër Wim van 

de Camp. Van de Camp en zijn mede-

werkers gaven ons een warme en infor-

matieve ontvangst en beantwoorden 

graag onze vragen.  Ook bij het CDA 

in Brussel wordt veel waarde gehecht 

aan contact met de kiezer. Aan de in-

wendige mens werd ook gedacht met 

een lunch op Place Luxemburg. En als 

je dan toch in Brussel bent mag een 

bezoek aan de Grote 

Markt niet ontbreken! 

Onze chauffeur Henk 

bracht ons vakkundig 

via de drukke en kleine 

Brusselse straatjes bij 

de Grote  Markt. Hier 

kon worden rondgeke-

ken en onze Rianne kon ons een mooie 

uitleg geven over de gebouwen op de 

markt. Met 33 graden was een Belgisch 

biertje of ander drankje op een van de 

terrassen van de Grote Markt een wel-

kome afleiding. Rond 17.00 uur koers-

CDA bezoekt Europees Parlement

ten wij weer op huis aan. Onderweg werd 

in Zevenbergen nog genoten van een ge-

zellig en lekker drie-gangen-diner. Na een 

vrolijke busreis bracht Henk ons weer stipt 

op tijd naar Ankeveen. We kijken terug op 

een prachtige dag. 
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Madelijn
Hé Sjef...

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 behaar-

de vrienden. Pup Jagger, kat Madammeke en 

konijnen Antonio en Schnitzel horen er dan 

ook helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen 

kipjes, wordt ‘s ochtends gewekt door haar 

eigen haan en rijdt in haar vakanties graag te 

paard door de natuur…

  

Vorig jaar rond deze tijd had Sjef het kamp 

van groep acht. De spetterende afsluiting van 

zijn schoolcarrière op de Regenboog in Kor-

tenhoef. Met als ultiem hoogtepunt dáárvan 

de spokentocht. Als zombies, heksen, spoken, 

horror-clowns en magere heinen verklede ou-

ders, meesters, juffen en oud-leerlingen die de 

schoolverlatertjes de stuipen op het lijf jagen in 

een donker bos. Een geweldig evenement. En 

Sjef wilde er dit jaar weer bij zijn. Niet als bibbe-

rende, schor geschreeuwde schoolverlater maar 

als brugpiepende zombie. En dat snap ik hele-

maal. Wij doen gewoon ook weer mee, want dat 

vinden we leuk!

 

Sjef heeft zijn haar zwart gespoten. En ik heb 

zijn gezicht wit geschminkt met zwarte krin-

gen onder zijn ogen en her en der bloederig 

rode vlekken. Hij ziet er vreselijk uit. Hij draagt 

zwarte kleren en zwarte handschoenen zonder 

vingers aan zijn handen. Hij heeft een bloede-

rige honkbalknuppel vast waarmee hij in de 

palm van zijn linkerhand slaat. Dóódeng!

 

We laten Sjef en zijn beste vriend (ook een 

brugpiepende zombie) alleen achter op de 

zandvlakte van de Soesterduinen, achter een 

heuveltje. In het donker. Hun strategie is om 

schreeuwend uit hun schuilplaats te rennen om 

de ‘nietsvermoeden-

de’ achtstegroepers 

aan het schrikken te 

maken. De één met de honkbalknuppel en de 

ander met een botte bijl Daarna blijven ze ze 

dan nog even schreeuwend achtervolgen, daar 

zou iedereen van schrikken toch?

 

Marc en ik zitten vijf minuutjes verder in het 

bos. Op krukjes, tussen de struiken. Met een 

kettingzaag en een ouderwetse heggenschaar. 

Te wachten op onze slachtoffers. Het is dood-

stil. Af en toe horen we gegil en de bellen van 

de spoorwegovergang. Sjef horen overal boven 

uit. ’Waaaaaaaaaaaah’.

 

Als de laatste groep voorbij is, wachten we op 

t pad op de jongens. Druk gebarend zien we 

ze in het donker opduiken. ‘En?’ vraag ik. Alles 

was helemaal volgens plan verlopen. Ze waren 

schreeuwend uit hun schuilplaats gerend. Maar 

de schrikreactie van hun slachtoffers was wat 

mat geweest. Op ‘Hé Sjef!’ hadden ze duidelijk 

niet gerekend. Ondanks dat was het toch gewel-

dig geweest. Praatjes voor tien. Grote verhalen. 

Volgend jaar weer, maar dan echt onherken-

baar verkleed. Met pruik, cape én masker.

 

De Regenboog heeft een onuitwisbare indruk 

op Sjef gemaakt. Hij heeft het er zo fijn gehad. 

En kennelijk heeft hij daar ook een onuitwis-

bare indruk achtergelaten. En kennen ze hem 

nog steeds. Dat is toch geweldig? Daar mag ik 

toch trots op zijn? Ik zie zijn silhouet in het 

maanlicht. Stevig, breedgeschouderd, heel veel 

krullend haar en helderblauwe ogen. En ja...ik 

zie het ook. Dat kan er maar ééntje zijn….

 

Madelijn de With; 06 - 22 73 21 36; 

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

NEDERHORST DEN BERG- Ter gelegenheid 

van 135 jaar Horstermeerpolder zullen op 

zaterdagmiddag 26 augustus a.s. zullen er 

de polderspelen plaatsvinden tijdens het 

Horstermeerfeest onder de noemer: Lowland 

Games.

De teams moeten bestaan uit 4 heren en twee 

dames. De minimumleeftijd voor deelname is 

16 jaar. Er kunnen maximaal 12 teams mee-

doen, dus wacht niet te lang en schrijf je in! Wil 

je met je bedrijf, je straat, je familie of vrienden 

meedoen, meld je dan aan bij Leon Smits op  

aalbertssmits@gmail.com o.v.v. ‘Aanmelding 

Lowland Games’. Vergeet niet de naam van je 

team en je teamleden te vermelden.

Kaartverkoop

De huis-aan-huis kaartverkoop voor het 

Horstermeerfeest zal plaatsvinden op zaterdag 

8 juli a.s. 

Kaarten voor de vrijdagavond met een mooie 

gecombineerde maaltijd uit de verschillende de 

rijdende keukens: E 20,=; Kaarten voor de za-

terdagavond met feestband E 12,50. 

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

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

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

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

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

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw

Aanmelden Horstermeer 
Lowland Games

•  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

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

Adverteren?
Kijk ook op www.weekbladwijdemeren.nl
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KORTENHOEF- Greet en ik kenden 

elkaar nog niet voordat ik dit por-

tret maakte. Het verzoek om haar 

te portretteren kwam van de eind-

redacteur van deze krant ‘omdat ze 

het verdient’. In eerste instantie zag 

Greet dit niet zitten, maar bij nader 

inzien belde ze me om te zeggen 

dat ze het toch wilde doen en heb ik 

een praatje gemaakt en wat foto’s 

genomen. 

DOOR: ASTRID KORPERSHOEK

Een paar weken later is het portret 

klaar en heb ik afgesproken bij Greet 

thuis om het te laten zien. Ook man 

Henk en achterkleinkind Jord zijn er. 

Jord is erg nieuwsgierig naar wat er 

in mijn tas zit en komt kijken. Zodra 

het portret tevoorschijn komt, roept 

hij: ‘Omaaaa!!!’ Nou, blijkbaar lijkt het 

dus.

Wie is Greet Liesker?

Greet – zelf met haar 82 jaar ook al 

aardig op leeftijd – doet al 15 jaar we-

kelijks vrijwilligerswerk in Veenstaete. 

Daar zorgt ze voor de koffie en de bor-

rel of gaat ze mee op dagtocht met de 

Zonnebloem. Verder doet ze aan Cae-

sar gym en aan koersballen en past ze 

regelmatig op de achterkleinkinderen. 

Ze verveelt zich nooit.

Greet draagt een groot verdriet met 

zich mee. Als ze begint te vertellen is 

dat ook het eerste dat ge-

noemd wordt: die vreselijke 

gebeurtenis op 21 septem-

ber 1987 waardoor hun 

leven plotseling compleet 

veranderde: Op die dag 

hoorden ze dat hun enige 

zoon doodgeschoten was. 

(In opdracht van zijn vrouw 

bleek later. Zij heeft een ein-

de aan haar leven gemaakt). 

Hun 2 kinderen, een jon-

gen en een meisje van 3 en 

6 werden opgehaald door 

de kinderbescherming om 

naar een tehuis gebracht 

te worden. Voor Greet en 

Henk was er echter geen 

twijfel over mogelijk dat 

zij de zorg voor de kinde-

ren op zich zouden nemen. Het heeft 

nogal wat voeten in de aarde gehad 

voor het zover was. Heel wat gesprek-

ken met kinderrechters later kwa-

men de kleinkinderen bij hen wonen. 

Greet en Henk deden alles voor hen 

wat ‘gewone’ ouders zouden doen. Ze 

gingen naar de ouderavonden, er wer-

den feestjes gegeven voor de kinderen 

en ze waren bij de geboorte van hun 

achterkleinkinderen. Nu gaat er geen 

week voorbij dat ze de achterkleinkin-

deren niet zien. Ze hebben veel plezier 

van de achterkleinkinderen. Het con-

tact met hen maakt veel goed van het 

verdriet en het gemis. Ze zijn altijd als 

ouders geweest voor de kleinkinderen. 

En nu zijn ze voor de 7 achterklein-

kinderen gewoon opa en oma. 

U lijkt me een hele sterke, positieve 

vrouw. Waar haalt u dat vandaan? 

“Ik ben altijd doorgegaan. En ik ben 

altijd goed voor mezelf blijven zor-

gen. We hebben gewoon Sinterklaas 

en kerst gevierd in het jaar van zijn 

dood. Ik zeg ook wel eens tegen an-

deren die een nare ervaring moeten 

doormaken: Blijf niet zitten, want dat 

helpt niet. We hebben het altijd gered. 

Ik hoop dat we nog een poosje gezond 

blijven!”

Kunst DOOR: JOOP GLIJN

KORTENHOEF- Het was al een week 

bekend dat het zaterdag jl. de hele 

dag  zou gaan regenen. Wanneer 

je dan  volop in de voorbereiding 

zit om een ideale locatie langs de 

Kortenhoefsedijk voor de achtste 

keer in successie om te toveren 

tot een sfeervolle replica van het 

bij kunstenaars en liefhebbers van 

schilderkunst geliefde Parijse ‘Place 

du Tertre’, dan was dit slecht nieuws. 

Het deed bij de organisatie de schrik 

om het hart slaan. Het succes van 

een buitenevenement staat of valt nu 

eenmaal met het weer. Maar schilde-

res Ingrid Jansen, gesteund door een 

fantastisch team vrijwilligers, liet zich 

niet uit het veld slaan en gezamenlijk 

werd besloten om het jaarlijkse evene-

ment gewoon te laten doorgaan. Het 

weerbericht van vrijdag jl. gaf echter 

onverwacht enige hoop op weersver-

betering in de middaguren. Onder 

een loodgrijze lucht viel zaterdag-

morgen de regen constant neer op 

zo’n dertig kramen. Daarachter waren 

de kunstenaars die druk in de weer 

om hun kunstwerken veilig te stellen 

voor de regen en een onverwacht hef-

tige windvlaag die de kramen binnen-

drong. Maar de stemming werd con-

tinue opgebeurd en hooggehouden 

door koorzang, Franse chansons en 

jazzmuziek van onder de kap van een 

hooiberg. Maar helaas, wat belangstel-

ling betrof was het lang heel stil op het 

Place du Tertre.

Weersomslag

Het was zo rond twee uur in de mid-

dag dat de regen gelukkig vermin-

derde en opklaringen zich voorzichtig 

aandienden. Even later werd het zelfs 

droog. Het duurde niet lang, of het 

aantal bezoekers nam onverwacht 

heel snel toe. Op de Kortenhoefsedijk 

ontstond zelfs de eerste opstoppingen 

en op een gegeven moment stond het 

verkeer daar muurvast. Terwijl de zon 

zich steeds meer liet zien, de tempe-

ratuur navenant opliep tot zomerse 

waarde, werden de terrassen al snel 

bezet door bezoekers die vermoeid 

uit de file kwamen en behoefte had-

den aan een hapje met natuurlijk een 

wijntje. Door de omslag van het weer 

kregen ook de kramen waarin een 

zeer gemêleerd aanbod van schilde-

rijen te bewonderen viel, te maken 

met een stroom bezoekers. Het was 

dan ook onder grote belangstelling dat  

de kunstenares Ingrid Jansen, onder 

muzikale begeleiding met het ritme van 

jazzmuziek, een demonstratie gaf van haar 

vakmanschap door in een half uur tijd een 

bijzonder fraai en heerlijk los geschilderde 

impressie van fraai geklede, optredende 

danseressen  in de ‘Moulin Rouge’ op het 

doek te zetten. Het kleurrijke eindresul-

taat, werd met een groot applaus begroet. 

Tenslotte ging aan het eind van de middag 

uit zo’n 140 tentoongestelde inzendingen 

van door leerlingen van Ingrid gemaakte 

schilderijen, waarvan 26 kunstwerken de 

finale bereikten, dit jaar de Art to Join-

prijs naar Bas Greve, als maker van het 

mooiste kunstwerk. Ondanks de aanvan-

kelijk sombere weersvoorspelling voor de 

hele zaterdag, werd door de weersomslag 

in de middaguren, het jaarlijkse evene-

ment toch nog een groot succes. Daarom 

op naar de 9e editie!        

Door weersomslag Place du Tertre 
alsnog groot succes

Portret Greet Liesker

Dinsdagavond 27 juni om kwart over 

tien kwam er een melding via hartslagnu.

nl binnen. Onze oefenavond hadden wij 

net beëindigd toen deze melding bin-

nenkwam. Hierop zijn wij met een team 

direct met de AED naar het opgegeven 

adres gereden. Ter plaatse waren er al 

een brandweerman en een andere bur-

ger (ambulancechauffeur in het dagelijks 

leven) de reanimatie gestart.  Wij hebben 

direct de AED aangesloten en hebben bij 

de reanimatie geassisteerd.   9 minuten 

nadat de reanimatie was gestart kwam de 

ambulance ter plaatse. Mevrouw is met 

spoed overgebracht naar het ziekenhuis. 

Afgelopen weekend kregen wij het be-

richt dat ze weer bij was en dat het naar 

omstandigheden goed gaat. Een goede 

reden om de brandweer ook op reani-

maties te laten rijden. Dus zullen wij de 

discussie hierover weer vervolgen.

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer
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Scholen

NEDERHORST DEN BERG- Leerlingen 

van de groepen 6,7 en 8 van de Mr. 

Kremer- en Warinschool weten nu 

veel meer van de lokale historie. 

Onder leiding van de ‘oude mees-

ters’ Herman van de Molen en Cees 

Stalenhoef rondden ze een project 

af over kasteel De Nederhorst en om-

geving. 

Godard van Reede, heer van Neder-

horst (1588-1648), heette de kinderen 

welkom in het koetshuis van zijn voor-

malig kasteel. Onder de genodigden 

waren behalve leden van de Histori-

sche Kring en De Nieuwe Vecht (die 

de Reevaart terug wil in het dorp) ook 

bestuursleden van de Harmine Wolters 

Stichting die het beheer voert over het 

kasteel. En natuurlijk de juffen Nina, 

Toos, Petra en Marjolein die de lessen 

binnenschools hadden begeleid. 

Elk groepje gaf een korte presentatie 

met beelden en teksten op de muur. 

Goed zichtbaar, niet altijd verstaanbaar. 

‘Vroeger was dit Bommelstein’

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u leren brid-

gen? Informeer vrijblijvend. Ook nieuwe 

gevorderde leden zijn welkom bij onze 

bridgeavonden op donderdag in De Berg-

plaats. Info: 0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Kort nieuws

Toch leerde je veel over de geschiedenis van 

het kasteel. Vrijwel alle aspecten kwamen 

aan de orde. Over de zandplaat waarop 

eerst een donjon stond en toen een kasteel 

dat in de loop der eeuwen steeds machtiger 

werd. Tot het verval in trad. Alfert was de 

allereerste ridder in 1257 en meneer Jonker 

in 1971 de laatste. Hij liet de ruïne geheel 

restaureren. Nu kun je nog altijd overdag 

vrij rondwandelen in de tuinen. Ook de 

Reevaart van 2,4 km. die voorlangs liep 

tot waar nu Charley’s Diner is gevestigd, 

speelde een grote rol in het dorp. Op oude 

prenten zag je de brug in het centrum. Nu 

gedempt tot parkeerplaats en Willie Das 

Plein, maar Ton Vendrig c.s. van de club 

die de Reevaart terug in het dorp willen, 

blijven vast houden aan die droom. Mees-

ter Herman zag dat wel zitten, met meer 

water en reuring in het dorp, maar mees-

ter Cees vreesde voor de parkeerplekken. 

Veel namen passeerden de revue zoals 

meneer Slump, de poortwachter die heel 

hard kon rennen op zijn klompen. Ook 

Marten Toonder wiens tekenstudio in De 

Nederhorst floreerde. Hij werd beroemd 

als schepper van de stripverhalen van Ol-

lie B. Bommel en Tom Poes. Inderdaad lijkt 

zijn stripkasteel erg veel op de werkplek van 

Toonder. Eén jongen wist zeker dat het kas-

teel vroeger zelfs Bommelstein heette. 

De presentaties gingen alle kanten op, met 

veel wetenswaardigheden. Waardoor Ne-

derhorst den Berg ervan verzekerd kan zijn 

dat deze jonge generatie bijna alle ins en 

outs van het kasteel kent. Een geruststelling 

voor de liefhebbers van de cultuur-historie. 

Ik zie het zuivere zomerlicht, als een nog woordeloos gedicht.
Het zal niet lang meer duren, de zomer komt met al zijn 
temperaturen.
De vogels heff en hun lied weer aan,
Zodat ze met zuivere tonen ons weer met mooi gezang belo-
nen.
Daar is de zomer, die schildert zich weer af voor onze ogen.
Soms na een zomerse regenbui zien wij regenbogen.
De vakantie is een uitnodiging om te dromen op de wolken 
van het leven,  
Geniet van alles, het is ons gegeven.
Een goede zomerwind waait alle gedachten op een rij, 
Een kus van de zon schenkt vergeving, 
de zang van de vogels maakt ons blij
Kom in de dans van de zomer, 
de weidse blauwe lucht, de natuur, wordt weer die dromer.....
Pluk de zomerdag, van de heldere morgen tot de koele nacht.
Ons koor Wijdemeren staat nu even in de wacht, 

Nieuwe energie vergaren van vertrouwen en op hoop van 
zegen.
Na de vakantie kunnen wij er weer tegen.
Met Rob als creatieve dirigent, daar zijn wij nu echt wel aan 
gewend.
Enthousiast begon Rob met ons te repeteren, 
het was wel wennen om het koor te keren.
De adem, het hapje, de houding, keel en tong, 
Na aardig wat oefenen klonk het of er een beter koor zong.
Zingen met elkaar geeft  een doel in het leven, om ook de passie 
door te geven.
Met Hugo voor de zuivere noten en de klank, zeggen wij bij 
deze hartelijk dank.
Hij of Zij die muziek begrijpt zal zich nooit vervelen, 
En gaan wij weer dwalen door de muziek met zuivere kelen.
De mens is bezield, zoals noten in een lied, 
In de zomer zingt het lied zichzelf, vergeet dat niet
Want zingen maakt blij en is gezond,
Strooi daarom de muziek als confetti in het rond

Nely van den Driesschen 

Zomer

DOOR:  HERMAN STUIJVER
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Integratie

WIJDEMEREN- Afgelopen zaterdag 

trokken raadsleden, wethouders 

en burgemeester op excursie door 

Wijdemeren langs de veelbesproken 

lopende projecten in de dorpen. 

Met eigen ogen konden de locaties 

worden aanschouwd met de bijbe-

horende toelichting door betrokken 

deskundigen, zodat theoretische on-

derwerpen van de raadsagenda nu 

tastbaar en visueel werden. De ochtend 

begon stijlvol in De Dillewijn waar 

een presentatie werd gegeven door 

de welstandscommissie. Daarna per 

bus naar nieuwbouw te Nedervecht 

en Overmeer-Zuid in Nederhorst den 

Berg. Om 13.00 uur bij Westend in 

Oud-Loosdrecht, een van de nieuw te 

bouwen projecten aan de Loosdrecht-

se plassen waar al zovele jaren naar 

wordt uitgekeken. Aan boord van een 

overvolle boot De Kaliwaal werd de 

lunch geserveerd en koers gezet naar 

de Muyeveldse Wetering waar deskun-

dige Louk Welter tot in de details het 

mooie legakkerproject wist toe te lich-

ten. Aangelegd aan de steiger bij Het 

Witte Huis is de groep getuige van de 

start van een Yngling zeilrace, een van 

de deelnemende klassen aan het Vrij-

buiterweekend. De tocht werd voort-

gezet richting De Porseleinhaven waar 

men van boord ging. Hier zal binnen 

een aantal weken uitbater De Dikke 

Muis verdwijnen en de bouwput voor 

het nieuw te bouwen project verrijzen. 

Daarna te voet naar Het Kompas. Met 

een afsluitende borrel en het zomerre-

ces in het verschiet, werd een nuttige en 

aangename raadsexcursie afgesloten.

Raadsexcursie Wijdemeren 

NEDERHORST DEN BERG- 

Almotasam Bela Saleh, zijn vrouw 

Fatima en hun vier kinderen doen 

hun uiterste best om zo snel moge-

lijk te integreren in Nederhorst den 

Berg. “De taal zo snel mogelijk leren 

is daarom zo belangrijk” zegt de 34- 

jarige Syrische vluchteling. 

Ruim twee jaar geleden namen Fatima 

en Almotasam het besluit dat het niet 

langer verantwoord was om in Aleppo 

te blijven wonen. “Ik had een aardige 

job als econoom op een administra-

tiekantoor en Fatima was lerares op 

een basisschool. Maar elke dag die 

bombardementen op de achtergrond, 

het lawaai van de vliegtuigen, het was 

niet meer leuk.” Daarbij kwam dat het 

leger telkenmale op de deur klopte bij 

het jonge gezin. “Ze zijn wel vijf of zes 

keer geweest, ik moest soldaat worden, 

dienstplicht tussen 18 en 40 jaar. Maar 

ik wil niet in het leger van Assad. Ge-

lukkig kon ik elke keer onderduiken bij 

mijn schoonouders.”

Met hun pas geboren jongste Taim, de 

meisjestweeling Seema en Reema (nu 

10 jaar) en de 9-jarige Mohamed deden 

ze wat duizenden vluchtelingen deden: 

’s nachts trokken ze de grens met Tur-

kije over. Daar bleven ze slechts kort. 

Toen volgde een maandenlange tocht 

door Europa. “We kwamen eerst met 

een bootje aan in Bulgarije en toen, 

ik weet niet meer, veel lopen, lopen, 

maar ook met de bus, of taxi of trein. 

Dat was echt zwaar, met die kinderen. 

Wat moet je doen, waar moet je slapen, 

waar is eten. Steeds heel veel mensen 

die ons hielpen, dat was heel goed.” 

Fatima voegt eraan toe dat ze deze pe-

riode als het ware uit haar hoofd heeft 

gewist, zoveel angst en onzekerheid. In 

Nederland bezochten ze drie AZC’s . 

Nu wonen ze een jaar in een woning in 

de Bergse schilderswijk. Drie kinderen 

gaan dagelijks naar de internationale 

schakelklas van De Dubbeldekker in 

Hilversum en Taim mag na de zomer 

naar de kinderopvang Kidswereld. 

Fatima en Almotasam zitten intussen 

ook niet stil. Fatima moet nog veel Ne-

derlands leren op het zogenaamde A-1 

niveau en de man des huizes is al gevor-

derd op B-1. Op maandag- , dinsdag- 

en donderdagochtend gaan ze naar het 

Fairfield College in Hilversum. Geluk-

kig beschikt Almotasam over een auto 

waarvoor hij in januari zijn Nederland-

se rijbewijs haalde. “Het is hier lekker 

rustig in het dorp en ik weet ook wel 

de weg in Hilversum en Weesp. Ik ben 

snel gewend aan het verkeer. Het is hier 

veel kalmer dan in Aleppo.”

Taalstage

Op school taallessen volgen (en huis-

werk maken) is belangrijk. Maar je 

leert je Nederlands nog beter als je 

veel in contact komt met Nederlan-

ders. Daarom organiseert de gemeente 

taalstages. Hetty Kastelein is de sociaal 

makelaar die aanbieders en cliënten 

met elkaar in contact brengt. Almo-

tasam was al drie maanden vier uur 

per week actief in de kantine van voet-

balclub Nederhorst. Zijn evaluatiefor-

mulier staat vol lovende opmerkingen 

over ‘zijn sociale contacten, handigheid 

met bedienen en hulp in de keuken’. 

Hij maakte meer uren dan nodig, was 

zelfstandig en nooit te laat. Nu loopt de 

ex-econoom weer geheel belangeloos 

stage bij Charley’s Diner. “Daar moet ik 

van alles doen. Steeds iets anders, in de 

keuken of in het restaurant.” Het moge 

duidelijk zijn dat je met taalstages ook 

je netwerk uitbreidt. Als volgende stap 

wil Almotasam graag aan de slag bij 

Lamme Textielgroep, hij heeft al een 

positieve referentie. Fatima kan mis-

schien helpen op de Jozefschool, ten-

slotte heeft ze acht jaar ervaring. Al-

leen, die taal…

“Maar eigenlijk wil ik alles aanpakken. 

DOOR:  HERMAN STUIJVER

Want die momenten met Nederlanders zijn 

goed voor je taalontwikkeling. Daar draait 

alles om. Ik ben afgestudeerd econoom, 

maar ik doe ongeschoold werk. Als ik maar 

vooruit kom.” Wijselijk sluit hij af met dit 

alleszeggende motto “Niks doen is geen op-

tie.”

Almotasam en Fatima: ‘Alles draait om taal’

Praisedienst
Voordat iedereen zijn koffers pakt, de 

tent klaarmaakt en de auto rijvaardig is 

voor de vakantietocht,

is er op zondag 9 juli nog een Praise-

dienst in de Willibrordkerk. Ds. Evert-

Jan van Katwijk gaat dan voor met on-

dersteuning van de inmiddels bekende 

muziekgroep Sound4Life. Het onder-

werp is een verrassing. De dienst begint 

om 16.00 uur maar vanaf 15.30 kunt u 

binnenlopen voor koffie, thee of limo-

nade. De Protestantse Gemeente van 

Nederhorst den Berg nodigt u van harte 

uit, iedereen is welkom!

Nog kaarten voor Vive Piaf 
Voor Vive Piaf, een muziektheatervoor-

stelling In de idyllische tuin van kasteel 

Nederhorst, op zondag 16 juli zijn nog 

kaarten à 17,50 te koop bij Bloembin-

derij Passiflora aan de Vaartweg 1 in 

Nederhorst den Berg (Let op: alleen 

contant betalen!) Het is ook mogelijk 

via www.GodardStichting.nl kaarten te 

bestellen.

Om 20:00 uur begint de muziektheater-

voorstelling ‘Vive Piaf ’ waarin zangeres 

Nadja Filtzer onder begeleiding van 

haar accordeonist, pianist en bassist een 

ode brengt aan de Franse zangeres Edith 

Piaf. 
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Activiteiten

NEDERHORST DEN BERG– 

Buurtcomité De Grienden/Legakker, 

organiseerde afgelopen van 16:00 

uur tot 21:00 uur een kennisma-

kingsfeest (op de hoek) van De 

Grienden en Legakker in Nederhorst 

den Berg. Het doel van dit feest was 

dat bewoners hun buren konden le-

ren kennen.

De afgelopen tijd waren er veel mu-

taties in de wijk geweest en er wonen 

inmiddels ook diverse nationaliteiten. 

Om die reden vatte Sonja Vlasblom 

met een paar anderen februari jl. het 

plan om door middel van een feest te 

weten te komen wie je buren zijn. Ook 

was er de hoop dat op deze manier vele 

nieuwe contacten zouden ontstaan. Tot 

slot sprak het comité uit een voorbeeld 

te willen zijn voor andere buurten en 

dat het feest mede daarom onder de 

aandacht van de lokale media was ge-

bracht.

Doelstelling overtroffen

Vooral dat er in totaal ruim vijftig vol-

wassenen en kinderen op het gebeu-

ren waren afgekomen, had het comité 

niet verwacht. Buurtbewoners was ge-

vraagd om eigen lekkernijen mee te ne-

men en hier had men volop gehoor aan 

gegeven. Albert Heijn was als sponsor 

gestrikt en leverde het snoepgoed voor 

de kinderen. Voor hen was daarnaast 

een springkussen en waren er allerlei 

spelletjes zodat het evenement ook zeer 

kindvriendelijk was. Verder was er een 

marktkraam met eten, een kraam met 

drinken en partytenten met statafels. 

Het geheel had bijna een professionele 

uitstraling. Ondanks een wat somber 

begin van mede organisator ‘het weer’ 

brak de zon snel door en kwam ook uit 

die hoek een welkome bijdrage.

Vervolg

Door het succes zijn Sonja en het co-

mité vast van plan dit succes een ver-

volg te geven. De sponsoring, maar 

ook de subsidie van de gemeente, en 

de inzet van de leden van het comité 

hebben een resultaat opgeleverd dat 

naar meer smaakt. Deze wens kwam 

ook een beetje terug in de koffiemok 

die alle bezoekers op het eind kregen. 

Feestelijk kennismaken

DOOR:  NIELS VAN DER HORST

NEDERHORST DEN BERG- Met di-

verse sponsoropbrengsten heeft 

de Bergse Simone van der Vlugt op 

zondag 25 juni € 3296, 55 bij elkaar 

gelopen op een parcours van 700 

traptreden in de Amsterdam Arena. 

Sterker nog, ze heeft met haar vrien-

din Miriam de Groot (400 euro spon-

sorgeld) het traject zelfs twee keer 

afgelegd. 

Door: J. Jansen

In de bovenring waren 6000 traptre-

den en in de onderring 700 treden. Eén 

trap was er voor de mensen voor wie 

elke trede een overwinning vormt. Zo 

wist de organisator van dit indrukwek-

kende evenement zelfs drie treden te 

beklimmen. Op deze dag is er voor on-

geveer 150.000 euro aan sponsorgeld 

opgehaald voor het MS-Fonds. Simone 

had de hoogste bijdrage van alle indivi-

duele deelnemers. Met hun roze sjaals 

met sponsoropdruk van twee Bergse 

sportscholen waren de dames dan ook 

regelmatig te zien op het grote scherm 

van de Arena, een mooi spektakel.

Het bracht Simone op het idee om vol-

gend jaar misschien wel weer mee te 

doen, in groepsverband. Om zodoende 

een nog hogere score te krijgen voor 

dit goede doel. In totaal heeft het MS-

Fonds al 7,5 ton opgehaald met diverse 

acties zoals het beklimmen van Mont 

Ventoux. Het grootste deel gaat naar 

onderzoek om MS de wereld uit te hel-

pen. Er was ook een onderzoeksteam 

van VU Medisch Centrum aanwezig. 

Simone van der Vlugt, zelf MS-patiënt, 

wil dan ook iedereen bedanken voor de 

steun en de sponsoring die ze van alle 

kanten heeft ontvangen. 

Simone loopt trappen voor MS

Op vrijdag 30 juni bracht rockband 

Evil Plan haar tweede EP uit, simpel-

weg getiteld E.P.II. De muziek van 

Evil Plan laat zich het best omschrij-

ven als catchy popmuziek, gespeeld 

met een rock ‘n’ roll-attitude. 

Op E.P.II weet de rockband, die bestaat 

uit Isaura Gorter (zang en gitaar), Jesse 

Janssen (gitaar), Danny Moons (bas-

gitaar) en Mats Gorter (drums), de 

balans tussen aanstekelijke melodieën 

en stevige uitvoeringen wederom erg 

goed te treffen. De titel zegt het al: 

E.P.II is de opvolger van de in 2014 ver-

schenen debuut-EP Brontosaur Sand-

wich. De titel staat echter ook voor 

de nieuwe samenstelling van Evil 

Plan, bijeen sinds medio 2015, met 

Berger Jesse Janssen in de gelede-

ren. Zoals de band het zelf zegt: 

‘E.P.II staat voor de doorstart die 

we met de band hebben gemaakt. 

Het is een nieuw hoofdstuk in 

onze geschiedenis, met een nieuwe 

sound en een nieuwe EP.’E.P.II is 

vanaf 30 juni te beluisteren via o.a. 

iTunes en Spotify. In het najaar be-

gint de band aan een uitgebreide 

tour langs Nederlandse podia.

Evil Plan met E.P. II

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.

Kom gezellig bridgen  op donderdagavond 

om 19.30 uur bij Bridgeclub Wijdeme-

ren; locatie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 035-

6561131 of www.bcwijdemeren.nl

Kort nieuws

Die hadden het opschrift: “Buurtfeest 2017. 

Kom nog eens een bakkie doen”.

Dit feest was echt voor de buurt De Grien-

den/Legakker. Wie weet kunnen andere 

buurten hier inderdaad een voorbeeld aan 

nemen en krijgen we in de zomer van 2018 

een hele reeks van dit soort mooie en gezel-

lige initiatieven.

Ja, ik word collectant
De Nierstichting is altijd op zoek naar 

nieuwe collectanten. Hebt u nog wat tijd 

over en wilt u écht iets voor een ander 

betekenen, meldt u dan aan als nieuwe 

collectant voor de Nierstichting. 

De collecteweek is dit jaar van 17 -23 

september. Mogen wij op u rekenen?

Ga naar https://www.nierstichting.nl/

wat-jij-kunt-doen/word-collectant/ of 

neem contact op met de collectecoör-

dinator van Kortenhoef, Brigitte Plagge, 

06 - 27453085.

MLDS in Nederhorst
De collecte heeft voor de Maag Lever 

Darm Stichting heeft in Nederhorst 

den Berg meer opgebracht dan vorig 

jaar. Het was nu 2110,40  euro ( 2016: 

1839,58). Coördinator Marijke Kok wil 

alle collectanten en gulle gevers harte-

lijk bedanken met dit prachtig resultaat. 

Hebt u de collectant gemist en wilt u 

toch nog iets doneren?  Geen probleem, 

dit kan alsnog via www.mlds.nl of sms 

Buik naar 4333. 
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Op 22 juni deed Rick Bos mee aan een 

Handbike Battle in het Oostenrijkse 

Kaunertal. Hij overbrugde een af-

stand van 20 km, van 1100 m. naar 

2150 m. hoogte, met stijgingsper-

centages tussen 4 en 14%. 

Rick: “Het was een geweldige erva-

ring waar uiteindelijk 120 handbikers 

aan mee deden. De sfeer was de hele 

week geweldig, iedereen was in opper-

ste stemming. De dag zelf was het 33 

graden wat het fietsen extra moeilijk 

maakte, maar de organisatie had alles 

perfect geregeld. Onderweg waren er 

veel waterposten waar je je bidon kon 

vullen en een plons over je kop kon 

krijgen. Ook stonden er veel mensen 

met fruit en andere hapjes. Ik ben uit-

eindelijk in 5 uur en 23 minuten boven 

gekomen. Ik heb mijzelf wel een aan-

tal keren als ik een haarspeldbocht om 

kwam en omhoog keek afgevraagd of 

het wel mogelijk was om tegen zo’n 

muur op te fietsen, maar je kunt duide-

lijk meer dan je denkt.”

Je kunt meer dan je denkt

Nieuws Club 4711
Uitslag zomercompeti-

tie biljarten (maandag-

poule)

26 juni: W. Clements (4 

pt.), J. van Greuningen (2 

pt.), B. Worp (2 pt.), M. Zieleman (0 pt.)

Uitslag zomercompetitie biljarten 

(donderdag-poule)

29 juni: H. Stalenhoef (8 pt.), T. Otten (7 

pt.), W. Clements (6 pt.), M. Verlaan (5 

pt.), M. v.d. Velden (4 pt.)

Uitslag zomercompetitie biljarten (za-

terdag-poule)

1 juli: M. v.d. Velden (12 pt.), A. de Bruin 

(8 pt.), J. van Wijnen (8 pt.), J. van Greu-

ningen (4 pt.), K. Jacobs (2 pt.), M. Ver-

laan (2 pt.)

Programma

Donderdag 6 juli 19.30 uur: zomercom-

petitie biljarten, zaterdag 8 juli 16.00 

uur: maandtoernooi koppelklaverjassen, 

maandag 10 juli 19.30 uur: zomercompe-

titie biljarten

Openingstijden bar (ook voor niet-le-

den) + contact

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur, telefoon 06.20.40.80.58

Sport DOOR:  CEES STALENHOEF

Op 23 juni jl. is de Dutch Pilot Gig 

Association (DPGA) officieel opge-

richt.  De DPGA is een organisatie 

die de belangen van alle pilot gigs in 

Nederland vertegenwoordigt. 

Als zustervereniging van de CPGA 

(Cornish Pilot Gig Association, www.

cpga.co.uk), is het zeeroeien in gigs de 

snelst groeiende roeidiscipline in zowel 

Engeland als Nederland. De sport kent 

een lange traditie en het basismodel 

stamt uit 1835.

Prioriteit is het opstellen van een 

klasse reglement voor polyester gigs 

die in Nederland mogen deelnemen 

aan wedstrijden. Het gigroeien is een 

eenheidsklasse wat de sport bijzonder 

maakt. Dit willen de roeiers blijven be-

houden en vooral promoten. Op 7 en 8 

oktober is het EK voor gigroeien. Dat 

wil de DPGA ook faciliteren. De Bergse 

watersportvereniging De Spiegel maakt 

ook onderdeel uit van de DPGA, waar-

van ‘hun’ Anton Sempel secretaris is. 

Dutch Pilot Gig Association opgericht 

Clubkampioenschappen Rijvereniging Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG- Afgelopen 

donderdag, vrijdag en zaterdag von-

den weer de jaarlijkse clubkampioen-

schappen plaats bij de Rijvereniging 

Nederhorst den Berg op de manege 

Laanhoeve aan de Meerlaan. Het ge-

hele seizoen hebben er wedstrijden 

plaatsgevonden in de onderdelen 

springen en dressuur. In deze wed-

strijden kon men zich plaatsen voor 

de finalewedstrijden die dit weekend 

plaats vonden.

Op donderdagavond was het onderdeel 

springen. Juryleden Marco Grotendorst 

en Gerrit  Bergman werden op deze 

avond geassisteerd door Doede Keu-

nings, een autoriteit in het paardrijden. 

Maar liefst acht maal reed hij mee in de 

begeleiding van de gouden koets met 

Prinsjesdag en hij is jarenlang inten-

dant geweest van het Koninklijk Huis 

in Soestdijk. In de klasse-I startten 14 

deelnemers. Clubkampioen werd Merel 

Stuur op Vitalis. In de klasse-II startten 

6 deelnemers: eerste werd Esther Hooij-

meijer op Tyrona. In de klasse-III start-

ten 3 deelnemers: hier werd Monique 

Bruinsma op Eblesse eerste. Dank aan 

ringmeesters Jordy Lunten en Daphne 

Moolenbeek .

Dressuur

Vrijdagavond was de avond van de dres-

suur. In verschillende klassen gingen 36 

ruiters van start. Een fikse taak voor ju-

rylid Anne Marie Riechelman en haar 

schrijfster Merel Stuur. In de NI werd 

Manouk van Rijn op Floortje eerste met 

112 punten; in de N2 ging de prijs naar 

Christina Broekhuis op Floortje met 112 

pnt; in de B, eigen paarden, was Rosalie 

de Mol op Amigo met 197 pnt. de beste; 

in de B, manegepaarden, werd Danique 

v.d. Broek op Held met 192 pnt. de nieu-

we kampioen. Bij L1 manegepaarden 

ging de prijs naar Rocha Waals op Resi 

met 188 pnt; L1 eigen paarden werd 

Sylvia Loman op Frederique eerste met 

196 pnt; In de L1, L2 en M1, paarden ex-

tern, ging de eerste plaats naar Tanja v.d. 

Bosch op Floortje 190 pnt.

Mounted Games

Zaterdag startte met de jaarlijkse Moun-

ted Games. In 6 groepen van 5 deelne-

mers werd er gestreden door de jongste 

leden in allerlei spelletjes op, met of 

‘over’ het paard. Onder de bezielende lei-

ding van Marieke van Schaik wist de ac-

tiviteitencommissie hier weer een groot 

feest van te maken. De groepjes moes-

ten mega zaklopen, een parcours afleg-

gen op het paard, een quiz oplossen, een 

woordpuzzel oplossen, een driepoot-

race lopen en een uitbeeldspel uitvoe-

ren. De Clubkampioenen werd groep 

4 met Donna, Elsa, Roosje, Sofieke en 

Evelien, onder leiding van Ilse met 103 

punten. Het sluitstuk van de Clubkam-

pioenschappen wordt altijd gevormd 

door de cross. Onder leiding van Laura 

van der Wurf werd een prima parcours 

in de buitenbakken en op de drafbaan 

gecreëerd. Publiek en jury vonden het 

zeer spannend. In de B-Klasse gingen 15 

deelnemers van start, uiteindelijk won 

Kelly Joosens op Amé. Ruud Verhoef op 

Zakerno was dermate snel, dat hij Club-

kampioen werd. De meeste stemmen gingen 

naar Resi als Paard van het Jaar en Nador 

werd Pony van het Jaar. Na de prijsuitreiking 

konden deze kampioenschappen afgesloten 

worden met een gezellige barbecue.

Gig-roeien op Loosdrecht

Fietsgilde ‘t Gooi 
Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 8 juli 

de dagtocht ‘Vechtstreek Noord’. Deze 

prachtige tocht gaat door een grote 

verscheidenheid van landschappen en 

de Vecht, via Nederhorst en Nigtevecht 

naar de historische stad Weesp. Op 

zondag 9 juli is de dagtocht ‘Zandaf-

gravingen’. Op geen plek in Nederland 

zijn zandafgravingen zo spectaculair 

verlopen als in het Gooi. De gids laat dit 

zien rond ’s-Graveland, Bussum, Naar-

den, Crailo en Hilversum. Beide tochten 

starten om 10.00 uur vanaf de Kerk-

brink Hilversum (museum). Deelname 

kost € 3.00 p.p. S.v.p. zelf een lunchpak-

ket meenemen.

Meer informatie: www.fietsgilde.nl

Splint Media in de sneeuw
Op zaterdag 8 juli neemt Team Splint 

Media deel aan de ‘Snow Obstacle Run’ 

bij Snowworld Zoetermeer. Ze gaan 5 

km. hardlopen door de sneeuw met ex-

treme obstakels onderweg. Het zal een 

behoorlijke uitdaging voor de lopers 

worden. Dit event wordt georganiseerd 

door de Mentelity Foundation van Bi-

bian Mentel om zoveel mogelijk geld op 

te halen voor haar stichting. Dan mag 

de  uitgever van haar aankomende boek 

natuurlijk niet ontbreken. 
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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 

Een sportieve zondagmiddag op de Kwakel in Kortenhoef. Bij manege ’t Knolleke 

deden ± 40 kinderen op drie onderdelen dressuurproeven. Even verderop waren er 

77 deelnemers bij een pittige StrongKids Run, georganiseerd door Thuiz Bij. 
Wijdemeren in Beeld
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WIJDEMEREN- Vorige week deden 13 

leerlingen van schaakschool ’t Slimme 

Pionneke een schaakexamen. 

Schaakmeester Patrick Kreuning felici-

teerde:  Opstapje 1: Evy;  Opstapje 2: Do-

minique; Stap 1: Rick, Brad en Cas; Stap 

2: Luuk, Rinse en Jort en Stap 3: Noah. De 

prijzen voor de schaakcompetitie gingen 

dit jaar naar: St. Antoniusschool: Noah 

(beker eerste plaats), Rogier kreeg de zil-

veren medaille en Rinse de bronzen. Jort 

kreeg de aanmoedigingsprijs voor zijn 

doorzettingsvermogen. 

Op de Joseph Lokinschool ontving Rick de 

beker voor de eerste plaats, Fabiënne kreeg 

zilver en Brad brons. Evy kreeg de aan-

moedigingsbeker omdat ze eigenlijk geen 

zin meer had en toch bleef komen om in 

elk geval examen te kunnen doen. Patrick 

was tevreden en hoopt hen allen komend 

seizoen weer te treffen. 

Geslaagd voor schaken 

KORTENHOEF– 27 juni was alweer de 

zesde editie schoolzeilen in Wijdemeren. 

Ottenhome en Sportservice ’t Gooi or-

ganiseerden dit speciale zeilevenement 

voor leerlingen uit groep 7. Maar liefst 

driehonderd scholieren gingen het water 

op om kennis te maken met de zeilsport.

Na het grote succes van de vorige vijf edi-

ties was ook dit keer Ottenhome gastheer. 

Wederom stelde deze Kortenhoefse jacht-

haven haar boten en accommodatie ter 

beschikking. Bij het organiseren van het 

evenement werd veel hulp en ondersteu-

ning geboden. Ruim dertig zeilinstruc-

teurs kwamen vrijwillig opdraven om de 

kinderen in een boot de plas op te nemen. 

Na afloop werden de begeleiders op hun 

beurt weer getrakteerd op een lunch van 

Ottenhome. 

Doel

De cursus wordt gegeven om leerlingen 

kennis te laten maken met de zeilsport. 

En passant krijgen ze iets mee van de vele 

plassen die onze gemeente rijk is. Eduard 

van Winsen van Sportservice legde uit: 

“We zijn ooit in contact gekomen met 

Tim Emmelot, eigenaar van Ottenhome. 

Hij vond het gek dat kinderen in zo’n wa-

terrijk gebied vooral in contact kwamen 

met de schaatssport, en niet zozeer met 

het zeilen. Vandaar dat hij op een gegeven 

moment bedacht om al die boten ter be-

schikking te stellen en er iets mee te doen. 

Sportservice is toen de schakel naar de 

scholen toe geworden. Overigens worden 

wij weer gesubsidieerd door de gemeente 

Wijdemeren. Verder is de organisatie een 

gezamenlijke inspanning. Bijzonder dat er 

zoveel mensen vrijwillig willen gaan varen 

met deze groep kinderen”. Ook een aantal 

mensen van Sailability deed mee. Dat is 

een landelijke stichting die zeilen mogelijk 

maakt voor mensen met welke beperking 

dan ook.

Pret

Eduard en een paar juffen maakten een 

paar keer een ronde over het water langs 

de vele bootjes om te kijken hoe het ging 

en of alles in orde was. De leerlingen had-

den duidelijk veel plezier. Vele zwaaiden 

naar de juffen en waren enorm enthou-

siast. Een aantal boten kende ook vooral 

natte leerlingen vanwege watergevechten 

die ze hadden gevoerd. Gelukkig voor de 

vrijwillige kapiteins waren zij daarbij bui-

ten schot gebleven. Later – inmiddels weer 

aan wal – zat een groepje kinderen van de 

Curtevenneschool uit Kortenhoef na te ge-

nieten. Wie had er gestuurd? “Ik, ik, ik, ikke, 

ikke, ik!!” barstte het los. En weten jullie 

wat bakboord is? “Links! En stuurboord is 

rechts”. En zagen jullie de juffen nog voor-

bij varen? “Ja, we hebben nog geroepen. Ze 

gingen heel hard”. Was het voor iemand de 

eerste keer dat je gezeild hebt? Meerdere 

vingers gingen omhoog. Wat vonden jullie 

er leuk aan? “Nou, het was heel gezellig” zei 

een meisje, ”en we moesten samenwerken 

samen om te sturen”.En zo kwam het grote 

evenement tot zijn einde. Later die avond 

gingen alle leerlingen ongetwijfeld met een 

voldaan gevoel… onder zeil.

Schoolzeilen bij Ottenhome




