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Jos Egberink verrast door Koninklijke onderscheiding
‘s-GRAVELAND– Op zondag 28
januari ontving Jos Egberink
uit Kortenhoef een Koninklijke Onderscheiding uit handen
van burgemeester Freek Ossel.
Hij is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Tijdens de prijsuitreiking van
de jaarlijkse Koppelcross werd
Jos Egberink volkomen verrast in de kleine kantine van de
Gooise Wielerclub de Adelaar
aan het Kininelaantje. Burgemeester Ossel stormde binnen,
met in zijn kielzog een groep
van zeker 20 personen. Met de
kinderen Lara en Roderik, zijn
vrouw Helen, bestuursleden
van de wielerclub, collega’s van
school, vrienden en kennissen.
De burgemeester pakte de microfoon en zette de pas 64-jarige in het zonnetje. Hij noemde
hem méér dan een leerkracht.
Een betrokken onderwijzer
op Jenaplanschool De Sterrenwachter in Loosdrecht, waar hij
sinds 1976 leraar en afdelingshoofd is. “Een allround onderwijsman” zei de burgemeester
“die zich inzet voor het beste

onderwijs voor iedereen.” Egberink ging zover dat hij zelfs
een tijdelijk niet mobiel kind
op de rug meenam op de trap.
‘Liefdevol en geliefd’ waren de
woorden die hier vielen. Jos was
de organisator van vieringen en
activiteitenkampen. Ook speelde hij een belangrijke rol bij de
ontwikkeling van de school op
ict-gebied. Hij is een toegewijde en zeer bevlogen leraar voor
‘zijn kinderen’. In maart 2017
vierde Jos Egberink zijn 40-jarig jubileum als leerkracht. Dit
jaar gaat hij met pensioen. Zijn
echtgenote Helen ontmoette hij
in het begin van zijn loopbaan
op de kleuterschool naast de
Sterrenwachter.
Natuureducatie en
duurzaamheid
Bij het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid in
Amsterdam is Egberink van
1980 tot 2013 actief geweest.
Hij heeft geholpen een programma te ontwikkelen om de
natuurbeleving bij kinderen te
stimuleren. Ook was hij hier
begeleider van kindergroepen.

Supervrijwilliger
Sinds 2000 zet Jos zich vol passie in voor de wielerclub. Hij
is coördinator van de Wielerronde en Nationale Veldrit in
Hilversum, actief als coördinator en organisator van het
Kampioenschap Tijdrijden, de
Zondagavondcompetitie
en
dus de Koppelcross. Ook is hij

Geheimhouding geschonden
Robby Israel van OLib is verontwaardigd over de mededeling
die wethouder Reijn deed over
de oplossing van de bouw van
het Cultureel Centrum (zie elders in dit blad).
In De Gooi- en Eemlander van
27 januari staat dat wethouder
Reijn op donderdag 25 januari
jl. rond middernacht - dus on-

middellijk aansluitend aan het
besloten deel van de commissie Bestuur en Middelen - de
betreffende journalist heeft gebeld en mededelingen deed uit
het besloten deel van de commissie (Reijn mailde het nieuws
ook naar de Wijdemeerse Webkrant en dit blad- red.).
Israel vraagt zich of wethouder
Reijn daarmee zijn geheimhou-

dingsplicht heeft geschonden.
Hij wil ook weten of B&W
aangifte gaan doen als dit een
strafrechtelijke fout is. Voorts
wil hij weten, als het gemeentebestuur deze zaak laat rusten,
of vanaf nu iedereen zelf beslissen of zij/hij geheimhouding
schendt?

mede-initiator van de vereniging ‘Vrienden van de Adelaar’. “Egberink is een drijvende en stimulerende kracht bij
De Adelaar. Hij is de spil van
deze bruisende wielerclub, met
recht een ‘supervrijwilliger’,”
aldus Freek Ossel. Jos Egberink stimuleert en controleert
anderen. Hij heeft de touwtjes
in handen en grijpt soms in als
het nodig is. Maar altijd op een
vriendelijke wijze, voegde de
burgemeester eraan toe.
Het heeft Zijne Majesteit dan
ook behaagd om Jos Egberink
te onderscheiden als lid in de
Orde van Oranje Nassau, vanwege ‘zijn inzet gedurende ge-

ruime tijd ten bate van de samenleving’.
Marco en Raimon
Terwijl Jos Egberink door tallozen wordt gefeliciteerd en
overstelpt met bloemen, gaat
de prijsuitreiking gewoon door.
Tot hun grote blijdschap wordt
het Kortenhoefse duo, Marco
Ehlert en Raimon Knip (links
op de foto), tweede bij de Oogzorg Briljant Koppelcross. In
koppels van een 40- renner en
een 40 + renner wordt er op het
pittige parcours een uur lang
gestreden. Om de beurt strijden de renners in deze slopende bezigheid.

Waar is Wijdemeers geld
tegen armoede gebleven?
De VVD maakt zich zorgen over
het geld tegen de armoede.
Fractiemedewerker Jan Klink
heeft aan het college van de
gemeente Wijdemeren vragen
gesteld over de besteding van
de zgn.‘Klijnsma gelden’.
Huizen heeft aan circa 230
minimahuishoudens met kinderen een kerstbonus van 250
euro per huishouden heeft

gegeven. Voormalig staatssecretaris Jette Klijnsma heeft 8
miljoen euro in 2016 beschikbaar gesteld die gemeenten
uit kunnen delen voor het bestrijden van armoede. Hoeveel
heeft de gemeente Wijdemeren
ontvangen van deze Klijnsmagelden? Waar is het aan uitgegeven? Zijn de Klijnsmagelden
uitsluitend uitgegeven aan
de minimahuishoudens? Zo

ja, waarom is daar geen aandacht aan geschonken? Of, en
dat zou ernstiger zijn, zijn die
Klijnsmagelden ingezet om
knelpunten op de begroting op
te lossen? De antwoorden op
deze vragen zullen behandeld
worden in de commissievergadering van bestuur en middelen op 22 februari a.s.

Aanleveren tekst & advertenties
Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG bestand opsturen voor
vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de sluitingstijd:
zondag 20.00 uur.
Advertenties als (HR)PDF of EPS bestand voor maandag 10.00 uur.
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, 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)
Huisartsenpost avond, nacht en weekend
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum

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
0900-93 59
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. 4 febr.: 09.30 uur: w&cv
R. Simileer.
◗ St. Martinus
Za. 3 febr.: 19.00 uur: w&cv
R. Simileer.
◗ OLV Hemelvaart
Zo. 4 febr.: 09.30 uur: euch
R. Simileer.
Do. 8 febr.: 09.30 uur: w&cv
W. Balk.
Verzorgingshuizen
◗ De Kuijer
Wo. 7 jan.: 11.00 uur: euch
J. Dresmé.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 4 febr.: 10.00 uur:
Gezinsdienst School & Kerk
Ds. E.J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel
Zo. 4 febr.: 10.00 uur:
Ds. S. Muns.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 4 febr.: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 4 febr.: 09.30 uur:
Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 4 febr.: geen dienst

Wijnands
Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 4 febr.: 10.00 uur:
Br. A. Buitenhuis.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 4 febr.: 12.00 uur:
Ds. Klaas de Vries

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

Adverteren:
www.weekbladwijdemeren.nl

Activiteiten agenda
WANNEER
wo. 31 jan.
do. 01 feb.
vr. 02 feb.
za. 03 feb.
za. 03 feb.
za. 03 feb.
zo. 04 feb.
zo. 04 feb.
zo. 04 feb.
zo. 04 feb.
ma. 05 feb.
di. 06 feb.
wo. 07 feb.
wo. 07 feb.
wo. 07 feb.
do. 08 feb.
vr. 09 feb.
vr. 09 feb.
za. 10 feb.
za. 10 feb.
zo. 11 feb.
zo. 11 feb.
zo. 11 feb.
do. 15 feb.
zo. 18 feb.
ma. 19 feb.
wo. 21 feb.
do. 22 feb.

TIJD
14.00 u.
18.30 u.
14.00 u.
10.00 u.
14.00 u.
20.00 u.
11.00 u.
14.30 u.
16.30 u.
15.00 u.
20.15 u.
20.00 u.
09.30 u.
09.30 u.
20.15 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
14.00 u.
11.00 u.
13.30 u.
15.00 u.
17.30 u.
16.00 u.
19.30 u
14.00 u.
20.15 u.

WAT
Feestelijke opening ’t Wijdehuis
Durven, doen en vertrouwen
Historie fam. Six op Jaglust
Wilgen knotten
Op zoek naar diersporen
2.5 Party na 2,5 jr. Sportcafé
Struinen met de boswachter
Trio Spoq bij Gallery McSorley
Bultpop ‘Out of the Attic’
D3D Jamsessies
ALV speeltuin De Bergse Akker
Infoavond ‘gele brug terug’
Koter & Groter Café
Wijdehuis koffie-inloop/ontmoeting
Film ‘The Theory of Everything’
Gemeenteraad
Jaarverg.+ lezing HK NdB. (Holl.-Am.)
Kroegentocht Turftrappers
Carnavalsavond Turftrappers
Struinen met de boswachter
Struinen & knutselen met boswachter
Carnavalsoptocht Turftrappers
Kindercarnaval Turftrappers
Smakelijk gesprek + film
Praisedienst
Thuis wonen met dementie
Thuis wonen met dementie
Concert met Anna Fedorova

WAAR
SCC, Blijklaan 1 N’horst
Rading 1, Loosdrecht
Leeuwenlaan, ’s-Grav.
Hinderdam, NdB.
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
Sportcafé De Blijk, NdB.
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
Zuidereinde 122, ’s-Grav.
Dillewijn, Ankeveen
De Drie Dorpen, Ankeveen
Blijklaan 1A, NdB.
Dillewijn, A’veen
Julianaweg 11A, K’hoef
SCC, Blijklaan 1 N’horst
Dillewijn, Ankeveen
Rading 1, Loosdrecht
Bergplaats, NdB.
start: Dirks sportcafé
’t Akkoord, K’hoef
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
start Kwakel/Kerklaan
’t Akkoord, K’hoef
de Graankorrel ’s-Grav.
Wilibrordkerk, N’horst
de Kuijer, J. Israëlsln 2, N’h.
Veenstaete, Ouderg. 1, K’h
Oude Kerkje, Kortenhoef
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Door: Herman Stuijver

Theo Reijn onder vuur

Cultureel Centrum Kortenhoef 80.000 duurder
WIJDEMEREN- Toen op dinsdag
bekend werd dat de bouw van
het Cultureel Centrum Kortenhoef € 80.000 duurder zou worden, kon CDA ‘er Eric Torsing
zich nauwelijks beheersen. Hij
vroeg zich af met welke ‘koekenbakker’ de gemeente afspraken had gemaakt. Immers
een overschrijding met bijna
25% op 350.000 voordat er een
spade in de grond is gezet, valt
‘haast niet uit te leggen’ beaamde René Voigt van Dorpsbelangen.

te Wijdemeren. Waarbij Albert
Heijn de Dobber zou kopen.
Van dat geld zou niet alleen het
Cultureel Centrum aan de Parklaan worden betaald, ook zouden de twee Kortenhoefse muziekverenigingen samen 25.000
euro ontvangen over 10 jaar. De
overgebleven 738.000 zou worden besteed aan renovatie van
de Meenthof, een zogenaamde
packagedeal.

Die had zijns inziens ‘een
te grote broek’ aangetrokDoor: Herman Stuijver ken en door een te lage
inschatting de belangen
Twee dagen later werd in de geschaad.
commissie Bestuur en Middelen dit drama nog eens uitgebreid besproken. De woede was
er niet minder om, al verontschuldigde Torsing zich voor
zijn onparlementaire taalgebruik. Een voor een spraken de
commissieleden hun onmacht
en boosheid uit. Sieta Vermeulen (VVD) was onaangenaam
verrast, Joost Boermans (D66)
was ‘op z’n minst zeer verbaasd’
en Robby Israel van OLib
meende dat ‘de methode Theo’
nu niet werkte.
Er waren veel vragen. Zo vroeg
Eric Torsing hoe het kon dat
wethouder Reijn eind oktober
zo stellig was over de goede
deal van 350.000 euro tussen
Pejolam (AH), projectontwikkelaar Interveni en de gemeen-

Torsings vertrouwen in ontwikkelaar Interveni was verdwenen. Die had zijns inziens ‘een
te grote broek’ aangetrokken en
door een te lage inschatting de
belangen geschaad. Vooral de
technische installaties waren
verkeerd berekend. De andere partijen namen ook afstand
van Interveni, maar richtten
hun pijlen ook op verantwoordelijk wethouder Reijn. Die had
eenzijdig vertrouwd op deze
zakenpartner zonder alternatieven te raadplegen. Er waren
geen andere offertes. Ook was
het contract met de bouwer
blijkbaar niet goed bestudeerd
door de gemeente. Sieta Vermeulen voelde zich met haar
mederaadsleden
‘gepiepeld’
door Interveni en Robby Israel

vond het een ‘onrechtmatige
daad’. Gert Zagt van De Lokale
Partij bleef aanvankelijk op de
achtergrond, maar meende dat
de wethouder ten onrechte geringschattend had gereageerd
op opmerkingen of de deal wel
klopte.
D66-fractieassistent
Koedijker had zich indertijd afgevraagd of 350.000 wel een reeel bedrag was. Toen had Reijn
badinerend gezegd dat hij niet
kon ingaan op ‘alle schroefjes,
plinten en dergelijke’. Had hij
dat maar wel gedaan, was nu
een algemene verzuchting.
De oppositiepartijen waren het
in beginsel ook oneens met het
voornemen van de wethouder
om het verlies te nemen. Hij
had in een nieuwe begroting
voorgesteld dat Pejolam 50.000
zou aanvullen en Wijdemeren
zou 30.000 van de overschrijding betalen. Waar één partij
niet voldoet aan de afspraken,
moet je ermee stoppen, vond
Sieta Vermeulen. Dus afscheid
van Interveni. Dat meenden
ook Israel en Boermans. De
laatste meende dat het budgetrecht ligt bij de raad en dat de
wethouder niet zomaar 30.000
euro beschikbaar kan stellen. Daarentegen stelde René
Voigt droog dat als van tevoren
430.000 was begroot niemand
bezwaar zou hebben gemaakt.
Ook Stan Poels (PvdA/GrL.) en
Eric Torsing steunden de financiële noodgreep.

Weer 20 sociale huurappartementen voor Wijdemeren
LOOSDRECHT – Waar eens de
Knorr-fabriek een landmark
was, is nu een egale vlakte. Althans tot vorige week donderdag. Toen gaven Joan van der
Burgt, directeur van woningcorporatie de Alliantie en Theo
Reijn, wethouder van Wijdemeren het startsein voor de bouw
van 20 sociale huurappartementen. In het nieuwbouwplan, gebouwd door Aalberts
Bouw, komen tevens 41 grondgebonden koopwoningen en
een blok met 36 vrije sector
huurappartementen ontwikkeld door Reshape Properties.
“De Alliantie is verheugd 20
sociale huurappartementen toe
te voegen aan de sociale woningvoorraad in de gemeente
Wijdemeren. De appartemen-

ten zelf, maar ook de bouw
ervan willen we zo duurzaam
en energiezuinig mogelijk.
Hiertoe faciliteert de Alliantie
een ‘Green Power Panel ’, zodat
Aalberts Bouw de door zonnecellen opgewekte energie kan
gebruiken voor de bouw, en de
teveel opgewekte energie terug
levert aan het energiebedrijf, ”
aldus Joan van der Burgt.
Sociale woningvoorraad
Wethouder Reijn: ”Naast duurzaamheid, past de bouw van
deze sociale huurappartementen ook binnen de ambitie van
de gemeente Wijdemeren om
de sociale woningvoorraad te
laten groeien. We willen graag
dat jongeren en jonge gezinnen
in onze dorpen kunnen blijven
wonen. Op deze manier creë-

ren we die kansen. Voorzieningen als scholen en verenigingen
kunnen zo blijven bestaan.”
De 20 sociale huurappartementen zijn gesitueerd in het
lage woonblok, gelegen aan de
rotonde. De gemiddelde grootte per appartement is 70,5 m2
gebruiksoppervlakte. De huurprijs per maand bedraagt maximaal € 710,68 (prijspeil 2018).
De sociale huurwoningen
worden als eerste aangeboden
aan inwoners van de gemeente Wijdemeren. Weliswaar zijn
20 woningen een druppel op
de gloeiende plaat, want Wijdemeren telt 1000 mensen die
popelen op een sociaal betaalbare woning, maar Joan van
der Burgt wees terecht op het
doorstroomeffect. Theo Reijn
memoreerde dat dit alleen al in

Door het stof
Wethouder Reijn
ging door het stof.
De mededeling van
de 80.000 hogere
kosten had ‘m tien
slapeloze nachten
bezorgd. Ook zijn
vertrouwen in Interveni, waarmee de
gemeente jarenlang
goede ervaringen
had, was geschaad.
Hij meende echter
dat na een zorgvuldige belangenafweging doorgaan
de beste optie was.
Zand erover en direct doorpakken,
luidde zijn parool.
Interveni aan het
contract
houden
was voor de projectontwikkelaar onbespreekbaar. Reijn
voorzag een lange juridische
strijd. Hij wilde doorgaan, omdat anders de ontwikkeling van
de Meenthof zou stagneren.
Bovendien staat toneelvereniging DSO, de toekomstige beheerder van het gebouw, klaar
voor zijn voorjaarsvoorstelling.
De wethouder bezwoer dat er
geen open eindjes in het nieuwe contract van 430.000 euro
zaten, er was een post ‘onvoorzien’. En het programma van eisen, met een duurzame isolatie,
bleef overeind. Wel liet hij tussen neus en lippen door weten
dat het de laatste klus van Interveni was. Tussen 1 februari en
1 april zijn de bouwwerkzaamheden. Tot verbijstering van
onder andere Sieta Vermeulen

Loosdrecht het 6e bouwproject
was, in totaal ongeveer 300 woningen.
In het andere flatgebouw komen 36 vrije sector appartementen die worden beheerd
door een ontwikkelaar. Die

Eric Torsing: ‘Koekenbakkers’
(foto: Douwe van Essen // WWK)
en Robby Israel.
Opvallend was dat geen enkel
raadslid inging op de uitspraak
van Reijn op dinsdagavond dat
de overgang naar een andere
aannemer ook had gezorgd
voor de kostenoverschrijding.
Bij de commissie Bestuur was
dat plots niet meer aan de orde.
Na de officiële vergadering
was er een vertrouwelijk overleg met alle politieke partijen.
Rond het middernachtelijk uur
bleek dat alle partijen akkoord
zijn: het college verzoekt in de
raadsvergadering van 8 februari de raad een extra krediet van
€ 30.000,- voor de bouw aan
het CCK beschikbaar te stellen.

Joan van der Burgt en Theo Reijn
sluiten symbolisch de
zonnepanelen aan
zullen gemiddeld 900 euro aan
huur moeten opbrengen.
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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 12.00 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
Beautycenter Monique
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
Tel. 035-6562753/06-47376085
Hovenier uit Ankeveen
zoekt ZZP, bel 0650423424
Div. bedrijfs/opslag ruimtes te
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2
Ind. Terrein “De Slenk” Telnr:
035-656 3517 Frans@verhuizers.nl
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Restaurant Vlaar zoekt parttime afwassers voor één of
meerdere avonden per week.
Interesse? Meld je aan om een
proefavond te komen werken,
uiteraard tegen betaling.
Noordereinde 129 in ’s-Graveland, Bel Danny Rijs op tel. 0356561661 voor een afspraak.
Mooie Vak.Bungalows WiFi
Eekhoorn,Kikker,Fazant.
Goede fiets/wandel omgeving
www.twentehuisjes.nl
Denekamp 0541626578
Fam.h.meinders@ziggo.nl
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

Hondenuitlaatservice Cani Allegri zoekt een leuke collega
Ben je dol op honden en durf je een hele roedel aan?
Lijkt het je leuk Baasjes blij te maken zodat die gewoon kunnen
gaan werken terwijl jij zorgt voor hun geliefde viervoeter, dan is
deze parttime “honden”baan wellicht iets voor jou.
Je bent in bezit van een rijbewijs en
eventueel het diploma Gediplomeerd
Hondenuitlaatservice
Bel voor meer info: 06-28141667
Of mail naar: info@cani-allegri.nl
Mireille Mazzavillani

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waardebepaling ?
035 - 656 0235
Te koop droog
berken haard hout.
Per krat 2 M3 gestapeld € 240,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl
WOONRUIMTE GEZOCHT
Van 1 april -31 okt. 2018
Max. E 950 per mnd all-in
06-26090393 / jim@polo.nl
PC, huis of tuin klussen?
AanpakStudent helpt u!
www.aanpakstudent.nl
06-53790847
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
OPSLAGRUIMTE TE HUUR !!!!
VERWARMT, VANAF € 75 P/M
Ind. terrein de Slenk
0655360880
Eet je spieren en
gewrichten gezond!
Leer & Proef
Donderdag 15 februari
Landgoed de Rading,
Hilversum. Meer info:
www.treaschoonderwoerd.nl
Adviesbureauplooij heeft
nog plek voor (startende)
zzp-ers tel. 06-28237658
www.adviesbureauplooij.nl
Dunne, halve of geen
wenkbrauwen? Met onze
3D techniek bent U ‘n
jaar lang verzekerd van
‘n mooie, volle wenkbrauw. Geheel pijnloos !!
Bab’s Ink Saloon te Ned.
den Berg. Tel. 0626516922

Tuinders LET OP
pootaardappelen en plantuien
zijn weer verkrijgbaar bij:
TUINCENTRUM BOSSON
Loodijk 7A ‘s-Graveland
Tel: 035-656 25 13
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Te koop: klein huisje aan
Moleneind aan water op gehuurde grond. Vraagprijs
€7.500.info: smi02953@planet.nl

www.despotfabriek.nl

Programma
Februari
Open Atelier
Don. 8 en 22 febr. van 9.30-12.00 u.
Locatie: Kidzwereld
Platanenlaan 3, (bij voetbalvelden)
De Spotjes:
Kriebelbeestjes
Zat. 10 febr. van 9.30 - 11.30 uur
Locatie: Kidzwereld
Platanenlaan 3, (bij voetbalvelden)
Handwerkatelier
Don. 22 febr. van 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Enerki, Vreelandsewg 37 a
Kijk ook op onze vernieuwde website:
www.despotfabriek.nl

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
TELEFOON EN PC SERVICE
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND
- Reparaties PC en mobiel
- Mobiele abonnementen
- Toestellen, accessoires
- Advies en scherpe prijs
Koffie & thee staan klaar
in onze gezellige winkel!
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
Bab’s Ink Saloon
3D wenkbr. € 250,Eyeliner v.a.€ 100,(1 jaar garantie.)
GGD goedgekeurd.
www.babsinksaloon.nl

Programma februari
Vrijdag 2 februari
THEATERDINER ‘Lust’
Deze voorstelling is uitverkocht
Zondag 4 februari
POPCONCERT ‘From The Attick’
Zaal open 16.00 uur. Aanvang 16.30 uur
Woensdag 7 februari
Film The Theory of Everything
Aanvang 20.15 uur. Kaarten € 6,50
Zaterdag 17 februari
MUZIEKTHEATER Om Te Janken Zo Mooi!
Aanvang 20.15 uur. Kaarten € 18.00
21 t/m 25 februari
THEATER Abdelhadi Baaddi
Ik ga op reis en ik neem mee
Aanvang op 21, 22 en 23 februari
17.30 en 20.30 uur
Aanvang op 24 en 25 februari
11.00 en 14.00 uur
Theater De Dillewijn
Stichts End 57 1244 PL Ankeveen
info@dedillewijn.nl • www.dedillewijn.nl

Programma GooiTV
Vanaf 31 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met onder andere de kringloopwinkel, het Wijdehuis en het nieuwe
gemeentehuis in Bussum. - In Derde Termijn over onder andere de Gooise Gulden met
Wim Lorjé van de ondernemersvereniging in Wijdemeren. - RegioHub: over de Veiligheidsregio. - Het twee-wekelijks gesprek met de burgemeester van Gooise Meren.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Sleutel
Service
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Door: Herman Stuijver

Verkeersontsluiting Kortenhoefse polder essentieel
KORTENHOEF- Hoofdschuddend sloot Jan Hermsen zijn
verhaal voor de commissie
Ruimte en Economie af. “Jullie
begrijpen het niet. Het is met
elkaar verweven. Zonder een
goede weg kunnen alle plannen blokkeren. Zonder ons kan
Groenewoud helemaal niet gebouwd worden.”
Hermsen, woordvoerder van
VLEK (Verenigde Landeigenaren Emmaweg Kortenhoef),
pleitte ervoor dat eerst een algemeen verkeersplan voor alle
bouwplannen in de Kortenhoefse polder wordt besproken
voordat de raad spreekt over
het bestemmingsplan Groenewoud. Er staan vier plannen op

stapel voor het gebied tussen
Emmaweg en Kortenhoefsedijk: Groenewoud met waterwoningen, het plan Rade (aan
de kant van de Zuidsingel),
het plan voor bedrijven van de
VLEK aan de Emmaweg en een
natuurplan om de weilanden
mooier te maken. Nu is vastgesteld dat er geen ontsluiting
kan plaatsvinden naar de Kortenhoefsedijk wordt de druk op
het verkeer op de Emmaweg
groter. Volgens Hermsen met
een stijging van 600 verkeersbewegingen. Hij benadrukte
dat er een goede oplossing moet
komen om het verkeer goed te
laten verlopen. Momenteel is
een verkeersbureau bezig om
een rapport op te stellen waar-

uit zal blijken wat er mogelijk
is. Hermsen meende dat die
integrale visie noodzakelijk is
voordat het bestemmingsplan
Groenewoud ter tafel komt.
Wethouder Reijn erkende dat
er een samenhang bestaat, maar
wil niet wachten met Groenewoud. Het bestemmingsplan
komt volgende maand op de
agenda. Het bedrijf Afvalzorg
wil de vuilnisbelt afdekken,
waarvoor de bouw van waterwoningen noodzakelijk is om
dat te financieren. Hij wees op
de gigantische investering van
het bedrijf. “Er moet geen kink
in de kabel komen. Stel dat er
met de andere projecten iets
fout gaat, dan kan het zomaar
een tijd duren. We moeten nu

echt doorgaan.”
Het verkeersplan wordt door
de nieuwe gemeenteraad na
de verkiezingen besproken,
dat kan aansluiten op de reacties op het plan Groenewoud.
Daarbij zou de wethouder de
integrale aanpak in de gaten
houden. Over niet al te lange
tijd kan het verkeersonderzoek
zijn afgerond, de cijfers zijn al
bekend.
Ook de raadsleden Vroegindewey (PvdA/ GrL.), Israel
(OLib) en Torsing (CDA) kozen voor doorpakken. Terwijl
VVD ‘er Sieta Vermeulen en
Alette Zandbergen (DLP) vonden dat er meer tijd genomen kon worden.

Mogelijk beëindigen belastingsamenwerking
WIJDEMEREN - Het bestuur van
de
Belastingsamenwerking
Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) adviseert de
drie gemeenten om het beëindigen van de belastingsamenwerking te verkennen. In plaats
van tijd en energie te steken in
de verdere opbouw en versterking van de organisatie, moet
BSWW zich concentreren op het
op orde brengen van de data.

Korte termijn
De Waarderingskamer heeft na
een inspectie in augustus 2017
geoordeeld dat de kwaliteit van
de uitvoering van de Wet WOZ
onvoldoende is.

Het streven is om nog wel de
aanslag 2019 voor te bereiden
en hiermee de basis te leggen
voor een kwalitatief hoogwaardige belastingheffing voor de
gemeenten in de toekomst. De
aanslag 2020 kan dan gedaan
worden door een andere organisatie, nadat objectief is vastgesteld dat de kwaliteit van de
data voldoende op orde is om te
kunnen worden overgedragen.

In samenwerking met de Waarderingskamer heeft het bestuur
een plan van aanpak ter verbetering opgesteld. De uitvoering
van dit plan duurt tot medio
2018 en heeft tot doel aan de
kwaliteitseisen te voldoen. De
aanpak bestaat vooral uit het
verbeteren van de kwaliteit van
de data. De laatste maanden
is er hard aan gewerkt om de
belastingaanslagen 2018 voor

“De herindeling van Gooi
en Vechtstreek maakt
beëindiging van de samenwerking onafwendbaar”

te bereiden. Er is veel geïnvesteerd in het verbeteren van
de bedrijfsvoering en de data.
Voor de korte termijn werpt
deze aanpak zijn vruchten af.
Langere termijn
Het bestuur acht het niet verstandig om voor de langere
termijn nog te investeren in het
opbouwen en versterken van de
organisatie. Hiervoor hanteert
het bestuur de argumenten:
De bestuurlijke werkelijkheid
vraagt om een realistische visie
op de toekomst. De herindeling van Gooi en Vechtstreek
maakt beëindiging van de samenwerking onafwendbaar;
Het op orde brengen van alle
door prof.dr. Bossert genoemde zaken (governance en beleid, directie en management,
ICT applicatie en financieel
management) kost tijd en geld.

De vraag is of de investeringen
op termijn opwegen tegen de
opbrengsten. Het oppakken
van de problemen kost inzet
van personeel dat de handen
vol heeft aan het uitvoeren van
productie. Daardoor komen
innovatie, productverbetering
en slimmer werken niet van de
grond.
Nog meer investeren
Verdere investeringen in de
ICT zijn noodzakelijk en leggen nog meer druk op de
bedrijfsvoering. De overeenkomst met de leverancier van
de belastingapplicatie loopt tot
30 juni 2019. Omdat de doorlooptijd van een Europese aanbestedingsprocedure een jaar
bedraagt, zou al op korte termijn een nieuwe aanbesteding
moeten worden voorbereid en
uitgevoerd. De eisen van onder

Kandidatenlijst D66 Wijdemeren
Bij D66 bepalen de leden de
volgorde van de kandidaten.
Via een digitale –individuelestemming hebben de leden
de kandidatenlijst vastgesteld.
D66 heeft goede kandidaten
uit verschillende dorpen in
Wijdemeren. Ambitie, kennis
en kunde en hart voor Wijdemeren is wat deze kandidaten
kenschetst.
Lijsttrekker Joost Boermans:
“Het is tijd voor verandering
in Wijdemeren en met deze
kandidaten kunnen wij dat
waarmaken. De afgelopen jaren hebben we vanuit de oppositie het inhoudelijke geluid
van D66 krachtig laten horen.

Met deze actieve groep D66ers die staan voor de belangen
van onze gemeente, inwoners
en ondernemers gaan wij voor
een prachtig verkiezingsresultaat. We hebben
een goed en inhoudelijk
programma en zijn klaar
voor de verkiezingen.
D66 wil de kiezers in
Wijdemeren graag overtuigen dat een stem op
D66 een stem voor transparant, open en krachtig
bestuur is. D66 krijgt het
voor elkaar.”
De eerste zeven op de
kandidatenlijst zijn: 1.
Joost Boermans; 2. Nanne Roosenschoon; 3.

Mario Wouters; 4. Joop Onderstal; 5. Rob Koedijker-Pater; 6.
Roosmarijn Peet; 7. Myriam
Kooij-Heijmerink.

(v.l.n.r.) Peter, Jacqueline, Mario, Roosmarijn, Simon, Nanda,
Joost, Suzanne, Joop, Rob, Nanne, Myriam, Marinus.

Jan Hermsen aan het woord
(foto: Douwe van Essen // WWK)
meer de Waarderingskamer
worden steeds strenger. Koppelingen met landelijke voorzieningen vragen meer inzet
op bijvoorbeeld applicatiebeheer, dat nu al kwetsbaar is. Het
ontbreken van eigen overhead
maakt de organisatie kwetsbaar
en beperkt het eigenstandig
handelen.
Tegenvallers
BSWW ging in 2016 van start
om de belastingen voor de gemeenten Stichtse Vecht, Weesp
en Wijdemeren te verzorgen.
De samenwerking startte onder
een ongelukkig gesternte en
werd geplaagd door tegenvallers. Het rapport van onderzoeker Bossert toonde overtuigend
de kwetsbaarheid van BSWW
aan.

Zondagochtend
wandeling na verlies
Op zondag 4 februari organiseert Miranda van den Eijnden van Artesia weer een
wandeling door het bos en
over de hei. De wandeling is
voor iedereen die verlieservaring(en) door overlijden
kent en hier aandacht aan wil
geven. Hoe kort of lang geleden dit verlies ook geweest is.
Deze wintermaanden is het
vertrek om 11.00 uur vanuit Brasserie Zonnestraal
(op landgoed Zonnestraal),
Loosdrechtsebos 15 te Hilversum. Deze maand is het
thema ‘blijf hun namen noemen’. Kosten: € 10,00 (contant). Aanmelden: info@
praktijkartesia.nl of bel naar
06-23665687. Zie ook www.
praktijkartesia.nl .

6

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  januari 

De bakker heeft het in zijn bol!
6 krenten- of 6 mueslibolletjes
plus 6 witte of
6 bruine bolletjes

€ 4,75

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Kerklaan 47 Kortenhoef
NIEUW

Lezers schrijven...
Woningbouw Noord Nederhorst
Met een eventuele uitbreiding van opnieuw
175 woningen, maar nu aan de noordkant van
Nederhorst, een plan de afgelopen maanden
door projectontwikkelaar Kennemerland in
het nieuws is gebracht, wordt er opnieuw een
beroep gedaan op een open stuk weiland. Zo
groeit ons dorp steeds dichter naar de gemeente
Weesp. Waar de zelfde projectontwikkelaar ook
een groot uitbreidingsplan van Aetsveld langs
de N236 met de gemeente Weesp wil bespreken.
Op termijn zal Weesp zeer waarschijnlijk worden ingelijfd door onze hoofdstad, en Wijdemeren door Hilversum. Je mag best wel schrik
hebben van wat deze twee grote steden dan
allemaal gaan bedenken om hun honger naar
woningbouw te stillen. Dan is open ruimte snel
gevonden om vol te bouwen.
Daarom is het belangrijk om nu goed na te denken over grootschalige bouwplannen. Een projectontwikkelaar voor woningbouw heeft als
business, bouwen en daarmee geld verdienen.
Met dit plan zou weer een stuk groen opgeofferd worden voor woningbouw. Bij opnieuw b.v.
175 woningen in ons dorp horen ook weer ca.

300 auto’s die over de ontsluitingswegen in ons
dorp moeten rijden. Zijn er voldoende openbare voorzieningen en winkels om deze nieuwe
bewoners te kunnen voorzien?
Het beoogde bouwgebied is een weiland maar
wel met natuur. Flora en fauna met karakteristieke weidevogels, etc. Er zijn diverse agrarische
bedrijven die daar al decennia boeren en ook
een bestaansrecht hebben. Er loopt een mooi
wandelpad dwars door het weiland waar veel
mensen gebruik van maken. Het heeft ook
landschappelijke waarden die vast gelegd is in
allerlei geschriften en reglementen.
Bij toekomst gericht bouwen moet ook gedacht
worden aan de verandering in het wereldklimaat Daardoor krijgen we steeds meer moeite
om het water te beheersen. Doordat we in een
van de laagste gebieden van Nederland leven is
het voor de toekomst van groot belang dat we
hierop adequaat en verantwoord anticiperen.
Namens Groep Landschapsbehoud Nederhorst
Ben van der Linden

Gooistad in de Gooi

Aan de lommerrijke Kerklaan ligt deze ruime karakteristieke 30er-jaren gezinswoning (440 m3/ 130 m2). Zonnige achtertuin op het
zuiden, een vrijstaande berging en achterom. Stijlelementen als glasin-lood, erker, schouwen, kamer-en suite met schuifdeuren, origineel
tegelwerk en paneeldeuren zijn aanwezig. De royale maatvoering
maakt dit een heerlijk gezinshuis!

Vraagprijs: € 429.000,- k.k.

De crew van

kijkt uit naar nieuwe collega’s die
goedlachs, goedleers en gastvrij zijn
Ben je scholier, student, heb je een tussenjaar
of zoek je een nieuwe baan en ben je parttime
of fulltime beschikbaar. Alles is bespreekbaar!
Wel moet je je realiseren dat we geen van 9 tot
5 bedrijf zijn en dat er ook in de weekenden en
’s avonds werk aan het water is. Op het terras,
in het restaurant, bij feesten en partijen, in de
keuken, op de haven en in het havenkantoor
Wil je dit jaar van koers veranderen, mail dan
voor 9 februari a.s. je cv en motivatie naar
werken@ottenhome.nl
Ottenhome B.V. ● Zuwe 20 ● 1241 NC Kortenhoef
tel. 035-5823331 ● www.ottenhome.nl

In tegenstelling tot ons Weekblad Wijdemeren
komt de Gooi- en Eemlander niet bij iedere
inwoner van Wijdemeren in de bus. Vandaar
dat ik via ons eigen informatiekanaal aandacht
vraag voor drie opmerkelijke artikelen in de
G&E van 27 januari die ook Wijdemeren raken.
Twee daarvan zijn van G&E journalist Valentijn
Bartels. in zijn eerste bijdrage beschrijft hij de
discussie tussen fracties van de Hilversumse gemeenteraad. Hart voor Hilversum wijst op het
effect van de raadssamenstelling op de fusieontwikkeling in de periode maart 2018 tot maart
2022. VVD en D66 doen net of die samenstelling daarop geen effect heeft alsof in die 4 jaar
dat onderwerp niet aan de orde komt. Zij maken overigens wel duidelijk dat de vorming van
Gooistad hun voorkeur heeft.
In zijn tweede bijdrage ontpopt Valentijn Bartels zich als opiniemaker. Daarin sluit hij de
ogen voor de ontwikkeling na 1 januari 2021
alsof de betrokken gemeenteraden van de gemeentes in de periode 1 januari 2011 tot maart
2022 niets over de door GS van Noord-Holland
gewenste Gooistad te zeggen hebben.

Het artikel over de BEL- gemeenten van journalist Ronald Frisart is weer wel een voorbeeld
van goede journalistiek. De verschillen tussen
de provinciale besturen van Noord-Holland en
Utrecht komen goed uit de verf. En de laatste zin
van zijn artikel, citaat: ‘Wat de kiezer in maart
zegt, is een eerste belangrijke aanwijzing voor
wat er verder gaat gebeuren’, toont duidelijk aan
dat de keuze van de kiezer op 21 maart a.s. wel
degelijk van invloed is op het fusieproces.
Beste medeburgers van Wijdemeren, laat deze
zin onze leidraad zijn en niet de uitingen van
de VVD en de D66 van Hilversum dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van
21 maart geen invloed hebben op het hopelijk
kunnen tegenhouden van de ontwikkeling van
het gedrocht Gooistad.
Misschien moeten we in Wijdemeren de meerderheid maar geven aan de lokale partijen die
niet door landelijk en provinciaal gedram gedwongen worden om de weg vrij te maken voor
het opofferen van onze keuze om geen oplossingen te bieden voor Hilversumse problemen.
Hans Hof
Dwarsweg 18, Nederhorst den Berg

Charley’s Diner weer
open na verbouwing
Achter de gesloten deuren van
restaurant Charley’s Diner is de
afgelopen tijd heel hard gewerkt, maar het resultaat mag
er zijn. Na een grondige verbouwing van het interieur zijn,
op vrijdag 26 januari, de deuren
van Charley’s Diner weer opengegaan. Het team van Charley’s
Diner is enorm trots en blij met
het geheel vernieuwde uiterlijk
van het restaurant!

geheel vernieuwde diner aan.
Een geweldig warm en kleurrijk restaurant met absolute
blikvanger de vernieuwde “Cadillac” bar met Industriële look.
Het geheel is een stuk toegankelijker geworden. Er worden
geen consessies gedaan aan de
kwaliteit en gastvrijheid. De gerechten in het vernieuwde restaurant zijn nog steeds heerlijk,
zoals vanouds!

Vernieuwd restaurant
Achter de voordeur tref je een

Charley’s Diner is klaar voor
het nieuwe seizoen. Mensen

zijn nieuwsgierig naar het vernieuwde restaurant, merkt ook
het team van Charley’s. De gasten die al even een kijkje kwamen nemen, waren bijzonder
onder de indruk. Dankzij alle
vernieuwingen kan Charley’s
Diner de gasten weer een heerlijke borrel, lunch en diner aanbieden. Charley’s Diner is er in
ieder geval klaar voor het nieuwe seizoen!
Vanaf komende week staat
Charley’s Diner weer als vanouds vijf dagen per week
(woensdag t/m zondag) voor je
klaar, maar nu in het vernieuwde restaurant.
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Samenleving

Puur Groenten en Fruit mag
blijven op de Meenthof
KORTENHOEF- Sinds 13 september kunt u elke woensdag
tussen 8 en 17 uur genieten
van verse groenten, fruit en
aardappelen bij Puur Groenten
en Fruit.
De groenten- en fruitkraam
blijkt nu al een welkome aanvulling op het huidige aanbod
aan winkels in Kortenhoef en
directe omgeving. Kort na de
start in Kortenhoef ontving
het stel een bezwaarschrift dat
was ingediend tegen de verleende standplaatsvergunning.
“Dat was even schrikken…”,
aldus de eigenaren Edwin de
Zwart en Sandra Steenvoorden.
“We zijn op onze goedlopende

standplaats aan de Mackaylaan
in Naarden gestopt om in Kortenhoef een standplaats in te
nemen.

“Met onze kraam komen
we echt iets brengen:
groenten en fruit met
smaak en van hoge kwaliteit. Het ‘ouderwets’ persoonlijke contact inclusief
oprechte glimlach krijgt u
erbij cadeau”
We kregen deze kans en hebben
‘m met beide handen aangegrepen. We zijn van nature positief
ingesteld en hebben er alle ver-

trouwen in gehad dat het goed
zou aflopen”, aldus Sandra. “Met
onze kraam komen we echt iets
brengen: groenten en fruit met
smaak en van hoge kwaliteit.
Het ‘ouderwets’ persoonlijke
contact inclusief oprechte glimlach krijgt u erbij cadeau”, vult
Edwin aan. “Het is een wisselwerking en wij hopen het contact met onze klanten op deze
manier verder uit te bouwen,
zoals wij dat ook op onze andere standplaatsen doen.”
Sandra’s roots liggen in Kortenhoef, moeder Anneke maakte
deel uit van het grote tuindersgezin Steenvoorden aan de
Emmaweg. Terugkeren naar

het dorp waar haar moeder
opgroeide, is terug naar haar
roots, zeker nadat Anneke ruim
6 jaar geleden overleed. Het
ondernemersstel heeft onlangs
bericht gekregen dat zij gebruik
mogen blijven maken van de
standplaats aan de Curteven-

neweg, bij Winkelcentrum De
Meenthof in Kortenhoef.
Sandra en Edwin spreken de
wens uit u eens te mogen ontmoeten aan hun kraam in Kortenhoef. Zie ook: www.puuragf.nl of blijf geïnformeerd via
hun Facebook pagina.

Nieuwe kansen voor IJslanders Sijphoeve
LOOSDRECHT- Wie heeft er
nu geen sympathie voor de
paarden van Shetlanderij de
Sijphoeve van Ineke de Groot?
Inmiddels is ze overgegaan op
het fokken van IJslanders.
Door: Herman Stuijver
Maar liefst 1750 mensen zetten een handtekening om haar
te steunen bij de uitoefening
van haar bedrijf. Ook de lokale
politici lieten blijken dat ze de
kinderen en de eigenaresse het
plezier in de paarden gunnen.
Maar Ineke werd in tal van procedures van haar buren in het
ongelijk gesteld en wordt achtervolgd door dwangsommen.
Haar nieuwe juridisch begeleider ziet kansen voor een betere
toekomst.

De heer Van der Loos gaf een
toelichting op een stuk dat hij
de kop gaf ‘Van Repressief naar
Constructief ’. Hij schetst daarin het jarenlange bestaan van
de Sijphoeve, vanaf 1998 officieel als bedrijf. Kinderen rijden
met de pony’s en er is een beperkte mogelijkheid voor kinderfeestjes. De buren hebben
volgens Van der Loos tot aan de
Raad van State het bedrijf op nr.
136 aan de Nieuw Loosdrechtsedijk onmogelijk gemaakt.
Hierop heeft de gemeente
moeten handhaven. Van der
Loos meent dat er met de 14
IJslanders een nieuwe situatie is
ontstaan. Hij vindt dat het tijd
is voor een nieuwe belangenafweging waarbij zowel de buren
als Ineke de Groot gelijke rechten hebben. In het stuk schrijft

hij dat mevrouw De Groot op
een principeverzoek een negatieve beslissing kreeg die ‘wordt
misbruikt door de bezwaarschriftenprocedure’. Volgens
de advocaat volgen de handhavingsambtenaren blindelings
het gegeven dat de instemming
van de buren absoluut noodzakelijk is. En daarmee zit de zaak
in het slot.
Met het fokken van IJslanders
zou De Groot een nieuwe kans
moeten krijgen. Gezien het belang van meer natuurbeleving
en recreatie in het Ster-gebied.
Ook de opvoedende waarde
van kinderen die met dieren
omgaan is groot. De IJslanders
moeten bewegen om het energierijke gras te verteren. Van
der Loos hoopte dat Wijdemeren van repressie de stap zou

willen maken naar een constructieve benadering.
Wethouder Reijn meende dat
de gemeente altijd constructief
was geweest. Hij wees verwijzingen naar ambtenaren die
zomaar zouden handhaven af,
het blijft de verantwoordelijk-

heid van de wethouder. CDA
‘er Eric Torsing benadrukte
dat bij ‘constructief ’ ook hoort
dat mevrouw De Groot goed
met haar buren overlegt. OLibraadslid Robby Israel vond
alle rompslomp overbodig en
wacht een nieuwe aanvraag af.

Jaarvergadering Historische Kring NdB

Lezing ‘De Nederlandse wortels van New York’
NEDERHORST DEN BERG- Voor
vrijdagavond 9 februari staat
de jaarvergadering van de Historische Kring Nederhorst den
Berg op het programma. De
vergadering wordt gehouden
in de Bergplaats en begint om
20.00 uur, met de traditionele
punten, zoals de jaarverslagen,
het verslag van de kascommissie, de rekening/begroting, bestuursverkiezing, stand van zaken werkgroepen, de plannen
voor 2018 en de rondvraag.
Voor wat de bestuursverkiezing betreft is het volgende
van belang. Interim-voorzitter
Ton Kuijs en secretaris Ans

Baar stellen hun functie beschikbaar. Interesse om je in
te zetten voor het behoud van
de plaatselijke historie en hoe
dit is te waarborgen voor de
toekomst? Schroom niet en
meld je aan! Dat kan tot voor
de opening van de vergadering
bij Ton Kuijs (0294-253443)
of Ans Baar (06-13854825).
Ook voor informatie over de
vacatures kun je hier terecht.
De Nieuwsbrief met informatie voor de vergadering, wordt
voorafgaand aan de vergadering in de Bergplaats uitgereikt
en is vanaf begin februari a.s. te
lezen op de site: www.historischekring.nl

Nederland en Amerika
Na het officiële deel en een korte pauze is om ca. 20.30 uur
het woord aan Gert Tetteroo,
directeur Spoorhuis Vinkeveen
en Stichting Henry Hudson
500, voor een lezing over Nederland en Amerika. Hij neemt
ons mee naar de oorsprong
van de Verenigde Staten, het
begin van het moderne New
York en de daaraan gekoppelde VOC-mentaliteit. Een met
interessante anekdotes en vele
illustraties gelardeerd verhaal
met de nadruk op de Hollandse
inbreng in wat nu de kern van
de Amerikaanse wereldmacht
vormt. Spreker volgt het spoor

terug: wat is de Nederlandse nalatenschap in de stad die
aanvankelijk Nieuw
Amsterdam heet?
Hoe Henry Hudson,
Peter Stuyvesant,
Griet Reyniers, Asser Levy, Manuel de
Gerrit de Reus, Catalina Tricot en hun
tijdgenoten wereldgeschiedenis schreven. Graag tot ziens
op 9 februari a.s. in
de Bergplaats, Kerkstraat 7. De toegang
is gratis

8

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  januari 

FAMILIEBERICHTEN
Zoveel bloemen,
Zoveel kaarten,
Zoveel warme woorden,
Zoveel belangstelling en
Zoveel troost
Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven na het overlijden
van

Kees de Haan
Vanwege de overweldigende belangstelling is het voor ons onmogelijk om u allemaal persoonlijk te bedanken. Maar alle aandacht helpt ons door deze moeilijke periode heen. Daarvoor
zijn we u zeer dankbaar!
Nel de Haan- Reichholdt
Yolanda
Daniël
Noah

Kortenhoef, januari 2018

Alex en Esther
Suzanne
Job
Isa

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.

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

Muziek

Door: Niels van der Horst

Veel interactie met het Quantz
Quintet
NEDERHORST DEN BERG –
Jongstleden zaterdag 27 januari beleefde het publiek in de
Willibrordkerk een primeur.
Het Quantz Quintet had er zijn
première-concert. Alle vijf leden zijn topblazers. Vier komen
uit het Radio Filharmonisch
Orkest, één uit het Koninklijk Concertgebouworkest. Ze
speelden veelal bekende dansmuziek van beroemde componisten.
Alle stukken werden kort toegelicht. Zo lieten de musici het
publiek een paar keer lachen
en die ontspannen sfeer paste
perfect bij een programma vol
zwierige en energieke (voor
blazerskwintet
omgezette)
werken. Nog meer interactie
ontstond door het van te voren
wijzen op een paar moeilijke frases voor de spelers in de
delen uit de Notenkraker Suite
van Tchaikovsky. Zo moest Ingrid Geerlings op de fluit een
stukje spelen wat in de originele bezetting een karakteristieke
loop voor de harp is. Nadat ze
het tot een goed eind had gebracht, pufte ze zichtbaar kort
met een zacht maar hoorbaar
gegrinnik in het publiek als
gevolg. Even later een vergelijkbaar scenario voor de hoornist
José Sogorb Jover. Hij kreeg
zelfs een kort ‘tussen’-applausje, zoals bij jazzconcerten het
geval is na een solo.
Concert
Het concert werd in gang gezet met een koddig stuk van
Debussy. Het deed denken aan
muziek voor een stomme film,
overigens zonder dat het flauw
werd. Vervolgens passeerden

drie korte composities van
Ibert de revue met de weinig
verbloemende titel: ‘Trois Pièce
Brèves’. De eerste was een lekker ritmisch feestelijk werkje.
De tweede was rustig en sfeervol met een mooie gevoelige
fluitpartij. Het laatste werk van
de drie was weer meevoerend,
alsof er een lieflijk sprookje
wordt verteld. ‘Aufforderung
zum Tanze’ van Von Weber is
niet geschreven als werk waarop gedanst wordt maar als orkestwerk. De gespeelde bewerking was van de hand van de
vader van de fagottist Hajime
Konoye. De onderlinge dynamiek en de interactie bij het
vijftal was goed zicht- en hoorbaar. In het stuk van Von Weber kon je ook goed de rol van
de hoorn als dragende kracht
meekrijgen. Na de uitstekende
en sprankelende uitvoering van
de werken van Tchaikovsky was
het pauze en werd iedereen getrakteerd op koffie.
Na de pauze
Na de pauze volgden drie van
de
‘Wunderhorn-liederen’
van Mahler. Klanken van een
lyrische wals (‘Rheinlegend-

chen’), van een meer met zichzelf verwoven wals (‘Wer had
dies Liedel erdacht?’), en een
volwassen kinderliedje (‘Lob
deshohen Verstandes’) vulden
de Willibrordkerk. Vervolgens
speelde het kwintet nog een
bewerking van Konoyes vader: Slavische dans No. 10 van
Dvorak. Het zwoele thema
werd passievol vertolkt door de
musici van het Quantz Quintet.
De gepeperde compositie van
Gade die erna op het programma stond, was vrolijker dan de
titel Tango Jalousie zou doen
vermoeden. Het mooie zingende spel van de hoorn viel hier
op. Afsluitend vertolkten de vijf
muziek van de Sound of Music.
Meerdere zeer bekende melodieën vloeiden in elkaar over
en vormden een warm slot op
een zeer geslaagde avond vol
bruisende muziek.
ROCtet
17 maart bezoekt ROCtet de
Willibrordkerk. Strijkers van
het Radio Filharmonisch Orkest spelen dan onder meer
Mendelssohn. Meer informatie
volgt binnenkort op www.concertenopdeberg.nl.

Filmtheater de Dillewijn
aannemersbedrijf

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

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

The Theory of Everything
ANKEVEEN- De ﬁlm vertelt
het verhaal over de beroemde
natuurkundige Stephen Hawking. Het verhaal centreert zich
om Hawkings vroege jaren op
de Universiteit van Cambridge
waar hij verliefd wordt op de
arts-studente Jane, waar hij later mee trouwt. Net na het huwelijk wordt bij Hawking ALS,
een ongeneeslijke spierziekte,
gediagnosticeerd.
Tijd en liefde, twee van de
grootste mysteries van ons
bestaan, staan centraal in de
verfilming van Jane Hawkings

boek Travelling to Infinity: My Life with Stephen. Een conventionele,
maar ontroerende en
ook komische biografie
over de wetenschapper
die door zijn ziekte lichamelijk steeds verder
aftakelt. Met voortreffelijke acteerwerk van de
hoofdrolspelers waarvan Eddie Redmayne
de Golden Globe won
voor zijn indrukwekkende transformatie.
Woensdag 7 februari. Aanvang:

20.15 uur. Kaarten: € 6,50 via
www.dedillewijn.nl

Wijdemeren
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Kortingsactie
woningisolatie

Digitale nieuwsbrief

Officiële
bekendmakingen

Kent u onze digitale nieuwsbrief al?
Als abonnee ontvangt u Wijdemeren
Informeren, de officiële bekendmakingen
en meer nieuws iedere twee weken
digitaal. Aanmelden kan via
www.wijdemeren.nl/digitalenieuwsbrief.

#mooiWijdemeren

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Aan de slag met de
Oostelijke Vechtplassen
21 Organisaties hebben hun handtekening gezet om de Oostelijke
Vechtplassen klaar te maken voor
de toekomst. Doel is om het gebied
te ontwikkelen tot een aantrekkelijke en toegankelijke omgeving
waar mensen graag wonen,
werken en recreëren. Een plek
waar recreatie en natuur goed
samengaan en elkaar versterken.
In de komende tien jaar voeren de betrokken organisaties een groot aantal projecten
uit die gericht zijn op het ontwikkelen van
vrijetijdslandschap, het versterken van de
natuurwaarden en de transformatie van de
recreatiesector naar een sector met een
groot en divers recreatief aanbod. We laten
u graag zien met welke grote projecten we
aan de slag gaan.

Recreatieve routes
Voor de ontwikkeling van het vrijetijdslandschap is gestart met de aanleg van recreatieve routes. Deze moeten leiden tot een
aaneengesloten netwerk van paden, routes
en ommetjes met een ultieme beleving
van natuur, landschap, cultuurhistorie en
water. Naast wandelpaden worden kanoen sloepvoorzieningen aangelegd, evenals
fietsverbindingen.

Vaarverbinding
Hilversums Kanaal
We doen momenteel onderzoek naar de
mogelijkheid om een vaarverbinding voor
elektrische boten te realiseren tussen de
Loosdrechtse Plassen en het Hilversums

Kanaal. Hiermee wordt het mogelijk om
ook kortere routes te varen en stimuleren
we ondernemers en particulieren om over
te gaan op elektrisch varen.

Aanpak baggerproblematiek
De aanpak van het bagger en slibprobleem speelt een belangrijke rol in het
gebiedsakkoord. De bevaarbaarheid van de
Loosdrechtse Plassen willen we herstellen
en verbeteren. Hiervoor wordt een plan
opgesteld. Vrijgekomen bagger gebruiken
we voor de aanleg van bijvoorbeeld natuureilanden. Door deze natuureilanden
kunnen zeldzame vogels in het gebied blijven voortbestaan.

Bestrijding Cabomba

waterplant die andere waterplanten verdringt en de bevaarbaarheid van de plassen
beperkt. Afgelopen jaren is al onderzoek
gedaan naar de manier waarop Cabomba
het beste kan worden bestreden. Het komende jaar stellen we een plan op voor
een effectieve aanpak van Cabomba.
Daarbij gebruiken we de resultaten uit eerdere onderzoeken.

Transformatie recreatiesector
Voor de transformatie van de recreatiesector wordt binnenkort een zogenoemde
“gebiedsloods” ingezet die ondernemers
kan adviseren over inhoud, uitvoering en
haalbaarheid van nieuwe plannen. Doel is
om het aanbod en de diversiteit van recreatiemogelijkheden te vergroten.

Een ander project is de bestrijding van
Cabomba, een woekerende uitheemse

Hét Icoon Oostelijke Vechtplassen
Parijs heeft de Eiffeltoren,
Rotterdam de Erasmusbrug,
maar wat maakt het gebied
van de Oostelijke Vechtplassen
iconisch?

naar een icoon waar mensen kunnen recreëren en genieten van de natuur. Een
icoon waarvan ze iets kunnen leren en
dat een impuls geeft voor de recreatie in
het gebied.

In aansluiting op het gebiedsakkoord
worden architecten, ontwerpers, bewoners, gebruikers van het gebied, leerlingen en studenten uitgedaagd om op
zoek te gaan naar hét nieuwe icoon van
dit prachtige vrijetijdslandschap van de
Loosdrechtse Plassen. We zijn op zoek

Meedoen?
U kunt uw plan insturen tot en met 28
februari. Er zijn verschillende prijzen te
winnen: van 500 euro tot 1500 euro.
Kijk voor meer informatie op
www.icoonoostelijkevechtplassen.nl.

Bezorging stempasen

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de
gemeenteraadsverkiezingen en kunt u
stemmen in het raadgevend referendum
over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (sleepwet). Om te kunnen
stemmen ontvangt u op 1 maart 2018
de stempassen. Deze worden bezorgd
op het adres waar u op 5 februari 2018
ingeschreven staat in de Basisregistratie
Personen (BRP). De kandidatenlijsten
ontvangt u in de week voor de verkiezingen. Om te mogen stemmen moet u
de Nederlandse nationaliteit bezitten en
18 jaar of ouder zijn.

>

Warmetruiendag

Trek vrijdag 2 februari een warme trui
aan en zet de thermostaat een graadje
lager Het is dan namelijk warmetruiendag! Een kwart van ons energie- en
gasverbruik besteden we aan het verwarmen en koelen van gebouwen en
woningen. Het scheelt dus echt als
we daar beter mee om gaan. Zet de
verwarming daarom eens wat lager en
bespaar zo 6% CO2 met elke graad
minder op de thermostaat.
Meer weten: www.warmetruiendag.nl.

>

Afval scheiden op straat

Afval scheiden. Thuis doen we dat allemaal, maar in de openbare ruimte
gooien we alles in dezelfde afvalbak.
Dat is vreemd! Daarom gaan we op
verschillende plekken in de gemeente
speciale PMD-inzamelbakken plaatsen,
naast de vertrouwde groene afvalbak.
De eerste bakken komen bij winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef,
op de Nootweg in Loosdrecht en in
het centrum van Nederhorst den Berg.
Daarna volgen recreatiegebieden De
Zuwe, Vuntusstrand en De Blijk. De bakken zijn oranje en herkenbaar aan het
PMD-logo.

Wijdemeren
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Kortingsactie woningisolatie gestart
Is uw huis voor 1975 gebouwd?
Deze woningen zijn vaak slecht
of niet geïsoleerd. Dat betekent
onnodig hoge stookkosten en
mogelijk vocht- en tochtproblemen.
Niet goed voor uw portemonnee
én voor het milieu.
De gemeente Wijdemeren is daarom samen
met het Duurzaam Bouwloket een kortingsactie voor woningeigenaren gestart.

10% korting
Vanaf 20 januari tot en met 31 maart 2018
krijgt u bij geselecteerde bedrijven 10%
korting op de vierkantemeterprijs voor
spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloer- en
bodemisolatie. Kijk voor een overzicht van

de deelnemende bedrijven op
www.duurzaambouwloket.nl/isolatie.
Let op! De korting geldt alleen als u de offerteaanvraag via deze webpagina doet.

5 maart: informatieavond
Wilt u meer informatie over het isoleren
van uw woning? Op maandag 5 maart
vanaf 19.15 uur is er een informatieavond in
het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht).
Medewerkers van het gemeentelijk
Duurzaam Bouwloket vertellen u meer over
de mogelijkheden en aandachtspunten bij
het isoleren van uw woning. Aan het einde
van de avond is er een bedrijvenmarkt. De
aangesloten bedrijven informeren u dan
verder over isolatiemogelijkheden en de
kortingsactie.

Hardlopen samen met mama of papa
Vorig jaar deed Team Sportservice
’t Gooi een onderzoek naar de
sport- en beweegbehoeten van
basisschoolkinderen in Wijdemeren.
Veel kinderen bleken een hardloopclub of atletiekvereniging te missen.
We hebben goed nieuws! Na de
voorjaarsvakantie starten de eerste
hardlooplessen in Loosdrecht en
’s-Graveland.
Anna is eigenaar van ‘Ben je Fit’ en gaat de
trainingen verzorgen: “Ik vind het fantas-

tisch om kinderen fitter te maken. Juist als
ze nog niet sporten en mijn extra aanmoediging kunnen gebruiken. Omdat samen
bewegen veel leuker is dan alleen, kunnen
kinderen ook met hun ouders komen hardlopen.”

sen op maandag 5 maart om 15.45 uur en
woensdag 7 maart om 15.00 uur vanaf het
Noordereinde 14. Een les duurt een uur.
Aanmelden kan via benjefit@gmail.com.
Vervolglessen zijn op dezelfde dag en tijd.

Meer informatie?
Gratis proefles
In Loosdrecht zijn twee gratis proeflessen op maandag 5 maart en woensdag 7
maart om 18.30 uur. De lessen starten op
de Noodweg 52 in Hilversum (bij snackbar
De Egelshoek). In ’s-Graveland zijn de les-

Wil je meer weten? Kijk op www.teamsportservice.nl/gooi of neem direct contact
op met Anna via benjefit@gmail.com.

Buitenboordmotor aan uw boot? Wees alert!
Heeft u een boot met een buitenboordmotor? In Wijdemeren zijn
dieven van buitenboordmotoren
actief. Wees hier alert op!
Er worden voornamelijk lichtere motoren
tot ongeveer 8 pk gestolen. De diefstallen
vinden plaats in jachthavens en haventjes
in de eigen woonomgeving. De politie doet
daarom in bepaalde gebieden extra surveillances en zet opsporingsmiddelen in. Neem

zelf ook de nodige voorzorgsmaatregelen
om diefstal te voorkomen.

Tips
Om diefstal te voorkomen is het belangrijk
om een goedgekeurd motorslot te gebruiken. Ook kunt u de motor en/of boot duidelijk zichtbaar markeren met bijvoorbeeld
uw postcode en huisnummer. Dit kan reden
zijn voor een dief om de motor niet mee te
nemen. Schrijf bovendien zo veel mogelijk

kenmerken op van de motor, zoals bijvoorbeeld het motornummer of serienummer
en bewaar het aankoopbewijs. Zo kan uw
motor makkelijker teruggevonden worden
als hij wel gestolen is.

Bel 112!
Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 112!
Doe bij diefstal bovendien altijd aangifte bij
de politie.

Meld uw klus voor NLdoet
Op 9 en 10 maart steekt heel
Nederland de handen uit de
mouwen tijdens NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
Op deze dag zetten vele mensen
zich in om klussen te doen waar
normaal gesproken te weinig
handen voor zijn. NLdoet is een
initiatief van het Oranje Fonds.
Meedoen betekent extra handen, nieuwe
netwerken en naamsbekendheid voor je
organisatie. Dus heeft uw vereniging, instelling of organisatie nog een karwei liggen
waar u tegenaan hikt? Meld hem aan via
www.nldoet.nl. De klus wordt dan zichtbaar
voor vrijwilligers die u graag komen helpen.
Er zit geen maximum aan het aantal klussen
die u als organisatie kunt aanmelden.

Het aanmelden van nieuwe klussen kan nog
tot en met 8 maart. Natuurlijk kunt u dit het
beste zo snel mogelijk doen, dan hebben
vrijwilligers nog ruim de tijd om zich voor
uw klus in te schrijven.

Doe ook mee!
Wilt u op 9 en 10 maart een dag(deel) de
handen uit de mouwen steken voor een
stichting, vereniging of zorginstelling?
Meld u dan aan voor een van de klussen.
U maakt dan kennis met vrijwilligerswerk
en helpt een organisatie een klus te klaren.
Ook scholen en bedrijven kunnen zich aanmelden voor NLdoet. Meer informatie over
de klussen in Wijdemeren is te vinden op
www.nldoet.nl.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Elisabeth de Walélaan 10: vervangen berging (22.01.18)

Loosdrecht
- Boshoek 8: vervangen schuur (24.01.18)
- Dennenlaan 9: plaatsen dakkapel (23.01.18)
- Graaf Wichmanlaan 2: bouwen serre (15.01.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk: herinrichten rotonde en aanleggen riool (23.01.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 36a: plaatsen zeecontainer voor
bouwen bed & breakfast (11.01.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 237 ws12: bouwen woonschip
(24.01.18)
- Rading 154: wijzigen bedrijfscategorie (11.01.18)
- Waterleidingkanaal sectie E nr. 1730: plaatsen beschoeiing
(17.01.18)

Nederhorst den Berg
- Aelbert Cuypstraat 13: plaatsen dakkapel (15.01.18)
- G. Hendrik Breitnerlaan 4: plaatsen dakkapel (24.01.18)
- Middenweg 11a: bestraten uitweg (11.01.18)
- Reigerlaan 12: plaatsen dakkapel (15.01.18)
- Vreelandseweg 31 kavel 3: plaatsen tijdelijke woonunit
(16.01.18)
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
- Joseph Lokinlaan 12: aanpassen voorgevel (24.01.18)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 10a: vervangen dakpannen (16.01.18)

Loosdrecht
- Acacialaan 2a: plaatsen kozijn in gevel (17.01.18)
- Bloklaan 22a zg5: vervangen oude woonark (24.01.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a: vervangen steiger en
golfbreker (24.01.18)
- sectie E 1494: aanbrengen rietbakken (16.01.18)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 5: bouwen overdekt zwembad (23.01.18)
- Middenweg 20: maken extra toegang tot machinekamer
(18.01.18)
- Vreelandseweg 31 kavel 3: plaatsen tijdelijke woonunit
(17.01.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

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

Ankeveen
- Stichts End 17: plaatsen dakkapel

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

ren/uitbreiding van het veehouderijbedrijf Galesloot VOF
aan de Reeweg 5 in Nederhorst den Berg. Per abuis hebben
wij in deze publicatie een verkeerde termijn genoemd, van
30 november 2017 tot en met 10 januari 2018.
Volgens de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder
met ingang van 4 januari 2018 gedurende zes weken
gemotiveerd zienswijzen indienen bij het college van
burgemeester en wethouders. De termijn voor het indienen
van zienswijzen eindigt dus op 15 februari.
> Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan Horstermeer
in Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht bekend
dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 juli 2017 het
bestemmingsplan Horstermeer te Nederhorst den Berg
gewijzigd heeft vastgesteld.

Plan
In het kader van de herziening van de bestemmingsplannen in Wijdemeren is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de Horstermeerpolder (inclusief
rioolwaterzuiverings-installatie) in Nederhorst den Berg.
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd
vastgesteld met betrekking tot de toelichting, de regels, de
verbeelding en bijlagen.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 1 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage. Het plan kan worden ingezien
in het gemeentehuis (afdeling Fysiek Domein), Rading 1 in
Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur alsmede
op www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze website is ook bereikbaar via www.wijdemeren.nl/bestemmingsplannen.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de
gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar
heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet
heeft gedaan, kan gedurende de termijn van terinzageligging tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019,
2500 EA ‘s-Gravenhage. Voorts kan een belanghebbende
gedurende de genoemde termijn beroep instellen tegen
de wijzigingen die door de raad zijn aangebracht bij de
vaststelling van het plan.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek
om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter
van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling en
daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van de
beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend.
In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking
voordat op dit verzoek is beslist.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de
heer F. Lieste, telefoonnummer (035) 65 59 446.

Wijziging bestemmingsplan
Plassengebied Loosdrecht 2013,
perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk
253
>

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
bekend dat zij overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet
ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 2013 hebben gewijzigd voor zover dit
betrekking heeft op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk
253 in Loosdrecht.
Het perceel is deels bestemd voor wonen en deels voor
water. De regels voorzien in de mogelijkheid om de
oeverlijn te verplaatsen. Binnen het perceel wordt evenveel
water gedempt als ontgraven.

- Fokker-Oomen Aannemersbedrijf BV, de Boomgaard 30a,
’s-Graveland: veranderen van het bedrijf

Ter inzage

Loosdrecht
- Industrieweg 22: bouwen brandwerend compartiment
- ’t Laantje 1 sectie C 5312: bouwen drie woningen
- ’t Laantje 1 sectie C 5312: maken uitweg
>

Tegen het indienen van een melding staat geen bezwarenprocedure open. Informatie kan worden verkregen bij
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek,
telefoonnummer (088) 63 33 000.

Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf
1 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis (afdeling ruimtelijke ontwikkeling), Rading
1 in Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. De
stukken kunnen ook worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Rectificatie

Beroep

Informatie

In Wijdemeren Informeren van 4 januari 2018 publiceerden
wij de terinzagelegging van een ontwerpbesluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het verande-

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende
bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld door
degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de gelegen-

31 januari 2018
heid te zijn geweest om tegen het ontwerpwijzigingsplan
een zienswijze in te dienen. Het beroep moet worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in
werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als
binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van genoemde afdeling, dan treedt het besluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan
een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke
zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de
gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Voor een mondelinge zienswijze of het inwinnen van
informatie kunt u contact opnemen met de heer A.M Duits,
telefoonnummer (035) 65 59 449 of de heer H.J.W. van
Emmerik, telefoonnummer (035) 65 59 444.

Festiviteiten

Bekendmaking wet geluidhinder (ontwerp-besluit)
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en
artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende bekend:
Het bestemmingsplan-Horstermeer is op 6 juli 2017 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Het ontwerp van
het bestemmingsplan heeft reeds ter inzage gelegen.
De raad heeft in afwijking van het ontwerpbestemmingsplan een bedrijfswoning mogelijk gemaakt op het adres
Middenweg 145f door de gewijzigde vaststelling van
genoemd bestemmingsplan.
De nieuwe woning zal een hogere geluidsbelasting dan de
voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder
ondervinden. De maximale ontheffingswaarde wordt
niet overschreden. Burgemeester en wethouders hebben
overeenkomstig artikel 76 lid 2 sub b, 83 en 110a Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor deze woning hogere
waarden vast te stellen.

> Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Ter inzage

’s-Graveland

Het ontwerp-besluit en andere ter zake zijnde stukken
liggen vanaf donderdag 1 februari 2018 gedurende zes
weken ter inzage samen met het gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading 1 in Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot
12.30 uur. Het ontwerp-besluit Wet geluidhinder kan tevens
worden ingezien op www.wijdemeren.nl/Terinzage. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden gegeven
op het ontwerpbesluit. U kunt hiervoor een afspraak maken
dhr. F. Lieste, telefoonnummer (035) 65 59 446.

- Van Wijnen Zwolle B.V., Zuidereinde ter hoogte van
nummer 156, verlengen termijn ontheffing inrichten
bouwplaats over zeven parkeerplekken van 18 december
2017 tot en met 11 mei 2018 (18.01.18)
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.

Zienswijzen

Wijziging ondermandaatbesluit
OFGV 2017

Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college
inbrengen. Een schriftelijke zienswijze moet worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders
van Wijdemeren, Postbus 190, 1230 AD, Loosdrecht. Voor
een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met
de behandelend ambtenaar, dhr. F. Lieste, telefoonnummer
(035) 65 59 446.

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén degenen
die zienswijzen hebben ingebracht zoals hierboven
beschreven en belanghebbend zijn, te zijner tijd naar
aanleiding van het definitieve besluit tot het verlenen van
de hogere waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State

Ontwerpbestemmingsplan
Oud-Loosdrechtsedijk 89b
>

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan Oud-Loosdrechtsedijk 89b ter
inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op het perceel Oud-Loosdrechtsedijk
89b dat deel uitmaakt van de lintbebouwing langs de Oud
-Loosdrechtsedijk. Het doel van het bestemmingsplan is
het realiseren van een nieuwe bedrijfswoning; het wijzigen
van het gebruik van de bestaande bedrijfswoning naar
een bedrijfsgebouw en een toiletgebouw in een bestaand
gebouw mogelijk maken.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 februari 2018
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis (afdeling fysiek domein), Rading 1 in Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Het ontwerpbestemmingsplan
(IMRO code: NL.IMRO.1696.BP4100Old89b2017-on00)
met bijbehorende stukken is tevens in te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nl.

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

Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op 14
februari 2018 (1e melding muziek)
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Overig
Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

>

Op 22 december 2017 heeft de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) het
‘ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Flevoland & Gooi
en Vechstreek 2015’ gewijzigd in die zin dat in artikel 1,
eerste lid en in artikel 2, eerste lid wordt vervangen ‘de
teamleider Noord, de teamleider Zuid en de teamleider
Bodem/water/Natuur’ door de teamleider Bedrijven en de
teamleider Leefomgeving. De integrale tekst van dit nieuwe
besluit is te raadplegen op de website van de gemeente
Wijdemeren, www.wijdemeren.nl.

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in
Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer:
(035) 65 59 557.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een
uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk?
Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij
de Voorzieningenrechter van de rechtbank MiddenNederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige
voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
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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Natuur
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

Boeiende lezing Buitenplaatsen
’s- GRAVELAND- Voor ’s-Gravelanders en Kortenhoevers is
het elke keer een openbaring
om te ontdekken dat ze in de
bijzondere omgeving wonen
van de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen. Ook de ‘import’ en
zelfs enkele eigenaren van de
buitenplaatsen genoten van
de lezing van Johan van Galen
Last afgelopen vrijdag.
Een gezamenlijk initiatief van
de Historische Kring ‘In de
Gloriosa’ en de Stalpaertstichting dat het unieke kerkje aan
het Noordereind in stand wil
houden. Gezien de grote belangstelling moet dat zeker lukken. Over bijna 400 jaar tuinhistorie valt veel te vertellen.
Met fraaie beelden gaf Van Galen Last, rentmeester van Natuurmonumenten, een helder
overzicht van de buitenplaatsen
en hun tuinen. Hij begon met
de treurige constatering dat er
na de korte en hevige januaristorm helaas 60 ‘ouwe vrienden’ waren verloren gegaan.

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

Door: Herman Stuijver

Amsterdammers
De Amsterdamse zakenlui
zochten in 1625 onroerend
goed om hun kapitaal te laten
renderen. De ‘Omlanden’ van
de Erfgooiers met hei en veengronden werden aangekocht.
Via de ’s-Gravelandse Vaart
werd zand afgevoerd naar de
Amsterdamse grachtengordel
en het huisvuil uit de hoofdstad
werd gestort op de buitenplaatsen. Bij de moestuin van Jagtlust kun je aan de verzameling
van een medewerker zien dat
er vele pijpenkopjes, kralen en

ander huishoudelijk
afval zijn achtergebleven. De kavels
langs Noorder- en
Zuidereind werden
gelijkelijk verdeeld
in percelen van 150
bij 1000 m, oftewel
90 ‘morgens’. Er waren precieze regels
over de indeling. Nu
nog zijn er enkele
houtwallen uit die
tijd zichtbaar. Ook
toonde Van Galen Last aan dat
er heel veel zand is afgegraven, op sommige plekken wel
van 1.5 tot 2.5 m. Gaandeweg
werd het agrarische karakter
met onder andere Stofbergen
(Gooilust) en Brambergen
(Boekesteijn) omgezet in een
eenheid van tuin en villa. Door
de eeuwen heen veranderden
de stijlen, bijvoorbeeld van de
strakke Franse naar de losbollige Engelse stijl. De lanen gaven de status van de bewoners
weer, hoe meer rijen bomen
hoe welgestelder je was. Met
luchtfoto´s kun je zien dat de
lange lanen de hoofdstructuur
van de negen buitenplaatsen
vormen. Ze zijn gezamenlijk 15
à 16 km., terwijl de totale paden
ongeveer 55 km. lengte hebben.
De twee mooiste en oudste eiken staan op Hilverbeek nabij
boerderij Stofbergen, verder
bestaat het bomenbestand
voornamelijk uit beuken. Ook
de vijvers op onder andere
Schaep en Burgh, Hilverbeek
en Gooilust zijn onlosmakelijk
verbonden aan de schoonheid
van de buitenplaatsen.

Johan van Galen Last
en Clara Roëll
De nevenschikkende negen
Vervolgens liet Johan van Galen
Last vanaf het noorden de negen nevenschikkende buitenplaatsen de revue passeren, van
Bantam tot Berestein. Daaruit
bleek eens temeer dat hij een
deskundige is die bijna alles
weet van dit cultuurhistorisch
erfgoed. Een paar wetenswaardigheden uit de voordracht:
Sara Bicker Pels (1770) was
een vooruitstrevende dame die
veel experimenteerde met de
tuininrichting en de arme Willem van Loon trouwde de rijke Anna van Winter, zodat dit
paar voor 20.000 zilverstukken
Schaep en Burgh kon opbouwen, waar sinds 1972 ruim 150
Natuurmonumentenmedewerkers dagelijks werkzaam zijn.
Op Spanderswoud tref je nog
het grootste stuk onbebouwde
natuur aan, hier was Klarenbeek maar liefst 60 jaar tuinbaas. Wie regelmatig over de
Leeuwenlaan naar Hilversum
fietst en geniet van het prachtige krokussenveld naast Jagtlust
weet waarschijnlijk niet dat er
een intensief acht-stappen- onderhoudsplan noodzakelijk is
om deze kleurenpracht te laten
floreren. Een andere vrouw die
door Van Galen Last c.s. op
handen wordt gedragen is Louise Digna Blaauw- Six die als
eerste Hilverbeek (+ Gooilust)
verkocht aan Natuurmonumenten. Bijna lyrisch verhaalde
de rentmeester over het herstel
van de Rhododendronvallei
van Gooilust, dat was een complex karwei met een overweldigend resultaat. Gaat u er maar
eens kijken in de 2e of 3e week
van mei.
Het publiek hing aan de lippen van Van Galen Last, een
lang applaus en een boeket uit
handen van Clara Roëll (Stalpaertstichting) waren aan het
eind van deze boeiende avond
terecht zijn deel.
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Gemeenteraadsverkiezingen
21 maart 2018
CDA

Met elkaar…. onze dorpen mooier
maken
Beloofd is beloofd! Vrijwel al onze
verkiezingsbeloftes uit 2014 zijn uitgevoerd of in uitvoering. Daar willen
wij vol ambitie en daadkracht mee
door. Goede zorg voor iedereen,
woonruimte voor woningzoekenden, opknappen openbaar groen,
bloemrijke bermen en bijenlinten in
alle dorpen, veiligheid op wegen en
in huis, het DNA van onze mooie
dorpen versterken. Met elkaar kunnen wij veel. En telkens weer staat u
als inwoner, ondernemer of vrijwilliger vooraan. Plannen maken wij met
elkaar, niet alleen de gemeente. En
wat het CDA betreft is dat nog lang
een zelfstandig Wijdemeren en versterken wij de slagkracht door intensieve ambtelijke samenwerking met
anderen.
www.cda.nl/noord-holland/wijdemeren

DorpsBelangen

D66

D66 krijgt het voor elkaar.

Zie: www.dorpsbelangen.nl

PvdA / GroenLinks

D66wijdemeren.nl

Waar staan wij voor? GEEN FUSIE
met Hilversum, want argumenten,
voordelen en draagvlak ontbreken.
Wij laten ons daar niet in rommelen!
Gedegen financiën, niet alles volbouwen en veilig verkeer. Wij zijn duidelijk. Een bestuur dicht bij u, lekker
lokaal. Geen politieke spelletjes. De
tijd is rijp voor een frisse wind. Stem
op ons team: Alette Zandbergen,
Gert Zagt, Renée Wijnen, Olivier
Goetheer, Margriet Rademaker, Frits
den Hartog, Marius Knijff en 37 anderen! www.DELOKALEPARTIJ.org

Wij willen als PvdA/GroenLinks blijven bijdragen aan een mooi, sociaal
en toekomstbestendig Wijdemeren!
Daarom willen wij voldoende voorzieningen in alle dorpen. Zoals goed
onderwijs en kinderopvang in de
kernen, een wijkgebouw en activiteiten op het gebied van sport, spel en
cultuur. Wij willen dat Wijdemeren
een voorbeeld wordt op het gebied
van duurzaamheid, natuurbehoud,
dierenwelzijn en het bouwen van
betaalbare woningen, ook voor jongeren. Bij de zorg moet de zorgvraag
voorop staan en niet het beschikbare budget met aandacht voor onze
mantelzorgers. Onze inwoners moeten gebruik kunnen maken van een
ruimhartig minimabeleid zodat iedereen mee kan doen! Kunnen wij
rekenen op uw steun?
pvda-groenlinks-wijdemeren.nl/

Onafhankelijk Liberaal

VVD

ChristenUnie

VVD Wijdemeren is alleen voorstander van herindelingen als die
uiteindelijk leiden tot één gemeente
in de Gooi en Vechtstreek. Ook bij
een eventuele tussenfase - enkel fuseren met Hilversum waar de provincie op aanstuurt - moet het eigene
van onze dorpen gekoesterd blijven,
het serviceniveau van de gemeente
omhoog en de belastingen omlaag.
Er moet één dorpenraad komen met
een eigen budget waarin alle dorpen
vertegenwoordigd zijn, met korte
lijnen tussen inwoners en gemeentebestuur. Ons verkiezingsprogramma
is tweeledig: enerzijds stevige onderhandelingen om onze belangen voor
de toekomst veilig te stellen, anderzijds alles doen wat in ons vermogen ligt zolang onze zelfstandigheid
voortduurt.
Meer informatie:
www.vvdwijdemeren.nl

De ChristenUnie wil de verbindende
factor zijn: tussen burgers, politici en
in de gemeenteraad. U kunt van onze
lijsttrekker Esther Kaper inhoudelijke bijdragen verwachten, daar staat
onze partij om bekend. Wij bedrijven politiek bij een open Bijbel en
één van onze belangrijkste speerpunten is het omzien naar de kwetsbaren
in onze gemeente. Naastenliefde en
barmhartigheid zijn geen ouderwetse begrippen. Integendeel: ze
zijn juist nu onmisbaar. We hechten
waarde aan een inclusieve samenleving waarin iedereen wordt gewaardeerd en gerespecteerd. We zullen
ons inzetten voor ouderen(zorg),
nieuwkomers die deel willen worden
van onze gemeenschap en mensen
die zorg op maat nodig hebben.

D66 heeft ambitie en blijft zich inzetten voor Wijdemeren. We kiezen
voor een goed klimaat en willen een
klimaatneutrale gemeente. We willen
goede onderwijsvoorzieningen, kinderopvang en sport- en muziekvoorzieningen behouden. We willen dat
de jeugd een kans krijgt op de woningmarkt, daarom willen we betaalbare woningen. D66 blijft opkomen
voor de sociaal zwakkeren en zal niet
bezuinigen op minima-regelingen.
Wij staan voor keuzevrijheid, openheid en privacy. D66 is duidelijk en
wil geen fusie met Hilversum, alleen
maar samenwerken in de regio. D66
is dé progressieve partij en krijgt het
voor elkaar.

Voor DorpsBelangen staat de zelfstandigheid van Wijdemeren voorop. Laten we duidelijk zijn: GEEN
fusie met Hilversum.
Verder maakt DorpsBelangen zich
sterk voor álle kernen. Dus zo lang
mogelijk scholen in de dorpen open
houden. De leefbaarheid moet ook
gewaarborgd worden door het bouwen van betaalbare huizen. Sociale
woningbouw voor starters én ouderen. Bovendien moeten de inwoners
regelmatig gevraagd worden naar
hun mening over belangrijke onderwerpen.
De lasten zijn hoog, en die mogen
niet hoger worden. De nullijn dus op
alle fronten.
De veiligheid van met name kinderen is ongelooflijk belangrijk. Daarom zo snel mogelijk: schoolzwemmen moet terug op alle scholen.

De Lokale Partij

Wij delen geen stamppotten uit, of
pannenkoeken.
Misschien worden we daarom niet
de grootste partij. Het zit niet in
onze genen, maar inwoners die op
ons gaan stemmen zitten daar ook
niet op te wachten. Waarop dan wel?
Gedegen afwegingen; geen vanzelfsprekendheden maar goed nadenken
over Wonen, Werken, Economie,
Duurzaamheid, Toerisme, Zorg,
Cultuur, Onderwijs, Verkeer, Fusie,
Veiligheid. Je steeds afvragen: is het
goed voor onze inwoners, kan het,
mag het, is het betaalbaar? Wij onderzoeken, geven gefundeerd onze
mening en eerlijke opinie – en pas als
we niets zinnigs meer toe te voegen
hebben zijn we stil.
Interesse?
Ga naar: www.olib.nl

DE LOKALE PARTIJ, de enige echte.
Dè combinatie van ervaring en vernieuwing. Kandidaten uit alle kernen, die begrijpen wat luisteren is en
er ècht iets mee doen.

www.wijdemeren.christenunie.nl
Twitter | Facebook

14

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  januari 

Carnaval

Door: Eveline Welle

Bingo met prins Joop
en prinses Eveline
KORTENHOEF- Prins Joop-1 en
zijn lieftallige prinses Eveline
en hun gevolg trokken in polonaise in vol ornaat naar de
tweemaandelijkse bingo in
Veenstaete.

Adverteren:
www.weekbladwijdemeren.nl

Ze werden met groot enthousiasme door de bezoekers en vrijwilligers van de bingo binnengehaald, prins Joop nam plaats
achter de bingoballen. Wie zijn
kaart het eerste vol heeft, krijgt
een leuke prijs. Beschikbaar gesteld door de hofhouding van
De Turftrappers.
Toen de eerste ronde was afgelopen, kregen de bezoekers een
kopje koffie met wat lekkers.
Na de tweede ronde werden de
mensen verrast met een heerlijk
drankje, zelfs prins en prinses
smikkelden van een advocaatje
met slagroom! Ook werden er
heerlijke hapjes rondgebracht

die door de dames van de organisatie met veel liefde klaar
waren gemaakt. De bezoekers
hebben ook nog genoten van
een schitterend optreden van
de dansmariekes van De Turftrappers. De meisjes vonden
het erg leuk om voor deze gezellige groep mensen op te treden. Ze hadden zelfs een extra

dansje in de pauze. Kortom, de
Turftrappers hebben in ieder
geval een zeer gezellige avond
beleefd en hopen dit soort bezoekjes nog heel veel te doen.
Een dikke pluim voor de vrijwilligers die dit al jaren belangeloos doen! 3x alaaf van De
Turftrappers

Met Ankevener Ruud Franken
Neb;

Wanneer ben jij jij?
Het is het jaar 2700, en je gaat
die dag vanaf de Aarde met
een teletransporter naar je
werk op de planeet Mars. Je
stapt in een capsule, spreekt
een commando in waarna
van elk van jouw lichaamscellen een kopie wordt gemaakt.
Deze
lichaamscelkopieën
worden met bijna de lichtsnelheid naar Mars geteleporteerd
om daar razendsnel in elkaar
gezet te worden, waardoor je
weer als jezelf uit de capsule
kan stappen. Als de teleportage op Mars goed is afgerond,
wordt volgens voorschriften
jouw origineel cellenmateriaal op Aarde vernietigd. Vervolgens ga je op Mars naar je
werkadres.

hal op een scherm dat je op
Aarde uit de capsule stap en
op weg gaat naar huis. Je druk
op een alarmknop en spreek
direct je verontwaardiging uit
over de gangs van zaken. Een
nette stem antwoordt dat hij
snel zal uitzoeken wat er aan
de hand is. Even later krijg je
antwoord. De stem zegt dat hij
weet wat er iets mis is gegaan,
maar dat u zich geen zorgen
hoeft te maken. De teleportage naar de Aarde is prima verlopen, alleen is er iets misgegaan met het vernietigen van
het cellenmateriaal op Mars.
Hij maakt zijn excuses en zal
er voor zorgen dat dit kleine
probleem direct opgelost zal
gaan worden.

Die dag heb je een leuke productieve werkdag. Aan het
eind van die dag ga je vermoeid en wel terug naar de
teleportagemachine om terug
te gaan naar je huisadres op
Aarde. De procedure om terug te reizen naar de Aarde
gaat op Mars gelijk als op Aarde. Je spreek een commando
in, maar nu gebeurt er niets, je
wacht eerst nog even af maar
spreekt daarna opnieuw het
commando in. Nog steeds gebeurt er niets, je stapt uit de
capsule en ziet in de toegangs-

Dit interessante gedachte experiment van de Britse filosoof Derek Parfit zet je aan
het denken over de vraag
‘wanneer ben jij jij’ Vaak als
iemand wordt omschrijven
komen vlot zijn psyche en zijn
wijze van in de wereld staan
naar voren. Maar is dat nu eigenlijk wel het belangrijkste of
moet je juist eerst het fysieke
lichaam omschrijven. En is
een kopie wel gelijk aan een
origineel? Misschien leuk om
daar eens over na te denken.
slotsom@ziggo.nl

Bultpop ‘Out Of The Attick’
ANKEVEEN- A.s. zondag 4 februari speelt in de serie Bultpop de Gooise band ‘Out Of The
Attick’ om 16.30 uur Theater De
Dillewijn. Een heerlijke, strakke
coverband met een zeer afwisselende repertoirekeuze. Vier
routiniers vormden een stevige
basis. Aangevuld met 3 jonge
gasten met een rauw stemgeluid oog ontstond deze nieuwe band met een fantastisch
sound.
Henk (Bult) Bezemer was in
1993 getuige van het voornemen van een aantal Ankeveense vrienden om een bandje te
beginnen. Spontaan bood hij
zijn bedrijfsruimte als oefenruimte aan en zijn bedrijfsbus
als bandbus. Deze vriend van
vele Ankeveners was een grote
stimulans voor de ontwikkeling
van het popgebeuren in Ankeveen. Helaas is Henk Bult ons
veel te vroeg ontvallen en willen we hem met Bultpop eren
en in onze gedachten houden
‘Out of the Attick’ kwamen de
heren elkaar tegen en ze kwamen op het idee om het eens

over een andere boeg te gooien.
Besloten werd om een aantal
rocknummers te gaan coveren.
Dit lijstje, met zeer uiteenlopende nummers, groeide maar
door totdat er uiteindelijk als
vanzelf een programma ontstond van Beatles, Genesis,
Eagles tot Status Quo. Graag
laten zij anderen mee genieten
van waar zij zelf zoveel plezier
aan beleven, het spelen van
rockmuziek voor een publiek.
Wapen van Ankeveen
Speciaal voor deze dag serveert
het Wapen van Ankeveen een
heerlijke stamppot, waarvan

v.l.n.r.: Kevin Finnigan, Tom
Higler, Gert-Jan Splinter,
Ronald Splinter, Ruud Franken,
u na afloop van het concert
kunt gaan genieten. Kaarten:
‘t Wapen van Ankeveen. Deze
kosten €6,00, inclusief diner
€20,00. Kaarten aan de zaal
kosten € 7,00.
Aanvang 16.30; zaal open om
16.00 uur. Kom op tijd, want
er zijn maar een beperkt aantal
zitplaatsen.

Eric Herber op AGV- jubileum
In het Weekblad van 17 januari
stond een verslag van een feestmiddag van de 50-jarige Algemene Gymnastiek Vereniging

uit Nederhorst den Berg. Voor
de kinderen was er in sporthal
De Blijk een fraai parcours met
speeltoestellen uitgezet door

Eric Herber. Meer info over
Eric en zijn bedrijf:
www.touwtjespringen.nl
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Sport

Door: Marc Degekamp en Ad van Benschop

Voetballen in ‘s-Graveland

Winterstop ten einde met Winterstopquiz
Vijftien teams, 6 categorieën,
90 vragen, een teamcaptainsronde (winnaar Vincent van
Vuure van Mbassas) en een
variant op petje-op-petje-af
(winnaar Richard Hardy van
Café Blikkie Blikkie) waren de
ingrediënten voor een zaterdagmiddagje quizzen.

JO19-2 hervat competitie met
winst
Met een klinkende 1-5 op overwinning op SDO JO19-4 heeft
JO19-2 afgelopen zaterdag de
competitie hervat. Jits Bakker
(2x), Daan Schouten, Robert
Jan van ‘t Leven en Joep Timmermans scoorden.

Aan het einde van de middag
bleek dat COBRA120, bestaande uit Johnny Kollman (C),
Mark de Graaf, Paul Wilhelmus, Kees Langerak en Richard
Stuijver de meeste kennis te bezitten.

Jong ‘s-Graveland – Jong de
Vecht
De mix van de oudste jeugdleden en senioren onder 23 jaar
vonden elkaar goed tijdens de
wedstrijd tegen Jong De Vecht.
Door doelpunten van Tim Brug
(4x) en Nino Linnenkamp (2x)
won het door hoofdtrainer

Heerschop gecoachte team met
6-0.
Nieuwe website
Sinds vorige week woensdag
zijn we in de lucht met een
nieuwe website. Na enkele
maanden van voorbereiding
ziet het er niet alleen fraai uit
maar herbergt de nieuwe versie
nog meer (actuelere) informatie over bijvoorbeeld de teams.
Kijk eens rond op www.svsgraveland.nl.
SVS Cup35+
De reeks van vijf speelavonden
start op vrijdagavond 9 februari
om 20.00 uur. Gratis deelname

Voetballen in Nederhorst

Tweede seizoenhelft start
met ruime overwinning
In de eerste wedstrijd voor de
competitie in 2018 behaalde
Nederhorst een ruime en verdiende zege in en tegen Waterwijk. Het werd na 0-1 bij rust
uiteindelijk 0-4 via treﬀers van
Jesse van Huisstede 2x, broer
Luuk en A- junior Job van Wijk.
Nederhorst speelde een prima
wedstrijd en verzuimde om
met een groter verschil de wedstrijd te eindigen. Aanstaande
zondag speelt Nederhorst- 1
thuis tegen het sterke Saestum
waar uit met maar liefst 6-1 van

werd verloren. Hopelijk kunnen de mannen hier revanche
nemen. Aanvang op Meerzicht
is 14.00 uur.
Nederhorst 2 wint ook in
tweede ronde beker
Via een 5-2 zege op Sporting
Martinus heeft Nederhorst- 2
de derde ronde van het bekertoernooi bereikt. Gedurende
de hele wedstrijd had men het
overwicht. Vlak voor rust was
Sander Verheul trefzeker na een
vlot lopende aanval. In blessuretijd viel uit een vrije trap de

gelijkmaker. De na rust ingevallen Pim Lamme werd met 3
fraaie treffers de grote man in
de uiteindelijke verdiende 5-2
overwinning.
Chris van de Graaf nieuwe
hoofdtrainer
Met ingang van het seizoen
2018-2019 wordt Chris van de
Graaf de opvolger van de na
twee seizoenen vertrekkende trainer Jouri de Bruin. De
nieuwe trainer heeft een ruime
ervaring opgedaan als hoofdtrainer bij onder meer ASC

voor leden èn niet leden. Graag
van tevoren aanmelden via svscup35@svsgraveland.com
Programma komend weekend
Het is van alles wat aanstaand
weekend. Sommige teams
spelen de eerste competitiewedstrijd in de voorjaarsreeks,
andere (JO11-1 en JO15-1)
spelen in knock out fase van de
bekercompetitie en er zijn ook
nog oefenwedstrijden. Zaterdagmiddag wordt een digitale
strijd uitgevochten om de FIFA
18 cup. Het 2e elftal hervat de
competitie zondag met de topper tegen Hercules 4.
Nieuwland, Altius, Kockengen,
VV Montfoort en Eemboys.
Momenteel is hij nog trainer
van OSM’75.
Jeugd
Nog steeds geen competitieof bekerverplichtingen bij de
jeugd. Diverse oefenwedstrijden werden er gespeeld. Zo
konden de JO17-1 tegenstander
Nieuwkoop maar een helft bijhouden. Na rust werd het team
overlopen door veel ruimte weg
te geven. JO9-1 speelden vooral
na de pauze goed tegen Loosdrecht JO9-1. De 2-0 winst na
rust werd teniet gedaan door de
6-1 achterstand bij rust.
Info
Voor verslagen e.d. www.vvnederhorst.org of facebook.

Jesse naar SDO
‘Volgend seizoen draag ik het
shirt van SDO, tot die tijd zal
ik alles geven voor m’n cluppie Nederhorst’ meldt Jesse
van Huisstede op Facebook.
Gevolgd door een citaat uit de
Gooi- en Eemlander: ‘Jesse van
Party 2.5
Sportcafé De Blijk van Nick
Blom bestaat 2,5 jaar. Daarom is er op zaterdagavond 3
februari een 2.5 Party. Dus
een goede reden voor een
flitsend feestje. Gratis entree.
Ewald en Rien van Huisstede van Enjoy Entertainment
verzorgen een opwekkende
fuif. Met muziek allround,
voor elk wat wils. Kortom,
voor jong, oudere jongeren
en daarboven, iedereen is
welkom.

Huisstede (25) speelt volgend seizoen bij SDO. De
spits van derdeklasser Nederhorst wil na een terugkeer van twee jaar bij de
club in zijn dorp het weer
hogerop proberen. ”Vanaf
moment één heb ik bij Nederhorst gezegd dat ik die
ambitie nog wel had.’’
Foto: Maarten Verhoeven

ALV De Bergse Akker
NEDERHORST DEN BERG Graag nodigen wij eenieder uit
voor het bijwonen van de derde Algemene Ledenvergadering van Vereniging De Bergse
Akker.
Tijdens deze vergadering laten we zien hoe het afgelopen

seizoen is gegaan, wat onze
plannen zijn voor het komende
seizoen en stellen we vast welke hulp we nog nodig hebben
om er met elkaar weer een heel
leuk Bergse Akker seizoen van
te maken. Misschien vind je het
leuk om een paar stranddiensten te doen of een activiteit te

organiseren? Of een dagje te
komen klussen? De vergadering vindt plaats op maandag
5 februari om 20:15 uur in het
gebouw van de IJsclub Nederhorst den Berg (Blijklaan 1a).
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Nieuws van
Club 4711
Uitslag + stand
wintercompetitie biljarten
(maandag-poule) Maandag 22 jan.: W. Clements (5 pt.), M. Zieleman
(4 pt.), J. van Greuningen (1
pt.), B. Worp (0 pt.)
Stand aan kop: W. Clements
2-9, J. Vrijburg 2-6, J. van
Greuningen 2-5
Uitslag maandtoernooi biljarten Zaterdag 27 jan.: 1.
M. Verlaan & M. Zieleman
(14 pt.), 2. R. Boelhouwer &
W. Clements (12 pt.), 3. M.
Boelhouwer & J. van Wijnen
(8 pt.), 4. J. van Greuningen
& K. Jacobs (2 pt.). Eerstvolgende maandtoernooi biljarten: zaterdag 24 febr. 2018
(aanvang 16.00 uur)
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 25 jan.: M. v.d.
Velden - W. Clements 2-0,
H. Stalenhoef - T. Otten 0-2,
J. Kloosterman - M. Verlaan
0-3, W. Clements - P. van ‘t
Klooster 0-3. Stand aan kop:
P. van ‘t Klooster 16-27, R.
Korteling 15-25, T. Otten 1625, M. v.d. Velden 16-25
Programma
Donderdag 1 febr. 19.30 uur:
onderlinge competitie BV
Overmeer, zaterdag 3 febr.
16.00 uur: wintercompetitie
biljarten, maandag 5 febr.
19.30 uur: wintercompetitie
biljarten
Openingstijden bar (ook
voor niet-leden) + contactgegevens
Vrijdag en zaterdag van 15.00
tot 20.30 uur, Overmeerseweg 5a Nederhorst den Berg,
tel. 06.20.40.80.58
Zwarte gaten
Op donderdag 8 februari
geeft Dr. Peter Jonker, bijzonder hoogleraar aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen, om 20 uur een lezing
bij de Sterrenwacht Gooi
en Vechtstreek met als titel
‘Zwarte gaten: klein, middel
en groot’.
In deze lezing zal Peter Jonker vertellen over zwarte
gaten in ons eigen melkwegstelsel: wat het zijn en hoe ze
gevonden kunnen worden.
Bovendien zal hij ingaan op
de vragen of er ook middelgrote zwarte gaten zijn en wat
we leren door de ontdekking
van gravitatiegolven van samensmeltende zwarte gaten.
Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten, Noordereinde 54b in ’s-Graveland.
Toegang gratis voor leden
Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek. Niet-leden betalen €3.
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Door: Herman Stuijver

Winning mood bij Winterconcert Amicitia
KORTENHOEF- Bij het winterconcert van Amicitia proefde je
zaterdag jl. in het Oude Kerkje
aan de Kortenhoefsedijk dat
ze bij de fanfare in de winning
mood zijn, het concert had een
uitstraling vol optimisme en
zelfvertrouwen.
Misschien kwam het wel door
het democratische uitgangspunt van dirigent Henrie Pastoor die de musici grotendeels
de keuze van het repertoire had
gegeven. Niemand speelde met
tegenzin, althans niet zichtbaar.
Het plezier straalde ervan af,
ook bij de ‘vaste en losse invalkrachten’ zoals voorzitter Pieter
Luijer de aanvulling van het orkest betitelde.

De militaire achtergrond van de
Brit Kelly was bij de mars ‘Arromanches’ duidelijk te horen. Hij
zette de invasie op de kust van
Normandië om in muziek, soms
krijgshaftig, dan weer lyrisch in
het intieme met kaarsen verlichte kerkje. Waar de wethouders Van Rijkom en De Kloet
ook present waren. Sandra van
Rijkom twitterde over ‘Locale
Kunst met een grote K’ en gelijk
had ze, onze cultuurwethouder.
Bij het 12 minuten durende
‘The Legend of Maracaibo’ van
José Alberto Pina hadden de
blazers en slagwerkers een bétje moeite met de overgangen,
maar de losse delen klonken
prima. Een intens muziekstuk
dat overloopt van energie en

de zeeslag bij Vigo (Spanje) na
meer dan 310 jaar perfect weergeeft. Met slechts één thema
(pa- pa- pa- pie- pam, volgens
Pastoor), heeft José Alberto
Pina een compositie geschreven
die noch de muzikant noch het
publiek onberoerd laat. Corry
de Kloet blonk uit met een solo
op sopraansaxofoon, maar ook
trompettist Wouter Luijer kreeg
tot zijn verbazing terecht een
open doekje.
De laatste jaren maakt Amicitia
furore met de Maestro-concerten waarbij vier dorpelingen
strijden om de prijs van de beste dirigent van het dorp. In 2017
won Mariette Steenvoorden, zij
mocht nu Cheek to Cheek van
Irving Berlin dirigeren. Deze

swingende song van o.a. Louis Armstrong en Frank Sinatra
bracht ze losjes met de muzikanten over het voetlicht. Dat
Free World Fantasy van Jacob

Vogelexcursie Loenderveense Plas
LOOSDRECHT - Ga mee met de
boswachter voor een prachtige
wandeling rond de Loenderveense Plas.
In dit gebied zijn veel bijzondere wintergasten te zien, zoals
het nonnetje, de brilduiker en
de krooneend. We wandelen
langs de plas om deze watervogels te spotten. Vergeet je verrekijker niet. Een gids van de

Vogelwerkgroep Gooi en omstreken helpt je de verschillende vogels te herkennen.
De Loenderveense plas is een
prachtig natuurgebied waar
Waternet een deel van het
drinkwater voor Amsterdam
en het Gooi voorzuivert.
Het gebied is normaal niet toegankelijk voor publiek, dus een
unieke kans om een kijkje te
komen nemen.

Wijdemeren in beeld

Wanneer: zaterdag 3 en
17
februari
om 10.00 uur;
geen kosten.
Aanmelden
en meer informatie:
w w w. w aternet.nl/loenderveenseplas

Wellicht het meest gehate gebouw van Kortenhoef, op de kop van de
Kerklaan in Kortenhoef. Op de Facebookpagina ‘Weg met die bloembakken’ staan honderden reacties, vrijwel allemaal negatief.

de Haan populair is, zowel bij
de spelers als bij publiek, komt
waarschijnlijk door de mix van
klassiek en pop. Het was opwekkend en melancholisch,
een lekker gevoel op een zachte winteravond. Eind mei is er
weer een Maestro-concert, nu
een speciale editie met de winnaars van de afgelopen vier jaar.
Dat mag u niet missen!

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 1 febr. film, vr. 2 febr. cabaret, zo. 4 febr. jeugd, do. 8 febr.
film, za. 10 febr. Wesopa Live
Muziekpodium. Info: www.
wesopa.nl
‘t Wijdehuis, een ontmoetingsplek voor iedereen die een
steuntje in de rug nodig heeft
om iets te ondernemen. Op
ma.- en do.middag van 12.30 –
16.30 (incl lunch + koffie/thee,
kosten €5,00). Wilt u meer weten of zich aanmelden: Herma
Kleve, Versa Welzijn, hkleve@
versawelzijn.nl of 035- 6231100

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl
Advertenties Info & prijzen,
advertentie@dunnebier.nl
of 0294 256200
Eindredactie:
• Herman Stuijver eindredactie
h.stuijver@hetnet.nl
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

