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Zoveel mogelijk mensen betrekken
bij herindeling
WIJDEMEREN- Burgemeester Freek Ossel kijkt terug op een half
jaar als waarnemend burgemeester. “Dat is een korte periode, maar
genoeg voor een eerste beeld van Wijdemeren. Dat beeld is soms
verrassend en nieuw voor mij, zonder te willen generaliseren.”
Door: Herman Stuijver
Zo ontdekte burgemeester Ossel dat de Horstermeerpolder
een aparte plaats inneemt tussen de kernen Nederhorst den
Berg en Ankeveen en dat Oud
Loosdrecht echt heel anders is
dan Nieuw. Kenmerkend voor
de verschillen tussen de dorpen
vond de Amsterdammer Ossel
de vier Sinterklaasontvangsten,
variërend van de, als vanouds,
druk bezochte intocht in Loosdrecht tot de sfeervolle, kleinschalige ontvangt in Ankeveen.
Plussen en minnen
Een bijzondere, positieve ervaring van de eerste maanden
Wijdemeren was de ondertekening van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.
“Met 22 partijen werken aan
dit mooie natuurgebied biedt
enorme kansen. Dat geeft hoop
en vraagt doorzettingsvermogen, gezien de uitvoeringsperiode van tien jaar. We moeten
het wel waarmaken.” Burgemeester Ossel viel met z’n neus
in de boter toen bekend werd

wat er allemaal is fout gegaan
met de Belastingsamenwerking
Stichtse Vecht, Weesp, Wijdemeren. “Dat stemde mij zeer
verdrietig, omdat het koren op
de molen is van diegenen die
zeggen dat het niet deugt bij de
lokale overheid. Het beeld uit
de kritische evaluatie vraagt om
erkenning, om het leren van
fouten, maar ook om het voortvarend aan de slag gaan met
oplossingen.” Als voorzitter van
de BSWW is Freek Ossel wel
tevreden over het feit dat de
onafhankelijke Waarderingskamer meekijkt en dat het nu
vrijwel zeker is dat de beschikkingen op tijd de deur uitgaan.”
In de nabije toekomst zal hij
samen met de gemeentebesturen nadenken of de BSWW in
deze vorm kan doorgaan. Dat
heeft ook alles te maken met de
bestuurlijke herindeling die in
2018 zijn beslag krijgt.
Veel communiceren
“Advies aan de politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen? Haha, ik hoop dat de
politieke partijen op basis van

Foto: Hermien Lam

wat ze nu met elkaar hebben
afgesproken, enige continuïteit
aanhouden in de meningsvorming. Dat ze daarop verder
bouwen.” Graag vasthouden
aan eerdere uitspraken, benadrukt de burgemeester.
Die zichzelf ziet als ambassadeur die het proces van de bestuurlijke toekomst begeleidt.
Hij wil naar de provincie, andere gemeenten, regionale en
andere overlegstructuren naar
buiten treden om duidelijk te
maken waar Wijdemeren naar
toe wil. “Het allerbelangrijkste
is dat duidelijk communiceren met de inwoners van Wijdemeren. Herindeling is geen
spelletje voor een kleine groep.
We moeten het publiek breed
informeren, zodat zij desgewenst hun stem kunnen laten
horen. Naast de emoties heb je
een bestuurskundig verhaal en
je moet helder zijn wat het gaat
betekenen voor de burgers.”
Freek Ossel zou het heel mooi
vinden als iedereen kan reageren op wat het ontwerp voor
de toekomst wordt. In welke
vorm dat zou moeten plaatsvinden, weet hij nog niet. “Ik
sluit nu geen middel uit.” B&W
schreven in een reactie aan de
provincie Noord-Holland dat
ze bij het principebesluit voor
een fusie met Hilversum nergens een zin lazen over het
draagvlak. “Dat het provinciebestuur helemaal niet ingaat op

de diverse onderzoeken zoals
dat van WM2020 vindt het college een slechte zaak” herhaalt
hij ferm. “Ik hoop dat ze dit
ter harte nemen. Herindeling
blijft immers een bestuurlijke
verantwoordelijkheid van de
provincie” meent Freek Ossel. Hoe de politieke partijen
ermee omgaan, is aan hen, de
aanstaande verkiezingen zullen
een fraai strijdtoneel opleveren.
Overigens vindt de burgemeester dat de stem van de inwoners
belangrijk is, maar dat er ook
een regionaal belang is.

“De symboolwaarde van
een burgemeester is groot.
Het is belangrijk dat
mensen het gevoel hebben
dat ze ergens hun verhaal
kwijt kunnen”
Bevoegdheden
“De symboolwaarde van een
burgemeester is groot. Het is
belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze ergens hun
verhaal kwijt kunnen” vervolgt
de burgemeester. Die erop wijst
dat hij niet de man is die even
iets op kan lossen. Wel kan
een burgemeester bemiddelen
tussen mensen of bij tragische
omstandigheden zijn gezicht
laten zien. “Burgervader is een
wat ouderwetse term, maar mij
betreft nog steeds van toepassing. Ik heb de indruk dat de

meeste inwoners er echt waarde aan hechten.” Daarnaast
zou Ossel graag zien dat een
burgemeester meer bevoegdheden krijgt. “Je bent nogal
gebonden, zelfs als het gaat om
de veiligheid, maar je wilt geen
valse verwachtingen wekken.”
Als voorbeeld noemt hij een
nieuwe wet ‘Woonoverlast’
met meer mogelijkheden om
in te grijpen, maar zonder een
uitwerking wanneer een burgemeester kan optreden. Bij de
politie ontmoet de burgemeester een welwillend oor. “Die samenwerking is prima.”
Nieuwjaar
Vooruitlopen op zijn Nieuwjaarsspeech van a.s. maandag is
er niet bij. Maar Freek Ossel wil
sowieso de kracht van de dorpen en de energie van de bewoners prijzen. Voorts wil hij
zijn blijdschap uitspreken over
de natuurplannen op de langere termijn. Dat is bij elkaar
volgens hem: ‘het Wijdemeerse
goud’. Tevens wil hij onderstrepen dat het van groot belang is
dat Wijdemeren beschikt over
een goed ambtelijk apparaat,
waarin fors geïnvesteerd moet
worden. Het behoud van het
eigen karakter van de dorpen
staat bovendien buiten kijf. Dat
onderstreept de burgemeester
met een fraaie slotleuze ‘Als je
’t zelf doet, ben je sterker dan je
zelf vermoedt’.

2

Weekblad Wijdemeren

Donderdag  januari 

Belangrijke telefoonnummers
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
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
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
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut
PSZ de Gruthut
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 - 22301476
0294 - 252359
06 -10566343
06 - 33890949
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
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius
Zo. 7 jan.: 09.30 uur:
W. Balk,
Wo. 10 jan.: 09.30 uur:
J.Dresmé.
◗ St. Martinus
Vr. 5 jan.: 09.30 uur:
W. Balk,
Za. 6 jan.: 19.00 uur:
W. Balk.
Wo. 10 jan.: 19.00 uur:
J.Dresmé.
◗ OLV Hemelvaart
Zo. 7 jan.: 09.30 uur:
L. Wenneker,
Do. 11 jan.: 09.30 uur:
J. Dresmé.
Verzorgingshuizen
◗ Veenstaete
Vr. 5 jan.: 15.00 uur:
W. Balk.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 7 jan.: 10.00 uur:
Ds. P.H. van Gilst.
◗ De Graankorrel
Zo. 7 jan.: 10.00 uur:
Ds. R. Beltman.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 7 jan.: 10.00 uur:
Ds. M.J. Schuurman.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 7 jan.: 09.30 uur:
Ds. F.A.J. Heikoop.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 7 jan.: Geen dienst

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 17 dec.: 10.00 uur: P. Stolk
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 3 dec.: 12.00 uur:
Ds. E.J. Hempenius

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa: Zondag 7 januari FILM Murder on the Orient Express
Woensdag 10 januari Cityquiz
Inschrijven via cityquiz@wesopa.nl Donderdag 11 januari
FILM Insyriated
Info: www.wesopa.nl
Iedere vrijdag gratis inloopspreekuur van Versa Welzijn op
de Lindelaan 98, Loosdrecht.
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor
vragen over (financiële) administratie en beantwoord en (digitale) formulieren.
‘t Wijdehuis, een ontmoetingsplek voor iedereen die een
steuntje in de rug nodig heeft
om iets te ondernemen. Op

ma.- en do.middag van 12.30 –
16.30 (incl lunch + koffie/thee,
kosten €5,00). Wilt u meer weten of zich aanmelden: Herma
Kleve, Versa Welzijn, hkleve@
versawelzijn.nl of 035- 6231100
Zingen? Dat kan bij het Gemengd Koor Wijdemeren. Zij
repeteren elke woensdagavond
van 8-10 uur in de Bergplaats,
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U
bent van harte welkom!
Elke donderdagavond klaverjassen in ’t Achterom (achter
r.k. kerk aan de Kerklaan in
Kortenhoef). Tussen 21 sept.
en 26 april, aanvang 20 uur.
Competitie of gewoon gezellig.

Activiteiten agenda
WANNEER
do. 04 jan.
04/ 05 jan.
zo. 07 jan.
zo. 07 jan.
zo. 07 jan.
ma. 08 jan.
di. 09 jan.
wo. 10 jan.
wo. 10 jan.
do. 11 jan.
do. 11 jan.
do. 11 jan.
za. 20 jan.
zo. 21 jan.
di. 23 jan.
wo. 24 jan.
do. 25 jan.
za. 27 jan.
zo. 28 jan.
do. 08 feb.

TIJD
21.30 u.
13.00 u.
11.00 u.
11.00 u.
15.00 u.
19.30 u.
14.00 u.
13 / 14 u.
19.30 u.
15.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
20.00 u.
15.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
11.00 u.
20.00 u.

WAT
Nieuw seizoen biljart Tien van Rood
Vogelsnacks maken (volw.)
Kindervoorstelling: ‘De Rattenvanger’
Warm welkom Natuurmonumenten
Jamsessie D3D Jam
Nieuwjaarsreceptie Wijdemeren
Nieuwjaarsreceptie ouderenbonden
AGV 50 jr.: Free Run Workshop
Film: Ray
Nieuwjaarsreceptie ouderenbonden
Lezing sterrenkunde: Fast Radio Bursts
Concert: Jazzdiva Fay Claassen
Concert: Peter en zijn muziekvrienden
Concert: Jeroen Zijlstra en band
Commissie Maatsch. en Sociale Zkn.
Commissie Ruimte en Economie
Commissie Bestuur en Middelen
Concert: Quantz Quintet
Kindervoorstelling: over kamermuziek
Gemeenteraad

WAAR
Wapen van Ankeveen
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
Dillewijn, Ankeveen
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
De Drie Dorpen, Ankeveen
Dillewijn, Ankeveen
Bergplaats, NdB.
Sporthal De Blijk, NdB.
Dillewijn, Ankeveen
’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
Oude Kerkje, Kortenhoef
Oude Kerkje, Kortenhoef
Dillewijn, Ankeveen
Rading 1, Loosdrecht
Rading 1, Loosdrecht
Rading 1, Loosdrecht
Willibrordkerk, NdB.
Dillewijn, Ankeveen
Rading 1, Loosdrecht
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Door: Herman Stuijver

Geen stoplichten oversteekplek Overmeerseweg
WIJDEMEREN- Een amendement van De Lokale Partij om
alsnog een oversteekplaats
met stoplicht neer te zetten
op de locatie OvermeersewegBrilhoek in Nederhorst den
Berg werd met kracht verworpen door 17 van de 19 raadsleden.
Het agendapunt ‘Vervangen
geregelde
oversteekplaatsen’
leidde onverwacht tot een korte
en scherpe discussie in de gemeenteraad. Het was oorspronkelijk een zogenaamd ‘hamerstuk’ waarvoor geen spreektijd
nodig is. Gert Zagt van De
Lokale Partij wilde het toch
bespreken, dat mag altijd. Hij
kwam met een amendement (=
wijzigingsvoorstel) om de stoplichten niet weg te halen. Dat
stuitte op grote weerstand bij
de overige raadsleden. Omdat
er een 30 km- zone komt, zou
een stoplicht niet meer nodig

zijn. Daarmee had de raad al
in 2016 ingestemd. Raadsbreed
zeiden de leden Hennis, Vuijk,
Boermans, Vermeulen, Poels
en Verbruggen allen dat het
ging om een experiment.

“Hoofdzaak is, het moet
veilig zijn. Het is veiligheid
sec en veiligheid gevoel
(…..). Als dat gevoel van
onveiligheid blijft bestaan,
dan zetten we die GOP
terug. Het stopcontact zit
al onder de stoep.”
Waarbij een terugkeer van de
stoplichten mogelijk is, maar
dat ze mee gingen in de redenering dat het bij een rood of
groen- signaal gaat om ‘schijnveiligheid’. De inrichting van de
weg en de snelheidsbeperking
boden al voldoende veiligheid.
Ook het advies van de politie

steunde deze oversteekplaats
zonder lichten. Bovendien
wees Sieta Vermeulen (VVD)
op een overleg met bewoners,
ambtenaren en politie, waar ze
bij aanwezig was, dat er weliswaar veel vragen waren. Maar
ook begrip.
Daarentegen hadden DLP ‘ers
Gert Zagt en Alette Zandbergen, met foodtruck op de Kerstmarkt, veel klachten gehoord
over het weghalen van de stoplichten. “De 30 km- zone werkt
niet, er wordt niet gehandhaafd. Dat geeft veel zorgen bij
de bewoners” zei Zagt. Toen hij
in tweede instantie reageerde
dat het ‘beter was aan de voorkant preventief iets te doen dan
later als er wat gebeurd is. Die
zorgen uitten bewoners’, vielen
diverse raadsleden over hem
heen. Robby Israel (OLib) verwoordde dat gevoel van hen
door ‘de insinuatie alsof de rest

van de raad niet hecht aan de
veiligheid’ krachtig te bestrijden. Bovendien meende hij dat
het niet juist was om ‘ongefilterd meningen van inwoners
over te nemen’.
Ook wethouder Reijn ontraadde het amendement sterk. Hij
had veel overleg gevoerd. Hij
benadrukte dat het in de eerste
plaats gaat om veiligheid.

DLP ‘ers Gert Zagt en Alette
Zandbergen kregen geen steun
(foto: Douwe van Essen//WWK)
“Hoofdzaak is, het moet veilig
zijn. Het is veiligheid sec en
veiligheid gevoel (…..). Als dat
gevoel van onveiligheid blijft
bestaan, dan zetten we die GOP
terug. Het stopcontact zit al onder de stoep.”

Wethouder maakt ‘uitzonderlijke manoeuvre’
WIJDEMEREN- In het langlopende dossier ‘Snippergroen’
waarbij de gemeente grond terug wil vorderen van inwoners
stemde de gemeenteraad in
met een handreiking van wethouder De Kloet. Hij is bereid
om drie dossiers zelfs na een
gerechtelijke uitspraak alsnog
te laten beoordelen.
Vanaf het moment dat Wijdemeren in december 2011 ruim
600 brieven de deur uitdeed
naar bewoners die onrechtmatig gemeentegrond zouden
gebruiken, was er onrust. Veel
meningsverschillen over de
verjaringstermijn van 20 jaar
of over details betreffende de
oppervlaktemeters. Het ‘Landjepik’- dossier was een blok aan
het been van diverse wethou-

Sieta Vermeulen trok haar
amendement in
(foto: Douwe van Essen//WWK)

ders die niet in staat bleken om
het een en ander in kalm overleg te settelen. Na de verkiezingen van 2014 kreeg het bureau
Eiffel de opdracht om aan de
keukentafel de geschillen met
de burgers op te lossen.

de koopsom, juridische en andere kosten. Dat leidde op z’n
zachtst gezegd tot verbazing.
Zodat de gehele raad op instigatie van Robby Israel (OLib)
het gemeentebestuur aanzette
tot nieuwe stappen.

‘Zo kon het gebeuren dat
twee buren naast elkaar
met dezelfde tuin, dezelfde
haag en dezelfde strook
‘ingepikte’ grond, totaal
verschillend behandeld
werden’

Handreiking
Uiteindelijk was wethouder
Jan-Jaap de Kloet bereid om
drie arresten van het Gerechtshof Amsterdam alsnog langs
de Eiffel-lat te leggen. De Kloet
noemde dit een ‘uitzonderlijke
manoeuvre’ omdat hij de gerechtelijke uitspraak wel juridisch correct vindt. Als uit het
onderzoek blijkt dat er in de
ogen van Eiffel inderdaad sprake is van verjaring, dan zal de
gemeente instemmen met het
eigendom van de bewoners en
zullen de koopsommen worden vergoed. Voorts herhaalde
de wethouder een toezegging
uit 2014 dat de gemeente bereid
is om het verschil in prijs tussen
de eerder afgehandelde zaken
en het latere ‘lagere’ tarief van
Eiffel te vergoeden. Bovendien
wil de gemeente sowieso alle
‘pre- Eiffel’-dossiers opnieuw
doornemen. Met uitzondering
van de elf dossiers die met een
gerechtelijke procedure zijn geeindigd.

Het revindicatiedossier heette
voortaan ‘Snippergroen’. Hoewel de voortgang langer duurde
dan gepland, kwamen er positieve geluiden naar boven. Het
leek pais en vree.
Recent echter stelde Rik Jungmann van de Wijdemeerse
Webkrant een vorm van rechtsongelijkheid aan de kaak. Zo
kregen veel bewoners van de
Cannenburgerweg in Ankeveen kosteloos de erkenning
van verjaring. Terwijl anderen,
voordat de Eiffel-dames langskwamen, waren beland in een
keihard juridisch gevecht met
de gemeente. ‘Zo kon het gebeuren dat twee buren naast elkaar met dezelfde tuin, dezelfde
haag en dezelfde strook ‘ingepikte’ grond, totaal verschillend
behandeld werden’ schreef Rik.
De een kreeg de grond gratis en de ander heeft in totaal
ruim 20.000 euro betaald aan

Geen einddatum
Vooral dat laatste zou verbazing kunnen wekken in de gemeenteraad.

Waarom wel de drie Gerechtshof-zaken ‘hereifelen’
en die andere elf oude
rechtszaken niet?
Inhoudelijk gaf De Kloet daarop geen antwoord, alleen dat
hij die dossiers niet bestempelde als ‘uitzonderlijk’.
De motie van VVD ‘er Sieta
Vermeulen om ook die overige dossiers te betrekken bij de

afhandeling, moest ze terugtrekken omdat niemand haar
steunde. Verder drongen raadsleden aan op snelheid. Bovendien was iedereen het eens met
de woorden van Martin Vuijk
dat ‘dit proces zich nooit mee
mag herhalen’. Tot slot hechtte
Jan-Jaap de Kloet eraan dat hij
alle kwesties in een persoonlijk
gesprek met de betrokkenen
wil afronden. “En dat vergt tijd”
zei hij en dus wilde hij zich niet
vastleggen op een einddatum.

Tijdelijke brug
verwijderd
NEDERHORST DEN BERGAnne Rutger Fortuin stuurde
de redactie bijgaande foto. De
tijdelijke brug die Vaartweg en
Ankeveensepad in Nederhorst
den Berg verbond, is verwij-

derd. Blijkbaar vorderen de
wegwerkzaamheden op Dammerweg en Willie Das Plein en
omgeving. Hopelijk zal de natuur van het schapenweitje dan
ook in ere worden hersteld.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109
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
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com

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.

Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg. 0294251451.
Beautycenter Monique
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
Tel. 035-6562753/06-47376085
Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382
SZ Weesp. Tel. 0294-418722
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
Charley’s Diner
is t/m 25 januari 2018
Gesloten i.v.m. Verbouwing
www.charleys-diner.nl

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
Div. bedrijfs/opslag ruimtes te
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2
Ind. Terrein “De Slenk” Telnr:
035-656 3517 Frans@verhuizers.nl
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Te koop ovengedroogd
berken hout.
Per krat gestapeld 1 m3 € 120,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl
NIEUW: ZHINENG YOGA
06-41814252/www.prismacoaching.com
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waardebepaling ?
035 - 656 0235

Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Garagebox t.h. gevraagd
in Horn en Kuijer. Tel.
06-13528508 na 18.00 u.
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
BEELDHOUWEN/boetseren
er is nog plaats op
zaterdagochtend en maandagmiddag zie www.beeld
houwatelierkortenhoef.nl
RELATIECOACHING:
06-41814252/www.prismacoaching.com
FAMILIEOPSTELLINGEN:
06-41814252/www.prismacoaching.com

www.despotfabriek.nl

Januari nieuws
Open Atelier
Don. 11 en 25 jan. van 9.30-12.00 u.
Locatie: Kidzwereld
Platanenlaan 3, (bij voetbalvelden)
De Spotjes:
Vetbollenpoppetjes
Zat. 13 jan. van 9.30 - 11.30 uur
Locatie: Kidzwereld
Platanenlaan 3
Handwerkatelier
Don. 25 jan. van 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Enerki, Vreelandsewg 37 a
Kijk ook op onze website:
www.despotfabriek.nl

Programmaladder januari
Zondag 7 januari 2018
KINDERVOORSTELLING
Ida van Dril en Michiel Schreuders
Programma: De Rattenvanger – vanaf 6 jaar
Aanvang 11.00 uur. Kaarten € 7,50
Woensdag 10 januari 2018
FILM Ray
Aanvang 19.30 uur. Kaarten € 6,50
Zondag 21 januari 2018
CONCERT Jeroen Zijlstra en band
Programma: Waterman
Aanvang 15.30 uur. Kaarten € 18.00
Zondag 28 januari 2018
KINDERVOORSTELLING
Alle Hoeken van de Kamermuziek
Programma: Kras – vanaf 2 jaar
Aanvang: 11.00 uur. Kaarten € 7,50
Theater De Dillewijn • Stichts End 57
1244 PL Ankeveen • info@dedillewijn.nl

Het team van

Krijn Voorn Woninginrichting
wenst u een sfeervol 2018

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680
www.kvwoninginrichting.nl

Sleutel
Service

Nieuwjaarsrecepties
De ouderenbonden ANBO,
KBO en PCOB organiseren
zoals ieder jaar in alle drie de
dorpskernen een nieuwjaarsreceptie voor hun leden en
belangstellenden.
Deze zullen worden gehouden op:
Dinsdag 9 januari: Bergplaats in Nederhorst; aanvang 14.00 uur. Woensdag
10 januari: Emtinckhof in
Loosdrecht; aanvang 15.00
uur. Donderdag 11 januari:
‘t Achterom in Kortenhoef;
aanvang 14.00 uur.
Wij stellen het op prijs om
met u te toosten op het nieuwe jaar.

Kort nieuws
We gaan weer gezellig klaverjassen in de sportkantine
de Blijk op dinsdag avond
van 20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 september tot mei/juni.
Nieuwe leden van harte welkom
Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé
Wijdemeren. In de Brasserie van Veenstaete te K’hoef.
Weggooien? Mooi niet! Zie:
www.natuurlijkwijdemeren.
nl of bel: Marjolijn Bezemer:
06- 48545227.

Stukadoorsbedrijf

R. Kostelijk
Wenst u het beste voor 2018
J.H. Valkenburglaan 36 • 1241 BH Kortenhoef
Telefoon 035 - 6560407 • Mobiel 06 - 20079104
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Politiek

Door: Herman Stuijver

Nog meer nieuws uit de
gemeenteraad
WIJDEMEREN- Er waren nog
een paar leuke en minder leuke
nieuwsfeiten uit de laatste gemeenteraad van het vorig jaar.
• Na een serie installaties van
jonge of relatief jonge fractieassistenten van diverse politieke partijen de afgelopen
maanden was het nu de beurt
aan de Onafhankelijk Liberalen om een nieuwe medewerker te presenteren. Dat was
Marilyn Newalsing die zwoer
de rechten en plichten van
de plaatselijke volksvertegenwoordiging met ‘Zo waarlijk
helpe mij God’ te bevestigen.
• Financieel wethouder De
Kloet kwam op het allerlaatste
moment met een ‘winstwaarschuwing’ aan de raadsleden.
Bij de vaststelling van de
ozb-tarieven was uitgegaan
van een gemiddelde waardestijging van 8,81 %. Het gezamenlijke belastingorgaan van
Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) heeft op
dit moment 30% van de woningen getaxeerd en komt uit
op 6,5% waardevermeerdering. Dat is 2,3% minder dan
geprognosticeerd. Dat betekent dat de opbrengst wellicht
€ 100.000,- lager uitvalt dan
verwacht. Toch wilden de
raadsleden de belastingverordening niet op het laatste
moment wijzigen. Dorpsbe-

Deze overtuiging is gebaseerd
op zijn betrokkenheid bij de
partij (onder meer als bestuurslid) en de partijstandpunten die
hij in deze roerige tijden consequent heeft uitgedragen. Daarnaast ziet Dorpsbelangen een
goede lijsttrekker in De Kloet
vanwege zijn beleid en de resultaten die hij behaalde als wethouder financiën, duurzaamheid, recreatie en toerisme.
Ria Hennis (2) en René Voigt
(3), zeer goed ingevoerd in

2018 wordt het jaar......
WIJDEMEREN- Ons alfabet telt 26 letters. Aan 26 vrouwen en
mannen uit de vijf dorpen vroeg de redactie wat zij hopen en
verwachten van 2018. Dat levert een gevarieerd beeld op van
onze inwoners. Een mooie mêlee van wensen en verlangens,
idealistisch, praktisch, overtuigend, poëtisch, krachtig, realistisch en met visie.

2018 WORDT VOOR MIJ HET JAAR …………

A

nneke Stokman (Nederhorst den Berg)
waarin naar ik hoop mijn Syrische bijlesvriendin slaagt voor
haar inburgering; waarin onze Syrische kleermaker in het Cultureel Centrum heel veel klantjes krijgt; waarin ik hoop dat wij,
oude Bergers, de nieuwe Bergers met open hart tegemoet zullen treden.

B

langen-fractievoorzitter René
Voigt reageerde laconiek:
“Ach, een tonnetje minder.”
Zekerheid is er pas als alle
woningen zijn getaxeerd, dus
de financiële tegenvaller voor
de gemeente kan nog alle kanten op.
• Veel complimenten waren
er voor de ‘Nota reserves en
voorzieningen’. Jan-Willem
Nienhuis (CDA) die goed op
de hoogte is met financiën
vond het zo’n goed stuk, met
visie, dat hij alle raadsleden
adviseerde om het te printen
en mee te nemen in de tas.
Het zou namelijk een volledig
overzicht geven van de geldstromen van de gemeente.
• De hele raad was tevreden
over de ‘Toekomstvisie kleine
scholen’ van wethouder Van
Rijkom. Al meenden CDA-

Marilyn Newalsing is de eerste
fractie-assistent van OLib
(foto: Douwe van Essen // WWK)
runner up Rosalie van Rijn en
D66- leider Joost Boermans
dat de term ‘visie’ niet klopte.
Ze vonden het meer een opsomming. In ieder geval was
er enig optimisme over de
lichte groei van het totaal aantal leerlingen op de basisscholen in de vijf dorpen. Hoewel
de wethouder geen garantie
wilde uitspreken voor scholen
die onder de kritische grens
van 72 leerlingen komen, zag
ze geen gevaar voor de komende vier jaar. Gezien de
getallen voor handhaving van
de scholen die de besturen
hanteren en de verhoging van
de kleinescholentoeslag.

Lijst Dorpsbelangen gereed
WIJDEMEREN- Kiesvereniging
DorpsBelangen heeft op de
ledenvergadering Jan-Jaap de
Kloet gekozen als lijsttrekker
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Het bestuur meent in De Kloet
(geboren en getogen in onze
gemeente) een geschikte kandidaat gevonden te hebben die
DorpsBelangen uitstekend kan
vertegenwoordigen tijdens de
campagne en de verkiezingen.

5

wat er in de dorpen speelt en
beide doorgewinterd in de
Wijdemeerse politiek, zitten te
popelen om de nieuwe DorpsBelangen- raadsleden wegwijs
te maken en te begeleiden. Patricia IJsbrandij (4) lijkt nieuw
in de politieke arena, maar
heeft zich geruime tijd als
journaliste van de NieuwsSter
al in allerlei zaken verdiept.
Patricia studeert ook
cultuurwetenschappen,
wat natuurlijk een extra verdieping geeft op
een aantal dossiers. Rob
Duikersloot (5) is juridisch medewerker bij de
Rechtbank Amsterdam.
Hij is intensief bezig geweest met de realisatie
van de loopbaan van
de Bergse Runnersclub.
Rob draait ook al weer
enige tijd mee als fractieassistent.
Jacob Doets (6) is eigenaar van de Stal Hilver-

zicht en penningmeester van
de vereniging ‘Ster van Loosdrecht’. Jacob is als geen ander
op de hoogte van de problematiek die in dit gebied speelt. Op
de 7e plaats staat ex-wethouder
Jaap van Waveren. Co de Kloet
jr. wil blijkbaar in de voetsporen van zijn vader treden, want
hij is ook verkiesbaar.
Patricia IJsbrandy, nr. 4 op de lijst.

ram de Kloet (Kortenhoef)
zonder Ken Uw Dorp Quiz, maar met een gezellige Koningsdag met voorafgaand een spectaculaire OranjePop in de Fuik.
2018 wordt ook het jaar met een prachtige Sinterklaas- intocht
en een sportieve uitbreiding van onze geweldige sportruimte
Buro Sport. Al met al een vrijwilligersjaar.

C

ora Vlug (Loosdrecht)
dat ik eindelijk die mooie camera kan kopen waarmee ik vastleg hoe mijn kinderen zélf hun speelgoed opruimen, waarmee
ik selfies maak waar Doutzen jaloers op is en foto’s maak van
iedereen die mij lief is. Een album vol met mooie herinneringen. Ik ga ervoor.

D

ick ’t Hoen (’s-Graveland)
dat ik weer zal omarmen wetende dat het vreugde en verdriet
kan brengen. En om in de gemeenschap waarin ik leef kenbaar
te maken dat natuurbeheer en cultuurhistorie niet ten koste van
financieel gewin mogen verpauperen of verloren gaan.

E

veline Welle (’s-Graveland)
van de carnaval als prinses Eveline. Samen met prins Joop I en
de overige hofhouding willen we er een geweldig carnavalsweekend van maken. Wil je een avond lekker feestvieren en gezellige mensen ontmoeten, kom dan zaterdagavond 10 februari
langs in ’t Akkoord. Zondagmiddag is de middag van de optocht en het kindercarnaval.

F

rans Hendriks (Kortenhoef)
waarin ‘mijn’ S.V. ‘s-Graveland 97 jaar wordt. SVS verricht een
buitengewone sociale functie. Aan actieve ( thans 580 spelende
leden) en passieve recreatie biedt de vereniging veel (Wijdemeers) vertier. Dit alles is mede mogelijk door de vele SVS-vrijwilligers (nu 200!) die jaarlijks meerdere activiteiten voor sporters en niet-sporters organiseren. Ook in 2018 zal SVS hiermee
doorgaan.

G

ert Wouters (Loosdrecht)
waarin ik met het Loosdrechtse koor Fun4All uitbundig het
5-jarig bestaan ga vieren met een geweldig jubileumconcert
op 18 maart 2018 in het Muziekcentrum van de Omroep in
Hilversum en met een feestelijk koorweekend in het najaar in
Maastricht, inclusief optredens op en rond het Vrijthof. Ik heb
er zin in!

H

ans Hazes (Ankeveen)
om er 100% te zijn, om samen met anderen het mooiste ervan
te maken te maken, samen met Ilja de mooiste momenten te
beleven.

I

ngrid Kroon (Loosdrecht)
van heerlijke dagen op het water, genieten van de zonsopkomst
en -ondergang, het terugkeren van de dieren in het opgeschoonde Vuntus-natuurgebied, het lachen van kinderen tijdens hun feestjes, het verkennen van nieuwe samenwerkingen
en het zien opbloeien van jong talent, hard werken maar vooral
heel erg genieten van wat we iedere dag op die sups voor elkaar
krijgen

6
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Wij wensen u allen
een gezond en
smakelijk 2018!
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

aannemersbedrijf

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

Wijnands
Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

Lezers schrijven...
Ode aan vrijwilligers
Met grote verbazing las ik
‘Wijdemeren Informeren’ in
het Weekblad Wijdemeren
van 20 december jl. In het hart
van het blad trof ik de 4 pagina tellende bijlage namens ons
gemeentebestuur. De spread
(vakterm voor de 2 middelste
pagina’s, voor reclamemakers
na de voor- of achterpagina
de mooiste positie van een
tijdschrift of krant) bestond,
ogenschijnlijk, uit een hommage aan alle vrijwilligers uit
onze dorpen. Maar als je de
tekst wat beter leest en vooral
de foto’s wat beter bestudeert,
is het eigenlijk niet meer dan
compliment aan onze bestuurders. Van de 14 foto’s staan er
op 10 alleen maar wethouders
of de burgemeester. Die dan
misschien toevallig op de Vrijwilligersdag ook een paar handen hebben uitgestoken.
Begrijp mij niet verkeerd. Ik
heb waardering voor het werk
van het college: ‘it’s a hell of
a job’ en ook al genieten de
meesten van u niet mijn politieke voork(l)eur, laten we blij
zijn dat iemand het doet.
Maar als je de vrijwilligers van
onze dorpen een veer in de
bips wil steken, begin dan niet

bij jezelf. Uit ervaring weet ik
dat deze ‘spread’ een commerciële waarde van al gauw ruim
€ 2.000,- vertegenwoordigt
(ongetwijfeld door de thesaurier van het gemeentehuis wel
wat naar beneden onderhandeld). Maar dat geld lijkt me
niet bedoeld om – met het oog
op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen – het
college nog eens van zijn beste kant te laten zien. Het ging
toch om de vrijwilligers? Het
zou u sieren als u die dan ook
centraal had gesteld. Gewoon
met naam en toenaam. En stuk
voor stuk met een mooie foto.
Een echte ‘hall-of-fame’.
Zal ik een voorzetje geven?
(Sorry, misschien wat Kortenhoefs gekleurd maar ik spreek
dan ook even uit mijn Kortenhoefse ervaring):
De kanjers van Scouting Klaas
Toxopeus (2x Sander, Gerlinde, Diederik en nog een stuk
of 15 andere staffers), toppers van ODIS volleybal (Eric
Hulshof, Sabine van Kooten,
Kirsten van de Ancker, Dennis van den Heuvel, Jaap en
Gerdie van Bijleveld en nog
vele anderen), Kees de Haan
(moge hij ruste in vrede) en

Gedateerde stacaravans
Het Provinciaal bestuur is
mijns inziens een democratisch gekozen orgaan en vertegenwoordigt daarom de
meerderheid van de bevolking.
Hoe fout is dan ook de laatste
opmerking in uw artikel in het
Kwartaalblad getiteld: ‘Grondige opknapbeurt voor de Oostelijke Vechtplassen’. Daarin
staat letterlijk (ik citeer): ‘Het
is interessant voor ondernemers (men doelt daarmee op
het onderhoud van de huidige
vegetatie rondom de plassen),
want daarmee keert het karakteristieke uitzicht op meren en
plassen terug.’
Alhoewel ik deze stelling sterk
in twijfel trek, ga ik verder

met de volgende, voor mij nog
veel kwalijkere, uitspraak: ‘In
ruil voor hun medewerking
daaraan willen zij inspelen op
recreatietrends door verhuur
van ecolodges in plaats van de
gedateerde stacaravans. Door
deze aanpak profiteren natuur
en recreatie.’ Zoals u, als volksvertegenwoordigend orgaan,
behoort te weten, zijn de door u
en zeer waarschijnlijk ook door
de ondernemers genoemde
ecolodges financieel bereikbaar
voor slechts een klein deel van
de bevolking.
Het merendeel van de recreanten kan dergelijk accommodaties niet bekostigen en zijn
daarom afhankelijk van die

Tweeledige gedachten over vuurwerk
Op Oudejaarsnacht zat ik om
24.00 uur met mijn zeer bange hondje Fiora op zolder en
heb zo zeer van het geweldig
mooie en grote vuurwerk boven ons kleine dorpje genoten.
Lekker warm en vooral zo veilig zat ik te kijken. Geen cent
moest ik uitgeven - dat hebben
mijn dorpsgenoten gedaan en dat massaal - ik mocht genieten. En liet mijn gedachten
gaan - wat een verspilling, milieuverontreiniging, oorlogsla-

waai in een vredig land enz.
en waarvoor? Een lichtflits een
knal, wat rook - en dan de volgende. Je moet ervan houden,
het leuk vinden en het geld
ervoor over hebben. En toch
dacht ik nog iets vreemds - ik
wil graag diegene bedanken
die dat (ook) voor mij gedaan
hebben. En de jongens, die ondanks het slechte weer - al
vroeg (maar niet zo wild) aan
het knallen waren, ja, aan hen
heb ik ook gedacht. Waarom

Pieter Luijer van het Akkoord,
Toine, Bert en Bianca van de
Treffers, John de Ruig, Marc
Degekamp, Frans Hendriks en
nog minstens 50 anderen bij
SV ’s-Graveland, Corrie Haselager en Gerdie van Bijleveld
(ja daar is ze weer) van ODIS
gym, Saskia Luijer van ‘van alles en nog wat’, Jan Kemphorst
en Dick Blom van de Ankeveense IJsclub, Nine de Jongh
en Bianca Roelofs van TV
Westerveld, Mariska van Wijk
en Robert-Jan Ruwers van de
ouderraad Antonius, André
Slooff en Sander de Leeuw van
Wijdemeren Beach, Ron Vos,
Ronald Kempers (e.v.a.) van
SFG. Ik kan zo nog wel even
doorgaan. En ik weet zeker
dat anderen deze lijst kunnen
aanvullen met nog veel meer
mooie namen. Laten we dat
dan ook doen! Als u echt van
mening bent dat de vrijwilligers een pluim verdienen (en
dat doen ze), geef ze die dan
ook. Maak er volgend jaar een
mooie dubbele of tweedubbele
pagina van vol met foto’s van
die vrijwilligers. Met mooie
bijschriften. Waar mensen blij
en trots van worden.
Viktor Franzen, Kortenhoef
door u zo denigrerend genoemde ‘gedateerde stacaravans’. Een
schande daarom dat u zo gemakkelijk over de belangen van
de minderdraagkrachtige recreanten heen stapt met dergelijk ondoordachte uitspraken.
Ik hoop ook oprecht op een reactie uwerzijds en eigenlijk nog
meer op een vermelding van
deze opmerking mijnerzijds in
uw kwartaalblad, zo nodig met
uw reactie daarop.
De rest van de plannen is wel
goed te noemen met wellicht
de aantekening dat omwonenden zeker niet gecharmeerd
zijn van de geplande nieuwe
vaarroutes.
Herman W. Rammers,
Loosdrecht

weet ik niet, maar onze straat
werd gespaard, het viel reuze mee. Dat vond zelfs mijn
hondje, en anderen ook - dat
heb ik ondertussen gehoord.
Dus wil ik iedereen bedanken,
die nog kan zien (vele hadden
pech) en die nog alle vingers
hebben en die - zonder het te
weten, mij een kleurrijke en
wonderschone jaarwisseling
hebben cadeau gegeven.
Doris Schmidt-Merz,
Nederhorst den Berg
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’t Wijdehuis ook naar Nederhorst den Berg en Loosdrecht
WIJDEMEREN - Het college van
burgemeester en wethouders
heeft besloten ‘t Wijdehuis in
2018 ook uit te breiden met
Wijdehuizen voor Loosdrecht
en Nederhorst den Berg. In Kortenhoef is ‘t Wijdehuis vanaf
januari een dagdeel per week
extra open.
’t Wijdehuis is er voor iedereen
die buurtgenoten wil ontmoeten of een steuntje in de rug
nodig heeft. Er zijn wekelijke
ontmoetingsgroepen voor onder andere mensen met beginnende dementie of voor
mantelzorgers. Ook zijn er vrije
inloopochtenden. Deelname
aan de Wijdehuizen is gratis.
Wel wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor koffie,
thee en lunch. Wethouder Van
Henten vertelt dat ze de Wijdehuizen ziet als een ‘huis van het
dorp’ waar mensen ook aan de
eenzaamheid kunnen ontsnappen. “Het is een diverse groep
mensen die eraan mee doet.
Je zou het ook een maatwerkvoorziening kunnen noemen,
want hierdoor kunnen de deelnemers ook langer thuis blijven.” Zowel de huisartsen als
consulenten van de gemeente
kunnen inwoners verwijzen
naar ’t Wijdehuis. Daarnaast

Aan het begin van de middag verzamelen de wethouder,
fractieleden, assistenten en bestuursleden van beide partijen
zich in de hal van de Emtinckhof in Nieuw Loosdrecht. Iets
meer rood dan groen, maar
dat mag de pret niet drukken.
Zelfs Evelyn Citroen, ook wel
bekend als clown Bijouxxx, is
vanuit het Noord-Hollandse

2018 wordt het jaar......
2018 WORDT VOOR MIJ HET JAAR …………

J

acqueline Valkonet (Nederhorst den Berg)
waarin nieuwkomers en oudgedienden open en warm naar elkaar toe samenleven in onze dorpen.

K

ees van Oorschot (’s-Graveland)
waarin het leven zacht voor ons is, met wederzijds respect, zonder kleinheid en angst, met zin in het nieuwe, zonder bekrompenheid, juist gul en open. Een wakker, geestig en nieuwsgierig
jaar, zonder gekonkel en gedraai, behoorlijk eerlijk, vol verstand
en gevoel, met geduld en liefde. Zo’n jaar dus!

L

eo Wenneker (Nederhorst den Berg)
waarin, hoop ik, de volgende wensen in vervulling gaan: Dat
alle vrijwilligers en mantelzorgers de waardering krijgen die ze
verdienen; Dat aan de Zwarte Pietendiscussie nu eindelijk eens
een einde komt; Dat u allen, die dit leest, elke dag een aangename verrassing overkomt.
horen nogal wat mensen via via
van deze voorziening.
Kortenhoef
In Kortenhoef is ’t Wijdehuis
in
appartementencomplex
Veenstaete (ingang bruggetje
Parklaan). U bent welkom op
maandag en donderdag van
12.30 tot 16.30 uur (inclusief
lunch). Op woensdag is er tussen 10.00 en 12.30 uur een vrije
inloop.
Nederhorst den Berg
Eind januari bent u op woensdag welkom voor de vrije inloop tussen 9.30 en 12.00 uur
en van 12.30 tot 16.30 uur voor
de ontmoetingsgroep (inclusief
lunch) in de Gele Kamer van
het Sociaal Cultureel Centrum
aan de Blijklaan 1. Daar is de

Entree Wijdehuis Kortenhoef
organisatie in handen van Versa Welzijn.
Loosdrecht
De King Arthurgroep (Thuiszorg) organiseert vanaf medio
op donderdag een vrije inloop
tussen 14.00 en 16.30 uur in het
3Luik. Op de vrijdag is er een
ontmoetingsgroep tussen 9.30
en 14.30 uur; inclusief lunch.
Adres: Drieluik, Acacialaan 2.
Aanmelden
Aanmelden kan bij Herma Kleve of Iris Klarenbeek van Versa
Welzijn. Hun gegevens: iklarenbeek@versawelzijn.nl, hkleve@versawelzijn.nl of (035) 62
31 100. Zie ook www.wijdemeren.nl/wijdehuis.

PvdA/GrL deelt oliebollen uit
WIJDEMEREN- Op de laatste
zaterdag van 2017 deelden
PvdA- en GroenLinks-leden
ruim 400 oliebollen uit aan bewoners van vier zorgcentra in
drie dorpen.
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Koedijk afgezakt naar het plassendorp.
Het duurt even voordat iedereen weet wie op welke gang
gaat uitdelen, maar dan begint
de pret. Want dat is het, bij
elke voordeur is de verrassing
groot. Niet iedereen is gek op
de oliebollen, maar het gebaar
wordt enorm gewaardeerd. En
gelukkig maken de lokale politici er geen show van om hun
politieke idealen te etaleren.
Wel heeft Stan Poels achteloos
een bus poedersuiker in zijn
linker broekzak gestolen om
de bruine vetmonsters nog
eens extra te besproeien. De

baksels vliegen er doorheen,
regelmatig moet de voorraad
worden aangevuld. Evelyn Citroen heeft haar trekharmonica
meegenomen en twee passende
liedjes gecomponeerd. Vooral het Oliebollenlied slaat aan.
Uit volle borst zingen Sandra
van Rijkom c.s. mee met ‘Een
oliebol, dat is een ding die eet
je uit je hand. Maar komen er
vier pootjes aan, dan is het een
olifant. O ho ringe de dinge’.
Na de Emtinckhof trok de karavaan van 12 linkse personen
naar de Beukenhof, naar Veenstaete in Kortenhoef en De
Kuijer in Nederhorst den Berg.

M

ariska Leurs (Nederhorst den Berg)
waarin ik samen met ons koor ‘All Directions’ een heel bijzonder
evenement ga uitvoeren: Op 22, 23 en 24 maart zal ‘De Passion’
opgevoerd worden in de Ankeveense katholieke kerk. Voor informatie en kaarten: www.alldirections.nl Ik wens alle koorleden
veel succes bij de voorbereidingen in de komende maanden.

N

ick IJkhout (Nederhorst den Berg)
van een mooie persoonlijke uitdaging, namelijk starten met
mijn nieuwe baan. Daarnaast zal het in het teken staan van vrijwilligerswerk. Actieve verenigingen maken ons dorp mooi en
gezellig. Waar een klein dorp groot in kan zijn. Maar het allerbelangrijkste blijft een gezond 2018.

O

lga Ekelenkamp (Kortenhoef)
waarin ik, samen met mijn collega’s van Natuurmonumenten,
ga werken aan ruimte voor de natuur. Dat kan op grote, maar
óók op kleine schaal! Een paar terrastegels verruilen voor bloeiende planten om bijen te helpen, ruimte maken in je agenda
voor een mooie wandeling óf een natuurverbinding voor de otter aanleggen. Ik wens alle inwoners van gemeente Wijdemeren
heel veel ruimte voor de natuur toe en nodig iedereen van harte
uit om ons hierbij te helpen!

P

atrick Kreuning (Ankeveen)
waarin de puntjes op de – i - worden gezet en bestuurders (landelijk, regionaal en lokaal) naar de bevolking gaan luisteren.
Geen fusie!

Q

uirina Fokke (Kortenhoef)
waarin diverse bouwprojecten worden afgerond. Een bijdrage
aan de samenleving waar eenieder, onafhankelijk van afkomst
of geloof, van kan gaan genieten. Samen ervaren en beleven van
al dat moois wat

R

ik Jungmann (Kortenhoef)
van de helden van de lokale pers, de local heroes, de persmuskieten, die de politiek bij de les houden en misstanden aan de
kaak stellen voor een beter, eerlijker en bovenal leuker Wijdemeren. Hou vol mannen en vrouwen van het vrije woord!

S

abine Hendriks (Loosdrecht)
Actief, Buurtjes, Concerten, Drive, Eten ,Familie, Gezondheid
& Genieten, Hamburg, Inzet Jaarrekeningen , Kursusprojekt,
Liefde ,Mooie momenten & Mezelf, Nee hebben we, ja kunnen we….., Ouders, Participatie Project, acQuisitie, Rust(iger),
Stichting SLOEP, Thuis,Uitgaan, Vriendinnen & Vrienden,
Wijdemerenfonds, Xenofiel, Ysclub De Loosdrechtse Plassen,
Zomer. Ik wens iedereen een onwijs prachtig 2018!

T

jitske van Emden (Nederhorst den Berg)
van een ‘plan van aanpak Verkeersbordenbeleid’ in Nederhorst
den Berg. Als je er op let, zie je zoveel onnodige verkeersborden. Deze voegen niets toe aan de verkeersveiligheid, werken
eerder verwarrend, ontsieren het dorp en zijn een verspilling
van gemeenschapsgeld.

8

Weekblad Wijdemeren

Donderdag  januari 

KUD Quiz

Prijzengeld naar Ouderencomité Kortenhoef
KORTENHOEF – Op woensdag
20 december hebben Britt,
Daniëlle en Daphne namens
zanggroep Bluez het gewonnen prijzengeld van de Ken Uw
Dorp-quiz overhandigd aan het
Ouderencomité Kortenhoef.

Schouten Groen B.V.
H o v e n i e r s b e d r i j f
ontwerp, aanleg, onderhoud, schuttingen, (sier)bestrating,
polyester, plantenbakken, vlonders, vijvers, waterpartijen
Loodijk 9, 1243 JA ‘s-Graveland • Tel.: 035 - 656 00 61 • Fax: 035 - 656 18 80
www.schoutengroen.nl • E-mail: hoveniers@schoutengroen.nl

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
콯 0294 - 25 12 00
쾷 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

De derde plaats was goed voor
125 euro. Het geld werd symbolisch overhandigd aan de
voorzitter, Esmeralda Schalkers. Zij vertelde dat het Ouderencomité elk jaar rond Pasen
collecteert voor het jaarlijkse
uitje van de ouderen van Kortenhoef. Met het geld wordt elk
jaar in september een dagje uit
georganiseerd voor ongeveer
80 ouderen (75+) van Kortenhoef. Er wordt busvervoer gere-

geld, er is koffie met gebak, een
lunch en een diner. Hoewel er
van de ouderen een kleine eigen
bijdrage wordt gevraagd, kan
dit dagje alleen plaatsvinden
met behulp van de vrijwilligers

en van het collectegeld van het
Comité. Zanggroep Bluez was
dan ook erg trots deze bon te
mogen overhandigen.

Praktijkondersteuner Jeugd
doet het goed
WIJDEMEREN- De Praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd
(POH) doen het goed, blijkt uit
een proef. Wethouder Betske
van Henten is zo tevreden dat
ze ermee door wil gaan.
Voor de huisartsen was het
doorverwijzen naar de Jeugdhulp nieuw, ze hebben dus behoefte aan ondersteuning. Terwijl de gemeente graag grip wil
hebben op doorverwijzingen
naar specialistische zorg. Enerzijds omdat het met een praktijkondersteuner vaak sneller
gaat en zo licht mogelijk als kan
en zo zwaar als nodig. Boven-

dien heeft het een positief effect
op de kosten. De proef startte
in juli 2016: per normpraktijk (2350 patiënten) wordt 1
uur POH Jeugd vergoed. Drie
praktijken deden mee: 4 uur in
Loosdrecht, 2,5 uur bij huisartsenpraktijk Hoflaan en 1 uur
bij Suijker & Siebeling te Kortenhoef. In een jaar kwamen er
ongeveer 100 jongeren tot 18
jaar langs, waarvan de helft direct kon worden geholpen. Dat
is binnen 10 dagen. De andere
helft werd doorverwezen. Uit
de evaluatie blijkt dat de vragen
dus vroegtijdig kunnen worden
geholpen. Ook is er sprake van

de-medicaliseren. Het gaat over
het algemeen over opvoeding,
gedrag en psychische problemen. De gemeente schat dat het
niet doorverwijzen ongeveer
een kwart goedkoper is. Het
minimale tarief GGZ (geestelijke gezondheid) ligt anderhalf keer hoger en het uurtarief
ambulante hulp is anderhalf tot
twee keer zo hoog dan bij een
POH.
Wethouder Van Henten is enthousiast: “Het is succesvol. En
het voldoet aan wat wij voor
ogen hadden, namelijk laagdrempelig, dichtbij, snel, preventief en ook nog deskundig.”
In ieder geval wil Wijdemeren
de pilot omzetten in een vaste
regeling. In 2018 doet de gemeente een poging om ook andere huisartsenpraktijken erbij
te betrekken.
Dader / getuigen gezocht
Wie heeft er rond Eerste
Kerstdag per ongeluk zijn
/ haar portier in onze witte
Ford Ka gedrukt.
Onze auto stond geparkeerd
op de Lange Wetering op de
parkeerplaats naast nr. 23.
Er zit een flinke deuk in met
blauwe laksporen. Vermoedelijk van een blauwe stationwagen van het merk B.M.W.
/ Peugeot. Wil de dader zich
alstublieft melden. Op onze
auto staat zelfs reclame met
ons telefoonnummer. Bel.
06-44252967.
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Door: Kees Blase

Burgerinitiatief Cabombabestrijding heeft doelen bereikt
WIJDEMEREN- Vanaf 2014 is
het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren actief.
Doel was het probleem van de
cabomba en vederkruid aan te
pakken en niet af te wachten,
niet te zeggen dat het zinloos
is of de verantwoordelijkheid
naar een ander te schuiven. Samen de Cabomba Aanpakken.
En dat is gelukt!
Op 6 december is er een Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gesloten, waarin een
paragraaf over cabombabestrijding is opgenomen, waarin
staat dat er een driejarenplan
gemaakt en uitgevoerd zal
worden onder coördinatie van
de provincie Noord-Holland.
Er is een budget van 500.000
euro voor exotenbestrijding
beschikbaar en er wordt gezocht naar meer gelden, omdat
de kosten hoger worden ingeschat.
In 2016 heeft het Burgerinitiatief een rapport geschreven,

waarin zes verschillende methoden zijn uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd met als
conclusie, dat cabomba met
wortel en al dient te worden
verwijderd, bijvoorbeeld met
een harkboot, een hark-verzamelboot of handmatig harken,
de STERbak of de hydroventuri-methode. Er staan 10 aanbevelingen in, die als uitgangspunt zullen worden gebruikt
voor het toekomstige driejarenplan. Dat er op de verschillende locaties, bijvoorbeeld in
havens, recreatiegebieden en
natuurgebieden verschillende
methoden en werkwijzen worden gehanteerd is begrijpelijk.
Verspreiding voorkomen
op Wijde Blik
In oktober en november is bij
Jachthaven Kortenhoef met de
harkmethode gewerkt aan het
verwijderen van vederkruid
met wortel en al, zodat verdere verspreiding naar de Wijde
Blik voorkomen zal worden.

Ook Jachthaven Brugzicht en
bewoners aan het Moleneind
werkten mee met deze aanpak. Wekenlang is de harkboot
actief geweest, met een volgverzamelboot en drie mannen
die met handmatig harken alle
resten en in de hoekjes het vederkruid met wortel en al eruit
haalden. Juist het grondig aanpakken blijkt de meest effectieve methode.
Het Burgerinitiatief heeft de coordinatie en uitvoerende taken
overgedragen aan de provincie
Noord-Holland en de recent
opgerichte Vereniging Cabombabestrijding. Er is een kleiner
effectief apparaat ontworpen:
een STER-bak, die in de havens
een rol zou kunnen spelen (zie
foto). Samenwerking blijft van
groot belang. Daarom zijn over
alle jachthavens dit najaar borden verspreid met de tekst: Samen Cabomba Aanpakken.
Diegenen, die het rapport over
de Cabomba-aanpak 2016van

Ambulancediensten gaan samen
REGIO - De ambulancediensten
van de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek gaan
een intensieve samenwerking
aan en staan vanaf januari
2018 onder één directeur. Ook
management en staf van beide
RAV’s worden samengevoegd.
Deze samenwerking maakt de
ambulancediensten robuuster.
De samenwerking tussen beide
ambulancediensten bestaat al
langer. Begin 2017 besloten de
GGD Flevoland en de Regio
Gooi en Vechtstreek tot integratie van staf en management.
René Ton is directeur van de
beide Regionale Ambulance
Voorzieningen (RAV). Hij ziet
het samengaan tussen Flevo-

Op 25 augustus 2017 presenteerde prof. dr. J. Bossert zijn
bevindingen. Deze rapportage
is besproken met de betrokken

NB De Gemeente Wijdemeren
laat weten dat men nog niet op
de hoogte is van een Vereniging
Cabombabestrijding. Voorts zegt
de woordvoerder dat er 1 miljoen
beschikbaar is (ipv 5 ton).

2018 wordt het jaar......
2018 WORDT VOOR MIJ HET JAAR …………

U

rsula Hopman (Nederhorst den Berg)
waarin alles mogelijk is! Mogelijk vind ik de baan waarin ik
van mijn passie mijn beroep kan maken. Mogelijk krijgen we
als ChristenUnie Wijdemeren onze eerste zetel bij de gemeenteraadsverkiezingen. Mogelijk ontmoeten wij elkaar voor een
goed gesprek. Ik kijk er naar uit!

V

ictor Willems Ettori (Ankeveen)
dat ik 2* Instructeur word bij mijn duikvereniging GOV-Bussum. Het jaar dat ik voor het eerst op vakantie ga met mijn gezinnetje. Ik hoop ook in het jaar 2018 meer te kunnen eten uit
mijn moestuin. Dat is nog een hobby die ik graag verder wil
uitoefenen en later mijn kind(eren) wil bijbrengen hoe planten
en voedsel zich ontwikkelen.
land en Gooi en Vechtstreek
met vertrouwen tegemoet: “We
groeien al een flinke periode
heel natuurlijk naar elkaar toe.
Veel onderdelen zijn al geïntegreerd. Het vertrouwen tussen
de partijen is groot. Deze samenwerking geeft vooral energie en kansen. We willen onze

patiënten ook in de toekomst
de beste zorg bieden en deze
samenwerking is daarvoor gewoon nodig.” De ambulancediensten beschikken samen
over twee meldkamers, ca. 30
ambulances, verspreid over 9
standplaatsen en ruim 200 medewerkers.

BSWW schakelt rijksrecherche in
WIJDEMEREN- Naar aanleiding
van de problemen met de belastingaanslagen begin 2017
heeft het bestuur van Belastingsamenwerking
Stichtse
Vecht, Weesp en Wijdemeren
(BSWW) in het voorjaar van
2017 prof. dr. J. Bossert verzocht om onderzoek te doen
naar de governance en het
functioneren van de BSWW.

het Burgerinitiatief Cabombabestrijding Wijdemeren (in samenwerking met Wijdemeren)
willen ontvangen kunnen dit
aanvragen bij k.blase@hartfocus.nl

gemeenteraden c.q. raadscommissies en gaf toen aanleiding
tot nader onderzoek. Gedurende het onderzoek is namelijk gebleken dat er verschillen
bestaan tussen de ambtelijke,
bestuurlijke en raadsversie van
het Business Plan BSWW.
Het onderzoek naar deze verschillen is afgerond en de rapportage is vastgesteld door
het bestuur van de BSWW.
Het rapport is daarna middels
een brief aan de drie colleges
voorgelegd. Aan de colleges is
gevraagd een besluit te nemen

over eventuele vervolgstappen,
omdat de feiten dateren van
vóórdat BSWW bestond. De
bevindingen in het rapport zijn
voor de drie burgemeesters –
uit hoofde van hun rol als hoeder van integriteit - aanleiding
om de rijksrecherche in overleg
met het OM te verzoeken nader
onderzoek te doen.
Vanwege het belang van de
betrokkenen en de voortgang
van het onderzoek wordt over
de inhoud op dit moment geen
mededeling gedaan.

W illeke Veens – van der Wal (Nederhorst den Berg)
van de ‘hoopvolle verwachting’. Eind 2015 zijn mijn man Leon
en ik gestart met een adoptietraject. De afgelopen twee jaar
hebben wij de verplichte procedure doorlopen. Wij hopen begin 2018 beginseltoestemming te krijgen, waarna we naar een
adoptiebemiddelingsbureau kunnen gaan. Het adoptieproces
vraagt veel geduld en doorzettingsvermogen, maar we hopen
uiteraard dat dat geduld beloond zal worden. Vol verwachting
kijken wij uit naar het moment dat onze kinderwens in vervulling gaat en wij ons kind in onze armen kunnen sluiten.

X

antippe Enfer (Breukeleveen)
waarbij hopelijk de cabomba ons verder niet vast zal zuigen op
de bodem van de Stille Plas. Waarbij de hemelse regenboog vaker terug zal keren dan de zwarte modder en waar ik me niks
laat aannaaien. Door niemand niet!

Y

oussef Bouali (Ankeveen)
van uitdagingen en hopelijk sportief succes door te promoveren met ASV ‘65 naar de 3e klasse.

Z

ach Jansen (Melkmeent)
van de 10de grasbaanraces. Het evenement van verbroedering
tussen gemeente Hilversum en Wijdemeren. Een regionaal
spektakel met dorpse gezelligheid voor iedereen. Een samenwerking waar ik trots op ben. Mijn boodschap voor 2018: denk
buiten hokjes, zoek de verbinding, geloof in mogelijkheden en
toon lef. Er zullen dan mooie zaken ontstaan.
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Cultuur
De Rattenvanger van Hamelen in De Dillewijn

Vorig jaar naar Joris
en de Draak gekeken?
ANKEVEEN- Ida van Dril en
Michiel Schreuders komen op
7 januari terug in Ankeveen
met opnieuw een voorstelling
met live muziek, poppenspel en
heel veel humor. Maar let op: zij
brengen jullie nu naar een stad
vol …ratten.
Wat is het verhaal?
Aan de rand van Hamelen
woont Luca naast de vuilnisbelt. Als zij op haar fluit speelt
komen zelfs de ratten luisteren,
zo mooi klinkt het. Hamelen is
geweldig. Alhoewel… Hamelen

is in handen van burgemeester
Snijder, een ijdele alleenheerser.
Iedereen in de stad moet voor
hem juichen en buigen. En alle
mensen doen mee want de burgemeester is fantastisch en Hamelen is geweldig. Alhoewel…
af en toe verdwijnen er mensen
én er komen steeds meer ratten
in de stad. Maar daar kun je
maar beter niet over klagen. Op
een avond wordt er op de deur
geklopt van het gemeentehuis.
Als de burgemeester open doet
hoort hij een fluit en staart in
de ogen van duizenden grote

ratten. Een spannend avontuur
begint…
Zondag 7 januari 2018. Aanvang: 11.00 uur. Kaarten: € 7,50
via www.dedillewijn.nl

Brandje bij SushiPoint in Loosdrecht

Jaarwisseling voor brandweer
relatief rustig verlopen
REGIO - Het is een relatief rustige jaarwisseling geweest
voor Brandweer Gooi en Vechtstreek. Regionaal zijn er tussen
31 december 18.00 uur en 1
januari 06.00 uur 67 meldingen
op de meldkamer binnengekomen. Ongeveer de helft van alle
meldingen kwam uit Hilversum. Regionaal ging het vooral
om buitenbrandjes, brandende
containers en afvalverbranding
maar er zijn er in de regio ook
vijf gebouwbranden geweest,
waarvan drie woningbranden,
één schuurbrand en één brand
in een horecabedrijf.
In Loosdrecht werd rond 21.00
uur een gebouwbrand gemeld.
Het bleek te gaan om een aanbouw van het hoofdkantoor

van de restaurantketen SushiPoint dat gevestigd is in het
voormalige pand van de Rabobank (hoek Nootweg- Nieuw
Loosdrechtsedijk). Toen de
brandweer arriveerde was de
brand al uitslaand. De brandweer heeft de brand snel geblust. De oorzaak is onbekend.
Er is behoorlijke rookschade.
In Hilversum is er rond 22.00
uur kort sprake geweest van
een middelbrand aan de Lindenheuvel.
Aanvankelijk leek het hier om
een woningbrand met slachtoffers te gaan en uit voorzorg
werd een Mobiel Medisch
Team ingevlogen. Al snel bleek
er niemand in de woning aanwezig en kon de helikopter
retour. De brand die op de 1e

etage woedde is veroorzaakt
door rondvliegend vuurwerk.
In de late nacht heeft er ook
een brand in een horecabedrijf
aan de Neuweg in Hilversum
plaatsgevonden. De brandweer
had het vuur snel onder controle.
Het aantal voertuigbranden is
in de regio beperkt gebleven
tot vier waarvan twee in Weesp,
één in Naarden en één in Hilversum. Al met al kende Brandweer Gooi en Vechtstreek met
deze jaarwisseling een iets
drukkere avond en nacht dan
tijdens de vorige jaarwisseling,
waar de teller op 49 bleef steken, maar nog steeds spreken
ze van een relatief rustig verlopen jaarwisseling.

Zhineng Yoga, het grootste medicijnloze ziekenhuis ter wereld
Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!
• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis
• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst
• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

NEDERHORST DEN BERG- Zhineng is een reeks van eenvoudige bewegingen ontwikkeld
door Dr. Pang Ming, een Oosters en Westers afgestudeerd
arts. Zijn bewegingen zijn bedoeld om de innerlijke geneeskracht aan te boren. In 1991
startte Dr. Pang Ming in Beijing
een klein Zhineng centrum dat
in korte tijd uitgroeide tot het
grootste medicijnloze ziekenhuis ter wereld waar meer dan
300.000 patiënten vanuit de
hele wereld naar toe kwamen.

Zhi betekent letterlijk: levensenergie en Neng betekent potentieel. Zhineng leert je je levensenergie te verhogen en je te
richten op zelfgenezing.
Marc & Annemarie van Prisma Coaching zijn persoonlijk
opgeleid door de Chinese leraar Xie Chuan, die jarenlang
in het grootste medicijnloze
ziekenhuis van Dr. Pang Ming
in China heeft gewerkt. Het is
geen wondermiddel of vervanging van een reguliere diagnose
of behandeling, maar biedt juist
een geweldige ondersteuning

bij welke overige behandeling
dan ook, regulier en/of alternatief.
Praktische informatie
De lessen Zhineng Yoga duren
1,5 uur en worden wekelijks
gegeven in de knusse gymzaal
van de Warinschool in Nederhorst den Berg. Neem voor
meer informatie contact op
met Marc: 06-41814252 of mail
naar: info@prismacoaching.nl
Er is een beperkt aantal plaatsen, dus meld je snel aan. Geef
2018 een goed begin!

Wijdemeren
informeren

4 januari 2018

Inloopavond
Porseleinhaven
De vergunning voor de bouw van
woningen, horeca en commerciële
ruimten in de Porseleinhaven is verleend.
Op woensdag 10 januari van 18:00 tot
19:30 uur informeren we u graag over de
plannen tijdens een inloopavond in het
Princess hotel (Oud-Loosdrechtsedijk
253, Loosdrecht).

Bouwen en wonen
Aangevraagde
omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59 d: bouwen bedrijfspand (21.12.17)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 97: plaatsen dakkapel (03.12.17)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 250 a: vervangen steiger en
golfbreker (21.12.17)
- Rading naast 36 en Molenmeent: kappen twee lindebomen en een eik (14.12.17)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 20: maken extra toegang tot machinekamer
(14.12.17)
- Rembrandt van Rijnhof 11: plaatsen dakkapel (14.12.17)
- Vreelandseweg 31: aanleggen twee houten bruggen
(19.12.17)
- Vreelandseweg 31: bouwen woning (22.12.17)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen woning en toegangsbrug
(21.12.17)

’s-Graveland
- Zuidereinde 90: vervangen beschoeiing en vlonder
(21.12.17)

Kortenhoef
- Bernard van beeklaan 121: plaatsen dakkapel (21.12.17)
- Cornelis de Wijsstraat 8: wijzigen voorgevel (21.12.17)
- Hoflaan 7: plaatsen stalen balk (21.12.17)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 44: uitbreiden woning (22.12.17)
- Oud-Loosdrechtsedijk: bouwen zeven appartementen
en vier pakhuizen met horeca/commerciële ruimten
Porseleinhaven fase 1 (22.12.17)
- ’s-Gravelandsevaart: plaatsen oeverbescherming in
’s-Gravelandsevaart (21.12.17)
- Trekpad 11: vernieuwen beschoeiing en plankier
(15.12.17)
- Trekpad 45: vervangen beschoeiing (21.12.17)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 28: uitbreiden en verbouwen woning
(20.12.17)
- Uiterdijksehof 46: kappen drie bomen i.v.m. aanleg
riolering (18.12.17)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Kortenhoef
- Kromme Rade achter nr. 19 en 20: graven sloot, kappen
bomen en aanleggen terreinverharding

Loosdrecht
- Bloklaan 22a zg5: vervangen oude woonark
- Sectie E1628 de Drecht: plaatsen beschoeiing en steiger
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: plaatsen botenhuis
- Oud-Loosdrechtsedijk 52e: bouwen bedrijfspand

Bestemmingsplan Leeuwenlaan 34, Kern ‘s-Graveland en
landgoederen
>

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt overeenkomstig artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 3:12 van
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan Leeuwenlaan 34 gewijzigd is vastgesteld door
de raad van gemeente Wijdemeren in zijn vergadering
van 30 november 2017.

Plan
Het bestemmingsplan Leeuwenlaan 34 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 functies behorende
bij de kwekerij van Leeuwenlaan 34 ondergeschikt
zijn. De gemeente heeft deze fout nu hersteld door
de ondergeschikte functies in vierkante meters vast
te leggen in het bestemmingsplan. Tevens herstelt de
gemeente een fout die eerder onopgemerkt is gebleven.
De bestemming kwekerij bleek alleen te rusten op een
bouwvlak in het plangebied. Dat was niet onze intentie.
De bestemming kwekerij is gelijk getrokken met de
agrarische bestemming.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd
vastgesteld met betrekking tot de toelichting. Het
betreft het opnemen van een paragraaf bedrijven en
milieuzonering.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan Leeuwenlaan 34 met
de daarbij behorende stukken ligt vanaf 5 januari 2018
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis
(afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van 08.30 tot 12.30
uur), Rading 1, Loosdrecht. Het bestemmingsplan is ook
in te zien via www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen
en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen
het ontwerpbestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt
bij de gemeenteraad, alsmede een belanghebbende
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van
terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling beroep
instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voorts
kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn
beroep instellen tegen de wijzigingen die door de raad
zijn aangebracht bij de vaststelling van het plan.

Compliment
mantelzorgers

#mooiWijdemeren
@ranenmoll
de heer H.J.W. van Emmerik van de afdeling ruimtelijke
ontwikkeling, telefoonnummer: (035) 65 59 444.

Kennisgeving Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
ontwerpbesluit
>

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij het voornemen hebben een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets te verlenen
voor het veranderen/uitbreiden van de veehouderij aan
de Reeweg 5 in Nederhorst den Berg.
Aanvrager: Boerderij Galesloot VOF
In dit ontwerpbesluit is een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen (vvgb) van de provincie Noord-Holland
opgenomen waarin is getoetst aan de Wet natuurbescherming.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende
stukken zijn vanaf donderdag
30 november 2017 tot en met woensdag 10 januari
2018 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van
Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht. Hiervoor kunt u een
afspraak maken via telefoonnummer: (035) 65 59 557.

Zienswijzen
Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen
schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het
bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi
en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.
Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste
naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen
zijn gericht en een motivering bevatten.
Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het
secretariaat van de OFGV telefoonnummer: (088) 63 33
000 een afspraak worden gemaakt.
Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit
worden ingediend door belanghebbenden die ook een
zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen
zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de
OFGV via telefoonnummer:
(088) 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.
Kenmerk: HZ_WABO-67427

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling
en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Meer informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

Festiviteiten

Ruim 350 mantelzorgers vroegen
dit jaar een mantelzorgwaardering
aan bij de gemeente. Dat zijn er ruim
100 meer dan in 2016. De waardering
bestond uit een bedrag van 200 euro.

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.

Overig
> Bekendmaking gewijzigde
gemeenschappelijke regeling
BSWW

De gemeenteraad van Wijdemeren heeft op 19 december
2017 het college toestemming verleend om de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking
SWW-gemeenten te wijzigen per 1 januari 2018. Het
college heeft de gewijzigde regeling vastgesteld.
Met het vaststellen van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling worden de volgende beperkingen
opgeheven:
* De te behartigen belangen ten dienste waarvan de
gemeenschappelijke regeling SWW-gemeenten
(formeel) in het leven is geroepen had geen betrekking
op belastingen.
* De bepalingen van de gemeenschappelijke regeling
boden geen grondslag om besluiten te nemen op het
gebied van gemeentelijke belastingen, zoals de vaststelling van de WOZ-beschikking en de aanslag OZB.
* De GR bood zelf geen grondslag voor delegatie van de
bevoegdheid tot het aanwijzen van een heffingsambtenaar.

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 MiddenNederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

Kortenhoef
- Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west, ideële
standplaats mobiele onderzoekswagen aan de Parklaan
van 12 januari tot en met 31 maart 2018 (19.12.17)

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

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

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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Door: Barbara Schriek

De Lichtjesmarkt gaat steeds groter worden
ANKEVEEN – De derde editie
van de Lichtjesmarkt in Ankeveen leek wel nog mooier
dan de editie hiervoor. Meer
verschillende soorten kramen,
mooie optredens en veel te
doen, zoals boogschieten en
een silent disco.

rondlopen met kleine glaasjes
met room en alcohol, tevreden.
De Italiaanse liefde doet het
goed. De Noterij is druk bezig
met noten te branden. Ze vliegen als warme broodjes over de
toonbank. Ook Bakker Jeroen
staat er met allerlei lekkers.

Een beetje mistig, snel donker
en niet al te koud. Het weer
werkt perfect mee met de
Lichtjesmarkt van Ankeveen.
De grote kerstboom staat aan,
de kraampjes zijn gevuld. Naast
de normale kramen staan tenten en caravans. Een caravan
met de naam Heavenly Chocolate, verkoopt precies dat.
Heerlijk. Sowieso kun je veel
lekkers kopen op de markt. De
Ankeveense Rita Pereira da Silva staat met haar taarten en one
of a kind kaaskoekjes. Tot het
eind van de markt is het druk
voor deze kraam.
Verder zien we veel mensen

Uiteraard staat de koffietent er weer met glühwein,
warme chocolademelk,
broodjes hamburger en
erwtensoep.
Een van de leukste namen dit
keer: de Koekenbakkers. Drie
keer raden wat zij verkochten.
De Lokale Partij is aanwezig,
Onlinewinkelen.com en ook de
Wereldwinkel van Hilversum.
Steeds meer mensen weten de
markt te vinden. Opvallend
is de grote zwarte tent. Treed
binnen, doe een koptelefoon
op en dans. Van buiten hoor

je niets, alleen met een koptelefoon. Een heuse silent disco
met de Ankeveense DJ Stijn
Holla. Stil is het niet, want er
volgen steeds verschillende
optredens. Het orkest van de
Vriendschapskring, de dansers
van Barbara Schriek, gelegenheidskoor All Directions/Havenloos Mannenkoor en een
nieuwkomer. Een vrouwelijke
gitarist met een prachtige stem.
Familie speelt een belangrijke
rol op de markt. Zo deelde Van
Hout Woning- en Projectstoffering een kraam met hun dochter Yentle die zelf sieraden heeft
gemaakt onder de naam ByYentle. Barbara Schriek en haar
moeder deelden ook samen
een kraampje. Anneke Schriek
is onder de naam Anneke’s
Ditjes en Datjes een naaiatelier
begonnen waar ze tassen, kussens, portemonnees en nog veel
meer maakt.
Ieder jaar stelt Bruisend An-

keveen een kraam beschikbaar
voor de Joseph Lokinschool,
zodat de kinderen zelf wat
kunnen verkopen. Helaas heeft
de school dit afgemeld op het
laatste moment. Gelukkig wist
Tiny Beemsterboer een oplossing voor Yfke en Jessie die de
hele dag hadden gebakken en
geknutseld en konden ze het
alsnog verkopen.
Dan staat er nog één tent, daar
zijn vrijwel de meeste jongeren te vinden. Machiel van der

Historie

Busse, top- 3- boogschutter van
Nederland, begeleidt daar jongeren die willen boogschieten.
En Ankeveen schijnt hier aardig goed in te zijn! Verder is er
nog meer houtwerk en zijn er
sieraden te koop. Janneke Tol
Keramiek heeft weer prachtige
spullen meegenomen.
Er lijken veel meer bezoekers
te zijn dan vorig jaar en zo lijkt
het aantal verkopen ook toegenomen. Op naar een volgende
editie!

Door: Wim Fecken

Het ‘Pannenhuis’ verbrand
’s-GRAVELAND- Een triest begin van een nieuw jaar. Althans
in 1824. Met het hierna volgende is een aardig inzicht te
krijgen in het gebied ten oosten van ’s-Graveland. Grond in
de zeventiende eeuw toebehorend aan de familie Corver
Hooft en zich uitstrekkende
van de hofstede Gooilust aan
het Zuidereinde in ’s-Graveland tot aan de huidige Schuttersweg in Hilversum.
Grotendeels heide, bouw- en
weiland. Aan de uiterste grens
van het gebied had Corver
Hooft een boerderij in bezit die
verpacht werd aan een boerenfamilie. In de winter van beginnend 1824 brak een vreselijke
brand uit in de boerderij. Afijn,
lees zelf wat de geschiedenis
daarover vertelt.
‘Utrecht, den 10 januarij 1824.
‘Men verneemt, dat den 6 dezer, in ‘s-Graveland eene boerenhofstede, het ‘Pannenhuis’
genaamd, behoorende aan
den heer Corver hooft, met 22
ossen, benevens het huisraad
enz., eene prooi des vlammen
is geworden. Het ongelukkige is,
dat een kind der bewoners, omtrent een half jaar oud, daarbij
is omgekomen. De verwijderde
ligging van deze hofstede op de
heide en de afwezigheid van

den bewoner, hebben alle redding onmogelijk gemaakt. Het
gebrul der ossen was verschrikkelijk; slechts één dezer dieren
heeft uit den brandende stal weten te komen. De oorzaak van
den brand is onbekend.’
Betreffende dit Pannenhuis
vond ik het volgende in de
‘Opregte Haarlemsche Courant van 2 januari 1854.’ ‘Houtveiling op de Hofstede Gooilust,
te ‘s-Graveland ten overstaan
van den notaris A. Perk, te Hilversum. Men is voornemens op
den 6 Januarij 1854 des voormiddags 10 ure, op gemelde
Hofstede te veilen, een groote
partij gave zware IEPEN, BEUKEN en SPARREN BOOMEN,
en zwaar EIKEN en ander
HAKHOUT; te beginnen bij
het Pannenhuis vanouds achter
Boomberg, onder Hilversum.’
100 jaar later
De Gooi-en Eemlander van 7
januari 1924 kwam nog eens
terug op de brand van 6 januari 1824. Het gaf meer duidelijkheid over de locatie en waarom
er niet geblust kon worden.
‘In de eerste jaren van de twintigste eeuw hoorde men enkele
hoogbejaarde Hilversummers
nog gewagen van den brand
op 7 januari 1824, heden juist
100 jaren geleden. Aan den te-

genwoordigen Schuttersweg, tegenover het Gymnasium, waar
thans een mooi oud huisje staat
was toen een modelboerderij
van den heer Corver Hooft die
op Gooilust woonde. Het was
een zeer groot houten gebouw.
Op genoemden datum des morgens ten zeven uur ontstond
brand, waarschijnlijk bij het
voederen van het vee bij lamplicht. De vrouw die voor in
het huis was ging nadat zij den
brand ontdekt had het huis uit
om haren man te halen, die op
eenigen afstand waarschijnlijk
aan het werk was. Toen zij terug kwam stortte het dak reeds
in, het gelukte den man, met
levensgevaar, nog drie van zijne vier kinderen te redden, het
jongste van nagenoeg een half
jaar kwam in de vlammen om.
In de boerderij waren 23 ossen,
die aan kettingen stonden en
daardoor allen omkwamen met
nog twee koeien en een varken.
Alleen twee stuks vee zijn gered.
Barend Andriessen, de burgemeester was met twee spuiten
en de noodige manschappen
gekomen, doch kon door gebrek aan water niet blusschen,
immers de pomp stond in het
gebouw.’
Dirkje overleed
We weten nu waar of de boer-

derij heeft gestaan. Maar wie
was het jonge kind dat in de
vlammen omkwam? Met zekerheid kan gezegd worden dat
het kind niet in ‘s-Graveland
als overleden werd aangegeven.
Het Hilversumse overlijdensregister gaf wel duidelijkheid.
Op 9 januari 1824 werd Dirkje
van Osnabrugge, oud een half
jaar, aangegeven als overleden
op 7 januari om 7 uur ‘s morgens. Dit op de verklaring van
de vader Dirk van Osnabrugge,
45? jaar, (geb. 1789) werkman
en van Jan Larekamp, landbouwer, 55? jaar en buurman.
Dirkje werd geboren op 3 augustus 1823 in Hilversum en
haar moeder was Jannetje Lodder, (geb. 1792). Jan Larekamp,
en zijn boerenknecht Cornelis
Hennipman waren getuige bij
de aangifte. Dirk van Osnabrugge gaf bij de geboorten
van andere kinderen zowel het

Een woning uit 1825, een jaar na
de brand, op bijna dezelfde plek
beroep van werkman als landbouwer op. De ternauwernood
geredde kinderen waren; Hanna, Jan en de derde bleef onbekend. Het is mogelijk dat die
elders werd geboren.
Het viel mij op dat gegoocheld
werd met de vermelding van
de leeftijd van Jan Larekamp en
Dirk van Osnabrugge. Buurman Jan was getrouwd met Johanna Lodder, die ook de zus
van Jannetje Lodder. De boerderij werd waarschijnlijk gezamenlijk bestierd door zowel
Larekamp en Van Osnabrugge.
Na de brand is de boerderij
waarschijnlijk weer herbouwd,
want er werden weer kinderen
geboren uit het huwelijk van
Van Osnabrugge en het beroep
van hem was nog steeds hetzelfde.
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Door: Herman Stuijver

Praktijk Siebeling &Suijker
Huisartsen wordt moderner
KORTENHOEF- Een jaar geleden
namen Jacqueline Suijker en
Lara Siebeling de Huisartspraktijk Van den Heuvel over. “We
dachten na de ‘warme’ overdracht dat we zeker een jaar
alles bij het oude zouden laten,
want Broos van den Heuvel had
het prima georganiseerd. Toch
zijn we ingehaald door de tijd
en zijn er een aantal veranderingen” opent Lara Siebeling.
Die naast haar promotieonderzoek vanaf 2012 als parttimer
werkzaam was bij Van den
Heuvel en daarvoor in Tienhoven. “Voor mij was het een
makkelijke stap. Ik kwam terug
in het dorp waar ik gewoond
heb en ik kende Broos als mijn
vroegere huisarts.” Jacqueline
Suijker werkte al een jaar bij
Van den Heuvel, daarvoor vijf
jaar in Almere, Hilversum en
Amsterdam-Noord. Ook naast
haar promotieonderzoek. Jacqueline en Lara kennen elkaar
al vanaf de middelbare school.
“Zo vielen de puzzelstukjes in
elkaar” concludeert Jacqueline.
De dames laten zich er niet op
voorstaan, maar dat ze beide
gepromoveerd zijn, zegt toch
wel iets over de kwaliteit van
de jonge huisartsen. Doctor
Jacqueline Suijker onderzocht
de organisatie van ouderenzorg
binnen de huisartspraktijk en
dr. Siebeling heeft onderzoek
gedaan naar de kwaliteit van
leven bij patiënten met COPD.
“Het betekent vooral dat wij in
staat zijn om nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen
snel te doorzien” meent Lara.
“Het was best een pittig jaar,
omdat het voor ons nieuw was

om naast de patiëntenzorg ook
aandacht te hebben voor andere zaken. Het personeel, het
gebouw, de organisatie, enzovoort. Maar het is ons goed
bevallen” zegt Jacqueline. “Dat
komt mede omdat Broos het
goed voor elkaar had, maar na
een half jaar zijn we toch meer
zaken in eigen hand gaan nemen” sluit Lara aan. Dat heeft
geleid tot een aantal aanpassingen.

“Dat is vooral bedoeld als
service voor mensen die
overdag werken”

In dat geval bel je voor 9 uur.
De assistentes Wilma, Mirjam
en Laura (nieuw!) hebben een
aparte scholing gevolgd om de
patiënten adequaat te woord te
staan. Bovendien is de nieuwe
telefooncentrale nu dusdanig
ingericht dat de ontvangst nu
iets vriendelijker is. “Het kan
nog steeds zo zijn dat u in de
wacht staat. Daarom bevelen
wij aan dat u ook ’s middags
belt. Dan is het minder druk”
zegt Jacqueline. Bijna altijd
kunt u dezelfde week terecht in
de spreekkamer.

“Voor dit e-consult hebben
wij inderdaad tijd vrij
Vijf dagen en twee avonden
Om een praktijk van ongeveer gemaakt.”
2500 patiënten van dienst te
zijn, is het nodig dat je vijf volle
dagen open bent. Dus vanaf 1
januari ook op woensdagmiddag. Jacqueline en Lara hebben
de taken gelijkmatig verdeeld
over de week. Nieuw is dat
voortaan de praktijk op maandag- en woensdagavond tussen
17.00 en 19.00 ook open is.
“Dat is vooral bedoeld als service voor mensen die overdag
werken” legt Lara uit. Daarnaast werkt huisarts Karin van
den Eerenbeemt ook op woensdag in deze praktijk en is zij de
vaste waarnemer.
De huisartsen willen een hardnekkig misverstand uit de weg
ruimen. Veel mensen denken
dat je alleen tussen 8 en 10 uur
kunt bellen voor een afspraak.
Dat is niet het geval, u kunt de
hele dag (tussen 8 en 17 uur)
bellen. Voor dringende gevallen
reserveert men altijd bepaalde
afspraaktijden op dezelfde dag.

Online
In januari zal de praktijk ook
starten met het online reserveren van een afspraak. Daarnaast is het dan ook mogelijk
om uw huisarts via de mail vragen te stellen. “Voor dit e-consult hebben wij inderdaad tijd
vrij gemaakt. Het gaat uiteraard
om korte, eenvoudige vragen.
We zullen zo snel mogelijk, in
ieder geval binnen drie dagen,
antwoorden” vertelt Lara.
Ondersteuners
De moderne huisartsenpraktijk
kent ook de zogenaamde Praktijk Ondersteuners Huisarts
(POH). Bij Suijker&Siebeling
werken er vier. Nelleke van Katwijk helpt patiënten met COPD
en diabetes op maandag en
dinsdag. Op donderdag is Astrid Zimmer aanwezig voor de
ouderen. In samenwerking met
de Huisartsenpraktijk Hoflaan

houden zich ook twee POH Jacqueline Suijker en Lara Siebeling
‘ers bezig met de jeugd en met
mensen met psychische klach- Samenwerking
ten. En tot slot beschikken bei- Hoewel de artsen de patiënten
de praktijken over een Praktijk- zoveel mogelijk willen motivemanager die veel administratief ren om zelf langs te komen op
werk overneemt. “Ja, dat is een de Oudergaarde 2 sluiten ze
enorme verlichting van ons huisbezoeken niet uit. Hierwerk” zegt Lara “zodat we ons bij gaat het voornamelijk om
nog meer kunnen focussen op een kleine groep ouderen die
vaak op vaste tijdstippen Lara
de patiënten.”
of Jacqueline aan de voordeur
Ze geeft een opsomming van krijgen.
wat ze allemaal tegen kun- Via de Stichting Eerstelijnszorg
nen komen in de praktijk: Wijdemeren werken ze ook sainfecties, kinderziektes, chro- men met de praktijken aan de
nische klachten als COPD, Hoflaan en de Curtevenneweg
gewrichtsslijtage en hoge in Kortenhoef. “We hadden
bloeddruk naast psychische laatst een bijeenkomst over
klachten als depressie of angst. eenzaamheid. Dat moet een
Ook hebben de huisartsen te vervolg krijgen. Zo willen we
maken met terminale zorg. “Je een sociale kaart met een webzult begrijpen dat we iets wil- site ontwikkelen, maar dat staat
len betekenen voor de ernstig nog wel in de kinderschoenen”
zieke patiënten. Dan heb je sluit Jacqueline af. Het is duirust en tijd nodig” zegt Lara. In delijk, geen dag is hetzelfde bij
de praktijk worden ook kleine Siebeling&Suijker. Die zich met
chirurgische ingrepen verricht passie en deskundigheid inzetals moedervlekken weghalen, ten voor een goede gezondteennagelextracties, diverse in- heidszorg.
jecties in gewrichten en bij het Meer info: www.siebelingsuijcarpaal tunnelsyndroom (ze- kerhuisartsen.nl; Oudergaarde
nuwbeknelling tussen arm en 2; 035- 656 1196.
hand).

Oliebollenfabriek nog steeds op volle toeren
NEDERHORST DEN BERG- Henny Pos wist het zeker: 15.391.
Dat is het aantal oliebollen die
de Oliebollenfabriek van de
Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg dit jaar heeft
gebakken.
Een traditie die al decennia
bestaat en die nog niets aan
kracht heeft ingeboet, schijnt
het. Op de woensdag voor
Oud en Nieuw verzamelen
zich velen om appels te schillen en andere voorbereidende
werkzaamheden te verrichten
in de Bergplaats. Op donderdag, vrijdag en zaterdag wordt
er constant door diverse ploegen gebakken. ‘Assistent beslag

maken’ Reinier van Mourik is
inmiddels bevorderd tot Meester Bakker die nog steeds het
recept van de succesbollen met
appelsnippers niet openbaar
wil maken. Henny Pos merkt
namens de vele vrijwilligers op
dat men heel tevreden was over
de gang van zaken. Het enige
punt wat aandacht behoeft,
is de stijgende leeftijd van de
werkers. Weliswaar kan Reinier
nog jaren mee, maar sommigen zitten al dik in de 80. Geen
leeftijdsdiscriminatie voor de
tweeling Mafait, maar aanvulling van personen onder de 50
jaar kan geen kwaad.
Jeanet is op zaterdag bezig de
laatste zakken van 10 bollen

Jeanet verkoopt een van de
laatste zakken aan Amélie
voor € 7,- te verkopen. Het
loopt lekker door. Er staan nog
een paar kratten die nog be-

zorgd moeten worden. En dan
lekker smikkelen van de Bergse
oliebollen.

Start autogene training
Op maandag 8 januari start
er bij Viore weer een autogene training. Viore is het
centrum voor mensen die
kanker hebben (gehad), hun
naasten en nabestaanden.
Tijdens de cursus, die bestaat uit acht bijeenkomsten,
leer je jezelf ontspannen. De
cursus is zeer laagdrempelig
en aangenaam, helemaal niet
‘zweverig’. Het wordt ook wel
de yoga van het westen genoemd. Voor een optimaal
resultaat is het belangrijk dat
u alle 8 bijeenkomsten bijwoont. Meer info: programma@viore.org of bellen naar
035-6853532. De kosten voor
deelname bedragen € 5,- per
keer.
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Jazzdiva Fay Claassen opent
KORTENHOEF- Jazzzangeres
Fay Claassen is onlosmakelijk
verbonden met de in 2013
overleden jazzdiva Rita Reys.
‘Ze legt zoveel liefde in haar
stem, en geeft blijk van zo’n
enorme muzikaliteit, dat het
echt een genot is om naar
haar te luisteren’ aldus de immer kritische Rita Reys die
Fay Claassen haar opvolgster
noemde. Op donderdag 11 januari treedt Fay Claassen op
in het met kaarsen verlichte
Oude Kerkje in Kortenhoef. Dat
wordt een swingend begin van
het nieuwe jaar!
Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van
de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc
bestand) opsturen voor maandag 12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm
per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Voor een verrassend assortiment:
- BOERENKAAS
- NOORD-HOLLANDSE KAAS
- GEITEN KAAS
- BUITENLANDSE KAAS
- MINDER VETTE KAAS
- MINDER ZOUTE KAAS
- BIOLOGISCHE KAAS
Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland
op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
www.kaashandeldevriesbv.nl
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Fay Claassen (Nijmegen, 1969)
studeerde van 1990 tot 1994
jazzzang aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag.
Al tijdens haar studie werd ze
twee maal onderscheiden met
de ‘Onderscheiding voor Uitmuntendheid’. Claassen staat
op vele internationale podia en
werd eerder begeleid door onder meer het Jazz Orchestra of
the Concertgebouw, de WDR
Bigband, het Metropole Orkest
en de Danish Radio Big Band.
In 2009 won ze haar eerste Edison voor haar Shakespeare Album waarop ze te horen is met
het Ilja Reijngoud Quartet. In
2006 was ze winnares van de
Chet Baker Award voor haar
album Two Portraits Of Chet
Baker.

Vrijer veld
Sinds 2016 beweegt Claassen
zich in een breder en vrijer
veld dan jazz alleen. Nieuwe
muzikale interesses zoals klassiek, filmmuziek en het Nederlandse lied leveren een andere
klankwereld dan alleen pure
jazz. Haar nieuwste cd, Luck
Child, is opgedragen aan haar
dochtertje Inga. De cd vormt
de afsluiting van een periode
vol lesgeven en podiumangst
en is het startschot voor een
nieuw geluid. Het album kent
titels die Claassen al langer op
haar repertoire had staan maar
nooit opgenomen heeft en ook
nummers van Paul McCartney,
Paul Simon, Burt Bacharach
en Ennio Morricone. Met In a
sentimental mood, God bless
the child en werken van Fred
Hersch en Cedar Walton is de
jazz vertegenwoordigd met als
hoogtepunt de compositie Fay
die wijlen trompettist Kenny
Wheeler speciaal voor Claassen schreef. De Volkskrant
omschreef in een vier-sterren-recensie Claassens album
Luck Child als ‘Even intiem
als intens’. Claassen wordt geroemd om haar timing en haar
loepzuivere stem met een prettig schurend randje. Ze wordt
begeleid door Karel Boehlee
(piano), Peter Tiehuis (gitaar),
Theo de Jong (bas) en Toon
Roos (saxen).

Verder
Kunst aan de Dijk Kortenhoef
schenkt na afloop van het concert in Brasserie Geesje aan de
overkant van Het Oude Kerkje
op de Kortenhoefsedijk een
feestelijk glas op het Nieuw Jaar.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.kunstaandedijk.nl of via
de vaste voorverkoopadressen: Wijnkoperij en Slijterij De
Meenthof in Kortenhoef en Libris Boekhandel Voorhoeve in
Hilversum.
Entree: € 21. Donateurs van
Kunst aan de Dijk Kortenhoef:
€ 17. Het Oude Kerkje is open
vanaf 19:30 uur. Er is vrije zitplaatskeuze. Een drankje is bij
de prijs inbegrepen.

Concert ‘Peter en
zijn muziekvrienden’
KORTENHOEF- Op zaterdagavond 20 januari geven Peter
de Cocq en zijn muziekvrienden
een concert in het Oude Kerkje
aan de Kortenhoefsedijk. De
aanvang is om 20:00 uur.
Het wordt een sprankelende
selectie kamermuziek met een
diversiteit aan stijlen, vormen
en componisten, onder andere: Jacob van Eyck, Vivaldi,
Mozart, Beethoven, Bruch,
Shostakovich, Doga en Bridge.

De Passion
Op 22, 23 en 24 maart gaat het
gebeuren: De Passion in Ankeveen. Het koor All Directions!
is al maanden bezig met de
voorbereidingen. Zij zullen op
geheel eigen wijze het lijdensverhaal van Jezus Christus voor
het voetlicht brengen.

Uitgevoerd door: Peter de Cocq
(viool), Tanja Kim (viool), Lotte Grotholt (altviool), Mirjam
van der Maas (altviool), Margriet Lambour (cello), Kees Jan
Boerman (sopraan blokfluit),
Helen Mol (dwarsfluit) en Eleonora Semjonova (piano)
De toegang is vrij; een vrijwillige bijdrage wordt op zeer prijs
gesteld. Er is koffie verkrijgbaar
en in de pauze een glaasje wijn
of fris. Dit concert wordt mede

mogelijk gemaakt door: Binnenvaart onderneming v.o.f.
Leonore; Wijnkoperij/slijterij
De Meenthof; AH Landwaart
Kortenhoef; Oogzorg Briljant

In de vertrouwde Sint-Martinuskerk brengen ze een multimediaal spektakel dat u niet
wilt missen. Dit alles onder de
vertrouwde leiding van dirigent
Bruce Skinner, begeleid door
de vaste pianiste Ludmilla de
Klerk en op drums Frits Zieltjens, uitgebreid met een vijfkoppig ensemble van blazers
en gitaristen. De voorstelling is
toegankelijk en te volgen voor

iedereen vanaf 6 jaar tot ….
Voor zaterdag 24 maart zijn alle
250 plaatsen uitverkocht. Voor
vrijdag 23 maart zijn er nog
26 plaatsen vrij, maar op donderdag hebt u nog volop keuze: 160 kaarten. Ga snel naar:
www.alldirections.nl waar u op
simpele wijze kaarten à € 12,50
kunt bestellen. Mis deze unieke
voorstelling niet!
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Door: Herman Stuijver

Model/musicus Martin Westerink op weg naar de top
KORTENHOEF- De 23-jarige
Martin Westerink is zelden
meer in Kortenhoef. Hij beweegt zich tussen Milaan,
Londen, Parijs, New York en
Stockholm. Bezig met een internationale carrière als fotomodel/ musicus.
Martins leven veranderde ingrijpend toen bij hem op z’n
18e teelbalkanker werd geconstateerd. “Dat heeft toch wel
behoorlijke gevolgen gehad.
Mijn wereld stortte in. Ik kreeg
diverse chemokuren wat tot gevolg had dat ik zwaar verslapte.
Ik kon even niks meer. Je begrijpt dat mijn studie ophield,
vast werk vinden was lastig. Ik
wist een tijd niet meer wat te
doen.” Gelukkig is hij nu genezen verklaard. Na een paar
jaar leven ‘in een zwart gat’ trok
hij zichzelf nog net op tijd eruit. “Ik ben anders naar het leven gaan kijken. Meer van elke
kans pakken die er is en vooral
datgene proberen te doen waar
je achter staat. Muziek is mijn
passie, fotomodel mijn werk.”
Al van jongs af aan is hij bezig
met muziek. Lekker drum-

men vanaf zijn 13e en later
actief als dj. In de tussentijd
heeft hij zichzelf piano en gitaar aangeleerd. Als dj Martin
Inrello boekt hij diverse successen, onder andere bij clubs
in Londen en Stockholm of in
de winkels van G-Star. Het feit
dat Martin een muzikale achtergrond heeft, bracht ‘m erop
zelf te gaan componeren. Op
het ogenblik is hij druk bezig
om zijn album af te ronden in
de Amsterdamse Cruise Control Studio’s. “Ik hoop dat het
in april zal uitkomen, ik heb nu
zes nummers klaar. Het is een
mix van 70’s discoklanken in
de stijl van Earth, Wind & Fire
en groove dancemuziek. Het
swingt echt de pan uit.” Martin
is een liefhebber van de zgn.
‘four-to-the-floor’ kick.
Model
Tegelijkertijd met het internationaal ontplooien van zijn
muzikale talent kwam de Kortenhoever in aanraking met de
wereld van fotomodellen “Ik
zat in zo’n periode dat ik het
even niet meer wist. Toen heb
ik me aangemeld voor een cur-

sus ‘catwalk’. Ik dacht, wat kan
mij het schelen, gewoon doen.
Ik was de enige tussen allemaal
vrouwen. Via mijn Runway
coach Mandy kwam ik zo in
de modellenwereld.” Het ging
niet van een leien dakje, want
maandenlang zat Martin zeven
dagen per week in de sportschool om dat lange lijf topfit
te krijgen, naast een streng dieet. Maar hij bracht het tot de
‘lookbooks’ van het internationale agency ‘Why Not Models’
uit Milaan.
“Ik ben te lang (1.94 m. -red)
voor de live-shows op de catwalk, maar ik heb veel shoots
voor internationale modemerken. Ik zit in het high fashionsegment. Dus geen Zeeman,
maar Gucci.” Van buitenaf lijkt
het modellenwerk een keiharde
business, maar volgens Martin valt het wel mee. “Je hebt
met allerlei mensen te maken,
stylist, fotograaf, visagist, enz.
Maar uiteindelijk bepaal je zelf
hoe je op de foto komt. Het is
een kwestie van op commando
poseren.”

Een vakantieplekje in Ankeveen
ANKEVEEN - ‘Een vakantieplekje’ is wat Sijs Vermeer van
viskraam ‘Sijtse’ vond als hij
zaterdagsochtend vis verkocht
op de weekmarkt van Ankeveen. “Iedereen was aardig,
niemand drong voor, men had
geduld en de omzet was goed,”
zei hij afgelopen zaterdag op
zijn afscheidsborrel. Want na
10 jaar op verschillende markten te hebben gestaan gaat
Sijs met pensioen. Hij heeft zijn
kraam verkocht aan een jonge
enthousiaste ondernemer die
vanaf 1 januari het stokje overneemt.
Door: Symon Kamstra
Ongeveer 10 jaar geleden verruilde Sijs zijn vaste baan als
kraanmachinist voor een bestaan in de vishandel. Samen
met zijn vrouw, of met een van
hun dochters, was hij 7 jaar lang
het vaste gezicht in de viskraam
die trouw elke zaterdagochtend
vanuit Spakenburg naar Ankeveen toog. Naast markten in
Utrecht en Amersfoort was Ankeveen voor Sijs en zijn familie
een moment van ontspanning.
Dit straalden zij ook uit en was
de liefde voor het vak zondermeer terug te vinden in hun
producten.

Afscheid
Afgelopen zaterdag was het de
allerlaatste keer dat Sijs vanuit
zijn kraam vis verkocht. Omdat
hij de week ervoor al afscheid
had genomen van Amersfoort
had hij ‘s middags geen verdere verplichtingen en was het
een mooi moment voor een
afscheidsborrel in het gebouw
van de tennisvereniging van
Ankeveen. Samen met collega-ondernemers, klanten en
zijn opvolger is er een glas geheven op dit plechtig moment.
Sijs en zijn vrouw gaan
Ankeveen missen en
hebben
aangegeven
om als bezoeker op een
of meer themamarkten
langs te zullen komen.
Wij gaan hen ook, missen maar gunnen Sijs
en zijn vrouw mooie
reizen en heerlijke ontspannen momenten.
Opvolger
In Arne Huijgens heeft
Sijs een enthousiaste
opvolger
gevonden.
Arne is 26 jaar en is al
7 jaar werkzaam in de
vishandel, waarvan 5
jaar als medewerker
in een grote viskraam.
Werken op de markt

is zijn grote passie waaraan hij
veel plezier beleeft. Toen viskraam Sijtse te koop kwam,
kwam zijn grote wens uit om
als zelfstandige een viskraam
te runnen. Arne heeft aangegeven dat het assortiment, inclusief de heerlijke kibbeling,
onveranderd blijft. “Alleen het
gezicht wordt knapper” aldus
de nieuwbakken ondernemer.
Wij wensen hem al het beste
en zullen hem met open armen
ontvangen in Ankeveen.

Geen huisje,
boompje, beestje
Voor Martin Westerink blijft de
muziek op nummer één, maar
het modellenwerk geeft hem
ook de kans om met veel mensen in contact te komen. “Het
is allebei entertainment, met
een grote cross over. Het een
kan het ander versterken.” Plus
uiteraard het feit dat hij meer
financiële ruimte heeft om
uren te spenderen aan de muziek. Reizen, van vliegveld naar
vliegveld, van studio naar stu-

dio, Martin vindt het heerlijk.
“Ik ben geen huisje-boompjebeestje type. Bovendien geeft
het reizen mij inspiratie. Ik heb
mijn laptop altijd bij me. En ik
kan in die stille uurtjes lekker
aan mijn composities werken.”
New York blijft zijn grote
droom, maar werken in de Big
Apple is uitgesloten, vanwege
de strenge arbeidsbepalingen.
Nu zit- ie voorlopig onder de
pannen bij vriendin Ellen in
Stockholm. Maar de wereld
lonkt.

In Filmtheater De Dillewijn

Film over Ray
ANKEVEEN- Dit theaterseizoen
staan de ﬁlms in Theater De
Dillewijn in het teken van biograﬁeën.
Ray is een Amerikaanse biografische film uit 2004 over het leven van de blinde Amerikaanse
rhythm and blues artiest Ray
Charles. Ray werd in 1930 geboren in Albany, Georgia. Twee
tragische gebeurtenissen hebben een grote invloed gehad op
zijn carrière: hij werd blind op
zijn zevende en op zijn vijftiende verloor hij zijn ouders.
Als jongen moest de soullegende zijn moeder een belofte
doen: hij mocht zich nooit laten
behandelen als een invalide. Hij
leerde op een blindenschool
klarinet, piano en saxofoon
spelen. Nu wordt hij gezien als
een van de vaders van de soul-

muziek. Ray Charles ontwikkelt zijn unieke muziekstijl en
tussendoor raakt hij verslaafd
aan vrouwen en heroïne. De
soundtrack is fraai en hoofdrolspeler Jamie Foxx is fenomenaal. Foxx, die tijdens de opnames oogprotheses droeg die
hem het zicht ontnamen, won
een Oscar voor zijn rol.
Woensdag 10 januari 2018
19:30 uur. Kaarten à € 6,50 via
www.dedillewijn.nl
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Zondagochtendwandeling na verlies
Op zondag 7 januari organiseert Miranda van den Eijnden van
Artesia weer een wandeling door het bos en over de hei. De wandeling is voor iedereen die verlieservaring(en) door overlijden
kent en hier aandacht aan wil geven. Hoe kort of lang geleden dit
verlies ook geweest is.

Donderdag  januari 
Ze vertrekt in de wintermaanden om 11.00 uur vanuit Brasserie
Zonnestraal (op landgoed Zonnestraal), Loosdrechtsebos 15 te
Hilversum.
Deze maand is het thema ‘terugblik op de feestdagen’. Kosten: €
10,00 (contant). We wandelen ongeveer een uur. Na afloop praten en drinken we nog wat bij de brasserie.

Fast Radio Bursts
Op donderdag 11 januari
geeft Samayra Straal, PhD
student bij het Anton Pannekoek Institute for Astronomy
and Astrophysics van de Universiteit van Amsterdam, een
lezing bij de Sterrenwacht
Gooi en Vechtstreek met als
titel ‘Op zoek naar Fast Radio
Bursts met de Westerbork
Radiotelescoop’.
In 2007 vonden astronomen
een extreem korte en felle
radioflits afkomstig uit het
heelal met de Parkes radiotelescoop in Australië. Nu, tien
jaar later, zijn deze Fast Radio Bursts (FRB’s) nog steeds
een van de grootste mysteries
binnen de sterrenkunde.
In deze lezing zal Samayra
Straal ingaan op het mysterie
van de FRB’s en de diverse
theorieën over hun oorsprong.
Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, Noordereinde 54b in ’s-Graveland;
20.00 uur
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Door: Marc Degekamp, Herman Stuijver en Richard Spoor

Voetballen in ’s-Graveland

De club wenst u een sportief en gezond 2018
Wij wensen redactie en lezers
van het Weekblad Wijdemeren een gelukkig nieuwjaar en
zullen jullie in 2018 ook op de
hoogte houden van de activiteiten van onze vereniging.
Nieuwjaarstoernooi
De eerste trainingen van het
nieuw jaar zijn deze week al
weer, maar de èchte sportieve aftrap van het jaar 2018 is
aanstaande zondag. Alle senioren en oudste junioren (jeugd
onder 19) spelen voorafgaand
aan de nieuwjaarsreceptie een

onderling toernooi. Aanvang
13.00 uur.
Nieuwjaarsreceptie
Op de eerste zondag van het
nieuwe jaar houden wij traditiegetrouw onze nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie zullen liefst acht
jubilarissen
toegesproken
worden èn gespeld worden en
wordt bekend gemaakt wie zich
het meest verdienstelijkste lid
van 2017 mag noemen. Aanvang 15.00 uur.

Klaverjasmarathon
Zaterdag 6 januari gaan bijna
100 kaarters de gezellige strijd
met elkaar aan aan de kaarttafel. De eerste troef wordt om
10.00 uur gemaakt en 12 uur
later zal de laatste kaart gegooid
worden en is bekend wie zich
de winnaar mag noemen van
de klaverjasmarathon.
Start JUMBO
voetbalplaatjesactie
Op woensdag 10 januari wordt
het eerste voetbalplaatjesboek
van JUMBO Kortenhoef uitge-

reikt als startsein voor een tien
weken lange verzamelactie van
de voetbalplaatjes. In die periode zijn er pakjes met voetbalplaatjes verkrijgbaar bij elke €
10,00 aan boodschappen.
Inschrijving ’s-Gravelandse
Voetbaldagen
De online inschrijving van de
6e editie van de Voetbaldagen
opent op dinsdag 9 januari
om 19.00 uur. Opgeven kan
via www.svsgraveland.com. De
Voetbaldagen worden dit jaar
georganiseerd van maandag

30 april tot en met donderdag
3 mei.
FIFA 18 toernooi
Op zaterdag 3 februari komen
jong (vanaf 10 jaar) en oud digitaal tegen elkaar in actie tijdens het FIFA18 toernooi op
de Playstation4. In onze kantine staan 13.00 tot 17.00 uur 10
schermen, 10 playstations en 1
groot finalescherm. Mail naar
voorzitterjeugd@svsgraveland.
com en doe mee!

IJshockey populair bij Nederhorst on Ice
NEDERHORST DEN BERG- Hoe
betrek je de jeugd vanaf 10 jaar
bij de overdekte IJshal? Bij Nederhorst on Ice was ijshockey
op de woensdagavonden een
schot in de roos.
Op woensdag 20 december was
er voorafgaand aan de training
zelfs een demonstratiepartijtje
van de jongens onder 14 jaar
van de Amstel Tigers. Ze spelen
een flitsend potje waarin veteraan Sven Hansen nog zonder
moeite mee kan spelen. Sven
is de plaatselijke kapper van
Sven’s Kniphoekje die al enige
jaren ijshockeytraining geeft.
Zelf speelt hij bij de Utrechtse
Dragons. Langs de kant staan
ongeveer 40 jongens en meiden
te popelen van ongeduld om
ook het ijs op te gaan. Kijken
naar snelle handige spelers is
leuk, maar zelf die puck over

het ijs meppen is nog veel
meer fun.
Bergse Cindy Tjoefat rolde in het ijshockey vanwege haar zoon Luca die
zich ontwikkelt als een
talentvolle jeugdspeler.
“We hebben bij de Amstel Tigers ongeveer 180
spelers. Ik ben de teamleider van de jongens tot
14 jaar. Ik doe ook mijn
best om het ijshockey
te promoten. Het is zo’n
stoere sport, supersnel.
Je leert incasseren, dat vind ik
ook vormend. Je leert heel veel
skills, plus dat het qua tactiek
ook een boeiende sport is. Ik
zou willen dat nog veel meer
kinderen het gaan doen, het
kan al vanaf 6 jaar.” Wie weet
zijn er in de toekomst wel meer
Bergse kinderen die de gang
naar de Jaap Edenbaan of de

Vechtse Banen maken. Want de
oefeningen van Sven zijn uitermate populair. Eerst maken de
kinderen een paar snelle rondjes, links en rechtsom, en met
pootje over. Dan leren ze om
vaart te maken en binnen een
paar meter stil te staan. Je kunt
zien dat de meeste kinderen het
al voor de 4e keer doen, ze zijn

erg handig op de schaats. Net
als Quincy die als BMX ‘er ook
gek is van deze sport. “Als het
maar lekker snel is. Dat vind
ik mooi!” Vervolgens verdeelt
Sven de kinderen in groepen
die fanatiek aan een partijtje
beginnen, terzijde gestaan door
spelers van de Amstel Tigers.
Het is een flitsend gezicht. De

kinderen spelen zonder helmen en beschermende outfit,
maar de pucks zijn van zachte
kunststof. Zo weet Nederhorst
on Ice ook deze doelgroep aan
zich te binden. Zullen we ooit
de Bergse Bullies hier op het ijs
zien verschijnen?

Finale ‘Tien van Rood’ in Ankeveen

‘René de Rooij is ook maar een mens’
ANKEVEEN- Op 28 december,
tussen alle kerstdiners en de
oliebollen met appelﬂappen
door, werd de ﬁnale 2017 gespeeld van de ‘Tien van Rood’
biljartcompetitie van Ankeveen. Op deze avond voelden
zich 16 mannen geroepen om
deel te nemen aan deze ﬁnale
en zo te beslissen over het inleggeld, naar welk jeugddoel
het inleggeld dit jaar gaat, verderop een verslag hierover.
Dat biljarten spannend kan zijn
wisten we al, maar dat er voor
de finale één kandidaat was met
iets teveel punten en daarachter
een drietal met nagenoeg hetzelfde aantal punten, dat is wel
erg extreem. Doordat er deze
avond dubbele punten te ver-

dienen waren kon het alle kanten op. Helaas in de eerste ronde
al direct een zware eliminatie.
Peter Spoor was een van de drie
achtervolgende kanshebbers.
Hij trof het echter niet, zijn
eerste opponent was René de
Rooij. René is het hele seizoen
al in vorm en zo ook vanavond.
Hij begon zeer voortvarend en
Peter had geen antwoord. Jammer voor de competitie, het lot
beslist hierover. De andere achtervolgers deden het erg goed,
Marc Degekamp bond de ene
na de andere aan zijn zegekar,
zo sprokkelde hij nog pittig wat
punten bij elkaar. Rob van der
Helm had de kampioenenkiller kunnen zijn, maar in zijn
2e ronde partij tegen René de
Rooij moest hij nipt het on-

derspit delven. Zo kwam het
uiteindelijk toch tot een hele
echte finale. Edwin Hilhorst
moest het, in deze finale opnemen tegen René de Rooij. Die
ging wederom als een malle
van start, maar Edwin pareerde
elke aanval en in het eindspel
was Edwin net even slimmer
en dwong zijn opponent naar
onmogelijk spel. Dan blijkt dat
René ook maar een mens is en
geen robot, want Edwin won
deze finaleavond en dankzij
dit resultaat een plaats op het
podium. De avonduitslag was:
1e. Edwin Hilhorst, 2e. René de
Rooij, 3e. Marc Degekamp.
Het eindklassement van 2017
was een prooi voor René de
Rooij, hij behaalde 46 punten.

Zilver was voor Marc Degekamp en brons, door de overwinning van de finaleavond,
ging naar Edwin Hilhorst.

De motivatieprijs was dit jaar
voor Bert Grootjans.
(v.l.n.r.) Marc Degekamp,
René de Rooij en Edwin Hilhorst
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Door: Herman Stuijver

‘s-Gravelandse Kerstloop blijft trekken
’s-GRAVELAND- Na de kerstdiners, volle glazen wijn en andere consumpties vinden velen
het een heerlijk om op Tweede
Kerstdag even de benen te
strekken bij de Kerstloop van
SV ’s-Graveland. Precies 419
lopers verschenen er aan de
start, weliswaar 89 minder dan
de 2016- editie, doch deze Top
Tien Loop blijft sportievelingen
uit de hele regio trekken.
Kantinemedewerker Wil Kreuning is niet voor niets hét KNVB-icoon voor het vrijwilligerswerk. Nu had ze, samen
met anderen, 30 kg. sinaasappels in partjes gehakt, want
die vitaminebijt hoort bij de
traditie na de finish. Terwijl
Hans Reijnders en Arjan Borst
de drank hadden verzorgd,
maar liefst 240 liter gifgroene
AA-drink die je direct weer je
energie op peil schijnt te brengen. Naast natuurlijk de ongeveer 40 begeleiders in rode
hesjes op de route, velen doen
al mee vanaf het begin. Gerrit
Jansen moest nu wel zeven au-

tomobilisten tegenhouden en
dat ging, op één ongeduldige
chauffeur na, gelukkig in harmonie. Het overgrote deel van
de deelnemers komt uit de vijf
dorpen, maar ook uit Leusden,
Velserbroek, Londen en zelfs
Athene. Opvallend is het grote
contigent Bergers dat mee rent,
dat zal ongetwijfeld te maken
hebben met de Bergse Runners
Club die het hardlopen in het
Vechtdorp promoot.
Bijzonder was de aanwezigheid van de Loosdrechtse Jip
Vastenburg die op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro
meedeed aan de finale van de
10 km. en daarnaast diverse
keren Nederlands en Europees
kampioen werd op de 5000 en
10.000 meters. Nu eindigde
ze als eerste bij de vrouwen in
ruim 26 minuten (overall: 4).
Bij de mannen werd GAC ‘er
Eduard Grob nummer 1, hij
liep de 7,5 km. in 24.31 minuten. Hij vond het wel ‘een
relaxed loopje’ zei hij bij de
prijsuitreiking tegen organisator André Janmaat. Terwijl

Voor de AGV- leden is dit gratis, maar wil je een vriendje
of vriendinnetje meenemen,
dan kost dit voor hen 5 euro.

De kleuters starten van 13.0014.00 uur. Alle andere jongens
en meisjes van 14.00-15.00 uur.
Deze workshop wordt gegeven
door Eric Herber. De feestvierende gymclub heeft er zin in!
Aan het eind van het seizoen
gaat de leiding er mee stoppen. Dus mocht u iemand weten die Turnles voor kinderen,
of voor senioren Aerobics en
Bodyshape zou willen geven,
meldt u zich dan bij de leiding

“Ik heb dit jaar minder
getraind en ik zie nu meer
concurrentie”
De strijd om de snelste ’s-Gravelander werd ook nu weer gewonnen door Arnoud Bijlsma.
Knap was de binnenkomst van
drie Bergers op rij, op 12, 13 en
14: Rick Smits, Tim Kuiper en
Gijs Bergman, waar veteraan
Rob Fecken nog net kon aanklampen op 28.30 minuten. De
snelste A-junior was wederom
Jorn Kerkhof en Luuk Sluijter
de snelste van de B-junioren,
terwijl eerste elftalspeler Vincent van Vuure bewees zoals
altijd te beschikken over ijzersterke longen door net binnen

het half uur te eindigen. Kort
na de iets oudere doch onverslijtbare loopmonsters Raimon
Knip en Mark Hilberts. Petje af
voor de gehandicapte Rendolf
van Hoof, de ongeveer 77-jarige Ben Schoordijk (48.20) en
de dames Ellen Sluijter en Gertrude van Nes die bijna een uur
door de natuur ploeterden.
Bij de Kidsrun van 2,1 km. was
het een herhaling van zetten
van 2016: bij de jongens won
Tijs Hollander en bij de meis-

of Trudy Jansen: 06-21210511.
De AGV hoopt dat iemand zich
aanmeldt, want het zou zonde
wezen als dit niet meer in ons

dorp aangeboden kan worden!
Het bestuur wenst iedereen een
sportief 2018.

Toch 2 scholen naar regiofinale Schoolschaken
WIJDEMEREN - Op 22 november was de ﬁnale van het
schoolschaaktoernooi, waarbij
de Warinschool uit Nederhorst
den Berg haar titel prolongeerde en de St. Antonius met het
derde team knap tweede werd.
Sedert een jaar of tien gaan we
met twee teams naar de regionale ﬁnales en ik deelde de
kinderen van de St. Antoniusschool dan ook mee dat zij ook
naar de ﬁnale gingen.
Door: Patrick Kreuning
Helaas bleek het heel lang te
duren voor de datum van de
regionale finales op de site van

de SGS-schaakbond verscheen.
Uiteindelijk maar mijn vraag
naar de organisatie gestuurd.
Na een week kreeg ik antwoord. De datum is 10 maart,
maar we mochten maar met 1
team komen.
Reden voor mij om te vragen
hoe dat kwam en of zij dat aan
de kinderen van de St. Antoniusschool wilden uitleggen.
Daar ik weer geen antwoord
kreeg, heb ik het toch maar aan
meester Jan verteld. Die mocht
de kinderen teleur gaan stellen.
Uiteindelijk kreeg ik toch nog
antwoord. De organisatie erkende fouten te hebben gemaakt, ik kon de criteria niet

Winnaar Eduard Grob

hij toch een recordtijd boekte,
want vorig jaar was winnaar
Camiel Kruiswijk een halve
minuut langzamer. Die zag van
tevoren de bui al hangen: “Ik
heb dit jaar minder getraind en
ik zie nu meer concurrentie” zei
de BAV- atleet die nu als derde
over de streep ging.

Algemene Gymnastiek Vereniging
Nederhorst 50 jaar
NEDERRHORST DEN BERG – De
AGV viert dit jaar haar gouden
jubileum. Vijftig jaar bewegen voor jong en oud wil de
vereniging groots vieren op
woensdag 10 januari a.s. Alle
kinderen krijgen een Free Run
Workshop.
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weten en daarom heeft men in
al zijn wijsheid besloten de St.
Antoniusschool toch mee te laten doen. Uiteraard heb ik meteen meester Jan gebeld met het
goede nieuws. Drie van de vier
kinderen zaten naast hem en er
brak spontaan gejuich uit.
Ik heb de organisatie nog wel
de vraag gesteld om mij de criteria voor volgend jaar te laten
weten opdat we niet weer dit
soort toestanden krijgen. Voorlopig ga ik er van uit dat we
volgend jaar met 1 team mogen
meedoen, het zal wel een week
duren voor we antwoord krijgen.
Hoewel in onze gemeente elk

jaar 50% van de scholen of
meer deelneemt aan het lokale
toernooi, lijkt Hilversum toch
een voorkeur te hebben hoewel daar dit jaar maar 8 scholen
meededen. Terwijl er volgens
mij in Hilversum ruim 30 basisscholen zijn.
Wat dat betreft kunnen we trots
zijn op het basisonderwijs in
de Wijdemeren. En mogelijk
dat Loosdrecht na wat fusies
in het onderwijs ook met meer
scholen mee gaan doen. Voor
volgend jaar moet de organisatie nog eens onder de loep
genomen worden, daar er toch
steeds meer scholen met een
continurooster werken.

jes Merel Veltman. Zij kregen,
evenals de andere winnaars, uit
de linker- en rechterbroekzak
van André Janmaat een bon
van sponsor Run2Day. Bij de
kinderen kwamen Ieke Klaver
en Seb Fecken net binnen het
kwartier binnen.
Voor alle lopers was er leuke
kerstherinnering: een houten
kerstboom, kerstman of kersteland. Zo ging iedereen happy
naar huis.
Nieuws van
Club 4711
Uitslag maandtoernooi biljarten
Zaterdag
30
dec.: 1. B. Hoekstra & J. van
Wijnen (16 pt.), 2. Mw. T.
Bos & J. van Greuningen (14
pt.), 3. R. van Huisstede &
M. Zieleman (14 pt.), 4. M.
Boelhouwer & J. Hoekstra
(10 pt.), 5. R. Boelhouwer &
W. Clements (6 pt.). Eerstvolgende maandtoernooi biljarten: zaterdag 27 jan .2018
(aanvang 16.00 uur)
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 28 dec.: M. Verlaan - W. Lam 3-0, M. v.d.
Velden - P. van ‘t Klooster 2-0,
J. Kloosterman - R. Korteling
0-3, W. Clements - T. Otten
2-0. Stand aan kop: T. Otten
13-23, M. v.d. Velden 13-21, P.
van ‘t Klooster 13-19
Programma
Donderdag 4 jan. 19.30 uur:
onderlinge competitie BV
Overmeer, vrijdag 5 jan.
17.00 uur: Nieuwjaarsborrel,
zaterdag 6 jan. 16.00 uur: 1e
ronde wintercompetitie biljarten
Openingstijden bar (ook
voor niet-leden) + contactgegevens. Vrijdag en zaterdag
van 15.00 tot 20.30 uur, Overmeerseweg 5a Nederhorst
den Berg, tel. 06.20.40.80.58
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Door: Mark Hilberts

Arie van Houten (1936-2017)
Leven voor de sport
NEDERHORST DEN BERG- Wie
aan Arie van Houten denkt,
denkt aan sport. De goedlachse Bergse supervrijwilliger was
overal voor in. Bij alle 31 edities
van de Bergse sprint-triathlon
leverde hij een belangrijke
bijdrage. Die leverde hij ook
aan de voormalige Ronde van
Overmeer, de ijsclub Nederhorst den Berg, tal van BRC
-evenementen en als zeer gewaardeerd marathonjurylid op
de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Op eerste kerstdag overleed Arie na een kort ziekbed.
Tot enkele weken geleden was
hij nog volop actief. In weer en
wind pakte de gepensioneerde
timmerman de fiets om vanaf
zijn huis in Overmeer naar ‘Het
Eiland’ te fietsen, waar hij dagelijks nog enkele uren werkte op
een boerderij. “Ik ben na mijn
pensioen nog boer geworden”,
grapte hij weleens.
Arie groeide op in Kortenhoef
en trouwde in 1960 met Corry
de Groot. Het jonge paar vestigde zich in hetzelfde jaar in de
nieuwbouw in Overmeer. Ze
kregen drie kinderen, Patrick,
Carolien, Harold en zeven
kleinkinderen. Bij SV ’s-Graveland voetbalde Arie jarenlang
in het eerste elftal en stond hij
bekend om zijn uitstekende
trap en spelinzicht. Na zijn ver-

huizing naar Nederhorst den
Berg zette hij zijn voetbalcarrière voort bij de Bergse club
V.B.O. Na de fusie met Avance
maakte hij enige jaren deel uit
van het eerste elftal van SC Nederhorst.
Arie genoot van de successen van zijn zoon Patrick, die
als motorcrosser grote furore
maakte. Hij vond het geweldig
dat kleinzoon Randy later in de
voetsporen trad van zijn vader.
Hij genoot van kleinzoon Sven
die zich plaatste voor belangrijke internationale toernooien
in de BMX-klasse. Arie zorgde
ervoor dat hij geen wedstrijd
miste van zijn kinderen en
kleinkinderen. Ook bij de hobby’s van zijn andere kleinkinderen liet hij zoveel mogelijk zijn
gezicht zien.
Naast een uitstekende voetballer was Arie ook een goede
wielrenner, schaatser en hardloper. Nadat een vervelende
rugblessure hem dwong wat
rustiger aan te doen, richtte hij
zich op een dienende rol in de
sport. Hij werd actief als jurylid en als verzorger bij diverse
schaatsploegen. Van Houten
stond bekend om zijn scherpe
blik en als een man die ‘de koers
kan lezen’. Elke woensdagavond
was van Houten in de wintermaanden actief op de Jaap
Edenbaan. Niet alleen voor de

Wijdemeren in beeld

toppers had hij oog, maar ook
voor de recreanten-categorieen. De late programmering op
de avond van veel van die (recreanten) wedstrijden vormde
voor Arie nooit een probleem.
“Ik ben nog nooit met tegenzin naar de ijsbaan gegaan en
ik heb nooit naar het einde van
het schaatsseizoen verlangd”,
liet hij eens weten.
Als verzorger was Arie actief voor de schaatsploeg van
dorpsgenoot Henk Portengen.
Bij de Elfstedentocht in 1985 en
in 1986 en bij andere natuurijsklassiekers leverde hij een
belangrijke
ondersteunende
bijdrage. In zijn eigen regio was
hij jurylid bij de Driedaagse
van Ankeveen en bij de Ronde
van Loosdrecht.
Als trouwe fan van Ajax miste
Arie geen wedstrijd, samen met
Corry had hij een vaste plek in
de Arena. Zijn lach zal gemist

worden door zijn familie, zijn
vele vrienden en bij tal van
sportevenementen. Net als zijn
steun en zijn mening. Als Arie
wat zei, dan werd er geluisterd!
In 2006 werd hij koninklijk
onderscheiden voor zijn grote
verdiensten in de sport.
Amsterdam maart 2017: Vlak voor
de finale van de KPN Cup is het
een geweldige bedrijvigheid in de
jurytoren op de Jaap Edenbaan.
Het zenuwcentrum van schaatsgewest Noord-Holland-Utrecht. Arie
kent zijn taak. De koers volgen en
het luiden van de bel voor premiesprint(s) en dé laatste ronde! Niets
ontgaat hem, het peloton nadert
en met kracht luidt hij de bel. De
schaatsers denderen voorbij.
De bel heeft nu voor Arie geklonken. Ondanks alle verdriet, blijft de
herinnering aan een supervrijwilliger en bovenal een fijn mens!
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Daar gingen ze, 23 Bergse brandweerlieden + aanhang, van 6 tot 60 jaar,
voor de 11e Nieuwjaarsduik in de Spiegelplas.

