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Komend weekend boordevol cultuur
WIJDEMEREN- Niet alleen de
gemeenteraadsverkiezingen
vragen al wekenlang aandacht
in uw gewaardeerde huis-aanhuisblad, ook de cultuur staat
hoog op de agenda. Het komend weekend is er heel veel
te doen. U hoeft zich wederom
niet te vervelen.
Door: Herman Stuijver
Mattheus voor het gezin
Op vrijdag 16 maart is om
19.00 uur de première van de
Mattheus Passie in Concert
in de OLV Hemelvaartkerk in
Nederhorst den Berg. Vanwege
het succes in het vorig seizoen
brengen zeventien musici, acht
vocalisten en Edwin Rutten
als verteller weer het verhaal
van de Mattheuspassie voor
het voetlicht voor een nieuwe
generatie Bach-liefhebbers. Hij
vertelt op zijn bekende beeldende wijze het verhaal aan de
hand van originele muziekfragmenten.
Meer info: info@nootsprong.
nl; tel. 06 28234820; Kaartverkoop: kinderen tot 16 jr: € 10,-;
vanaf 16 jr: € 15,-; www.nootsprong.nl. Of bij Bloembinderij
Passiﬂora; Vaartweg 1, 1394 GL
(niet pinnen).

Kamerkoor Oktoich
Ook op vrijdag is het optreden
van het Russisch-orthodoxe
koor Oktoich in de Stalpaertkerk (NH- kerk), Noordereinde
14 te ’s-Graveland. De aanvang
is om 20.00 uur.
Het concert met de titel ‘Gezangen uit de Grote Vasten’ wordt
geleid door Aliona Ovsiannikova en het koor zingt o.a. werken
van Denisova, Rachmaninov,
Sviridov, Tsjesnokov.
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. Daniel Stalpaert Stichting of te koop
de avond zelf bij de kerk.
ROctet in de Willibrordkerk
Wat gebeurt er als musici, naast
hun optredens in grote orkesten, zelf mogen kiezen wat ze
spelen? Bij Concerten op de
Berg krijgen de acht strijkers
van het ROctet hierin de vrije
hand. Het resultaat is een bijzonder divers programma met
schitterende muziek. Van een
virtuoze sonate van Sergej Prokofjev, een energieke compositie van Felix Mendelssohn tot
dromerige werken van Niels
Gade.

• Meer dan 10 jaar ervaring
in het schildersvak
• Gebruik van hoogwaardige
schildersproducten
• Persoonlijk advies

Bel of mail voor een vrijblijvende offerte!!
Eslaan 20
1241 XC Kortenhoef

T: 06-46290230
E: d.devries1985@hotmail.com
f: Schildersbedrijf Danny de Vries

Zaterdag 17 maart; 20.15 uur;
Willibrordkerk, Kerkstraat 30,
1394 CX, Nederhorst den Berg;
kaarten: 17,50 euro. www.concertenopdeberg.nl. Geen internet? U kunt ook kaarten kopen
bij Brinkers Mode en Lingerie,
Dammerweg 1 in Nederhorst
Den Berg. U wordt verzocht
contant te betalen.
Lentekriebelsconcert
De stoere shanty-zangers van
het Ankeveens Havenloos
Mannenkoor geven op zondagmiddag een Lentekriebelsconcert. Vanaf 15.00 uur komen
zij binnenvaren in ’t Wapen
van Ankeveen. Geen Bach,
Rachmaninov of Mendelssohn
maar De Klok van Arnemuiden
vormt de culturele basis van dit
muzikale gezelschap. De entree
is gratis.
Kamerkoor Revoce
Tegelijkertijd is er in Kortenhoef een concert van het kamerkoor Revoce in de St.-Antoniuskerk, aan de Kerklaan.
Dit 24-koppig koor (Regionaal
Vocaal Ensemble) zingt voornamelijk a capella. Tijdens het
jubileumconcert vieren ze hun
20-jarig bestaan met werken
van o.a. Bach en Buxtehude.
Nog 2 concerten
Op vrijdagavond viert de Loosdrechtse fanfare Nieuw Leven
& Friends zijn 90-jarig bestaan
met een gevarieerd concert in
de Sijpekerk. De aanvang is om
20.00 uur. De entree is gratis.
Op zondagmiddag 18 maart
zingt het Loosdrechtse koor
Fun4All in het Muziek Centrum van de Omroep te Hilversum. Naast de ongeveer 55 zan-

gers en zangeressen treedt ook
het strijkorkest Vegas Strings
op, beide onder leiding van
Pieter van den Dolder. Solist is
Franklin Brown. Het concert
is uitverkocht, maar op www.
fun4all,nu is er wellicht nog een
kaartje te bemachtigen.
Nog 2x cultuur
Het houdt niet op! Op zaterdagavond is de halve ﬁnale van
het Amsterdams Kleinkunst
Festival in de Dillewijn. Altijd
een hoogtepunt. En op zondagmiddag (15.30) voor de kinderen vanaf 8 jaar een jeugdvoorstelling over de digitale
bedreigingen.

Tot slot
Cultuur is een rekbaar begrip.
Misschien hoort het Open NK
Pokeren in ’t Wapen van Ankeveen er ook bij. U kunt in
ieder geval meedoen op zaterdagavond vanaf 20.00 uur. Of
anders luisteren naar de Nesciolezing op zondagochtend in
het Oude Kerkje te Kortenhoef.
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

RK Kerk Wijdemeren
035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900-15 15
088 - 753 17 53
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
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

◗ H. Antonius
Zo. 18 maart: 09.30 uur: w&cv
W. Balk, Toontje Hoger.
Wo. 21 maart.: 19.30 uur:
Oec. Vesper in de Graankorrel.
◗ St. Martinus
Za. 17 maart: 19.00 uur: euch
W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart
Zo. 18 maart.: 09.30 uur: w&cv
L. Wenneker, Maria-Martinus
Wo. 21 maart: 19.30 uur: oec.
Vesperviering in de Willibrordkerk.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 18 maart: 10.00 uur:
Ds. E. J. van Katwijk,
Wo. 21 maart: 19.30 uur:
Oecumenische Vesper.
◗ De Graankorrel
Zo. 18 maart: 10.00 uur:
Ds. J. Offringa,
Wo. 21 maart: 19.30 uur:
Oecumenische Vesper.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 4 maart.: 10.00 uur:
Ds. H.P.J. Schormans, Amersfoort.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 18 maart: 09.30 uur:
Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 18 maart: 11.00 uur:
Nescio-lezing door Alain Verheij.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 18 maart: 10.00 uur:
Br. A. Buitenhuis.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 18 maart: 12.00 uur:
Ds. Peter Nagel
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Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
do. 15 mrt. 20.00 u.
vr. 16 mrt. 19.00 u.
vr. 16 mrt. 20.00 u.
za. 17 mrt. 08.00 u.
za. 17 mrt. 10.00 u.
za. 17 mrt. 17.30 u.
za. 17 mrt. 18.00 u.
za. 17 mrt. 20.00 u.
za. 17 mrt. 20.15 u.
za. 17 mrt. 20.15 u.
zo. 18 mrt. 10 / 13 u.
zo. 18 mrt. 11.00 u.
zo. 18 mrt. 12.30 u.
zo. 18 mrt. 15.00 u.
zo. 18 mrt. 15.00 u.
zo. 18 mrt. 15.30 u.
wo. 21 mrt. 07.30 u.
wo. 21 mrt. 20.15 u.
do. 22 mrt. 20.15 u.
22, 23, 24 mrt. 20.00 u.
za. 24 mrt. 14.00 u.
za. 24 mrt. 14.00 u.
za 24 mrt. 20.00 u.
di. 27 mrt. 13.30 u.
di. 27 mrt. 20.00 u.

WAT
Verkiezingsdebat
Mattheus Passie voor gezinnen
Concert Kamerkoor Oktoich
Koﬀerbakverkoop Bruisend Ankeveen
Inloopochtend ARTV tennisclub
ZWO- maaltijd voor Albanië
Reeën kijken Corversbos
Open NK Pokeren (voorronde)
Concert ROctet, Concert op de Berg
Halve ﬁnale A’dam Kleinkunst Festival
Binnen en buiten Trompenburgh
Nesciolezing
Spiegelplasloop
Lentekriebelsconcert, AHM Koor
Kamerkoor Revoce: Bach/Buxtehude
Jeugdvoorstelling Garage TDI
Gemeenteraadsverkiezingen
Concert Happy Bach-Dag
Concert Olivier Greif Ensemble
De Passion met All Directions
Oerrr Safari, voor kinderen
Feestmiddag alle ouderen
BMOL Voorjaarsconcert
Bingo, Zonnebloem KAG
ALV Hist. Kring + lezing Wim Kozijn

WAAR
Bibliotheek, Loosdrecht
OLV Hemelvaartkerk, NdB.
NH- kerk, Noordereind, ’s-Gr.
Marktplein Ankeveen
Sportcomplex Ankeveen
Bergplaats, NdB.
Begr. plaats Beresteinseweg
Wapen van Ankeveen
Willibrordkerk, NdB.
Dillewijn, Ankeveen
Trompenburgh, ’s-Graveland
Oude Kerkje, Kortenhoef
Sporthal de Blijk
Wapen van Ankeveen
Antoniuskerk, Kortenhoef
Dillewijn, Ankeveen
Wijdemeren
Jagthuis;Middenwg.88, NdB.
Oude Kerkje, Kortenhoef
St. Martinuskerk, Ankeveen
Bez. Centrum NM, ’s-Grav.
Bergplaats, NdB.
Sporthal De Fuik, Kortenhoef
’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
Plassenjagers, Kwakel, K’hoef
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Door: Herman Stuijver

‘Beschamende vertoning’ rond motie over fusie
WIJDEMEREN- In de laatste gemeenteraadsvergadering voor
de verkiezingen op 21 maart
a.s. was de verwarring onder
de politieke partijen groter dan
ooit. De emoties liepen hoog
op over de fusie met Hilversum.
VVD ‘er Sieta Vermeulen en
Stan Poels (PvdA/GrL.) noemden het ‘een beschamende vertoning’.
Door: Herman Stuijver
Het zal weinigen ontgaan zijn
dat de provincie Noord-Holland een procedure is gestart
om te komen tot drie gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek.
Wijdemeren samen met Hilversum wordt dan één gemeente. Om dat te organiseren nam
het provinciebestuur het bureau Berenschot in de arm. Het
begon in de ogen van iedereen
al fout toen een oorspronkelijk vertrouwelijk rapport voor
alle Gooise burgemeesters in
de pers verscheen. Pas daarna
konden de raadsleden worden
geïnformeerd.
Bij de tegenstanders van een
fusie (CDA, DLP, DB, D66)
steeg de woede toen ze in het
plan o.a. lazen: ‘Zo zal de gemeente geen invloed kunnen
uitoefenen op proces noch
inhoud’. Wel worden in het
Plan van Aanpak diverse consultaties aangegeven, met de
raad, B&W, management en
ondernemingsraad. Plus gesprekken met maatschappelijke
organisaties, ondernemers en
inloopavonden voor bewoners.
Daarover merkt Berenschot op
dat zo’n avond kan ontaarden
waar ‘de schreeuwers’ de over-

hand hebben, maar het bureau
schrijft dat het beschikt over ervaren adviseurs die in staat zijn
dergelijke ‘spannende’ avonden
te begeleiden. Zonder de objectiviteit te verliezen ademen de
teksten van Berenschot de sfeer
uit van ‘dat varkentje zullen we
wel even wassen’.

Daarover merkt Berenschot op dat zo’n avond
kan ontaarden waar ‘de
schreeuwers’ de overhand
hebben, maar het bureau
schrijft dat het beschikt
over ervaren adviseurs
die in staat zijn dergelijke
‘spannende’ avonden te
begeleiden.
Robby Israel van OLib had een
motie opgesteld waarin staat
dat hij niet ‘verbijsterd’ was
door de aanpak van de provincie. Hij riep de partijen op
om ‘proactief, open en welwillend’ het gesprek aan te gaan.
Met dien verstande dat alleen
wethouders die achter de fusie staan het gesprek mogen
voeren. ‘If you can’t beat them,
join them’ voegde Stan Poels
van PvdA/GrL. eraan toe. Zijn
partij was de enige die de motie
steunde.
Nog 2 moties
De tegenstanders waren scherp
in hun veroordeling. Ze zonden
’s middags een motie naar de
media waarin letterlijk stond
dat CDA, D66, DB en DLP
‘zowel de burgemeester als het
huidige college en de ambtelijke

organisatie opdragen om onder de
voorwaarden geen
gesprekken met
Bureau Berenschot
aan te gaan’. Toen
de motie aan de
orde kwam, vroeg
CDA- fractievoorzitter Jan Verbruggen een schorsing
aan, waarna bleek
dat het CDA zich
terugtrok.
Weg
meerderheid. De
halve raad viel
over Verbruggen
en zijn CDA heen.
Die kon slechts
stamelen dat het ‘voortschrijdend inzicht’ was en dat zijn
partij wel bleef vasthouden
aan een ambtelijke fusie. Wat
er zich achter de schermen had
afgespeeld tussen de middag
en de avond werd niet duidelijk. OLib- woordvoerder Israel
sprak van een opmerkelijke
draai van het CDA, ook medeondertekenaars Zagt (DLP) en
Boermans (D66) waren zichtbaar teleurgesteld.
Toen kwamen er twee nieuwe
moties op tafel. Een van D66,
DB en DLP waarin gevraagd
werd ‘geen gesprekken onder
de voorwaarden’ te voeren. Een
iets minder vergaande motie
zonder De Lokale Partij meldde ‘dat de voorwaarden niet
worden geaccepteerd.’ Robby
Israel vergeleek de indieners
met kleine kinderen die op
hun speelgoed stampen, omdat ze geen gelijk krijgen. Om
bestuurders te verbieden een
gesprek aan te gaan, vond hij in
strijd met de vrijheid van spre-

ken. Sieta Vermeulen zag het allemaal als ‘praatjes om de gunst
van de kiezer te winnen’. Ook
constateerde ze dat de DLP
kiezersbedrog had gepleegd
door eerder in te stemmen
met een ambtelijke fusie met
Hilversum en Gooise Meren
en daar nu afstand van neemt.
Waarop Gert Zagt dat erkende, maar meende dat ambtelijke fusie tot nu toe niets had
opgeleverd. Dat beaamde Stan
Poels die het samengaan van
ambtenaren ‘drijfzand’ noemde omdat Gooise Meren niet
mee wil doen. Hij complimenteerde juist het CDA die het
‘gedurfd had zich terug te trekken.’ Zonder de stemmen van
het CDA werden beide moties
verworpen, waarbij het opmerkelijk was dat CDA -dissident
Jan-Willem Nienhuis wel instemde met het niet accepteren
van de Berenschot-voorwaarden.

CDA ‘ers in conclaaf
tijdens een schorsing
(foto: Douwe van Essen//WWK)
sausje over het verhitte debat:
“Ach, onvriendelijkheid hoort
nu eenmaal bij verkiezingen.”

Tot slot strooide raadsnestor
René Voigt een relativerend

Nog meer nieuws uit gemeenteraad
• Wijdemeren is de eerste gemeente in Nederland die de
Verzilverlening uitzet, met
een maximum van 3 ton.
Woningeigenaren vanaf de
pensioengerechtigde leeftijd
kunnen hiermee hun woning
aanpassen om langer thuis
te blijven wonen. De essentie
van de Verzilverlening is dat
woningeigenaren tijdens de
looptijd niet aﬂossen én geen
rente betalen. De rente wordt
dus opgeteld bij de leningschuld. Bij verhuizing of overlijden wordt de lening afgelost
uit de verkoopopbrengst van
het huis. Hierdoor ontstaan
geen extra woonlasten. Het
gaat om bedragen tussen 2500
en maximaal 30.000 euro.

• Behalve OLib kozen de raadsleden voor een ecotoilet op
het Zuwestrandje. Het heeft
lang geduurd, maar uiteindelijk kon D66- commissielid
Rob Koedijker blij zijn dat de
M300 tank op zijn voorspraak
is uitverkoren. Een droog toilet waar pies en poep worden
verwerkt tot compost. Hopelijk voor de zomer klaar.
• De ex- ambtswoning van de
burgemeester op de Dammerweg in Nederhorst den
Berg komt in de verkoop v.a.
975.000 euro, zie Funda.
• Ook wethouder Reijn en veel
raadsleden waren geschrokken van de rigoureuze bomenkap aan het Ankeveensepad. De raad heeft ooit zelf

besloten (2012) dat er geen
kapvergunning nodig is in dit
geval. Wel doet de Regionale
uitvoeringsdienst van de provincie onderzoek of deze kap
legaal was.
• Unaniem stemde de raad in
met een tweede kunstgrasveld voor SV Loosdrecht. De
ﬁnanciering van het bedrag
van € 273.333,- vindt plaats
volgens de 1/3 – regeling: 1/3
subsidie, 1/3 lening en 1/3
voor de St. Sportorganisatie
Hallinckveld.
• Tot slot zetten alle partijen
hun handtekening onder de
motie ‘Welkom in Wijdemeren’ waarbij onderzocht wordt
of een welkomstpakket voor
nieuwe inwoners mogelijk is.

Of het haalbaar is, beslist de
nieuwe raad.

Puzzel het uit
Deze week vindt u als bijlage
in dit blad een folder van De
Lokale Partij. Met achterop
een woordzoeker. Als u deze
uitpuzzelt blijft er een tekst
over. En met deze tekst kunt
u een taart winnen - natuurlijk van onze lokale bakkers.
Als u de tekst hebt gevonden
kunt u dit, met u naam en
adresgegevens, uiterlijk 20
maart mailen naar: info@delokalepartij.org.

De Lokale Partij

.č56

GEEN
FUSIE MET
HILVERSUM
www.delokalepartij.org
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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
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg. 0294251451.
Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382
SZ Weesp. Tel. 0294-418722
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 10.00 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.

Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096

Stage plek of vakantiebaan?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.

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

OPSLAGRUIMTE TE HUUR !!!!
VERWARMT, VANAF € 75 P/M
Ind. terrein de Slenk
0655360880

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980

Handig met auto’s?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
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.

Te huur mooie vakantiebungalow

Mooie Vak.Bungalows WiFi
Eekhoorn,Kikker,Fazant.
Goede ﬁets/wandel omgeving
www.twentehuisjes.nl
Denekamp 0541626578
Fam.h.meinders@ziggo.nl

2-4 pers. Fraai terras, prima
ﬁets/wandelomgeving WIFI
Extra ﬁets 4 daagse 20-24 aug.
Vraag info/folder aan:
Denekamp 0541-626578
fam.h.meinders@ziggo.nl
site: www.twentehuisjes.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Te koop droog
berken haard hout.
Per krat 2 M3 gestapeld € 240,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl
Toekomst in de autotechniek?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
Te huur studio 1 pers.
‘s-Graveland €500,- incl.
Tel: 0356562016

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

Kwekerij Krijn Spaan,
K’hoefsedijk 171 voor:
Groenteplanten en zaden
ook biologisch
Pootaardappelen en uien
OPEN DAG
CURTEVENNESCHOOL
21 MAART 9-12 UUR
14 MAART OOK WELKOM
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
Koﬃe & thee staan klaar
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Te huur/te koop gevraagd
garagebox tel 06-22248727
Voor een vakkundige en
hygiënische behandeling
van uw voeten.
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
60 seconden met... O-Lib:
Over armoede bij kinderen
in Wijdemeren www.olib.nl
LUXE KANTOORUIMTE TE
HUUR Nederhorst den Berg
Ruime eigen parkeerplaats
0294-269872 / 06-22868722
Zzp kapster, 2e jaars BOL
stagiare gevraagd tel0356560060 Casual Kappers

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 15, vr. 16, za. 17 mrt.. Muziek Film Festival, do. 22 mrt.
ﬁlm, vr. 23 mrt. toneel. Info:
www.wesopa.nl
‘t Wijdehuis, hier kun je buurtgenoten ontmoeten, een kopje
koﬃe/thee drinken of deelnemen aan een ontmoetingsgroep. Consumptie tegen kl.
vergoeding. ’t Wijdehuis K’hoef,
Veenstaete ingang Parkln. via
brug: wo 10– 12: koﬃe inloop,
ma en do 12:30 – 16:30 ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12
koﬃe inloop, wo 12:30 – 16:30
ontmoetingsgroep. Wij zoeken
nog vrijwilligers! Info of aanmelden: Herma Kleve, Versa
Welzijn, hkleve@versawelzijn.
nl of 035- 6231100

Programma GooiTV
Vanaf 14 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met de vooraankondiging van de Gooise Bedrijvendag op 26 maart en NL Doet in Wijdemeren.
- Het twee-wekelijks gesprek met burgemeester Pieter Broertjes
van Hilversum.
- RegioHub: met een nieuw vervolg op de campagne hoe je 30 dagen gezonder kunt leven.
- Aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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Door: Herman Stuijver

Ankeveensepad nog niet klaar met bomenkap
NEDERHORST DEN BERG- Aanwonenden van het Ankeveensepad zijn nog steeds boos
over de bomenkap ter plekke.
Ook vrezen ze dat de bouw van
acht luxe vrijesector woningen
niet ten goede zal komen aan
de natuurlijke uitstraling van
het pad. Ze willen graag duidelijkheid vóór de gemeenteraadsverkiezingen.
Diverse mensen hebben de gemeente direct bij de start van de
bomenkap gewaarschuwd deze
bomenkap te stoppen omdat
deze massale kap illegaal zou
zijn. Echter, de gemeente gaf
aan dat de bouw op particuliere grond was en dus legaal. Dat
dit niet een enkele boom betrof
maar een ‘klein bos’ op een wel
zeer bijzondere plek dat maakte

voor hen niets uit.
Op basis van de wet op natuurbescherming had er recentelijk (dus vóór de kap) een
uitvoerig onderzoek moeten
plaatsvinden ter bescherming
van de aanwezige ﬂora en fauna, menen de aanwonenden.
Daarom hebben ze ook contact
gehad met Joep Stolwijk van
de Regionale uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord die verantwoordelijk is voor het faunabeheer. Die was beslist niet
tevreden over de antwoorden
die hij van Wijdemeren heeft
ontvangen. Direct daarop heeft
hij een schouwing laten uitvoeren door zijn medewerkers. Hij
is plan alle activiteiten te verbieden hangende de uitslag van
het onderzoek en zal de eigenaren direct hierop aanspreken en

hen een dwangsom opleggen
bij een eventuele overtreding.
De projectontwikkelaars gaven aan dat er alleen diverse
bomen zijn gekapt die over de
sloot heen hingen en met hun
voet in het water stonden om
de waterloop weer vrij te maken. Verder zijn er alleen rotte
of dode bomen verwijderd, zegt
de ontwikkelaar. Volgens een
van de aanwonenden, Maya
Neuteboom, hingen er inderdaad enkele (smalle) bomen
over het water, maar de meeste
grote sterke en gezonde bomen
zijn ook verwijderd.
Schapenweitje
Voorts zijn er zorgen of de
bouw van 12 seniorenwoningen het Schapenweitje weer uit
de onderste la gehaald zal wor-

den. Immers de gemeente had
aangeven dat het bouwplan van
tafel is geveegd gezien de hoge
investering die nodig voor het
aanpassen van de infrastructuur. De aanwonenden en vele
andere Bergers willen het liefst
vóór de gemeenteraadsverkiezingen duidelijke antwoorden
op hun noodkreet. Zij willen

antwoord op deze vragen: Wat
vindt u van de kap op het Ankeveensepad en de wijze waarop het college heeft gereageerd?
Hoe kijkt u aan tegen de plannen om 8 luxe vrijesector woningen te bouwen op het Ankeveensepad op de plek waar de
kap heeft plaatsgevonden?

Rijkom samen met WMO-consulent Jorik Kort grote stapels
heerlijke pannenkoeken voor
de deelnemers van het Ontmoetingscentrum. Ieder liet het
zich goed smaken en genoot
van de pannenkoeken gevuld
met spek en appel, plus vers
fruit en slagroom. Er bleef zelfs
een gaatje over voor een heerlijk ijsdessert, gevolgd door een
groot applaus voor de vrijwilligers van deze klus.
Collega wethouder Jan-Jaap de
Kloet knotte ondertussen wilgen in Nederhorst den Berg,
waar wethouder Theo Reijn

hielp met het schoonmaken
van de brandweerwagens. Ook
burgemeester Freek Ossel was
van de partij, hij werkte zaterdag 10 maart mee bij Tuinderij
LandinZicht (Kas&Co). In totaal deden vanuit de gemeente Wijdemeren 30 personen
mee aan NLdoet. Zij gingen
als vrijwilliger aan de slag bij
o.a. de Beukenhof, het Sociaal
Cultureel Centrum, Onvergetelijk Leven en het marktplein in
Ankeveen. Een mooie manier
om het vele vrijwilligerswerk in
onze gemeente nog meer in de
spotlight te zetten.

Weer veel klussen bij NLdoet
Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart
organiseerde Het Oranje Fonds,
samen met duizenden organisaties in het land, weer NLdoet;
de grootste vrijwilligersactie
van Nederland. Ook medewerkers van de gemeente Wijdemeren en het college van burgemeester en wethouders stak
de handen uit de mouwen.
Door: Saskia Luijer
Net als Koning Willem-Alexander ging wethouder Betske van
Henten op pad om pannenkoe-

ken te bakken. Zij was vrijdag
9 maart te gast bij Klein Schaepenburgh in Kortenhoef, een
gesloten afdeling in Veenstaete
die recent verbouwd is en waar
de laatste hand nog aan wordt
gelegd. Voordat de wethouder
de keuken mocht betreden,
kreeg zij eerst een rondleiding
door medewerker Ingrid, die
trots de nieuwe, ruime vertrekken liet zien en de zonnige
huiskamer waar acht bewoners
vertoefden. Om het balkon
extra op te ﬂeuren vulde een
vrijwilliger van de gemeente

grote ronde en vierkante bakken met aarde, voorjaarsbollen,
lavendel en groene planten. De
boodschappen waren zojuist
bezorgd, de tafels gedekt en de
schenkstroop stond al klaar.
Van Henten spoedde zich dus
naar het aanrecht om met meel,
melk en een eitje een mooi beslag te maken voor de pannenkoeken.
Nog veel meer
Ook in de Emtinckhof was
deze lekkernij in trek. Daar
bakte wethouder Sandra van

In memoriam Jan Goudberg
Op zondag 11 maart overleed
ex-burgemeester Jan Goudberg, te midden van zijn geliefden. Jan Goudberg had een
lang ziekbed achter de rug. Hij
leed aan Parkinson. Langzaam
maar zeker ging zijn lichamelijke gesteldheid achteruit. Zijn
vrouw Lies en kinderen hebben
in De Kuijer vredig afscheid
kunnen nemen van hun echtgenoot en vader.
Jan Goudberg laat zoon Mark,
schoondochter Wilma. dochter Saskia, schoonzoon Jan en
drie kleinkinderen achter. Jan
Goudberg werd geboren in
1937 in Groningen. In 1970
werd hij VVD- wethouder in
Weesp. Jaren later zag hij een
kans om te solliciteren naar
de post van burgemeester van
Nederhorst den Berg. Dat was
hij vanaf 1984. Velen typeren
hem als een echte dorpsburgemeester. Die iedereen in het

dorp kende. Zijn deur stond
bijna altijd open. Het was nog
de tijd dat een burgemeester
alle vergaderingen voorzat.
‘Een pragmatisch mens die
overal een oplossing voor had’
is ook een veelgehoorde opmerking. Goudberg had ook
een uitgebreid netwerk dat hij
vaak aansprak. Toen in 2002
Nederhorst den Berg opging
in het grotere Wijdemeren had
de heer Goudberg geen zin om

te solliciteren, afgezien van zijn
leeftijd. Hij was bang dat de afstand tussen bestuur en burger
te groot zou worden. Hij hield
van het dorpse. Direct na zijn
burgemeesterschap werd hij
voorzitter van het Ondernemers Collectief Wijdemeren,
dat hij door moeilijke tijden
loodste. Zijn opvolger Wim
Lorjé noemt hem een verbindende factor, die goed opkwam
voor de belangen van de ondernemers. In 2013 gaf hij het
stokje over aan Lorjé.
In 2011 kreeg Jan Goudberg
een onderscheiding als ridder
in de Orde van Oranje Nassau,
hij was ook Ereburger van Nederhorst den Berg. Op vrijdag
kan men afscheid nemen van
de geliefde ex-burgemeester in
zorgcentrum De Kuijer tussen
19.00 en 20.00 uur. A.s. zaterdag is de crematie om 12.00 uur
in Den en Rust te Bilthoven.
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Voorproefje!
Proefstolletje Pasen
€1,67 per stuk
3 +1 gratis € 5,00
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg
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Lezers schrijven...
Voor of tegen een fusie met Hilversum
In de Gooi - en Eemlander van
3 maart jl. stond een lezenswaardig artikel van de hand
van Ronald Frisart. ‘Plaatselijke democratie in het nauw’.
Zijn artikel werd ondersteund
door een fraai getekende karikatuur van de commissaris van
de Koning van Noord-Holland, Johan Remkes. Deze liet
glashelder zien welke strategie
Remkes vanuit het Provinciehuis in Haarlem hanteert bij
het realiseren van zijn levensdoel: een fusie tussen Hilversum en Wijdemeren als opstap
naar één grote Gooise gemeente: Gooistad. Samenvattend
zag ik het beeld van een oude
generaal op zijn retour, die
met zijn laatste krachten zijn
hele hebben en houwen in de
strijd werpt, namelijk het met
grof geweld afdwingen van

een fusie tussen Hilversum en
Wijdemeren. Zonder blikken
of blozen veegde hij een petitie
met 8000 handtekeningen van
tafel.
Uit onverwachte hoek kwam
er voor de tegenstanders van
een fusie hulp opdagen. Twee
Leidse wetenschappers, Voermans en Waling, schreven een
boek een lange titel: ‘Gemeente
in de genen, tradities en toekomst van de lokale democratie in Nederland’. Uit dit boek
citeer ik een paar conclusies:
‘Het hete hangijzer in Gooi
en Vechtstreek is fusies van
gemeenten, met als reden de
gedachte dat grotere gemeenten beter voor hun burgers
kunnen zorgen en kostenbesparing oplevert. Volgens Gronings wetenschappelijk onderzoek (2012) is die besparing

YHLOLJKHLG

Argumenten voor fusie

HQOHHIEDDUKHLG

Op 21 maart mogen wij stemmen en enkele partijen blijven
volhouden dat Wijdemeren
zelfstandig blijft als u op hen
stemt. Is dit kiezersbedrog of
naïef? Een ARHI-procedure is
ingezet en kan niet meer worden tegengehouden. Uit een
onderzoek van Deloitte bleek
dat zelfstandig blijven voor
Wijdemeren niet mogelijk is.
De gemeenteraad liet zich niet
overtuigen, vroeg Rijnconsult om hetzelfde onderzoek
en deze kwam tot dezelfde
conclusie. Er is geen bestuurskracht en om zelfstandig te
blijven is veel meer geld nodig

-DQ:LOOHP1LHQKXLVQU

Ons doel is zekerheid van de juiste zorg voor
iedereen in Wijdemeren. In de afgelopen vier jaar
hebben wij gezien dat dit het beste gedaan kan
worden door de Sociale Wijkteams.
Dit willen wij dan ook blijven doen. Door de
Sociale Wijkteams wordt de vraag van zorg het
beste afgesteld op het aanbod. Zo heeft iedereen
de zekerheid van de zorg die hij of zij nodig heeft.

PvdA-Groenlinks-Wijdemeren.nl Twitter: @PvdAGroenLinksW

Sociaal domein

dan het bedrag dat nu is vrijgemaakt om de organisatie op
orde te brengen.
Bent U bereid om nóg meer
belasting te betalen? Wijdemeren staat al in de top 10 van
hoogste WOZ. Men zegt; bijna 8000 stemmen tegen fusie
met Hilversum. Wijdemeren
heeft ruim 19.000 stemgerechtigden, wat zegt dit over de
rest? Bovendien was dit vóór
de twee onafhankelijke onderzoeken, veel van deze nee
-stemmers denken er nu wellicht anders over. En laat u niet
wijsmaken dat een ambtelijke
samenwerking de oplossing

er echter niet’. Voermans en
Waling over reeds afgedwongen fusies: ‘Inwoners willen
het niet en het levert niets op.
Schaalvergroting is een soort
dogma geworden, een soort
geloof’. Over het eﬀect van
schaalvergroting voor burgers,
zeggen ze het volgende: ‘Uit
onderzoek naar fusies bleek
dat het bestuur voor veel burgers onzichtbaar werd en dat
het vertrouwen van burgers
in hun gemeente was afgenomen’. Einde van deze citaten.
Het zal de lezers van deze column inmiddels wel duidelijk
zijn geworden dat ik het met
de conclusies van deze wetenschappers, volstrekt eens ben.
Joop Glijn,
Kortenhoef

is. In de praktijk blijkt dat bij
ambtelijke samenwerking de
gemeenteraad de autonomie
moet loslaten. De kosten blijven echter nog steeds hoog.
Wat wordt het 21 maart? Een
partij, die tegen beter weten
in met de hakken in het zand
blijft of een partij, die vooruit
denkt en de samenwerking
zoekt zodat er een gezamenlijke fusie ontstaat en geen
overname omdat men niet wil
maar uiteindelijk wel moet.
Aan u de keus….
Annemieke Deelen

Met VVD en PvdA/GrL als lammeren naar de slachtbank
Met de informatie in Weekblad
Wijdemeren van 7 maart en
de dubbele pagina in de G&E
van 8 maart kan geen kiezer
in Wijdemeren meer zeggen
dat de standpunten van de
politieke partijen over de gemeentelijke herindeling en de
fusie met Hilversum onduidelijk waren. In de aanloop naar
de verkiezingen zijn de politieke billen bloot op een niet
eerder vertoonde wijze. Dat
wil echter niet zeggen dat de
argumenten voor herindeling
en fusie degelijk onderbouwd
zijn. Integendeel, in tegenstelling tot de beweringen dat het
samengaan met Hilversum
ons uit de brand zal helpen, is
het juist datzelfde Hilversum
dat problemen heeft veroorzaakt en bij samengaan nieuwe problemen zal opleveren.

Een paar voorbeelden om dat
te illustreren. Het probleem
van het doorgaande verkeer is
voor een niet gering deel veroorzaakt door het sluiten van
de Krugerbocht in Hilversum
waardoor het verkeer uit Bussum niet meer de Bussummer
Grintweg kon benutten. Het
probleem van de lange doorlooptijd van vergunning verstrekking wordt door de Hilversumse aanpak niet beter, als
we alleen al kijken naar de aanvraag van de zwemschoolhouder in Kerkelanden. Dat een
grotere gemeente zou zorgen
voor levendige kernen is bijna
beledigend voor onder meer
de Ankeveense gemeenschap
en de Bewonersvereniging
Horstermeer. Dit soort kernen
zit bepaald niet te wachten op
een grotere afstand tot de ge-

meentelijke bestuurders. En
ook het niet bouwen in de natuur is beter beschermd door
een zelfstandig Wijdemeren
dan door een landhongerig
Hilversum. Het argument dat
bovengemeentelijke regelingen niet deugen vanwege gemeenteraden die buitenspel
staan, slaat de plank mis. Immers, dat zegt alleen maar dat
die gemeenteraden hebben zitten slapen. Beste medeburgers,
gezamenlijke actie kan wel
degelijk wat bereiken. Zie het
succes betreﬀende het behoud
van zelfstandigheid van Goois
Natuurreservaat. Het is nu een
kwestie van de goede partijen
kiezen.
Hans Hof,
Ned. den Berg
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Door: Saskia Luijer

De Jeugdwet in Wijdemeren
Drie jaar geleden, op 1 januari 2015, is de Jeugdwet ingevoerd en werd de gemeente
verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp en
jeugdzorg. Reden voor PvdA/
GroenLinks Wijdemeren om
op 7 maart een bijeenkomst te
organiseren over de stand van
zaken. Wat gaat er goed en wat
kan beter?
Door: Saskia Luijer
In een vol klaslokaal van de
Oude School in Kortenhoef
stelde raadslid Stan Poels de
twee sprekers van de avond
voor. Flip Dronkers, kinderen jeugdpsycholoog, zou de
aanwezigen meenemen in de
aanleiding om het wettelijk
kader te veranderen. Waarna
Rik Post, coördinator sociaal
domein/jeugd, een toelichting
gaf over hoe de nieuwe wet in

de regio Gooi en Vechtstreek is
opgepakt.
Kanteling van kosten
“Een kind heeft extra bescherming nodig en bij alle maatregelen hoort het belang van het
kind voorop te staan.” Met deze
woorden opende Flip Dronkers
zijn betoog. Het zijn zinnen uit
de Rechten voor het Kind, die
zijn vastgelegd in het internationale VN-verdrag en die een
belangrijke basis bieden voor
het veilig en gezond opgroeien
van kinderen. Hier zijn we het
wereldwijd over eens, maar de
vertaalslag naar de praktijk is
soms weerbarstig. Want hoe
organiseer je bijvoorbeeld goede psychiatrische zorg voor
jeugd? Het gebruik hiervan en
de kosten liepen de laatste jaren enorm op dus er moest een
kanteling komen. Niet alleen
inzetten op de zorgverlening,

maar ook op preventie, op het
voorkomen van problemen.
Daarnaast moest de hang naar
diagnoses met etiketten als
ADD, ADHD of PDD-NOS
ook veranderen. Soms is een
diagnose nodig om te begrijpen wat er met een kind aan
de hand is, maar vaak is het
belangrijker om per kind te kijken wat er nodig is om goed te
kunnen functioneren. En om
daar vervolgens ook de omgeving bij te betrekken, het gezin,
de school etc. “Meer preventie,
minder etiketten, betere samenwerking rondom het kind”
zo vatte Dronkers de aanleiding
samen voor de invoering van
de Jeugdwet.
Samen in de regio
Kleine gemeenten konden dit
niet alleen, vandaar dat de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek hun krachten hebben ge-

Veel Europa bij Politiek Café
KORTENHOEF- Op een heerlijke
lenteachtige zondagmiddag
verzamelden zich zo’n 30 belangstellenden op het Benedendek van Ottenhome voor
het Politiek Café van de VVD.
Door: Herman Stuijver
Voorzitter Eric Kroese opende met de mededeling dat hij
een middagje ﬂyeren voor zijn
partij ‘een lesje in nederigheid’
vond, omdat het een hele kunst
is om mensen die een ‘akelig
idee’ over de politiek hebben
te overtuigen. Hij was trots op
de verjonging bij de afdeling.
Zo was de 32-jarige Jan Klink,
nummer 2 op de lijst, iemand
die hoge ogen zou gooien voor
een wethouderspost. Lijsttrekker Sieta Vermeulen besprak
in rap tempo de VVD-speerpunten: meer bouwen voor het
middensegment, maatregelen
om het scheef wonen tegen te
gaan, handhaven van de groene zone en duurzaamheid op
praktische wijze invoeren. Ze
begon haar speech met de opmerking dat de campagne grotendeels gaat over de fusie met
Hilversum. De liberalen willen
het liefst één gemeente Gooien Vecht, dat geeft meer ‘power’
en is ook ﬁnancieel beter, maar
Hilversum als tussenstap was
ook prima.
Jeanine en Jan
De afdeling was erin geslaagd
twee prominenten naar het café
te lokken. De Bergse ex-mi-

nister van Defensie Jeanine
Hennis-Plasschaert was er,
evenals de 33-jarige Jan Huitema die naast landbouwer uit
Friesland, ook Europarlementariër is. Hij bleek inderdaad
besmet met Europavirus. Hij
bestreed de veelgehoorde uitspraak ‘dat komt uit Brussel’. Te
gemakkelijk, meende hij, ook
de Natura2000 – wet kan op
Nederlandse wijze worden uitgevoerd. Huitema, met 26.000
voorkeurstemmen via Boer
zoekt Stem gekozen, kon boeiend vertellen over de dagelijkse
praktijk in Brussel die volgens
hem dichterbij is dan je denkt.
Op de concrete vraag van landbouwer Mijndert Mur wat er
gedaan kon worden tegen een
onteigeningsprocedure om van
een deel van zijn land natuur
te maken, moest iedereen een
antwoord schuldig blijven. Wel
was Jeanine Hennis zo diplo-

matiek om de contactgegevens
van de getergde boer te noteren.
Mur had het sowieso niet op de
miljoenen van het Gebiedsakkoord die er alleen maar toe
leiden dat zijn grasland wordt
‘verkloot’.
Op de vraag hoe de Tweede
Kamer omgaat met fusies gaf
Jeanine Hennis een omzichtig
antwoord. “Laat het vooral lokaal worden bepaald. Het ligt
mega gevoelig. Ik zou zeggen
dat je de tijd moet nemen om
draagvlak te creëren.” Anderzijds meende ze dat je je goed
moet voorbereiden, anders
beslissen anderen voor je. Ze
weersprak de constatering dat
de landelijke politiek per deﬁnitie kiest voor schaalvergroting. “Oh, nee, dat is zeker geen
dogma.”
Jeanine Hennis in
contact met kiezers

bundeld en de invoering samen
hebben opgepakt.“Er was al een
redelijk goede samenwerking
in de regio, dus dat scheelde”
schetste Rik Post. Desalniettemin was het een grote operatie,
waar jaarlijks 40 miljoen euro
voor jeugdzorg mee gemoeid
was. Een bedrag dat nog steeds
vooral naar de specialistische
zorg gaat. Post: “Er moet nog
veel gebeuren qua preventie,
de grote verandering moet nog
komen.” Om deze kanteling in
te zetten, is op regionaal niveau
al wel afgesproken dat een diagnose niet langer per se nodig
is om kinderen hulp te bieden.
Ook krijgen huisartsen ondersteuning bij het verwijzen van
jeugdigen naar de psychiatrie.
Bijvoorbeeld in de vorm van
praktijkondersteuners jeugd of
een speciaal team voor consultatie en advies. Verder zijn er
onderwijs-zorgarrangementen
afgesproken om de samenwerking tussen onderwijs en zorg
beter op gang te krijgen.

Rik Post (links), Stan Poels
en Flip Dronkers
de lokale politiek om daar de
komende jaren verandering in
te brengen. Want al was deze
avond een openbare bijeenkomst, op een enkeling na waren het toch vooral wethouders,
raadsleden en kandidaten van
de verkiezingskieslijst die de
weg naar de Oude School hadden gevonden.

Landelijk beeld
Uit de eerste landelijke evaluatie van de Jeugdwet, opgesteld
door het ministerie van VWS
komt een vergelijkbaar beeld
naar voren: er is nog onvoldoende gedaan aan preventie,
de druk is nog steeds hoog
op specialistische zorg, er is te
weinig verbinding met andere domeinen, de toegang tot
de jeugdhulp blijft lastig en er
zijn veel administratieve lasten.
Een belangrijke opgave voor

Paas High-tea
NEDERHORST
DEN
BERG- Kom kennis maken
in ’t Wijdehuis Nederhorst
den Berg. ’t Wijdehuis is een
ontmoetingsplek voor iedereen die van gezelligheid
houdt en andere mensen wil
ontmoeten. Dit keer in een
Paas tintje.
28 maart om 14:00 te SCC
Nederhorst den Berg, Blijklaan 1; Kosten: 5 euro;
Deelname op aanmelding:
iklarenbeek@versawelzijn.nl;
035 750 41 14

De Lokale Partij
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FAMILIEBERICHTEN
In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons heeft
betekend en gedaan, delen wij u mede dat vredig
is ingeslapen, mijn lieve man, onze vader,
schoonvader en opa

Jan Goudberg
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Ereburger van de Gemeente Nederhorst den Berg
Oud-burgermeester van Nederhorst den Berg
Oud-wethouder van Weesp
* Groningen,
27 mei 1937

† Nederhorst den Berg,
11 maart 2018
Lies Goudberg-Springer
Mark en Wilma
Myrthe en Stefan
Saskia en Jan
Bart, Fleur

Rembrandt van Rijnhof 33
1394 EH Nederhorst den Berg
Jan is opgebaard in Woon - zorgcentrum De Kuijer,
Jozef Israëlslaan 2 te Nederhorst den Berg,
alwaar gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren,
vrijdag 16 maart van 19.00 tot 20.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden, zaterdag 17 maart
om 12.00 uur in de aula van crematorium Den en Rust,
Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Lezers schrijven...
Wijdemeren 2020 waarschuwt voor valkuil provincie
De provincie heeft opdracht
gegeven aan een extern adviesbureau om een fusietraject
voor Hilversum en Wijdemeren op te stellen. Omdat de
wet voorschrijft dat voor zo’n
fusie draagvlak nodig is, gaat
die adviseur praten met alle
betrokkenen. De opdracht van
de provincie is dit nog voor de
komende raadsverkiezingen te
doen. Als de huidige gemeenteraad hieraan meewerkt is de
provincie procedureel gedekt,
maar staan de burgers in de
kou. Immers onze raad is bij
de vorige verkiezingen niet
gemandateerd om namens de
burgers een besluit te nemen

over een dergelijke fusie met
Hilversum.
Wijdemeren 2020 roept daarom alle leden van de huidige
gemeenteraad en het huidige
college van burgemeester en
wethouders op zich te onthouden van overleg met de
provincie over een fusietraject
richting Hilversum. Wie in
deze valkuil van de provincie
trapt werkt mee aan die fusie
en is dus ongeloofwaardig als
hij in het kader van de verkiezingen zegt daar tegen te zijn.
Wijdemeren 2020 is tegen een
fusie met Hilversum, net als
de bijna 8000 inwoners van

Wijdemeren die onze petitie
hebben getekend. Laat iedereen die tegen die fusie is zijn
stem straks uitbrengen op een
partij die duidelijk aangeeft tegen een fusie met Hilversum
te zijn. Dan zal Wijdemeren
2020 straks na de verkiezingen schouder aan schouder
met onze eigen gemeenteraad
de het provinciebestuur en, als
dat niet wil luisteren de Tweede Kamer, ervan overtuigen
dat er geen draagvlak is voor
zo’n fusie.
Egbert Lambers,
Wijdemeren 2020

Ik ga wel stemmen, maar niet meer op het CDA
Raadsvergadering woensdag 8
maart, punt 18 van de agenda:
motie ‘Geen contact met Berenschot’, vooraf ondertekend
en gepubliceerd door CDA,
DorpsBelangen, D66, De Lokale Partij.
Het CDA, Communiceren,
Draaien, Afhaken. Tijdens de
bespreking van dit onderwerp
en na een aantal schorsingen
trok Jan Verbruggen van het
CDA zich terug en stemde het
CDA tegen, waardoor de motie

niet werd aangenomen. Theo
Reijn had ook al namens het
college laten weten dat zij deze
motie unaniem afraden. Wel
frappant dat De Kloet hiermee
tegen de motie van Dorpsbelangen inging. Het CDA heeft
op dit moment veel moeite
met het kiezen van een positie
betreﬀende de fusie. Bang voor
de mogelijkheid veel kiezers te
verliezen.
Als je wilt weten hoe ze echt
over de fusie denken kijk dan
nog eens via onderstaande link

naar het artikel in de Gooi -en
Eemlander:
https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/ben-w-wijdemeren-stappennaar-een-gemeente-gooi-envechtstreek. Hier verwoordde
wethouder Reijn in 2016 wat
het CDA en de raad direct na
de verkiezingen in 2018 wilden bereiken met de fusie.
Ton Koster,
een betrokken toeschouwer

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.
Online condoleanceregister:
www.myosotisuitvaartverzorging.nl/condoleren/#16938

Wij hebben uw belangstelling na het overlijden
van een voor ons en voor velen bijzonder
ﬁjn mens enorm gewaardeerd.
Als familie kijken wij terug op een mooi
en waardig afscheid van onze lieve
vader, opa en overgrootvader

Nico Snoek
Het is een ﬁjne en troostrijke gedachte dat hij
in zijn leven voor velen zoveel heeft betekend.
Namens ons allen,
Tineke, Magda, Maria en Gert-Jan

IK STEUN DE LOKALE PARTIJ
“Wij hebben ons als medeoprichters van Wijdemeren2020
ingezet om de fusie met
Hilversum tegen te houden,
o.a. met een succesvolle petitie
met 7734 handtekeningen.
De Lokale Partij is van alle
politieke partijen het meest
actief in het verzet tegen die
fusie. Daarom steunen wij
De Lokale Partij en staan wij
op hun kieslijst. Help ons de
onzalige fusieplannen tegen
te houden. Het kan nog, met
uw stem.”
Geen fusie met Hilversum!

FAMILIEBERICHTEN
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.

De Lokale Partij
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Wijdemeerse Hulp bij Stemmen
Weet u al op wie u gaat stemmen? Naast de wekelijks Verkiezingspagina’s wil uw huis-aan-huisblad nog meer bijdragen aan de duidelijkheid. Zie onderstaand: de Wijdemeerse Hulp bij Stemmen. Toegegeven, kort door de bocht.
Geen nuances, geen ruimte om uit te leggen, geen ‘ja maar’ of ‘nee, tenzij’. Maar wel duidelijk, toch? De acht politieke
partijen hadden 4 keuzes:
Ja

✔ / Nee ✖ / Anders; Misschien; Soms wel, soms niet; Een beetje ● of Blanco -

VRAAG aan:
Ambtelijke fusie met H’sum en Gooise Meren
Geen fusie met Hilversum
Wel fusie met Hilversum
Eén Gooi- en Vechtstreek binnen 10 jaar
Overschot geld sociaal domein mag naar alg. reserve
Alle vijf dorpen een dorpsraad
Gemeentelijke belastingen zullen stijgen
1 miljoen voor krachtiger bestuursapparaat
Rondweg N201 naar N236: oplossing verkeersoverlast
Inwoners nog meer participeren in groenprojecten
Subsidies blijven minimaal hetzelfde
Ondernemersklimaat is ruim voldoende
1/3 betaalbaar bouwen blijft een hard punt
Meer bouwen, zelfs ten koste van natuur
Recreatie ‘het gouden ei’ voor Wijdemeren
Altijd meedoen aan vluchtelingenopvang
Duurzaamheid hoort bovenaan te staan

✔
✔
✖
●
●
✔
●
●
✖
✔
✔
✖
✔
●
✔
✔
✔

●
✔
✖
●
●
✔
✖
✔
✖
●
✔
✖
✔
●
✔
●
✔

●
✔
✖
✔
✖
●
●
✔
✔
✔
✔
●
✔
●
●
●
✔

Feestmiddag voor ouderen
NEDERHORST DEN BERG- Alle
oudere inwoners van Nederhorst den Berg worden uitgenodigd voor een gezellige
middag op zaterdag 24 maart
a.s. in de Bergplaats aan de
Kerkstraat.
Het begint om 14.00 uur met
koﬃe/thee en gebak. In de
loop van de middag is er een
Paasbingo met leuke prijzen,

omlijst met een hapje en een
drankje. Tegen 17.00 uur sluiten wij deze middag af met een
gezamenlijke broodmaaltijd.
Uw portemonnee kunt u thuislaten: u bent de gast van de Willem van Diermen Stichting. Als
u er bij wilt zijn, kunt u zich opgeven tot en met 22 maart bij:
Ton Terlien, tel: 0294-254006,
e-mail mariskaterlien@live.nl
of Henny Pos, Voorstraat 25

tel: 0294-254515, e-mail hennypos@xs4all.nl
Deze contactpersonen kunnen
zo nodig ook vervoer door
vrijwilligers voor u regelen.
Chauﬀeurs daarvoor kunnen
zich melden op een van bovenstaande adressen.
Willem van Diermen
Dit alles wordt u geheel gratis
aangeboden door de Willem

Cursus positief opvoeden
Bij een scheiding komt er veel
op je af. Je moet, samen met je
gezin, een nieuwe balans vinden en dat valt niet altijd mee.
Daarom organiseert Jeugd en
Gezin in april weer de cursus
Positief Opvoeden, speciaal
voor ouders die een scheiding
achter de rug hebben.
De cursus bestaat uit vijf wekelijkse groepsbijeenkomsten

van 2,5 uur. Je volgt deze cursus
samen met 5 tot 12 andere gescheiden ouders. Beide ouders
kunnen deelnemen, maar zitten nooit in dezelfde groep. De
leeftijd van de kinderen speelt
geen rol, de cursus is vooral gericht op de ouders zelf. Tijdens
de bijeenkomsten worden ﬁlmpjes van praktijksituaties gebruikt en krijg je een praktisch
werkboek.

De cursus vindt plaats in Bussum (Burg. de Bordesstraat 80)
op vrijdag 6, 13, 20 april en 11,
18 mei en 8 juni van 9.15 tot
11.45 uur. De kosten voor deelname zijn 30 euro per ouder.
Aanmelden en informatie:
www.jggv.nl (cursussen). Ook
kun je bellen naar het inhoudelijk spreekuur: 035 69 26 350
of een mail sturen naar cursussen@jggv.nl.

✖
✖
✔
✔
●
✔
✖
●

-

✔
●
✖
●
●
✔
●
●

✖
✖
✔
✔
●
✔
●
✔
✖
✖
✔
●
✔
✖
●
✔
✔

✖
✖
✔
✖
✖
✖

✖
✔
✖
✖
✖
✖
✖
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✖
✔
✖
✔

-

✖
✖

-

✔
✖
✔
✖
✔
✔
✔

Van Diermen Stichting (vroeger Stichting Vrienden van De
Kuijer geheten). Deze Stichting
beheert een legaat van Willem
van Diermen, die een tuindersbedrijf had aan de Dwarsweg
en de oudere Bergers een goed
hart toedroeg. De wens van
Willem was dat de gelden o.a.
besteed zouden worden aan activiteiten die een bijdrage leveren aan een gunstig leefklimaat
voor ouderen in Nederhorst

✖
✖
✔
●
✖
●
✖
●

-

✔
✔
✖
✔
✖
●
✔
✔

den Berg. Het bestuur van de
Stichting meent met het organiseren van deze middag aan
die wens te voldoen.
Verkiezingsvideo D66
D66 presenteert haar verkiezingsvideo. Hierin leggen
ze uit wat ze willen, maar
ook waar ze tegen hebben
gestemd. Bekijk deze video:
youtu.be/imVunRiteP8.

:LMGHPHUHQ

0HWHONDDU
GXXU]DDP
OHYHQHQZRQHQ

)UDQNYDQ5XLWHQEHHNQU

10

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  maart 

Politiek

Door: Saskia Luijer

Samen voor gezondheid
REGIO - In de Infoschuur van
het Goois Natuurreservaat
spraken donderdag 8 maart
verschillende partijen de belofte uit om samen voor gezondheid te gaan.

Toe aan verandering?
Graag met kinderen willen werken en van betekenis
willen zijn voor de generatie van morgen?
Wij als Talent Primair (Stichting Basisonderwijs Gooi
en Vechtstreek) kunnen dan iets voor je betekenen.
Heb je een afgeronde HBO opleiding en zou je werken
en opleiding willen combineren, kom dan naar de
informatieavond of neem contact op met
C.v.d.Bouwhuijsen (06-44496554) info@obsgraaﬄoris.nl

Informatieavond zij-instromers basisonderwijs
21 maart 2018
19.30 -20.30 uur
Amersfoortsestraatweg 180 c 1272 RR Huizen

Inwoners, gemeenten, huisartsen, scholen, welzijn-, zorg- en
natuurorganisaties gaan zich
met vereende krachten inzetten voor een gezonde en vitale regio. Gooi en Vechtstreek
is daarmee het tiende regionetwerk in het land dat zich
verbindt aan het Nationaal

Programma Preventie Alles is
Gezondheid, met daarbij de
focus op drie onderwerpen:

positieve gezondheid, rookvrij
opgroeien en een groene leefomgeving.

Verkiezingsdebat op 15 maart
Kom langs bij het Verkiezingsdebat 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 gespreksleider 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 gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21
maart. Grijp die kans om een
verantwoorde keuze te maken.
Bibliotheek Gooi en meer, Tjalk
41, Loosdrecht.

De Lokale Partij
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Wijdemeren
Verkiezingsspecial
14 maart 2018

Verkiezingsdebat

Verkiezingsavond

Donderdag 15 maart is hét verkiezingsdebat met de acht lijsttrekkers
van Wijdemeren. Ze gaan de strijd aan
over de toekomst van Wijdemeren
en andere onderwerpen.
Locatie: Bibliotheek
Loosdrecht, vanaf
20.00 uur.

Kom naar de verkiezingsavond in het
gemeentehuis! Onder het genot van
een hapje en een drankje kunt u de
landelijke uitslagen live volgen.
We presenteren de
voorlopige uitslagen
per stembureau en op
partijniveau.

21

maart

#gemeenteraadsverkiezingen

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

Volgende week woensdag is het
zover. Dan kunt u stemmen voor
de gemeenteraadsverkiezingen.
Burgemeester Freek Ossel:
“Op 21 maart valt er echt iets te
kiezen. U heeft invloed op welke
partijen de komende vier jaar
Wijdemeren gaan besturen.
Ga daarom stemmen!”

Officiële
bekendmakingen

22.00 uur

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Freek Ossel: “Veel belangrijke zaken
worden lokaal geregeld. Denk bijvoorbeeld
aan het onderhoud van uw wijk, (verkeers)
veiligheid, woningbouw, kwaliteit van de
wegen, (jeugd)zorg en speelplekken voor
kinderen. Maar ook het vraagstuk ‘de
(bestuurlijke) toekomst van Wijdemeren’
zal ons de komende jaren bezighouden.
Als u op al deze zaken invloed wilt hebben,
is stemmen van essentieel belang.”

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Welke partij past bij u?

Ben jij van de partij?

Kijk wie uw mening het beste
vertegenwoordigt. Kom naar het
verkiezingsdebat op donderdag
15 maart om 20.00 uur in de bibliotheek
in Loosdrecht.

Mag jij volgende week voor het eerst
stemmen? Dan heb je deze week post
ontvangen van de burgemeester waarbij
hij je uitnodigt dit ook te doen.
Tegen inlevering van de kaart ontvang je
een powerbank. We zien je graag in één
van de elf stembureaus!

De verkiezingsprogramma’s van de
partijen en de kandidatenlijst vindt u op
www.wijdemeren.nl/verkiezingen2018.

Hier kunt u stemmen
’s-Graveland

Kortenhoef
ය De Dobber, Meenthof 46

Loosdrecht
༗

 Gemeentehuis, Rading 1

ල

 De Emtinckhof, Eikenlaan 51

Ankeveen

ϣϣ

ව Oude Pastorie, Nieuw-Loosdrechtsedijk 169

Nederhorst
den Berg

ර Veenstaete, Oudergaarde 1
 Dirk’s sportcafé, Zuidsingel 56

Ankeveen

ර
ය

ඹ

’s-Graveland

ඹ Hervormde Kerk, Noordereinde 14

Kortenhoef

༗ De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2
Platanenlaan 1




ශ

Loosdrecht
ව

Toegankelijk voor
mindervaliden

Nederhorst den Berg
ϣϣ Kantine Voetbalvereniging Nederhorst,

ල Wapen van Ankeveen, Stichts End 41

Geopend van
7.30 tot 21.00 uur

ශ Catamaran, Bleekveld 1

Breukeleveen

Wijdemeren

Verkiezingsspecial

informeren

Hoe kan ik stemmen?

STEMPAS

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ

GA NAAR HET STEMBUREAU

U heeft per post een stempas gekregen.
Op de stempas staat welk stembureau dicht
bij uw huis is. Ook heeft u inmiddels de
kandidatenlijst ontvangen.

In Wijdemeren doen acht partijen mee aan
de verkiezingen: CDA, DorpsBelangen, D66,
VVD, PvdA-GroenLinks, O-Lib,
De Lokale Partij en ChristenUnie.
Op www.wijdemeren.nl/verkiezingsprogramma
kunt u zien wat de standpunten van de
verschillende partijen zijn.

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de
verkiezingen. Er zijn in Wijdemeren 11
stembureaus. Neem uw stempas en
identiteitsbewijs (rijbewijs, identiteitskaart,
paspoort) mee. U mag stemmen bij
ieder stembureau in de gemeente. De
stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00
uur.

LEVER DE STEMPAS IN

STEMMEN!

DE UITSLAG

Op het stembureau levert u de stempas
in. Na de controle van uw stempas krijgt
u een stembiljet met alle politieke partijen
en kandidaten en, indien u hiervoor ook
een stempas heeft, een stembiljet voor het
referendum.

In het stemhokje maakt u het hokje rood
van de kandidaat waarop u wilt stemmen.
Uw stem is alleen geldig als er één hokje
rood is gemaakt. Er mag niets anders op
geschreven worden. Fout gemaakt? Vraag
een nieuw stembiljet. Stop de stembiljetten
vervolgens in de juiste stembus.

Na negen uur ’s avonds worden alle
stemmen geteld. De uitslag maken we
bekend via www.wijdemeren.nl. Ook bent
u van harte welkom bij de verkiezingsavond
vanaf 22.00 uur in het gemeentehuis van
Wijdemeren (Rading 1, Loosdrecht).

Zelf niet stemmen?

Stempas kwijt?

U mag dan iemand anders uit Wijdemeren vragen
om te stemmen. Hiervoor moet u drie dingen doen:

U heeft een stempas thuis gestuurd gekregen.
Deze pas neemt u mee als u gaat stemmen.

1. Vul de achterkant van de stempas in.
2. Zet samen met de andere persoon een
handtekening.
3. Geef aan die persoon uw stempas en een kopie
van uw identiteitsbewijs mee.

Bent u de stempas per ongeluk kwijtgeraakt of
heeft u geen stempas ontvangen? Vraag een nieuwe
stempas aan bij Burgerzaken. Doe dit vóór 20 maart,
12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee bij het
aanvragen.

Wijdemeren

Verkiezingsspecial

informeren

Waarom twee stempassen?
Op 21 maart 2018 zijn niet
alleen de verkiezingen voor de
gemeenteraad, maar is ook het
raadgevend referendum over
de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten. Voor het
referendum krijgt u een extra
stempas.

bomaanslagen. Deze organisaties mogen
daarom telefoongesprekken aﬂuisteren
en op andere manieren informatie
verzamelen.
Omdat mensen tegenwoordig vooral veel
gebruikmaken van het internet, is er een
nieuwe wet nodig. Volgens de nieuwe
wet mogen de organisaties ook:

De stempas voor de gemeenteraad
is blauw. Heeft u de Nederlandse
nationaliteit? Komt u uit een EU-land?
Of woont u al vijf jaar legaal in
Nederland? Dan mag u stemmen voor
de gemeenteraad. De stempas voor het
referendum is geel met rood. Heeft u de
Nederlandse nationaliteit? Dan mag u
stemmen voor het referendum.

Waar gaat de nieuwe wet over?
Elk land heeft inlichtingen- en
veiligheidsdiensten. Ook Nederland.
Deze diensten verzamelen informatie om
ons te beschermen tegen bijvoorbeeld

21
maart

Blauw: De stempas voor de gemeenteraad

1. Grote hoeveelheden informatie
verzamelen via internet.
Dat kan gaan om informatie over een
bepaalde buurt of wijk of over een
bepaalde groep mensen. De regering
moet hier toestemming voor geven,
net als twee rechters en iemand met
veel kennis van techniek.
2. Informatie bekijken die op internet
opgeslagen is.
Ook hier is toestemming voor nodig.
De veiligheidsdiensten mogen de
informatie drie jaar bewaren.

Geel: De stempas voor het referendum

> De precieze tekst van de nieuwe wet is te vinden op
www.wijdemeren.nl/referendum2018

Verkiezingen, en dan?
Onderhandelen
De partijen maken afspraken voor de komende vier jaar.
De plannen kunnen alleen doorgaan als meer dan de
helft van de raadsleden het ermee eens is.

Samenwerken

Akkoord

Het komt bijna nooit voor dat één
partij een meerderheid heeft in de
gemeenteraad. De grootste partij
onderzoekt met welke andere
partijen ze kan samenwerken.

De partijen die gaan samenwerken,
leggen in een akkoord vast welke
plannen zij hebben voor de gemeente.

Wethouders

De uitslag

De samenwerkende
partijen leveren de
wethouders voor
het college van
burgemeester en
wethouders.
Samen met de
burgemeester zijn zij
verantwoordelijk voor
de uitvoering van de
plannen.

De stemmen zijn
geteld: het is duidelijk
welke partijen in de
gemeenteraad komen.

Tekst en ontwerp in samenwerking met:

å

AlphaPlus B.V. creatieve media
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informeren

Aftrap steenbreek tijdens compostdag
De lente komt er weer aan. Een
goed moment om in de tuin aan de
slag te gaan. Op zaterdag 17 maart
is de Landelijke Compostdag én de
aftrap van operatie steenbreek op
de gemeentewerf in Kortenhoef.
Komt u ook?
U bent van harte welkom om tijdens de
Landelijke Compostdag twee gratis zakken
compost op te halen op de gemeentewerf
(De Kwakel 40, Kortenhoef). We willen u
met deze actie bedanken voor het gescheiden inzamelen van groente-, fruit- en tuinafval. Wees er op tijd bij, want op=op.

Tegel eruit, plant erin
Wilt u meer doen? Kijk dan de komende dagen of u ergens in uw tuin een plek vrij kunt
maken van tuintegels of andere verharding.
Op zaterdag 17 maart kunt u de tegel(s) of
tuinverharding inleveren op de gemeentewerf en een bak gratis violen ophalen. Tegel
eruit, plant erin. Ook hiervoor geldt op=op.

Steenbreek
Het inleveren van tegels voor plantjes in
onderdeel van operatie steenbreek. Dit
is een landelijke actie waar de gemeente
Wijdemeren sinds kort aan meedoet. We
willen onze inwoners hiermee enthousiast

maken voor een groene en klimaatvriendelijke tuin. Door minder tegels en meer
groen kunnen we het regenwater beter beheersen, verminderen we oververhitting en
leveren we een kleine bijdrage aan het vergroten van de biodiversiteit in de bebouwde

kom. Kijk ook op
www.operatiesteenbreek.nl.
De gemeentewerf is op zaterdag 17 maart
geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

Officiële bekendmakingen
Loosdrecht

Bouwen en wonen
Aangevraagde
omgevingsvergunningen
>

Breukeleveen
- Herenweg 42: aanleggen sloot en beschoeiing
(28.02.18)
- Herenweg 47a: plaatsen beveiligingshekwerk
(01.03.18)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 44b: verlengen machineberging
(06.03.18)

Kortenhoef
- De Kwakel 8: bouwen veestal (05.03.18)
- Meenthof 22 ven 24: aanpassen dubbele winkelpanden (21.02.18)

Loosdrecht
- Bleekveld 34: plaatsen schutting (02.03.18)
- Drie Kampjes 3: plaatsen dakkapel (02.03.18)
- Hallincklaan 3: uitbreiden begane grond (23.02.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: bouwen woonhuis
(21.02.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 237: verplaatsen woonark
(26.02.18)
- ’s-Gravelandsevaartweg 2: aanleggen uitrit (22.02.18)
- Rading 16 16: afwijken bestemmingsplan (22.02.18)
- Rading 194: plaatsen lichtmasten langs hoofdveld
(05.03.18)

Nederhorst den Berg
- Overmeerseweg 24: renoveren woning (21.02.18)
- Reigerlaan 16: plaatsen dakkapel (02.03.18)
- Vreelandseweg 12: plaatsen aanbouw en twee dakkapellen (05.03.18)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Ankeveen
- Elisabeth de Walélaan 10: vervangen berging
(22.02.18)

Kortenhoef
- Cornelis de Wijsstraat 8: wijzigen constructie tussen
eetkamer en keuken (22.02.18)

- Bloklaan 26: plaatsen bedrijfsgebouw (01.03.18)
- Boshoek 8: vervangen schuur (05.03.18)
- Graaf Wichmanlaan 2: bouwen erker (05.03.18)
- ’t Laantje 1: bouwen drie woningen (01.03.18)
- ’t Laantje 1: maken drie uitritten (08.03.18)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 112a: aanpassen voor- en zijgevel
(08.03.18)
- Reigerlaan 12: plaatsen dakkapel (05.03.18)
- sectie C4405: verplaatsen en realiseren dam
(05.03.18)
- Ter hoogte van Vreelandseweg 31: aanleggen twee
houten bruggen (22.02.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Ankeveen
- Cannenburgerweg 61d: indienen archeologisch
onderzoek en bouwen opslaghal

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 203: bouwen restaurant en vijf
appartementen
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 25 en 26: bouwen twee
woningen

Nederhorst den Berg

14 maart 2018
maart 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Meldingen APV en Bijzondere
Wetten
>

Ankeveen
- All Directions!, Stichts End 23 en ijsclubterrein, De
Passion Ankeveen op 22, 23 en 24 maart 2018
Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Verkiezingen
> Zitting centraal stembureau
bekendmaking uitslag verkiezing

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op
woensdag 21 maart 2018 gehouden verkiezing van
de leden van de raad van de gemeente Wijdemeren
maakt bekend, dat op vrijdag 23 maart 2018 om 10:00,
een openbare zitting van het centraal stembureau
plaatsvindt, waarin de uitslag van de verkiezing wordt
bekendgemaakt.

- Aelbert Cuypstraat 13: plaatsen dakkapel

Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Overig

>

Nederhorst den Berg
- Stichting evenementen BRC, Spiegelplasloop op 18
maart 2018 (09.03.18)
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.

Kennisgeving Incidentele
Festiviteiten

besloten de Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek
te mandateren voor het instellen van onderzoeken bij
(vermoeden van) misbruik van voorzieningen op grond
van de Participatiewet, IOAW/IOAZ en de Wmo. De
mandaatregeling is in te zien via: www.wijdemeren.nl/
organisatiestructuur.
> Vaststelling Verordening
Verzilverlening

Op 8 maart 2018 heeft de raad de verordening
Verzilverlening vastgesteld en de daarbij behorende
toelichting. De verordening is in te zien via
www.wijdemeren.nl/regelingen. De verordening treedt
per 1 april 2018 in werking.

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
>

Mandaatregeling 2018

Op 20 februari 2018 hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester de
Mandaatregeling 2018 vastgesteld.
Deze mandaatregeling treedt in werking op 15 maart
2018 en is in te zien via www.wijdemeren.nl/organisatiestructuur.
Gelijktijdig zijn de Mandaatregeling 2017, het Besluit
toepassing mandaatregeling na organisatieaanpassing en het algemeen mandaat sociaal domein SWW
ingetrokken.

>

Loosdrecht

Mandatering Sociale Recherche
Gooi en Vechtstreek

- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32, op 24

Op 13 februari 2018 heeft het college van B&W

>

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

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

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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Gemeenteraadsverkiezingen
21 maart 2018

Op 21 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In Wijdemeren doen maar liefst 8 partijen mee. Uw huisaan-huisblad wil zijn bijdrage leveren aan de communicatie tussen
kiezers en partijen. In de laatste week komen alle partijen aan het woord.

Waarom moeten kiezers op uw partij stemmen?
CDA

D66

De Lokale Partij

PvdA / GroenLinks

Een stem op het CDA betekent een
stem voor ambitie en daadkracht.
Ruimte geven aan onze verenigingen
waar zoveel vrijwilligers actief zijn.
Zo versterken wij het dorps-DNA.
CDA maakt zich sterk voor meer
woonruimte voor de woningzoekenden. Inwoners betrekken bij plannen
voor de herinrichting van de straten
en pleinen. Wij blijven doorgaan met
het opknappen van het plantsoen en
speelplaats in uw eigen buurt. Beleef
ook de bloemrijke bermen en bijenlinten in alle dorpen! Inwoners die
eenzaam zijn betrekken in de samenleving en goede zorg voor iedereen
die het nodig heeft. Daarom stem je
op het CDA. Met elkaar kunnen wij
veel!

D66 staan voor een open, goed en
transparant bestuur. Wij kiezen voor
een goede leefbaarheid in de dorpen
en willen dorpsraden. D66 staat voor
goede en kwalitatieve zorg en wil
geen bezuinigingen op minima-regelingen. Wij willen een goed klimaat
en daarom moeten wat ons betreft
nieuwbouwprojecten worden aangelegd volgens de hoogste duurzaamheids-eisen waarbij aardgasvrije wijken het uitganspunt zijn. Ook willen
wij dat er - voor iedere door de gemeente gekapte boom- een herplantplicht geldt. En ja wij blijven tegen
een fusie met Hilversum.
D66 is duidelijk én consequent.
Toelichting? Bekijk onze video op
www.d66wijdemeren.nl

Deze verkiezing gaat om de toekomst
van Wijdemeren. De provincie wil
ons een fusie met Hilversum inrommelen. Draagvlak en onderbouwing
daarvoor ontbreken geheel. De zogenaamde voordelen zijn te labelen als
‘bestuurderskletskoek’. Denkt u echt
dat Hilversum alles voor Wijdemeren gratis oplost? Natuurlijk niet! U
zal de rekening van een fusie betalen,
zonder voordeel te ervaren. De Lokale Partij wil Wijdemeren zelfstandig
houden. Dat kan prima door goede
samenwerking met andere gemeenten. De Lokale Partij barst van de
energie. Met een fris en ervaren team
gaan we hier werk van maken. Uw
stem is daarvoor hard nodig. Tijd
voor vernieuwing! Lijst 7.
www.DELOKALEPARTIJ.org

PvdA/Gr Links wil ervoor zorgen
dat de 220 kinderen die nu nog op
moeten groeien in armoede het beter krijgen. De toekomst bestaat voor
ons uit duurzaamheid, onze natuur
beschermen,
voldoende betaalbare woningen voor
jong en oud, betaalbare dienstverlening en krachtige dorpen. Om voor
dit laatste te zorgen vinden wij een
fusie met Hilversum de beste stap.
Een sterke gemeente zorgt namelijk
voor levendige kernen. Om de identiteit van de dorpen te behouden willen wij dorpsraden opzetten, zodat
de zeggenschap en de betrokkenheid
van onze inwoners wordt vergroot.
Door te kiezen voor PvdA/Gr Links
kiest u voor een socialer, groener en
toekomstbestendig Wijdemeren.

Onafhankelijk Liberaal

VVD

ChristenUnie

Omdat de VVD een beter functionerende gemeente wil die snel, duidelijk en zorgvuldig beslist en handelt,
bij voorbeeld bij een aanvraag voor
een vergunning voor een buurtfeest.
De VVD wil dat in zo’n geval een
ambtenaar ter plekke gaat kijken en
samen met de aanvrager bekijkt wat
wel of niet mogelijk is. Ook wil de
VVD bekijken of de criteria voor
het krijgen van een vergunning verruimd kunnen worden zodat kan
worden volstaan met een melding
en niet het hele vergunningentraject
moet worden afgelegd. Kortom, een
gemeente die er is voor de burger en
niet andersom. Wilt u dat ook? Stem
dan VVD lijst 4.

Wij zijn een partij van christenen,
voor iedereen. We geloven dat God
de mens verantwoordelijkheid heeft
gegeven voor het welzijn van mens,
dier en milieu. Als betrokken christenen bedrijven we politiek vanuit een
open Bijbel. Aan die waarden toetsen
we ons handelen, spreken en onze
beslissingen. Integriteit en het zoeken naar verbinding geven wij prioriteit. Onze inzet is een Wijdemeren
waar we voor elkaar zorgen, met
name voor ouderen, nieuwkomers
en kwetsbare inwoners. We zetten
ons in voor een duurzame levensstijl,
toekomstbestendige dorpskernen,
sterke gezinnen en passend onderwijs. Uw stem kan onze eerste zetel
mogelijk maken. Geef geloof een
stem op 21 maart!

www.vvdwijdemeren.nl

www.wijdemeren.christenunie.nl

www.cda.nl/noord-holland/wijdemeren

DorpsBelangen

Stem op DorpsBelangen, Lijst2.
Waarom? Nogal duidelijk. De enige
partij die strijdt voor zelfstandigheid
van Wijdemeren en dat al jaren doet.
DorpsBelangen heeft zich bewezen
als een betrouwbare en degelijke
partner in de politiek. Constructief,
nooit schreeuwerig, met steeds een
mening gebaseerd op argumenten.
Als vaste waarde in Wijdemeren staat
DorpsBelangen altijd voor de belangen van de inwoners. Alle inwoners,
ook al zijn de belangen soms tegengesteld. Dan wordt er gezocht naar
een oplossing die voor iederéén goed
en aanvaardbaar is. Zo houden we
Wijdemeren met elkaar leefbaar. Wij
staan voor de belangen van alle dorpen. Vandaar, DorpsBelangen. Lijst 2.
Zie: www.dorpsbelangen.nl

Emotie is een slechte raadgever. Toch
doolt het emotie-spook vaak rond
in de raad van Wijdemeren, terwijl
juist besluiten op basis van feiten
en verstand de besten zijn. Fusie als
voorbeeld is emotioneel ‘eng’, maar
verstandelijk de betere keuze.
Wat zou moeten tellen is het objectieve, inhoudelijke oordeel van raadsleden met ervaring in de samenleving.
Daar mag u, nee, moét u op kunnen
vertrouwen. O-Lib heeft zulke raadsleden. Zij stellen altijd de vragen: Is
het goed voor onze inwoners, mag
het, kan het, is het betaalbaar?
Als deze benadering u aanspreekt is
Onafhankelijk Liberaal voor u een
goede keuze op 21 maart.
Met Verstand Kiezen.
Interesse? Ga naar: www.olib.nl
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Door: Herman Stuijver

Jeugdvoorstellling
Domovoj Maximus
ANKEVEEN- Op zondag 18
maart vindt weer een leuke
jeugdvoorstelling plaats Theater De Dillewijn, voor kinderen
vanaf 8 jaar.
Er dreigt gevaar op het internet.
Kom jij helpen het te bestrijden? De wereld wordt geteisterd door kabouters; ze zitten
letterlijk overal, en nu ook op
het internet. Ze hebben toegang
tot wachtwoorden, bankgeheimen, social media en bedrijfsgegevens. Onder leiding van de
wrede kaboutertiran Domovoj
Maximus vormen deze kabouters een bedreiging voor onze
digitale wereldorde. Niets of
niemand is nog veilig!
H.J. van de KBDB (Harm Jan
van der Heikamp van de KabouterBestrijdingsDienst Beilen) bindt de strijd met ze aan
maar verdwijnt dan zelf in de
Cyberspace. Zonder de hulp
van zijn collega Joleen komt hij
er nooit meer uit. Joleen nodigt
kinderen uit het publiek uit om
H.J. te redden. Deze IP (Interactive Performance) maakt
gebruik van AR (Augmented
Reality), AI-bots (Artiﬁcial Intelligent Robots) en OG’s (Online Games), en zet het GP (Ge-

eerd Publiek) tot nadenken
over hun eigen IG (Internet
Gebruik) en hun EPW (Eigen Plaats in de Wereld).
Een sprookje over mediawijsheid en de angst voor
zelfbedachte vijanden.
Zondag 18 maart. Aanvang:
15.30 uur. Kaarten à € 7,50
via www.dedillewijn.nl

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer
Maandagmiddag 5 maart
kwam er om 10 over half 1
een melding binnen van een
wateroverlast op de Elbert
Mooijlaan in Kortenhoef. Een
waterleiding was gesprongen
en veroorzaakte een enorm
waterballet. Een gat van drie
bij drie meter was het gevolg.
De wegen hebben wij tijdelijk
afgesloten totdat de PWN het
lek gestopt had. Hier op gingen wij weer retour kazerne.
Op woensdagmiddag 7 maart
om kwart over 1 kregen wij

een melding voor assistentie
met de boot en een pomp bij
een zinkende woonboot in
Loosdrecht. Halverwege werden wij weer afgemeld en was
onze inzet niet meer nodig.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers. Kom gerust eens langs op
de dinsdagavond om de sfeer
te proeven. Bel snel voor een
afspraak op 06-10318369.

advertentie

21 Maart 2018 Verkiezingen gemeenteraad Wijdemeren

Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

Alice & José
persoonlijk reisadviseur
,

T: 035-5822103 / 06-21208441 / Alice
T: 035-7508679 / 06-55367994 / José
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/alicejose

Ik ga wel stemmen
Maar niet op het

Welke partij....?

Geloofwaardigheid en vertrouwen in de politiek door gedraai en onwaarheden tot nul gedaald.
1. CDA valt niet ver van haar eigen Appelboom project:
- Begin ziet er leuk uit, maar het verloedert en vervuilt al snel.
2. Trots op de woningbouw, maar laat ruim 2000 woningzoekenden nog steeds in de kou
met geen enkel perspectief voor jongeren en het enorm groeiend aantal senioren
3. Wethouder Reijn man met 2 petten* ,
- wil het liefst onze gemeente bij Hilversum zetten
- wethouder Wijdemeren en voorzitter fysieke domein RSA G&V
https://www.regiogv.nl/wp-content/uploads/2018/02/brochure-regiokaart-2025.pdf

Beloftes niet nakomen, liegen tijdens raad/commissievergaderingen, raadsleden en
insprekers kleineren door zijn gedrag en manier van beantwoording van vragen
Als de arrogantie verschijnt en het gebrek aan respectvolle behandeling van de inwoners
ontbreekt wordt het de hoogste tijd voor nieuwe verkiezingen.

aannemersbedrijf

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

Wat een geluk dat dit op 21 maart a.s. plaats gaat vinden.

Bedenk goed wat u met uw stem doet,
omdat uw keuze weer vier jaar mee moet!
Ton Koster, een betrokken inwoner, Nieuw-Loosdrecht
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Politiek

Twee waardevolle lintjes ChristenUnie
‘s- GRAVELAND - Samen met
Tweede Kamerlid Joël Voordewind reikte ChristenUnie- lijsttrekker Esther Kaper zaterdagochtend een Waardevol lintje
uit aan Bettie Coops. Ook Karin
Spierenburg van ThuizBij kinderopvang werd verrast door
de CU.
Met deze lintjes spreekt de
ChristenUnie waardering uit
voor mensen die in Wijdemeren een cruciale bijdrage
leveren aan het welzijn van de
Herinnering ZWO-maaltijd
Hebt u zich al opgegeven
voor de ZWO- maaltijd van
zaterdag 17 maart a.s.? Vanaf 17.30 uur bent u welkom.
Wilt u nog even aangeven
met hoeveel personen u
komt bij Fiep Bouwer 0294254179, Anja van Huisstede
0294-254083 of via de mail
diaconie@kerkopdeberg.nl.
Komt allen, het is altijd reuze
gezellig in de Bergplaats aan
de Kerkstraat 7 te Nederhorst
den Berg.

inwoners. Karin Spierenburg
werkt ruim 27 jaar fulltime in
de kinderopvang in Kortenhoef. Mede door Karins liefde
voor haar werk komen kinderen met plezier naar de opvang
en kunnen ouders hun kinderen met vertrouwen brengen.
Bettie Coops (88 jaar) is met
haar ziel en zaligheid verbonden aan de siertuin van
Gooilust. Zij is op 24 maart
1988 begonnen als vrijwilliger
in de tuin, samen met twee collega’s Geertrui Kroon uit Die-

men (79) en Marjorie Schlötzde Rooy uit Kortenhoef (71).
Bettie woont al veel langer in
het voormalig vogelhuis, direct
naast de siertuin. Lange tijd
met haar man Ton Coops, die
in zijn werkzame leven hoofd
voorlichting was van Natuurmonumenten en schrijver van
o.a. het luisterrijke boek Bos
van Blaauw. Elke donderdag
zijn 25 vrijwilligers druk in de
weer. Bettie wordt daar op handen gedragen vanwege haar betrokkenheid en enorme kennis.

Bettie Coops te midden van Esther Kaper,
Joël Voordewind en andere CU- leden

Zonnebloem Bingo
KORTENHOEF- Op dinsdag 27
maart organiseert de Zonnebloem afd. KAG tussen 13:30 en
17:00 uur een bingo in ’t Achterom, achter de Antoniuskerk
aan de Kerklaan in Kortenhoef.
De zaal is open vanaf 13:00 uur.
Opnieuw staan de vrijwilligers
klaar om u een gezellige middag te bezorgen. Iedereen is van
harte welkom (ook inwoners
van Nederhorst den Berg). De
Zonnebloem zorgt voor een
gezellige sfeer, uiteraard ook

voor een hapje en een drankje
en er zijn weer leuke prijzen
te winnen. De kosten van deze
bingomiddag bedragen € 4,50
per persoon, te voldoen bij binnenkomst. Graag vooraf even
aanmelden voor de Bingo bij
Willem Degekamp, tel. (035)
656 2088, op werkdagen tussen
18.00 en 20.00 uur. Er kan vervoer naar ’t Achterom worden
verzorgd, indien dit gewenst is
graag opgeven bij uw aanmelding.

vraagt om uw stem
De afgelopen raadsperiode heeft D66 vanuit de oppositie de
nadruk gelegd op het belang van openheid, goede communicatie
en zuivere besluitvorming.

Geen gedraai en geen methode Theo.
Ook over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente is D66 standvastig en consequent. Het college heeft niks gedaan om een mogelijke
fusie te voorkomen. D66 heeft zich krachtig verzet tegen een mogelijke fusie omdat Hilversum en Wijdemeren elkaar niet aanvullen.

D66 is tegen een fusie van Wijdemeren met Hilversum.
D66 staat voor een goed en krachtig bestuur en kiest voor een goede
leefbaarheid in onze dorpen met dorpsraden. Wij staan voor goede en
kwalitatieve zorg en willen geen bezuinigingen op minima-regelingen.
Wilt u meer weten:
BEKIJK ONZE VIDEO op
www.D66wijdemeren.nl
Joost Boermans
Lijsttrekker D66

is duidelijk én consequent
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Samenleving

Door: Mark Hilberts

Zonnebloem Bingo
KORTENHOEF- Op dinsdag 27
maart organiseert de Zonnebloem afd. KAG tussen 13:30 en
17:00 uur een bingo in ’t Achterom, achter de Antoniuskerk
aan de Kerklaan in Kortenhoef.
De zaal is open vanaf 13:00 uur.
Opnieuw staan de vrijwilligers
klaar om u een gezellige middag te bezorgen. Iedereen is
van harte welkom (ook inwoners van Nederhorst den Berg).
De Zonnebloem zorgt voor een
gezellige sfeer, uiteraard ook

voor een hapje en een drankje
en er zijn weer leuke prijzen
te winnen. De kosten van deze
bingomiddag bedragen € 4,50
per persoon, te voldoen bij binnenkomst. Graag vooraf even
aanmelden voor de Bingo bij
Willem Degekamp, tel. (035)
656 2088, op werkdagen tussen
18.00 en 20.00 uur. Er kan vervoer naar ’t Achterom worden
verzorgd, indien dit gewenst is
graag opgeven bij uw aanmelding.
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Zangdienst 18 maart:

Woord om te zingen
De Bijbel is een onuitputtelijke
bron vol woorden die christenen duiden wie de Vader, Zoon
en Heilige Geest is. Vandaar dat
de Bijbel ‘Het Woord’ wordt genoemd. Door hierin te lezen horen ze Gods stem. Helaas is dit
Boek lastig te lezen en valt het
soms moeilijk om de betekenis
van die woorden te ‘verstaan’.
Dan wordt de betekenis vaak later alsnog duidelijk in een zondagse preek, een gedicht, een
dagboek of op een onverwacht
moment. Ook liederen kunnen
je ziel raken. In de bijbel wordt
veel gezongen. Loﬂiederen en
danklieren, maar ook liederen
in angst, nood en verdriet. Na

een overwinning zingen Mozes
en Mirjam een loﬂied, maar na
de dood van Saul en Jonathan
zingt David een klaaglied. Uit
de Psalmen klinkt het breedst
denkbare palet aan gevoelens,
stemmingen, hoogten en diepten. Tot aan het kruis vulden
die woorden het hart van Jezus
en zetten christenen over de gehele wereld hier en nu tot zingen aan.
We beginnen de zangdienst
komende zondag met ‘Here
Jezus, om uw woord zijn wij
hier bijeengekomen’. En we belijden dat ‘God heeft het eerste
woord... én God heeft het laatste woord’. Kortom, een rijk uur

gevuld met prachtige bekende
liederen uit vele bundels. We
hebben opnieuw dirigent David Niemeijer te gast, die ditmaal gemengd zangkoor ‘Immanuel’ zal leiden bij sprekende
liederen als ‘Nearer my God to
Thee’ en ‘Vader, U bent goed’.
Albert Brasz begeleidt het koor
op de piano. De samenzang
wordt begeleid door Eduard
van Maanen.
Kortom, een vol uur met liederen om samen te zingen en naar
te luisteren. Wij treﬀen elkaar
D.V. zondagavond 18 maart
om 19:30 uur in de Hervormde
kerk aan het Noordereinde 14
in ‘s-Graveland. Wilt u de liturgie thuis ontvangen of vervoer
naar de kerk wensen, neem dan
even contact op met Yvar Steketee (035-6564521).

Paasbrunch voor Bergers
NEDERHORST DEN BERG- Op
Eerste Paasdag 1 april is iedereen uitgenodigd voor een
Paasbrunch om 12.30 uur in de
Bergplaats aan de Kerkstraat 7.
De brunch wordt georganiseerd
door de diaconie van de Protes-

tantse Gemeente Nederhorst
den Berg. Het is de bedoeling
met zoveel mogelijk inwoners
van het dorp van deze gezellige
Paasbrunch te genieten. Er zijn
voor u geen kosten aan verbonden. Het enige wat wij van
u vragen is u aan te melden en

op te geven met hoeveel personen u komt, zodat wij weten
op hoeveel gasten wij mogen
rekenen. Aanmelden kan tot
uiterlijk 25 maart via de email:
diaconie@kerkopdeberg.nl of
bij Jim de Groot (0294-253097)
en Fiep Bouwer (0294-254179).
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WIJDEMEREN

WEL FEITEN, GEEN FABELS OVER DE FUSIE
De VVD wil over de zelfstandigheid van Wijdemeren eerlijk zijn naar de kiezers en geen
populistische verkiezingsretoriek gebruiken om de kiezers voor zich te winnen
WAAR SCHIET WIJDEMEREN
OP TEKORT
Wat de VVD betreft is met name de analyse in
het rapport van Rijnconsult meer dan duidelijk:
Hoe hard het college, het ambtelijk apparaat
en de raad van Wijdemeren ook hun best doen,
Wijdemeren zal als zelfstandige gemeente niet
in staat zijn om haar inwoners en ondernemers
datgene te bieden waarop zij recht hebben, en
dat is wat de VVD betreft een kwalitatief goed
gemeentebestuur voor het minste belastinggeld.
De basis is niet op orde, digitalisering blijft
achter, privacybescherming van onze inwoners
is een aandachtspunt, financieel beheer en IT
hebben een professionaliseringsslag nodig,
veel verzoeken van inwoners en ondernemers
worden zeer traag uitgevoerd en de gemeente
is niet in staat om nieuwe wetgeving, zoals
de omvangrijke Omgevingswet, zelfstandig te
implementeren. Wat velen niet weten is, dat
Hilversum al op een aantal terreinen Wijde-

meren helpt, o.a. op het gebied van handhaving,
vergunningen en milieu-inspecties.
De gemeenteraad heeft in juni vorig jaar al
800.000 euro ter beschikking gesteld en de
meest recente berekeningen tonen aan, dat er
jaarlijks een bedrag van ruim 1 miljoen euro bij
moet. Dat betekent dat de lasten voor de inwoners verhoogd zouden moeten worden, terwijl de
lokale lastendruk nu al de hoogste in de regio is.
EERLIJK ZIJN
De angst voor een fusie wordt grotendeels
ingegeven door angst voor veranderingen, angst
voor het onbekende. Wijdemeren heeft echter
in de afgelopen jaren bewezen dat zij prima in
staat is de kernwaarden van de dorpen op peil
te houden. De dorpen in Wijdemeren bloeien
als nooit tevoren. Een goed dorpenbeleid is
voor de VVD dan ook een absolute voorwaarde
in de onderhandelingen over de toekomst van
Wijdemeren.
Het mag duidelijk zijn, dat de VVD zich niet kan
vinden in de verkiezingsretoriek van het CDA,

Dorpsbelangen, D66 en De Lokale Partij die –
om de kiezers niet tegen zich in het harnas te
jagen – nu beweren niet te willen fuseren, maar
wel in november 2017 gezamenlijk een motie
hebben ondertekend waarin zij pleiten voor een
ambtelijke fusie en op termijn een fusie tot één
gemeente in de regio. Een ambtelijke fusie wil
niets anders zeggen, dan dat de bestuurders
voor hoge kosten op het pluche blijven zitten
en het hele ambtelijk apparaat wordt ondergebracht bij Hilversum. Die bestuurders regeren
dan als een Jan zonder Land of, anders gezegd,
een Paard zonder Wagen.
DRAAGVLAK
De VVD vindt draagvlak heel belangrijk, maar is
van mening dat zij haar bestuurlijke verantwoordelijkheid moet nemen. Daarom is de VVD vóór
een fusie van Wijdemeren. Maar laten we duidelijk zijn: een fusie met alleen Hilversum wil de
VVD ook liever niet, maar de werkelijkheid is dat
dat op dit moment het meest haalbare is. Onze
verkiezingsslogan is niet voor niets: “Koersen
op Krachtige Dorpen, breed fuseren - niet
alleen met Hilversum”. In het belang van de
toekomst van Wijdemeren accepteren wij dus
een fusie met Hilversum.

Sieta Vermeulen
Nederhorst den Berg

2

Jan Klink
Loosdrecht

3

Sorrel Hidding
Nederhorst den Berg
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Lijst
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www.vvdwijdemeren.nl

Michiel van Balen
Breukeleveen
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Religie & Cultuur

Door: Niels van der Horst

Lentekriebelconcert

Nescio-lezing annex koffieconcert

Traditie en innovatie
KORTENHOEF- Op zondag 18
maart zal Alain Verheij om
11.00 uur voor de Oecumenische Streekgemeente i.s.m. VUvereniging in het Oude Kerkje
aan de Kortenhoefsedijk 168
een Nescio-lezing houden over
het onderwerp ‘Traditie en innovatie: wie heeft de waarheid
in pacht?’ Daarnaast is er tijdens
de lezing een koﬃeconcert. De
entree bedraagt € 10 (kinderen
gratis). Het betreft de vijfde lezing in een serie ‘Waarheid en
wijsheid’.
Als jonge theoloog heeft Alain
Verheij (1989) al verschillende
tradities van binnenuit leren

kennen. Hij groeide op in een
PKN, werd als tiener gedoopt in
een charismatische kerk, volgde
een Nederlands Gereformeerde
domineesopleiding en gaat nu,
na een ontkerkelijkte fase, regelmatig voor in vrijzinnige gemeenten. Hij neemt ons tijdens
zijn Nescio-lezing mee in een
zoektocht naar waarheid tussen
oude tradities die er zijn en nieuwe mogelijkheden die de multimedia, seculiere 21ste-eeuw met
zich meebrengt. Daarbij zal een
rode draad zijn, dat de koude
waarheid altijd minder waard
is dan persoonlijke waarachtigheid, universele schoonheid - en
in alles de liefde.

Na een lange tijd van stilte is
het de hoogste tijd voor een
lentekriebelconcert. Het Ankeveens Havenloos Mannenkoor
nodigt u graag uit voor een gezellige middag vol zee- en meezingliedjes op zondag 18 maart
a.s.in het Wapen van Ankeveen,
Stichts End 41.

Om 15.00 uur varen we binnen en we blijven aangemeerd
tot ongeveer 17.30 uur. Dit jaar
hebben we De Hollandse Noot
uit Zuilen (Utrecht) mee aan
boord. Als vanouds: Toegang
gratis.

De muziekprogrammeur van
Kunst aan de Dijk Kortenhoef
zag ruim een jaar geleden het
optreden van dit ensemble in
de fraaie met echte kaarsen verlichtte Portugese Synagoge in
Amsterdam en spande zich in
om deze muziek die niemand
onberoerd laat in het intieme
Oude Kerkje in Kortenhoef te
laten horen. En dat is gelukt!
De drie intelligente jonge internationale musici wijden
zich met passie aan hun mis-

sie om zowel bekende als ook
onbekende parels uit de muziek ten tonele te brengen. Zo
hebben zij zich met hun naam
verbonden aan de enigszins
onbekende maar fascinerende
Frans-joodse componist Olivier Greif (1950-2000). Greif
schreef vooral in de laatste tien
jaar van zijn korte leven intense
en duistere muziek. Zijn pianotrio uit 1998 is vol van dramatische contrasten: vrolijk en
levendig dan weer uitzinnig en
bezeten. De Britse componist
Rebecca Clarke (1886-1979)
componeerde kamermuziek
die zeer hoog geprezen werd
hoewel boze tongen beweerden
dat deze muziek niet door een
vrouw geschreven kon worden.
In het Oude Kerkje zal het Olivier Greif Ensemble haar Pianotrio uit 1921 spelen. Ernest
Bloch was volgens de grootste

violist van de 20e eeuw, Yehudi Menuhin, een van de Zeven
Wonderen, een soort Hercules
op wiens schouders een wereld
van extase en pijn drukte. Het
Olivier Greif Ensemble speelt
zijn Three Nocturnes uit 1924.
Het ensemble noemt hun programma De Profundis. De
kaarsen in Het Oude Kerkje
zullen branden en het zal een
indrukwekkende
belevenis
worden.
Kaartverkoop
Wijnkoperij en Slijterij De
Meenthof in Kortenhoef en Libris Boekhandel Voorhoeve in
Hilversum.
Entree € 21. Donateurs: € 17.
Het Oude Kerkje is open vanaf
19:30 uur. Er is vrije zitplaatskeuze. Een drankje is bij de
prijs inbegrepen. Kaarten ook
via www.kunstaandedijk.nl

Happy Bach-dag in ‘t Jagthuis
NEDERHORST DEN BERG- Dit
jaar wordt de 333e verjaardag
van Bach gevierd. Overal in het
land klinkt muziek van Bach: in
winkels, parkeergarages, sportscholen, vanaf kerktorens en
natuurlijk ook in het Jagthuis.
Happy Bachdag wordt gevierd
op de geboortedag van Bach:
21 maart. Dat valt dit jaar op
een woensdag, en dus is het
concert in het Jagthuis ook op
die woensdag.
We zijn superblij dat we violist Mathieu van Bellen bereid
hebben gevonden om Bach
te komen spelen. Hij zal de 3e
Sonate voor vioolsolo (BWV
1005) en de 2e Partita (BWV

1004) spelen. En hij komt niet
alleen: pianist Nicolas van Poucke zal met Mathieu de Sonate
voor piano en viool, BWV 1021
spelen. Waarom we zo blij zijn
met Mathieu en Nicolas zult u
merken als u komt luisteren.
Het zijn rasmusici. Als Mathieu
Bach speelt wordt u daardoor
geraakt. Niet voor niets staan
op zijn eerste cd werken van
Bach, net als trouwens op de
eerste cd van Nicolas. Zowel

Foto: Lady M Artistique

Koﬃeconcert
De lezing wordt muzikaal omlijst door Wiebke Göetjes, sopraan/operazangeres, Willem
Aless, counter- tenor en Jorrit
van den Ham, pianist. Zij zullen
een mix van liederen uit oratoria, opera-aria’s en duetten ten
gehore brengen.
Zie ook: www.osg-kortenhoef.
nl; inlichtingen: 035-6561961

De lente in met het Olivier Greif Ensemble
KORTENHOEF- Op donderdag
22 maart luidt Kunst aan de
Dijk Kortenhoef de lente in
met een bijzonder concert van
het Olivier Greif Ensemble. Het
ensemble bestaat uit pianiste
Victoria Dmitrieva uit Rusland,
celliste Anne-Elise Thouvenin
uit Frankrijk en violist Jesus Jimenez uit Spanje.
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Mathieu als Nicolas hebben bij (inter)nationale
concoursen diverse prijzen
gewonnen, beide waren
ook prijswinnaar van de
grachtenfestivalprijs.
Ze
zijn te horen op radio, tv en
vele podia. Dit keer hoeft u niet
ver te reizen om ze van dichtbij mee te maken. Een mooier
begin van de lente kunt u zich
niet wensen.
Happy Bachdag met violist
Mathieu van Bellen en pianist
Nicolas van Poucke: woensdag
21 maart; aanvang 20.15 uur,
entree 17,50 euro (tot 25 jaar 10
euro). Reserveren via de website www.jagthuis.nl, per e-mail

via stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-252609. De locatie
van het concert is Het Jagthuis,
Middenweg 88, Nederhorst den
Berg (Horstermeer).

Lente maar ook herfst…..
De lente is er eindelijk maar
voor ’t KOOR! is het najaar
ook al in zicht. Het is alweer
een tijd stil rondom de activiteiten van ’t KOOR! maar
op de achtergrond wordt
erg hard gewerkt. In het najaar, en wel op 10 november,
vindt het eerste grote concert
plaats met onze nieuwe dirigent Vladimir Pairel.
Alhoewel nieuw, Vladimir is
alweer ruim een jaar dirigent
van ’t KOOR! We zijn druk
bezig met de voorbereidingen van ons najaarsconcert
met zeer divers repertoire.
Wil je deel uitmaken van ons
koor? Kom dan eens kijken
tijdens onze repetitieavond.
Elke donderdag van 19.45 tot
22.00 uur in het Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33 in Hilversum.
Iedereen is welkom maar
heren (zowel tenoren als bassen) zijn heel erg welkom.
Neem vooraf contact op met
info@tkoor.nl. Wij zorgen
dat je wordt opgevangen en
er een gastenmap voor je
klaarligt.
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Paasmarkt Joseph Lokinschool
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ANKEVEEN- De Joseph Lokinschool in Ankeveen organiseert
op woensdag 28 maart de jaarlijkse Paasmarkt.

ZDWHU
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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

In de klaslokalen verkopen de
kinderen hun eigengemaakte
spullen. In de aula is een rommelmarkt met mooie gebruikte
spullen en er zijn leuke spelletjes te doen. U kunt raden naar
het gewicht van het schaap of
een gokje wagen bij het Rad
van Avontuur. Verder kunt u
uw voorraad eieren voor Pasen
vast aanvullen waarbij u ook
nog eens kans maakt op een
leuke prijs. Ook kunt u terecht
bij onze gezellige koﬃecorner
voor een heerlijk kopje koﬃe of
thee met zelfgebakken cake. Bij
de paasloterij zijn mooie prij-

zen te winnen, zoals een diner
voor twee, een rondvaart door
de Amsterdamse grachten en
nog veel meer. Genoeg redenen om even een kijkje te komen nemen. U bent van harte
welkom op woensdag 28 maart
van 14.00 tot 16.00 uur in de Joseph Lokinschool aan het Hol-

Gooise Bedrijvendag
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

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 Gooise Bedrijvendag 2018
wordt gehouden op maandag
26 maart vanaf 17.30 uur in
Spant! in Bussum. Het is het
enige regionale event in het
Gooi, de Vechtstreek en Eemland voor ondernemingen.
Het is een ondernemersdag
waar de deelnemende organisaties uit het Gooi, de Vechtstreek
en Eemland veel contacten

kunnen opdoen die voor hun
business belangrijk zijn. Alle
gemeenten en ondernemersverenigingen in deze regio en
de Rabobank Gooi en Vechtstreek sponsoren al enkele jaren de Gooise Bedrijvendag.
Het thema van 2018 is: welke kansen en mogelijkheden
zijn er om de economie te stimuleren in de regio Gooi- en
Vechtstreek? Hoe verhoudt

lands End 8 te Ankeveen.
De opbrengst van deze paasmarkt gaat de Ouderraad aanwenden om nieuwe spellen aan
te schaﬀen voor o.a. Schoolcarnaval en ook de versiering
die bij alle activiteiten wordt
gebruikt, is ook nodig aan vervanging toe.
de inrichting van traditionele
winkelcentra en klassieke winkelstraten zich tot het nieuwe
online shoppen? Men zou de
centra en bedrijventerreinen
innovatiever kunnen inrichten.
Dat vergt een omslag in denken
bij ondernemers, overheden en
consumenten.
Meer informatie:
www.gooisebedrijvendag.nl
(toegang gratis).

IK STEUN DE LOKALE PARTIJ
“Je kunt niet alles veilig maken,
maar De Lokale Partij heeft
consequent oog voor veiligheid
en steekt daarvoor actief haar
nek uit als het moet.
Daarom ben ik graag voor
De Lokale Partij lijstduwer.“
/CCM&G.QMCNG2CTVĎ
ITQQVGPUVGONĎUV

De Lokale Partij

.č56

44. MICHAEL KULKENS
KORTENHOEF
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Door: Mark Hilberts en Cees Stalenhoef

Team Jansen en Jansen kijkt uit naar Spiegelplasloop
NEDERHORST DEN BERG- Jan
en Gert Jan Jansen staan bekend om hun vakmanschap.
Vanuit de wijde omtrek weten
hun klanten het autobedrijf te
vinden aan de Middenweg in
Nederhorst den Berg. De broers
Jansen zijn Alfa Romeo, Land
Rover, Rover & MG-specialist
en daarnaast gespecialiseerd
in onderhoud, reparatie, revisie
en storingsdiagnose van alle
merken.

In haar vrije tijd sport ze graag
bij de Bergse Runnersclub.
Naast de drukke dagelijkse
werkzaamheden levert de familie Jansen ook een belangrijke
bijdrage als vrijwilliger aan het
verenigingsleven in Nederhorst
den Berg.

Aronde Jansen-Klave, de echtgenote van Gert Jan, zorgt ervoor dat dagelijks de planning
en organisatie tot in de puntjes
wordt verzorgd in het bedrijf.

“We dragen de sport in het
dorp een warm hart toe, vertelt Gert Jan Jansen. Naast de
sponsor ondersteuning van de
Bergse Runnersclub verrich-

“We dragen de sport in het
dorp een warm hart toe,
vertelt Gert Jan Jansen.

ten Gert Jan en Jan steevast
(voorafgaand) allerlei hand- en
spandiensten om de Seneca
Spiegelplasloop en de A&S
sprinttriathlon goed te laten
verlopen.
“Het is leuk dat er ook een
teamloop aan het programma
is toegevoegd. Naast het sportieve gebeuren is de gezelligheid na aﬂoop ook belangrijk”,
stelt Jan Jansen. Autobedrijf
Jansen en Jansen heeft John
Voogd en Brenda van Schaijk
aan de Bergse formatie toegevoegd.
“Geweldig om te doen”, zegt
John Voogd enthousiast. Ook
Brenda van Schaijk leeft toe

Ferry Staal Bokaal 2018
NEDERHORST DEN BERG- Op
manege De Laanhoeve werd
afgelopen zaterdag bij de Rijvereniging Nederhorst den
Berg voor de 18e keer gestreden om de inmiddels fameuze
Ferry Staal Bokaal. Ter ere van
Ferry Staal - de veel te vroeg
gestorven oud- voorzitter van
de vereniging - wordt deze
wedstrijd jaarlijks verreden.
Een zeer speciale wedstrijd. De
deelnemer krijgt de kans om,
in twee manches van elk maximaal twee minuten, twee keer
een parcours van zes hindernissen af te leggen . Elke hindernis levert een bepaald aantal

punten op. Daarnaast kan men
twee maal over de speciale ‘Joker’-hindernis springen. Hierdoor verdubbelt het aantal punten. Vijftien seconden voor het
verlopen van de manche krijgt
de deelnemer een sein, waarna
hij zo snel mogelijk naar het
‘starthok’ terug moet keren. Is
men te laat, dan levert dit strafpunten op. Maximaal kan men
2400 punten verzamelen.
De activiteitencommissie had
de hindernissen weer feestelijk
versierd, met onder meer een
‘45 jaar’- hindernis, omdat de
Rijvereniging dit jaar 45 jaar
bestaat. De ruiters waren ont-

zettend blij, dat Joke – weduwe
van Ferry, samen met goede
vriend Hans en dochter Monique weer aanwezig was. Uiteraard zijn we ook blij, dat het
paard van Ferry – Tangelo- nog
steeds actief is op de manege.
Joke reikte aan het eind van de
avond de prachtige Ferry Staal
Bokaal uit aan Danique v/d
Broek op Held. Tweede en derde werden Camilla Nävermyr
op Viking en Muriel Veldhuijzen op Nuts.
Deze drie dames behaalden
allen de maximale score, zodat
de tijd het goud, zilver en brons
bepaalde.

naar de Spiegelplasloop. Ze
neemt wekelijks met veel enthousiasme deel aan de trainingen van de Bergse Runners.
Als penningmeester van de
Stichting Evenementen BRC is
ze een belangrijke schakel in
het evenement. Brenda vindt

WIJDEMEREN

KIES VOOR DOEN,
EN DUS:
Jeanine Hennis Nederhorst den Berg
J
J

ANWB AutoMaatje van start
WIJDEMEREN - Op woensdag
7 maart hebben de ANWB,
gemeente Wijdemeren, Versa
Welzijn, Rotary Wijdemeren en
de Zonnebloem KAG een intentieverklaring getekend voor de
start van ANWB AutoMaatje.
“Deze nieuwe vervoersvoorziening is er echt voor en door
inwoners in Wijdemeren. Vrijwillige chauﬀeurs vervoeren
met hun eigen auto minder
mobiele plaatsgenoten naar
bijvoorbeeld het ziekenhuis, de
huisarts of een toneelvoorstelling. Zij betalen alleen een onkostenvergoeding van 30 cent
per kilometer aan de chauﬀeur”,
aldus wethouder Betske van
Henten.
Sociale leven
In Wijdemeren zegt 40 procent
van de 65-plussers zich regelmatig eenzaam te voelen. De
mogelijkheden om naar buiten
te gaan worden door leeftijd

het super dat Seneca Formulieren Server, Arens Makelaars
en Energy Control als sponsors
het evenement steunen. “Het
leuke van de Spiegelplasloop is
het mooie parcours en de goede sfeer die hangt bij het Bergse
sportevenement.”

J
J

Een veilig en toekomstbestendig Wijdemeren
Goede en betaalbare woningen, huur en koop
Ruimte om te ondernemen, ook agrarisch
Geen beleidsmatige lastenverhoging

Maayke van Dijk Nederhorst den Berg
J
J
J
J

Minder bureaucratie
Actieve ondersteuning van inwoners en vrijwilligers
Een natuurlijke omgeving, hou ’t natuurlijk!
Veiligheid, één van de belangrijkste ingrediënten
voor onze leefomgeving

Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn Loosdrecht
J
J
J

of gezondheid beperkter. Autorijden lukt vaak niet meer
en steeds een beroep doen
op naasten is moeilijk. Door
ANWB AutoMaatje toe te
voegen aan het bestaande vervoersnetwerk kunnen zij weer
deelnemen aan het sociale en
maatschappelijke leven.
Werving
Wijdemeren is de tweede gemeente in de regio Gooi &
Vechtstreek die start met dit

initiatief van de ANWB. Versa
Welzijn zet het initiatief samen
met hen op. Met de Rotary Wijdemeren, Zonnebloem KAG en
gemeente Wijdemeren wordt
samengewerkt om vrijwillige chauﬀeurs en deelnemers
te werven. Daarvoor kunt u
contact opnemen met Henk
Lansink, Versa Welzijn, telefoonnummer 035 62 50 005.
Naar verwachting start ANWB
AutoMaatje met rijden in mei.

J

Geef bedrijven de kans zich te ontwikkelen en uit te breiden
Samengaan met Hilversum is onontkoombaar
Actieve en tijdige communicatie met bedrijven en inwoners
Optimale zorg en voorrang voor woningbouw in het
middensegment

Els Kruijt Loosdrecht
J
J
J
J

Verdere ondersteuning van het ambtelijk apparaat
Veranker de structuur en het karakter van onze dorpen
Fusie biedt voordelen voor iedereen
Gewoon aanpakken en doen!

Lijst

4

www.vvdwijdemeren.nl
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Door: Mark Hilberts en Ad van Benschop

TVH organiseert beginnerscursus voor A&S Sprinttriathlon
NEDERHORST DEN BERG- “Heb
je weleens gekeken bij de
Sprinttriathlon in Nederhorst
den Berg en wil je daar stiekem
ook weleens aan mee doen,
maar weet je niet goed hoe te
beginnen? Er is nu een mooie
mogelijkheid om je in te schrijven voor de Start2Tri cursus
van de Triathlon Vereniging
Hilversum (TVH)”.
Aan het woord is Coby Pronk,
coördinator van de start2tri
cursus. De Hilversumse roemt
de A&S Sprinttriathlon die op
zondag 17 juni wordt georganiseerd door de Bergse Runnersclub. “Bij de TVH zitten veel
leden, zoals ik, die nooit meer
doen dan een kwart of een 1/8
triathlon. Dat zijn afstanden die

voor de meeste mensen goed te
doen zijn. De afwisseling binnen de sport, het buiten sporten en het plezier zijn voor mij
belangrijk. Triathlontraining is
heel gevarieerd. En superleuk
om te doen”, vertelt Coby enthousiast.
Voor iedereen
De cursus start op zaterdag 7
april, gedurende tien weken
worden de deelnemers onder
deskundige begeleiding van
ervaren triathlontrainers Machiel Ittmann en René Elzinga
klaargestoomd voor deelname
aan de A&S sprinttriathlon.
“Het is voor iedereen met een
redelijke basisconditie mogelijk
om na een voorbereiding van
10 weken, een 1/8 triathlon op

een verantwoorde manier te
volbrengen.” Naast trainingen
worden er ook workshops aangeboden.
Start 7 april
De cursus is bestemd voor iedereen vanaf 18 jaar die eens
wil kennismaken met deze uitdagende en afwisselende sport,
ook beginnende triathleten zijn
trouwens van harte welkom.
Aan de cursus kunnen maximaal tien deelnemers meedoen. De cursus kost honderd
euro waarbij een Startbewijs
voor de 33ste A&S sprinttriathlon is inbegrepen. De Startbijeenkomst inclusief de eerste
zwemtraining vindt plaats op

zaterdag 7 april van 8.30 uur tot
11.30 uur in zwembad de Lieberg in Hilversum.
Aanmelden
www.tvhilversum.nl, en voor
meer info: start2tri@tvhilversum.nl. Niet deelnemen aan

de triathlon in Nederhorst den
Berg, maar wel (proef) lid willen worden bij de TVH is ook
mogelijk. Er kan dan aan de reguliere trainingen van de TVH
worden deelgenomen. En mag
er op proef zes weken gratis
worden meegetraind.

Voetballen in Nederhorst

Forse nederlaag tegen APWC
:LMGHPHUHQ
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Donderdag 10 mei
v.a. 2.00 uur
Tribute Night

Vrijdag 11 mei

v.a. 1.0 uur Schuimparty
v.a 21.00 uur SnollebollekGs

Brace en Dj Paul Elstak
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Zaterdag 12 mei

JAARMARKT
Met o.a Band NoSweat
Feestavond v.a. 21 uur

Frans Duijts - Danny Froger
The Originals

Het blijft af en aan met Nederhorst. Zondag werd met er 1-6
kansloos verloren van APWC
dat door deze winst de winnaar
werd van de tweede periode.
Het zag er in het eerste half uur
nog niet zo slecht uit wat de
Bergers lieten zien. De 0-2 op
slag van rust en de derde tegentreﬀer vlak erna deed de wedstrijd al vroeg op slot. Het was
zeker na rust heel matig wat de
thuisploeg liet zien. De tegentreﬀers werden heel makkelijk
weggegeven en veel hiervan
vielen uit standaardsituaties.
Senioren
Alleen een wedstrijd voor Nederhorst -4 dit weekend. Na
eerst als team op de foto te zijn
gegaan wist het lang een 2-1
voorsprong vast te houden.

Twee minuten voor tijd viel
toch de gelijkmaker nog en
hield de equipe slechts een punt
over aan dit spannende duel.
Jeugd
De JO-15 teams deden het goed
dit weekend. JO15-1 won knap
met 4-0 tegen de leeftijdgenoten uit Loosdrecht. JO15-2
scoorde er ﬂink op los en stuurde SDO JO15-5 met 10-1 terug
naar Bussum.
FIFA-18 toernooi
Zondagmorgen stroomde het
clubgebouw vol met jeugd die
ging deelnemen aan het FIFA18 computer toernooi. De uiteindelijk winnaar van dit geslaagde event werd Nick Wever
die Bas Wenneker in de ﬁnale
met 3-1 de baas bleef. Cristiaan
Lam pakte de derde prijs.

Lenteborrel met
Wilfred Genee
Op 29 maart is er vanaf 18.30
uur weer een inspirerende netwerkavond voor alle sponsoren
en vrienden van de Voetbalvereniging en Stichting Voetbalcomplex Nederhorst. De culinaire ontvangst is in handen
van Restaurant de Olifant uit
Breukelen. De gastspreker is
niemand minder dan Wilfred
Genee, het gezicht van Voetbal
Inside. Hij zal op de voor hem
typerende wijze de succesformule van VI toelichten, gelardeerd met de nodige anekdotes.
Ook gaat hij in op het begrip
coaching en leidinggeven.
info www.vvnederhorst.org of
facebook

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verliest geflatteerd
ASV ‘65 domineerde in het begin van de wedstrijd en kwam
al na 12 minuten op een 1-0
voorsprong via een strak schot
van captain Yoeri Tol, na een
mooie actie van Sherrick Krind,
waaruit Ferinho Moore de assist kon aﬂeveren.
Achterveld maakte de gelijkmaker in de 27ste minuut en
kwam beter in de wedstrijd.
Kort na rust was het de slalomspecialist Sherrick Krind
die 2 man passeerde en oog in
oog met de Achterveldse goalie

kwam te staan, maar hij schoot
te gehaast hoog over. En ja hoor,
dat zie je zo vaak, uit de eerste
aanval daarna kwam Achterveld op een 1-2 voorsprong.
Toen werd het een heel open
wedstrijd met veel kansen over
en weer. De Ankeveners kregen
de beste kansen via met name
Yoeri Tol en Sherrick Krind,
maar alles werd gemist. Zelfs op
1 meter van de doellijn schoot
men nog in de handen van de
keeper. Het was schrijnend om
te zien hoeveel kansen er om
zeep werden geholpen. Het

conditioneel ﬁttere Achterveld
zag dat de krachten aan Ankeveense zijde wegvloeiden en
wisten uit de ontstane ruimte
nog 2 keer te scoren. Een zeker
geﬂatteerde overwinning, maar
als je de kansen niet benut heb
je ook geen recht op de overwinning. Leuk spelen is één
ding, maar rendement uit de
vaak mooie acties halen is een
tweede. En daar ontbreekt het
aan op dit moment. De kracht
en de conditie worden in de
tweede helft gemist om het af te
kunnen maken
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Door: Partick Kreuning, Marc Degekamp en Herman Stuijver

Wisselend succes schaakfinales
Er deden 36 basisschoolteams
en 7 teams uit het voortgezet
onderwijs mee aan de regionale schoolschaakﬁnales te
Maarssen. Uit Wijdemeren waren dat de St. Antoniusschool
en de Warinschool.
De Warinschool begon sterk
met twee overwinningen,
maar moest daarna tweemaal
het hoofd buigen. Vervolgens
werd er wel weer gewonnen
en gelijk gespeeld en na de 8e
ronde stond het team op een
14e plaats. Een verbetering van

hun record van vorig jaar leek
er niet in te zitten, maar door
de laatste ronde te winnen werd
het team, onder leiding van Johan Verburg net als vorig jaar
10e.
De St. Antoniusschool begon
met twee nederlagen, op zich
niet zo erg, wanneer je de rest
wint. Begin je met wat nederlagen dan kun je met verdere
overwinningen en een gunstige loting een heel eind komen.
De derde wedstrijd werd dan
ook prompt gewonnen. Mede

dankzij reservespeler Cas Steenvoorden die op het laatste
moment was toegevoegd aan
het team. Hij gebruikte zijn tijd
goed en wist veel tegenstanders te verslaan. Na de eerste
teamwinst werden er echter
nog maar twee teamwedstrijden gewonnen en eindigde het
team op een teleurstellende 32e
plaats.
Toch vonden de kinderen het
een leuke dag en zijn ze een
ervaring rijker die hen waarschijnlijk hun hele leven bij

Voetballen in ‘s-Graveland

Eerste lijdt 0-1 thuisnederlaag
Er vielen doelpogingen genoeg
te noteren, maar ze leverden
geen doelpunt op. Het enige
schot op het doel van ’s-Graveland ging wel tussen de palen
en over de lijn. Het bleek halverwege de tweede helft de
enige treﬀer van de wedstrijd
en bezegelde daarmee het lot
van de ’s-Gravelandse elf: een
0-1 nederlaag.
Het 2e wint ruim
Het vroege doelpunt van Erik
Heijnen kreeg ondanks een
aantal goede kansen geen navolging in de eerste helft. De

blijft. Veel kinderen gaan volgend jaar naar de middelbare
school, maar de nieuwe generatie staat al te trappelen.

dag voor Pasen het paasklaverjassen georganiseerd. Zo ook
dit jaar: maandag 26 maart,
20.00 uur in de kantine.

1-0 voorsprong werd echter in
het tweede bedrijf alsnog opgevoerd. Met nog twee doelpunten van Erik Heijnen en een
van Christiaan van Assendelft
van Wijck boekte het 2e een 4-0
zege op Roda ’46.

JO19-1 en kwam in de 2e helft
door een rode kaart met 10
man te staan. Desondanks vergrootte het de voorsprong van
2-1 naar 3-1 maar kon dit niet
vasthouden. In de slotfase werd
het via een penalty 3-3.

SVS Cup 35+
Tweede speelronde op vrijdagavond 16 maart, aanvang 20.00
uur. Aanmelden kan via svscup35@svsgraveland.com.

Jongens onder 19
Bij de jongens stond een dubbele ontmoeting op het programma tegen NVC, maar de
JO19-2 van de Naardense club
heeft zich uit de competitie terug getrokken, waardoor JO192 niet in actie hoefde te komen.
JO19-1 speelde wel tegen NVC

Meisjes onder 19
MO19-1 moesten op zaterdagmorgen naar Driebergen en
wonnen daar met 3-5 tegen
de plaatselijke MO19-1. Een
mooie overwinning.

Rabobank Clubkas Campagne
Lid van Rabobank Gooi en
Vechtstreek? Dan kunt u stemmen op S.V. ’s-Graveland tijdens de Clubkas Campagne:
www.clubkascampagne.nl/gvs.
Stemmen kan nog tot en met
21 maart.

Paasklaverjassen
Traditioneel wordt op de maan-

100e lid Buro Sport
KORTENHOEF- Vorige week
werd het 100e lid van de stichting Buro Sport verwelkomd.
Antoinette Mijnhout kreeg uit
handen van Raimon Knip een
fraai boeket.
“Ik kwam hier om te revalideren nadat ik mijn pols had
gebroken” vertelt Antoinette.
“Ik doe aan triatlon en ook
gewoon hardlopen en ﬁetsen.
Daar ken ik Raimon ook van.”
Elke woensdag traint ze met
een groep in de sportruimte
boven De Fuik onder leiding
van Ab Faas. “ We doen allerlei
soorten spieroefeningen, in circuitvorm. Zoals de buikspieren,

maar ook de armen en benen. Ik
vind het een zinvolle aanvulling
op het lopen en ﬁetsen.” ‘Door
sporters voor sporters’ luidt het
adagium van Buro Sport, momenteel zijn er al zes groepen
actief met trainingen. Naast
beweeggoeroe Raimon Knip
zijn ook Suzan Stougie en Ab
Faas enthousiaste begeleiders.
Bovendien kun je de ruimte
gebruiken voor vrije trainingen. Diverse sportclubs pakken
ook af en toe een uurtje om te
werken aan de conditie en de
spieren. De kosten zijn niet
hoog. Buro Sport heeft diverse
pakketten met strippenkaarten,
voor jeugd, volwassenen en ge-

Wandeling voor Alpe d’HuZes
In juni gaat Mirjam Houtop de uitdaging aan in
de Alpe d’HuZes. De Bergse wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker. Ze hoopt met de
beklimming van de Alpe d’HuZes (wandelend)
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KWF
kankerbestrijding. In aanloop naar de sportieve
uitdaging in juni in organiseerde Mirjam (44) op
zondag 11 maart een wandeltocht langs de Vecht.

zinnen (vanaf €20,- voor 10x
sporten). “Ik vind dit een ideale plek, zo midden in het dorp”
vindt Antoinette “gezellig, met
je dorpsgenoten bewegen. Wat
wil je nog meer.” Zie ook: www.

Ruim dertig sportievelingen deden mee aan een
wandeltocht van 15 km die voerde langs de fraaie
buitens in de omgeving van Loenen a/d Vecht.
Na aﬂoop maakte Mirjam bekend dat door de
wandeltocht 500 euro aan het goede doel kan
worden overgemaakt. Ook AH Nederhorst den
Berg en het Spiegelhuys leverden een belangrijke
bijdrage in de ondersteuning van het geslaagde
wandelevenement.

Nieuws Club
4711
Uitslag maandtoernooi koppelklaverjassen
Zaterdag
10
maart: (bovenste 3 plaatsen,
24 deelnemers) 1. Mw. B.
Clements & Mw. B. Vernooy
(5332 pt.), 2. Dhr. H. v.d. Berg
& Dhr. E. Oosterbroek (5266
pt.), 3. Mw. R. Schaap & Dhr.
H. Tinmaz (5147 pt.)
Eerstvolgende maandtoernooi koppelklaverjassen: zaterdag 14 april a.s., aanvang
16.00 uur.
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 8 maart: R. Korteling - W. Lam 2-0, T. Otten
- J. Kloosterman 2-0, H. Stalenhoef - M. v.d. Velden 0-2,
M. Verlaan - W. Clements
3-0, R. Korteling - P. van ‘t
Klooster 0-2. Stand aan kop:
R. Korteling 21-35, M. v.d.
Velden 21-34, T. Otten 21-33
Programma
Donderdag 15 maart 19.30
uur: onderlinge competitie
BV Overmeer, zaterdag 17
maart 16.00 uur: slotronde wintertoernooi biljarten
(zaterdag-poule), maandag
19 maart 19.30 uur: slotronde wintertoernooi biljarten
(maandag-poule)
Openingstijden + contactgegevens Vrijdag en zaterdag
van 15.00 tot 20.30 uur (ook
voor niet-leden), Overmeerseweg 5a, Nederhorst den
Berg, tel. 06.20.40.80.58

stichtingburosport.nl
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Het voorjaar zit echt in de lucht. Maar liefst 36 kinderen
maakten de mooiste vlinders bij de Spotjes
(foto: Ton Keizer).

Kort nieuws
Leren bridgen? In september
start op maandagavond een beginnerscursus in de Bergplaats,
Ned. den Berg, met gekwaliﬁceerde docent van de Bridgebond. Inl. 0620514045.
Iedere vrijdag gratis inloopspreekuur van Versa Welzijn op
de Lindelaan 98, Loosdrecht.
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor
vragen over administratie en
beantwoord en formulieren.
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