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Knotsgek carnaval in Turfendonk
en Schuimlikkerveen
KORTENHOEF/ ANKEVEEN- Het komend weekend kunt u volop
meedoen aan het carnaval in Turfendonk en Schuimlikkerveen.
Dan zullen met hotse klotse begonia en andere hits de dorpen
op z’n kop staan. Met hossen, zingen, lachen en drinken zullen
Schuimlikkers en Turftrappers alles uit de kast halen om u te entertainen.
Misschien hebt u niets met carnaval boven de rivieren, doch
voor beide gezelschappen is
het een feest van vriendschap,
verbroedering en gezelligheid.
‘Samen een feestje van het leven maken’ zingt prinses Eveline van de Kortenhoefse Turftrappers. Zij vormt samen met
prins Joop-1 (van de kwekerij
Ome Joop) en adjudant Joop en
hofdame Emma de hofhouding
van Zijne Hoogheid.
Prins Roy en prinses Kelly
(Schuimlikkers)

In Schuimlikkerveen werden
prins Roy -1 en zijn eega prinses Kelly op de 11e van de 11e
welkom geheten in het altijd
warme Wapen van Ankeveen.
In Kortenhoef was er een stijlvolle ontvangst met bitterballen in het Akkoord. De beide
Raden van Elf hebben de afgelopen maanden al heel vaak
de polonaise gelopen bij allerlei
gastverenigingen, maar staan
nu te popelen om de komende
drie dagen in eigen huis het begin van de vastentijd te vieren.

Turftrappers
Aanstaande vrijdagochtend is
de aftrap van het feestweekend, dan gaan de Turftrappers
naar de Antoniusschool in
Kortenhoef en daarna naar de
Jozefschool in Nederhorst den
Berg. Jong geleerd oud gedaan,
is de leus op beide katholieke scholen. ’s Avonds is er een
kroegentocht van Dirks Sportcafé via Bollie Blooper naar het
Wapen van Kortenhoef. Op zaterdagavond gaat iedereen los
in Hofpaleis het Akkoord. De
bekende Nederlandstalige zanger Dennis van Veen zal maar
liefst 2 keer optreden. Naast
uiteraard een wervelende show
van de lieftallige dansmariekes
en de huis-dj. Kom eens langs!
Het thema is ‘wereldwijd’, dus
dan kun je van alles aantrekken
om er toch een beetje leuk uit
te zien. De entree is gratis, dus
daar hoef je het niet voor te laten.

Turftrappers en Schuimlikkers roepen u op: ‘Lieve
mensen, schroom niet.
Stap over de drempel en
laat je even gaan. Dans en
zing mee op een van deze
dagen’.
Schuimlikkers
Bij de Schuimlikkers is dit jaar
het thema ‘de Jordaan’. Dat past
heel goed bij het prinsenpaar,
want prins Roy zingt in zijn

Kick-off Kas&Co
‘s-GRAVELAND- Op zaterdag 17
februari is de oﬃciële kick oﬀ
van Kas&Co aan de Kromme
Rade 5 (voormalige tuinderij
Krijn Spaan) van 14.00 uur tot
17.00 uur.
Afgelopen maanden is het team
van Kas&Co hard aan het werk
geweest om de basis te leggen voor een groen en creatief
jaar. Grondeigenaar Teeuwisse
(Intratuin) heeft in ieder geval
voor komend seizoen de oude

tuinderij van Krijn Spaan verpacht aan een consortium van
enthousiaste, kleinschalige en
groene ondernemers.
Dit jaar te verwachten: Workshops en cursussen op allerlei
gebied. Nadruk ligt op onze
groene ruimte, centraal staan
tuin en natuur. Groenteteelt:
komkommers, meloenen, tomaten en andere kasgroenten.
Bloemen: Vaste en eenjarigen,
zelfpluk en biologische bloembinderij, bijenplanten.

Op 17 februari kun je alvast
een voorproefje krijgen van alle
activiteiten die we gaan organiseren. Voor de kinderen zijn er
een paar leuke dingen te doen,
tussen 14.00 uur en 17.00 uur
zijn alle deelnemende onder-

vrije tijd echte Amsterdamse
smartlappen en andere deuntjes. In Ankeveen begint het
carnaval op vrijdagavond voor
de kinderen om 18.00 uur, uiteraard in het Wapen van Ankeveen van Stefan van Houten, de waard die zijn gasten
vertrouwt. Vanaf 20.30 uur is
er fris disco voor de leeftijd 11
t/m 17 jaar.
Het grote bal is op zaterdagavond vanaf 21.00 uur. Lachen,
gieren, brullen en feesten met
heel Schuimlikkerveen. Op
zondagmiddag is er vanaf 13.00
uur een Carnavalsoptocht
van de Schuimlikkers door
Ankeveen. Daarna sluiten de
Schuimlikkers aan bij de optocht van de Turftrappers in
Kortenhoef. Om 16.00 uur is er
een Afzakkersbal in het Wapen
nemers aanwezig voor tekst en
uitleg. Zaden: iedereen die interesse heeft in zaden of ze wil
uitwisselen met anderen is ook
van harte welkom. Kom kijken
in onze wereld!

Prins Joop en prinses Eveline
(Turftrappers)
van Ankeveen met een echte
Jordaanse zanger. Wie dat is,
houdt president Grijpink nog
even in de pocket. Maar, het zal
oorverdovend groots zijn, beloofde hij.
Samen
Op zondag 11 februari start de
elk jaar grotere optocht op de
hoek Kwakel, Kerklaan. Iedereen die mee wil doen kan daar
inschuiven om 13.45 uur. Een
ronde door het dorp. Ook de
Schuimlikkers doen mee. Dan
een terugkeer naar het tijdelijke Hofpaleis, waar om ca. 15.00
uur het Kindercarnaval zal losbarsten. Jeugdprinses Merle en
jeugdhofdame Pien zijn dan
ook aanwezig. Een gezellige
middag voor jong en oud, met
drinken en popcorn. Nieuw dit
jaar is een bewegingsparcours
voor de kinderen, onder leiding van Pascal Kempers. De
dansmariekes treden ook weer
op met een mooie show en de
jeugdraad is uiteraard aanwezig.
Doe mee!
Turftrappers en Schuimlikkers
roepen u op: ‘Lieve mensen,
schroom niet. Stap over de
drempel en laat je even gaan.
Dans en zing mee op een van
deze dagen’.
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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. 11 febr.: 09.30 uur: w&cv
Liturgiegroep,
Wo. 14 feb.: 09.30 uur: J.Dresmé,
Wo. 14 febr.: 19.00 uur: W. Balk.
◗ St. Martinus
Zo. 11 febr.: 09.30 uur: euch
J. Dresmé,
Wo. 14 febr.: 19.00 uur: euch
L. Wenneker,
◗ OLV Hemelvaart
Za. 10 febr.: 19.00 uur: euch
J. Dresmé,
Wo. 14 febr.: 19.00 uur: oec.
Willibrordkerk; liturgiegroep.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 11 febr.: 10.00 uur:
Ds. L.J.T. Heuvelman, Naarden,
Wo. 14 febr: 19.00 uur: Vesper
Ds. E.J. van Katwijk,
◗ De Graankorrel
Zo. 11 febr.: 09.30 uur:
Ds. D.J. Lagerweij.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 11 febr.: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 11 febr.: 09.30 uur:
Ds. A. Christ, Katwijk aan Zee.
◗ Oec. Streekgemeente
Zo. 11 febr.: 11.00 uur:
Dienst van Woord en Tafel met
Corrie van Egmond.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo.11 febr.: 10.00 uur:
Br. S. van Hattem.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 11 febr.: 10.00 uur:
Ds. E.J. Hempenius
16.00 uur: Ds. Klaas de Vries

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
Programma GooiTV
Vanaf 7 februari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
• TV Magazine met diverse onderwerpen • In Derde Termijn met
het eerste echte verkiezingsdebat. CDA en Goois Democratisch
Platform gaan met elkaar in discussie over Gooise Meren. Volgende week komt ook Wijdemeren aan de beurt. • RegioHub: over de
voedselbank. • Het twee-wekelijks gesprek met de burgemeester
van Hilversum, Pieter Broertjes.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Adverteren:
www.weekbladwijdemeren.nl

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
WAT
wo. 07 feb. 20.15 u. Film ‘The Theory of Everything’
do. 08 feb. 20.00 u. Gemeenteraad
vr. 09 feb.
18.00 u. Kindercarnaval Schuimlikkers
vr. 09 feb.
20.00 u. Jaarverg.+ lezing HK NdB. (Holl.-Am.)
vr. 09 feb.
20.00 u. Kroegentocht Turftrappers
za. 10 feb. 09.30 u. Spotjes
za. 10 feb. 20.00 u. Carnavalsavond Turftrappers
za. 10 feb. 21.00 u. Carnavalsavond Schuimlikkers
za. 10 feb. 14.00 u. Struinen met de boswachter
zo. 11 feb. 11.00 u. Struinen & knutselen met boswachter
zo. 11 feb. 13.30 u. Carnavalsoptocht Turftrappers
zo. 11 feb. 15.00 u. Kindercarnaval Turftrappers
zo. 11 feb. 16.00 u. Afzakkersbal Schuimlikkers
do. 15 feb. 17.30 u. Smakelijk gesprek + film
do. 15 feb. 19.00 u. CDA Fundraising Diner
vr. 16 feb.
20.15 u. Concert Chimaera Trio
za. 17 feb. 14.00 u. Kick off Kas & Co
zo. 18 feb. 16.00 u. Praisedienst
ma. 19 feb. 19.30 u Thuis wonen met dementie
21, 22, 23 feb.17.30/20.30 u. Theater in een busje
wo. 21 feb. 14.00 u. Thuis wonen met dementie
do. 22 feb. 20.15 u. Concert met Anna Fedorova
vr. 23 feb.
16.00 u. Politiek Debat Wijdemeren
24, 25 feb. 11.00/14.00 u.Theater in een busje

WAAR
Dillewijn, Ankeveen
Rading 1, Loosdrecht
Wapen van Ankeveen
Bergplaats, NdB.
start: Dirks sportcafé
Kidswereld, NdB.
’t Akkoord, K’hoef
Wapen van Ankeveen
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
Bez. Centrum NM ’s-Grav.
start Kwakel/Kerklaan
’t Akkoord, K’hoef
Wapen van Ankeveen
de Graankorrel ’s-Grav.
De Molen, Loodijk, Ankeveen
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Kromme Rade 5, ‘s-Grav.
Wilibrordkerk, N’horst
de Kuijer, J. Israëlsln 2, N’h.
vertr: De Dillewijn, Ankeveen
Veenstaete, Ouderg. 1, K’h
Oude Kerkje, Kortenhoef
De Drie Dorpen A’veen
vertr: De Dillewijn, Ankeveen
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Door: Saskia Luijer

Durf anders te denken in het Sociaal Domein
Donderdagavond 1 februari
organiseerde de gemeente Wijdemeren de bijeenkomst ‘Durven, doen en vertrouwen in het
Sociaal Domein’ voor inwoners
en samenwerkingspartners zoals vrijwilligers, ondernemers
en medewerker uit onderwijs
en zorg.
“Buiten de box denken begint
met het loslaten van het beeld
van wat zou moeten zijn en
open staan voor wat zou kunnen zijn.” Met deze spreuk eindigde wethouder Betske van
Henten de bijeenkomst en vatte
daarmee de kern van de avond
samen. Het was een ‘omdenkavond’ in het gemeentehuis.
Een eerste aanzet om samen
met alle betrokkenen in het
Sociaal Domein anders te kijken naar de ondersteuning die
inwoners krijgen. Hoe kan het

budget voor zorg, welzijn, werk
en inkomen op een andere
manier worden ingezet? Meer
vanuit de wens van de bewoners, met oplossingen die beter
aansluiten bij wat de mensen
zelf aandragen? Hierover ging
de gemeente in gesprek met
een afvaardiging van o.a. de
ouderzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, huisartsenpraktijken, woningbouw, MEE en het sociaal
wijkteam.
Wat is er nodig?
Want hoe doe je dat nou? Hoe
lever je dat maatwerk, die
meest passende oplossing?
Omdat dit makkelijker gezegd
is dan gedaan, nam Harry
Kruiter (van Instituut Publieke
Waarden) de aanwezigen mee
in het anders durven denken.
Hij schetste dat veel organisa-

ties vooral denken vanuit hun
eigen richtlijnen, protocollen
en procedures. Dat geeft routine, houvast en het gevoel dat je
het goed doet, zoals het hoort.
Maar die regels vanuit de eigen
invalshoek zijn soms nèt wat
anders dan bewoners nodig
hebben. Daarom zijn volgens
Kruiter de belangrijkste vragen
die gesteld moet worden: Wat
wil iemand eigenlijk zelf? Wat
moet er echt opgelost of behandeld worden? Welke ruimte is
hiervoor binnen de bestaande routines? Hoe groot is de
marge tussen de regels? Welke
uitzonderingen kun en mag je
prima maken? “Durf anders te
denken en doe dan ook zoals je
gedacht hebt” was zijn oproep.
Experimenteerbudget
Om te oefenen in het doorbreken van vaststaande patronen

ging men aan de hand van casussen met elkaar in gesprek.
Op zoek naar oplossingen voor
inwoners die door de wirwar
van regels niet de zorg en opvang krijgen die ze nodig hebben. Het was een uitdaging
om het op een andere manier
te doen. Om creatief te denken, buiten de geijkte wegen.
En juist dat wil de gemeente

Wijdemeren graag faciliteren.
“Onze insteek is om na te denken over hoe je dat nu anders
organiseert” motiveerde Betske
van Henten. “Daarbij kunnen
we experimenteerbudget inzetten voor oplossingen die niet
per se binnen de regels passen.
Er is speciaal maatwerkgeld beschikbaar om dit uit te voeren.
En soms hoeft dat niet eens.”

Nieuwsgierigheid en enthousiasme voor CCK
KORTENHOEF – Woensdag 31
januari organiseerde de gemeente Wijdemeren een informatieavond voor omwonenden van het nieuwe Cultureel
Centrum Kortenhoef (CCK).
Door: Saskia Luijer
In de foyer van De Dobber
liggen bouwtekeningen en
afbeeldingen die met nieuwsgierigheid worden bekeken.
Een enkeling stelt een kritische vraag maar het enthousiasme voor het CCK voert de
boventoon. Men kijkt uit naar
het Culturele Centrum dat op
1 april aan de Parklaan moet
staan. Tussen de praktijk van
de fysiotherapeut en basisschool De Regenboog is deze

week een flinke kuil gegraven.
Daar verschijnt binnenkort een
klein gebouw dat ruimte biedt
aan een minitheater met plek
voor 75 toeschouwers. In De
Dobber is een deel van de tribune inmiddels gedemonteerd
en ook de verlichting is ontmanteld. Bruikbare materialen
die een plek krijgen op de nieuwe locatie. Naast de theaterzaal
van 5 rijen met 16 stoelen, zal
daar ook een foyer beschikbaar
zijn. Hiertoe wordt een klaslokaal van De Regenboog omgebouwd, dat eerder in gebruik
was voor naschoolse opvang.
Via de foyer komt er ook een
doorgang naar de basisschool.
Vitaler winkelcentrum
Erik Verkerk, projectleider na-

mens gemeente Wijdemeren,
deelt het enthousiasme van de
bezoekers voor het kleinschalige theater. Hij legt uit dat
het project ook noodzakelijk
is om de Meenthof te kunnen
opknappen. Door de verkoop
van De Dobber komt er geld
vrij om een vitaler winkelcentrum te creëren. Daar sluit
wethouder Theo Reijn op aan.
“We hebben vorige week door
de extra kosten voor het CCK
even een wake-up call gekregen. Een hele vervelende. Maar
je het moet het ook in perspectief blijven zien en je realiseren
wat we allemaal niet kunnen
doen als we dit niet doorzetten.
Het is toch een dominospel. Als
het ene omvalt, valt alles.”

De Lokale Partij gaat naar
het Europees Hof
Het gedram waarmee de provincie Noord-Holland de fusie
doordrukt is volstrekt ondemocratisch stelt De Lokale Partij al
vanaf het begin. Gemeenteraad
en inwoners staan buitenspel.
Dat is onacceptabel in een democratische rechtsstaat. Fopverkiezingen noemden we de
komende gemeenteraadsverkiezingen een jaar geleden. En
dat is precies de zere plek waarop lokale collega Rob Bruintjes
(DAB) uit Blaricum de vinger
legt. In de Gooi- en Eemlander van afgelopen zaterdag legt
Bruintjes het haarfijn uit. De

provincie houdt zich niet aan
de ARHI-termijnen, raadsleden weten niet waar ze aan toe
zijn na de verkiezingen. Het
passieve kiesrecht wordt geschonden en omdat de provincie geen officieel besluit heeft
genomen ontbreekt de mogelijkheid van beroep. Dat is in
strijd met het Europees Verdrag
voor de Rechten van de Mens.
Passief kiesrecht is een grondrecht. De Lokale Partij heeft
afgelopen 4 jaar zeer actief opgetreden in het fusiedossier en
blijft dat doen. Schending van
een grondrecht accepteren wij

niet klakkeloos evenals een opgelegde ongewenste fusie. Laat
het Europees Hof zich er maar
eens over buigen.
De Lokale Partij hoeft er niet
lang over na te denken. Haak
de caravan maar aan, wij gaan
naar Straatsburg. Bruintjes was
verheugd dat wij hem belden
en zijn idee ook voor Wijdemeren willen inzetten. Het recht
zal zegevieren en daarmee de
democratie. Een pas op de
plaats voor fusie.
Alette Zandbergen & Gert Zagt

Meer dan toneel
Toneelvereniging DSO wordt
de hoofdhuurder van het CCK.
Ook de scholen uit de buurt
mogen er gebruik van maken.
Volgens Judith Voigt van DSO
is het nog een beetje experimenteren: “We zijn alle mogelijkheden van wat er nog meer in het
theater kan op een rijtje aan het
zetten. Het toneel is er natuurlijk vooral ’s avonds en ook niet
elke dag. Er is veel meer mogelijk, ook voor andere huurders.
Het wordt een multifunctioneel
gebouw voor de hele gemeenschap. Bijvoorbeeld voor een

lezing, een filmvoorstelling, de
klaverjasclub of Zumba les.” Als
alles volgens planning verloopt,
kan de vereniging in april het
pand betrekken, al zal er dan
binnen ook nog een en ander
moeten gebeuren voordat de
eerste voorstelling op de planken staat. “Maar goed” besluit
Voigt, “schouders eronder met
zijn allen. Met een hoop mensen kun je een hoop werk verzetten.”

Vier taarten van PvdA/GroenLinks
14 februari is het Valentijnsdag! Valentijnsdag is de dag
waarop geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen of kaarten.
PvdA/GroenLinks wil op
deze dag een aantal markante
inwoners in het zonnetje zetten. Het gaat om inwoners en

ondernemers die allemaal op
hun eigen wijze maatschappelijk betrokken zijn bij Wijdemeren. Op 14 februari gaan
wij vier inwoners verrassen
met een taart. Wie het zijn dat
blijft nog even een verrassing,
zoals het hoort op Valentijnsdag!
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375
Tandprothetische
praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties klaar terwijl u wacht (ind.
mogelijk). E. du Perronstraat 38,
1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat,
compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 106,
Ned. Den Berg. 0294-251451.

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.

Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Div. bedrijfs/opslag ruimtes te
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2
Ind. Terrein “De slenk” Telnr:
035-656 3517 Frans@verhuizers.nl
Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
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

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
Te Huur Wijdemeren
Prachtige bedrijfsunits
(2017) van 125, 187 en 312 m2
1e klas kantoren in ‘s-Graveland:
28 m2, 42 m2, 52 m2, 60 m2,
100 m2, 185 m2. Info:
De Witte Raaf makelaars
035-656 2624
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
Wij hebben op vrijdag van
10.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot
15.30 uur haak- en brei inloop.
Wij hebben hierin groot assortiment boeken en maken er gezellige uurtjes van. Hobbykelder,
Laarderweg 28, Bussum
Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com
MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keuze
aan mooie stoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 / 035 6562959.
Te koop droog
berken haardhout.
Per krat gestapeld 2 m3 € 240,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl
Te koop: klein huisje aan
Moleneind aan water op
gehuurde grond.
Vraagprijs €7.500.info: smi02953@planet.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
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Hovenier uit Ankeveen
zoekt ZZP, bel 0650423424
Eet je spieren en
gewrichten gezond!
Leer & Proef
Donderdag 15 februari
Landgoed de Rading,
Hilversum. Meer info:
www.treaschoonderwoerd.nl
Mooie Vak.Bungalows WiFi
Eekhoorn,Kikker,Fazant.
Goede fiets/wandel omgeving
www.twentehuisjes.nl
Denekamp 0541626578
Fam.h.meinders@ziggo.nl
Tuinders LET OP
pootaardappelen en plantuien
zijn weer verkrijgbaar bij:
TUINCENTRUM BOSSON
Loodijk 7A ‘s-Graveland
Tel: 035-656 25 13
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
FEESTJE BIJ U THUIS
ZONDER KOPZORGEN?
CULINAIR AAN
HUIS REGELT HET!
Bel gerust voor informatie
of bezoek onze website.
0294-254338/06-21687778
www.culinairaanhuis.nl
Te huur Winkel/Kantoor/
showroom/ Werkplaats 85m2
te huur, ZONDER WURGCONTRACT. 700 pm All-in
`s-Graveland 035-6550705

Kopij
Aanleveren van tekst
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.
Aanleveren advertenties
Als (HR)PDF of EPS bestand voor
maandag 10.00 uur.

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 8 febr. film, vr. 9 en za. 10
febr. Wesopa Live Muziekpodium, do. 15 febr. film, za. 17 febr.
toneel. Info: www.wesopa.nl
Iedere vrijdag gratis inloopspreekuur van Versa Welzijn op
de Lindelaan 98, Loosdrecht.
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor
vragen over (financiële) administratie en beantwoord en (digitale) formulieren.
Zingen? Dat kan bij het Gemengd Koor Wijdemeren. Zij
repeteren elke woensdagavond
van 8-10 uur in de Bergplaats,
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U
bent van harte welkom!
Elke donderdagavond klaverjassen in ’t Achterom (achter
r.k. kerk aan de Kerklaan in
Kortenhoef). Tussen 21 sept.
en 26 april, aanvang 20 uur.
Competitie of gewoon gezellig.

Sociaal Cultureel
Centrum Nederhorst

Activiteiten
februari 2018
Info: jagerkui@xs4all.nl / 0615582425
Digitaalhuis
Elke dinsdagmiddag Digitaalhuis v.a. 14.00
uur. Heeft u moeite met lezen/schrijven,
Annette of Peter willen u graag helpen.
Historische Kring
Do. Van 19.30 uur – 21.00 kunt u terecht bij
de Historische Kring.
Kinderopvang
Alle dagen zorgen deskundige medewerkers van kinderopvang Thuiz- bij voor
kindertjes van 0 – 4 jaar. Voor informatie
Chantal de vries. Tel. 06 33 64 74 60
Huiswerkbegeleiding ook in het SCC
Rene van de Heisteeg helpt uw zoon/dochter het tentamen, examen positief af te ronden. Info. Renevandeheisteeg@live.nl
Nieuwe exposant: Nico de Vries
Dagelijks kunt u de bijzondere olieverfschilderijen bewonderen. Dieren zijn de inspiratiebron. Van 8.00 – 18.00 uur.
Reparatieteam
Kleermaker Raﬁk en elektricien Touma zijn
alle zaterdagen van 11.00 – 13.00 uur aanwezig. Gooi niets weg maar laat het door
onze deskundigen repareren. Zij doen dit
gratis. Koﬃe en thee staan klaar.
’t Wijdehuis
Inloop voor jong en oud, van 9.30 – 12.00
uur. Voor een ieder die zin heeft in een kopje
koﬃe/thee. Je kunt hier ook terecht met
vragen over wonen, welzijn of mantelzorg.
Je bent van harte welkom.
Ontmoetingsgroep
Van 12.30 – 16.30 uur kun je buurtgenoten
ontmoeten en vrienden maken. Waar activiteiten voortkomen uit interesse van de deelnemers. Info: Versa Welzijn 035 6231100
Vraag naar Herma Kleve of Iris Klarenbeek.

Sociaal Cultureel Centrum
Nederhorst den Berg
Blijklaan 1, LT Nederhorst den Berg
www.bergsecultuur.nl, 06 155 82 425
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Door: Herman Stuijver en Niels van der Horst

Steenbreek, regenton en zonnepanelen

‘Leuke dingen voor duurzaamheid’
WIJDEMEREN- Wethouder JanJaap de Kloet presenteerde
een paar ‘leuke dingen voor de
duurzaamheid’ in Wijdemeren.
De gemeente doet mee aan de
actie ‘Steenbreek’ die al door
veel gemeentes wordt uitgevoerd. Door de klimaatverandering kunnen we in de toekomst helaas nog veel meer
regen verwachten. Een onstuitbare ontwikkeling. Al het
water afvoeren naar de Waterzuivering is een kostbare zaak.
Daarom is het beter als het
hemelwater langs natuurlijke
weg verdwijnt in de aarde. Met
Steenbreek beoogt de gemeente
dat inwoners hun tegels of klin-

kers vervangen door plantjes of
gras.

Met Steenbreek beoogt de
gemeente dat inwoners
hun tegels of klinkers
vervangen door plantjes of
gras.
De wethouder speelt met het
idee om particulieren daarvoor te belonen met een kistje
planten. In diezelfde lijn start
de actie ‘Regenton’ in de wijk
Overmeer, Nederhorst den
Berg. Daar is men bezig om
het hemelwater en rioolwater
te scheiden. Wie daar op vrijwillige wijze aan meewerkt,

krijgt van de gemeente een regenton in de tuin. Dan kun je
op milieuvriendelijke wijze een
paar hectoliter hemelwater opvangen. Wijdemeren heeft een
budget van 100.000 euro extra op de post ‘duurzaamheid’,
naar aanleiding van een PvdA/
GroenLinks-motie. Daarvan
gaat de helft naar een ambtenaar die het beleid zal coördineren en er wordt 50.000 euro
gestoken in concrete projecten.
Zonneweide
Uit het potje ‘duurzaamheid’
gaat ook 35.000 subsidie naar
de Energiecoöperatie Wijdemeren (in oprichting). Onder
leiding van Anne Marie Poorthuis heeft deze groep het plan

om inwoners te motiveren
om lid te worden voor het
collectief plaatsen van zonnepanelen. Daarvoor wil
men voorlichtingsavonden
organiseren en uiteraard
onderzoek doen naar geschikte plekken voor een
zonneweide.
Bovendien
wil de coöperatie energiecoaches zoeken die mensen adviseren over maatregelen
om energie te besparen. Wethouder De Kloet denkt dat er
voldoende personen zijn die
kennis hebben om dat op vrijwillige basis te doen. Hij vindt
het zinvol om dit particuliere
initiatief financieel te ondersteunen. In het najaar van 2018

Voor Wijde Blik
KORTENHOEF – Woensdag 31
januari was er vanuit de provincie Noord-Holland een bijeenkomst georganiseerd over
stiltegebied Wijde Blik. Uit onderzoek van de Natuur en Milieufederatie blijkt dat de Wijde
Blik niet aan de criteria voor
stiltegebieden voldoet.
Alle betrokken partijen konden
aanschuiven om de problematiek te bespreken. Een van de
aanwezigen was wethouder Jan
Jaap de Kloet.
Stiltetafel
Het idee van een stiltetafel was
om alle betrokkenen van het
stiltegebied met elkaar in gesprek te krijgen. Zo was het
mogelijk gezamenlijk een goed
totaalbeeld te vormen van alle
ter zake doende aspecten. Uiteindelijk doel was door de gecombineerde denkkracht met
maatregelen te komen die er-

toe gaan leiden dat weer aan
de norm van een stiltegebied
wordt voldaan. Zo schoven
onder andere bewoners, ondernemers, gemeente en provincie
aan tafel. Gastheer was Hans
van de Laan de Vries van Jachthaven Kortenhoef. “Mooi om
te zien dat ook een ondernemer
als Hans, voor wie watersport
heel belangrijk is, zich heel
goed bewust is van de waarde
van het natuurschoon. Het is
natuurlijk een van de redenen
dat toeristen hier komen”, aldus
Jan Jaap de Kloet. Ook hij bekijkt de zaak van verschillende
kanten. Hij is verantwoordelijk
voor zowel de portefeuille milieu & duurzaamheid als die van
recreatie & toerisme.
Zoeken naar evenwicht
Een van de criteria is het geluidsniveau. Deze mag de 40
decibel niet overschrijden. Een
belangrijke bron van de geluids-

overschrijding is de Vreelandseweg (N201). De geluidshinder
daarvan krijg je niet zomaar
weg. “Gewoon even een muur
plaatsen kan niet zomaar” legt
Jan Jaap de Kloet uit met het
oog op het aangezicht van en
het uitzicht op het natuurgebied. Ook op gespannen voet
met de decibellengrens leeft het
(gemotoriseerd) watertoerisme en eventuele groei daarvan.
Daarmee komt ook meteen
een deel van de doelstellingen
van Het Gebiedsakkoord om
de hoek kijken: verbetering
van het gebied met het oog op

toerisme. Belangrijkste ingrediënt van de geboorte van dat
akkoord was weer het geld dat
beschikbaar werd gesteld vanuit
de pot Groene Uitweg- gelden.
Dat hield kort gezegd in dat de
natuur die bij de reconstructie
van de A1, A6 en A9 verloren
was gegaan in Wijdemeren zal
worden gecompenseerd. In dat
licht is de status van de Wijde
Blik ook van belang. Aan de ene
kant natuur moeten compenseren en aan de andere kant een
‘degradatie’ van de Wijde Blik,
voelt als water naar de zee – of
beter – plas brengen.

Met 7 gratis stoelen

CDA organiseert Fundraising Diner
ANKEVEEN- Donderdag 15
februari organiseert het CDA
Wijdemeren een Fundraising
Diner in restaurant De Molen
aan de Loodijk in Ankeveen.
Het diner start om 19:00 uur;
vanaf 18.30 uur bent u welkom
voor het aperitief.
Met dank aan restaurant De
Molen e.a. worden ook de locatie en de ingrediënten van het
diner vrijwel geheel gesponsord.
Voor dit diner zijn ook een
aantal CDA -tafelgenoten uit-

genodigd: partijvoorzitter Ruth
Peetoom, Tweede Kamerleden
Michel Rog en Hanke Bruins
Slot, Statenlid Dennis Heijnen
en natuurlijk de wethouders
Betske van Henten en Theo
Reijn. En wellicht komt – op
weg naar huis – ook de Bussumse CDA-minister van financiën Wopke Hoekstra nog
even langs voor het dessert.
Tijdens de avond wordt onder
leiding van Gé Leurs ook een
veiling gehouden die ten goede
komt aan de campagnekas van
het CDA Wijdemeren.

Zeven gratis stoelen
Aan dit CDA Fundraising Diner kunnen maximaal zeventig
personen deelnemen. Zeven
stoelen zijn gereserveerd voor
inwoners die minder daadkrachtig zijn en toch willen
deelnemen. Zij kunnen zich
aanmelden om kans te maken
voor gratis deelname bij bestuursvoorzitter Ymkje van ‘t
Riet, telefoon 06 -25 38 16 74.
Eventuele loting gebeurt door
het bestuur.

Aanmelden
Aanmelden; maak € 65,00 p.p.
over op: NL15 RABO 0302
2771 02 t.n.v. CDA Wijdemeren o.v.v. Fundraising Diner. Of
mail naar: secretaris@wijdemeren.cda.nl (telefonisch: 06 – 50
22 31 99). U betaalt dan contant bij aanvang van het diner.
Nadere informatie over de inhoud van dit persbericht is verkrijgbaar bij:
Ymkje van ‘t Riet, bestuursvoorzitter CDA Wijdemeren,
telefoon: 06 - 25 38 16 74

moet er meer bekend zijn.
Daarnaast is de gemeente zelf
ook bezig met een zonneweide. Waarschijnlijk bij de gemeentewerf Kortenhoef is plek
voor 192 zonnepanelen die de
back-up service ter plekke van
stroom kunnen voorzien.

Positief
De Kloet is ook sterk betrokken bij Het Gebiedsakkoord en
vond de avond mede daarom
zeer nuttig en belangrijk om bij
te wonen. De wethouder was
blij met de sfeer aan de tafel.
Hij zag hoe iedereen open het
gesprek aan ging en constructief mee wilde denken. Over
de uitkomsten viel nog niet
echt iets zinnigs te melden en
dat zou ook prematuur zijn.
“Alle opmerkingen, ideeën en
potentiële oplossingen worden
verzameld en bij een volgende
bijeenkomst gepresenteerd”. De
uitnodiging voor deze vervolgstap volgt.
Geleend of gestolen?
In de ochtend van zondag
3 februari miste ik een betonnen sierdennenappel (50
cm hoog en heel zwaar) uit
onze voortuin aan het Zuidereinde. Ik zal het heel fijn
vinden als deze dennenappel
geleend blijkt te zijn en binnenkort terugkomt op zijn
eigen plekje in onze tuin.
Lithos beste bouwer
Kopers vinden Lithos bouw
& ontwikkeling de beste bouwer van de provincie Utrecht.
Met een 7,8 is Lithos daarmee de derde beste bouwer
van Nederland. ‘Kwaliteit en
tevredenheid zijn onze uitgangspunten. Ik ben dan ook
echt heel blij en trots dat we
opnieuw zijn uitgeroepen
tot de beste bouwer van de
provincie’ meldt Gert van
Uffelen, directeur van Lithos.
Lithos bouwt ook de wijk
NederVecht in Nederhorst
den Berg.
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Bakker, wat loop je raar!

Lezers schrijven...

Grote bokkenpoten

Dat was even schrikken! 2017 erkend dat Wijdemeren een bestuurs-

€ 1,79 per stuk
3 + 1 gratis € 5,37
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Op 24 januari jl. schrok de fractie PvdA/
GroenLinks Wijdemeren enorm van de brief
die Frank Senteur, kandidaat-raadslid op de lijst
van De Lokale Partij, had verstuurd. Senteur
gaf in die brief aan dat er een ‘verontrustende
dreiging’ voor de deur staat. Bij een mogelijke
fusie van Wijdemeren met Hilversum (‘vijandige overname’) zal Hilversum al zijn verkeers -en
huisvestingsproblemen oplossen met nieuwe
wegen, bedrijfsterreinen en woningbouwprojecten op het grondgebied van Wijdemeren.
‘Niemand zit op deze verkwanseling van onze
groene ruimte te wachten’. En dus is het advies
van Frank Senteur om op een partij te stemmen
die tegen zo’n fusie is. Hij beweert dus dat allerlei wetten en voorschriften die we in Nederland
kennen ter bescherming van het groen en de natuur niet voor Hilversum gelden. In onze ogen
is dat bangmakerij die nergens op gebaseerd is.
In hedendaags jargon heet dat fake-news.
De Lokale Partij heeft in het debat eind

‘Natuur’

Onlangs
publiceerde
uw
blad een interview met Piet Ambachtsheer en
wethouder Van Henten onder de kop ‘Natuur
Ankeveensepad is nu een puinhoop’. Deze kop
spreekt boekdelen. Het is letterlijk een puinhoop op het ‘schapenweitje’. Vijf, zes meterhoge
bergen zand, stenen, aarde (soms vervuild) zijn
op het weitje gedumpt. Overblijfselen van werkzaamheden aan het riool in Nederhorst.
In een presentatie voor belangstellenden in december 2016 bevestigde wethouder Reijn alles
weer in de oorspronkelijke staat zou worden teruggebracht. Over dumping op het weitje werd
niet gerept. Ik ga er echter vanuit dat de wethouder woord houdt
Uit het interview in het blad citeer ik het volgende: ‘Dat Piet Ambachtsheer het cynisch
vindt dat het weitje totaal omgeploegd is en dat
de ‘natuur’ dus blijkbaar nu niet meer belangrijk is, begrijpt Betske van Henten. ‘Het stuk
had de bestemming ‘natuur’, maar voor mij was
het niet meer dan een schapenweitje. Ik had ook

krachtprobleem heeft. En dat dit opgelost
zou moeten worden door een ambtelijke fusie van Wijdemeren met de Hilversum en
Gooise Meren. Het verbaast ons niets dat
die twee bestuurskrachtige gemeenten dat
niet gaan doen. Dat zouden ze alleen moeten doen om Wijdemeren te ondersteunen.
Het einddoel van De Lokale Partij is dat de gemeente Wijdemeren opgaat in 1 grote gemeente in het Gooi, met 240.000 inwoners, inclusief
Hilversum.
Het is voor Frank Senteur en de Lokale Partij
te hopen dat die grote nieuwe gemeente niet al
haar problemen gaat oplossen op het grondgebied van Wijdemeren. Of speelt dat probleem
dan niet meer? Ons advies: trek u niets aan van
bangmakerij en stem op een partij met een reëel
beeld over de bestuurlijke toekomst van Wijdemeren. Waarbij we opgaan in een groter geheel
en de kracht van onze kernen behouden.
Stan Poels, fractie PvdA/GroenLinks
niet zo’n hoge pet op van de natuurwaarde.’
Let wel, een bestemming ‘natuur en recreatie’
wordt zo afgedaan. Op zo’n bestemming wordt
gestort. Dan is het natuurlijk gemakkelijk te
beweren dat je niet zo’n hoge pet op hebt van
de natuurwaarde, als je medeverantwoordelijk
bent voor de stort.
Maar het verhaal is nog niet af. Direct aan de
linkerkant van het Ankeveensepad, gezien
vanuit het centrum van het dorp, zijn nieuwe
plannen in voorbereiding voor de bouw van 4
twee- onder-een-kap- woningen in de vrije sector. Veel oude bomen en groen en het slootje
moeten daarvoor verdwijnen en maken plaats
voor stenen.
Weer verdwijnt natuur langs het Ankeveensepad, een wandelpad onderdeel van de Bommelsteinroute, gelegen tegen het centrum van
het dorp, aansluitend aan het gebied van Natuurmonumenten--.
Marius Knijﬀ, Vaartweg, NdB
(op persoonlijke titel)

Gele Brug hersteld in Ankeveen?

ANS STREEF

Naar aanleiding van dit bericht in Weekblad
Wijdemeren van 24 januari een aantal opmerkingen. Er wordt een geheel nieuwe brug gebouwd die aan de hedendaagse eisen zal moeten
voldoen. Het betreft dus geen restauratie en is
daarom ook geen historische brug, Verder heeft
de brug niets met ‘cultuur’ te maken. Betalen de
inwoners van Ankeveen extra bouw- en onderhoudskosten? De andere Wijdemeerders zitten
namelijk niet te wachten op een belastingverhoging. Daarnaast zijn er genoeg wegen, fiets- en
voetpaden in de gemeente die onderhoud nodig hebben. Voor schaatsers heeft die brug t.o.v.
de plassen geen meerwaarde. Het moet heel

lang vriezen voordat het ijs op de hoek bij het
Bergsepad en onder de brug daar dik genoeg is.
De kans daarop wordt steeds kleiner gezien de
temperatuurstijging. Een stukje historisch aanzicht terugbrengen? Terug naar het zandpad en
een ophaalbrug zoals op de oude foto? Een ophaalbrug waar auto’s over rijden en een fietspad
ernaast heeft geen enkele historische waarde.
‘Het is nu een racebaan’. In de regel zijn het vaak
de bewoners zelf die op dergelijke plaatsen (te)
hard rijden. Het is volgens mij een goed voorbereide 1 aprilmop.
G. van Schaik, Kortenhoef

OOK VOOR THEORIE LES
SEAN

Lid ABAN

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

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

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

Gemeente zet in op groei sociale woningen

Prestatieafspraken Wijdemeren 2018 ondertekend
WIJDEMEREN - Op woensdag
31 januari zijn de prestatieafspraken voor 2018 getekend
door de gemeente Wijdemeren, huurdersorganisaties en
woningcorporaties de Alliantie
Gooi en Vechtstreek, Vecht en
Omstreken en Het Gooi en Omstreken.
De voortgang van de afspraken
en ambities in de prestatieafspraken 2017 zijn met deze
ondertekening door alle partijen opnieuw bevestigd. “Ik ben
trots op wat er bereikt is het afgelopen jaar in samenwerking
met de huurdersorganisaties,
gemeente en corporaties”, aldus
wethouder Betske van Henten.

onderstreept dat: ”Wij richten
ons op de kern Loosdrecht en
spannen ons in ook hier sociale
nieuwbouw te mogen realiseren.” Met de oplevering van De
Oranjerie, de bouw van Erve
Knorr en de Godelindehof
wordt hard gewerkt om de ambitie waar te maken. Verwacht
wordt ook dit jaar te starten
met bouwen in Nederhorst den
Berg. Binnen drie jaar worden
zo 120 sociale woningen opgeleverd.

“Het belangrijkste uitgangspunt van deze prestatieafspraken is groei van
voldoende, betaalbare en
Groei sociale woningen
kwalitatief goede sociale
Maarten van Gessel, direc- huurwoningen
teur-bestuurder Het Gooi en
Omstreken: “Het belangrijkste
uitgangspunt van deze prestatieafspraken is groei van
voldoende, betaalbare en kwalitatief goede sociale huurwoningen (huur minder dan 710
euro, koop tot 180.000 euro).”
Ook directeur Bert van Rossum van Vecht en Omstreken

Duurzame woningen
Joan van der Burgt, directeur
de Alliantie: “We streven altijd naar duurzame kwaliteit.
Woningen waar mensen zich
thuis voelen en veilig, gezond
en comfortabel kunnen leven.
Door duurzame bouw, duurza-

me inkoop en circulair werken
ondersteunen en versnellen we
met elkaar de transitie naar een
duurzame wereld.”
Taskforce
“Een belangrijke afspraak was
ook de oprichting van een taskforce met vertegenwoordigers
uit de gemeente en corporaties,
die actief op zoek gaat naar
locaties voor nieuwbouw of

transformatie van bestaande
gebouwen. Dat is gelukt; er zijn
al acht locaties aangewezen.
Ook dit jaar blijft de taskforce actief. Allemaal manieren
om de doorstroming op de
woningmarkt te bevorderen,
de dorpen te verjongen en de
leefbaarheid in Wijdemeren te
vergroten,” sluit wethouder Van
Henten af.

2e Wijdehuis geopend
NEDERHORST DEN BERGVoortaan kunnen Bergers ook
terecht in ’t Wijdehuis op de
woensdag. Wethouder Betske
van Henten verrichtte samen
met vrijwilliger Mies Lubbe de
openingshandeling.
De flyers op de vloer leidden de
bezoekers naar de ruimte waar
vanaf 7 februari op twee dagdelen mensen kunnen samen
komen in het Sociaal Cultureel
Centrum. Versa-medewerker
Iris Klarenbeek vertelt: “Er zijn
twee groepen. Op de ochtend
een inloop voor iedereen die zin
heeft in een kopje koffie of thee
en een praatje en ’s middags is
er een ontmoetingsgroep voor
mensen die een steuntje in de
rug nodig hebben om iets te
ondernemen.” Het is een plek
waar je je veilig voelt en waar
iemand is die naar je luistert. Er
is altijd iets te doen en waar de
activiteiten voortkomen uit de
interesses van de deelnemers.
Yvonne ziet het helemaal zitten
om mee te doen in de ontmoetingsgroep. “Sinds ik weduwe
ben, heb ik weinig contacten.
Mensen beloven van alles,
maar echt iets doen, ho maar.
Ik heb haast niks, dus dit lijkt

me wel een aardige bezigheid.
Ik hoorde ervan toen ik bij
de kapper was. Ik heb genoeg
meegemaakt, dus bij mij is er
altijd stof om te praten.” Ook
het echtpaar Opstal wil aansluiten op de woensdagmiddag.
“Ja, gezellig samen spelletjes
doen. Ik denk aan dammen,
schaken en puzzelen” vertelt
mevrouw. “En samen koken
kan ook” voegt Iris Klarenbeek
toe. Het is een geruststelling
voor meneer en mevrouw Opstal dat je ook weleens een keer
kan overslaan, want soms zijn
ze op vakantie. Voor de ontmoetingsgroep moet je je aanmelden. Ook de huisartsen zijn
op de hoogte en er liggen ook
overal in het dorp flyers. De
middaggroep is van 12.30 tot
16.30 uur, inclusief lunch. Als
de kostprijs een probleem is,
kan Iris dat eventueel oplossen.

Het is een plek waar je
je veilig voelt en waar
iemand is die naar je
luistert.
Praten en vragen
Voor de inloop ’s ochtends hoef
je je niet aan te melden. Je kunt

tussen 9.30 en 12 uur zomaar
binnen stappen. Behalve voor
wat gezelligheid kun je er ook
terecht voor vragen over wonen, welzijn of mantelzorg.
Herma Kleve van Versa Welzijn
was blij met de opening van
het tweede Wijdehuis in Wijdemeren. Ze wees op de grote
behoefte. In Veenstaete in Kortenhoef draait al geruime tijd
een Wijdehuis op twee dagdelen per week. Binnenkort komt
er een derde in Loosdrecht in
het DrieLuik aan het Lindeplein. De wethouder zei dat het
Sociaal Cultureel Centrum al
een buurthuis is voor jong en
oud. Van de Historische Kring
op de eerste verdieping tot de
Kinderopvang Thuiz Bij in de

blauwe zaal. De komst van ’t
Wijdehuis betekent een versterking van de buurtfunctie.
Mies Lubbe las de oproep in
dit blad en bood zich direct aan
als vrijwilliger. “Voor mij is het
ook een moment om in contact
te komen met mensen.”
Daarna was het tijd voor gebak
en koffie. De toekomst van ’t
Wijdehuis werd met optimisme
ingeluid.
Meer weten?
Wilt u meer weten? Of wilt u
zich aanmelden? Bel naar Versa
Welzijn: 035- 623 11 00. Vraag
naar Iris Klarenbeek (iklarenbeek@versawelzijn.nl) of Herma Kleve (hkleve@versawelzijn.nl)

(v.l.n.r.) De 3 bestuurders van woningcorporaties, wethouder Van
Henten en 2 vertegenwoordigers
van huurdersorganisaties

Rectiﬁcatie Dorpsbelangen
Tientallen mensen hebben
afgelopen week tevergeefs
geprobeerd de website van
Dorpsbelangen te bereiken.
Door een blunder van de
redactie stond het verkeerde adres vorige week op de
Verkiezingspagina. Het juiste
adres is: www.dorpsbelangen.nu. Met excuus voor de
schade!
Rommelmarkt
De voorbereidingen voor de
Rommelmarkt op 8 september zijn alweer in volle gang.
Hebt u nog mooie spullen
waar u niets meer mee doet,
wij zijn hier heel erg blij mee.
Deze worden verkocht op de
jaarlijkse Rommelmarkt bij
de O.L.V. Kerk in Nederhorst
den Berg. Dus ruim uw zolders en schuren op! Boeken,
speelgoed, spelletjes, potten
en pannen, gereedschap,
huishoudelijke
artikelen,
elektra, kleine meubelen,
babyspullen, LP’s, glaswerk
maar ook kleding is van harte welkom.
Inleveren van spullen kan op
zaterdag 10 februari van 8.30
uur tot 12.30 uur bij Transportbedrijf Van den Broek
op de Middenweg 11. Op
afspraak kunnen ook spullen bij u worden opgehaald.
Hiervoor kunt u bellen naar
Petra: 0294-251606, Anita: 0294-253957 of Francis:
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Madelijn

Alle inwoners van Wijdemeren verdienen de
zekerheid dat zij mee kunnen doen aan de
samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk
dat er een goed minimabeleid is.
Een goed minimabeleid zorgt ervoor dat
iedereen mee kandoen aan de activiteiten
die gezien worden als “normaal’’ maar dat
voor sommige niet zijn.
Sommige ouders hebben niet voldoende
financiële middelen om hun kinderen
bijvoorbeeld bij een voetbalclub te kunnen
aanmelden, aan paardrijden te laten doen
of mee te kunnen op schoolreis.
Dankzij het minimabeleid van de gemeente
Wijdemeren is er geld beschikbaar om wel
mee te kunnen doen aan deze activiteiten.
Dus kan iedereen genieten van sport en
cultuur in Wijdemeren.

Sandra van Rijkom

PvdA-Groenlinks-Wijdemeren.nl Twitter: @PvdAGroenLinksW

Minimabeleid

Nieuwe toet
Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft
een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huishouden niet compleet zijn zonder behaarde
vrienden. Pup Jagger, kat Madammeke en konijnen Antonio en Schnitzel horen er dan ook
helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen kipjes,
wordt ‘s ochtends gewekt door haar eigen haan
en rijdt in haar vakanties graag te paard door
de natuur…
Ik heb een andere auto. Sinds kort. Een ander
klein rood autootje. Iets groter dan de vorige.
Want mijn oude rode Bessie uit eind vorige
eeuw werd namelijk te klein, te onhandig, te dof
en te spartaans. Mijn nieuwe Bessie glimt, heeft
stuurbekrachtiging, drie standen op de ruitenwissers en bovendien doet de handrem het. Wel
een vooruitgang dus...
En u snapt dat zo’n glimmende bolide een bepaald soort imago van de bestuurder verwacht.
Een volwassenere look, een damesachtiger
voorkomen. Zo kwam de make-up workshop
‘natural look’ heel goed van pas. Wel een gedoe

met kwasten en penselen maar het resultaat mag er wezen,
vind ik zelf…
We krijgen bezoek. Eters. Gezellig. Mijn nieuwe
rode Bessie staat te blinken voor de deur. En ik
ben boven in de badkamer, als een ware Rembrandt, mijn natural look op mijn hoofd aan het
verven. Ik ben net klaar als de bel gaat. Marc
doet de deur open. Ik sta halverwege de trap als
de visite me aankijkt: “Nieuwe toet?” vraagt hij.
Gelukkig dat het opvalt. Ben ik niet voor niets
zo lang bezig geweest met mijn make-up. Ik
vertel hem van mijn workshop en vraag of hij
mijn nieuwe look mooi vindt. “Nou prachtig
hoor” grijnst hij me aan “maar ik bedoelde je
nieuwe auto dus.” Wat stom! Schaamrood verkleurt langzaam mijn kaken. “Toet toet” zeg ik
terwijl ik de visite voorzichtig aan de kant duw
om hem voor te gaan naar de kamer. Misschien
kunnen we het eten beter overslaan en gelijk
aan de toet beginnen, gniffel ik in mezelf.
Madelijn de With, 06- 22 73 21 36
madelijn.wiewatwaar@gmail.com

Zon, wind, over de plassen zeilen
en vrijwilliger zijn?
LOOSDRECHT- Dat kan bij SailWise! Zeilen geeft een ultiem
gevoel van vrijheid. Een gevoel dat veel mensen met een
handicap niet kennen. Dankzij
SailWise (een non-proﬁt organisatie) kan iedereen genieten
van een fantastische ervaring
op het water, ongeacht zijn of
haar beperking. Met de juiste
aanpassingen en begeleiding
is het voor iedereen mogelijk
om te (leren) watersporten. Alleen met de inzet van vrijwilligers kunnen wij onze activiteiten organiseren.
Ben jij enthousiast, open minded en heb je een gezonde
dosis verantwoordelijkheidsgevoel? Vind je het leuk om je

steentje bij te dragen
aan een geslaagde en
afwisselende vakantieweek? Dan zoeken wij
jou voor ons watersporteiland Robinson
Crusoe middenin de
Loosdrechtse Plassen.
Vrijwilliger worden bij
SailWise kan al voor een paar
dagen per jaar. Iedere vrijwilliger krijgt een introductiedag of
weekend. Wij zijn op zoek naar
algemene vrijwilligers voor
de dagelijkse begeleiding, verpleegkundigen en watersportvrijwilligers.
Aanbieding
Wij bieden jou: een onvergetelijke ervaring; kosteloos

volpension op unieke locaties;
begeleiding door ervaren vrijwilligers en professionele bemanning en collectieve WA- en
ongevallenverzekering tijdens
vrijwilligerswerk. Lijkt het je
leuk om mee te gaan? Ga naar
onze site voor meer informatie:
www.sailwise.nl.
Voor vragen kun je ons bellen
0228-350756 of een mail sturen
boekingen@sailwise.nl

Met de Spotjes een huisje voor
kriebelbeestjes maken
NEDERHORST DEN BERG- Op
zaterdag 10 februari werken
de kinderen aan een heel leuk
insectenhuis. In januari hebben we met veel plezier gewerkt aan een mooie mobiel
met heerlijke hapjes voor de
vogels en deze maand zijn de
hele kleine kriebelbeestjes aan
de beurt.
Kriebelbeestjes zijn allerlei vliegende, kruipende en wriemelende insecten van zoemende
bijen tot kruipende kevers.

Maar ook slakken, wormen,
oorwurmen, spinnen en duizendpoten horen bij die kriebelende massa.
Wij gaan een huisje maken
voor deze kleine monstertjes, een rust en slaapplek. Die
gaan we versieren en helemaal
volstoppen met takjes en stro
waarin ze zich lekker kunnen
verstoppen. En, we gaan onze
eigen kriebelbeesten knutselen.
Kom je mee doen? Je vriendjes
en vriendinnetjes mogen ook
meedoen, hoor.

De leidsters van het Spotjesteam hebben zich alweer voorbereid. Zaterdag 10 februari
zijn jullie aan de beurt. In Kidswereld Platanenlaan3 te Nederhorst den Berg,
We starten om half 10 en de
ochtend duurt tot 11.30 uur. De
kosten zijn €3.00. Voor drinken
en wat lekkers wordt weer gezorgd. We kijken naar jullie uit,
tot zaterdag!
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Gemeenteraadsverkiezingen
21 maart 2018

Op 21 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In Wijdemeren doen maar liefst 8 partijen mee. Uw huis-aanhuisblad wil zijn bijdrage leveren aan de communicatie tussen kiezers en
partijen. Deze week het eerste dubbelinterview, tussen Esther Kaper van de
ChristenUnie en Martin Vuyk van Onafhankelijk Liberaal.

Onafhankelijk Liberaal
Woningbouw
Over 20 jaar is meer
dan de helft van onze
inwoners 67 jaar of
ouder. Tegelijkertijd neemt de totale bevolking nauwelijks toe (bron CBS). Dat
betekent dat we niet echt meer, maar
vooral anders moeten bouwen. Doorstroming is de juiste oplossing; vooral bouwen voor oudere inwoners die
comfortabel kleiner willen gaan wonen
binnen onze gemeente. De huizen die
achterblijven komen beschikbaar voor
jonge gezinnen, die op hun beurt weer
starterswoningen achterlaten. Voor
starters kan specifiek bijgebouwd worden om vraag en aanbod op elkaar af te
stemmen, want het bieden van woonruimte aan jongeren biedt pas écht tegenwicht aan de vergrijzing.
Lokale lasten
Wijdemeren staat op nummer 11 van
de duurste gemeentes. Dat moet echt
anders. O-Lib wil dat de lokale lasten de
komende jaren niet ‘als vanzelfsprekend’
verhoogd worden. Dat betekent efficiënter werken, maar ook keuzes maken in
dienstverlening en projecten, kijkend
naar de hoeveelheid geld in kas. Zéker
geen extra zaken oppakken als het geld
er niet is. Zo werkt het thuis, zo zou het
in deze gemeente ook moeten werken.
Sociaal domein
Wie hulp nodig heeft, moet dat krijgen.
Punt. O-Lib pleit ervoor de bestaande
regelgeving zo ruim en ruimhartig mogelijk toe te passen. Wel zal misbruik
en fraude voorkomen moeten worden
en in voorkomende gevallen worden
bestraft. O-Lib weet dat het verschaffen
van zorg- en hulpmiddelen beter kan
door effectief en goedkoper in te kopen,
zonder verlies van kwaliteit. Daar zullen
we dan ook aandacht aan schenken, om
onze zorg voor iedereen betaalbaar te
houden.
Recreatie
Wijdemeren heeft een hoop te bieden
op recreatief gebied. Wij verwachten
veel van het gebiedsakkoord oostelijke vechtplassen. Daarnaast moeten we
extra inzetten op kortverblijf toerisme
door goede (OV-)infrastructuur van/
naar Amsterdam (ook positief voor
onze inwoners) en het ontwikkelen van
meer mogelijkheden tot vakantieverblijf
van 1-3 weken. Daarnaast moet Loosdrecht weer woest aantrekkelijk worden
voor dagjesmensen, bijvoorbeeld door

de aanleg van een groots waterpretpark
(zie www.area47.at als voorbeeld)
Onderscheidend
Ons standpunt over een fusie met Hilversum onderscheidt O-Lib van de
huidige coalitie. We staan niet te trappelen….. maar dat doen we voor een
bezoek aan de tandarts ook niet. Tóch
gaan we omdat we begrijpen wat er
gebeurt wanneer je het niet doet. Lang
over nagedacht, zeker, en dan blijft fusie als enige haalbare mogelijkheid over.
Ook al is het niet leuk.
O-Lib kiest voor verstand boven emotie.
Deze gemeente redt het niet zelfstandig.
De onderzoeken wijzen het uit, de gemeentelijke lasten laten het zien, veel
inwoners/ondernemers merken aan den
lijve hoeveel er fout gaat, hoe lang men
vaak moet wachten… zelfs onze ambtenaren hebben aangegeven te willen fuseren. Partijen die tegen fusie prediken
houden ons een niet bestaande worst
voor.
Onderscheidend zijn we zeker met de
mensen op onze lijst; stuk voor stuk experts op hun vakgebied. Ondernemers,
bestuurders, vakmensen: Nuchter, nadenkend, veel kennis van zaken en altijd bereid te luisteren naar, te leren van
anderen. Goede dossierkennis en niet te
beroerd om zaken tot op de bodem uit
te spitten. Niet de emotie als leidraad,
maar geleid door feiten en kennis van
zaken.
www.olib.nl

ChristenUnie
Woningbouw
Een goed en betaalbaar huis in een
prettige wijk, dat is voor ons allemaal
belangrijk. Voor jongeren die in Wijdemeren willen blijven wonen, is dat helaas niet vanzelfsprekend en vanwege de
hoge prijzen vaak niet haalbaar. Daarom staan we als ChristenUnie achter de
starterslening. Ouderen in een koopwoning zouden gebruik moeten kunnen
maken van een blijverslening waarmee
de woning naar eigen inzicht aangepast
kan worden, zodat ze er kunnen blijven
wonen. Ook willen we ruimte zoeken
voor het bouwen van ‘tiny houses’; huisjes met een oppervlakte tot 50m2, deels
zelfvoorzienend.
Lokale lasten
De lokale lasten in Wijdemeren zijn
hoog vergeleken met de omliggende gemeenten. De OZB, afvalstoffenheffing
en rioolheffing zijn goed voor 29% van
onze inkomsten, maar verhoging moet
niet worden ingezet om tot een sluitende begroting te komen. We vinden dat
de lasten niet onnodig moeten stijgen.
Sociaal domein
Uit gesprekken die wij de afgelopen
maanden hadden, blijkt dat kerken en
hun vrijwilligers in Wijdemeren veel
maatschappelijke taken op zich nemen,
zoals het bezoeken van eenzame ouderen en het geven van taallessen aan
nieuwkomers. Dat waarderen we! Wij
pleiten voor structureel overleg tussen

kerken (diaconieën) en de
gemeente om
kerken een volwaardige plaats te geven
in de sociale structuur van onze dorpen.
Onze ouderen zijn waardevol. Daarom
zien wij graag dat mensen ouder dan
70 jaar standaard, wanneer zij daarvoor
openstaan, een bezoek krijgen vanuit
het Sociaal Wijkteam om (verborgen)
problemen zoals eenzaamheidsproblematiek op te sporen. Zingeving zou bij
deze keukentafelgesprekken bespreekbaar moeten zijn, de gemeente kan hiervoor gebruik maken van deskundigheid
van kerken of andere religieuze organisaties. Het gezin zou de sterke en veilige basis moeten zijn waarin een kind tot
een gezonde volwassene kan opgroeien.
Daarom willen wij investeren in preventieve relatieondersteuning. Ook moet de
drempel om hulp te vragen omlaag.
Recreatie
Wijdemeren is een hele aantrekkelijke,
centraal gelegen gemeente om in te wonen en te bezoeken. De Loosdrechtse en
Kortenhoefse plassen, de buitenplaatsen
en het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in ’s-Graveland, de Spiegelplas in Nederhorst den Berg, theater
De Dillewijn in Ankeveen en de vele
evenementen die door het hele jaar heen
worden georganiseerd. Iets om trots op
te zijn! De ChristenUnie zet daarom in
op gebiedspromotie: de gemeente kan
samen met inwoners en lokale ondernemers onze dorpen in de spotlights
zetten, bijvoorbeeld door ambassadeurs
te benoemen die onze parels in het land
onder de aandacht brengen. Voor ondernemers die met originele plannen bij
de gemeente aankloppen, moet tijd en
ruimte worden gemaakt.
Onderscheidend
Wij bedrijven politiek vanuit een open
Bijbel. Vanuit Bijbelse waarden willen
wij ons inzetten voor iedereen, voor het
algemeen belang. Voor mensen die extra
zorg nodig hebben. Voor onze ouderen,
nieuwkomers en gezinnen. Voor toekomstbestendige dorpskernen, juist na
een mogelijke fusie, waar jongeren kunnen blijven wonen. Voor onze prachtige
natuur en het achterlaten van een leefbare wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. We willen verantwoordelijkheid nemen voor de wereld die door God
aan ons gegeven is. Integer en transparant. Geef geloof een stem op 21 maart!
www.wijdemeren.christenunie.nl
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Senioren
* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
* Fiscale aangifte
* Interim-management
* Controlling
* Adviezen
Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag.
Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

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

Belastingaangifte 2017

Hulp voor ouderen
WIJDEMEREN - Ook dit jaar
kunt u hulp krijgen van de belastinginvullers in Wijdemeren
bij het invullen van uw aangifte
over 2017. De invullers doen
geen ondernemersaangiftes
(Box 2).
Aangifte doen kan vanaf 1
maart en tot 1 mei. De belastingdienst maakt gebruik van
de Vooraf Ingevulde Aangifte,
de VIA. Alle bij de belastingdienst bekende gegevens, inkomen, spaarsaldo en banktegoeden staan er al in. Voor het
versturen van de aangifte heeft
u de ‘machtigingscode’ nodig
die u binnenkort van de belastingdienst ontvangt. Houd de
code bij de hand, want de belastinginvuller zal er naar vragen
bij het maken van een afspraak.
Als u er geen ontvangt of nieuw
bent als hulpvrager kan de belastinginvuller er een voor u
aanvragen. De Belastingservice
is bestemd voor gepensioneerden. Als inkomensgrens voor
de doelgroep geldt: voor een
alleenstaande circa € 35.000,-;
voor gehuwden/samenwonenden circa € 50.000,Ook als u geen aangiftebrief
heeft gehad of denkt dat u dat
geen aangifte hoeft te doen is
het verstandig toch te laten
controleren of u recht op teruggaaf hebt, de belastingdienst
doet dat niet uit zichzelf.
Voorbereiding
Voordat u een afspraak maakt
met een van de invullers, is
het belangrijk dat u alle documenten die nodig zijn voor het

invullen van de aangifte klaar
hebt liggen. Het gaat om de
volgende papieren:
• Jaaropgave 2017 van uw
AOW en die van uw partner.
• Jaaropgaven van uw pensioenfonds of fondsen.
• Jaaropgaven van ander inkomen, lijfrentes, inkomsten uit
het buitenland, alimentatie,
enz.
• Gegevens betreffende uw eigen huis, WOZ-waarde en
hypotheekgegevens.
• Alle banksaldi, spaartegoeden
en beleggingen per 1 januari
2017 , indien u althans meer
bezit dan €. 25.000,- voor een
alleenstaande en €. 50.000,voor een echtpaar.
• Alle niet vergoede medische
kosten, zoals medicijnen, arts,
specialist, tandarts. Kosten
van hulpmiddelen, gehoorapparaten en kunstgebit (na
aftrek eigen risico)
• Vergeet niet de vervoerskosten, of kilometers, naar arts en
ziekenhuis en de kosten van
ziekenbezoek (indien langer
dan 30 dagen) te noteren.
• Gegevens betreffende giften,
aftrekbaar alleen indien het
z.g. ANBI instellingen zijn.
• De print van de aangifte van
2016 (indien beschikbaar)
• De gegevens betreffende
de eventueel reeds betaalde
voorlopige aanslag.
• Alle gegevens die van belang
zijn voor de aangifte zoals
wijziging van gezinssamenstelling, verhuizing, of verkoop van uw huis.
• Mocht er nog geen sprake zijn
van huur- of zorgtoeslag dan

kan de belastinginvuller u
daarbij helpen.
Voor een ‘gewone’ aangifte
(meestal Box 1) wordt een geringe vergoeding berekend.
Aanmelden
Natuurlijk kunt u voor het maken van een afspraak altijd eerst
even met de invullers overleggen. Hieronder vindt u de namen van onze belastinginvullers in Wijdemeren, die u kunt
bellen voor het maken van een
afspraak. Zij hebben de plicht
tot geheimhouding. U hoeft
voor het maken van een afspraak geen invuller uit uw eigen woonplaats te kiezen.
Het kan voorkomen dat belastinginvullers dermate veel
‘klanten’ hebben dat ze er de
voorkeur aan geven u door te
verwijzen naar een collega. Bert
van der Veer heeft aangegeven
er na dit jaar mee te stoppen.
Dhr C. Boekschoten,
Hoflaan 32, Kortenhoef
06-83703430
Mevr. J. Buijs,
Machineweg 48, Nederhorst
0294-252102
Dhr. P. Faltay,
Lange Wetering 73, Nederhorst
0294-254930
Dhr. G.A. Geerdink,
J.F. van Heumenhof 8
Kortenhoef, 035-6315506
Dhr. B.H. Jansen,
Frans Halshof 3, Nederhorst
0294-253325
Dhr. G.C. Verweij,
Lijsterlaan 14, Nederhorst
0294-253788

Telescopische glasbewassing
Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland
035-6565134 T
06-54704525 M
info@rvbschoonmaak.nl E
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Door: Herman Stuijver

Hallelujah, weer Messiah in OLV Hemelvaartkerk
NEDERHORST DEN BERG- Op
zaterdag 24 februari wordt
het genieten in de OLV Hemelvaartkerk in Nederhorst
den Berg. Dan zal de Messiah
worden opgevoerd. ‘Ik geloof
dat ik de hemel en God voor
me heb gezien’ sprak de huilende George Frideric Handel
nadat hij het tweede deel van
zijn meesterstuk had voltooid.
Zover zal dirigent Jeroen Weierink van het koor Camerata
Vocalis en het orkest Camerata
Amsterdam niet gaan, maar hij
vindt dat de ambiance en de
akoestiek van de r.k. kerk perfect passen bij dit concert.
“Het is zo’n mooi werk. Het is
zo beeldend, het verhaal wordt
zo overtuigend neergezet. Met
natuurlijk het triomferende

Hallelujah dat iedereen kent.
En twee andere delen in een
andere sfeer. Ik denk dat die
achtergrond van een altaar met
beelden goed aansluit bij de
Anglicaanse kerk uit Engeland,
het is namelijk ook een heel erg
Engelse compositie, juichend,
vrolijk in sommige delen. Britse passie in een vrijwel perfecte
akoestiek” vertelt de inwoner
van Nederhorst den Berg enthousiast.
Handels meesterwerk
Georg Friedrich Händel werd
in 1685 geboren in de Duitse stad Halle, in hetzelfde jaar
als Johann Sebastian Bach. De
heren hebben elkaar nooit ontmoet. In 1712 liet hij zich naturaliseren tot Brits staatsburger.
George Frideric Handel was

in Londen tientallen jaren een
gevierd componist van opera’s
in Italiaanse stijl en oratoria op
bijbelse thema’s. Rond zijn 55e

Abdelhadi Baaddi in Ankeveen

Bijzonder theater in een busje
ANKEVEEN- Van woensdag 21
t/m zondag 25 februari kunt
u meedoen aan een zeer bijzondere theatervoorstelling in
Ankeveen. Abdelhadi Baaddi
neemt maximaal acht personen mee in zijn Mercedes 307bus en u gaat mee op reis door
Ankeveen. Tien voorstellingen
in vijf dagen, twee keer per
dag, vanuit Theater De Dillewijn. De voorstelling ‘Ik ga op
reis en ik neem mee…’ mag u
niet missen.
Het idee ontstond toen de jonge
theatermaker in 2010 met zijn
vader in korte tijd heen en weer
naar Marokko reisde. “Onderweg kwamen de gesprekken
op gang. Over zaken waar we
het eigenlijk nooit over gehad
hadden. Over de 60 ‘er jaren,
het vertrek naar Nederland, de
vader-zoonrelatie, enzovoort.”
Abdelhadi maakt al jaren deel
uit van diverse theatergezelschappen. Dit was een mooie
gelegenheid om zelfstandig op
te treden. “Dat vond ik ook wel
een uitdaging, om onafhankelijk te werken, mijn autonomie
op te bouwen.”
Al twee jaar trekt Baaddi door
het land met deze voorstelling, de rit met de bus door
een dorp of stad deed hij al 320
keer! “Het begon laagdrempelig op festivals waar ik stond
met mijn bus. En dat wil ik zo
houden. Eerst zie je dat mensen
wat afwachtend zijn, het is iets
nieuws. Men is een beetje bang,
maar vaak gaat het verhaal na
het eerste ritje rond. De men-

sen zien het busje, willen weten
wat er aan de hand is. En dan
stromen de bezoekers toe.”

Al twee jaar trekt Baaddi
door het land met deze
voorstelling, de rit met de
bus door een dorp of stad
deed hij al 320 keer!
De artiest maakt een vaste rit
van 1 uur en 10 minuten door
Ankeveen. Hij heeft het dorp al
verkend, om zijn vaste standplaatsen te markeren. “Het kost
me meestal een paar minuten
om mijn publiek ‘te lezen’. Het
is elke keer heel verschillend, ik
moet ook vaak improviseren.
Ik heb een verhaal waar ik me
aan moet houden, maar de luisteraars worden ook actief betrokken bij de voorstelling. Het
geheel heeft zeker een effect op
de reizigers.” Adbelhadi wijst

er op dat er ook onverwachte
gebeurtenissen zullen plaatsvinden, welke dat zijn, kan hij
niet prijsgeven. “Het kan ook
confronterend zijn, dat je uit
je comfortzone moet stappen.
Het is in ieder geval heel bijzonder.” Stap in het busje en ga
mee op reis, een auto met een
imperiaal vol spullen, verhalen
en emoties, familie, begrip en
onbegrip. Maak kennis met een
Marokkaanse vader en zoon,
zoals zij opnieuw met elkaar
kennis maakten. Zie ook: www.
abdelhadibaaddi.com, waar u
de veelzijdigheid van deze acteur, danser en beatboxer zult
aantreffen.
Kaartverkoop
‘Ik ga op reis en ik neem mee…’;
21, 22, 23 februari; 17.30 en
20.30 uur; 24 en 25 februari;
11.00 en 14.00 uur; kaarten: €
15,-; www.dedillewijn.nl

was zijn succes tanende. Zijn
libretto-schrijver Charles Jennens zag dat met lede ogen aan.
Hij schreef het verhaal van de
bijbelse Messias (Gezalfde), dat
inspireerde Handel en binnen
drie weken componeerde hij
de muziek. De première van de
Messiah vond plaats op 13 april
1742 in Dublin als benefietconcert voor een weeshuis. Handel
dirigeerde zijn topmuziekstuk
56 keer en paste hem diverse
malen aan voor de verschillende omstandigheden zoals
beschikbaarheid van bepaalde
solisten of instrumenten. Het
is geen specifieke kerkmuziek
maar meer een combinatie tussen vermaak en een kerkdienst.
In het begin werd het werk alleen in theaters en concertzalen
uitgevoerd en aangekondigd
als ‘Grand Musical’. Pas vanaf
1750 waren er uitvoeringen in
kerken. De Messiah bestaat uit
drie delen: de aankondiging
van de geboorte van Jezus; zijn
dood, de opstanding en de hemelvaart; zijn wederkomst en
heerschappij.

“Wij doen het Hallelujah
aan het einde nog eens
dunnetjes over”
Bezetting
“Wij doen het Hallelujah aan
het einde nog eens dunnetjes
over” vertelt dirigent Weierink.
Die het belangrijk vindt dat
muziek vooral laagdrempelig
wordt gepresenteerd. Hij heeft
een afkeer van de soms elitaire
benadering van de klassieken.
“Het mooiste vind ik de beleving, als de emoties worden ingekleurd. Dat zie je tijdens een
optreden groeien. Dat zijn vaak
onverklaarbare momenten, een
blik naar elkaar en het vonkje
springt over. Ik wil graag dat
het publiek die inspiratie ook
beleeft.” Niet alleen kent Wei-

De solisten uit 2016 van wie de
gezusters Stoppelenburg en Alex
Vermeulen (links) weer van de
partij zijn.
erink koor en orkest door en
door, hij kan ook goed uit de
weg met de solisten. “Alex Vermeulen, de tenor, is gewoon de
Messias. Hij zingt het uit z’n
hoofd, hij kan die rol beter dan
wie ook neerzetten.” Daarnaast
zingen de gezusters Charlotte
en Josefien Stoppelenburg de
sopraanstemmen en sluit Joost
van Tongeren aan als bas. Zij
zullen de onvergetelijke aria’s
ten gehore brengen. Nederhorst
den Berg heeft de première van
de serie van vier Messiah-voorstellingen.
Lekker bezig
De dirigent, afkomstig uit Ootmarsum, heeft een paar drukke maanden achter de rug. Hij
leidde maar liefst 45 concerten,
overal in den lande. Met twee
opera´s, Traviata (Verdi) en de
Parelvissers (Bizet) en tussendoor speelde hij met zijn eigen
Habsburgs Strauss Orkest het
succesvolle programma ‘Wien
bleibt Wien’. “Het was een feest,
met volle zalen. Al moest ik wel
steeds schakelen van twee totaal
verschillende opera’s naar de
Weense walsen.” Na de Messiah
hoeft de 58-jarige Berger zich
wederom niet te vervelen. Een
maand later gaat hij op toernee
met de Mattheus Passion voor
kinderen (met Edwin Rutten).
Daarna lonkt het buitenland:
naar Jekaterinenburg (Rusland)
en in de Oekraïne naar de steden Charkov en Kiev.
Kaartverkoop
U kunt kaarten kopen bij
Bloembinderij Passiflora Vaartweg 1, 1394 GL Nederhorst
Den Berg of reserveren op:
www.nootsprong.nl
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KAN Nieuws februari
Door: Willeke Veens - van der Wal & Wim Balk
Aswoensdag is de woensdag na
carnaval en valt dit jaar op 14
februari. Op Aswoensdag laten
rooms-katholieken en sommige protestantse gelovigen in de
kerk een kruisje met as op hun
voorhoofd tekenen, het zogenaamde askruisje. Daarbij worden dan de volgende woorden
gezegd: ‘Gedenk, mens, dat je
stof bent en tot stof zult wederkeren’ of ‘Bedenkt wel, stof zijt
gij en tot stof zult gij wederkeren. De as die hiervoor gebruikt
wordt, is het overblijfsel van
verbrande palmtakjes die het
jaar daarvoor gezegend werden
met de viering van Palmpasen
op Palmzondag. Het tekenen
van het askruisje wordt uitgevoerd ter bezinning en als een
voorbereiding op de veertigdagentijd. Dit is de periode van
Aswoensdag tot Pasen.
Eerste Communie 2018
De voorbereidingen voor de
Eerste Heilige Communie zijn
begonnen in Kortenhoef en
in Nederhorst den Berg. Het
project ‘Blijf dit doen’ wordt
dit jaar voor de derde keer in
onze parochies gebruikt en is
een leuke methode om met de
kinderen op weg te gaan naar

Gordijnen en raambekleding,
Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,
Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680

die feestelijke dag van de Eerste
Heilige Communie. Na de zomervakantie kunnen deze kinderen aansluiten bij ‘Het Licht
op ons pad’ in zowel Kortenhoef als Nederhorst den Berg
direct na school.
Vormsel
Op donderdag 15 februari is
alweer de 6e bijeenkomst voor
de vormelingen, ter voorbereiding op hun Heilig Vormsel
in mei. Deze avond begint met
een gezamenlijke maaltijd en
vervolgens een Taizé viering.
Begin maart zullen de vormelingen een bezoek brengen aan
de Amerpoort, waar zij een viering zullen bijwonen en kennis
maken met de bewoners van de
Amerpoort.
KAN-viering
Onze parochies vieren op zondag 25 februari, we zijn dan
ruim een week in de Veertigdagentijd, samen in Kortenhoef.
De kerken in Ankeveen en Nederhorst den Berg blijven dat
weekend dicht. Het wordt een
gezinsviering waarin de gezamenlijke koren uit de KAN en
het kinderkoor Toontje Hoger
zullen zingen. U bent en jullie

zijn van harte welkom om mee
te vieren en te zingen.
In het spoor van Judas
Op donderdag 8 maart is een
cursusmiddag georganiseerd
in het teken van Judas Iskariot
en wordt zijn spoor gevolgd in
de vier evangelieën. Judas heeft
niet alleen beeldend kunstenaars geïnspireerd maar komt
ook voor in literatuur en film.
De bijeenkomst is van 15.30
uur tot 18.00 uur in de Molshoop onder de OLV Hemelvaartkerk en worden begeleid
door diaken Wim Balk en Herman van der Molen. Voor soep
en broodjes wordt gezorgd. U
kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat van de OLV
Hemelvaartkerk op maandagen donderdagmorgen via tel:
0294-251315.

Positief Opvoeden van tieners
manieren om de ontwikkeling
van je kind te stimuleren en
praktische handvaten.

Als het over opvoeden van kinderen gaat, heeft iedereen een
mening. Maar hoe weet je wat
werkt en of het bij jou past? De
cursus Positief Opvoeden van
tieners helpt je hierbij. Volg de
cursus in maart bij Jeugd en
Gezin Gooi en Vechtstreek.
Positief Opvoeden van tieners
is speciaal voor ouders van
kind(eren) in de leeftijd van 12
tot 18 jaar die thuis, op school
of in de omgang met leeftijdsgenoten ongewenst gedrag
laten zien. Zoals te laat thuiskomen, ruzies over huiswerk,
strijd over smartphonegebruik
en ander opstandig gedrag.
Hoe herken je de oorzaken
hiervan en hoe kun je juist het
gewenste gedrag stimuleren? Je
kunt deze vragen zelf oplossen,

maar ook samen met andere
ouders. Door je vragen met andere ouders te bespreken, merk
je dat je niet de enige bent die
hiermee zit.
Cursusopzet
De cursus bestaat uit vier
groepsbijeenkomsten van 2
uur, aangevuld met twee persoonlijke telefonische consulten en een afsluitende terugkombijeenkomst. Tijdens de
cursus krijg je vaardigheden in
het omgaan met lastig gedrag,

Start in maart
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek organiseert de cursus in
samenwerking met Versa Welzijn. De cursus vindt plaats in
Bussum (Burg. de Bordesstraat
80) op donderdag 1, 8, 15, 22
maart en 12 april tussen 19.30
en 21.30 uur. De kosten voor
deelname zijn 30 euro per ouder(paar). Ouders uit de hele
regio Gooi en Vechtstreek zijn
welkom. Voor informatie en
aanmelden kun je bellen naar
het inhoudelijk spreekuur van
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek: (035) 692 63 50 of een
mail sturen naar cursussen@
jggv.nl.
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Door: Herman Stuijver

Alice en José uw persoonlijke reisadviseurs van
The Travel Club
Al ruim 10 jaar zijn Alice van
de Water en José van der
Koogh-Hersbach de persoonlijke reisadviseurs van het Gooi
en omstreken. Beiden hebben
een ruime ervaring in de reiswereld. Ze zijn aangesloten bij
de franchiseorganisatie The
Travel Club; een professionele
club van zelfstandig werkende
vakbekwame reisadviseurs.
De voordelen van een persoonlijk reisadviseur zijn duidelijk,
ze zijn in staat u een reisadvies
te geven dat het beste bij u past,
op elk tijdstip. Alice: “Natuurlijk kijken veel mensen op internet om zich te oriënteren.
Soms zien ze door de bomen
het bos niet meer. Bovendien
heb je vaak een beperkt aanbod
met die bekende zoekmachines. Wij kijken veel breder en
kunnen diverse mogelijkheden
bespreken, tegen het licht houden.” Ook kunnen deze Travel
Club- adviseurs bepaalde standaardreizen geheel aanpassen
aan de wens van de klant.
Daarnaast hebben Alice en
José een ‘ontzorgende’ functie,
ze regelen alles voor u, van accommodatie, vervoer, excursies
tot aan de reisbescheiden, alles
wat u wenst. Ze kunnen u per
mail adviseren, maar ook bij u

thuis op de bank. “Dat vinden
onze klanten het fijnste, dat we
bij hen thuis langskomen en
zorgvuldig een reis uitkiezen
en daarna voorbereiden” vertelt
José. “We krijgen ook te maken
met open vragen als ‘ik wil een
plek met een waterpark en niet
al te ver” voegt Alice eraan toe.
“Ik denk dat wij door ons brede aanbod en kennis iets meer
kunnen aanbieden dan jezelf
gedacht had.”

“Veel mensen denken dat
we er alleen zijn voor dure,
exclusieve reizen. Dat is
absoluut niet het geval,”
José wil nog een misverstand
wegnemen: “Veel mensen denken dat we er alleen zijn voor
dure, exclusieve reizen. Dat
is absoluut niet het geval, wij
kunnen voor iedereen alle reizen organiseren. We zijn dus
beslist niet elitair.” “Bovendien
is het zo dat wij geen bedrag rekenen voor deze extra service”
vult Alice aan. De expertise van
José en Alice bestaat eruit dat
zij beschikken over de modernste reserveringssystemen waardoor ze goede reis- en prijs-

vergelijkingen kunnen maken
en een passende reis kunnen
vinden.
Kennis
Alice en José weten waar ze het
over hebben. Ze gaan regelmatig op studiereis, bezoeken
informatieavonden van reisorganisaties, volgen cursussen
en workshops, waardoor de
bestemming- en productkennis
optimaal blijft. Alice was onder
andere in Peru, Sri Lanka en
Nova Scotia, Canada. En José
bezocht ondermeer Zuid-Afrika, Aruba en Vietnam. “Dat
doen we twee keer per jaar.
Een keer een verre reis en ook
in Europa” vertelt Alice. Praten
met de dames over hun reiservaringen is een verademing,
ze kunnen beeldend verhalen
over zonsopgangen, romantische terrassen, spannende
treinreizen en indrukwekkende vergezichten. Maar ook de
keerzijde van het reizen is hen
bekend, de vuile hotelkamers,
de onbetrouwbare taxichauffeurs en de besmette maaltijden. Dat maakt de wereld verkennen juist zo boeiend. In hun
Reisinspiraties in dit blad kunt
u regelmatig mee genieten.

The Travel Club
De Travel Club biedt een breed
assortiment aan reizen. Van
pakketreizen tot reizen op
maat, van weekendje weg tot
wereldreis, maar ook groepsreizen, incentives en zakenreizen.
Ze werken samen met vrijwel
alle touroperators in Nederland, België en Duitsland. Het
is een veilig gevoel dat Alice en
José zijn aangesloten bij ANVR
& SGR, het Calamiteitenfonds
en de overkoepelde vliegtuigorganisatie IATA.
“Het mooiste vind ik om samen
met een klant te puzzelen hoe
we een reis kunnen samenstellen naar zijn of haar wens.

Een vliegtuigstoel zoeken, een
verblijfplaats niet te ver van het
centrum of juist wel, een verlenging met een paar dagen of
iets anders. Het geeft een voldaan gevoel als je samen iets
vindt” zegt Alice. “Wij zeggen
altijd, uw vakantie is onze uitdaging. Dat maakt dat we heel
blij zijn met onze job” sluit José
af.
Alice van de Water; 035- 582
2103; 06- 21208441; José van
der Koogh-Hersbach; 0357508679; 06-55367994. Alice.
jose@thetravelclub.bl;
www.
thetravelclub.nl/alicejose.

Concert in het Jagthuis

Tutti frutti bij het Chimaera Trio
Eerst maar even de naam Chimaera uitgelegd. Het is een ﬁguur uit de Griekse mythologie,
een vuurspuwend wezen samengesteld uit delen van een
leeuw, een geit en een slang.
Net zo krachtig en gemêleerd
is het Chimaera Trio, bestaande uit klarinettiste Annemiek
de Bruin, celliste Irene Kok en
pianist Laurens de Man. Sinds
2012 timmert dit trio aan de

weg met prachtige concerten,
wint prijzen op concoursen en
treedt nu voor de tweede maal
op in het Jagthuis. Ditmaal met
hun programma ‘Tutti frutti’.
Menig componist heeft zich
door de kleurrijke combinatie van klarinet, cello en piano
laten inspireren. Zo bewerkte
Beethoven zijn grootse, sprankelende, frisse en fruitige Septet
speciaal voor deze instrumenten. Het Chimaera Trio vertolkt

vanavond dit meesterwerk en
vult het programma verder
met arrangementen uit diverse
eeuwen en genres die wellicht
iets minder groots, maar des te
sprankelender, frisser en fruitiger zijn. U hoort o.a. Brahms,
Elgar en Fauré voorbij komen.
Het concert begint om 20.15
uur. Zoals gebruikelijk bij de
vrijdagavondconcerten is er
voorafgaand aan het concert
om zeven uur voor de eerste

20 belangstellenden gelegenheid
aan te schuiven
aan tafel. U krijgt
voor 33 euro het
concert en een
heerlijk
vegetarisch twee-gangen menu voorgeschoteld.
Concert Chimaera Trio: vrijdag
16 februari 2018, aanvang 20.15
uur, entree 17,50 euro (tot 25

Struinen en knutselen met de boswachter
’s-GRAVELAND- Wandel op zaterdag 10 februari (vanaf 11
uur) en op de zondagen 11 en
18 februari (resp. 14 en 11 uur)
mee met de boswachter over
de buitenplaatsen van ‘s-Graveland.

over de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen Boekesteyn en Schaep
en Burgh. Neem je camera mee
om onderweg foto’s te maken.
Zorg dat je een tasje bij je hebt
voor bijzondere vondsten, hiermee ga je iets leuks knutselen.

Deze gezinswandeling is speciaal voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar en duurt anderhalf uur. Ga samen met de
boswachter op ontdekkingsreis

Handig om te weten
Dit is een gezinsexcursie, zowel volwassenen als kinderen
melden zich aan als deelnemer;
deze activiteit is geschikt voor

gezinnen met kinderen vanaf 4
jaar; voor alle activiteiten geldt
deelname uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf via
de website en honden kunnen
helaas niet mee struinen met
de boswachter.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek, 035 - 656 30 80;
kind t/m 12 jaar lid/OERRR €
4,00, kind niet lid € 7,00; volwassen lid € 5,00, niet lid € 8,00.
www.natuurmonumenten.nl/

bcgooienvechtstreek
Foto: © Natuurmonumenten
Pauline Joosten

jaar 10 euro). Reserveren via
de website www.jagthuis.nl,
per e-mail via stal@jagthuis.
nl of telefonisch 0294-252609.
De locatie van het concert is
Het Jagthuis, Middenweg 88,
Nederhorst den Berg (Horstermeer).

Kort nieuws
‘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
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Verenigingen

Door: Herman Stuijver

Miep en Peter uitgezwaaid door Oranjecomité
KORTENHOEF- Na jaren trouwe
dienst hebben Miep Steenvoorden en Peter Smit afscheid genomen van het Oranjecomité
Kortenhoef. Dat gebeurde op
een sfeervolle winterbarbecue
waar Sander de Leeuw hen
roemde als ‘dragers van het comité’.
Peter Smit kwam via Ben Steenvoorden terecht bij het Oranjecomité. “Ik denk zo’n 16 jaar
geleden. Eerst deed ik hand- en
spandiensten, door onder andere met Maarten Oudshoorn
stroom uit lantaarnpalen te tappen, later werd ik voorzitter. Zo
ben ik er een beetje in gerold.”

Peter vindt het eigenlijk normaal dat je je inzet voor de gemeenschap, in het verleden was
hij al actief bij Pluto en nu is
hij nog steeds vrijwilliger bij de
SFG- feesten in mei. “Ja, ik durf
gerust te zeggen dat er de laatste
jaren veel veranderd is. Ik doel
daarbij op de Koningsnacht ervoor en ook in het algemeen
doen we meer aan muziek. Dat
sluit goed aan bij mijn voorliefde voor live muziek. Die bandjes overdag vind ik prachtig.”
Miep Steenvoorden begon
haar Oranje-carrière als prinses Maxima, samen met ‘prins’
Bert de Kloet die Willem- Alexander bijna deed vergeten. “La-

Auto over de kop

ter nam ik een bestuursfunctie
over van mijn man Ben, ik heb
het 12 jaar gedaan, met één jaar
onderbreking. De laatste 2 jaar
als voorzitter.” Ook zij wijst op
een andere programmering.

“Ons uitgangspunt was
dat het gratis moest zijn
voor de kinderen. Daarom zijn we hard op zoek
gegaan naar sponsors. En
dat is heel goed gelukt.”
Naast de muziek waren de
Oranje Games ’s middags een
nieuw fenomeen dat de sfeer er
een beetje in houdt.
Foto: Kevin Groenestein
www.brandweernederhorst.nl

NEDERHORST DEN BERG – Vorige week dinsdagavond is op de
Middenweg in Nederhorst den
Berg een auto over de kop geslagen. De auto was tegen een
geparkeerde auto aangereden
en kwam op het dak terecht.
De bestuurder wist op eigen
kracht de auto uit te kruipen.
Hij werd door het ambulancepersoneel gecheckt. Door
verschillende 112-telefoontjes
was er verwarring dat er mogelijk een voertuig te water was
geraakt, waarop het Bergse waterongevallenvoertuig ook mee
gealarmeerd werd samen met
de tweede tankautospuit. Ter
plaatse bleek dat er geen water

“Ons uitgangspunt was dat het
gratis moest zijn voor de kinderen. Daarom zijn we hard op
zoek gegaan naar sponsors. En
dat is heel goed gelukt.” Peter
Smit weet nog dat het spannend
werd toen Maxima en Willem-Alexander in het huwelijk
traden. Als dieptepunt moet
hij altijd weer terugdenken
aan het drama in Apeldoorn
toen er met een auto een terreuraanslag werd gepleegd op
de Oranjebus. “Dan sta je voor
een lastige keuze, stoppen of
doorgaan.” Zowel Miep als
Peter vonden het fijn om met
een team samen activiteiten op
touw te zetten. “Op de dag zelf
ben je druk met van alles. Dan
is het een lekker gevoel als je

ziet dat iedereen plezier heeft”
zegt Peter. Die zelf nooit fanatiek Oranjegezind was, hoewel
Peter toegeeft dat hij zich steeds

Kinderhulp zoekt vrijwilligers
Steeds meer kinderen in ons land zijn de dupe van financiële
problemen thuis. Nationaal Fonds Kinderhulp wil er zijn voor
deze kinderen en daarvoor is veel geld nodig. De landelijke
collecte van Kinderhulp wordt gehouden van 16 t/m 21 april.
We hopen op gulle giften, maar hebben ook hulp nodig. Vrijwel
overal in Nederland is nog dringend behoefte aan extra collectevrijwilligers. Helpt u mee? Meld u aan via www.kinderhulp.nl/
collecte; tel. 0570 – 611 899

Neb,
aan te pas kwam. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is
nog onduidelijk. Horstermeerder Martin Vuyk heeft wel een
vermoeden. Doordat nogal wat

automobilisten met te felle hallogeenlampen, vaak verkeerd
afgesteld, de tegenliggers verblinden, is het niet gek dat je
een geparkeerde auto raakt.

Kort nieuws
We gaan weer gezellig klaverjassen in de sportkantine de
Blijk op dinsdag avond van
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19
september tot mei/juni. Nieuwe leden van harte welkom
Behoefte aan een regelmatig
bezoekje, een wandelingetje?
Humanitas biedt ‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.
Kom gezellig bridgen op donderdagavond om 19.30 uur bij
Bridgeclub Wijdemeren; locatie Veenstaete, K’hoef. Inl.:
035-6561131 of www.bcwijdemeren.nl
Bridgeclub La Porta Salute.
Kom gezellig bridgen op de
maandagavond om 19.30 uur
in De Bergplaats in Ned. den
Berg. Inl. 06-11102092.

Anti-orgaandonor

De anti- orgaandonor argumenten van mensen en organisaties gaan altijd volgens
dezelfde lijn.
1. Ik wil niet dat de overheid
bepaald wat er met mijn onderdelen na mijn dood gaat
gebeuren;
2. Kan mijn familie nog wel
gewoon afscheid nemen
van mij na mijn overlijden;
3. Misschien ben ik hersendood, maar is er nog wel
leven in mij;
4. Ik mag niet doneren van
mijn religie;
5. Komt mijn orgaan niet bij
de verkeerde persoon terecht;
6. En ontstaat er geen orgaandonormaffia;
7. We worden door de overheid niet goed voorgelicht;
8. Mensen die geestelijk onbekwaam zijn, worden ook
automatisch donor
Dit is een korte greep uit ongetwijfeld nog veel meer antidonor-argumenten. Het is
niet moeilijk om te bedenken
dat elk argument apart al voldoende is om tegen orgaandonatie te zijn. En dat kan en
mag en is te respecteren. Je
kunt je laten opnemen in het

antidonorsysteem en dan is
dat geregeld. Als je dat niet
doet of laat doen, ben je misschien niet voldoende gemotiveerd om donatie echt tegen te
houden. Wat ik met de lijn van
de argumentatie van die antiorgaandonor lobby bedoel
is het volgende. Al die argumenten gaan over de persoon
die doneert, Ik, mijn, we, zijn
ongerust bang of willen niet
dat mijn orgaan ergens anders gebruik gaat worden. Al
deze mensen hebben het nooit
over die ander, degene die
ontvangt. Of het doel wat het
beoogt, namelijk een ander
helpen om zijn leven mogelijk
te verlengen. En dan met een
orgaan dat normaal gesproken
in de grond wordt gestopt of
verbrand. Je kan er tegen zijn
en dat mag. Maar dan ook niet
vragen om iets wat je zelf niet
wil weg geven. En niet zeggen,
daar zullen wij toch nooit om
vragen. Want dat is hetzelfde
als iemand van 40 die zegt, 80
is mooie leeftijd om dood te
gaan. Die moet je dat nog eens
vragen als hij 79,5 jaar is. Dan
heb je grote kans dat hij iets
anders zegt.
slotsom@ziggo.nl
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Sport

Door: Marc Degekamp, Ad van Benschop en Dick Blom

Juffies trots op AGV- meisjes
NEDERHORST DEN BERG- Voor
de AGV waren zaterdag jl. in
Wilnis de voorrondes turnen
3-4 kamp voor meisjes 6-8 en
9-11 jaar.
Best wel spannend, maar ook
voor de juffies die hier hun allerlaatste voorronde meemaakten. Bij de meisjes 6-8 jaar;
driekamp werd Nederhorst -1
prachtig 3e. Bij de meisjes 6-8
jaar; vierkamp mocht Nederhorst-2 op het allerhoogste podium plaats nemen. De meisjes
vierkamp; 9-11 jaar behaalden
een 2e plaats. Super gedaan,
meiden. We zijn trots op jullie.
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Kort nieuws
Verzorgingshuis Amaris De
Kuijer heeft een uitgebreid aanbod activiteiten en voorzieningen, waar u ook als wijkbewoner gebruik van kunt maken.
Denkt u bv. aan de thuiszorg
van Amaris of onze maaltijdenservice. Meer info: www.amaris.nl/dekuijer of 085-0214040.

De finale van de 3-4
kamp is in Leersum
op 31 maart. Dus hou
daar rekening mee,
wij moeten dan met 6
meisjes per ploeg aanwezig zijn, dus als we
één persoon missen,
kunnen we niet meedoen. Dus hou daar
alstublieft
rekening
mee. Ook bedanken
wij juf Tiny weer voor
het jureren. Tot woensdag en dan gaan we
weer oefenen voor de
onderlinge wedstrijd
op 23 mei.

Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé Wijdemeren. In de Brasserie van
Veenstaete te K’hoef. Weggooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of bel:
M. Bezemer: 06- 48545227.
Bridgeclub Nederhorst. Wilt u
leren bridgen? Informeer vrijblijvend. Info: 0634106030 of
bridgeclubnederhorst@live.nl

Voetballen in ‘s-Graveland

Tycho van Buel wint FIFA18 toernooi
Van alle ruim 50 deelnemers
bezat JO19-2 junior Tycho van
Buel de meeste skills tijdens
het eerste FIFA 18 toernooi bij
S.V. ’s-Graveland. Na drie poulewedstrijden ging hij met 15 anderen de knock out fase in en
daarin won hij alle wedstrijden.
In een hele spannende finale
kwam hij met 1-0 achter maar
in de laatste minuut wist hij dan
toch te winnen. Berend Koudijs
(JO15-1) werd 2e.
JO15-1 bekert verder
JO15-1 is door een overtuigende 5-1 overwinning op Loos-

drecht JO15-1 een ronde verder
in de bekercompetitie. JO11-1
had dat ook willen bereiken,
maar tegenstander Wasmeer
JO11-1 zegde af, waardoor de
wedstrijd later ingehaald zal
worden.
VR1 ‘t Gooi net niet de baas
Op bijna een kilometer van
het eigen veld heeft VR1 niet
de eerste punten van koploper
’t Gooi VR2 kunnen afsnoepen. Bij rust was het nog 2-2,
maar met 4-2 waren de mede
Beresteinbewoners uiteindelijk
net iets sterker dan onze ’s-Gravelandse vrouwen.

Nipt verlies Za-2
Op ruim een kilometer van het
eigen veld heeft Za2 een kleine
nederlaag geleden tegen Olympia´25. Door de met 1-0 verloren wedstrijd wisselt het op de
ranglijst stuivertje met de Hilversummers.
Senioren zondag
Vorige week hervatten 35+ en
het 4e al de competitie en afgelopen zondag was het de beurt
aan het 3e. In Bussum werd met
3-3 gelijk gespeeld tegen Allen
Weerbaar 2. Het 2e zou hebben gespeeld tegen Hercules 4,
maar de Utrechters hebben om

Voetballen in Nederhorst

Nu verlies tegen Saestum
Nederhorst wist zich niet te revancheren voor het eerder dit
seizoen verloren duel in Zeist
tegen Saestum.
Er werd beter tegenstand geboden en het was bepalend toen
de tegenstander in de 71e minuut de 2-3 maakte, nadat de
Bergers vlak hiervoor op gelij-

ke hoogte waren gekomen. De
twee late tegentreffers waren
voor de statistiek 2-5.
Volgende week speelt Nederhorst wederom thuis nu tegen
VVZA. Aanvang op Meerzicht
is 14.00 uur

doen en won uit met 1-4 bij
Forza Almere. Het 3e liep uit
bij FIT tegen een 4-2 nederlaag
aan. Nederhorst- 4 heeft de stijgende lijn te pakken en behaalde een mooi gelijkspel tegen
Voorwaarts-3 in Utrecht.

Senioren
Nederhorst-2 blijft het goed

JO19-1 naar promotiepoule
De wedstrijd tegen- en in Breu-

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verliest met 1-6
Zonder de broers Yoeri en
BenjaminTol en de geschorste
Ferinho Moore moest ASV ‘65
iets verzwakt aantreden tegen
Amsvorde uit Amersfoort. Fijn
dat de A-junior Morris Broeke
zijn debuut kon maken in het
vlaggenschip.
In het begin van de wedstrijd

kreeg Sherrick Krind een grote kans om de Ankeveners op
voorsprong te zetten, maar
zijn schot werd een makkelijke prooi voor de Amersfoortse goalie. Binnen een kwartier
kwamen de bezoekers geheel
onnodig door persoonlijke fouten op een 0-3 voorsprong. Het
was een tegenvaller dat Furgel

Cairo al heel snel geblesseerd
moest uitvallen. Het spel ging
gelijk op, maar de wedstrijd is
dan eigenlijk al gespeeld. Giovanni Stoard schoot op de paal,
want dan ontbreekt ook nog
het beetje geluk wat soms zo
hard nodig is. Vlak voor rust
scoorde Stefan van Grieken na
goed voorbereidend werk van

uitstel gevraagd en gekregen.
Deze topper wordt nu gespeeld
op zondag 4 maart.
Programma
komende week
Nieuwe ronden, nieuwe kansen. Komende zaterdag worden
bij de jeugd de eerste wedstrijden gespeeld van de voorjaarsreeks. Het 1e hervat de competitie zondag tegen koploper
Real Sranang, dat prima uit de
winsterstop kwam en met duidelijke cijfers won van TOG
(1-4).

kelen moest minimaal gelijk
eindigen om zich te plaatsen,
maar al snel bleek Nederhorst
de veel betere en gevaarlijkere
ploeg. Doelpunten van Sander Verheul, Thijmen Sibbing
en een prachtige lob van Pim
Lamme zorgden voor een dik
verdiende 2-3 winst. Een uitstekende prestatie van het hele
team en begeleiding.
Info
Voor meer info, verslagen www.
vvnederhorst.org of facebook
Bizz Vernon de 1-3. Waardoor
er in de rust nog een beetje
hoop was op een goede afloop.
Kort na rust werd dit optimisme gelijk de grond ingeboord,
aangezien Amsvorde na een
taxatiefout van de Ankeveense goalie Nabil Bardan uit een
voorzet de 1-4 liet aantekenen.
Dat was gelijk een mentale tik
voor ASV ‘65 die ze niet meer
te boven kwamen. De wedstrijd
werd door beide teams plichtmatig verder uitgespeeld. Uiteindelijk werd het 1-6.

Nieuws van
Club 4711
Uitslag Biljartclub 4711 tegen
BV Overmeer:
6-6
Maandag 29 jan.: J. Vrijburg
- W. Clements 3-0, M. Zieleman - M. v.d. Velden 2-0, A.
de Bruin - M. Verlaan 1-1, J.
van Wijnen - P. van ‘t Klooster 0-3, B. Worp - H. Stalenhoef 0-2. Stand aan kop
5-kamp De Buuren: Biljartclub 4711 6-41, BV De Poedel 5-37, BV Geinburgia 5-36
Uitslag + stand wintercompetitie biljarten BC 4711
Zaterdag 3 febr.: J. van Wijnen (17 pt.), M. v.d. Velden
(14 pt.), A. de Bruin (11 pt.),
M. Verlaan (10 pt.), J. van
Greuningen (6 pt.), W.Clements (3 pt.), Mw. T. Bos (2
pt.). Stand aan kop: J. van
Wijnen 3-29, M. Zieleman
3-26, W. Clements 3-25
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 1 febr.: W. Clements - W. Lam 0-3, P. van ‘t
Klooster - M. v.d. Velden 0-2,
T. Otten - M.Verlaan 3-0, W.
Lam - H. Stalenhoef 2-0
Stand aan kop: T. Otten 1728, P. van ‘t Klooster 17-27,
M. v.d. Velden 17-27
Programma
Donderdag 8 febr. 19.30 uur:
onderlinge competitie BV
Overmeer, zaterdag 10 febr.
16.00 uur: maandtoernooi
koppelklaverjassen, maandag 12 febr. 19.30 uur: wintercompetitie biljarten BC
4711
Openingstijden bar
Vrijdag en zaterdag van 15.00
tot 20.30 uur, Overmeerseweg 5a Nederhorst den Berg,
tel. 06.20.40.80.58
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Door: Herman Stuijver

Zilveren jubileum voor kaashandel De Vries
KORTENHOEF- Komende zaterdag staat Kaashandel De Vries
25 jaar op De Meenthof. Erik de
Vries is de 3e generatie van een
familiebedrijf dat al vanaf 1933
in de kaashandel zit. De Stolwijker is verknocht aan de kaas
en kan er veel over vertellen.

handel en 3 dagen per week in
de markthandel. Sinds 8 februari 1993 dus op De Meenthof.

“Als zelfstandig ondernemer kan ik zelf bepalen
wat ik inkoop. Ik kies voor
een grote variatie, waarbij
“Mijn grootvader Gerrit be- de klant bij ons bijna elke
gon als kruidenier die vaak bij kaas vindt die hij wenst.”
boeren uit de omgeving van
Stolwijk kwam. Zo bouwde hij
een netwerk op van zelfkazende boeren. In 1939 bouwde hij
zijn kaasopslag in de tuin. Na
de oorlog ging hij helemaal
over op kaas.” Zoon Cor de
Vries volgde hem op. Die had
een uitgebreide klantenkring
van marktkooplieden, melkwinkeltjes en kruidenierszaken. Doordat deze kleine winkels stuk voor stuk verdwenen
werd de koers verlegd naar
partijhandel. Uiteraard zijn er
nog wel een aantal winkels en
marktkooplieden vaste klant bij
Kaashandel de Vries.
In 1995 nam Erik het stokje over. Hij had al in 1993 een
bedrijfje overgenomen dat
op standplaatsen en markten
stond met kaas. In 1995 kon
Cor de Vries in de VUT en
dat gaf ruimte voor Erik om
de groothandel voort te zetten.
Zo ontstond een bedrijf dat 3
dagen per week actief is in de

Ambachtelijk
“Dat is het mooie van zo’n familiebedrijf dat de banden met
de ambachtelijke kaasboeren
is blijven bestaan. Nog steeds
heb ik goede contacten met
leveranciers uit de Krimpenerwaard. Wij hechten grote
waarde aan die kleinschalige
bedrijven” vertelt Erik de Vries.
Overigens betrekt de kaashandelaar ook kaas uit andere streken van ons land.
Die eraan toevoegt dat hij in
zijn nieuwe opslagruimte wel
200 ton kaas kan bewaren. “Als
zelfstandig ondernemer kan
ik zelf bepalen wat ik inkoop.
Ik kies voor een grote variatie,
waarbij de klant bij ons bijna
elke kaas vindt die hij wenst.”
Een greep uit de voorraad van
Kaashandel De Vries: boerenkaas in alle leeftijden van 500
gram tot 60 kilo, Stolwijker
boerenkaas, boeren Leidse en
blanke magere boerenkaas,

Wijdemeren in beeld

Boeren kruidenkaas in nagenoeg alle verschijningsvormen,
geitenkaas, biologische kaas,
enzovoort. “Wij hebben ook
kaas uit de Beemster, alleen
mogen we die naam niet gebruiken. Maar wij kunnen ook
alle buitenlandse kazen leveren.
Ik ben ook altijd op zoek naar
nieuwe smaken en samenstellingen” voegt Erik eraan toe.
“De boerenkaas is en blijft door
de jaren heen populair. Ik denk
dat het ongeveer 65% van onze
voorraad beslaat.”
Kortenhoef
Naast vrijdags tussen 08.30 en
18.00 uur op de Meenthof, staat
Erik de Vries op donderdag
in Vreeland en Zevenhoven.
En op zaterdag bij winkelcentrum Bisonspoor te Maarssenbroek. “Ja, natuurlijk zijn
mijn Kortenhoefse klanten de
beste” lacht Erik. “Nee, in alle

eerlijkheid, ik heb een trouwe
klantenkring. Het bevalt prima
en ik zie dat de belangstelling
voor kleinschalig geproduceerde kazen toeneemt. Wat ik ook
belangrijk vind, is het verhaal
erachter. Ik hou ervan om de
klanten te vertellen over het
ontstaan van een kaas. Dat is
een wisselwerking die erg ge-

waardeerd wordt.”
U moet het zelf maar eens
proeven, maar de lekkerste
kaas komt echt uit Stolwijk. Dat
bewijst Kaashandel De Vries al
25 jaar. Daar hoef je geen kaaskop voor te zijn.
www.kaashandeldevriesbv.nl.
Ook op Facebook

Gestolen kliko
‘s- GRAVELAND- Afgelopen
dinsdag om 9 uur verscheen er
een bewoner uit ‘s-Graveland
voor een openbare zitting in de
rechtbank in Almere.
De verdenking is ondermeer
het stelen van een kliko. In de
wijk waar hij woont, is deze

situatie een veel besproken onderwerp. De verdachte is een
man op leeftijd, van wie men
zeker geen kwaad of opzettelijk
crimineel handelen van verwachten zou. De als gestolen
veronderstelde kliko heeft tijdens de herinrichting van het
Zuidereinde gedurende langere

De Spiegelplas op z’n mooist. Met dank aan
Martin Stevens, Wolverlei Tekst en Beeld

tijd op straat gestaan, volgens
de bewoners uit de directe omgeving. Uit verhalen uit de omgeving blijkt dat er achter dit
kliko-verhaal een geschiedenis
zit van een conflicten met buren en pesterijen. Het slachtoffer van wie de kliko gestolen
zou zijn, zou zelfs 25.000 euro
schadevergoeding eisen als
compensatie voor wat haar is
aangedaan. (wordt vervolgd)
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