
LOOSDRECHT- Als er één Wijde-
meerder is die kan meepraten 
over de Olympische Winter-
spelen is het Loosdrechter Ab 
Krook. Hij maakte er negen 
mee. Een relaas van een schaat-
sicoon die vanaf vorige week 
vrijdag aan de buis geplakt zit 
om Sven en Ireen en alle ande-
ren op de voet te volgen. 

Door: Herman Stuijver

“Mijn allereerste Spelen waren 
die van Lake Placid. Dat maak-
te direct grote indruk op me. 
Niet alleen de sport, maar ook 
alles erom heen. Ik was coach 
van de Nederlandse vrouwen, 
met Annie Borckink die toen 
goud won en Ria Visser zilver” 
opent Ab Krook. Op de Spelen 
van Serajevo (1984) en Calgary 
(1988) was hij bondscoach van 
de West-Duitse kernploeg. In 
1992 was hij als Nederlandse 
coach getuige van het legenda-
rische goud op de 10 km. van 
Bart Veldkamp in Albertville. 
“Nou, dat was een heel bijzon-
der team. Met grote individu-
alisten, niet alleen Bart, maar 
ook een jongen als Ben van 
de Burgt was een karakter.” De 
laatste keer dat hij als offi  cial, 
topsportcoördinator, de schaat-
sers begeleidde was in 2006 in 
Turijn. Tussendoor was hij ac-

tief in Lillehammer (1994), Na-
gano (1998) en Salt Lake City 
(2002). In 2010 was hij bij zijn 
9e Olympische Winterspelen in 
Vancouver, nu echter als bege-
leider van een sponsor. 
“Vroeger waren de Olympische 
Spelen voor de schaatsers van 
minder belang dan nu. Je deed 
het erbij, een WK Allround 
winnen was toen belangrijker. 

“Vroeger waren de Olym-
pische Spelen voor de 
schaatsers van minder 
belang dan nu. Je deed het 
erbij, een WK Allround 
winnen was toen belang-
rijker.

Nu de afstandsklassementen 
belangrijker zijn geworden, 
is ook het belang van de Spe-
len veel groter. Waarbij ook de 
sponsoring van de topschaat-
sers een grote rol speelt.” Het 
zijn lange en zware dagen voor 
een coach. “Je moet naar de do-
pingcontrole, dat kan uren du-
ren. Je moet de pers te woord 
staan. Elke dag was je verplicht 
om een vergadering van het 
IOC bij te wonen, je moest din-
gen regelen in het Olympisch 
dorp. ’s Avonds naar het Hol-
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‘Echt Olympisch is de ontmoeting met 
al die atleten’

land House. En natuurlijk tus-
sendoor je team coachen, wed-
strijden bespreken, schema’s 
doornemen, enzovoort. Ik had 
het nooit willen missen, maar 
het was best pittig. Er mag na-
melijk niks mis gaan.”

Voorspellen dat Nederland 
16 medailles in de wacht 
zal slepen, ziet Krook als 
een grap. 

Met Krook praten over schaat-
sen is een lust. De man weet 

zoveel, ook van achter de scher-
men. Bovendien is hij zeer ge-
interesseerd in de psyche van 
de mens. “Als je omgaat met 
topsporters leer je daar heel veel 
van. De een sluit zich totaal af, 
is helemaal gefocust, een ander 
zoekt de confrontatie en laat 
zijn of haar emoties gaan. Het 
is buitengewoon boeiend om 
dat allemaal van dichtbij mee te 
maken.” Veel namen passeren 
de revue en Krook kent ze alle-
maal, tot en met Koen Verweij 
die hij hielp bij zijn recente we-
deropstanding. 

Voorspellen dat Nederland 16 
medailles in de wacht zal sle-
pen, ziet Krook als een grap. 
“Ach, je telt een beetje, je wikt 
en weegt, maar dat blijft  echt 
een gokje. Meer niet, er zijn 
zoveel factoren die een rol spe-
len.” Tot slot: “Sportprestaties is 
één, maar het gaat erom dat je 
samen een gemeenschap van 
mensen vormt, vanuit de hele 
wereld. Die ontmoeting in een 
eetzaal met fenomenen, die ge-
woon mensen blijken te zijn, 
dat maken de Spelen in mijn 
ogen uniek.” 

KORTENHOEF- Wethouder 
Theo Reijn heeft besloten om 
de planning en procedures 
voor woningbouw in de polder 
Kortenhoef, tussen Emmaweg, 
Zuidsingel en Kortenhoefse-
dijk, toch in stukken te hakken. 

Binnenkort komt het bestem-
mingsplan Groenewoud ter in-
zage, los van andere plannen en 
documenten. Na zes weken ter 
inzage komen er reacties, wordt 
het plan eventueel gewijzigd en 
komt de vaststelling eind 2018. 
In mei komt er een informa-
tieavond. De geactualiseerde 
Visie Polder Kortenhoef komt 

pas aan de orde in een nieuwe 
gemeenteraad na de verkiezin-
gen. Het verkeersonderzoek 
dat bekijkt hoe de ontsluiting 
van de nieuwe woonwijk moet 
plaatsvinden, is weliswaar klaar 
wat betreft  de cijfers. De analy-
se van de data vergt meer tijd. 
Reijn denkt dat zelfs bespre-
king in april lastig kan worden. 
Het lijkt er echter op dat zowel 
de uitslag van het verkeerson-
derzoek, de visie op de polder 
en het bestemmingsplan Groe-
newoud door deze planning 
wel met elkaar betrokken kun-
nen worden. 

Planning Groenewoud

KORTENHOEF- Op dinsdag 20 
februari gaan we gezellig in ’t 
Achterom bij de kerk van Anto-
nius van Padua aan de Kerklaan 
van Kortenhoef stamppot eten. 
De Zonnebloem zorgt voor een 
aantal soorten stamppot, uiter-
aard met worst, vlees, tafelzuur 
en alles wat er bij hoort.
Programma voor die dag: We 
starten om 11 uur met een 
aperitiefj e, een borreltje kan 
ook. Om 12 uur zorgen we dat 
het eten klaarstaat, genieten. 

Daarna een toe-
tje. Tot slot koffi  e 
met…..?
Eind van deze ac-
tiviteit omstreeks 
14 uur.
Kosten voor deze 
stamppot bedra-
gen € 8 , dit bedrag kunt u bij 
aankomst in de zaal betalen. 
Vervoer kan eventueel worden 
geregeld, vraag het even bij uw 
aanmelding.
Voor deze activiteit kunt u zich  

aanmelden tot vrijdag 16 fe-
bruari bij Gerrie van Noort, tel. 
(035) 656 2006, op werkdagen 
tussen 18.00 en 20.00 uur. Wij 
verwachten veel gasten, dus: 
vol is vol. 

De Zonnebloem gaat 
stamppot eten
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 18 febr.:  09.30 uur: euch.
 J. Dresmé,
 Wo. 21 febr.:  19.30 uur: oec.
 Vesperviering in de Graankorrel.
◗ St. Martinus     
 Za. 17 febr.:  19.00 uur: w&cv
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 

 Zo. 18 febr.: 09.30 uur: w&cv
 W. Balk,
 Wo. 21 febr.: 19.30 uur: oec.
 Vesperviering in de Willibrordkerk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 18 febr.: 10.00 uur: 

 Ds. E.J. van Katwijk; H.Avondmaal,
 Wo. 21 febr.: 19.30 uur: 
 Oecumenische Vesper.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 18 febr.:  10.00 uur:  
 Dr. M. van Veen,

 Wo. 21 febr.: 19.30 uur: 
 Oecumenische Vesper.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 18 febr.: 10.00 uur:  
 Ds. F.A.J. Heikoop.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 18 febr.:  09.30 uur:  
 Ds. E.E. Bouter.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 18 febr.:  11.00 uur:
 Nescio-lezing/koffieconcert.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 18 febr.: 10.00 uur:  
 Br. G. Kiers.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 18 febr.:  10.00 uur: 
  Ds. Klaas de Vries

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 15 feb. 17.30 u. Smakelijk gesprek + fi lm de Graankorrel, ’s-Grav.
do. 15 feb. 19.00 u. CDA Fundraising Diner  De Molen, Loodijk, Ankeveen
vr. 16 feb. 20.15 u. Concert Chimaera Trio Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
za. 17 feb. 14.00 u. Kick off  Kas & Co Kromme Rade 5, ‘s-Grav.
zo. 18 feb. 11.00 u. Nescio-lezing m.m.v. Jacobine Geel Oude Kerkje, Kortenhoef
zo. 18 feb.  16.00 u.  Praisedienst Wilibrordkerk, N’horst
ma. 19 feb. 19.30 u Th uis wonen met dementie de Kuijer, J. Israëlsln 2, NdB.
di. 20 feb. 11.00 u. Zonnebloem stamppotten ’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
21, 22, 23 feb. 17.30/20.30 u.Th eater in een busje vertr: De Dillewijn, Ankeveen
wo. 21 feb. 14.00 u.  Th uis wonen met dementie Veenstaete, Ouderg. 1, K’h
do. 22 feb. 20.15 u. Concert met Anna Fedorova  Oude Kerkje, Kortenhoef
vr. 23 feb. 16.00 u. Politiek Debat Wijdemeren De Drie Dorpen A’veen
24, 25 feb. 11.00/14.00 u.Th eater in een busje vertr: De Dillewijn, Ankeveen
za. 24 feb. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16.00 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 24 feb. 20.15 u. Concert ‘Messiah’ OLV Hemelvaartkerk, NdB.
zo. 25 feb. 10 / 13 u. Binnen en buiten Trompenburg Trompenburg. ‘s-Graveland
za. 03 mrt. 10.30 u. Historie fam. Six op Jagtlust Leeuwenlaan ’s-Graveland
do. 08 mrt. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
do. 15 mrt. 20.00 u. Verkiezingsdebat Bibliotheek, Loosdrecht
zo. 18 mrt. 10 / 13 u. Binnen en buiten Trompenburg Trompenburg. ‘s-Graveland
zo. 18 mrt. 12.30 u. Spiegelplasloop Sporthal de Blijk
wo. 21 mrt. 07.30 u. Gemeenteraadsverkiezingen Wijdemeren
22, 23, 24 mrt.20.00 u. De Passion met All Directions St. Martinuskerk, Ankeveen
za 24 mrt. 20.00 u. BMOL Voorjaarsconcert Sporhal De Fuik, Kortenhoef

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1 035 - 656 16 16

C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62

L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

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

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk
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Politiek Door: Herman Stuijver

zal echter pas na de gemeen-
teraadsverkiezingen plaatsvin-
den.  

Armoedebestrijding
Overigens heeft  de wethouder 
n.a.v. vragen van de VVD over 
de zgn. Klijnsma- gelden (voor 
bestrijding van de armoede) 
geantwoord dat die 74.000 uit 
2017 zijn uitgegeven aan een 
verhoging tot 40.000 euro voor 

het Jeugdsport- en Jeugdcul-
tuurfonds en een eenmalige 
bijdrage van € 3000,- aan de 
Stichting Leergeld. Daarnaast 
is er geld beschikbaar gesteld 
voor het behalen van zwemdi-
ploma’s en bij meer dan twee 
kinderen in de schoolgaan-
de leeft ijd wordt twee keer de 
computertoeslag toegekend. 

WIJDEMEREN- Wethouder San-
dra van Rijkom heeft een Ar-
moedemonitor laten opstellen. 
“Ik wilde weten of ons beleid 
voor de sociale minima aansluit 
bij de doelgroep.” Uit de cijfers 
blijkt dat 3,8% van de Wijde-
meerders onder de armoede-
grens leeft ( ± 400 huishou-
dens). Dat is een stuk lager dan 
het landelijk gemiddelde van 
12%. In Nederhorst den Berg 
wonen de meeste inwoners uit 
de armoede-categorie. 

Door: Herman Stuijver

Je leeft  in armoede als je moet 
rondkomen van 120% van het 
wettelijk sociaal minimum. 
Uitgaand van de bijstandsnorm 
die Wijdemeren hanteert, is dat 
voor een echtpaar € 1700,- en 
voor een alleenstaande ouder 
dan 22 jaar bijna 1200 euro 
(bruto). Iemand die alleen 
moet rondkomen van de AOW 
leeft  dus ook op het sociale mi-
nimum. Dat is een belangrijke 
constatering, want uit het on-
derzoek door het bureau KWIZ 
kwam naar voren dat vooral de 
senioren te weinig gebruik ma-
ken van de sociale voorzienin-
gen van de gemeente. “Dan heb 
je het inderdaad over de men-

sen die alleen moeten rondko-
men van een AOW, maar ook 
zitten er 50-plussers zonder 
baan bij. Dan zak je ook be-
hoorlijk met je inkomen. Daar-
bij gaat het ook vaak over lang-
durige werkloosheid” voegt de 
wethouder eraan toe. 

Dat ouderen te weinig 
steun krijgen, moet echt 
veranderen, meent San-
dra van Rijkom. Ze denkt 
dat schaamte om aan te 
kloppen bij de gemeente 
een rol speelt.

Het tekort aan fi nanciën komt 
soms mede tot stand door de 
schulden waarin men is beland. 
Hoopvol is dat vooral de ande-
re Wijdemeerders wel de weg 
naar de gemeente weten te vin-
den. Ze maken goed gebruik 
van het Jeugd Sport Fonds, het 
Jeugd Cultuur Fonds en andere 
regelingen (meer dan het lan-
delijk gemiddelde). Ook is er 
vaak sprake van kwijtschelding 
van belastingen. In Wijdeme-
ren zijn er 221 kinderen die 
moeten leven in armoede. 
Dat ouderen te weinig steun 

krijgen, moet echt veranderen, 
meent Sandra van Rijkom. Ze 
denkt dat schaamte om aan te 
kloppen bij de gemeente een rol 
speelt. Daarnaast zijn blijkbaar 
senioren nog niet voldoende op 
de hoogte van de regelingen. 
In de komende tijd zal de wet-
houder de gegevens van de Ar-
moedemonitor bestuderen en 
dan maatregelen bedenken om 
het beleid te verbeteren.  Dat 

Klijnsma- gelden gaan naar armoedebestrijding

Ongeveer 400 huishoudens leven in armoede

WIJDEMEREN- Met de stem-
men van D66, De Lokale Partij 
en de VVD tegen stemde de 
meerderheid van de raad vóór 
een extra krediet van 30.000 
euro voor het Cultureel Cen-
trum Kortenhoef, in de volks-
mond het DSO- theatertje aan 
de Parklaan.

Projectontwikkelaar Interveni 
ontdekte recent dat de bouw 
veel duurder zou zijn dan de 
350.000 waarvoor Wijdemeren 
had ingestemd. Er was 80.000 
euro meer nodig, waarvan Pe-
jolam (AH) 50.000 voor zijn 
rekening nam. De gemeente 
zou de overschrijding met € 
30.000 dekken. Alle partijen, 
ook de oppositie, gunnen Kor-
tenhoef een Cultureel Centrum 
met 75 zitplaatsen. De discus-
sie spitste zich toe op de wijze 
waarop wethouder Reijn het 
wil bekostigen. Het komt uit 
de zgn. bestemmingsreserve 
‘Revitalisering winkelcentrum 
De Meenthof ’ die hierdoor 
slinkt van 713.000 naar 683.000 
euro. VVD ‘er Sieta Vermeulen 
ging het verst in de kritiek in de 

richting van wethouder Reijn. 
Ze verweet hem onzorgvul-
digheid met meerdere projec-
ten, omdat het tempo altijd de 
voorrang had. Ook nu vond ze 
zijn handelen ‘onacceptabel’. 

De ramingen voor het Cul-
tureel Centrum waren op 
drijfzand gebouwd en men 
was alleen uitgegaan van 
vertrouwen in Interveni.

De ramingen voor het Cultu-
reel Centrum waren op drijf-
zand gebouwd en men was 
alleen uitgegaan van vertrou-
wen in Interveni. Bovendien 
meende zij dat het twijfelachtig 

was of B&W zomaar geld uit 
de reserve kon halen. Dat had 
burgemeester onderzocht, hij 
noemde het een ‘grijs gebied’, 
soms mag het wel, soms niet. 

Ook Gert Zagt van De Lokale 
Partij had bezwaren tegen de 
manier waarop het proces was 
verlopen. Bovendien meende 
hij dat Reijn de raadscommissie 
niet correct had bejegend. Het-
zelfde vond D66- fractievoor-
zitter Joost Boermans. Namens 
het CDA zei Erik Torsing dat er 
sprake was van ‘damage con-
trol’. Geconfronteerd met deze 
tegenvaller was er geen andere 
oplossing: “We staan met de 
rug tegen de muur.” Wethouder 

Reijn wees op het totale pakket, 
waarbij het een hoger belang is 
om de Meenthof op te knap-
pen. Als deze stap niet door-
gaat, zou het kaarthuis in elkaar 
kunnen storten. Uit de verkoop 
van De Dobber volgt niet al-
leen de bouw van het CCK, 
maar ook de revitalisatie van de 
Meenthof met de bouw van ap-
partementen, winkels en de uit-
breiding van Albert Heijn. Op 
verzoek van diverse partijen zal 
de wethouder nog wel een fei-
tenrelaas moeten opdissen hoe 
dit fout heeft  kunnen gaan. 

D66, DLP en VVD tegen theatertje DSO

De gemeenteraad van 8 februari 
(foto: Douwe van Essen // WWK) 

Informatieavond 
over huidkanker
Op woensdag 21 februari 
organiseert Viore, in samen-
werking met Tergooi, een 
informatieavond over huid-
kanker. Viore is het centrum 
voor mensen die kanker heb-
ben (gehad), hun naasten 
en hun nabestaanden. Serge 
van Ruth is als dermatoloog 
verbonden aan ziekenhuis 
Tergooi, hij verzorgt op deze 
avond de presentatie. Vanaf 
19.15 uur staan koffi  e en thee 
klaar. De presentatie begint 
om 19.30 uur. U kunt zich 
aanmelden door middel van 
een mail naar programma@
viore.org. Bellen kan ook: 
035 685 35 32. Deelname aan 
deze avond is gratis.
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Wijdemeertjes 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.  

Sleutel
Service

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

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

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 
Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu
 

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

035-6566623 

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 
106, Ned. Den Berg. 0294-

251451.

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en reparaties 
klaar terwijl u wacht (ind. moge-
lijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Beautycenter Monique
Gedipl. Schoonheidsspecialiste
Tel. 035-6562753/06-47376085

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

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

Mooie Vak.Bungalows WiFi
Eekhoorn,Kikker,Fazant.

Goede fi ets/wandel omgeving
www.twentehuisjes.nl

Denekamp 0541626578
Fam.h.meinders@ziggo.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Te koop droog 
berken haard hout.

Per krat 2 M3 gestapeld € 240,-
Bezorging ’t Gooi € 20,-

06-2266 4828
LLF@live.nl

WOONRUIMTE GEZOCHT
Van 1 april -31 okt. 2018

Max. E 950 per mnd all-in
06-26090393 / jim@polo.nl

Hovenier uit Ankeveen
zoekt ZZP, bel 0650423424

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

Ind. terrein de Slenk
0655360880 

Tuinders LET OP
pootaardappelen en plantuien 

zijn weer verkrijgbaar bij:
TUINCENTRUM BOSSON

Loodijk 7A ‘s-Graveland
Tel: 035-656 25 13

Te koop: klein huisje aan
Moleneind aan water op ge-

huurde grond. Vraagprijs 
€7.500.- 

info: smi02953@planet.nl

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

Klussenbedrijf Boshnakov
Voor al uw stucadoor-, 

schilder-, schoonmaakwerk 
en tegels leggen.

06-87556972
klussenbedrijfboshnakov@grnail.com

Krantenbezorgers gezocht 
M/V 18jaar en ouder 
Kan je vroeg op staan
voor het bezorgen van 

ochtendkranten in 
’s-Graveland /Kortenhoef

Goede bijverdienste
Bel 0653108571

BEELDHOUWEN/ BOETSEREN 
kennismakingscursus

4 keer op zaterdagochtend
of maandagmiddag à €80,-

tel:0621346029/0624942286
www.beeldhouwatelier

kortenhoef.nl

GROTE GARAGEVERKOOP
wegens verhuizing, alles kan weg!

Stichts End 12, Ankeveen.
Zaterdag 24 februari 2018 

10.00-15.00 uur

Van 1 tm 30 maart meedoen
aan ‘30 dagen gezonder’?

Kies je eigen uitdaging.
www.30dagengezonder.nl

Oppas gezocht voor de vrijdag-
middag van 12.30 - 16.30 uur

Info: 06-47406780

Ook uw voeten verdienen
aandacht!

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

PHONEU.NL & GOOITECH.NL
Wij bieden abonnementen:
KPN, TELFORT, TELE2,

VODAFONE, T-MOBILE,
ZIGGO & KPN ALLES-IN-1 

en nog veel meer!!
Verkoop en reparatie van:

Mobiele telefoons, PC, 
iPads, Tablets etc.

Koffi  e & thee staan klaar
NOORDEREINDE 9

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

Gezocht: iemand voor klusjes 
om en rond het huis. Tel. 06-

53233112.

Programma GooiTV
Vanaf 14 februari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met onder andere het carnaval; In Derde Termijn met 
het verkiezingsdebat tussen het CDA en De Lokale Partij in Wijde-
meren onder leiding van Ruud Bochardt. De partijen voeren een 
stevige discussie met elkaar; RegioHub: over de start van de cam-
pagne ‘30 dagen gezonder’. GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. 
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl. GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo 
en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Kort nieuws

Open dag Train je brein, 
Neurotherapie Centrum Hil-
versum zaterdag 25 februari 
www.neurotherapie.nl

Binnenkort in City of Wesopa: 
do. 15 febr. fi lm, za. 17 febr. to-
neel, wo. 21 febr. Cityquiz,do. 
22 febr. fi lm, za. 24 febr. mu-
ziek. Info: www.wesopa.nl   

‘t Wijdehuis, een ontmoetings-
plek 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 + koffi  e/thee, 
kosten €5,00). Wilt u meer we-
ten of zich aanmelden: Herma 
Kleve, Versa Welzijn, hkleve@
versawelzijn.nl of 035- 6231100

Zingen? Dat kan bij het Ge-
mengd Koor Wijdemeren. Zij 
repeteren elke woensdagavond 
van 8-10 uur in de Bergplaats, 
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 
bent van harte welkom!

Elke donderdagavond klaver-
jassen in ’t Achterom (achter 
r.k. kerk aan de Kerklaan in 
Kortenhoef). Tussen 21 sept. 
en 26 april, aanvang 20 uur. 
Competitie of gewoon gezellig. 

We gaan weer gezellig klaver-
jassen in de sportkantine de 
Blijk op dinsdag avond van 
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19 
september tot mei/juni. Nieu-
we leden  van harte welkom
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PolitiekPolitiek Door: Herman Stuijver

Woningeigenaren vanaf de 
pensioengerechtigde leeftijd 
in Wijdemeren kunnen vanaf 
april 2018 gebruikmaken van 
een ‘Verzilverlening’. Hiermee 
kunnen zij hun woning aanpas-
sen om langer thuis te blijven 
wonen.  

De Verzilverlening, van mini-
maal 2500 en maximaal 30.000 
euro, kan bijvoorbeeld gebruikt 
worden voor aanpassingen in 
de badkamer, keuken en toilet. 
Of het gelijkvloers maken van 
de woning. Hiermee stimuleert 
de gemeente inwoners zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen in hun vertrouwde om-
geving.  

Steenrijk, maar geldarm 
Bij ouderen zit het vermogen 
voornamelijk in steen. Dit 
vermogen kunnen zij dus niet 
gebruiken om aanpassingen 
te fi nancieren. Ook is het voor 
deze inwoners vaak moeilijk 
om geld te lenen bij een bank. 
De essentie van de Verzilver-
lening is dat woningeigenaren 
tijdens de looptijd niet afl os-
sen én geen rente betalen. De 
rente wordt dus opgeteld bij de 
leningschuld. Bij verhuizing of 
overlijden wordt de lening af-
gelost uit de verkoopopbrengst 
van het huis. Hierdoor ont-
staan geen extra woonlasten. 
Zo biedt de lening inwoners 
met een beperkt inkomen ook 

de mogelijkheid aanpassingen 
te doen in de woning. Het is 
dus een mogelijkheid om de 
overwaarde van je woning te 
‘verzilveren’. 
 
Raad beslist 
De Verzilverlening is een nieuw 
product van het Stimulerings-
fonds Volkshuisvesting 
(SVn) en wordt ook door hen 
uitgevoerd. Er is voor Wijde-
meren een plafond van 3 ton. 
Het voorstel voor de uitvoering 
van de Verzilverlening wordt in 
de commissievergadering van 
20 februari besproken.  

Wijdemeren komt met 
Verzilverlening voor senioren Verkiezingsdebat 

van ouderenbonden 
WIJDEMEREN- Alle politieke 
partijen in Wijdemeren zijn 
uitgenodigd om deel te ne-
men aan een groot politiek 
debat, georganiseerd door de 
plaatselijke ouderenbonden 
op vrijdag 23 februari van 16 
tot 18 uur in De Drie Dorpen in 
Ankeveen.

Het debat staat onder leiding 
van Cor Koster en Rik Jung-
mann. Zij zullen de deelnemers 
vragen te reageren op vragen 
en stellingen over een veelheid 
aan onderwerpen, waaronder: 
herindeling, kernenbeleid, wo-
ningbouw, OZB, de uitvoering 

van sociale wetten, populisme, 
dienstverlening, seniorvriende-
lijke gemeente e.d. Ook burgers 
in de zaal krijgen de gelegen-
heid vragen te stellen.
De ANBO, KBO en PCOB 
verzoeken elke partij te komen 
met twee kandidaten. Die zul-
len in korte debatjes met elkaar 
discussiëren. Omdat er maar 
liefst acht partijen meedoen 
aan de gemeenteraadsverkie-
zingen kan niet elke partij over 
elk onderwerp meepraten. In 
de uitnodiging geven de orga-
nisatoren wel een serie voor-
beeldvragen. 

Ledenlijst Onafhankelijk 
Liberaal nu bekend
Op maandag 5 februari was de 
dag dat O-Lib alle benodigde 
papieren en handtekeningen 
bij de Kiesraad moest inleve-
ren. Dat is uitstekend verlopen, 
we mogen meedoen met de 
gemeentelijke verkiezingen op 
21 maart. Een mooi moment 
om onze kandidatenlijst te pre-
senteren. 

O-Lib lijsttrekker is Martin 
Vuijk, ervaren raadslid in deze 
gemeente. Verder is de lijst een 
goede mix van kennis en erva-
ring, verdeeld over de kernen 
van Wijdemeren.
1.Martin Vuijk, IT-architect, 
Nederhorst den Berg; 2.Rob-

by Israel, adviseur, Korten-
hoef; 3.Marilyn Newalsing, 
arts, Loosdrecht; 4.Tom 
v. Oostrum, ondernemer 
zorg, Loosdrecht; 5. Wouter 
Spaan, hovenier, Kortenhoef; 
6.Maup Barmentloo, garage-
houder, Nederhorst den Berg; 
7.Gerard Kemp, ondernemer, 
Kortenhoef; 8.Jaap Wertheim, 
ondernemer, gepens., Korten-
hoef; 9.Jan Dekker, bestuurder, 
gepens., ’s-Graveland. 
Een mooi team om de verkie-
zingen mee in te gaan. Stuk 
voor stuk ervaren, nadenken-
de vakmensen. Ondernemers, 
bestuurders. Nuchtere mensen 
met veel kennis van zaken die 

goed luisteren en leren. Die 
besluiten nemen op basis van 
goede dossierkennis en gewend 
zijn om zaken tot op de bodem 
uit te zoeken alvorens te oorde-
len. Ander nieuws uit de fractie 
is dat er een nieuw, fris, mooi 
logo ontworpen is. Het oude 
logo, indertijd snel gemaakt na 
de verzelfstandiging van O-Lib 
als partij was aan een upgrade 
toe. Hier gaat de partij dan ook 
de verkiezingen enthousiast 
mee in.

Het college van B&W heeft  
besloten om voortaan de Vrij-
willigersdag een keer per twee 
jaar te laten plaatsvinden in de 
periode eind november, begin 
december. De eerstvolgende is 
dus in 2019. Altijd in of rond 
het gemeentehuis. Elk jaar dit 
evenement op touw zetten, zou 
het te vanzelfsprekend maken, 
meent wethouder Van Hen-
ten. Die ook meldt dat zowel 
college- als raadsleden het leuk 
vonden om in de bediening te 
werken. De kritiek dat in de 

lokale bladen teveel aandacht 
was op de wethouders die twee 
keer vrijwilligerswerk deden, 
was niet uit ijdeltuiterij, vindt 
Betske van Henten. Dat was 
juist bedoeld om het vrijwilli-
gerswerk te promoten, met di-
verse voorbeelden. Het gaat op 
de Vrijwilligerswerk erom dat 
vrijwilligers het prettig vinden 
elkaar te ontmoeten. Ze willen 
juist niet teveel in het zonnetje. 
Derhalve is er ook geen Vrijwil-
liger van het Jaar. 

Vrijwilligersdag 
1 keer per twee jaar

Nog meer nieuws uit gemeenteraad
•  Patricia IJsbrandy, redacteur 

van de NieuwsSter en Week-
blad Wijdemeren, werd be-
edigd als fractieassistent van 
Dorpsbelangen. Voor De Lo-
kale Partij werd Margriet Ra-
demaker door de burgemees-
ter ingezworen;

•  Moties over een welkomst-
pakket voor nieuwe inwo-
ners (CDA) en deelname aan 
de culturele manifestatie ‘IK 
TOON’ (PvdA/GrL.) werden 
teruggetrokken vanwege res-
pectievelijk een bevoordeling 
van de Historische Kringen 
en een dekking die niet klop-
te;

•  De Cultuurnota werd met 
diverse complimenten voor 
wethouder Van Rijkom una-
niem aangenomen;

•  Met waardering voor de de-
gelijke informatie over de 
toekomst van de waterover-
last- en afvoer stemde de raad 
in met het Rioleringsplan 
2018-2021. Voor wat betreft  
het tarief koos de meerder-
heid van CDA en D66 (10 
van de 18) voor 270 euro, het 
middenpad. Alleen Stan Poels 
(PvdA/GrL.) was bang voor 
de toekomst na 2021 en wil-
de wel 285 euro betalen. De 
andere partijen dachten dat 
een schoon riool ook voor 
250 euro kon worden gerea-
liseerd; 

•  Tot verbazing van eenieder 
merkte wethouder Jan-Jaap 
de Kloet doodleuk na de dis-
cussie over aansluiting bij de 
Statiegeld-Alliantie op dat 

Wijdemeren al 
had aangesloten. 
Veel organisaties 
en meer dan 200 
gemeentes slaan 
de handen ineen 
om statiegeld in te 
voeren voor alle 
fl esjes en blikjes. 
Teneinde het zwer-
fafval te bestrijden. 
Toch stemden alle 
partijen, behalve 
DLP, voor de motie 
van D66 en PvdA/
GrL.;  

•  Toen indiener Martin Vuijk 
van OLib de tekst waarin hij 
de GAD ‘opdraagt’ de uitrol 
van PMD-containers uit te 
stellen, veranderde in ‘ver-
zoekt’ steunde de overgrote 

meerderheid zijn motie. OLib 
heeft  een bloedhekel aan die 
4e PMD (Plastic, Metaal, 
Drankverpakkingen) bak die 
eraan komt. Uit onderzoek 
blijkt dat Na- scheiding goed-
koper en eff ectiever is dan 
Bron-scheiding. Die PMD-
bak zou dus onnodig zijn. 
Wethouder De Kloet moest 
echter realistisch constateren 
dat er geen sprake is van stop-

zetten. Het draait al, mede 
omdat Wijdemeren ooit zelf 
voor de Afvalstoff enheffi  ng 
heeft  gestemd;

•  De proef met een maximale 
spreektijd van 15 minuten per 
partij werkte prima. Dorps-
belangen had de minste tijd 
benut (6.40 min.) en D66 de 
meeste (14.58 min.). Het col-
lege sprak bijna 25 minuten. 

Patricia IJsbrandy fractieassistent DB 

(foto: Douwe van Essen//WWK)
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Een medaille waard!
Olympisch 

trakteergebakje

€1,35 per stuk

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Van 29-01 tot 03-02 vond in 
Kortenhoef de Hersenstich-
tingcollecte plaats. Er zijn col-
lectanten op pad gegaan om 
voor al die mensen met een 
hersenaandoening geld in te 
zamelen. Deze enthousiaste in-
zet heeft  € 1356,68 opgeleverd. 

Deze mooie opbrengst wordt 
besteed aan wetenschappelijk 
onderzoek en aan voorlichting, 
om zo een bijdrage te leveren 
aan een betere toekomst voor 
mensen met een hersenaan-
doening. Namens de Hersen-
stichting hartelijk bedankt voor 

uw bijdrage. 
Hebt u de collectant gemist? 
Uw gift  is altijd welkom op re-
keningnummer NL18 INGB 
0000 000 860 t.n.v. Hersen-
stichting, Den Haag. Meer info: 
www.hersenstichting.nl.

De Hersenstichting bedankt 
gevers en vrijwilligers

Van de ouderenbonden

Op verschillende plaatsen in 
de gemeente staan bankjes. 
Met name voor ouderen is dat 
plezierig, want die moeten nu 
eenmaal wat vaker rust ne-
men. De ouderenbonden heb-
ben een kort lijstje opgesteld 
van andere plekken waar ook 
behoeft e is aan een bankje en 
een verzoek gericht aan de ge-
meente om daar zo’n rustpunt 
te creëren. Een van die plekken 
is het Kuijerpad in Nederhorst 
den Berg, het pad dat omhoog 
gaat van zorgcentrum De Kuij-
er naar de Kerkstraat. Daar, net 
voorbij het bruggetje, zou een 
prima plaats zijn, waar oude-
ren uit de Kuijer en de Horn- 
en Kuijerpolder even kunnen 
rusten. Maar… de mensen 
die daar wonen, hebben in 

het verleden onprettige 
ervaringen gehad met 
hangjongeren die het 
bruggetje gebruikten als 
ontmoetingsplaats. Zij 
vrezen overlast. Ik heb 
bij het bruggetje al een 
hele tijd niemand gezien. 
Vroeger wel eens, en het 
bleken dan aardige, be-
leefde jongens en meisjes 
te zijn die je vriendelijk 
teruggroetten. 

We hebben nu dus drie 
groepen mensen, met tegen-
gestelde belangen: ouderen 
die het voor hen vrij steile pad 
op moeten, jongeren die het 
bankje (misschien) als uitno-
diging zien om te doen wat 
jongeren graag doen: rond-
hangen. En aanwonenden die 
overlast vrezen. Voor wie moet 

je kiezen? We zullen de vraag 
eens voorleggen aan de poli-
tieke partijen die hun eerste 
verkiezingsdebat hebben in 
De Drie Dorpen  op vrijdag 23 
februari van 4 tot 6 uur.

Cor Koster, 
Nederhorst den Berg

Bankje

Woningbouw

Wij willen de onevenwichtigheid tussen jong 

en oud in de gemeente Wijdemeren verminderen. 

Door jonge gezinnen en jongeren de kans te bieden 

om in Wijdemeren te komen of blijven wonen.

Dit kan door meer sociale huurwoningen te 

bouwen die niet duurder zijn dan 700 euro per 

maand; meer huurwoningen in het midden-

segment tussen de 700 en 1000 euro per maand 

en betaalbare koopwoningen voor starters.

Daarnaast willen wij gaan experimenteren 

met tinyhouses en het plaatsen van jongeren 

in leegstaande kamers in bejaardenhuizen.
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• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Ruim een maand voor de drie 
opvoeringen van De Passion 
zong het Ankeveense koor All 
Directions! afgelopen zater-
dagmiddag een uur lang in het 
restaurant van zorgcentrum De 
Beukenhof in Loosdrecht. 

Gehuld in witte shirts met 
jeans zongen de ongeveer 45 
koorleden het ene na het ande-
re aansprekende lied, het koor 
was in vorm. Het werd een 
emotioneel concert dat door 
de aanwezigen bijzonder werd 
gewaardeerd. Temeer daar de 
partner van een van de koorle-
den met Alzheimer permanent 
verblijft  in de Beukenhof. Mu-
ziek is een geweldig middel om 
je gevoelens over te brengen, de 

koorleden hebben het vonkje 
hopelijk over laten springen 
naar de patiënten, familieleden, 
vrijwilligers en medewerkers. 
De opening ‘Kun je komen van 
het kruis’ is al direct een oproep 
om een stem van hoop, een 
vuur, een licht voor anderen te 
zijn. Het complete repertoire 
van De Passion passeerde de 
revue. Op 22, 23 en 24 maart 
zal All Directions! het lijdens-
verhaal in moderne vorm ten 
gehore brengen in de St.-Marti-
nuskerk. Elf passende liederen 
in het Nederlands en Engels 
worden begeleid door een live 
band onder leiding van Bru-
ce Skinner die ook al een jaar 
bezig is met het koor om alles 
goed in te studeren. Ed Forma 

zal de verbindende teksten uit-
spreken, terwijl fi lm- en foto-
beelden bijdragen aan een Pas-
sion sfeer. Uiteraard wordt ook 
het witte kruis door het dorp 
gedragen. Soms gedragen zoals 
‘Stil in Mij’ dan weer rauw ‘We 
don’t need another Hero’ of vol 
passie ‘Go Like Elijah’, de varia-
tie is enorm. Uiteindelijk staan 
de mannen en vrouwen tot slot 
‘Schouder aan schouder’ want 
het mooiste ligt voor ons, zin-
gen ze. Het is inderdaad een 
fraai vooruitzicht, drie avonden 
voor een volle kerk De Passion 
zingen. Dat belooft  een feest te 
worden. Voor wie nog kaarten 
had gewild, het is uitverkocht. 
Meer info: alldirections.nl 

Optreden All Directions 
in Beukenhof
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Boeken Door: Herman Stuijver

Afgelopen zaterdagmiddag 
was het erg spannend voor 
de 14 schoolkampioenen die 
meededen aan de Nationale 
Voorleeswedstrijd in de Biblio-
theek Gooi en meer in Loos-
drecht. Winnares werd Eline 
Stutterheim van de Joseph 
Lokinschool uit Ankeveen. Zij 
mag op 21 maart meedoen aan 
de provinciale fi nale in Hoofd-
dorp. 

Landelijk doet ongeveer de 
helft  van de scholen mee, dat 
percentage haalden de Wij-
demeerse basisscholen ook, 
zeven van de veertien hadden 
een kandidaat uit groep 7 of 8 
afgevaardigd. De andere zeven 
voorlezers kwamen van ver-
schillende scholen uit Weesp, 
Muiden en Muiderberg. Aan 
de jury de lastige taak om een 
winnaar aan te wijzen. Geluk-
kig waren het deskundigen die 
wisten waar ze het over hadden. 
Onder voorzitterschap van on-
derwijs- én cultuurwethouder 
Sandra van Rijkom beoordeel-
den Dalila Bakir, manager van 
de VoorleesExpress en logo-
pediste Hermine Jonker de 
deelnemers op verschillende 
criteria. Wordt de nadruk op 
goede plaats gelegd, zijn er tem-
powisselingen, past het stemge-
bruik bij het fragment, worden 
de emoties juist overgebracht, 
kijkt de voorlezer af en toe 
het publiek aan en worden de 
luisteraars meegevoerd in het 
verhaal. Ook speelt de keuze 
van het verhaal een rol bij de 
jurering. Vooraf had de organi-
satie de juryleden geadviseerd 
om eerst een tijdje te luisteren 
voordat de punten worden ge-
noteerd. Een goede tip, want 
bijna alle kinderen begonnen 
een beetje zenuwachtig. Wat 
wil je ook, voor een volle zaal 

met ouders, broertjes, zusjes, 
opa’s en oma’s, meesters, juff en 
en andere belangstellenden. 
Teresia Spoelman van de bi-
bliotheek presenteerde met 
een kort praatje de 12 meisjes 
en twee jongens. Dat stelde ze 
een beetje op hun gemak. Het 
ging voor de verandering alfa-
betisch van achter naar voren. 
En dus mocht Ahlam Yakhlaf 
van de Loosdrechtse De Linde 
het spits afb ijten. Ze las grappig 
voor uit ‘Ik ben geen super-
muis’ met leuke intonatie en 
goede mimiek. Alleen was het 
te lang, waardoor de aandacht 
iets verslapte. Eline Stutterheim 
hield het meest van Engelstali-
ge boeken, maar ‘Buiten is het 
oorlog’ van Janny van der Mo-
len vond ze wel spannend en 
leuk. Haar fragment ging over 
Anne Frank, op het moment 
dat de Duitsers de draaikast 
van het Achterhuis ontdekken. 

Landelijk doet ongeveer de 
helft  van de scholen mee, 
dat percentage haalden de 
Wijdemeerse basisscholen 
ook, zeven van de veertien 
hadden een kandidaat uit 
groep 7 of 8 afgevaardigd.

Eline plaatste de angst en ande-
re emoties heel mooi en las ook 
rustig. Ze sleepte je als het ware 
mee in het verhaal. Bovendien 
bleek later uit het juryrapport 
dat ze de inleiding duidelijk 
vonden. Dat Niek van Reenen 
van de Mr. Terpstraschool uit 
Loosdrecht voorlas uit Pietje 
Bell zullen veel opa’s en oma’s 
leuk hebben gevonden, een 
gouwe ouwe. Een goede stem 
en de wrat van tante Cato is 
en blijft  grappig. Niet alleen 
houdt Laura Kole van de Reho-
bothschool (Loosdrecht) van 

voetbal, ze kan ook op goede 
toon voorlezen. Met haar vin-
ger volgde ze regel voor regel 
de tekst van ‘Bommen op ons 
huis’ van Martine Letterie, een 
boek over het bombardement 
op Rotterdam in de meidagen 
van 1940. 
En zo ging het na de pauze nog 
een tijdje door. Ook Senna van 
den Heuvel van de Korten-
hoefse Antoniusschool en Britt 
Broeke van de Jozefschool en 
Sterre van Beek van de Warin-
school, beide uit Nederhorst 
den Berg waren goede verte-
genwoordigers van de Wijde-
meerse scholen. Uiteindelijk 
kon er maar één winnaar zijn, 
dat werd dus Eline Stutter-
heim. De 2e plek was voor Noa 
Boisson uit Weesp en de Loos-
drechters Laura en Niek deel-
den de derde plek. 

Ankeveense Eline wint Voorleeswedstrijd

Alle 14 schoolkampioenen met de 
jury op de achtergrond. Winnares 

Eline Stutterheim staat 4e van 
rechts (foto: Saskia van Aalst, 

Gooi en meer)

Op de polikliniek Keel-, Neus- 
en Oorheelkunde van Tergooi 
staan zowel in Hilversum als 
in Blaricum permanent een 
oordopautomaat in de wacht-
kamer waar patiënten voor 
4 euro (2 x 2 euro) een set ge-
hoorbeschermende oordop-
pen kunnen aanschaff en. 

Dit is een van de manieren 
waarop het ziekenhuis zich 
actief inzet om gehoorschade 
– bij vooral bij jongeren – te 
voorkomen.  

De KNO-artsen zien dagelijks 
patiënten met tinnitus, oft e-
wel oorsuizen. Dit symptoom 
is dikwijls een gevolg van ge-
hoorschade door lawaai of har-
de muziek. Volgens Liane Tan, 
KNO-arts in Tergooi hebben 
steeds meer pubers die uitgaan 
gehoorproblemen, ook in de 
Gooi en Vechtstreek. Proble-
men die vaak te voorkomen 
zijn, bijvoorbeeld door oordop-
pen. “Het gebruik daarvan is 
eigenlijk al heel gangbaar voor 
festivalgangers van achter in 

de twintig. Maar jongeren die 
net beginnen met uitgaan en 
muziek luisteren weten nog te 
weinig over het belang van ge-
hoorbescherming” aldus Tan.

Oordopautomaat in wacht-
kamer KNO Tergooi
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Alice & José
persoonlijk reisadviseur,     

      

NEDERHORST DEN BERG- Met 
(hernieuwd) geloof, vertrou-
wen en nieuwsgierigheid zijn 
we 2018 ingegaan en kijken 
dan ook uit naar de volgende 
Praisedienst. Iedereen is wel-
kom om 18 februari weer te 
komen luisteren, mee te zin-

gen en bovenal samen te zijn. 
Wij zijn blij u daarvoor via deze 
weg uit te kunnen nodigen. 
Wees welkom.

Leen Koster zal voorgaan en 
zingen. Meer over hem vindt 
u op internet. Hij is geen on-

bekende,  www.leenkoster.nl.  
Vanaf 15.30 uur staan de deu-
ren van de Willibrordkerk van 
de Protestantse Gemeente Ne-
derhorst den Berg weer open, 
wij zorgen voor koffi  e en thee. 
Om 16.00 uur begint de dienst 
en na afl oop is er eveneens ge-
legenheid met elkaar nog wat te 
drinken en na te praten.  Voor 
de kinderen is er een tafel inge-
richt met knutselactiviteiten en 
wie weet wat nog meer. Neem 
je broers, zussen, klasgenoten, 
alle vriendjes, vriendinnetjes, 
neven en nichten mee. Dan 
maken wij er een onvergetelijke 
middag van. Ook de allerklein-
sten vergeten wij niet. Voor hen 
hebben wij een fi jne oppas. U 
kunt ons ook vinden op Face-
book.com/praisenederhorst-
denberg

Praisedienst in Willibrordkerk 

Lezers schrijven... 

Rob Bruintjes (van Democra-
tisch Alternatief  Blaricum, 
DAB) uit Blaricum heeft  onze 
steun en sympathie. Hij wil 
naar het Europese Hof om de 
herindeling in de regio tegen 
te gaan. Elk initiatief dat er toe 
kan leiden dat Wijdemeren 
zelfstandig blijft , ondersteu-
nen wij uiteraard. Maar we 
blijven realistisch. Een gang 
naar het Europees Hof is na-
melijk nog niet aan de orde. 
DorpsBelangen blijft  de ideeën 
van de provincie Noord-Hol-
land kritisch benaderen. De 

fusiedrang van Haarlem kent 
ongekende vormen, maar de 
argumenten ontbreken nog 
steeds. We weten dat we ons 
als gemeente op sommige 
punten moeten versterken en 
daar werken wij vol energie 
aan mee. Maar fuseren met 
Hilversum? Waarom? 
De gang naar ‘Europa’ is nog 
niet aan de orde, hoe goed 
het ook klinkt. De provincie 
doet een voorstel, dan gaat de 
Tweede Kamer erover en dan 
de Eerste Kamer. Daar liggen 
voor ons de mogelijkheden. 

Kansen zullen we benutten 
waar het kan. Waakzaam zijn 
dus, zorgen dat we niet op een 
onbewaakt ogenblik ergens in 
worden gedwongen waar we 
niet willen zijn. 
Tegelijkertijd koesteren wij de 
belangen en het karakter van 
onze dorpen. Want wij blij-
ven onze naam eer aan doen: 
DorpsBelangen.

Fractie DorpsBelangen, 
Ria Hennis en René Voigt

Steun in de strijd, maar wel realistisch

Geachte heer Poels, naar aan-
leiding van uw stukje in deze 
krant van 7 februari jl., waarin 
u reageert op mijn ingezonden 
brief van 24 januari jl., wil ik 
u graag wijzen op het feit dat 
mijn brief geen stuk van De 
Lokale Partij is. Al draag ik 
deze partij wel een goed hart 
toe. Mijn brief is op persoon-
lijke titel geschreven en ook als 
zodanig ondertekend. Als po-
liticus zou u moeten weten dat 
als u hierop wilt reageren, u dit 
uitsluitend hoort te doen naar 
mij persoonlijk. Wat betreft  
uw reactie op de inhoud van 

mijn brief, mag de expansie-
drift  van Hilversum als bekend 
worden verondersteld. Ieder-
een weet ook dat wanneer een 
(natuur)gebied een bepaalde 
bestemming heeft , dit beslist 
geen garantie is dat er in de 
toekomst niet iets anders mee 
gedaan zou kunnen worden. 
Neem het ‘Schapenweitje’ in 
Nederhorst den Berg, waarvan 
het bestemmingsplan ondanks 
grote tegenstand van de omge-
ving toch niet heilig blijkt. Dit 
ondanks het feit dat een eer-
der wijzigingsvoorstel door de 
Raad van State is afgewezen. 

Tot slot classifi ceert u mijn 
uitgesproken verontrusting als 
fake-news. Aardig afgekeken 
van de heer Trump, maar die 
zit er ook vaak naast. Ik begrijp 
dat u er namens uw partij alles 
aan probeert te doen om op 21 
maart voldoende stemmen te 
werven om in de raad te kun-
nen blijven. Maar doet u dat 
dan a.u.b. op eigen kracht en 
niet door anderen te betichten 
van het verkondigen van on-
waarheden.

Frank Senteur, 
Ankeveen (wederom 
op persoonlijke titel)

Dat was even schrikken! (2)
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Verkiezingsdebat

Op 23 februari organiseren de Ouderen-

bonden het eerste grote verkiezingsdebat. 

Alle partijen presenteren hun ideeën 

en gaan in debat met elkaar 

en de kiezer. 

Locatie: De Drie Dorpen, 

Ankeveen, vanaf 16.00 uur. 

  Belastingaanslagen 
  eind februari in de bus  

Kort

>   Werk Oud-Loosdrechtsedijk
Het werk aan de Oud-Loosdrechtsedijk 

wordt opgesplitst in verschillende fases. 

Vanaf 14 februari starten de voorberei-

dende werkzaamheden voor het ver-

vangen van de waterleiding. Vanaf begin 

maart tot begin juni is steeds een halve 

rijbaan gedeeltelijk afgezet. Verkeer kan 

onder begeleiding van verkeersregelaars 

of verkeerslichten langs de werkzaam-

heden rijden. In het najaar volgt de 

aanleg van het nieuwe riool en de herin-

richting van de weg. 

>    Statiegeldalliantie
Wijdemeren sluit zich aan bij de statie-

geldalliantie. De statiegeldalliantie vraagt 

de regering om het statiegeldsysteem 

uit te breiden naar kleine plastic flessen 

en blikjes. Door hier statiegeld op te 

heffen, neemt de hoeveelheid zwerfaf-

val met 70 tot 90 procent af. Flesjes en 

blikjes kunnen goed gerecyled worden, 

wat zorgt voor minder CO2 uitstoot en 

minder afvalverbranding. Ook verkleinen 

we hiermee de plastic soep in de zee en 

voorkomen we veel dierenleed.

>    Burgerpanel Wijdemeren
Kent u ons burgerpanel al? Uw mening 

is voor ons een belangrijke bron van 

informatie. Als lid van het burgerpanel 

krijgt u enkele keren per jaar een digitale 

vragenlijst toegestuurd. De onderwer-

pen zijn heel divers: van veiligheid en 

communicatie tot financiën en speel-

ruimten. De uitkomsten van de vragen-

lijst gebruiken we bij het maken van 

nieuw beleid. Meer weten? 

www.wijdemeren.nl/burgerpanel. 

>    Economisch Platform
Onlangs is het nieuw opgerichte 

Economisch Platform Wijdemeren voor 

het eerst bij elkaar gekomen. In het 

platform spreken gemeente en diver-

se ondernemers met elkaar over hoe 

Wijdemeren als vestigingsplaats voor 

ondernemers nog beter benut kan wor-

den. Onderwerpen die aan bod kwamen: 

bereikbaarheid, ruimte  voor bedrijfs-

ontwikkeling/uitbreiding en parkeren. 

Afgesproken is dat het platform voortaan 

drie à vier keer per jaar bijeenkomt.

Offi  ciële
bekendmakingen

Belastingsamenwerking Stichtse 

Vecht, Weesp en Wijdemeren 

(BSWW) verstuurt eind februari 

de gemeentelijke belastingaan-

slagen 2018. Er is de afgelopen 

tijd hard gewerkt aan de her-

waardering van woningen en de 

onderliggende databestanden. De 

Waarderingskamer heeft groen 

licht gegeven voor de verzending. 

Het kan voorkomen dat uw woning een ho-

gere WOZ-waarde toegekend heeft gekre-

gen dan u zou verwachten. Voor de stijging 

zijn twee redenen. Ten eerste is het afge-

lopen jaar meer modelmatig gewaardeerd. 

In deze methode wordt de waarde bepaald 

door het te taxeren object te vergelijken met 

verkochte objecten. BSWW vult hiervoor een 

aantal kenmerken in (bijv. perceelgrootte, 

bouwjaar, ligging) en een applicatie berekent 

vervolgens de WOZ-waarde. De waarde 

komt hierdoor meer in lijn te liggen met de 

marktwaarde. De tweede reden voor een 

hogere waardering is de algemene waarde-

stijging op de huizenmarkt.

Twijfels over de waardering
Twijfelt u aan de juistheid van de WOZ-

waarde? Bekijk dan eerst het taxatie-

verslag. Dit kunt u inzien bij het digitale 

Belastingloket (www.belastingensww.

nl). Voor inzage heeft u uw DigiD nodig. 

Bedrijven, verenigingen of stichtingen 

loggen in met het subjectnummer en bil-

jetnummer.  U kunt het taxatieverslag ook 

schriftelijk opvragen (BSWW, Postbus 241, 

1200 AE Hilversum) of per e-mail 

(info@belastingensww.nl).

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde 

op uw belastingaanslag? Maak niet direct 

bezwaar, maar neem eerst telefonisch 

contact op met BSWW (tot uiterlijk vier 

weken na dagtekening van de aanslag). Er 

vindt dan snel een nader onderzoek plaats. 

Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan 

heeft u genoeg tijd om alsnog bezwaar te 

maken.  De ervaring leert dat in veel geval-

len overeenstemming wordt bereikt. Deze 

aanpak is voor organisatie en inwoners 

prettig en bespaart kosten.

Contact
BSWW is maandag t/m vrijdag telefonisch 

bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur: (035) 65 

59 194. Houdt u rekening met drukte direct 

na het bezorgen van de aanslagen.

Thuis wonen
met dementie

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

@sachawolfphoto
#mooiWijdemeren

In de laatste Wijdemeren 

Informeren is een fout geslopen in 

het artikel ‘Bezorging stempassen’. 

Hierin staat dat u de Nederlandse 

nationaliteit moet bezitten om 

te mogen stemmen bij de 

gemeenteraadsverkiezingen 

en het raadgevend referendum 

op 21 maart 2018. 

Deze informatie is onjuist. 

Gemeenteraadsverkiezingen 
Om te mogen stemmen voor de ge-

meenteraad van Wijdemeren heeft u 

de Nederlandse nationaliteit nodig, de 

nationaliteit van een ander land van de 

EU óf u heeft een geldige verblijfsvergun-

ning en bent al minimaal vijf jaar legaal in 

Nederland. Daarnaast moet u 18 jaar of 

ouder zijn, op de dag van de kandidaatstel-

ling (5 februari 2018) ingeschreven staan in 

Wijdemeren en niet zijn uitgesloten van het 

kiesrecht.

Raadgevend referendum
Om te mogen stemmen bij het raadgevend 

referendum over de wet op de inlich-

tingen en veiligheidsdiensten moet u de 

Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of 

ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het 

kiesrecht.

Verkiezingen: Wie mag stemmen?

14 februari 2018

@sachawolfphoto
#mooiWijdemeren



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen
Ankeveen
- Loodijk sectie 1937: plaatsen asbestcontainer (23.01.18)

Breukeleveen
-  Herenweg 63 en 65: oprichten dubbele woning 

(29.01.18)

’s-Graveland
-  Zuidereinde 43: wijziging gebruik Trompenburgh 

(29.01.18)

-  Zuidereinde 109: bouwen vier woningen en  maken 

uitweg  (30.01.18)

Kortenhoef
- Barent Udolaan 1: plaatsen dakkapel (06.02.18)

-  Elbert Mooijlaan 103: maken draagconstructie in 

woning (06.02.18)

Loosdrecht
-  Bloklaan 22a sectie E 1819: vernieuwen opslagloods 

(04.02.18)

-  Lindelaan 52: plaatsen carport en verplaatsen uitweg 

(28.01.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk 128: renoveren dak (25.01.18)

-  Rading 2a 62: bouwen receptie, linnenopslag en 

fietsenstalling (06.02.18)

- Rading 10-26: plaatsen dakkapel (06.02.18)

- Rading 10-35: bouwen woning 1ste fase (31.01.18)

- Rading 108a: plaatsen dakkapel (30.01.18)

-  Veendijk 15: restaureren en wijzigen rijksmonument 

(07.02.18)

Nederhorst den Berg
- Cederlaan 13: bouwen schuur (29.01.18)

- Machineweg 11: plaatsen mantelzorgwoning (31.01.18)

- sectie C 4405: verplaatsen en realiseren dam (05.02.18)

-  Voorstraat: bouwen vijf woningen t.b.v.herontwikkeling 

Voorstraat (24.01.18)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)
’s-Graveland
- Noordereinde 345: plaatsen dakkapel (29.01.18)

Kortenhoef
-  Emmaweg 50 en 51: samenvoegen twee woningen 

(01.02.18)

Loosdrecht
-  Carl Heinrich Knorrlaan 8: doorbreken muur tussen 

garage en woonkamer (07.02.18)

- Laan van Eikenrode 5: plaatsen dakkapel (31.01.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 113 C9: vernieuwen beschoeiing 

(07.02.18)

-  Rading 154: vestigen autoverhuurbedrijf Autoverhuur 

Neef B.V. (05.02.18)

- Spinaker 2: bouwen botenhuis (19.01.18)

- Veendijk 26: vervangen toiletgebouw (31.01.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Ankeveen
-  Cannenburgerweg 51a: bouwen bedrijfspand met 

woning

Breukeleveen
- Herenweg 85: plaatsen steiger en golfbreker

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b: vergroten jachthaven

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: aanpassen overlijn

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (uitgebreide procedure)
Nederhorst den Berg
-  Reeweg 5: wijzigen veebezetting met beperkte milieu-

toets (05.02.18)

Voor het indienen van het beroep: zie kader

>  Melding Activiteitenbesluit 

(Milieu)
‘s-Graveland
-  Fokker-Oomen Aannemersbedrijf B.V. , de Boomgaard 

30a: plaatsen asbestcontainer Loodijk

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwa-

renprocedure open. Informatie kan worden verkregen 

bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek 

telefoonnummer (088) 63 33 000.

>  Wijziging bestemmingsplan 

Plassengebied Loosdrecht 2013 
Perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a en 304a, 

Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-

mens te zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruim-

telijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied 

Loosdrecht 2013 te wijzigen voor zover dat betrekking 

heeft op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a te 

Loosdrecht.

De percelen Nieuw-Loosdrechtsedijk 272a en 304a zijn 

deels bestemd voor wonen en deels voor water. De 

regels voorzien in de mogelijkheid om met toepassing 

van de wijzigingsbevoegdheid:

- de oeverlijn te verplaatsen;

-  een aanduiding maximaal aantal woningen 1 op te 

nemen in plaats van de aanduiding Woonschepenlig-

plaats.

Aan de voorwaarden tot toepassing van de bevoegdheid 

wordt voldaan.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken 

liggen vanaf 15 februari 2018 gedurende zes weken 

op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur ter inzage bij 

de afdeling Fysiek Domein, Rading 1 te Loosdrecht. De 

stukken kunnen eveneens worden ingezien op www.

ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan 

tegen het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze 

worden ingediend bij het college van burgemeester 

en wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen tevens 

mondelinge zienswijzen worden ingediend. Hiervoor 

kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 

(035) 65 59 557.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de 

wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk 

dat een zienswijze wordt ingediend tegen het ontwerp-

besluit tot wijziging.

>  Ontwerpbestemmingsplan 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 198, 

Loosdrecht
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 198 

te Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op het perceel Nieuw-Loosdrechtse-

dijk198. Het doel van het bestemmingsplan is de eerder 

gegeven bestemmingen in overeenstemming te brengen 

met de feitelijk vergunde situatie.

Wijdemeren
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Thuis wonen met dementie

Nieuwe woning? 
Ga voor duurzaam!
In 2018 kunnen woningkopers van 

nieuwbouw- en bestaande wonin-

gen extra lenen voor het energie-

zuinig maken van hun huis. 

Voor het financieren van energiebesparen-

de maatregelen mogen woningkopers van 

een bestaande woning maximaal zes pro-

cent meer lenen op de getaxeerde waarde 

van het huis. Is de taxatiewaarde 200.000 

euro dan mag u dus tot 12.000 euro ex-

tra lenen voor bijvoorbeeld isolatie of het 

plaatsen van zonnepanelen.

25.000 euro extra
Voor woningkopers van een nieuwbouw-

huis geldt dat zij 25.000 euro extra kunnen 

lenen voor energiezuinige maatregelen. 

Voorwaarde is dat het een energieneu-

trale woning wordt. Dit houdt in dat 

het woninggebonden energieverbruik 

(ruimteverwarming, koeling en warm tap-

water) gedekt wordt door energie die zelf 

wordt opgewekt. 

Gratis en onafhankelijk advies
Heeft u een woning op het oog, of heeft u 

net een woning gekocht? Het Duurzaam 

Bouwloket van Wijdemeren informeert u 

graag over de mogelijkheden om de wo-

ning energiezuinig en duurzaam te maken. 

Kijk op www.duurzaambouwloket.nl of stel 

uw vraag via info@duurzaambouwloket.nl 

of door te bellen met (072) 74 33 956. 
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Bouwen en wonen

14 februari 2018

Mensen die te maken krijgen met 

dementie willen vaak zo lang en 

prettig mogelijk thuis blijven 

wonen. Er is gelukkig steeds 

meer technische ondersteuning 

mogelijk. Maar wat past nu het 

beste in uw situatie? 

Gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek 

organiseren daarom gratis bijeenkomsten 

over thuis wonen met dementie. Tijdens 

deze bijeenkomsten worden alle mogelijk-

heden besproken. Ook is er een keuzehulp 

website: www.fit-keuzehulp.nl. Daarin kunt 

u een persoonlijk overzicht maken van be-

staande producten en diensten die bij uw 

situatie passen. 

Gratis bijeenkomsten 
De bijeenkomsten zijn nog op maandag 

19 februari, 19.30-20.45 uur, Amaris de 

Kuijer, Nederhorst den Berg en woensdag 

21 februari, 14.00-15.15 uur, Veenstaete, 

Kortenhoef. Kijk voor meer informatie op 

www.wijdemeren.nl/dementie. 



Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt dit niet uit. Is een 

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige 

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

59 557. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur
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Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 15 februari 

2018 gedurende zes weken op werkdagen van 08.30 

tot 12.30 uur ter inzage bij de afdeling Fysiek Domein, 

Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpbestemmingsplan 

met bijbehorende stukken is tevens in te zien op www.

ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan een 

ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over 

het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen 

van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan 

contact worden opgenomen met de heer H.J.W. van 

Emmerik van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Telefoonnummer: (035) 65 59 444.

>  Ontwerp partiële herziening 

Bestemmingsplan Overmeer- 

Zuid Woonschepenligplaatsen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat 

de ontwerp Partiële herziening bestemmingsplan 

Overmeer-Zuid Woonschepenligplaatsen ter inzage 

wordt gelegd.

Plan
Het plangebied, aansluitend aan de vechtoever en de 

Vreelandseweg in Nederhorst den Berg, wordt begrensd 

door de ligging van de woonschepen en de aanduidin-

gen die in bestemmingsplan Overmeer-Zuid voor de 

woonschepen zijn opgenomen.

Het doel van de bestemmingsplanherziening is om een 

onvolkomenheid in bovengenoemd bestemmingsplan te 

repareren teneinde te voorkomen dat meer woonsche-

penligplaatsen worden toegestaan dan er nu aanwezig 

zijn. 

Inzage
De ontwerp partiële herziening ligt vanaf15 februari 2018 

gedurende zes weken op werkdagen van 08.30 tot 12.30 

uur ter inzage bij de afdeling Fysiek Domein, Rading 1, 

Loosdrecht. Het ontwerp partiële bestemmingsplanher-

ziening met bijbehorende stukken is tevens in te zien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.1696.

BP46WslVecht2017-on00).

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan een 

ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over 

de ontwerp partiële herziening naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen 

van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan 

contact worden opgenomen met de heer A.M. Duits, 

telefoonnummer (035) 65 59 449 of heer H.J.W. van 

Emmerik van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. 

Telefoonnummer (035) 65 59 444.

>  Ontwerpbesluit omgevings-

vergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat 

zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te 

verlenen met toepassing van de artikelen 2.10 en 2.12, 

lid 1 sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) voor het bouwen van steigers, 

vlonders en een brug in het project Porto Fino op het 

perceel Oud-Loosdrechtsedijk achter 201, 203 en 205 

in Loosdrecht. 

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de daarbij 

behorende stukken liggen vanaf 15 februari 2018 

gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 12.30 

uur ter inzage bij de afdeling Fysiek Domein, Rading 1, 

Loosdrecht. De stukken kunt u tevens inzien op www.

ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen 

het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze worden 

ingediend bij het college van burgemeester en wethou-

ders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een 

mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een 

afspraak maken met de het secretariaat Fysiek Domein 

op telefoonnummer (035) 65 59 557.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de 

omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben 

ingediend tegen het ontwerpbesluit.

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten
Kortenhoef
-  Sporthal De Fuik, Zuidsingel 54-56, 21 april 2018 

(Oranjepop)

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
Kortenhoef
-  GWC de Adelaar, Wielerronde Kortenhoef met start/

finish Kerklaan op 27 mei 2018

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij cluster 

Vergunningen). Belanghebbenden kunnen eventuele 

bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig 

doet, kunnen uw bedenkingen nog meegewogen 

worden in de besluitvorming.

>  Vergunningen, ontheffingen, 

aanvragen, meldingen, kennis-

gevingen APV en Bijzondere 

Wetten 
Verleende vergunningen/ontheffingen APV en Bijzon-

dere Wetten

Loosdrecht
-  Melissen, weiland aan de Tjalk, kermis van 4 tot en met 

8 april 2018 (07.02.18)

Nederhorst den Berg
-  Nijhuis Apeldoorn BV, ontheffing plaatsen voorwerpen 

op de weg, zes parkeervakken aan de Meerhoekweg, 

van 22 januari tot en met 8 juni 2018 (29.01.18)

-  Nijhuis Apeldoorn BV, ontheffing plaatsen voorwerpen 

op de weg, Prunuslaan, van 22 januari tot en met 23 

maart 2018 (30.01.18)

-   Nijhuis Apeldoorn BV, ontheffing plaatsen voorwerpen 

op de weg, Acacialaan, van 12 februari tot en met 26 

april 2018 (01.02.18)

-  Nijhuis Apeldoorn BV, ontheffing plaatsen voorwerpen 

op de weg, Vreelandseweg, van 26 februari tot en met 

4 mei 2018 (01.02.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 

cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen 

deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Gemeenteraadsverkiezingen 

2018: Stemmen bij volmacht
 

De burgemeester van Wijdemeren maakt bekend dat het 

bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad 

van de gemeente Wijdemeren op woensdag 21 maart 

2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

 

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 

A. Machtiging door schriftelijke 
aanvraag volmachtbewijs
1.   Bij Burgerzaken/verkiezingen van de gemeente zijn 

kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoek-

schriften om bij volmacht te mogen stemmen.

2.   Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 

2018 door de kiezer worden ingediend bij de burge-

meester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 5 

februari 2018 als kiezer is geregistreerd.

3.   Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtig-

de op te treden, moet op maandag 5 februari 2018 als 

kiezer zijn geregistreerd.

4.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemach-

tigde een volmachtbewijs.

5.  Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te 

trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

 

B. Machtiging door overdracht van 
de stempas
1.  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde 

gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om 

voor hem/haar te stemmen.

2.  De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de 

stempas en laat de kaart door de gemachtigde 

medeondertekenen.

3.  De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs 

omgezette, stempas aan de gemachtigde over.

4.  Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig 

identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit 

kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het 

stembureau laten zien.

5.  Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette 

stempas, kan tot en met de dag van de stemming.

6.  Een volmacht dat is verleend door overdracht van de 

stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door 

de gemachtigde, door de volmachtgever worden 

ingetrokken.

 

Een kiezer mag  niet meer dan 2 (twee) volmachten 

aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen 

stem te worden uitgebracht.

>  Referendum over de Wet op 

de inlichtingen- en veiligheids-

diensten 2017: Stemmen met 

een kiezerspas
 De burgemeester van Wijdemeren maakt bekend dat 

het bij het aanstaande referendum over de Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 

21 maart 2018 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit 

te brengen in een willekeurig stembureau in Nederland.

 

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

 

A. Schriftelijke aanvraag
1.  Bij Burgerzaken/verkiezingen van de gemeente zijn 

kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoek-

schriften om in een willekeurig stembureau aan de 

stemming te mogen deelnemen.

2.  Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds 

verstrekt), moeten uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 

door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester 

van de gemeente, waar hij/zij op maandag 5 februari 

2018 als kiezer is geregistreerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de 

verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief 

aan de stemming te mogen deelnemen.

4.  Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas 

verstrekt.

 

B. Mondelinge aanvraag
1.  De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, 

doch uiterlijk op dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur de 

stempas over te leggen bij Burgerzaken/verkiezingen 

van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 5 

februari 2018 als kiezer is geregistreerd.

2.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de 

verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief 

aan de stemming te mogen deelnemen.

3.  Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas 

verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet 

worden vervangen. Als u gaat stemmen moet u naast uw 

kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. 

Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

>  Referendum over de Wet op 

de inlichtingen- en veiligheids-

diensten 2017: Stemmen bij 

volmacht
 De burgemeester van Wijdemeren maakt bekend dat 

het bij het aanstaande referendum over de Wet op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 op woensdag 

21 maart 2018 een kiezer is toegestaan bij volmacht te 

stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 

A. Machtiging door schriftelijke 
aanvraag volmachtbewijs
1.    Bij Burgerzaken/verkiezingen van de gemeente zijn 

kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoek-

schriften om bij volmacht te mogen stemmen. 

2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 

2018 door de kiezer worden ingediend bij de burge-

meester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 5 

februari 2018 als kiezer is geregistreerd.

  Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door 

de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt of door 

de kiezer aan wie het is toegestaan om per brief te 

stemmen.

3.  Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtig-

de op te treden, moet op maandag 5 februari 2018 als 

kiezer zijn geregistreerd.

4.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemach-

tigde een volmachtbewijs.

5.  Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te 

trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

 

B. Machtiging door overdracht van 
de stempas of kiezerspas 

1.  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde 

gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om 

voor hem/haar te stemmen.

2.  De kiezer tekent daartoe de achterzijde van de 

stempas of kiezerspas en laat de kaart door de 

gemachtigde medeondertekenen.

3.  De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs om-

gezette, stempas of kiezerspas aan de gemachtigde 

over.

4.  Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig 

identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit 

kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het 

stembureau laten zien.

5.  Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette 

stempas of kiezerspas, kan tot en met de dag van de 

stemming.

6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de 

stempas of kiezerspas kan, tot het uitbrengen van een 

stem door de gemachtigde, door de volmachtgever 

worden ingetrokken.

 

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten 

aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen 

stem te worden uitgebracht.

Festiviteiten

Overig

Verkiezingen
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Samenleving

KOERSEN OP 
KRACHTIGE DORPEN
BREED FUSEREN - NIET ALLEEN MET HILVERSUM

WIJDEMEREN

Sieta Vermeulen Nederhorst den Berg   Lijst 4    Plaats 1 

Ik ga voor:
   Goed en betaalbaar wonen (geen hoogbouw), vooral in  

 het middensegment
   Lokale bedrijven zoveel mogelijk betrekken bij opdrachten  

 van de gemeente
   Duurzaamheid in het belang van onze kinderen en kleinkinderen

www.vvdwijdemeren.nl

Jan Klink Loosdrecht   Lijst 4    Plaats 2

Ik ga voor:
   Volop de ruimte bieden aan recreatie, toerisme en andere  

 vormen van bedrijvigheid
   Een fijne leefomgeving rondom onze dorpen, met ruime 

 aandacht voor landbouw en natuur
   Een professionele, zakelijke en rechtvaardige gemeente

Sorrel Hidding Nederhorst den Berg   Lijst 4    Plaats 3 

Ik ga voor:
   Koesteren van de identiteit van de dorpen en de natuur
   Een gezond en pragmatisch bestuur
   Goed geregelde zorg voor jong en oud

Michiel van Balen Breukeleveen   Lijst 4    Plaats 4 

Ik ga voor:
   Het oplossen van de baggerproblematiek per plas
   Degelijk duurt het langst
   Het waarborgen van liberale waarden

Verkiezingsdebat
in De Drie Dorpen, Ankeveen

Op vrijdag 23 februari 2018 van 16 tot 18 uur.

Over alle belangrijke onderwerpen 
in bestuurlijk Wijdemeren

Georganiseerd door de 
plaatselijke ouderenbonden

Platform WIJDOENMEE.NU 
stelt dit jaar nog zeker 2,5 ton 
beschikbaar voor projecten die 
zorgen dat vluchtelingen, asiel-
zoekers, statushouders en on-
gedocumenteerden zich snel-
ler thuis voelen in Nederland. 

Geeske Zanen, initiatiefne-
mer: ‘Kleinschalige projecten 
met grote impact op het leven 
van nieuwkomers kunnen bij 
ons altijd aankloppen. Je hoeft  
daarvoor geen rechtsvorm te 
hebben. Ook een initiatief-
groep van minimaal vijf per-
sonen kan bij ons terecht. Dit 
jaar heeft  WIJDOENMEE.
NU 250.000 euro klaarliggen 
en volgend jaar maken we ons 
daar weer sterk voor’.
Grote impact betekent niet dat 
ideeën heel origineel hoeven te 
zijn. Zoiets alledaags als deel-

nemen aan een sporttoernooi 
of een koffi  emiddag kan voor 
nieuwkomers het verschil ma-
ken; het verschil tussen je ver-
loren voelen of je thuis gaan 
voelen in Nederland. Vaak is 
er maar een klein bedrag nodig 
om ervoor te zorgen dat een 
plannetje door kan gaan. 
Zanen: ‘Het team van WIJ-
DOENMEE.NU heeft  ver-
mogensfondsen gevraagd de 
hoofden én de portemonnees 
bij elkaar te steken. Maar liefst 
21 fondsen uit het hele land 
zeiden ja. Daardoor is er nu 
één platform waarop alle aan-
vragen samenkomen die te 
maken hebben met nieuwko-
mers in Nederland. Omdat het 
gestroomlijnd is en we hier ex-
tra mankracht op hebben gezet 
kunnen we aanvragen binnen 
7 dagen beantwoorden. Ik kan 

je zeggen dat dat vrij uniek is in 
de fondsenwereld.’ 

Al 227 projecten gesteund
Sinds de start, een kleine twee 
jaar geleden, heeft  WIJDOEN-
MEE.NU 227 projecten fi nan-
cieel gesteund. En ook dit jaar 
is er weer een mooi bedrag in 
kas om projecten mee te on-
dersteunen. Per aanvraag kan 
er 50 tot 2.500 euro worden 
aangevraagd. Het bijzondere 
is dat niet alleen organisaties 
met een rechtsvorm, zoals een 
vereniging of stichting, bij WIJ-
DOENMEE.NU terecht kan, 
ook particuliere initiatiefgroe-
pen van minimaal 5 personen 
zijn welkom. Wie inspiratie no-
dig heeft  of voorbeelden zoekt, 
kan alle gesubsidieerde projec-
ten terugvinden op www.wij-
doenmee.nu. 

Nog minstens € 250.000 voor 
initiatieven voor nieuwkomers

’s-GRAVELAND- Geniet op zon-
dag 25 februari of 18 maart van 
deze unieke excursie binnen 
en rond het prachtige landhuis 
Trompenburg. Het is mogelijk 
om daarnaast met een gids 
op pad te gaan op landgoed 
Gooilust. Laat je verrassen!

De samenwerking van Natuur-
monumenten met Stichting 
Monumenten Bezit maakt het 
mogelijk om binnen een kijkje 
te nemen in landhuis Trom-
penburg tijdens een rondlei-
ding met een gids. Maak ge-
bruik van deze unieke kans 
om een uur lang dit prachtige 
gebouw uit de gouden eeuw te 
bekijken.  Je kunt deze excursie 
ook uitbreiden met een wande-
ling over Gooilust. Samen met 
de gids wandel je 1,5 uur langs 
de rododendronvallei, de sier-
tuin, het landhuis, de exotische 
bomencollectie en het sterren-
bos. Daarna loop je naar het 
naastgelegen Trompenburg.
De nationaal bekende bui-
tenplaats, vernoemd naar de 
roemruchte zeevaarder Cor-
nelis Tromp, ligt tussen de lage 
gronden van de Vecht en de 
hoge gronden van het Gooi. In 
1673 liet Cornelis Tromp deze 
buitenplaats opnieuw aanleg-
gen. Het landhuis met gracht 
werd gesitueerd te midden van 
een geometrisch park. In de 
18e,19e en 20e- eeuw werden 

verschillende wijzigingen op 
de buitenplaats aangebracht, 
waarvan diverse sporen in het 
terrein achterbleven, maar de 
17e-eeuwse hoofdstructuur 
bleef bewaard. De laatste parti-
culiere eigenaar van Trompen-
burg was Frans Ernst Blaauw. 

Handig om te weten
Het is mogelijk om de rond-
leiding door Trompenburgh te 
boeken met of zonder een wan-
deling met een gids over het 
bijzondere landgoed Gooilust; 
deze excursie is alleen geschikt 
voor mensen die goed ter been 
zijn; honden mogen helaas niet 
mee; voor alle activiteiten geldt 
deelname uitsluitend na aan-
melding en betaling vooraf via 
de website.

Alleen Trompenburg: zondag 
25 februari, 10:00 tot 11:00 u.; 
13:00 tot 14:00 u. Zondag 18 
maart, 10:00 tot 11:00 u.; 13:00 
tot 14:00 u.
Gooilust plus Trompenburg: 
zondag 25 februari, 10:00 tot 
12:30 u.; 13:00 tot 15:30 u. Zon-
dag 18 maart, 10:00 tot 12:30 u.; 
13:00 tot 15:30 u. 
Prijzen: Trompenburg: lid € 
16,00, niet lid € 19,00; Gooilust 
en Trompenburg: lid € 17,50, 
niet lid € 21,00
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, 035 - 656 3080  
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Kom binnen en buiten kijken 
bij Trompenburg
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DUURZAAMHEID
Duurzaamheid is voor de VVD je nu al be-
ter en anders gedragen zodat wij aan onze 
kindskinderen een leefb are aarde en intact 
klimaat doorgeven. En laten we dat ook kort 
bij huis zoeken. Letterlijk. De VVD gaat in 
het koop- en huursegment van de woning-
markt voor meer verschillende, betaalbare 
en duurzame woningen voor alle beurzen 
en leefsituaties inclusief doorstroming. En 
dat in de vorm van praktische voorzienin-
gen. Th uis en in andere gebouwen betere 
installaties en isolatie, zelf energie opwekken 
en opslaan. Energiezuinige (LED)verlich-
ting, energieslimme infrastructuur, meer en 
betere particuliere en openbare oplaadpun-
ten voor elektrische en hybride auto’s, scoo-
ters en fi etsen. 

LEEFBAARHEID 
De VVD wil zwaar inzetten op het in stand-
houden van fysieke publieke voorzieningen 
die horen bij onze dorpskernen, activiteiten 
om elkaar te ontmoeten én zorg- en hulp-
middelen. Dus zorgen dat er sporthallen, 
bibliotheken, kinderopvang, buurthuizen, 
blijven die up-to-date zijn. En die gaan bij 
de VVD samen met activiteiten zoals koffi  e-
ochtenden, cursussen, (naschoolse) opvang, 
lezingen, muziek-, toneel en spelevenemen-
ten die daar plaats vinden. En uiteraard de 
zorghulp voor die mensen (thuis) die dat 
nodig hebben en daar zelf of via naasten niet 
voor kunnen zorgen.  

VERKEER 
Het VVD-verkeersdevies is: laat het verkeer 
tot lust en niet tot last strekken. Wijdemeren 
heeft  te maken met eigen verkeer en dat van 
buitenaf. Dat betekent dat wij voor het au-
toverkeer het wegenstelsel en de inrichting 
daarvan zo moeten maken dat de dorpsker-
nen zo min mogelijk last daarvan hebben. 
Dat gaat gelijk op met veiligheid, milieu en 
doorstroming. Het aantal, soort en kwaliteit 
van fi ets- en wandelpaden dient een afgewo-
gen mix te zijn van onze binnengemeentelij-
ke behoeft en en die van de fi etsers en wan-
delaars van buitenaf. Waar maar enigszins 
mogelijk, is de VVD een groot voorstander 
van niet ingewikkelde, uniforme, voor de 
hand liggende bewegwijzering, ongelukken 
voorkomende en duurzame wegen.

ONDERNEMERSKLIMAAT 
De VVD ziet als geen andere partij in dat 
onze samenleving niet zonder ondernemer-

schap kan. En wij zijn trots op onze Wijde-
meerse (MKB)ondernemingen. Die zorgen 
voor bedrijvigheid, banen, inkomen en ge-
ven onze gemeente kleur! De VVD bevor-
dert bedrijvigheid die bij ons karakter, onze 
natuur en leefomgeving past. Zo zijn we 
voor:
-  agrarische bedrijvigheid inclusief bijbeho-

rende nevenactiviteiten;
-  recreatieve bedrijvigheid die onze unieke 

landschappen verantwoord exploiteert;
-  meebewegen van het winkelaanbod dat op 

onderbouwde lokale en regionale behoef-
ten en maatstaven kan bogen;

-  MKB-service- en maakbedrijven in be-
drijfsinvesteringszones. 

ONDERSCHEIDEND
De VVD Wijdemeren is alleen voorstan-
der van gemeentelijke herindelingen als die 
uiteindelijk leiden tot één gemeente in de 
Gooi- en Vechtstreek. Ook bij een eventuele 
tussenfase wil de VVD het bestuur dicht bij 
de burger houden. Het bestuur en de ambte-
naren moeten weten wat in de verschillende 
dorpskernen leeft  en wat de gemeente te bie-
den heeft . En dat geldt niet minder (zolang) 
als we zelfstandig zijn!
Wij gaan alleen mee met zo’n tijdelijke en 
latere, grotere herindeling, als er - ook in de 
aanloop tot die fusie - één dorpenraad met 
gekozen leden komt die toegankelijk en uit-
nodigend is. Een raad waarin alle dorpsker-
nen van het huidige Wijdemeren zijn verte-
genwoordigd. 

Gemeenteraadsverkiezingen 
21 maart 2018

DUURZAAMHEID
Wijdemeren moet het goede voor-
beeld geven aan haar inwoners door 
een veelheid van duurzame activitei-
ten zoals zonnepanelen op gemeen-
telijke gebouwen, nieuwbouwwijken  
zoveel mogelijk gasloos bouwen, het 
oprichten van een energiecoöperatie 
en door het oprichten van een sta-
tiegeld-alliantie ter voorkoming van 
plastic afval. Door middel van voor-
lichting en fi nanciële ondersteuning 
willen wij onze inwoners stimuleren 
om zelf met duurzaamheid aan de 
slag te gaan. Wijdemeren moet ener-
gieneutraal in 2030 en klimaatneu-
traal in 2050 zijn. 
 
LEEFBAARHEID 
De kracht van onze dorpen kunnen 
we behouden door aantrekkelijk 
en goed onderwijs aan te bieden in 
elke kern in moderne energiezui-
nige schoolgebouwen. Wijdeme-
ren moet de deelname aan sport en 
cultuur blijven stimuleren met een 
breed  aanbod in elke kern, in nau-
we samenwerking met onze vele en 

onmisbare vrijwilligers. Winkels, 
horeca maar ook een wijkgebouw en 
voldoende  buitenspeelplaatsen zien 
wij als basisvoorzieningen.

VERKEER
Net zoals in de rest van Nederland is 
de verkeersoverlast in Wijdemeren 
niet op te lossen.  We hebben simpel-
weg te veel auto’s  voor onze wegen. 
Alleen een zeer forse uitbreiding en 
verbetering van het openbaar ver-
voer en van (snel) fi etspaden zal een 
oplossing kunnen  bieden. Wijdeme-
ren is een triest voorbeeld van een 
gemeente waar het openbaar vervoer 
vrijwel ontbreekt . Een light-rail van 
Hilversum via Wijdemeren en Weesp 
naar Amsterdam is onze droom…!

ONDERNEMERSKLIMAAT
Wijdemeren heeft  een groot aantal 
MKB- bedrijven. Deze zijn van groot 
belang voor de werkgelegenheid bin-
nen onze gemeente. Het is van be-
lang om als gemeente Wijdemeren 
samen te werken met ondernemers 
op het gebied van werkgelegenheid,  
duurzaamheid en ondernemerschap. 
Zodat ook inwoners ‘met een afstand 
tot de arbeidsmarkt’ een baan kun-
nen  vinden. Hiervoor is echter meer 
ambtelijke kracht voor nodig. Amb-
telijke kracht die er nu niet is. 

ONDERSCHEIDEND
PvdA /GroenLinks heeft  de afgelo-
pen 4 jaar als coalitiepartij veel van 
haar plannen kunnen realiseren.  
Maar we hebben ook geconstateerd 
dat de bestuurskracht van onze ge-
meente onvoldoende is en dat een 
fusie  met Hilversum, als tussenstap 
naar één gemeente Gooi en Vecht, 
nodig is. Wij vinden wel dat dit nooit 
ten koste mag gaan van de kracht van 
onze dorpen en daar zullen wij de 
aankomende 4 jaar voor blijven strij-
den. PvdA/ GroenLinks staat voor 
sterke dorpskernen met voldoende 
woningen,  een intensief duurzaam-
heidbeleid en een actief sociaal be-
leid.  Samen met onze inwoners en 
ondernemingen.

Op 21 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraads-
verkiezingen. In Wijdemeren doen maar liefst 8 partijen mee. Uw 
huis-aan-huisblad wil zijn bijdrage leveren aan de communicatie tus-
sen kiezers en partijen. Deze week het tweede dubbelinterview, tussen 
Sandra van Rijkom van PvdA / GroenLinks en Sieta Vermeulen van de VVD. 
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Religie

Hervormde gemeente ’s-Graveland; Noorder-
einde 14 , www.hervormdegemeentesgrave-
land.nl. Stalpaertstichting: www.danielstal-
paert.nl; Kerkdienst: elke zondag om 10 uur; 
Dominee: Geert van Meijeren; dominee@her-
vormdegemeentesgraveland.nl, 035-6560598

Charles Groenhuijzen stelt dat er meer goed 
nieuws in de media moet komen. Hij vindt als 
voormalig journaalpresentator en correspon-
dent voor de Verenigde Staten dat het nieuws 
wat we lezen of zien, te vaak slecht nieuws is. 
Nieuws van rampen, vluchtelingen, criminali-
teit. En dat is ook wel logisch, zegt hij, zo werkt 
het nieuws. Goed nieuws is geen nieuws. Pas 
als er iets fout gaat wordt het opgepikt door 
journalisten.  Maar er gaat ook heel veel goed, 
beweert hij, en ook dat verdient het om voor 
het voetlicht te komen, terecht! Er is genoeg 
te vertellen over  het onderwijs en onderzoek, 
zorg en politiek enzovoort. Er is genoeg goed 
nieuws. De levensbeschrijvingen van Jezus 
heten ‘evangelie’, dat woord  betekent letterlijk 
‘goed nieuws’. Het verhaal van Jezus is goed 
nieuws voor je leven en voor de wereld. Dat 
goede nieuws gaat nog iets dieper dan wat 
Charles Groenhuijzen voorstelt. Hij stelt dat 
er naast slecht nieuws ook goed nieuws moet 
komen, zodat er wat meer optimisme is, zo-
dat je denkt: het gaat zo slecht nog niet. Het 

goede nieuws van Jezus gaat echter over het 
slechte nieuws, het gaat er op in. Het vertelt 
van vergeving over dat wat slecht nieuws 
is in je leven, van een nieuwe kans een eeu-
wige trouw van God. Het vertelt niet zozeer 
van optimisme, maar van hoop voor dat wat 
slecht nieuws is in deze wereld, namelijk dat 
God belooft dingen recht te zullen zetten, dat 
het niet eeuwig zo zal gaan. Het spoort je zelf 
aan vrede en recht te brengen en barmhartig 
te zijn in je eigen omgeving en voor mensen 
waarvan je weet dat ze met slecht nieuws te 
maken hebben. Elke zondag kun je dit goede 
nieuws horen. Welkom!

PKN Nieuws februari

Geert Jan van Meijeren

KORTENHOEF- Op 
zondag 18 februari 
zal Jacobine Geel om 
11.00 uur voor de Oe-
cumenische Streekge-
meente in het Oude 
Kerkje aan de Korten-
hoefsedijk 168 een 
Nescio-lezing houden 
over het onderwerp 
‘De moeilijkste van 
alle werelden. Over 
geloven, waarheid en 
waarden.’ Daarnaast 
is er tijdens de lezing 
een koffi  econcert. De 
entree bedraagt € 10 
(kinderen gratis). Het 
betreft de vijfde lezing in een 
serie ‘Waarheid en wijsheid’  

De Bijbel raakt door het tel-
kens kantelen van het voor de 
hand liggende perspectief. Op-
nieuw geboren worden heeft  
een diepere waarde dan eens 
geboren zijn. En niet waar we 
vandaan komen bepaalt wie we 
zijn, maar waarheen we op weg 
gaan. Herkomst klapt om in 
toekomst en ergens in de ver-
te gloren een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde.
Wat voor waarheid vraagt dit? 
De notie van een eens, door 
God gegeven morele orde is 
hier te onwrikbaar. We komen 
verder met zoiets als een in-
nerlijk moreel kompas dat ons 
helpt koers te houden. Waar-
heid is dan een dynamisch 
concept, is dat wat gaandeweg 
waargemaakt wórdt.
Th eologe Jacobine Geel com-
bineert het programma-maken 
voor de NCRV met tal van meer 
bestuurlijke en beleidsmatige 

functies. We kunnen haar elke 
zondag zien in het program-
ma ‘Jacobine op Zondag’. Ook 
was Jacobine Geel enkele jaren 
maandelijks voorganger in de 
OSG Kortenhoef.

Koffi  econcert
Het concert rond de lezing 
wordt verzorgd door Anoek 
Brokaar, viool en Frank Oppe-
dijk, vleugel. 
Het duo Oppedijk- Brokaar 
kent een geschiedenis van ruim 
15 jaar intensieve samenwer-
king. Deze samenwerking le-
verde optredens op in onder 
andere Duitsland, België, Zwit-
serland, Frankrijk, de Nieuwe 
Kerk in Den Haag, de Anton 
Philipszaal, het Vrijthof en de 
Dag van de Romantische Mu-
ziek. Frank en Anoek hebben 
inmiddels een omvangrijk re-
pertoire opgebouwd dat reikt 
van de barok tot aan heden, 
met uitstapjes naar andere stij-
len, zoals wereldmuziek. 
Zie: www.osg-kortenhoef.nl

Nescio-lezing annex koffieconcert  

De moeilijkste van 
alle werelden

WIJDEMEREN- Met een door-
snee vermogen van 114.400 
euro steken de vijf dorpen van 
Wijdemeren ver uit boven de 
meeste gemeenten in de regio. 
Met uitzondering van Blaricum 
en Laren. Al moet je natuurlijk 
altijd beseff en dat het gaat om 
gemiddelden. Veel mensen 
zitten er ver onder (maar ook 
velen er dus ver boven). Ook in 
Wijdemeren leven mensen in 
armoede en met schulden (zie 
elders in dit blad).

OLib-lijsttrekker Martin Vuijk 
stelde in een tweet over ‘een 
vermogend eilandje’ terecht 
dat bij ‘welvaart ook zorgplicht’ 
hoort. Laren is met 280.700 
zelfs de meest vermogende 
van Noord-Holland. Al zit er 
in Blaricum ook veel geld: ge-
middeld 151.000. Dit blijkt uit 
een overzicht dat het CBS over 
2016 maakte. Bij onze buren in 
Weesp wonen de mensen met 
het minste vermogen: 22.700, 
gevolgd door Hilversum met 
ruim 23.000. In Huizen is het 
gemiddelde bijna 37.000 en in 
Stichtse Vecht (met Loenen, 
Vreeland en Nigtevecht als bu-
ren) is het bijna 51.000 euro. 
Dit zijn cijfers van andere dor-
pen in de regio: Gooise Meren 
(Naarden, Bussum en Muiden): 

79.400, Bunschoten: 106.400 en 
Eemnes: 118.200. 

Doorsnee Nederland 
Het doorsnee vermogen van 
Nederlandse huishoudens steeg 
in 2016 met bijna 10 procent tot 
22,1 duizend euro. Het door-
snee vermogen is vooral hoger 
doordat woningen in waarde 
zijn gestegen. Zonder de eigen 
woning is het vermogen even 
hoog als in 2015. Dat meldt het 
CBS op grond van nieuwe cij-
fers. Het totale vermogen van 
alle huishoudens bedroeg 1157 
miljard euro in 2016. Gecorri-
geerd voor prijsontwikkelingen 
was dat 323 miljard euro (ruim 
20 procent) lager dan in 2008.

Eigen woning 
Waardeveranderingen van de 
eigen woning hebben grote in-
vloed op het doorsnee vermo-
gen van huishoudens. Bijna 3 
op de 5 huishoudens hadden 
in 2016 een eigen woning. Die 
woningen vormden met 57 
procent van de totale bezittin-
gen het grootste vermogens-
bestanddeel. Daarna volgen 
bank- en spaartegoeden en 
aanmerkelijk belang. De hypo-
theekschuld is met 86 procent 
de grootste schuldenpost.

Meer miljonairs
In 2016 had 2,2 procent van 
de huishoudens een vermogen 
van 1 miljoen euro of meer. 
Dat zijn 167 duizend huishou-
dens, 9 duizend meer dan een 
jaar eerder. Een doorsnee mil-
jonairshuishouden had in 2016 
een vermogen van 1,5 miljoen 
euro.  Tegelijkertijd daalde het 
aantal huishoudens dat meer 
schulden had dan bezittingen. 
In 2016 hadden 1,7 miljoen 
huishoudens een negatief ver-
mogen, 107 duizend minder 
dan een jaar eerder.

Grote steden
Huishoudens in Rotterdam 
hadden in doorsnee met 1900 
euro het laagste vermogen. 
Ook Den Haag en Amsterdam 
stonden in de top-tien met 
laagste vermogens. Van de vier 
grote steden behoorde Utrecht 
niet tot deze top-tien, maar ook 
daar was het vermogen met 
5 700 euro relatief laag. In de 
grote steden wonen relatief veel 
jongeren, uitkeringsontvangers 
en personen met een niet-wes-
terse migratieachtergrond. 
Deze groepen hebben door-
gaans weinig vermogen.

Wijdemeren, welgesteld 
eilandje in het Gooi

Senioren, chauff eurs met rij-
bewijs C/D/E en overige auto-
mobilisten die voor verlenging 
van hun rijbewijs moeten wor-
den gekeurd, kunnen hiervoor 
terecht op het spreekuur d.d. 
16 februari en 16 maart in het 
gemeentehuis, Rading 1. 

Schikt de datum u niet dan zijn 
er andere mogelijkheden elders 
in de regio. Tarief: € 40,00 voor 
de B/E keuring en € 55,00 voor 
chauff eurs met rijbewijs C/D/E.  
Voor informatie en een af-
spraak belt u tijdens kantoor-
uren naar het landelijke af-
sprakenbureau van Regelzorg 

Rijbewijskeuringen: ?088-23 23 
300. Zelf een datum plannen 
kan via www.regelzorg.nl. ?

Geadviseerd wordt om ten 
minste 4 maanden voor het 
verlopen van de geldigheid van 
het rijbewijs een afspraak te 
maken voor een keuring. Veel 
gemeenten verstrekken geen 
keuringsformulieren (Eigen 
Verklaring met Geneeskundig 
Verslag) meer en verwijzen 
naar het CBR. De Eigen Verkla-
ring is echter ook verkrijgbaar 
bij Regelzorg en kost € 41,00.  

Rijbewijzen
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Boeken

KORTENHOEF- In onze Kor-
tenhoefse boekwinkel ligt het 
door de auteur, Christianne 
Muusers,  gesigneerde boek 
‘Het verleden op je bord. Vijf 
eeuwen receptuur uit de culi-
naire collectie van de Konink-
lijke Bibliotheek’. In de wereld 
van culinair-historici is ze zeker 
geen onbekende. Integendeel. 
Ze geeft lezingen, workshops, 
schrijft artikelen en boeken, 
ontwierp en houdt bij haar ei-
gen website www.coquinaria.
nl. Dorpsgenote: Christianne 
Muusers.

Door: Karin van Hoorn

Haar huis ademt passie.  In de 
zitkamer een hele wand met ‘ge-
wone’ kookboeken. In de werk-
kamer één wand van onder tot 
boven, van links naar rechts, 
van hoek tot hoek, bedekt met 
culinair-historische boeken. 
Plus een kast met naslagwer-
ken. “Kijk. Dit is onmisbaar!” 
Ze torst twee enorme boeken: 
Bibliotheca Gastronomica, alle 
publicaties over eten en drin-
ken in Nederland van 1474 - 
1960, van Joop Witteveen en 
Bart Cuperus. Dit is een fantas-
tisch naslagwerk en essentieel 
als je onderzoek doet!”.

De passie voor koken heeft  
ze niet met de paplepel 
binnengekregen.

De passie voor koken heeft  ze 
niet met de paplepel binnen-
gekregen. “Mijn moeder kook-
te plichtsgetrouw: een mens 
moet eten”.  Zelf is Christianne 
op haar zestiende begonnen 
met koken. Ze studeerde Ne-
derlandse taal- en letterkunde, 
specialiseerde zich in de mid-
deleeuwen,  studeerde af op 

een ‘instructieve tekst’. “Ken-
nisoverdracht. Leerteksten met 
of zonder dialoog”, legt ze uit. 
Het duurt even voor bij mij het 
kwartje valt.: “Een kookboek 
doet in feite niets anders dan 
kennis overdragen.”  
Langzamerhand ging Chris-
tianne koken voor kleine en 
grote groepen mensen, privé 
en zakelijk. Ze nam extra kook-
cursussen. “Ik heb genoten van 
de Georgian Cookery Course 
van Ivan Day, een beroemde 
kenner van de historische keu-
ken. Wacht even.” Ze laat een 
emmer zien. “Hiermee werd 
consumptie-ijs gemaakt zonder 
elektriciteit. Kijk, zo doe je dat.” 
Ze demonstreert. Laat me een 
fi lmpje zien, waarop Ivan Day 
met precies zo’n emmertje ijs 
maakt voor zijn cursisten.
 

“Een kookboek doet in fei-
te niets anders dan kennis 
overdragen.”  

Ze gaf kookcursussen,  begon 
artikelen over middeleeuwse 
recepten te schrijven. Er kwa-
men meer  artikelen, een boek, 
een workshop, en toen werd ze 
gevraagd door de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag en de 
uitgeverij Karakter: of  ze een 
kookboek wilde samenstellen 
met recepten uit vijf eeuwen 
kookgeschiedenis.
“Ik heb dagenlang in de Ko-
ninklijke Bibliotheek door-
gebracht. Fijn dat er zoveel al 
gedigitaliseerd is. De oudste 
Nederlandse handgeschreven 
kookteksten zijn alleen te vin-
den in Gent, België. Ik kon ze 
wel gebruiken omdat de KB er 
moderne edities van bezit.  Ik 
heb ontzettend gezocht naar il-
lustraties en achtergrondinfor-
matie, om het boek leuk, lees-

baar en interessant te maken. 
En, héél belangrijk: de recepten 
moesten wel maakbaar zijn!”

Kruiden
We slaan het boek willekeur-
ig open: ‘Basisrecept voor 
hipocras’. Christianne wordt 
meteen enthousiast. “Dat is 
een zoete, gekruide wijn om de 
spijsvertering op gang te hel-
pen! Daar heb je narduskruid 
voor nodig.” Ze springt op, rent 
weg, komt terug met doorzich-
tige pot met een bruinachtig 
poeder. Deksel eraf: “Hier. Ruik 
maar! De Drie Koningen na-
men het al mee om cadeau te 
doen aan het Kind. Dit kruid 
wordt gebruikt in wierook en 
parfum. En in de ayurvedische 
geneeskunst. Ik heb het met 
veel moeite gevonden!”. 
Nog een wonderlijk kruid: am-
bergris. Ze laat een afb eelding 
zien. Een grijsbruine klont, 
het lijkt wel steen: “als je geluk 
hebt, vind je het op het strand. 
Walviskots. Je kent de haarbal 
van katten? Nou, dit spuugt de 
walvis uit, het drijft  een tijd op 
zee, spoelt aan op het strand, 
droogt, en dan is het kostbaar-
der dan goud. Maar er is ook 
een plantaardige vervanging: 
labdanum resinoide.” Weer 
een potje op tafel. “Weet je 
waar ze dat vinden? Het wordt 
uit de baarden van geiten ge-
kamd. Die geiten grazen tussen 
hars-producerende struiken, 
krijgen dat spul in hun sik, het 
wordt er uitgekamd, verkocht, 
en ik stop het in een achttien-
de-eeuws koekje!”
Alle recepten heeft  Christian-
ne zelf gemaakt.  “Natuurlijk! 
Je moet toch weten of je alle 
ingrediënten kunt krijgen! Bij-
voorbeeld een aardappeltaart 
met gepureerde (i.p.v. gerasp-
te) aardappels en oranjebloe-
semwater. Het grappige is, dat 

Narduskruid en Walviskots

Op Aswoensdag 14 februari 
wordt in een oecumenische 
viering de carnaval afgesloten 
door het uitreiken van het As-
kruisje. We doen dit in de Anto-
niuskerk te Kortenhoef om 19 
uur en in de Willibrordkerk te 
Nederhorst den Berg om 19.30 
uur.

Daarna begint de vastentijd, de 
periode van 40 dagen waarin 
christenen zich voorbereiden 
op Pasen. 
Volgens een goede traditie vin-
den in die periode oecumeni-
sche vespervieringen plaats als 

voorbereiding op het paasfeest. 
Deze vieringen worden voor-
bereid door de Oecumenische 
Streekgemeente Kortenhoef, 
de protestantse gemeente De 
Graankorrel uit ’s-Graveland, 
de protestantse gemeente in 
Nederhorst den Berg (Willi-
brordkerk), de O.L.V. Hemel-
vaart uit Nederhorst den Berg 
en de H. Antonius van Padua 
uit Kortenhoef. De korte sa-
menkomsten bevatten een 
moment van rust, stilte en 
meditatie in toegankelijke en 
eigentijdse teksten, liederen en 
gebeden. 

Vijf woensdagavonden
Vanaf 21 februari komen we 5 
woensdagavonden bij elkaar in 
een gebedsviering met als the-
ma ‘Geloven in de wereld’. In 
deze viering staan lezingen uit 
Marcus centraal. Op de woens-
dagavonden 21, 28 februari, 7, 
14 en 21 maart. De vieringen 
worden gehouden in De Graan-
korrel en in de Willibrordkerk 
en beginnen om 19.30 uur. U 
bent hierbij van harte welkom. 
Moge de veertigdagentijd ons 
uitnodigen tot extra verdieping 
en gebed.

Aswoensdag en Vespervieringen

Door: Karin van Hoorn

deze zoete taart tegelijk met de 
hartige vleesgerechten op tafel 
kwam. En je denkt dat de com-
binatie erwtjes en worteltjes uit 
de blikjestijd komt? Nee hoor, 
al in 1756 is er een recept!” De 
originele teksten staan achter in 
het boek, vertalingen op haar 
website. De meeste ingrediën-
ten zijn nu nog wel te krijgen. 
Soms onder een andere naam, 
soms zijn ze bijna onvind-
baar en heel duur. Soms is de 
kooktechniek anders: “Vroeger 
kookte men op open vuur. Ge-
bruikte een vijzel. Nu hebben 
we gas of elektra, en een blen-
der, een keukenmachine.” 
Door haar achtergrond is 
Christianne gewend aan het le-
zen van middeleeuwse teksten, 
dus die vertaalslag naar het nu 
viel wel mee. Lastiger was het 
gedeelte over de Indische keu-
ken. “Ik moest daarvoor een 
dubbele vertaalslag maken. 
Van het achttiende- of negen-
tiende-eeuws Javaans naar het 

moderne, en dan naar het Ne-
derlands. Ketjepir! wat is nou 
ketjepir? Uiteindelijk heb ik het 
gevonden in een Chinese Su-
permarkt in Amsterdam: vleu-
gelbonen. Maar je kunt ook ge-
woon sperziebonen gebruiken.”

Boek
Een boek om van te watertan-
den, om bewonderend door te 
bladeren, om te verdwalen in de 
geschiedenis van ons voedsel, 
om achter in het boek en om 
heerlijk uit te koken: onmisbaar 
in de keuken van ‘ik-wil-graag-
koken’-koks en kokkinnen. En 
wil je méér historische recep-
ten: kijk op haar website: www.
coquinaria.nl Het verleden op 
je bord, vijf eeuwen receptuur 
uit de culinaire collectie van 
de Koninklijke Bibliotheek”. 
Auteur: Christianne Muusers. 
Uitgever: Karakter.

Foto: Jos Uljee, 
Koninklijke Bibliotheek

KORTENHOEF- Op 24 maart 
geeft muziekvereniging BMOL 
haar jaarlijkse voorjaarsconcert 
in De Fuik. 

Zo’n 80 muzikanten en zan-
gers, jong en oud, brengen een 
avondvullend programma, met 
het thema ‘Liefde’. Niet zo gek 
dus dat de kaartverkoop dit 

jaar start op Valentijnsdag, 14 
februari. Kaarten kunt u in de 
voorverkoop kopen bij bloe-
menhuis Lobelia in de Meen-
thof. Donateurs ontvangen 
separate informatie over hun 
toegangskaarten. Meer infor-
matie over dit niet te missen 
concert volgt later in dit week-
blad.

Voorjaarsconcert BMOL 
op Valentijnsdag

Start kaartverkoop
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‘s- GRAVELAND – Vorige week 
berichtten wij kort over een 
rechtszaak rond de diefstal van 
een kliko. Een betrokken inwo-
ner stuurde een verslag uit zorg 
voor het welzijn van de op leef-
tijd zijnde en met de gezond-
heid stoeiende gedaagde Jan. 
Deze betrokkene schetst een 
beeld waarbij eiser Anne meer 
als dader en de gedaagde meer 
als slachtoff er naar voren komt. 
Hier een ingekorte en bewerk-
te versie van het verslag. De 
namen zijn veranderd.

Door: Niels van der Horst

Een aantal jaar geleden kwam 
Anne in ’s -Graveland wonen. 
Al snel vroeg ze omwonenden 
om hulp bij het buiten zetten 
van de zware containers. Jan 
besloot haar te helpen. Na een 
paar maanden ontstaat er on-
enigheid tussen de twee over 
het feit dat Anne de auto par-
keert op de privéoprit van Jan. 
Anne wil dat graag omdat het 
dicht bij haar huis is en ze van 
mening is dat het moet kun-
nen. Jan schrijft  haar echter een 
brief dat hij niet meer wil dat 
Anne met haar auto of afval-
containers gebruik maakt van 
het privéterrein.
Enige tijd later zet Anne haar 
papiercontainer opnieuw op 
dezelfde plek. In de middag 
merkt Jan dit op en besluit de 

container aan de weg te zetten. 
Een paar dagen later zet Anne 
haar groene bak op zo’n manier 
neer dat Jan moeilijk weg kan 
rijden met zijn auto. Jan zet ook 
deze container aan de straat. 
Een paar dagen later staat de 
politie bij Jan voor de deur. Ze 
melden hem dat hij verdachte is 
van diefstal van de containers. 
Jan vertelt zijn verhaal waarom 
hij de containers aan de straat 
gezet heeft . In het vervolg van 
het gesprek blijkt ineens dat de 
wijkagent in het geheim, zon-
der de daarvoor noodzakelijke 
toestemming van het open-
baar ministerie, een verborgen 
camera heeft  geplaatst op het 
terrein van het aangrenzende 
bedrijf. Deze camera heeft  alle 
gebeurtenissen op het privéter-
rein achter Anne’s huis vast-
gelegd. De wijkagent geeft  Jan 
nog een kans om via mediati-
on tussen Anne en Jan eruit te 
komen, maar dan zou hij wel 
Anne het gebruik van het pri-
véterrein achter Anne’s gehuur-
de woning moeten toestaan. 
Jan is van mening dat hij niets 
strafb aars gedaan heeft  en gaat 
niet akkoord met de voorwaar-
den voor het gesprek.

Rechtszaak
Enige tijd later staat er een ge-
rechtsdeurwaarder op de stoep. 
Jan moet eind januari 2018 
voor de rechter verschijnen. De 

schrik zit er goed in bij Jan en 
hij besluit een advocaat in de 
arm te nemen. Ondertussen 
wordt Jan in december voor 
de derde maal gedotterd. Zijn 
lichaam herstelt moeizaam en 
Jan balanceerde dan ook op 
het randje van leven en dood. 
Ook al was het afgeraden door 
zijn advocaat, Jan verschijnt 
enigszins verward toch bij de 
zitting in Almere. Na een lange 
zitting van anderhalf uur is de 
rechter eruit: ze vindt het een 
kinderachtige zaak. De rechter 
erkent de diefstallen door Jan 
op de camerabeelden. Anne 
wilde graag een schadevergoe-
ding. Bij haar eis had ze aller-
lei zaken betrokken en kwam 
uit op 25.000 euro. De rechter 
legt Jan een proeft ijd op van 2 
jaar en een boete van 160 euro 
mocht hij hetzelfde nogmaals 
doen. De rechter zegt niet mee 
te willen gaan in de exorbitant 
hoge schadevergoedingseis van 
Anne, en staat dan ook niet toe 
dat Anne nog een procedure 
kan starten om haar schade-
vergoeding te krijgen. Jan is 
het niet eens met de rechterlij-
ke uitspraak, zijn gehele leven 
is hij nog nooit met justitie in 
aanraking geweest. Hij over-
weegt om in beroep te gaan te-
gen de uitspraak.

Vervolg op gestolen kliko 

Onderne- Door: Herman Stuijver

Carbon Cleaning dé oplossing tegen uitstoot auto’s
ANKEVEEN - Eigenlijk is het on-
voorstelbaar dat de ‘vinding’ 
van Cor Osendarp van W.O.S. 
Holding niet op grote schaal 
wordt toegepast. Met zijn Car-
bon Cleaning kan hij de uit-
stoot van auto’s terug brengen 
tot een zeer laag niveau.

Osendarp werkt al jaren in zijn 
bedrijfj e Werkplaats Onder-
delen Service aan de Cannen-
burgerweg. W.O.S. Systeem 
verkocht hij, maar in een vol 
kantoortje naast zijn oude 
pand is hij dagelijks bezig met 
nieuwe ideeën. “Ik ben nogal 
technisch aangelegd en pro-
beer voor veel problemen een 
oplossing te vinden. Wat er 
niet is, moet er komen” opent 
Osendarp. Toen hij gewag 
werd van het feit dat er in de 
stadscentra geen vrachtauto’s 
werden toegelaten vanwege de 
vervuilende uitstoot, zette hem 
dat aan het denken. Waterstof 
was de reinigende oplossing. 
Hij ontwierp een apparaat dat 
de koolstofafzetting verwijdert. 
Toen hij zijn uitvinding in zijn 

Pajero-jeep installeerde, bleek 
na 300 km. de uitstoot gezakt 
van 17 naar 1. Een opmerkelijk 
resultaat. Motoren van auto’s 
hebben geen 100% verbran-
ding en vervuilen dus lang-
zaam van binnen. En zullen 
dus ook slechter presteren. Met 
Carbon Cleaning wordt de ver-
brandingsruimte weer schoon. 
Osendarp ontdekte al snel dat 
hij niet de eerste was die deze 
methode gebruikt. 

“Ik ben nogal technisch 
aangelegd en probeer voor 
veel problemen een oplos-
sing te vinden. Wat er niet 
is, moet er komen”

De Taiwanese fi rma Epoch is 
marktleider, maar heeft  geen 
interesse om het product in 
Europa te slijten. Dus kocht 
Osendarp een paar apparaten, 
ook een mobiele. De voorde-
len op een rijtje: een sterke 
verlaging van de roet-uitstoot 
en daardoor een herstel van 

Carbon Cleaning
Waterstof Reiniging

Motor Reiniging

Cor Osendarp
Cannenburgerweg 34

1243 JE ‘s-Graveland   The Netherlands
Phone: +31 (0)653703266

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

aannemersbedrijf

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

het motorvermogen. 
De wrijving wordt 
geminimaliseerd, 
zodat de auto soe-
peler loopt. De ver-
brandingsefficiëntie 
wordt geoptimali-
seerd, waardoor ook 
de levensduur van 
de motor aanzienlijk 
wordt verhoogd.
Het lijkt dé oplossing 
tegen de vervuiling 
in het verkeer. Toch 
krijgt Osendarp geen 
poot aan de grond 
om zijn Carbon Cle-
aning aan de man 
te brengen. Hij pro-
beerde het bij diver-
se bedrijven, steeds 
nul op het rekest. “Iedereen 
erkent tot nu toe dat het in ie-
der geval een tussenoplossing 
voordat elektrisch rijden op 
grote schaal gaat plaatsvin-
den, maar de bedrijven heb-
ben geen economisch belang 
om dit te introduceren. Liever 
verkopen ze nieuwe auto’s aan 

de consument.” Overigens ziet 
Osendarp veel meer heil in de 
waterstofauto.
Carbon Cleaning werkt een-
voudig, je sluit een slang aan op 
het luchtfi lter en even later is 
je motor schoon. Dat allemaal 
voor € 75,- ex. BTW. Osendarp 
kan ook langs komen, je hebt 

alleen een stopcontact nodig. 
De methode is vrij van che-
micaliën en andere gift en. Op 
www.oxy-hydrogen.com kunt 
u veel informatie opdoen over 
Carbon Cleaning. Cor Osen-
darp staat u graag te woord: 06- 
53703266.
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Muziek

KORTENHOEF- Op donderdag 
22 februari verwelkomt Kunst 
aan de Dijk Kortenhoef de po-
pulaire Oekraïense pianiste 
Anna Fedorova. Ze wordt alom 
geprezen om haar enorme ex-
pressiviteit. Haar uitvoering 
van Rachmaninoff s Tweede 
pianoconcert in het Concertge-
bouw in Amsterdam werd een 
ongekend grote YouTube-hit: 
meer dan 15 miljoen views! 

In 2015 woonde ze in het Oude 
Kerkje het concert bij van Trio 
Bell’Arte. De cellist van dit Trio, 
Benedict Kloeckner verraste 
die avond het publiek met zijn 
gloedvolle, sensitieve spel. In-
middels is hij een van de meest 
toonaangevende cellisten van 
de jonge garde en een van de 
lievelingen van Kunst aan de 
Dijk Kortenhoef. 

Als legendarische pianisten als 
Alfred Brendel, Andras Schiff  
en Menahem Pressler besluiten 
zich aan jou te verbinden als 
mentor dan wil dat zeggen dat 
je tot de absolute top van pia-
notalenten behoort. De in 1990 
in de Oekraïne geboren Anna 
Fedorova viel deze grote eer te 
beurt vanwege haar magnifi eke 
spel. Fedorova groeide op in 
Kiev in een huis vol pianoklan-
ken. Haar ouders zijn musici 
en gaven haar van jongs af aan 
les. Fedorova won prestigieuze 
beurzen waarmee zij kon stu-
deren in Italië en aan de Royal 
College of Music in Londen. 
Op haar zestiende debuteer-
de ze het Concertgebouw in 
Amsterdam en sindsdien heeft  
zij daar ruim dertig keer opge-
treden. Fedorova reist de hele 
wereld over en speelt op pres-

tigieuze podia en met toonaan-
gevende orkesten. 

Benedict Kloeckner
In Verbier leerde ze de Duitse 
cellist Benedict Kloeckner ken-
nen. Kloeckner (1989) studeer-
de aan de Kronberg Academie 
voor hoogbegaafde jonge musi-
ci. Gidon Kremer was een van 
zijn mentoren. Ook Kloeckner 
kreeg muziek van huis uit mee. 
Zijn broer speelt piano en de 
jonge Kloeckner raakt op al 
jonge leeft ijd in de ban van de 
cello die hij zag tijdens repeti-
ties van het pianotrio bij hun 
thuis. Inmiddels is Kloeckner 
een veel gevraagd cellist en 
winnaar van belangrijke con-
coursen. In Koblenz is hij ar-
tistiek directeur van een groots 
kamermuziekfestival. De twee 
optredens in Het Oude Kerkje 

Kunst aan de Dijk Concert

Fedorova & Kloeckner

in Kortenhoef leverden sponta-
ne staande ovaties. Twee zulke 
grote internationale musici in 
Kortenhoef, dat belooft  wat. 
Op het programma staan Schu-
bert en Brahms.

Kaartverkoop
Kaarten à € 25,- (donateurs: € 

21,-): www.kunstaandedijk.nl 
of via de vaste voorverkoop-
adressen: Wijnkoperij en Slijte-
rij De Meenthof in Kortenhoef 
en Libris Boekhandel Voorhoe-
ve in Hilversum. 
Er is vrije zitplaatskeuze. Een 
drankje is bij de prijs inbegre-
pen.

‘s-GRAVELAND- Vleermuizen 
weten de ijskelder op buiten-
plaats Schaep en Burgh in 
’s-Graveland goed te vinden. 
De jaarlijkse telling van Natuur-
monumenten leverde maar 
liefst zeventien exemplaren op: 
dertien watervleermuizen, drie 
baardvleermuizen en een fran-
jestaart. Vooral deze laatste 
soort is een bijzonderheid op 
de buitenplaatsen.  

Al 45 jaar tellen de boswachters 
van Natuurmonumenten de 
vleermuizen in de ijskelder van 
buitenplaats Schaep en Burgh. 
Boswachters Luc Hoogenstein 

en Annemieke Ouwehand zijn 
erg tevreden over het resultaat. 
“Drie dieren meer dan de af-
gelopen jaren en daarmee zijn 
we terug op het topniveau van 
2011. En ook nog een franjes-
taart, een soort die ik hier al 
vier jaar niet heb gezien” aldus 
Ouwehand. In Nederland le-
ven meer dan twintig soorten 
vleermuizen, waarvan er negen 
zeldzaam zijn. Alle soorten zijn 
wettelijk beschermd in Europa.   

Opgeknapt
Natuurmonumenten heeft , in 
overleg met de Zoogdiervereni-
ging, de ijskelder in 2016 opge-

knapt om de omstandigheden 
voor vleermuizen te optima-
liseren. In de kelder is onder 
meer een nieuwe zandlaag aan-
gebracht, zodat de luchtvoch-
tigheid hoog blijft . “Daardoor 
blijft  de temperatuur stabiel 
en dat maakt de ijskelder tot 
een ideale winterslaaplocatie, 
evenals de rust en het gebrek 
aan licht,” vertelt Hoogenstein. 
“Watervleermuizen zie je veel 
op buitenplaatsen vanwege 
de combinatie van bomen en 
water: lange lanen met vijvers 
en sloten. Dus volop voedsel. 
Wist je dat elke vleermuis wel 
een miljoen muggen per jaar 

IJskelder favoriet bij overwinterende vleermuizen

vangt?”  

Vriezers van vroeger 
IJskelders zijn de voorlopers 
van onze vriezers: ze werden 
gebruikt om in de zomer ijs te 
bewaren. Dat werd in de keu-
kens van landhuizen gebruikt 
om bederfelijke producten zo-
als vlees en vis goed te houden. 
De cirkelvormige ijskelder van 

Schaep en Burgh is gebouwd 
in 1810. Hij bevindt zich achter 
het landhuis en is herkenbaar 
als begroeide heuvel. Om de 
vleermuizen niet te verstoren 
is de ijskelder niet toegankelijk, 
maar je kunt hem wel van bui-
ten bewonderen.

Hoewel het eigenlijk vrij nor-
maal dat je je eigen rotzooi 
opruimt, zijn er toch veel wa-
tersporters op de plassen die 
dat aan hun laars lappen. Dat 
begon Amber Linders en Ro-
nald de Koning van Zeilschool 
Midden Nederland te irriteren. 
Tijdens de trainingsweek van 
de zeilschool zijn ze veel op de 
eilanden. Het viel hen op hoe-
veel vuil er lag. Zelf lunchen 
ze daar wel eens en nemen 
dan een vuilniszak mee, maar 
schijnbaar doet niet iedereen 
dat. Dus gingen Amber en Ro-
nald aan de slag om de eilanden 
schoon te maken. Van Markus 
Pos, toen de Meent en daarna 
de Geitekaai. Helaas zijn ze nog 
niet aan het Weer toegekomen, 
het weer moet tenslotte ook een 

beetje meewerken. Ze verza-
melden 20 zakken vol met veel 
fl esjes, blikjes en snoeppapier, 
maar ook stootwillen, bootkus-
sens etc. Amber hoopt dat dit 
signaal overkomt en dat men-

sen voortaan hun eigen vuilnis 
opruimen. Ze denkt dat extra 
prullenbakken op een langge-
rekt eiland als de Geitekaai wel-
llicht ook al helpen. 

Veel vuilnis op de eilanden

Foto: Een franjestaart

Verkiezingsdebat
in De Drie Dorpen, Ankeveen

Op vrijdag 23 februari 2018 van 16 tot 18 uur.

Over alle belangrijke onderwerpen 
in bestuurlijk Wijdemeren

Georganiseerd door de 
plaatselijke ouderenbonden
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’s-GRAVELAND- Het is weer len-
te. De sneeuwklokjes komen 
de grond uit gepiept, de lam-
metjes worden geboren en het 
zonnetje laat zich weer vaker 
zien. Trek de natuur in, ontdek 
de lente en maak er een OERRR 
voorjaarsvakantie van in ’s-Gra-
veland. 

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek is van zaterdag 24 
februari t/m zondag 4 maart, 
elke dag geopend van 10:00 tot 

17:00 uur. 
In de voorjaarsvakantie worden 
verschillende activiteiten geor-
ganiseerd. Ga met de boswach-
ter mee op bossafari en spot 
alle kriebeldiertjes of ontdek 
wat er in een uilenbal verstopt 
zit. Ga op zoek naar dierenspo-
ren en bak daarna een heerlijk 
broodje of bouw je eigen insec-
tenhotel. Er kan natuurlijk ook 
geravot worden in Speelnatuur 
van OERRR of je kunt op pad 
met een leuke speurtocht. Bij 

bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek hoef je je niet te 
vervelen. Plan je avontuur op 
www. natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek.

Maak je voorjaarsvakantie 
helemaal OERRR

Catamaran haalt 1000 euro op 
voor onderzoek diabetes 
Het was een gezellig en nuttig 
uurtje vorige week vrijdag in 
de hal van SWS De Catamaran 
in Oud-Loosdrecht. Kinderen, 
ouders en leerkrachten zamel-
den maar liefst 1000 euro in 
voor de Stichting DON dat we-
tenschappelijk onderzoek doet 
naar diabetes type 1.

Door: Herman Stuijver

In de ontmoetingsruimte is 
het een drukte van belang, de 
broodjes met knakworst voor 1 
euro vlogen over tafel, evenals 
de limonade. In de lokalen was 
de verkoop van werkstukjes van 
de leerlingen. In groep 3 heeft  
Wilson een mooi versierd hart-
je van klei in de aanbieding, het 
is tenslotte Valentijnsdag deze 
week. Hij vraagt er 2 euro voor. 
In de groep van juf Mieke van 
Melsen (7,8) zijn ook veel pro-
ducten te koop, Victoria heeft  
een hartje van brooddeeg ge-
kneed. De stoere Timo, Senna 
en Lucas uit groep 5,6 hebben 
verschillende felgekleurde on-
derzetters gemaakt.
De 11-jarige Fae heeft  diabe-
tes. Ze demonstreert hoe het 

werkt. Op haar mobieltje kan 
ze afl ezen dat het bloedsuiker-
gehalte nu op 16,5 staat na het 
broodje knakworst. “Dat is te 
hoog” zegt ze “normaal moet je 
tussen 5-8 zitten.” Dus spuit ze 
zichzelf een hoeveelheid insuli-
ne in, dat gaat via een pompje 
in haar buik. Ze doet er nuch-
ter over.“Ik heb het vanaf mijn 
zevende en dit pompje kreeg ik 
in de zomer. Ik moet me onge-
veer drie keer per dag injecte-
ren.” Bij de 5-jarige Katelynn 
gaat het weer anders, zij heeft  
een sensor op haar arm. Haar 
moeder is erg tevreden over de 
medewerking van de school. 
“Die doen veel om de kinderen 
te ondersteunen, waardoor het 
omgaan met diabetes beter ver-
loopt.”

De 11-jarige Fae heeft  
diabetes. Ze demonstreert 
hoe het werkt. Op haar 
mobieltje kan ze afl ezen 
dat het bloedsuikergehalte 
nu op 16,5 staat na het 
broodje knakworst.

Namens de St. DON (Diabetes 

Onderzoek Nederland) is pro-
jectmanager Suzanne de Rijk 
aanwezig. Zij vindt het belang-
rijk dat ouders en kinderen zich 
bewust worden van het belang 
van fundamenteel wetenschap-
pelijk onderzoek om diabetes 
type 1 te bestrijden. Het doel 
van het onderzoek is de toepas-
sing van een nieuwe transplan-
tatiemethode. In een kort fi lm-
pje wordt duidelijk gemaakt dat 
DON veel universiteiten fi nan-
cieel ondersteunt. In Nederland 
zijn er 12.000 kinderen belast 
met deze auto-immuunziekte 
die complicaties op kan leveren 
als blindheid, hart- en nierfalen 
en zelfs amputaties.

Veiling
Voordat de veiling aanvangt, 
doen Erdul en Denous een 
dansje met fraaie bewegingen, 
de jongeheren hebben zelfs 
een fi lmpje op YouTube gezet 

(NLShuffl  eDance). Dan laat 
meester Daniël de veilingstuk-
ken in hoog tempo passeren. 
Elke groep heeft  namelijk ook 
een gezamenlijk schilderij ge-
maakt. Een mozaïek van een 
zeilboot en een bloemenvaas 
à la Van Gogh gaan zelfs voor 
100 euro van de hand. Maar 
ook ‘De Handjes’, de ‘Olifanten’ 
en ‘De Harten’ slaan aan. Er 
wordt fl ink geboden. Jolanda 
van Biemen van de ouderraad 
is er een beetje stil van, zo’n 

goed resultaat. “Wat hebben de 
ouders gul geboden! Ook kin-
deren hadden hun geld meege-
nomen. Mijn eigen kind heeft  
haar spaarpot omgedraaid en 
gelukkig kon ze een schilde-
rijtje kopen van 9 euro.” Ze wil 
ook nog kwijt dat de schilderij-
en aan het eind ter beschikking 
waren gesteld door juf Charissa 
en haar moeder. Er waren zelfs 
ouders die te laag boden, maar 
spontaan het geld doneerden 
dat ze toch al wilde geven. 

Scholen

NEDERHORST DEN BERG- Je 
hoeft Nederhorst den Berg 
helemaal niet uit als je lekker 
wilt sporten. Bij SportLokaal 
ben je aan het juiste adres als je 
wilt fi tnessen; in de fi tnesszaal 
vind je niet alleen cardio- en 
krachtapparatuur, maar ook 
een mooie selectie functionele 
trainingsmaterialen. 

En wat je doelstelling ook is, fi t-
ter worden, sterker zijn of afval-
len, de gediplomeerde fi tnessin-
structeurs begeleiden je tijdens 
je training. Als je het leuk vindt 
om in een groep te sporten, 
kun je kiezen uit verschillende 
groepslessen, zoals Bootcamp, 
Zumba, Bodyshape en Indoor 
Cycling. Het aanbod is ruim en 
gevarieerd; er zijn elke dag ver-

schillende groepslessen. 

Lichaam en geest
Naast actief sporten is bij Sport-
Lokaal ook ruimte voor een an-
der aspect van bewegen: aan-
dacht en ontspanning. Dit vind 
je in de lessen Yoga en Pilates. 
De overeenkomst tussen Yoga 
en Pilates is, dat de connectie 
tussen lichaam en geest cen-
traal staat. Bij Pilates komt dat 
tot uiting in de intensiteit van 
de oefeningen; deze zijn gecon-
troleerd en gericht op het Po-
werhouse: de core of kern van 
het lichaam. Door deze te trai-
nen worden de spieren rond de 
wervelkolom sterker en werk je 
actief aan een betere houding. 
Yoga leert de geest het gevoel 
en het lichaam te beheersen; in 

hatha yoga worden verschillen-
de lichaamsoefeningen gedaan 
om dit te bereiken. Daarnaast 
maken meditatie, ademha-
lingsoefeningen en concentra-
tie deel uit van deze prachtige 
les. Op woensdagavond wordt 
om 20.15 uur een hatha yogales 
gegeven. Deze les is ook toe-
gankelijk voor mensen die geen 
lid zijn van SportLokaal. 

Meedoen?
Wil je meedoen? Je bent al-
tijd welkom voor een proefl es 
(neem dan wel makkelijk zit-
tende sportkleding mee en als 
je in de zaal wilt trainen scho-
ne sportschoenen), je kunt na-
tuurlijk ook een afspraak ma-
ken. Meer informatie vind je op 
www.sportlokaal.net. 

Lokaal sporten en ontspannen

Op woensdag 7 februari om 
half zes kregen wij een alarm 
voor een dier in nood aan de 
Emmaweg. Er zat een zwaan 
vast op het ijs. Aangekomen 
zijn er 2 man van de brandweer 
in daarvoor bestemde pakken 
het ijs op gegaan, dat het niet 
hield, dus door het water, om 
al ijs brekend een weg te ba-
nen richting de zwaan. Daar 
aangekomen sprong het dier 
op en liep richting de kant. Op 
de kant ging hij via de weg een 
50 meter verder het ijs weer op 
en op een open stuk zwom hij 
weer vrolijk verder. Hierop zijn 
wij weer teruggekeerd naar de 
kazerne. Op vrijdag 9 februari 
om kwart voor negen werden 
wij gealarmeerd voor een au-

tomatisch brandalarm op het 
Zuidereinde in ’s-Graveland 
bij Trompenburgh. Daar aan-
gekomen bleek de monteur die 
de jaarlijkse controle verzorgt 
voor de rookmelders het sys-
teem vergeten in de test stand 
te zetten. Onverrichterzake 
gingen wij weer retour. ‘s-Mid-
dags on vier uur vroeg de meld-
kamer om assistentie van de 
brandweer bij Oudergaarde. De 
lift  was daar kapot gegaan en er 
was een dame die nog naar de 
derde verdieping moest. Op 
eigen kracht kon zij daar niet 
komen. Met een speciaal daar-
voor bestemd stoeltje hebben 
wij haar 3 x 18 treden hogerop 
naar haar kamer gebracht.

Nieuws van de brandweer
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Sport Door: Marc Degekamp, Ad van Benschop en Dick Blom

Ruim 80 minuten was er niets 
aan de hand voor ’s-Graveland. 
Ondanks het feit dat het team 
op vele posities gewijzigd was 
ten opzichte van de laatste 
competitiewedstrijd speelde 
het een prima partij. 

Op één moment na en dat leid-
de de nederlaag tegen koploper 
Real Sranang in. Net na de ge-
lijkmaker (van richting veran-
derd schot) ging het in de 82e 

minuut mis bij het uitverdedi-
gen. De winnende treff er werd 
na afl oop door de Amsterdam-
mers gevierd alsof het kampi-
oenschap al was behaald. Het 
zal opluchting geweest zijn dat 
er toch nog gewonnen was van 
een sterker ’s-Graveland, dat in 
Jerrel Schouten een van de bes-
te spelers had. Niet voor niets 
dat hij in de 58e minuut voor 
1-0 had gezorgd. 

Ondanks griepgolf 
toch voetbal
Het zou overdreven zijn om 
te zeggen dat er bijna niet ge-
voetbald kon worden, maar de 
teams hebben elkaar afgelopen 
zaterdag wel moeten helpen 
om met genoeg spelers het veld 
in te gaan. Uiteindelijk lukte 
dit wel. Een van de teams die 
er last van had, was JO19-1 dat 
in Amsterdam een moeilijke 
wedstrijd speelde en ondanks 

de voorbeeldige inzet een 5-1 
nederlaag moest slikken tegen 
FC Amsterdam JO19-1.
 
Nieuw: Sponsorkliks
Iedereen koopt wel eens wat 
bol.com. Of iets bij Coolblue, 
kleren bij Zalando. Of boekt 
een hotel via Booking.com. Als 
dat voortaan via Sponsorkliks 
op onze site wordt gedaan en 
naar de betreff ende winkel gaat 
ontvangt de club een bepaald 

Voetballen in ‘s-Graveland 

Zure, onnodige en onverdiende nederlaag 

Via een uitstekend gespeelde 
tweede helft heeft Nederhorst 
met ruime cijfers gewonnen 
van VVZA. In Amersfoort werd 
er nog met 3-0 verloren en ze-
ker in het begin zag een grote 
zege voor de thuisploeg er nog 
niet in. 

Bij de rust stond het 1-0 via 
een fraaie treff er van Jesse van 
Huisstede. Een sterk collectief 
zorgde ervoor dat de score na 
rust op kon lopen tot 6-0. Via  
een strafschop in de 88e minuut 
wist de tegenstander nog de 
eer te redden. Een fantastische 
overwinning met een hattrick 

van Jesse van Huisstede, 2x Je-
roen van de Burg en Th omas 
Grolleman zorgde voor deze 
zege tegen de nummer 4 van de 
ranglijst. Compliment voor de 
vandaag keepende Wesley van 
der Helm die foutloos was.

Senioren
Nederhorst -4 maakte er een 
doelpuntenfestijn van in de 
wedstrijd tegen koploper Kam-
pong. Ondanks een 4-9 neder-
laag smaakte het biertje na af-
loop toch nog goed.

Jeugd
JO19-1 speelde zijn eerste 

wedstrijd in de zware promo-
tiepoule. Tegenstander Zuid-
vogels JO19-1 had weinig in te 
brengen tegen een scherp Ne-
derhorst. Na rust werd de score 
geopend via een indraaiende 
corner van  Ryan Vrijhoef, San-
der Verheul en Geert Hagen te-
kenden voor de overige treff ers 
en de 3-0 overwinning.
Ook diverse andere teams zijn 
met wisselende successen be-
gonnen aan de (voorjaars)com-
petitie. Opvallende winst voor 
JO15-2 na een 0-3 achterstand 
wonnen ze met 11-4 van ‘s- 
Graveland JO15-3

Vrijwilligersavond
Bijna 100 vrijwilligers waren 
afgelopen vrijdag aanwezig op 
de jaarlijkse vrijwilligersavond. 
Bestuurslid Wouter Vendrig 
bedankte in een kort woordje 
alle aanwezigen voor hun inzet. 
Het is vaak gezegd maar zon-
der de inzet van alle vrijwilli-
gers bestaat er geen vereniging. 
Tjitske Eijzenga werd nog in de 
bloemen gezet vanwege haar 
jarenlange inzet achter de bar. 
Met een uitstekend buff et ver-
zorgd door restaurant De Gol-
den Crown bleef het nog lang 
gezellig.

Voetballen in Nederhorst

VVZA verslagen met ruime cijfers 6-1
Nieuws van 
Club 4711
Uitslag + stand 
w intercompe-
titie biljarten 
(maandag-pou-

le). Maandag 5 febr.: M. Boel-
houwer (4 pt.), J. Vrijburg (4 
pt.), W. Clements (3 pt.), J. 
van Greuningen (2 pt.), M. 
Verlaan (2 pt.). Stand aan 
kop: W. Clements 3-12, J. 
Vrijburg 3-10, J. van Greu-
ningen 3-7
Uitslag maandtoernooi kop-
pelklaverjassen. Zaterdag 10 
febr.: (bovenste 3 plaatsen, 28 
deelnemers) 1. Mw. A. Hagen 
& Dhr. J. Hagen (5567 pt.), 2. 
Dhr. J. van Greuningen & 
Dhr. B. Worp (5345 pt.), 3. 
Mw. B. Clements & Mw. B. 
Vernooy (4877 pt.). Eerstvol-
gende maandtoernooi kop-
pelklaverjassen: zaterdag 10 
maart 2018 (aanvang 16.00 
uur)
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 8 febr.: T. Otten  
- M. v.d. Velden 0-3, P. van 
‘t Klooster - J. Kloosterman 
0-2, W. Lam - M. Verlaan 0-3, 
H. Stalenhoef - W. Clements 
0-3, P. van ‘t Klooster - R. 
Korteling 0-3. Stand aan kop: 
M. v.d. Velden 18-30, R. Kor-
teling 16-28, T. Otten 18-28, 
P. van ‘t Klooster 19-27
Programma
Donderdag 15 febr. 20.00 
uur: BV Overmeer tegen BV 
Geinburgia, zaterdag 17 febr. 
16.00 uur: wintercompetitie 
biljarten, maandag 19 febr. 
19.30 uur: wintercompetitie 
biljarten
Openingstijden + contactge-
gevens. Vrijdag en zaterdag 
van 15.00 tot 20.30 uur, Over-
meerseweg 5a Nederhorst 
den Berg, tel. 06.20.40.80.58

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verliest met 0-6 

ANKEVEEN- Afgelopen zater-
dag vond in de Tuliphallen 
in Hilversum het traditionele 
ARTV Wintertoernooi plaats. 
ARTV = Ankeveense Recreatie-
ve Tennis Vereniging. Altijd een 
leuk toernooi, waarin de leden 
elkaar weer even kunnen tref-
fen, omdat er nu weinig buiten 
wordt gespeeld.

Er was een mooi gevuld deel-
nemersveld van 24 spelers, ver-

deeld in twee poules van twaalf, 
en er werd gespeeld op drie 
banen. De wedstrijden duur-
den een half uur, en tussendoor 
konden de spelers nog genieten 
van een borrelhapje en een bit-
tergarnituur. Het meedoen bij 
de ARTV is eigenlijk altijd be-
langrijker dan het winnen, wat 
niet wegneemt dat er fanatiek 
om de punten werd gestreden. 
Voor iedereen was er na afl oop 
een prijs, in de vorm van een 

leuk rond kaasje.
Het is niet altijd eenvoudig om 
aan het gewenste minimum 
aantal van 24 spelers te komen, 
want de ARTV is niet zo’n gro-
te vereniging, maar met de hulp 
van enkele introducees was er 
dit keer toch weer een compleet 
deelnemersveld. We danken de 
organisatie, die de zaakjes keu-
rig voor elkaar had!

ARTV houdt succesvol 
Wintertoernooi

bedrag/percentage. Zonder ex-
tra kosten! Voor meer informa-
tie: https://www.svsgraveland.
nl/188/sponsorkliks-informa-
tie/

10 jeugdtrainers met diploma
Vorige week woensdag heb-
ben 10 jeugdtrainers de laatste 
cursusavond doorlopen van de 
cursus Jeugd Voetbal Trainer 
Coach en dat deden ze allemaal 
met goed gevolg en daarmee 
heeft  de vereniging er weer tien 
gediplomeerde trainers bij.

Programma 
Zie daarvoor het programma 
op onze site: https://www.svs-
graveland.nl/430/programma/

Met drie A-junioren (Morris 
Broeke, Rico Souverijn en Bram 
Schouten) in de basis, die het 
overigens naar behoren de-
den, keek ASV ‘65 al binnen 10 
minuten tegen een 0-2 achter-
stand aan tegen Geuzen Mid-
denmeer uit Amsterdam . 

De Ankeveners probeerden het 
tij te keren en kansen ontston-
den er met name voor Bizz Ver-
non en Yamil Loyali, maar hun 
vizier stond niet op scherp. Na 
de rust probeerde ASV druk te 
zetten om de aansluitingstref-
fer te forceren. Hierdoor ont-
stond er voor de tegenstander 

zo nu en dan veel ruimte voor 
een tegenstoot met alle gevol-
gen van dien. De Ankeveners 
werden maar niet gevaarlijk 
en in de 54ste minuut werd 
het 0-3 en was de wedstrijd ge-
speeld. Daarna was het verzet 
gebroken en zat er totaal geen 
lijn meer in het spel van ASV 

’65. Geuzenveld Middenmeer 
maakte dankbaar gebruik van 
deze situatie en kon uiteindelijk 
vrij eenvoudig de eindscore op 
0-6 bepalen. De Ankeveners 
verkeren in zwaar weer en zal 
er uit een ander vaatje getapt 
dienen te worden om weer 
zelfvertrouwen te krijgen en 
punten te gaan pakken. Van de 
week weer met zijn allen goed 
trainen.

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

Kom gezellig bridgen  op don-
derdagavond om 19.30 uur bij 
Bridgeclub Wijdemeren; lo-
catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 
035-6561131 of www.bcwijde-
meren.nl

Kort nieuws
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Het Kindercarnaval van de Schuimlikkers in het 
Wapen van Ankeveen levert altijd mooie plaatjes op 

(met dank aan Jeanette van Halm) 

Door: Saskia Luijer

Zondagmiddag 11 februari 
vertrok vanaf de Loodijk in 
Schuimlikkerveen een fees-
telijke stoet die eindigde in ’t 
Akkoord in Turfendonk. Een 
mooie praalwagentocht door 
de dorpen van de Schuimlik-
kers en Turftrappers met een 
tikkie Amsterdamse bluf en 
een werelds tintje: we make 
Carnaval great again.

De muziek schalt door de 
straten. Vrolijke klanken met 
een stevige beat die van verre 
al te horen is. Dorpsgenoten 
spoeden zich richting de rou-
te van de optocht en kinderen 
hollen vooruit. Sommige zijn 
geschminkt en verkleed, klaar 
voor het kindercarnaval. Dan 
verschijnt in de verte, achter 
de politieauto en de altijd weer 
actieve verkeersregelaars, de 
vertrouwde gele klomp van 
De Turft rappers. Samen met 
de Raad van Elf zwaaien Prins 
Joop de 1e, Prinses Eveline, Ad-
judant Joop en Hofdame Emma 
enthousiast naar het publiek en 
delen snoepjes uit. In de twee-
de wagen volgt de Jeugdraad 
van Elf met Jeugdprinses Mer-
le en Jeugdhofdame Pien. En 
aansluitend rijdt een kar vol 
springende dansmariekes. Met 
de woorden ‘dan gaan we door 
de knieën’ nodigen ze de men-

sen aan de kant uit om mee te 
hossen en zich te storten in de 
feestvreugde.

Naast de wereldse invloe-
den is er gelukkig ook 
ruimte voor de nuchtere 
en volkse gezelligheid uit 
eigen land.

Wereldwijd
In de kleurrijke stoet komen 
nog veel meer karren voorbij, 
voortgetrokken door tractors 
of auto’s. Mooie creaties waar 
weer veel tijd in is gestoken en 
die passen binnen het thema 
‘Wereldwijd’. Een thema dat 
kweker Ome Joop heeft  geko-
zen omdat zijn bloemen via de 
veiling wereldwijd gaan en hij 
daarnaast graag mooie reizen 
maakt. Zo neemt de praalwa-
gen ‘de 7 continenten’ ons mee 
op het reisverloop van Ome 
Joop naar Afrika, Noord- en 
Zuid-Amerika, Antarctica, 
Australië, Azië en Europa. Ook 
de grote wereldbol met vlag-
gen van ‘Hello Wereld’  toont 
ons zijn reislust. En terwijl het 
‘Proefl okaal de Wereld’ lekkere 
hapjes uit het Oosten en Wes-
ten uitdeelt, kun je met een 
selfi estick een tropische foto 
maken omlijst door de tekst 
‘groeten uit de jungle of groe-

We make Carnaval great again

ten uit Hawaï’. Erg origineel is 
ook de klomp met vleugels van 
de ‘Turfairlines’, begeleid door 
de perfect uitgedoste crew met 
piloten en stewardessen. Als 
leuke parodie verschijnt zelfs 

president Trump in de para-
de, vergezeld door Elvis, het 
Vrijheidsbeeld en uitgelaten 
cheerleaders. Met de oproep 
‘Vote Uncle Joop for President, 
we make Carnaval great again’ 

passeert de glamour en glitter 
van Th e Big Apple. 
De Jordaan
Naast de wereldse invloeden is 
er gelukkig ook ruimte voor de 
nuchtere en volkse gezelligheid 
uit eigen land. Want Prins Roy 
de 1e en zijn Prinses Kelly heb-
ben dit jaar ‘de Jordaan’ als the-
ma voor Schuimlikkerveen ge-
kozen. Joviaal proostend vanuit 
hun bierglazenkar rijden zij 
met hun Raad van Elf door de 
straten. Het thema past goed bij 
het prinsenpaar, want Roy zingt 
in zijn vrije tijd echte Amster-
damse smartlappen. ‘Gaan met 
die Jordaan’ staat er dan ook 
op hun wagen te lezen. Het le-
venslied klinkt deze keer echter 
niet uit zijn mond, maar wordt 
vertolkt door de zanger die in 
de Schuimhut bekende mee-
zingers laat horen. Een kroeg in 
de stoet, die zorgt voor een uit-
bundige en ongedwongen sfeer, 
voordat als laatste in de rij de 
Koperen Torren uit Bussum, de 
Geitenbreiers uit Laren en de 
Vrolijke vrienden voorbij trek-
ken. Want al maken we Carna-
val weer groot, we houden het 
toch lekker dorps.

Rectifi catie afscheid Miep en Peter
Door een technische onvolkomenheid zijn de laatste zinnen 
over het afscheid van Miep Steenvoorden en Peter Smit bij het 
Oranjecomité in het blad van 7 februari weggevallen. Excuus 
daarvoor. Dit is het vervolg: ‘Peter was zelf nooit fanatiek Oran-
jegezind, hoewel Peter toegeeft  dat hij zich steeds meer in het 
wel en wee van de Oranjes verdiept heeft . Miep is 100% Oranje 
all the way, van huis uit. Beide ex-leden van het Oranjecomité 
hebben het volste vertrouwen in hun opvolgers die met veel elan 
alweer bezig zijn met Koningsdag in april. Ze zijn nog op zoek 
naar nieuwe leden voor 2019. Mocht je belangstelling hebben, 
graag mailen naar info@oranjecomitekortenhoef ’

Kort nieuws

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

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




