
Door: Herman Stuijver

“Uiteindelijk zijn wij een ge-
zin dat ervan houdt om zo vrij 
mogelijk te leven. Dat was onze 
eerste drijfveer. Tegelijkertijd 
willen wij ons ook inzetten 
voor de toekomst van onze 
planeet. Als je ziet wat men-
sen achter laten aan plastic en 
andere rotzooi. Daar willen we 
ook iets aan doen” zegt Arno 
Kooijman die samen met part-
ner Karin Kooijman-Scholze 
en de kinderen Sofi e, Roos en 
Jord de beslissing nam om een 
jaar lang langs de Europese 
kusten te trekken met grijpers 
en opvouwbare containers. 

“Het gaat natuurlijk om 
de bewustwording dat 
al die troep niet zomaar 
gedumpt kan worden. 
Daarom zullen we ook 
frequent iedereen op de 
hoogte stellen van onze 
acties”.

Karin vult aan: “Het gaat na-
tuurlijk om de bewustwording 
dat al die troep niet zomaar 
gedumpt kan worden. Daarom 
zullen we ook frequent ieder-
een op de hoogte stellen van 
onze acties. Met vlogs en blogs 

op de sociale media. En hope-
lijk ook in het Weekblad Wijde-
meren.” Ze verwijst naar de site 
Litterati waar je niet alleen een 
afschuwwekkend beeld ziet van 
onze afvalmaatschappij, maar 
ook tal van wereldwijde initia-
tieven om op te ruimen. 

Kinderen 
De aanleiding om nu deze stap 
te zetten, was dat Arno en Karin 
niet zo goed raad wisten met 
zoon Jord die als 10-jarige over 
een paar maanden al naar de 
middelbare school zou moeten 
gaan. Een jongen die hoogbe-
gaafd is, twee klassen oversloeg, 
maar ook ronduit een hekel aan 
school heeft . Zo’n tussenjaar 
met de Wereldschool lijkt dan 
een ideale oplossing. De IVIO- 
wereldschool levert onderwijs 
op afstand met een basispakket 
dat je zowel online als offl  ine 
kunt gebruiken. ’s Ochtends 
aan de les, ’s middags een uurtje 
of wat rekken en strekken om 
het vuilnis op te ruimen en dan 

vrij. “Dat lijkt me het leukste” 
zegt de 11-jarige Roos die nu in 
de eerste klas van het gymnasi-
um zit “niet vroeg opstaan. Zelf 
je indeling bepalen en dan lek-
ker surfen!” Al voegt ze er gewe-
tensvol aan toe dat ze heus wel 
weet dat ze haar lespakket moet 
afmaken. Ook Jord ziet het he-
lemaal zitten, temeer daar hij 
weet dat je op deze school ook 
mag werken met proefj es e.d. 
Sofi e, bijna 14, had wel twijfels. 
Ze was net zover dat ze genoeg 
geld had gespaard voor een ei-
gen paard. ”Ach, het is maar een 
jaar. En ik hou ook wel van die 
vrijheid.” Bij terugkeer hoopt ze 
naadloos over te gaan naar de 
vierde klas op het Roland Holst 
College.
Karin en Arno leggen uit dat je 
echt offi  cieel moet emigreren, 
anders kom je in problemen 
met de Leerplichtwet, hetgeen 
boetes en zelfs voorwaardelijke 
gevangenisstraf kan opleveren. 
Dat op die manier ook je so-
ciale rechten vervallen, nemen 
ze voor lief. Arno is zelfstandig 
consultant die overal kan wer-
ken en Karin sluit tijdelijk de 
B&B Floris V. Momenteel zijn 
ze druk bezig hun huis aan de 
Kwakel op te knappen, zodat 
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Ik vertrek: gezin gaat zwerfafval opruimen
KORTENHOEF- Wijdemeren kan nu ook een afl evering toevoegen 
aan de serie ‘Ik Vertrek’. Al is deze variant weer heel anders: om-
streeks 1 augustus gaat de familie Kooijman er een jaar met de 
camper op uit om langs de kusten van Europa vrijwel dagelijks 
zwerfafval op te ruimen. 

ze, nog te vinden, huurders een 
jaar lang comfortabel onderdak 
kunnen verlenen.

Alle kusten
De eerste dag van Ik Vertrek 
gaat de familie naar de Noord-
zeekust waar ze de kick-off  van 
de Boskalis Beach Clean Up 
zullen bijwonen en dan naar 
de Baltische kusten van Duits-
land, Denemarken, Zweden en 
Noorwegen. Na Scandinavië 
steken ze over naar Zuid- En-
geland, om terug te keren naar 
België, Frankrijk, Spanje, Por-
tugal. Vanaf Zuid- Spanje naar 
het noorden, langs de Medi-
terrannee, de Ligurische kus-
ten, Tyrreense en Ionische en 
Adriatische stranden. Een hele 
onderneming, maar het moet 
lukken met de zeven persoons 
camper. En natuurlijk met de 
vele contacten onderweg. 
“Wij proberen zo duurzaam 
mogelijk te leven. We kopen 

veel tweedehands, we letten op 
wat we consumeren, we recy-
clen veel. Dan is het voor ons 
en de kinderen ook essentieel 
dat je je steentje bijdraagt. Wat 
dacht je alleen al van het mi-
cro-plastic dat in ons voedsel 
terecht komt” vertelt Karin. Be-
wustwording is dus de belang-
rijkste steunpilaar van deze reis. 
Daarom hebben de Kooijman-
nen ook ‘We-Sea-Waste’ op-
gericht, een platform om hun 
bevindingen te communiceren. 

Kom langs bij het Verkiezings-
debat op donderdagavond 15 
maart, aanvang 20 uur. In de 
bibliotheek van Gooi en meer 
zullen de lijsttrekkers van de 
acht Wijdemeerse politieke 
partijen elkaar bestrijden. 

Onder leiding van gesprekslei-
der Herman Stuijver zullen de 
dames en heren ingaan op de 
toekomst van Wijdemeren en 
talloze andere onderwerpen. 
Uiteraard krijgt het publiek ook 
de kans om vragen te stellen of 

te reageren op de stellingen. Na 
deze avond moet het duidelijk 
zijn welke partij uw voorkeur 
heeft  bij de gemeenteraads-
verkiezingen op woensdag 21 
maart. Grijp die kans om een 
verantwoorde keuze te maken.  

Groot Verkiezingsdebat 15 maart

We-sea-waste
Meer weten? U hebt de keuze uit deze links: 
Facebook: https://www.facebook.com/We-Sea-Waste/
Instagram: https://www.instagram.com/weseawaste/
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/we-sea-waste/
Twitter: https://twitter.com/WeSeaWaste
Website: www.we-sea-waste.eu

Reactie Christen Unie
Vorige week stond in het verslag over het de-
bat in De Drie Dorpen: ‘De ChristenUnie is 
niet voor herindeling, omdat het draagvlak 
ontbreekt, anderzijds merkte lijsttrekker Esther 
Kaper op ‘Hilversum is geen heks’. CU- lijsttrek-

ker Esther Kaper wil dat graag nuanceren: ‘De 
ChristenUnie is niet op voorhand voor her-
indeling, maar vindt dat onze gemeente niet 
krachtig genoeg is om zelfstandig te blijven. Als 
geboren en getogen Kortenhoefse begrijpt ze de 
gevoelens, maar ‘Hilversum is geen heks’.
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 11 mrt.:  09.30 uur: w&cv.
 R. Simileer,
 Wo. 14 mrt.:  09.30 uur: euch.
 J. Dresmé,
 Wo. 14 mrt.:  19.30 uur: oec.vier.
 in de Graankorrel; Liturgiegroep.
◗ St. Martinus 

 Zo. 11 mrt.:  09.30 uur: euch.
 L. Wenneker, Maria-Martinus,
 Wo. 14 mrt.:  19.00 uur: euch.
 J. Dresmé, 
◗ OLV Hemelvaart 

 Do. 8 mrt.:  09.30 uur: euch.
 J. Dresmé,
 Za. 10 mrt.:  19.00 uur: w&cv.
 R. Simileer,
 Wo. 14 mrt.:  19.30 uur: oec.vier.

 Willibrordkerk; liturgiegroep.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 11 mrt.: 10.00 uur: 

 Ds. E.J. van Katwijk,
 Wo. 14 mrt: 19.30 uur: Vesper

 Liturgiegroep.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 11 mrt.:   10.00 uur:  
 Ds. J. Ridderbos,
 Wo. 14 mrt.:  19.30 uur: 
 Oecumenische Vesper.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 11 mrt.:  10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
 Wo. 14 mrt.:  19.30 uur: Biddag  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 11 febr.:   09.30 uur:  
 Prop. G. Vierdewind; Putten
 Wo. 14 mrt.:  19.30 uur: Biddag  
 Prop. Kramer; Urk.
.◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 11 mrt.:   11.00 uur:
 Corrie van Egmond, Woord en Tafel 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo.25 febr.: 10.00 uur:  Br. P. Stolk.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 11 mrt.:  10.00 uur: 
 Ds. Henk van Veen
 16.00 uur: Klaas de Vries

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 07 mrt. 20.00 u. Bijeenkomst Jeugdwet (PvdA/GrL.) Oude School, Kortenhoef
do. 08 mrt. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
vr. 09 mrt. 20.15 u. Concert Örs Köszeghy op cello Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
za. 10 mrt. 09.30 u. Spotjes ‘Vlinder maken’ Kidswereld, Platanenln, NdB.
za. 10 mrt. 14.00 u. Oerrr Safari, voor kinderen Bez. Centrum NM, ’s-Grav.
za. 10 mrt. 19.30 u. ASV Bingo Kantine ASV, Ankeveen
za. 10 mrt. 20.15 u. Concert Forever 27, Ode aan helden Dillewijn, Ankeveen
zo. 11 mrt. 11.00 u. Familiefi lm ‘Casper en Emma’ De Dillewijn, Ankeveen
zo. 11 mrt. 14.30 u. VVD Politiek Café met Jeanine Hennis Ottenhome, Zuwe 20, K’hoef
do. 15 mrt. 20.00 u. Verkiezingsdebat Bibliotheek, Loosdrecht
vr. 16 mrt. 19.00 u. Mattheus Passie voor gezinnen OLV Hemelvaartkerk, NdB. 
vr. 16 mrt. 20.00 u. Concert Kamerkoor Oktoich NH- kerk, Noordereind, ’s-Gr.
za. 17 mrt. 08.00 u. Koff erbakverkoop Bruisend Ankeveen Marktplein Ankeveen
za. 17 mrt. 10.00 u. Inloopochtend ARTV tennisclub Sportcomplex Ankeveen
za. 17 mrt. 17.30 u. ZWO- maaltijd voor Albanië Bergplaats, NdB. 
za. 17 mrt. 18.00 u. Reeën kijken Corversbos Begr. plaats Beresteinseweg
za. 17 mrt. 20.15 u. Concert ROctet, Concert op de Berg Willibrordkerk, NdB.

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam

en M.Soeters, 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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Programma GooiTV
Vanaf 7 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit: 
-  TV Magazine met diverse onderwerpen, waaronder de bloemetjes 

op De Meenthof.
-  In Derde Termijn met het verkiezingsdebat tussen de ChristenUnie 

en D66 in Wijdemeren onder leiding van Ruud Bochardt.
- RegioHub: met een vervolg op de campagne ‘30 dagen gezonder’.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

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

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

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl
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Politiek Door: Herman Stuijver

HILVERSUM- “Buren helpen el-
kaar” zegt Femke van Drooge, 
lijsttrekker PvdA Hilversum. 
Samen met haar Wijdemeer-
se collega-lijsttrekkers Sandra 
van Rijkom (PvdA/ GroenLinks) 
en Sieta Vermeulen (VVD) en 
de Hilversummers Jan Kast-
je (GroenLinks Hilversum) en 
VVD- wethouder Floris Voor-
ink plus Stan Poels (nr. 2 PvdA/ 
GrL.) wordt uw verslaggever 
bijgepraat over de kracht die 
Hilversum en Wijdemeren sa-
men kunnen opbouwen. 

Een bont gezelschap dat elkaar 
vindt in de overtuiging dat een 
fusie van Wijdemeren met Hil-
versum een goede tussenstap 
is op weg naar één gemeente 
Gooi- en Vechtstreek. Dat PvdA 
en GroenLinks enerzijds en de 
VVD anderzijds op tal van on-
derwerpen elkaars tegenpolen 
zijn, speelt bij dit onderwerp 
geen enkele rol. “Nee, hierover 
is geen enkel meningsverschil” 
zegt Stan Poels, wat volledig be-
aamd wordt door de anderen. 

Eén Gooi en Vecht
Liever had Hilversum een tus-
senstap naar drie Gooise ge-
meenten overgeslagen, zegt 
Voorink: “Daar zullen we mee 
moeten dealen. Het allerbe-
langrijkste is we het geen van 
beide alleen kunnen doen. Wij-
demeren heeft  er moeite mee 
om zijn broek zelf op te houden 
en dat geldt ook voor Hilver-
sum.” Jan Kastje vult aan: “Gooi 
en Vecht vormt al heel lang 
een eenheid, kijk naar de ge-

schiedenis, het natuursysteem, 
de woningbouw. Er zijn nu te-
veel bestuurslagen. We moeten 
meer grip op de regio krijgen 
om op te tornen tegen Amster-
dam en Utrecht.” Femke van 
Drooge meldt dat de PvdA te-
rughoudender is wat één Gooi- 
en Vechtgemeente betreft : 
“Het is een hele grote stap, met 
250.000 inwoners kom je in de 
top-5 van Nederland. Wij zijn 
toch wel bang voor de afstand 
tussen bestuur en burgers.”

“Wijdemeren heeft  er 
moeite mee om zijn broek 
zelf op te houden en dat 
geldt ook voor Hilversum.” 

Wijdemeerders Sieta en Sandra 
vertellen dat ze uit eigen erva-
ring weten dat hun gemeente 
te weinig kan doen. “De orga-
nisatie is zo kwetsbaar. Als er 
eens iemand ziek is, ligt alles 
stil” zegt Sandra van Rijkom. 
Sieta Vermeulen: “Ik heb al ver-
schillende keren meegemaakt 
dat ik geen ambtenaar kon be-
reiken.” Stan Poels wijst op het 
dossier ‘duurzaamheid’ waar 
heel lang niets mee gebeurde. 
Floris Voorink geeft  een hele 
rits van voorbeelden waarbij 
Hilversum zijn buren hielp, o.a. 
op het gebied van handhaving, 
vergunningen, milieu-inspec-
ties. Voor Femke van Drooge 
is het van belang dat de service 
en de dienstverlening veel meer 
slagkracht zullen krijgen. “Ook 
heb je samen betere voorzie-
ningen, voor bijvoorbeeld de 

Jeugdzorg” vult Jan Kastje aan.  

Angst
Dat het grote Hilversum, een-
maal samen met de vijf Wij-
demeerse dorpen, zijn kans 
ziet om uit te breiden, wordt 
uitgebreid weersproken. “Die 
angst is volledig onterecht. Zie 
onze Structuurvisie tot 2030. In 
Hilversum heeft  de hele raad 
gezegd dat er niet in de natuur 
gebouwd kan worden, alleen in-
breien” zegt Jan Kastje. “Boven-
dien is het bouwprogramma 
een regionale zaak” vult Voor-
ink aan. Femke: “Je moet voort-
durend bezig zijn met bouwen, 
maar vooral vernieuwbouw en 
herontwikkeling van panden.” 

Buurten
In Hilversum hecht men gro-
te waarde aan de opbouw 
van sterke buurten. Het plan 
‘Buurtgericht leven’ is tot 2022 
daarbij de leidraad. “Je geeft  
meer invloed aan de buurten, 
ook fi nancieel. Op alle niveaus 
kunnen mensen met netwer-
ken meedoen. Je brengt de de-
mocratie dichter bij de mensen” 
meent Femke van Drooge. “Net 
als jullie dorpen, hebben wij 
ook grote verschillen. Of je nou 
in Trompenburg woont of ‘over 
het spoor’. Als Wijdemeren aan-
sluit, kom je heus niet direct in 
een andere wereld. Wij zullen 
ook weer profi teren van jullie 
know how over het groen en 
het blauw” stelt Floris Voorink. 
Sandra van Rijkom denkt dat 
de dorpsstructuren goed pas-
sen bij de buurten, al meent Sie-

VVD, PvdA en GroenLinks Hilversum – Wijdemeren willen fusie 

Beste kop? ‘Samen sterker’

ta Vermeulen dat je het model 
niet 1-op-1 kunt overnemen. 
“Wij hadden tot nu toe geen 
kernenbeleid” zegt Stan Poels 
“en in dat stuk over de buurten 
staan hele zinvolle ideeën.”

Naar elkaar toe groeien
De Hilversummers aan tafel 
benadrukken dat een fusie Hil-
versum- Wijdemeren een geza-
menlijk belang is. “Het is geen 
take over” zegt Voorink “we 
moeten samen sterker worden.” 
“Hilversum moet een afwach-
tende houding aannemen, het 
is aan Wijdemeren zelf” vindt 
Kastje. Femke van Drooge: 
“Laten we alvast beginnen met 
betere samenwerking. Dat de 
mensen concrete voorbeelden 

zien wat er al kan. Je moet in 
ieder geval niet onvoorbereid 
zijn.” “Onbekend maakt onbe-
mind” roept Floris Voorink. 
Die eraan toevoegt dat je een 
fusie in een breder perspectief 
moet zien, waarbij Hilversum-
se Meren een sterkere speler 
wordt in de regio, met veel 
nieuwe uitdagingen.
Tot slot doet het sextet mee aan 
het spel ‘wat wordt de kop?’. 
Sieta: ‘Geen boze buurman’. Jan: 
‘Regionaal denken’. Femke: ‘De-
mocratie dichterbij’ en Floris: 
‘Samen sterker’. 

Een lezer vergeleek de belas-
tingtarieven van Wijdemeren 
en Hilversum: ‘Als we de emo-
ties even achterwege laten en 
we puur en alleen naar de fei-
ten kijken, die we in de brie-

venbus mochten ontvangen, 
dan had mijn woning beter in 
Hilversum kunnen staan. Nu 
de feiten’: Een woning van € 
275.000,-: OZB Wijdemeren: 
353,10; Hilversum: 249,14. Ri-

oolheffi  ng Wijdemeren: 285,64; 
Hilversum: 208,56; Afvalstof-
fenheffi  ng Wijdemeren: 267, 
69; Hilversum: 228,84. Totaal: 
Wijdemeren: 906,43; Hilver-
sum: 686,54.

Hilversum € 219,89 goedkoper

WIJDEMEREN – Tweede Ka-
merlid Joël Voordewind van de 
ChristenUnie brengt zaterdag-
ochtend 10 maart een bezoek 
aan Wijdemeren. 

Eerst reikt hij een ‘Waardevol’ 
lintje uit aan Bettie Coops (88). 
Zij is deze maand dertig jaar 
vrijwilligster bij Natuurmo-
numenten, in de siertuin van 

landgoed Gooilust in ’s-Gra-
veland. Vervolgens zal Voor-
dewind van 11.00-11.30 uur, 
samen met lijsttrekker Esther 
Kaper, aanwezig zijn in win-
kelcentrum De Meenthof in 
Kortenhoef om met inwoners 
in gesprek te gaan. Meer infor-
matie is te vinden op www.wij-
demeren.christenunie.nl.  
 

Tweede Kamerlid Joël Voordewind (CU) 

Bezoek Wijdemeren 

(v.l.n.r.) Stan, Jan, Sieta, Floris, 
Femke en Sandra

CU chocolade
Mag jij voor het eerst 
stemmen tijdens deze ge-
meenteraadsverkiezingen 
in Wijdemeren? Maak op 
21 maart een selfi e voor 
het stembureau, plaats je 
foto op social media met 
de hashtag #ikstemvoor-
heteerst en je krijgt van de 
ChristenUnie Wijdeme-
ren een lekkere Tony’s Chocolonely reep!  

Een mooie week van ijspret in 
de achterliggende (vakantie) 
week. In ons verzorgingsge-
bied (Kortenhoef, ’s-Graveland 
en Ankeveen) zijn er ondanks 
de ijspret geen oproepen voor 
ons gekomen om te assisteren 
bij personen door het ijs of bot-
breuken e.d. door val op het ijs.

Zondagmiddag 10 over half 1 
kwamen onze pagers in bewe-
ging met de melding van een 
wateroverlast aan de Berestein-
seweg in ’s-Graveland. Daar 
aangekomen bleek dat de wa-
terleiding van de cv-ketel was 
gesprongen, maar ook de bui-
tenkraan had het niet gehou-
den. Na de hoofdkraan uitge-
draaid te hebben was het euvel 

verholpen. Binnen konden wij 
verder niets betekenen.

Enkele uren later, om 10 over 
4 kwam er een melding van 
een forse buitenbrand binnen 
aan het Stichtse End in Anke-
veen. Daar aangekomen was 
er een vuilverbranding. Het 
vuur hebben wij gedoofd. Op 
de terugweg kwamen wij nog 
een vuilverbranding tegen aan 
het Hollands End in Ankeveen. 
Deze hebben wij ook uitge-
maakt. Wij zijn op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers. Meld je 
aan via www.kombijdebrand-
weer.nl of maak een afspraak 
en kom langs!

Nieuws brandweer
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Kort nieuwsWijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 

Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-
den en zilveren sieraden. Geo-
pend van wo t/m za van 11.00-
16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 
den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repa-
raties klaar terwijl u wacht (ind. 
mogelijk). E. du Perronstraat 38, 
1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 
leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 106, 
Ned. Den Berg. 0294-251451.

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321.

Div. bedrijfs/opslag ruimtes te 
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2 
Ind. Terrein “De slenk” Telnr: 
035-656 3517 Frans@verhui-
zers.nl

Mooie Vak.Bungalows WiFi
Eekhoorn,Kikker,Fazant.

Goede fi ets/wandel omgeving
www.twentehuisjes.nl

Denekamp 0541626578
Fam.h.meinders@ziggo.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!! 

GRATIS waardebepaling???
035 - 656 0235

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

OPSLAGRUIMTE TE HUUR !!!!
VERWARMT, VANAF € 75 P/M 

Ind. terrein de Slenk
0655360880 

 AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

Te Huur Wijdemeren
Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2
1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

28 m2, 42 m2, 52 m2, 60 m2, 
100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 
035-656 2624

 
 RIEKO

VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Wij hebben op vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 
15.30 uur haak- en brei inloop.  
Wij hebben hierin groot assor-
timent boeken en maken er ge-
zellige uurtjes van. Hobbykelder, 
Laarderweg 28, Bussum

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen.  Ruime keuze 
aan mooie stoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 / 035 6562959.

Te koop droog
berken haardhout.

Per krat gestapeld 2 m3 € 240,-
Bezorging ’t Gooi € 20,-

06-2266 4828
LLF@live.nl 

Klussenbedrijf Boshnakov
Voor al uw stucadoor-, schilder-,

schoonmaakwerk en tegelen.
06-87556972

klussenbedrijfboshnakov@gmail.com

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Casual Kappers zoekt
zzp kapper/ster om team 
versterken 0356560060

Gez. gastvrouw oproepkr. 
ROSCO CATERING
Mail: mariette@rosco-
catering-hilversum.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Te huur mooie vakantiebungalow
2-4 pers. Fraai terras, prima
fi ets/wandelomgeving WIFI 

Extra fi ets 4 daagse 20-24 aug.
Vraag info/folder aan:

Denekamp 0541-626578
fam.h.meinders@ziggo.nl
site: www.twentehuisjes.nl 

Heeft  u pijnlijke voeten?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Kwekerij Krijn Spaan, 
K’hoefsedijk 171 voor:

Groenteplanten en zaden
ook biologisch

Pootaardappelen en uien

MEDISCH PEDICURE<
VAKKUNDIG,

voor de moeilijkste voeten, 
KOMT AAN HUIS, tevens

reparaties en nieuw 
KLEDING EN GORDIJNEN 

0648566394

60 seconden met... O-Lib:
Over 30km op de K’hoefse-

dijk. Zie www.olib.nl

OPEN DAG
CURTEVENNESCHOOL

21 MAART 9-12 UUR
14 MAART OOK WELKOM

Open haardhout, vuur-
korvenhout en aanmaakhout 

te koop op
www.landgoedderading.nl

PHONEU.NL & GOOITECH.NL
Wij bieden abonnementen:

KPN, TELFORT, TELE2,
ZIGGO & KPN ALLES-IN-1,

VODAFONE, T-MOBILE 
ENZ!

Verkoop/reparatie van o.a.
SMARTPHONE, PC, TABLETS

Koffi  e & thee staan klaar
NOORDEREINDE 9

 ‘s-GRAVELAND
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Binnenkort in City of Wesopa: 
do. 8 mrt. fi lm, za. 10 mrt. ca-
baret, zo. 11 mrt. jeugd, do. 15, 
vr. 16, za. 17 mrt.. Muziek Film 
Festival,  Info: www.wesopa.nl   

Iedere vrijdag gratis inloop-
spreekuur van Versa Welzijn op 
de Lindelaan 98, Loosdrecht. 
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor 
vragen over (fi nanciële) admi-
nistratie en beantwoord en (di-
gitale) formulieren.

‘t Wijdehuis, hier kun je buurt-
genoten ontmoeten, een kopje 
koffi  e/thee drinken of deel-
nemen aan een ontmoetings-
groep. Consumptie tegen kl. 
vergoeding. ’t Wijdehuis K’hoef, 
Veenstaete ingang Parkln. via 
brug: wo 10– 12: koffi  e inloop, 
ma en do 12:30 – 16:30 ont-
moetingsgroep. ’t Wijdehuis 
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12 
koffi  e inloop, wo 12:30 – 16:30 
ontmoetingsgroep. Wij zoeken 
nog vrijwilligers! Info of aan-
melden: Herma Kleve, Versa 
Welzijn, hkleve@versawelzijn.
nl of 035- 6231100

GEEN 
FUSIE MET 
HILVERSUM
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www.delokalepartij.org

De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om  

op woensdag in ‘s-Graveland en Kortenhoef ons 

Weekblad Wijdemeren te bezorgen 
Ben je geïnteresseerd om Weekblad Wijdemeren te bezorgen?

Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Bezorger gezocht

FAMILIEBERICHTEN
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Duurzaam Door: Herman Stuijver

Dokter Soeters nu bij Hofl aan
KORTENHOEF- Per 1 januari 
2018 is de huisartsenpraktijk 
aan de Hofl aan uitgebreid. 
Dokter Soeters is toegetreden 
tot het huisartsenteam van 
Blokhuis, Luderhoff  en Stam. 

Zij was al meerdere jaren werk-
zaam op de praktijk als waar-
nemer. Samen is besloten de 

goede samenwerking voort te 
zetten. Zij vestigt zich nu de-
fi nitief als huisarts in Korten-
hoef. “Patiënten vroegen wel 
vaker of ik op de praktijk bleef. 
Ik ben blij dat ik dit nu met een 
volmondig ‘ja’ kan beantwoor-
den. Ik werk ruim 4 jaar met 
zoveel plezier bij Huisartsen 
Hofl aan. Ik kijk ernaar uit om 

vanaf heden een vaste huisarts 
voor mensen te kunnen zijn. 
Daarnaast als lid van ons team 
te zorgen dat de praktijk een 
vertrouwde plek is voor onze 
patiënten, waar nodig te ver-
beteren en te moderniseren en 
goed samen te werken met de 
andere zorgverleners in Wijde-
meren.”, aldus dokter Soeters.

Ambitie om energieneutraal te worden 
Misschien heeft u al eerder ge-
hoord van ‘nul op de meter’ of 
‘van het gas af’. Bijzonder is dat 
de ouderen onder ons zich nog 
herinneren dat we allemaal 
een aansluiting kregen op het 
gas. En nu ruim een halve eeuw 
later gaan we weer van het gas 
af. De focus is 2030. 

Hoe we dat gaan doen, geeft  
nog veel vragen. Er zijn en-
thousiaste voorlopers. Mensen 
ook in onze eigen gemeente, 

die al een energieneutraal huis 
hebben, bijvoorbeeld met een 
eigen warmtepomp, zonnepa-
nelen en isolatie. Er zijn ook 
voorbeelden van wijken in 
Nederland waar een collectief 
warmtenet is aangelegd. Nieu-
we wijken worden al zonder 
gas aangelegd. Wat staat ons te 
wachten, wat is een goed aan-
pak en wat kunnen we er zelf 
aan bijdragen? Er is nog veel op 
uit te vinden. We gaan daarover 
graag met u in gesprek.

Onze energiecoaches zijn in-
middels begonnen met ge-
sprekken. Er is veel belang-
stelling voor.  Energiecoaches 
zijn betrokken bewoners, erva-
ringsdeskundigen of vrijwillige 
professionals, die beschikbaar 
zijn voor (gratis) gesprekken 
met bewoners over de moge-
lijkheden voor energiebespa-
ring aan de woning. Bewoners 
van Wijdemeren kunnen lid 
worden van de energiecoöpe-
ratie en een gesprek aanvragen 

met een energiecoach.
Inmiddels zijn we ook een 
dorpsgesprek aan het voorbe-
reiden in Nederhorst den Berg. 
Komende tijd komen we graag 
in contact met mensen uit Ne-
derhorst den Berg die het leuk 
vinden om dit met ons voor te 
bereiden. Mensen die met de 
energietransitie aan de slag wil-
len gaan, ambassadeur willen 
zijn, anderen willen betrekken 
en voorbeelden willen verza-
melen. Met elkaar komen we 

vast tot goede ideeën en oplos-
singen voor ons eigen dorp. 
De energietransitie is een geza-
menlijke opgave en we hopen 
daar de komende jaren heel 
Wijdemeren bij te betrekken. 
Doet u mee met de uitdaging 
om energieneutraal te worden? 
Meer weten? Zie http://ener-
giecooperatiewijdemeren.nl/ 

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag. 

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,-
Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3516  www.opslagVL.nl

’s- GRAVELAND- Deze tijd vol-
op in het nieuws: Mensen die 
angst ervaren om te helpen bij 
een reanimatie en terughou-
dend zijn in het gebruiken van 
een AED.

EHBO ’s- Graveland e.o. wil 
hierin graag de helpende hand 

aanreiken. Op donderdag 19 
april a.s. organiseert de vereni-
ging een cursus reanimeren en 
AED- gebruik. De cursus wordt 
gegeven  in de brandweerkazer-
ne van Kortenhoef. De avond 
start om 19:00 uur en eindigt 
om 22:00 uur. De kosten voor 
de cursus bedragen € 50,00. 

Opgeven kan bij het secretari-
aat via: 
ehbosgraveland@gmail.com.

Cursus Reanimatie

Op zaterdag 17 maart organi-
seert Bruisend Ankeveen weer 
een koff erbakverkoop. U kunt 
hier, als particulier, uw twee-
dehands spulletjes aanbieden 
vanuit de koff erbak van uw ei-
gen auto. 

Hebt u leuke spulletjes die u 
wilt verkopen, meldt u dan aan 
voor deze gezellige en drukbe-
zochte koff erbakverkoop.  Er 
zijn 2 soorten plekken te huur:
- Een plek ter grootte van uw 
auto/busje + ongeveer 1,5 me-

ter ernaast voor € 7,50
- Een plek ter grootte van auto/
busje en een (kleine) aanhang-
wagen voor € 12,50

Extra informatie
De verkoop is uitsluitend be-
doeld voor particulieren. Er is 
alleen plek voor auto’s of busjes, 
geen vrachtauto’s. Non-pro-
fi t organisaties, stichtingen, 
verenigingen, scholen, kerken 
krijgen korting op de huur-
prijzen. U dient dan wel, op de 
verkoopdag, en goed zichtbaar, 

een vlag of spandoek op te han-
gen. De koff erbakverkoop valt 
samen met de weekmarkt van 
Ankeveen en is op zaterdag 17 
maart van 08:00 uur tot 12:30 
uur. 

Aanmelden
Hebt u tweedehands spulletjes 
die u wilt verkopen op deze 
bijzondere markt? Dan kunt 
u zich aanmelden bij Stichting 
Bruisend Ankeveen via brui-
sendankeveen@gmail.com of 
035- 6561507.

Koff erbakverkoop in Ankeveen

NEDERHORST DEN BERG- Op 
zaterdag 10 maart gaan de kin-
deren van de Spotjes een hele 
grote kleurrijke vlinder maken. 

In het echt zijn die natuurlijk 
veel kleiner. Misschien heb je 
het al eens gehoord maar: eerst 
heb je een rups. Die gaat zich 
helemaal vol vreten met lekkere 

blaadjes en verandert zo in een 
pop, een hard bolletje. Daar-
binnen in die pop daar gebeurt 
iets met de rups. Het kan best 
een poos duren maar op een 
dag scheurt de pop open en de 
wriemelende rups is veranderd 
in een prachtige vlinder.
Zaterdag zal het vol zijn in de 
Vuurtoren van Kidswereld met 

allerlei gekleurde vlinders die 
de kinderen gaan knutselen. 
Doe je mee? Het Spotjesteam 
heeft  er ook weer reuze zin 
in. We beginnen om 9.30 uur 
en de ochtend duurt tot 11.30 
uur. De kosten zijn €3.00. Voor 
drinken en wat lekkers wordt 
gezorgd. Tot zaterdag 10 maart!

Vlinders maken met de Spotjes

Oktoich in Stalpaertkerk
’s- GRAVELAND- Op vrij-
dag 16 maart treedt het Rus-
sisch-orthodoxe koor Oktoich 
op in de Stalpaertkerk (NH- 
kerk) , Noordereinde 14 te 
’s-Graveland. De aanvang is 
om 20.00 uur. 
Het concert heeft  de titel ‘Ge-
zangen uit de Grote Vasten’. 
De entree bedraagt € 15,— 

(incl. ko?e/thee in de pauze en 
hapje en drankje na afloop). 
Kaarten bestellen:  NL02 
ABNA 0458883468 t.n.v. Da-
niël Stalpaert Stichting of te 
koop de avond zelf bij de kerk. 
Dit concert wordt georgani-
seerd door de Daniël Stalpaert 
Stichting.
Zie: www.oktoich.nl; 
www.danielstalpaert.nl. 
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Koud hè?
Warm aanbevolen:
Saucijzenbroodje

€ 1,40
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lezers schrijven... 

Ik heb moeite met het stukje van Dorpsbelan-
gen en hun kritiek op onze opstelling betref-
fende fusie en wel om twee redenen. Ten eerste 
worden wij aangehaald met een citaat dat zeker 
niet van ons afk omstig is. ‘O-Lib vindt: ‘de pro-
vincie roept iets….’.  Wij verzoeken Dorpsbelan-
gen de bron van dit citaat met ons te delen en 
wanneer blijkt dat mevrouw Hennis en de heer 
Voigt het inderdaad verzonnen hebben, een 
correctie te plaatsen. Ook een excuus is dan op 
z’n plek. Er is voldoende fake news in omloop.
Ten tweede de suggestie dat O-Lib de kiezer zou 
‘bedonderen’. Als iemand op het onderwerp fu-
sie de kiezer misleidt en bedriegt (de Van Dale 
defi nitie van ‘bedonderen’) dan zijn het die par-

tijen, waaronder Dorpsbelangen, die weigeren 
in te zien dat Wijdemeren niet zelfstandig kan 
blijven. 
Tot slot, DB verwijt ons ‘de democratie keihard 
buitenspel’ te zetten. Wat een onzin: alle stappen 
in de ARHI -procedure worden gezet door de-
mocratisch gelegitimeerde organen, inclusief 
uiteindelijk de Tweede Kamer. Wat DB voor 
ogen staat, besluiten op basis van ‘draagvlak’ 
zoals het vaak wordt genoemd, heeft  niets met 
democratie te maken maar met anarchie.

Met vriendelijke groet, 
Robby Israel, Onafh ankelijk Liberaal O-Lib

Reactie op Dorpsbelangen

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

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN
                       We zijn donderdag tot en met zondag open.

Onderwijs

Elk dorp in Wijdemeren moet leefbaar zijn 

en de leefbaarheid wordt vergoot wanneer 

er een basisschool aanwezig is.

Om deze basisscholen te behouden is het nodig 

dat ze gaan samenwerken met andere scholen en 

met de lokale kinderopvang in Integrale 

Kind Centra’s (IKC’s).

In Loosdrecht zijn er al twee IKC’s gevormd 

en wij willen dat er IKC’s komen in 

Nederhorst den Berg en in Kortenhoef.
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IK STEUN DE LOKALE PARTIJ

JAN LAMME

De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

ONDERNEMER NEDERHORST DEN BERG

“Hoog tijd dat de politiek 
meer gaat luisteren. Ik heb 
ervaren dat De Lokale Partij 
begrijpt hoe je dat doet, 
daar onderscheiden zij zich 
fantastisch in. Zij zoeken actief 
de dialoog op. Dat verdient 
een groter podium. Help de 
verandering inzetten en maak 
De Lokale Partij groot.”

Wij zijn op wintersport vakantie van 2 t/m 10 maart

Gordijnen en raambekleding, Laminaat, PVC, 

tapijt, vinyl,  Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

NEDERHORST DEN BERG- Bij 
Concerten op de Berg krijgen 
de strijkers van het ROctet de 
vrije hand. Het resultaat is een 
bijzonder divers programma 
met schitterende muziek. Van 
een virtuoze sonate van Sergej 
Prokofj ev, een energieke com-

positie van Felix Mendelssohn 
tot dromerige werken van Niels 
Gade.

17 maart; 20.15 uur; Willi-
brordkerk, Kerkstraat 30, 1394 
CX, Nederhorst den Berg, 
17,50 euro.  www.concertenop-

deberg.nl. U kunt uw concert-
kaarten bestellen via de website. 
Geen internet? Geen probleem. 
U kunt ook kaarten kopen bij 
Brinkers Mode en Lingerie, 
Dammerweg 1 in Nederhorst 
Den Berg. U wordt verzocht 
contant te betalen. 

Concert op de Berg



Wijdemeren
informeren

Een speciale editie van Wijdemeren 

Informeren! We kijken vooruit naar 

de (bestuurlijke) toekomst van 

Wijdemeren.  Welke stappen worden er 

in 2018 gezet? En we blikken nog één 

keer terug op 2017. Welke resultaten 

hebben we bereikt en welke projecten 

zijn er gerealiseerd? 

  Informatie over 
  herindeling op één plek 

Kort

>   Noodzaak herindeling

In opdracht van de provincie heeft bu-

reau Deloitte de bestuurskracht van de 

regiogemeenten gepeild. De bestuurs-

kracht van Weesp en Wijdemeren en van 

de regio als geheel zou onvoldoende 

zijn. Maximaal drie grote gemeenten in 

de regio zou dit kunnen oplossen. In een 

raadsvergadering met de gedeputeerde 

Jack van der Hoek heeft een deel van de 

gemeenteraad vraagtekens gezet bij de 

kwaliteit van het onderzoek. Bovendien 

zou versterking ook op andere manieren 

worden bereikt zoals bijvoorbeeld een 

ambtelijke fusie.  

>    Voorstel provincie

De provincie heeft aangegeven dat er 

drie grote gemeenten in de regio moe-

ten worden gevormd. Er wordt gedacht 

aan: een nieuwe gemeente Huizen/ 

Blaricum/Laren en een nieuwe gemeen-

te Wijdemeren/Hilversum en Gooise 

Meren (ontstaan op 1 januari 2016 door 

samenvoeging van Bussum, Muiden en 

Naarden). De gemeente Weesp zal zich 

bij een referendum uitspreken over een 

toekomst met Gooise Meren of met 

Amsterdam.

>   Standpunt Wijdemeren

Burgemeester Ossel: ‘Het voorstel van 

de provincie is niet in lijn met het stand-

punt van een meerderheid van de hui-

dige gemeenteraad. Dit is overgebracht. 

Het college van B en W heeft ook kritiek 

geuit op de onderbouwing en het oog 

voor draagvlak. Na de verkiezingen 

wordt duidelijk hoe de nieuwe raad en 

het college tegen een herindeling aan-

kijken. In de tussentijd gaan we verder 

met het verkennen van samenwerkings-

mogelijkheden in de regio en werken 

we aan het krachtiger maken van de 

gemeentelijke organisatie.’

Terugblik 2017

De (bestuurlijke) toekomst van 
Wijdemeren en de regio Gooi en 
Vechtstreek is al jarenlang een 
veelbesproken onderwerp. Er zijn 
veel verschillende opvattingen bij 
inwoners, instellingen, onderne-
mers, bestuurders en raadsleden. 
De provincie Noord-Holland is 
voor de gemeenten in de regio 
de procedure voor gemeentelijke 
herindeling gestart. Daarmee is het 
gesprek over herindeling in een 
stroomversnelling gekomen. 
 

Een meerderheid van de huidige gemeen-

teraad van Wijdemeren is voorstander van 

een ambtelijke fusie met Gooise Meren 

en Hilversum. Een minderheid vindt een 

bestuurlijke fusie op korte termijn gewenst 

en daarbinnen zijn ook weer verschillende 

opvattingen. Het voorstel van de provin-

cie is om de gemeenten Wijdemeren en 

Hilversum op z’n vroegst in 2021 één ge-

meente te laten vormen. 

 

Herindelingsontwerp
2018 is een belangrijk jaar voor de toekomst 

van Wijdemeren. De provincie zal met be-

hulp van een extern bureau een ontwerp 

maken voor de herindeling. Daarbij wordt 

ook inbreng gevraagd van inwoners, maat-

schappelijke instellingen en ondernemers. 

Wat is uw mening?
Om u te helpen een opvatting over dit 

onderwerp te vormen, is alle bij ons 

bekende en beschikbare informatie over 

herindeling  van de afgelopen vier jaar 

nu verzameld op één plek: 

www.wijdemeren.nl/toekomst. 

Andere belangrijke informatiebron is de 

website van de provincie: www.noord-

holland.nl (klik op ‘bestuur’, ‘regionale be-

stuurskracht’ en vervolgens op ‘Gooi en 

Vechtstreek). Ook op de website 

www.wijdemeren2020.nl van het 

actiecomité Wijdemeren2020 is veel 

informatie te vinden. 

Speciale editie

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

7 maart 2018

De stappen in 2018 
De procedure voor gemeentelijke 
herindeling in de regio Gooi en 
Vechtstreek is nu in de ontwerpfa-
se. De provincie gaat met behulp 
van een extern bureau aan de slag 
met het opstellen van een con-
cept-herindelingsontwerp. Naar 
verwachting is dit in juli gereed.
 
Het opstellen van een concept-herinde-

lingsontwerp is één van de stappen van de 

Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi). 

In het ontwerp komen onder meer een 

onderbouwing voor de herindeling, de am-

bitie van de nieuwe gemeenten, financiële 

aspecten en een beoogde herindelings-

datum te staan. Een extern bureau 

organiseert in opdracht van de pro-

vincie gesprekken met collegeleden, 

gemeenteraden, maatschappelijke 

organisaties en ondernemers. Ook is 

het de bedoeling dat u als inwoner uw 

opvattingen, suggesties en aandacht-

punten kunt meegeven. Zodra hier 

meer over bekend is, kunt u dit hier 

lezen. Het plan van aanpak voor het 

opstellen van het ontwerp vindt u op 

www.wijdemeren.nl/toekomst.

 

Na de zomer
Als het concept-herindelingsontwerp 

gereed is, zal het acht weken ter inzage 

liggen. Iedereen heeft dan de gelegenheid 

erop te reageren. Daarna volgen nog vele 

stappen richting 2021. De provincie kan 

tussentijds de procedure nog bijstellen. 

Op deze pagina’s in dit huis-aan-huis-

blad informeren wij u regelmatig over de 

laatste ontwikkelingen op gebied van de 

(bestuurlijke) toekomst van Wijdemeren. 

Zeker weten dat u niets mist? Abonneer u 

dan op onze digitale nieuwsbrief. U treft 

dan, als er nieuws is, een digitale nieuws-

brief in uw inbox. Aanmelden: 

www.wijdemeren.nl/toekomst. 

Nieuwsbrief toekomst



Terugblik op 2017

Totaal aantal inwoners: 23.675
Nieuwe inwoners: 228

Burgerzaken hielp 9800 mensen  

aan het loket.

Onze website werd door 

106.355  mensen bezocht.

Facebook 2698 volgers

Lid in de Orde van Oranje-Nassau: 3

Breukeleveen

Loosdrecht
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We zijn al weer een tijdje op weg in 2018!  

We maken nieuwe plannen en bereiden ons voor op 

de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Op deze 

pagina’s kijken we nog één keer met u terug op 2017.  

Welke resultaten hebben we bereikt en welke projecten  

zijn er allemaal gerealiseerd?

Burgemeester Freek Ossel

INWONERS

KLACHTEN

21 klachten ingediend  

en afgehandeld

112 bezwaarschriften  

behandeld

JUBILEA EN ONDERSCHEIDINGEN

Openbare verlichting

MELDINGEN

Wegbeheer Openbaar groen

542284 299

SOCIALE MEDIA

DIENSTVERLENING

Het klantcontactcentrum 

verwerkte 73.553 
telefoontjes.

Twitter 2595 volgers

Instagram 360 volgers

Huwelijksjubilea 

26 x 60 jaar 4x 65 jaar 2x 70 jaar

Inwoners van 100+: 1

Leve het bruidspaar!



 Positieve ontwikkelingen op het gebied van veiligheid:

 24 nieuwe Appelboom-projecten in openbare ruimte: inwoners vernieuwden  

en onderhouden het groen in hun omgeving. 

 360 mantelzorgwaarderingen. 100 meer dan in 2016!

 352 zonnepanelen op dak gemeentehuis. Opbrengst: 78.000 KWh per jaar.

 3,8% inwoners onder armoedegrens. Landelijk: 12%.

BURGEMEESTER FREEK OSSEL 

 Samen met o.a. politie en openbaar ministerie werkten we aan bestrijden niet-geregistreerde 

criminaliteit, ook wel ondermijnende criminaliteit.

Misdrijven -11% Woninginbraken -17 % Meldingen jongerenoverlast -29%

 2017: 26 speelplekken bekeken mét kinderen en ouders.  

2018: aanpak van deze speelplekken.

 Belangrijk thema: verkeersveiligheid kinderen. 270 leerlingen 

deden succesvol fietsexamen en leerlingenraad Kremerschool 

dacht mee over veiligheid rond school.

WETHOUDER BETSKE VAN HENTEN

 220 aanwezigen eerste Wijdemeerse vrijwilligersdag.

 96 nieuwe woningen gebouwd:

• Nedervecht: 14 eengezinswoningen, 8 twee-onder-een-kapwoningen

• Oppad: 9 eengezinswoningen, 1 vrijstaande woning

• Oranjerie: 42 appartementen sociale huursector

• Arnoud Voetlaan: 13 eengezinswoningen,  

8 twee-onder-een-kapwoningen en 1 vrijstaande woning.

WETHOUDER THEO REIJN

96

24

 2 solarbanken in natuur om telefoon op te laden tijdens wandel- of fietstocht. 

 20+ organisaties ondertekenden gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen. Doel: verbeteren kwaliteit en creëren van een 

aantrekkelijk gebied voor wonen, recreatie en natuur.

WETHOUDER JAN-JAAP DE KLOET

352

WETHOUDER SANDRA VAN RIJKOM

 Minimaregelingen jeugd goed gebruikt: 60% maakt gebruik 

van Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds.

 4 schoolbesturen en 1 kinderopvang sloegen handen ineen voor 

2 integrale kindcentra in Loosdrecht. Deze onderwijsvernieuwing 

zorgt voor nieuwe kansen en maximale samenwerking.

2
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ZIN EN ONZIN 
VAN DE FUSIE

WIJDEMEREN

Sieta Vermeulen 
Nederhorst den Berg 

Jan Klink
Loosdrecht 

Sorrel Hidding 
Nederhorst den Berg

Michiel van Balen 
Breukeleveen 

www.vvdwijdemeren.nl

VVD Wijdemeren wil ook liever - net zoals vele 

inwoners - dat Wijdemeren zelfstandig blijft, 

ondanks dat de gemeentelijke lasten nu al de 

hoogste in de regio zijn. Wanneer Wijdemeren 

zelfstandig blijft, moeten jaarlijks honderddui-

zenden euro’s extra geïnvesteerd worden om 

taken goed uit te voeren. De provincie heeft 

daarom besloten dat Wijdemeren met Hilversum 

moet fuseren.

Laat u niet voor de gek houden door politieke 

partijen die beweren dat ze een fusie kunnen 

tegenhouden! Dat is niet zo en dat is niet in het 

belang van de inwoners van Wijdemeren. Zoals 

alle politieke partijen heel goed weten, wordt op 

een aantal terreinen al nauw samengewerkt met 

Hilversum omdat Wijdemeren het zelf niet redt.

De VVD wil niet tegenstribbelen, maar als 

mede-inwoners samen met u de fusie goed 

voorbereiden. Uitgangspunt is dat het eigene 

van onze dorpen gekoesterd blijft, het ser-

viceniveau van de gemeente omhoog en de 

belastingen omlaag gaan.

Kijk voor het hele fusiedossier op: 

www.vvdwijdemeren.nl

Lijst

44

1

2

3

4

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530

IK STEUN DE LOKALE PARTIJ

15. WILMA SNEL

De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij

NEDERHORST DEN BERG

“Omdat zij zich echt in elk 
onderwerp verdiepen. Zij 
spreken de inwoners vaak 
persoonlijk om een situatie 
goed te kunnen beoordelen. 
Voor hen geen geregel achter 
de schermen. Gewoon zoals 
het hoort: .
 
Ondanks tegenwind volgen 
ze rechtop en integer hun 
overtuiging. En dan met de 
kennis van ons, inwoners, 
het juiste doen. Daar heb ik 
respect voor.”

 7

KAN Nieuws Maart
Door:  Willeke Veens - van der Wal, diaken Wim Balk & Mariska Leurs

De Goede Week 
De Goede Week is de week 
voor Pasen. De Goede Week 
begint met Palmzondag en ein-
digt op Stille Zaterdag met de 
Paaswake. Op Palmzondag ho-
ren we over de intocht van Je-
zus in Jeruzalem en in de loop 
der dagen horen we over Zijn 
lijden en sterven. Met Pasen 
vieren we dan onze verlossing 
door de Verrijzenis van Chris-
tus. Na Stille Zaterdag en de 
Paaswake wordt het dan Pasen. 
We vieren, dat Jezus door God 
is opgewekt uit de dood. Jezus 
leeft  en de dood is overwon-
nen.  Tijdens de Goede Week 
en met Pasen bent u natuurlijk 
van harte welkom in een van de 
kerken van de KAN-parochies. 
Meer informatie over o.a. de 
data, tijden en voorgangers van 
de vieringen kunt u vinden op: 
http://www.kanparochies.nl/
vieringen

Vormsel
Op zondag 4 maart zijn de vor-
melingen bij de Amerpoort in 
Baarn geweest, een woon/zor-
ginstelling voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
De vormelingen hebben samen 
met de cliënten de viering bij-
gewoond. Ook hebben de vor-
melingen een rondleiding ge-
kregen over het terrein van de 

Amerpoort. Vrijdagavond 16 
maart hebben de vormelingen 
al weer de 7e (en laatste) pro-
jectavond. En op woensdag 28 
maart  zijn de vormelingen en 
hun ouders uitgenodigd om de 
Chrisma olie op te halen in de 
Kathedrale basiliek St. Bavo te 
Haarlem. 

De Passion in Ankeveen 
Op 22, 23 en 24 maart beleeft  
Ankeveen weer een groots 
evenement: De Passion. Het 
koor All Directions! zal onder 
leiding van Bruce Skinner en 
met begeleiding van een zes-
mansformatie live De Passion 
ten gehore brengen.    Verteller 
Ed Forma zal het lijdensverhaal 
vertellen, afgewisseld met elf 
passende liederen. Een en an-
der wordt in de sfeervolle am-
biance van de St.-Martinuskerk 
ondersteund met fi lm- en foto-
beelden van Machiel Martens 
en Tom Cornelissen. De Passi-
on in Ankeveen zou nog mooi-
er en spraakmakender worden 
als de Ankeveners meedoen.  
All Directions! vraagt u om 
uw tuin of voorgevel in het 

wit te steken. Dat is namelijk 
de hoofdkleur van het lijdens-
verhaal dat het koor opvoert. 
Als Ankeveen op 22, 23 en 24 
maart zoveel mogelijk in het 
wit steekt, zou dat de beleving 
van De Passion nog sterker ma-
ken.  
 All Directions! werkt vol passie 
aan de laatste voorbereidingen 
voor De Passion. Hopelijk bent 
u ook enthousiast. Doe mee en 
maak er een mooie witte week 
van. 
  Meer info op: www.alldirecti-
ons.nl  

   

Zingen? Dat kan bij het Ge-
mengd 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 klaver-
jassen in ’t Achterom (achter 
r.k. kerk aan de Kerklaan in 
Kortenhoef). Tussen 21 sept. en 
26 april, aanvang 20 uur. Com-
petitie of gewoon gezellig. 

Kort nieuws
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Natuur 
De veelzijdi-
ge natuur in en 
rond onze dor-
pen is ons groot-
ste kapitaal. Een 
belangrijk on-
derdeel van onze 

leefomgeving, economie en werkgele-
genheid. Mensen komen hier wonen en 
recreëren vanwege de afwisseling: water, 
bos, weilanden etc. De afgelopen jaren 
is door alle partijen hard gewerkt aan 
het recent afgesloten Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen. Hierdoor is het 
mogelijk om de komende jaren volop te 
investeren in het hele plassengebied, van 
Ankeveen tot voorbij Loosdrecht. Het 
CDA zal zich daarbij blijven inzetten 
voor afwisselende natuurgebieden. Dat 
betekent ook koeien in de wei.

Wegwerkzaamheden 
Om de verkeersveiligheid, vooral voor 
fi etsers en voetgangers, te verbeteren én 
om onze openbare ruimte klimaatbe-
stendig te maken zijn wegwerkzaamhe-
den noodzakelijk, inclusief de onvermij-
delijke overlast. Het gaat soms om hele 
woonwijken (zoals nu Overmeer-Zuid) 
of wegen, zoals de Kortenhoefsedijk, 
Noorder/Zuidereinde, Nieuw- en 
Oud-Loosdrechtsedijk, Randweg en 
Middenweg in Nederhorst den Berg en 
de Cannenburgerweg/Stichtse Kade in 
Ankeveen. Bij herinrichting van wegen 
maken wij gebruik van de lokale kennis 
van bewoners en ondersteunen dat met 
projectleiding en externe ingenieursbu-
reaus. In die combinatie is Wijdemeren 
krachtig genoeg om dit aan te pakken. 
In meerjarenperspectief zijn gelden 
beschikbaar voor de herinrichting van 
wegen.

Ouderenbeleid
Ook bij het ouderenbeleid geldt dat ie-
dereen mee kan blijven doen. Dat doen 
ouderen zelfstandig of als dat noodza-
kelijk is met ondersteuning. Ouderen 
hebben een grote bijdrage geleverd aan 
de samenleving en doen dat vaak nog 
steeds met hun kennis en ervaring, als 
mantelzorger of vrijwilliger. Kennis van 
ouderen en ouderenbonden zetten wij 
in om verder toe te werken naar een 
seniorvriendelijke gemeente. Het CDA 
gaat uit van de persoonlijke kracht en 
waardigheid van mensen. Ons vertrek-
punt is wat mensen kunnen. Soms met 
aanvullende maatschappelijke onder-
steuning, woningaanpassingen, thuis-
zorg of ondersteuning van het Sociaal 
Wijkteam Wijdemeren. Dankzij inno-
vaties, zoals het project ‘durven, doen, 

vertrouwen’, de dementia-app, e-health 
en het inwonersportaal, zijn inwoners 
steeds beter in staat om regie te nemen 
over hun eigen zorg.

Versterking 
Voor het CDA is uitgangspunt dat de 
identiteit (het Dorps-DNA) van een 
dorp door de inwoners wordt gemaakt, 
niet door de overheid. De gemeente 
moet initiatieven van inwoners ruim 
baan geven. Soms door fi nanciële on-
dersteuning, maar vaak door als ge-
meente los te durven laten. Wij willen de 
slagkracht van inwoners, verenigingen 
en organisaties vergroten door minder 
bemoeienis en minder beperkende re-
gels. Het is  van belang dat de gemeente 
vertrouwen aan inwoners en onderne-
mers blijft  schenken. Dat beleid is de 
afgelopen jaren al ingezet met succes-
volle projecten zoals De Appelboom, 
BuurtWhatapp, ANWB-automaatje en 
Repaircafés.

Onderscheidend
Voor het CDA staat de samenleving cen-
traal, niet de overheid. Inwoners willen 
steeds vaker zelf verantwoordelijkheid 
nemen voor de samenleving, juist ook 
lokaal in je eigen dorp. Het CDA staat 
voor meer zeggenschap, eigenaarschap 
en initiatief bij de bewoners en een be-
stuur dat ruimte en voorwaarden schept 
(doe-democratie). Dit vraagt om een 
andere houding van lokale politici: meer 
loslaten, meer vertrouwen en meer aan-
vullend in plaats van regelend handelen.
Met een ‘Recht tot uit te dagen’ (right to 
challenge) krijgen inwoners het recht 
om bij de gemeente een alternatief 
voorstel in te dienen voor een bepaalde 
dienst, voorziening of plan van de ge-
meente.

Gemeenteraadsverkiezingen 
21 maart 2018

Natuur 
Wijdemeren is dé groenblauwe parel. 
Voor velen de plek om zich thuis te 
voelen. De achtertuin van Amsterdam 
en de voortuin van Utrecht. De Lokale 
Partij waakt ervoor dat we als steen-
massa vastgroeien aan deze steden. Wij-
demeren is ook geen bouwgrond voor 
Hilversum. De Lokale Partij wil bouwen 
met beleid en terughoudendheid, daar-
bij geven wij de voorkeur aan inbrei-
den. Er zijn grenzen aan de groei. Oog 
voor natuurbehoud en natuurbeleving 
is vanzelfsprekend. Extra vaar-, wandel- 
en fi etsroutes maken mogelijk dat in-
woners en bezoekers meer genieten van 
al het moois. Voor lokale ondernemers 
biedt dat volop kansen. De prachtige 
omgeving als uithangbord.

Wegwerkzaamheden 
Wijdemeren moet niet teveel hooi op 
de vork nemen. De mislukking van het 
project Oud Loosdrechtsedijk is een 
sprekend voorbeeld. Een daadkrach-
tig bestuur voorkomt zulke uitglijders. 
Bovendien zijn daar de wensen van 
de aanwonenden totaal genegeerd. De 
Lokale Partij wil dat er in overleg met 
omliggende gemeenten en provincie(s) 
voor 2022 een masterplan ligt om sluip-
verkeer te weren en naar de snelwegen 
of een goed stelsel van rand/rondwegen 
te dwingen. Verkeersonveilige situaties 
vragen échte oplossingen. Geen halve 
maatregelen! In 30km zones moet har-

der rijden fysiek onmogelijk zijn. Met 
een verstandige fi nanciële planning is 
dat allemaal bereikbaar.

Ouderenbeleid
Onder ons thema: ‘Omzien naar elkaar’ 
staan de hoofdpunten rond het oude-
renbeleid. Het resultaat van een gesprek 
met een vertegenwoordiger van de ou-
derenbonden. Een korte samenvatting: 
Informatie voor ouderen is eenvoudig 
beschikbaar en vindbaar. Menselijke 
hulp voor hen die stuiten op een onbe-
grijpelijke digitale wereld. Wijdemeren 
is een dementievriendelijke gemeente. 
Toegankelijke wegen/paden voor ‘lang-
zame voetgangers en fi etsers’ met oog 
voor fysieke en sociale veiligheid. Bij 
het realiseren van nieuwe woonvormen 
streeft  De Lokale Partij naar een integra-
tie van ‘jong en oud’.

Versterking 
Bij versterking van de vijf dorpen den-
ken wij niet aan kernenbeleid. Kernen-
beleid is voor velen een wondermiddel 
om de stap van fusie te omarmen. De 
Lokale Partij doet dat niet. Wijdeme-
ren is het kernenbeleid. Het zit in onze 
genen. Wat goed is moet je niet veran-
deren. Wat nodig is, is een gemeentebe-
stuur dat opkomt voor haar dorpen in 
plaats van ze uit te (laten) huwelijken 
aan Hilversum.  Een krachtig bestuur 
dat de mouwen opstroopt. Versterking 
van de vijf dorpen begint bij u. U die 
klip en klaar aangeeft  de eigen regie 
te willen behouden. Steun ons met uw 
stem. De Lokale Partij barst van de ener-
gie, kennis en creativiteit. Het is tijd voor 
vernieuwing.

Onderscheidend
De Lokale Partij staat voor een zelfstan-
dig Wijdemeren, geen fusie met Hilver-
sum, echt luisteren naar inwoners en 
een gedegen fi nancieel beleid. De Loka-
le Partij documenteert over vele onder-
werpen zorgvuldig haar uiteindelijke 
standpunt op de website www.delokale-
partij.org  Als enige brengen wij nieuws-
brieven uit voor iedereen. Wij wisten u 
te vinden en u vond ons. 
Het mooiste compliment gaf Wijde-
meren 2020 na hun succesvolle petitie 
‘Geen fusie met Hilversum’. Twee pro-
minenten  -Friso van Voorthuizen en 
Frank Senteur- sloten zich bij ons aan: 
‘omdat De Lokale Partij het meest uit-
gesproken tegen een fusie is en dat op 
actieve wijze naar buiten brengt’. U kunt 
ook met uw stem het verschil maken.

Foto: (v.l.n.r.) Jan, Alette en Gert

Op 21 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraadsverkie-
zingen. In Wijdemeren doen maar liefst 8 partijen mee. Uw huis-aan-
huisblad wil zijn bijdrage leveren aan de communicatie tussen kiezers en 
partijen. Deze week het laatste dubbelinterview, tussen Jan Verbruggen van 
het CDA en Alette Zandbergen/Gert Zagt van De Lokale Partij.
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Madelijn
De bindende factor

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft 
een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huis-
houden niet compleet zijn zonder behaarde 
vrienden. Pup Jagger, kat Madammeke en ko-
nijnen Antonio en Schnitzel horen er dan ook 
helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, 
wordt ‘s ochtends gewekt door haar eigen haan 
en rijdt in haar vakanties graag te paard door 
de natuur.

Er is geen vakantie zo afh ankelijk van zo-
veel factoren als de wintersport. Het weer, de 
sneeuwconditie, je eigen lichamelijke conditie, 
de drukte op de pistes, de drukte bij de lift en, 
de kleur van de piste, de kwaliteit van het mate-
riaal en je geestelijke gesteldheid. En hoe ouder 
ik word hoe belangrijker al die factoren elk jaar 
worden. Geen vakantie zo confronterend als de 
wintersport. Geen vakantie in het jaar waarin ik 
zoveel klaag als op de wintersport.
Is het weer goed, is de sneeuw slecht. Is het 
weer slecht, is de sneeuw goed. Het gedoe met 
die lompe zware schoenen ( die óf te strak óf te 
los zitten, maar nooit precies goed) het gesjouw 
met ski’s, het gewacht bij de lift , het gehijg door 
alle inspanning in de ijle lucht,  krakende botten 
en zeurende spieren. Kortom, meer dan genoeg 
om over te klagen dus.
Maar weet u, heel soms zijn alle factoren gun-
stig. Dan breekt de lucht blauw open, dan straalt 
de zon uitbundig op de krakende verse sneeuw, 

is het zicht uitmun-
tend, de temperatuur 
precies goed, zijn 
mijn schoenen gewillig, is de helling niet al te 
steil, de piste precies mijn niveau, is er niemand 
die voor mijn voeten skiet en is het uitzicht 
adembenemend. En ja...dan ga ik, in mijn fl u-
orescerende oranje pak, toch écht slalommend 
als een volleerd skiër de berg af. Dát gebeurt niet 
vaak maar is zó héérlijk. Af en toe vraag ik me 
af of die schaarse momenten het wel waard zijn 
om mijn benen voor te breken. Want dat kán 
dus gebeuren. En tjee, wat dan? Ben ik zo een 
week of zes uit de roulatie.

Al ruim 20 jaar gaan we elk jaar met een groep 
skiën. Een groep van oude en nieuwe vrienden 
en onze kinderen ( nu allemaal pubers). Al ruim 
20 jaar hebben we één week per jaar, samen zo-
veel lol. En klagen doen we gezellig samen, op 
een terras, in de zon. Hoort er helemaal bij. En 
voor die groep hè, daar wil ik mijn benen wel 
voor breken. Van alle factoren is die groep de 
belangrijkste en de bindende factor, in weer en 
wind, in goede of slechte sneeuw. Daarom kom 
ik elk jaar weer terug naar deze witte toppen, 
daarom doe ik dan afdaling na afdaling en daar-
om zou ik het voor geen goud willen missen.  

Madelijn de With
06- 22 73 21 36

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

Kort nieuws

We gaan weer gezellig klaver-
jassen 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.
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Samenleving

NEDERHORST DEN BERG- 
Als slechthorende is het mij  ge-
lukt om een yoga-cursus voor 
bovengenoemde doelgroep in 
het leven te roepen.
Er zijn maar weinig activiteiten 
waarbij rekening wordt gehou-
den met deze doelgroep en dat 

heeft  tot gevolg dat wij dan ook 
vroegtijdig afh aken of er hele-
maal niet aan beginnen, terwijl 
er toch zoveel mogelijk is.
In eerste instantie heb je na-
tuurlijk een yoga-docent[e] 
nodig die hiervoor open staat 
en les wil geven aan deze doel-

groep. Daarnaast maken wij 
gebruik van een schrijft olk. Een 
schrijft olk vertaalt letterlijk het 
gesproken woord naar geschre-
ven woord en via een tablet of 
scherm kunnen de deelnemers 
zo de les volgen. Wanneer de 
ligoefeningen aan de beurt zijn 

KORTENHOEF - Christa, Fokke 
en Johan hebben goede her-
inneringen aan hun tijd bij de 
brandweerpost ‘s- Graveland. 
Ze denken dat er veel meer 
oud-brandweerlieden zijn die 
terug willen kijken. Daarom 
organiseren ze op zaterdag 16 
juni tussen 13.30 en 17.00 uur 
een reünie. 

Ze hebben heel veel namen 
en adressen kunnen achterha-
len (63), maar sommige heb-
ben ze niet kunnen vinden. Ze 
zoeken in ieder geval nog: Bas 
van Die, Cor Batenburg, Erica 
Land, Guy Elands, Harry van 
Dok, Pieter van Lienden en 
Loek Atkins. Mocht u iemand 
kennen die niet is uitgenodigd, 
laat het Christa, Fokke en Jo-

han weten. Bent u slecht ter 
been? Geen probleem, er is een 
traplift  aanwezig in het gebouw. 
Natuurlijk hopen de organisa-
toren op een hoge opkomst. 
Graag aanmelden bij: johan-
vanlindenberg@gmail.com of 
06-51228878; Fokke de Vries/
Christa Bruyn, chriwi@xs4all.
nl of 06-23885647. 

Reünie brandweer ’s-Graveland – Kortenhoef

Pijlkruid 9 Kortenhoef

NIEUW
Hoekwoning (bj 1986) met lichte woon-
kamer, nette open keuken met div 
inbouwapparatuur, gemoderniseerde 
badkamer (2013), 3 slaapkamers (4e 
mogelijk),¬†en een¬†achtertuin op 
het zuid-oosten. CV 2017.¬†Inhoud 351 
m3, perceel 138 m2.¬†Ligging¬†op 
een verkeersluwe locatie¬†nabij een 
speelpleintje.
Vraagprijs 265.000 euro k.k.

Huijbert van Schadijcklaan 45 Kortenhoef

Gemoderniseerde helft van een dubbel 
woonhuis met een prachtige woonkeu-
ken (2013), oprit voor meerdere auto’s, 
garage, ruime L-vormige woonkamer, 5 
slaapkamers en een 24 meter diepe tuin 
op het zuiden. Inhoud 578 m3, perceel 
402 m2. De woning is in 2006 voorzien 
van een nieuw dak met 2 dakkapellen.
Vraagprijs 579.000 euro k.k.

NIEUW

NIEUWNIEUW

Yoga-cursus voor doven

Lezers schrijven... 

VVD, PvdA/GrL., OLib en ChristenUnie schreven 
een brief aan de provincie Noord-Holland (ge-
deputeerde Van der Hoek).

Onlangs ontvingen wij via de provincie 
Noord-Holland het rapport ‘Herindeling Gooi- 
en Vechtstreek’ van Berenschot. Wij werden 
hierdoor verrast omdat de regionale pers eerder 
over dit rapport beschikte dan wijzelf.
Wij, PvdA/Groen Links, VVD, Onafh ankelijk 
Liberaal O-Lib en ChristenUnie in Wijdeme-
ren, zijn voorstander van een herindeling in 
de regio Gooi en Vechtstreek. Volgens ons is de 
gemeente Wijdemeren te kwetsbaar, zoals uit 
diverse rapporten blijkt, om de huidige en toe-
komstige taken goed en betaalbaar uit te voeren. 
Een bestuurlijke fusie met Hilversum lijkt ons 
derhalve een logische stap, met als einddoel het 
realiseren van één gemeente in de regio Gooi- 
en Vechtstreek.

Zoals u weet ligt deze discussie in onze en an-
dere gemeenten in de regio erg gevoelig en zijn 
de meningen sterk verdeeld, zowel in de politiek 
als in de samenleving. Een zorgvuldige en tijdi-
ge communicatie over dit onderwerp, rekening 
houdend met de gevoelens die in de lokale sa-
menleving leven, is voor het welslagen van deze 
procedure van groot belang. Wij verzoeken u 
dan ook hier veel aandacht aan te besteden.
Met name de (nieuwe) lokale colleges van B&W 
en gemeenteraden, maar ook onze inwoners, 
dienen steeds tijdig ‘aangehaakt’ te zijn bij de 
diverse te nemen stappen in het kader van de 
ARHI- procedure. Dat biedt de meeste kans op 
een goede samenwerking tussen u en onze ge-
meente , een zo groot mogelijk draagvlak bin-
nen Wijdemeren en op een succesvolle afron-
ding van de procedure.

Vier partijen willen tijdige communicatie provincie

Het bestuur van de provincie Noord-Holland 
gedraagt zich als een dictator. Linksom of 
rechtsom, maar Wijdemeren zal fuseren met 
Hilversum. Dat is het enige wat in Haarlem nog 
telt. Adviesbureau Berenschot is door de pro-
vincie ingevlogen en kreeg de opdracht de fusie 
voor te bereiden. De bevestiging daarvan kwam 
deze week binnen.
Het bureau is zelfs half februari al met de klus 
begonnen. Hoe verzin je het! Alsof er 21 maart 
aanstaande geen gemeenteraadsverkiezingen 
zijn. Gedeputeerde Van der Hoek (D66) is boos 
dat hun plan van aanpak ‘uitlekte’. Dat kunnen 
we wel begrijpen. Want wat onder andere in het 
plan van aanpak staat slaat alles: de rol van de 
betrokken gemeenten zal niet leidend zijn; de 
gemeente kan geen invloed uitoefenen op pro-
ces en inhoud; werkt een gemeente niet mee 
dan doen we het zonder hun inbreng.

Dat er geen draagvlak onder de bevolking is 
voor een fusie met Hilversum weten we alle-
maal. Dat onderbouwing ontbreekt van wat er 
substantieel gaat verbeteren is ook een feit. Wat 
rest is blind kiezen voor groter groeien. Want 
dan wordt alles beter. Jaja, en dat tegen alle erva-
ringen en adviezen in. En Berenschot moet dat 
even fi xen. 
Reden te meer om u op te roepen op De Loka-
le Partij lijst 7 te stemmen. Het is tijd voor heel 
fors tegengas vanuit het college van Wijdeme-
ren. Wij spreken onze afk euring uit over het ge-
brek aan respect voor de lokale democratie bij 
de provincie. De Lokale Partij is niet gediend 
van dit regentesk gedrag en deze dictatoriale 
voorwaarden. Hoog tijd dat Haarlem hoort dat 
we ons geen probleem laten aanpraten en dat ze 
de wens van inwoners respecteren. Wij maken 
een dikke vuist naar de provincie. Met uw stem. 

Alette Zandbergen & Gert Zagt
De Lokale Partij lijst 7

Dictator

projecteert de schrijft olk het 
gesproken woord via de be-
amer rechtstreeks op het pla-
fond. Een super relaxte com-
municatie .
En op deze manier kunnen ook 
wij, de dove en slechthorende 

mensen,  yoga beoefenen.

Meer info? Lies Postmus: lies-
postmus@ziggo.nl, Nederhorst 
den Berg.
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Sport

Open NK Poker in Wijdemeren

Op zaterdag 10 maart zijn 
weer de regionale fi nales van 
het schoolschaaktoernooi te 
Maarssen. In de RientjesMavo 
wordt dan vanaf 10.00 uur ge-
streden om de zes begeerde 
plaatsen voor het NK.

Namens Wijdemeren doen 
daar een team van de St.-Anto-
niusschool en een team van de 
Warinschool mee. 
De laatstgenoemde won afge-
lopen jaar weer het plaatselijke 
schoolschaaktoernooi. Namens 
de organisatie zullen Johan 
Verburg en Patrick Kreuning 
uiteraard ook van de partij zijn 
om de kinderen te ondersteu-
nen. Maar andere mensen die 
interesse hebben zijn natuurlijk 
ook van harte welkom.

In de afgelopen jaren zagen we 
al steeds een kleine verbetering 
van het resultaat. Vorig jaar 
werd de Warinschool tiende. 

Met 40 teams. waar zeker in de 
grote steden veel meer moge-
lijkheden zijn voor de jeugd op 
het gebied van schaken, is dat 
een zeer knappe prestatie.

Schoolschaakfi nale

ANKEVEEN- Zaterdag 17 maart 
is ’t Wapen van Ankeveen de 
locatie van een voorronde van 
het Open Nederlands Kampi-
oenschap Poker. Het pokeren 
begint om 20.00 uur. 

Verspreid over heel Nederland 
worden er 125 voorrondes ge-
speeld met als doel het halen 
van de landelijke fi nale. Het 
Open NK Poker maakt het mo-
gelijk voor alle pokerliefh eb-
bers om mee te doen aan een 
laagdrempelig toernooi. 
Het Wapen van Ankeveen 
wordt omgetoverd tot een ware 
pokerroom en de deelnemers 
gaan spelen om de beste poker-
speler van de gemeente te wor-
den. De winnaar van de voor-
ronde mag dan een jaar lang de 

titel ‘Amateur Poker Kampioen 
Wijdemeren’ dragen en krijgt 
bovendien een mooie beker. 
Daarnaast kwalifi ceert hij/zij 
zich voor de landelijke fi nale. 
Niet alleen de winnaar plaatst 
zich voor de landelijke fi nale. 
Aan de hand van het deelne-
mersaantal wordt bepaald hoe-
veel mensen zich direct kwalifi -
ceren voor de fi nale en hoeveel 
pokerspelers zich plaatsen voor 
de halve fi nales.

Laagdrempelig 
Iedereen die mee wil doen, kan 
zich via de website inschrij-
ven. Het kost iedere deelnemer 
slechts € 12,50 inschrijfgeld om 
mee te doen. “Door mee te doen 
krijgen zij niet alleen de kans 
om een gooi te doen naar de 

titel, maar ook de kans om een 
leuk, laagdrempelig toernooi in 
een professionele setting te spe-
len”, zegt Mathijs Jonkers, orga-
nisator van het ONK Poker. 
Meer info en inschrijven: 
www.onkpoker.nl.

Binnenkort op WoningNet: nieuwbouw Godelindehof 
Op korte termijn gaan we de nieuwe woningen van het project 

Godelindehof in Loosdrecht verhuren. Belangstellenden kunnen 

uitsluitend reageren via www.woningnet.nl.

Appartementen en huurprijzen
Het gaat om twee- en driekamerappartementen met een opper-

vlakte van ongeveer 67 m2. Netto huurprijs € 597,30, daar komen 

nog de servicekosten bij. Exacte informatie volgt zodra de wonin-

gen op WoningNet staan.

Reageren 

Met uw WoningNet registratie kunt u reageren op de appartemen-

ten van uw keuze. In totaal worden dertig appartementen in dit 

project aangeboden. Houd WoningNet in de gaten, zodat u tijdig 

reageert.

Inkomenseisen
Voor alle aangeboden appartementen geldt een maximum verza-

melinkomen van € 36.798 bruto per jaar. Meer informatie over de 

inkomenseisen op www.woningnet.nl.

Toewijzingsvolgorde

•  Doorstromers 55+ uit Loosdrecht die een eengezinshuurwoning 

van een corporatie achterlaten

•  Doorstromers 55+ uit Loosdrecht die een sociale huurwoning van 

een corporatie achterlaten

•  Doorstromers 55+ uit Wijdemeren die een sociale huurwoning 

van een corporatie achterlaten

•  Starters 55+ die minimaal twee jaar woonachtig zijn in Loos-

drecht 

•  Starters 55+ die minimaal twee jaar woonachtig zijn in Wijdeme-

ren

•  Overige woningzoekenden 55+ uit de regio Gooi- en Vechtstreek

Binnen de groepen is de volgorde op inschrijfduur. Urgentie telt 

niet mee. In verband met de speciale toewijzingsvolgorde komt 

de voorlopige positie op WoningNet niet overeen met de aanbie-

dingspositie. Krijgt u geen bericht, dan behoort u niet tot de eerste 

groep kandidaten.

De appartementen worden naar verwachting in mei/juni 2018 aan 

de eerste huurders opgeleverd.

Aan deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Bert Maas, winnaar 
Wijdemeren 2017

LUISTEREN 
NAAR 

INWONERS
www.delokalepartij.org

 7De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij
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Sport Door: Marc Degekamp, Ad van Benschop en Mark Hilberts

Nederhorst-2 blijft goed pres-
teren. Niet alleen in het beker-
toernooi waar ze inmiddels zijn 
doorgedrongen tot de achtste 
fi nale, maar zeker ook in de 
competitie. 

Zondag moest men aantreden 
tegen het op de derde plaats 
staande FC Almere en behaal-
den ze de 8e zege in deze com-
petitie. In een niet al te hoog-
staand duel wisten de Bergers 
met overtuigende cijfers van 0-3 

de tegenstander in eigen huis te 
verslaan. Spits Jeroen Bouwer 
had er zin in en werd ook goed 
bediend vanaf de zijkanten. Al 
voor rust tekende hij voor een 
veilige marge door tweemaal te 
scoren. En toen Jeroen vlak na 
de pauze zijn derde en dus hat-
trick maakte, was de wedstrijd 
feitelijk beslist. Verdedigend 
gaf Nederhorst weinig weg te-
gen de goede voorwaartsen uit 
Almere. En als er een kans ont-
stond was het keeper Wesley 

van der Helm die een tegentref-
fer wist te voorkomen. Zo pakte 
het tweede weer een verdiende 
zege en blijft  het in het spoor 
van koploper Kampong. Die 
ploeg wist ook weer te winnen 
dus wordt het een hele tour om 
de titel te bemachtigen.

Aankomend weekend
Na de vakantieperiode en het 
koude front wat een rol heeft  
gespeeld wordt er aankomend 
weekend weer een volledig 

programma afgewerkt. Zowel 
op zaterdag bij de jeugd als op 
zondag zijn er weer veel wed-
strijden te bekijken.

Eerste sluit 2e periode af 
Komende zondag speelt Ne-
derhorst om 14.00 uur thuis 
de laatste wedstrijd van de 
2e periode tegen APWC uit 
Amersfoort. Deze tegenstander 
staat op de derde plaats op de 
ranglijst en heeft  nog kans om 
deze periodetitel te pakken. Op 
voorhand weer een te verwach-
ten spannende wedstrijd op 
Meerzicht.
Info: Voor meer info www.vv-
nederhorst.org of facebook

Voetballen in Nederhorst 

Tweede wint van FC Almere

Na de verlengde winterstop 
wordt het nu hoog tijd voor 
volle wedstrijdprogramma’s en 
dus door voetballers bevolkte 
groene grasvelden. 

Die natuurgrasvelden konden 
afgelopen weekend nog niet be-
speeld worden en op zaterdag 
bleven omwille van weersom-
standigheden en gevoelstempe-

raturen ook het kunstgrasveld 
onbespeeld.
Het 2e heeft  zichzelf en haar 
volgers teleurgesteld afgelo-
pen zondag. Het kwam niet tot 
een aanvaardbare prestatie in 
Utrecht waar met Hercules om 
de koppositie werd gestreden. 
De gastheren waren beter dan 
de ’s-Gravelanders en wonnen 
terecht met 3-0. 

Posters & Ruilmiddag
Van elke voetbalplaatje in het 
boek, kan tot en met 17 maart 
een poster besteld worden. De 
afmeting van de poster is 50x70 
cm en wordt staand afgedrukt. 
Bestellen kan via onze website 
www.svsgraveland.nl
Aanstaande zaterdag wordt 
iedereen in de gelegenheid ge-
steld om zijn of haar boek vol 

te krijgen. Dubbele plaatjes 
kunnen geruild worden tegen 
nog ontbrekende. Boek al vol? 
Lever je plaatjes zaterdag in op 
de club, zodat anderen blij ge-
maakt kunnen worden. 

SVS Cup 35+
Volgende week vrijdagavond, 
16 maart, vindt de tweede 
speelronde plaats. Aanmelden 

Voetballen in ’s-Graveland

Verlengde winterstop nu wel afgelopen? 

Nieuws van 
Club 4711
Uitslag + stand 
wintertoernooi 
biljarten. Za-
terdag 3 maart: 

W. Clements (14 pt.), M. 
Zieleman (14 pt.), C. Jacobs 
(12 pt.), Mw. T. Bos (10 pt.), 
M. v.d. Velden (9 pt.), J. van 
Greuningen (3 pt.), J. van 
Wijnen (1 pt). Stand aan kop: 
M. Zieleman 5-47, W. Cle-
ments 5-43, M. v.d. Velden 
5-43
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 1 maart: J. Kloos-
terman - M. v.d. Velden 3-1, 
T. Otten - P. van ‘t Kloos-
ter 0-3, H. Stalenhoef  - M. 
Verlaan 0-2, R. Korteling - J. 
Kloosterman 2-0, W. Lam - 
W. Clements 0-3. Stand aan 
kop: R. Korteling 19-33, M. 
v.d. Velden 20-32, T. Otten 
20-31, P. van ‘t Klooster 21-31
Programma
Donderdag 8 maart 19.30 
uur: onderlinge competitie 
BV Overmeer, zaterdag 10 
maart 16.00 uur: maand-
toernooi koppelklaverjassen, 
maandag 12 maart 20.00 
uur: BV Club 4711 tegen BV 
Geinburgia 
Openingstijden + contact-
gegevens. Vrijdag en zater-
dag van 15.00 tot 20.30 uur 
(ook voor niet-leden), Over-
meerseweg 5a Nederhorst 
den Berg, tel. 06.20.40.80.58

kan via svscup35@svsgrave-
land.com. Wedstrijden begin-
nen om 20.00 uur.

Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Gooi en Vechtstreek 
draagt het verenigingsleven 
in de regio een warm hart toe. 
Daarom organiseert zij de Ra-
bobank Clubkas Campagne 
speciaal voor verenigingen en 
stichtingen. Ook S.V. ’s-Grave-
land doet mee aan de Rabobank 
Clubkas Campagne. Bent u of 
familie, vrienden, buren etc. lid 
van Rabobank Gooi en Vecht-
streek, dan zou het fi jn zijn als 
u stemt of uw omgeving laat 
stemmen op S.V. ’s-Graveland 
tijdens de Clubkas Campagne: 
www.clubkascampagne.nl/gvs. 
De bijdrage van de Rabobank 
zullen we voor verschillende 
doeleinden goed gebruiken.

Programma
Een lekker vol programma met 
op zondag om 14.00 uur het 1e 
thuis tegen TOG. Tot op onze 
velden!

NEDERHORST DEN BERG- De 
Stichting Evenementen BRC is 
blij met de toezegging van di-
verse toplopers voor deelname 
aan de Seneca formulierenser-
ver Spiegelplasloop op zondag 
18 maart. 

Lucas Nieuwboer uit Heemste-
de wil op het snelle parcours in 
Nederhorst den Berg een aan-
val doen op het parcoursrecord. 
Hij hoopt de 10 km binnen het 
half uur af te leggen. Daarbij 
krijgt hij concurrentie van o.a. 
Cas Lutz. De Hilversummer- 
lid van de Gooise Atletiekclub 
(GAC)- is in bloedvorm en 
liet onlangs op het NK 10 km 

in Schoorl een ijzersterke in-
druk achter. Zijn plaats- en 
trainingsgenoot Eduard Grob 
hoopt lange tijd in het spoor 
van Lutz te blijven en een per-
soonlijke toptijd te realiseren. 
Dat geldt ook voor Erik Kallen-
berg uit Eemnes. 

Dames 
Bij de dames geldt Mirjam 
Koersen als favoriet. De Ne-
derlands Kampioene bij de 
Masters hoopt in Nederhorst 
den Berg te winnen én onder 
de 37 minuten te blijven. Lou-
ran van Keulen atletenmanager 
bij de Spiegelplasloop en in het 
dagelijks leven eigenaar van de 

hardloopwinkel Run2day in 
Hilversum is heel tevreden over 
het deelnemersveld. “We krij-
gen een leuk veld aan de start. 
Het publiek gaat genieten van 
een prachtige wedstrijd. Ik ver-
wacht dat er heel hardgelopen 
gaat worden. De Seneca For-
mulierenserver Spiegelplasloop 
is een aantrekkelijke loop voor 
alle categorieën, jeugd, begin-
ners en ervaren hardlopers”, laat 
Van Keulen enthousiast weten. 

Bergs trio
Ook de Bergse favorieten Tim 
Kuiper, Rick Smits en Hielke 
Hilberts zijn erop gebrand om 
een topprestatie neer te zetten 
in hun woonplaats. Naast de 
wedstrijdloop hoopt de orga-
nisatie op een grote deelname 
aan de prestatieloop. Inmiddels 

hebben zich ruim 150 lopers 
zich (via de voorinschrijving) 
aangemeld voor de Spiegelplas-
loop (5 of 10 km). 
Nieuw dit jaar is de (bedrij-
ven)Team-loop waarvoor zich 
inmiddels tien teams hebben 
aangemeld. En de verwach-
ting is dat het aantal nog fl ink 
toeneemt. Naast het sportie-
ve gedeelte biedt de teamloop 
aantrekkelijke faciliteiten voor 
de deelnemers. En wordt er na 
afl oop speciaal voor hen een 
Meet and Greet georganiseerd. 
Mede dankzij co sponsoring 
van Arens Makelaars en Energy 
Control (Stans van der Poel) 
hoopt de BRC met dit nieuwe 
onderdeel nog meer lopers en-
thousiast te krijgen voor deel-
name aan het ‘Mooiste hard-
looprondje van Wijdemeren.’ 
Meer info en inschrijving via: 
www.spiegelplasloop.nl.

Start editie 2017 

10e Spiegelplasloop

Sterk veld aan de start 
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Schaatsen op de vaarten en sloten, het kon weer. 
Zoals Britt van Balen langs Trompenburgh 

(met dank aan McSorley). 

Door: Niels van der Horst

KORTENHOEF – Negen beel-
dend kunstenaars treff en el-
kaar al jaren elke week in De 
Oude School om samen kunst 
te maken. Het zijn allen vrou-
wen en ze vormen samen schil-
dersgroep ‘De ne9en’. Afgelo-
pen weekend hielden ze een 
expositie in De Oude School.

Verbindende factor van deze 
dames is Pieter Schouten. Ze 
zijn allemaal ooit bij deze beel-
dend kunstenaar beland. Allen 
hebben veel van hem geleerd en 
zo richting kunnen geven aan 
hun eigen specifi eke talenten. 
Zo’n tien jaar geleden moest hij 
stoppen waarop zijn leerlingen 
besloten met elkaar verder te 
gaan. Ita Verweij vertelde tij-
dens een korte rondleiding dat 
zijn scherpe blik nog steeds on-
derling wordt gebruikt als het 
even minder loopt. Het missen 
van zijn persoon is gezakt maar 
zijn aanwezigheid is gebleven. 
In zijn geest maar inmiddels 

op eigen wijze leren ze zo nog 
steeds van elkaar. Afgelopen 
weekend was het resultaat van 
de recente inspanningen van de 
negen kunstenaars te bewon-
deren in de – zoals altijd goed 
verzorgde – tentoonstelling in 
De Oude School .

De expositie
Na binnenkomst werd je al me-
teen getrakteerd op drie aan-
dacht trekkende oranje werken 
met vanwege de kleur een zeer 
vurig karakter. Naast het ge-
meenschappelijke oranje zag 
je ook duidelijk de individuele 
stijlen. Binnen deze groep van 
negen kunstenaars zitten lo-
gischerwijs zeer verschillende 
mensen, waarbij iedereen zijn 
eigen kleur, stijl en thematiek 
hanteert. Overeenkomsten zijn 
er natuurlijk ook. Zo hadden 
de werken van Tony Beijdorff  
en Lony de Wit veelal een 
kleurrijk karakter maar be-
wandelden ze qua onderwerp 

en persoonlijkheid een eigen 
pad. Marly Niessink had weer 
een waarneembare band met 
de krachten uit het universum 
en hier op aarde. Hetzelfde gold 
voor Loes Koopman maar ook 
hier weer op haar eigen wijze. 
Gea Lamme houdt het kleiner 
in haar onderwerpen en laat 
licht een belangrijke rol spelen. 
Gerda la Croix liet weer heel 
wat anders zien met haar aqua-
rellen. Zij had een aantal fraaie 
Amsterdam ademende stads-
gezichten opgehangen. Ita Ver-
weij’s werk liep meer uiteen qua 
thematiek, stijl en materiaal. 
Dat gold ook voor Trudy Rook, 
waardoor van hun hand zowel 
abstracte als fi guratieve (tech-
nisch sterke) werken te bewon-
deren waren. Tot slot zag je in 
de werken van Janny Nieland 
heel mooi haar liefde voor het 
natuurschoon terug. Meer info 
over schildersgroep ‘De ne9en’: 
www.denegen.eu

‘De ne9en’ in De Oude School

Behoeft e aan een regelmatig 
bezoekje, een wandelingetje? 
Humanitas biedt ‘vriendschap-
pelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.
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