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Blije opening Oranjerie
’s- GRAVELAND- Veel blijdschap vorige week woensdag bij de ofﬁciële opening van de 42 appartementen van de Oranjerie aan
het Noordereind te ’s-Graveland. Met de 42 appartementen voor
alleen Wijdemeerders maakt de gemeente een ﬂinke stap om het
aantal woningzoekenden terug te brengen.
Door: Herman Stuijver
Weliswaar tellen de vijf dorpen nog meer dan 1000 actieve
woningzoekenden, maar niet
alleen zijn de 21 starters en 21
doorstromers geholpen aan
woonruimte, het draagt ook
bij aan meer doorstroming. Zo
ongeveer 60 personen maken
een ‘sprong in hun wooncarrière’ zoals wethouder Betske van
Henten het uitdrukte. Blijdschap, omdat de 42 ‘uitverkorenen’ kwamen uit een groep
van 641 die zich aanmeldde

voor een twee-of driekamerappartement.
Vier verhalen
De familie Does uit Ankeveen
laat een woning met een grote
tuin achter in Ankeveen. “We
hebben er 20 jaar gewoond,
maar door hartfalen werd het
te lastig om de trap te gebruiken, dus waren we blij dat we
hier een gelijkvloers appartement konden huren” zegt meneer Does. Die wel vindt dat
het hem veel telefoontjes heeft
gekost om allerlei kleine bouw-

kundige problemen na de oplevering te regelen. “Maar verder
zijn we in een paradijsje beland,
alles nieuw, terwijl in Ankeveen
alles piepte en kraakte.” De jonge Anne- Belle van Halm en
haar partner Lars zijn begin
december verhuisd van de Herenweg naar een driekamerappartement dat de hele breedte
van het complex beslaat. “Lars
stond al zeven jaar ingeschreven en we zijn hier heel blij
mee. Eén slaapkamer hebben
we als kledingkamer ingericht,
het is allemaal heel mooi. Vooral de ligging aan de rand van de
natuur, waar je de hond kunt
uitlaten, spreekt ons erg aan”
vertelt Anne- Belle.

“We hebben de middelen
om te investeren, maar we
kunnen het onvoldoende
kwijt in de samenleving.
Iedereen wil sociale woningbouw, maar er zijn
altijd allerlei redenen om
het te verhinderen.”
Ook de 24-jarige Marieke van
de Schepop is blij met haar
twee kamers aan de achterkant.
“Ik vind die inpandige loggia
ook bijzonder. En vooral het

Wijdemeren 2020 springlevend
en onafhankelijk
Het verzet in onze regio tegen de ongefundeerde fusieplannen van de provinciale
bestuursleden wordt steeds
krachtiger. Wat najaar 2014 begon met een burgerinitiatief in
de gemeente Wijdemeren is zowel binnen onze regio als in het
provinciehuis te Haarlem niet
onopgemerkt gebleven.
Persbericht
Wijdemeren 2020
Inmiddels is de discussie over
en het verzet tegen de autocratische wijze van optreden
vanuit het provinciehuis in alle
betrokken gemeenten binnen

de regio breed gedragen.
Ons initiatief heeft in Wijdemeren al geleid tot een drastische koerswijziging van het gemeentebestuur. Wat in oktober
2014 nog werd omarmd, een
fusie met Hilversum, is nu geen
doel meer.
Wijdemeren 2020 zal daarom
doorgaan op de ingeslagen
weg en blijven waken en vechten voor een democratische en
breed gedragen gang van zaken. Twee initiatiefnemers van
het eerste uur, Frank Senteur en
Friso van Voorthuizen, zetten
de strijd voort van binnenuit.
Zij hebben zich daartoe aangesloten bij een van de politieke

partijen binnen de gemeente
Wijdemeren.
De andere initiatiefnemers, David Pos, Ab Krook en Egbert
Lambers, gaan onverminderd
door als onafhankelijk burgerinitiatief, onafhankelijk van partijen binnen de gemeentepolitiek. Samen met zijn achterban
en denktank heeft Wijdemeren
2020 de kracht die daarvoor
nodig is.
Ook als het werkterrein zich
verplaatst naar het Provinciehuis en mogelijk straks het Binnenhof.
www.wijdemeren2020.nl

Maarten van Gessel, huurder Mirjam Huisman en
Betske van Henten deden de openingshandeling
feit dat het zo vlakbij de bossen
ligt. Kan ik lekker hardlopen”
zegt de pas afgestudeerde diëtiste.
“We hoorden pas vorig jaar
september dat de Oranjerie
werd gebouwd” vertelt Jacob
van Reenen (64). Die een groot
hoekhuis met een tuin van 300
m2 achterlaat in Loosdrecht.
“Het kon niet anders, vanwege
mijn gezondheid. Maar we zijn
met onze neus in de boter gevallen. Een prachtige woning
met balkon.” Aan de verhuizing
van Jacob en zijn vrouw Mariette zit trouwens een lang verhaal. Beide hadden hun partner
verloren en beide zijn geboren
op de Nootweg in Loosdrecht,
via een datingsite ontmoetten
ze elkaar en trouwden ze in
2016.
Pareltje
Natuurlijk was de opening
omkleed met hapjes, drankjes
en toespraken. Maarten van
Gessel, directeur van woning-

corporatie Gooi en Omstreken,
wees op de tegenstelling die er
bestaat tussen de maatschappelijke doelstelling om sociaal
te bouwen en de grote moeite
die het kost om aan de slag te
gaan. “We hebben de middelen om te investeren, maar we
kunnen het onvoldoende kwijt
in de samenleving. Iedereen wil
sociale woningbouw, maar er
zijn altijd allerlei redenen om
het te verhinderen.” Er waren
ook personen die het bouwplan
al lang volgen. Ex-wethouder
Ties Hagen kwam ooit met het
voorstel om de zorgwoningen
van Brugchelen te bestemmen
voor sociale bouw. Hij had een
fraaie fotoserie gemaakt vanaf
de sloop. Ook Koen van Beest,
vicevoorzitter van de huurdersorganisatie, deed een duit in het
zakje. Hij noemde de Oranjerie een ‘pareltje’ van de sociale
huurwoningbouw, dat eruit
springt qua architectuur, allure
en locatie.

Reactie op artikel
over theater DSO
Het artikel in het Weekblad en
de Nieuwsster vorige week had
als kop: ‘D66, DLP en VVD tegen
theatertje DSO’. Dit klopt niet
wat de VVD betreft.
De VVD is vóór de bouw van
het Cultureel Centrum Kortenhoef, maar is het absoluut

oneens met de manier waarop
wethouder Reijn de overschrijding van het budget heeft geregeld, zonder de gemeenteraad
daarin vooraf te kennen. Om
die reden heeft de VVD tegen gestemd. Het uitgebreide
standpunt van de VVD vindt u
op www.vvdwijdemeren.nl
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

RK Kerk Wijdemeren
035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900-15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
035 - 656 21 88
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24
0294 - 25 34 56
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14
Tandartscentrale
0900-15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Versa Mantelzorgondersteuning
035 - 697 00 50
Klusjesteam Kortenhoef
035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 6563001
Sensoor
035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073
Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom
planning
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut
PSZ de Gruthut
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 - 22301476
0294 - 252359
06 -10566343
06 - 33890949
035 - 6281381

Scholen:
Warinschool
0294 - 251351
Mr. Kremerschool
0294 - 251522
Jozefschool
0294 - 253336
Curtevenneschool
035 - 6561019
De Regenboog
035 - 6560408
Joseph Lokinschool
035 - 6561370
St.-Antoniusschool
035 - 6561067
Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900-8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis v. Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl
Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

◗ H. Antonius
Zo. 25 febr.: 09.30 uur: euch.
KAN-gezinsviering,
L. Wenneker en W. Balk,
Wo. 28 feb.: 09.30 uur: J.Dresmé,
Wo. 28 febr.: 19.30 uur: oec.vier.
in de Graankorrel; Liturgiegroep.
◗ OLV Hemelvaart
Wo. 28 febr.: 19.00 uur: oec.vier.
Willibrordkerk; liturgiegroep.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 25 febr.: 10.00 uur:
Ds. R. van Duyn, Aalsmeer,
Wo. 14 febr: 19.00 uur: Vesper
Liturgiegroep.
◗ De Graankorrel
Zo. 25 febr.: 10.00 uur:
Ds. J. Rinzema,
Wo. 28 febr.: 19.30 uur:
Oecumenische Vesper.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 25 febr.: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 25 febr.: 09.30 uur:
Dhr. J. van de Kamp, Beverwijk.
◗ Oec. Streekgemeente
Zo. 25 febr.: 11.00 uur:
Bert Hof.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo.25 febr.: 10.00 uur:
Br. R. Bogaerds, Heilig Avondmaal.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 25 febr.: 10.00 uur:
Ds. G. Hagens
16.00 uur: UNITE-jeugdsamenkomst

Programma GooiTV
Vanaf 21 februari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met onder andere de porseleinhaven Loosdrecht.
- In Derde Termijn met het verkiezingsdebat tussen Dorpsbelangen
en O-Lib onder leiding van Ruud Bochardt.
- RegioHub: over het mobiel scheidingsstation.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 26 februari tot vrijdag 02 maart 2018
voor SPOEDGEVALLEN.
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854
Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen! In geval van NOOD kunt
u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven bij
de assistente van huisartspraktijk Overmeer

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
Activiteiten agenda
WANNEER TIJD
WAT
21, 22, 23 feb. 17.30/20.30 u.Theater in een busje
wo. 21 feb. 14.00 u. Thuis wonen met dementie
wo. 21 feb. 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie
do. 22 feb. 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen
do. 22 feb. 20.15 u. Concert met Anna Fedorova
vr. 23 feb.
16.00 u. Politiek Debat Wijdemeren
24, 25 feb. 11.00/14.00 u.Theater in een busje
za. 24 feb.
13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16.00 u.)
za. 24 feb.
20.15 u. Concert ‘Messiah’
zo. 25 feb. 10 / 13 u. Binnen en buiten Trompenburgh
di. 01 mrt. 16.00 u. Kookgroep 55 + ( onder voorbehoud)
za. 03 mrt. 10.30 u. Historie fam. Six op Jagtlust
ma. 05 mrt. 19.15 u. Infoavond woningisolatie
do. 08 mrt. 20.00 u. Gemeenteraad
do. 15 mrt. 20.00 u. Verkiezingsdebat
za. 17 mrt. 20.15 u. Concert ROctet, Concert op de Berg
zo. 18 mrt. 10 / 13 u. Binnen en buiten Trompenburgh
zo. 18 mrt. 12.30 u. Spiegelplasloop
wo. 21 mrt. 07.30 u. Gemeenteraadsverkiezingen
22, 23, 24 mrt.20.00 u. De Passion met All Directions
za 24 mrt. 20.00 u. BMOL Voorjaarsconcert

WAAR
vertr: De Dillewijn, Ankeveen
Veenstaete, Ouderg. 1, K’h
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Oude Kerkje, Kortenhoef
De Drie Dorpen A’veen
vertr: De Dillewijn, Ankeveen
Kerklaan 89, Kortenhoef
OLV Hemelvaartkerk, NdB.
Trompenburgh, ’s-Graveland
Soc. Cult. Centrum, Ldr.
Leeuwenlaan ’s-Graveland
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Bibliotheek, Loosdrecht
Willibrordkerk, NdB.
Trompenburgh, ‘s-Graveland
Sporthal de Blijk
Wijdemeren
St. Martinuskerk, Ankeveen
Sporhal De Fuik, Kortenhoe
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Door: Herman Stuijver

Dorpsbelangen rekent op wethoudersbonus
LOOSDRECHT – In eetcafé De
Serre, achter jachthaven De
Uitkijk, was afgelopen zaterdagmiddag de aftrap van de
verkiezingscampagne
van
Dorpsbelangen. Lijsttrekker
Jan-Jaap de Kloet overhandigde het magazine met de kop
‘Zelfstandigheid Voorop’ aan
het erelid Co de Kloet.
Vader Co de Kloet was betrokken bij de geschiedenis van de
lokale partij. Hij refereerde aan
´de coup´ van de raadsleden
Zagt en Zandbergen die na de
verkiezingen van 2014 de vierpersoonsfractie verlieten en als
De Lokale Partij verder gingen.
Dat Dorpsbelangen bij de vorige verkiezingen terugkeerde
van negen naar vier zetels was
volgens de nestor van de partij
te wijten aan het ´landjepik´dossier en het standpunt vóór
de bloembakken. De Kloet sr.
noemde het ‘een goede move’
dat Dorpsbelangen halverwe-

ge deze periode in het college
van B&W was beland. Tot slot
meende hij dat de komende
verkiezingen niet alleen gingen
over een zelfstandig Wijdemeren, maar ook over de toekomst
van Dorpsbelangen. Bij een fusie met Hilversum is dat tegelijkertijd het einde van zijn partij,
zei Co.

maal. Toen Dorpsbelangen in
1982 werd opgericht was JanJaap daarbij aanwezig als journalist, tien verkiezingen later
is hij lijsttrekker, een bijzonder
moment. Voorzitter Van den
Brink prees de lijsttrekker en is
ervan overtuigd dat De Kloet
veel stemmen zal trekken.

Tot slot meende hij dat de
komende verkiezingen niet
alleen gingen over een zelfstandig Wijdemeren, maar
ook over de toekomst van
Dorpsbelangen.
Eerder had zoon Jan-Jaap uit
de losse hand de hoofdlijnen
van het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Hij is ervan
overtuigd dat Wijdemeren
met de extra investering in het
ambtelijk apparaat een krachtig

Kort nieuws

bestuur kan vormen. “Zelfstandig voortbestaan kan dus echt”
zei hij. De service moet op peil
blijven en er moeten meer mogelijkheden gecreëerd worden
waarbij inwoners hun mening
kunnen geven. Wat Dorpsbelangen betreft mag de ozb-be-

lasting niet omhoog en moeten
de andere lasten het liefst dalen.
Zijn partij heeft ook zwemles
voor alle kinderen in het programma staan. Dat de kernen
en de verenigingen centraal
staan in de vijf dorpen vond de
lijsttrekker niet meer dan nor-

Fundraising diner met peptalk voorzitter
ANKEVEEN- In een vol restaurant De Molen zamelde de
plaatselijke CDA- afdeling vorige week donderdag bij een
fundraising diner ruim 11.000
euro in. Landelijk voorzitter
Ruth Peetoom slaagde erin om
jong en oud op te peppen.
Op de schorten van het zestal
vrouwelijke serveersters stond
toepasselijk ‘Het CDA zet zijn
tanden erin’ en inderdaad, het
werd een bourgondisch samenzijn met een excellent vijfgangendiner à € 65,- p.p. waarmee
Annemarie en Peter Spoor
hun gastvrijheid toonden, met
behulp van gast-chef Alex de
Haan. Ook de wijn vloeide rijkelijk. Behalve de leden die bijdroegen aan de verkiezingskas
waren er ook gasten op uitnodiging.
Natuurlijk was het een uitgelezen moment om vol goede
moed de verkiezingscampagne
op te starten. Naast Tweede Kamerlid Michel Rog en Statenlid
Dennis Heijnen sloot Ruth Pee-

ven was, kregen Frank van Ruitenbeek en Gé Leurs het woord
om in een razend tempo kavels
te veilen.

Menig CDA ‘er zal de volgende ochtend met schrik
zijn portemonnee hebben
gecheckt.

toom aan bij het diner. Zij opende met een korte herdenking
van CDA-icoon Ruud Lubbers
die vorige week woensdag
overleed. Mevrouw Peetoom
prees de afdeling Wijdemeren,
omdat die vooral bestond uit
‘gewone’ mensen, een mix uit
de samenleving, met een oog
voor iedereen. Bij 332 van de
335 gemeenten doet het CDA
mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, met 700 kandidaten

Landelijk voorzitter
Ruth Peetoom
onder de 30 jaar. Toen zij onverwacht de lokale lijsttrekker
Jan Verbruggen interviewde,
meende die dat zijn partij ‘doet
wat je zegt’ en hij noemde de
zorg en het openbaar groen als
herkenbare CDA-punten. Het
jonge Statenlid Heijnen wilde meer mogelijkheden om te
bouwen. Nadat het glas gehe-

Dat ging van een set overbodige schoenen van wethouder
Reijn (50 euro) tot een boottochtje voor 40 personen op de
Barﬂy van Steven Voorn voor
2600 euro. Tussendoor ook andere boottochtjes, overhemden
strijken, oppassen, een dagje
politiek Den Haag, likeurtjes
en een vrouwelijk dweilorkest.
Al met al werd er voor ruim €
8000,- geveild. Menig CDA ‘er
zal de volgende ochtend met
schrik zijn portemonnee hebben gecheckt. Hoewel, het doel
om de partij te spekken voor de
verkiezingen de pijn mogelijk
enigszins verzacht zal hebben.

Presentatie verkiezingsprogramma D66
D66 Wijdemeren presenteerde
haar verkiezingsprogramma:
‘D66 krijgt het voor elkaar’. Het
is een toekomstgericht programma voor de periode 20182022 waarin D66 inzet op een
krachtig, open en transparant
bestuur.

Joost Boermans, lijsttrekker:
“De afgelopen raadsperiode
heeft D66 vanuit de oppositie
de nadruk gelegd op het belang
van openheid, transparantie,
goede communicatie en zuivere besluitvorming. Ook over de
bestuurlijke toekomst van onze

gemeente heeft D66 een duidelijke mening. Het college van
CDA, VVD en PvdA-GroenLinks wilde een fusie met Hilversum. D66 heeft zich daar
zeer krachtig tegen verzet en
blijft tegen een fusie van Wijdemeren met Hilversum.”

Het complete programma is te
downloaden op onze website.
U kunt het ook toegestuurd
krijgen. Mail ons dan op stem@
d66wijdemeren.nl en we sturen
u een exemplaar toe.

Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé Wijdemeren. In de Brasserie van
Veenstaete te K’hoef. Weggooien? Mooi niet! Zie: www.natuurlijkwijdemeren.nl of bel: Marjolijn Bezemer: 06- 48545227.
Verzorgingshuis Amaris De
Kuijer heeft een uitgebreid aanbod activiteiten en voorzieningen, waar u ook als wijkbewoner gebruik van kunt maken.
Denkt u bv. aan de thuiszorg
van Amaris of onze maaltijdenservice. Meer info: www.amaris.nl/dekuijer of 085-0214040.
Zomaar binnenlopen voor kofﬁe en een praatje met een paar
gezellige mensen? Elke 1e en
3e woensdag v.d. maand v.a. 10
uur in de Bergplaats a.d. Kerkstraat.

Lockmachine
Kleermaker Raﬁk is elke zaterdag van 11.00 – 13.00 uur
aanwezig in het Cultureel
Centrum aan de Blijklaan.
Hij repareert daar gratis allerlei kleding. Vele mensen
hebben er al gebruik van gemaakt. Om zijn werk er nog
beter uit te laten zien zou hij
graag over een lockmachine
beschikken.
Hebt u er een in uw bezit en
gebruikt u hem niet meer,
dan zou Raﬁk daar heel erg
blij mee zijn.
Informatie: 06 155 82 425
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
De Triboulet: voor al uw gouden en zilveren sieraden. Geopend van wo t/m za van 11.0016.30 uur. Middenweg 94 Ned.
den Berg. Tel. 0294-252375
Tandprothetische
praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties klaar terwijl u wacht (ind.
mogelijk). E. du Perronstraat 38,
1382 SZ Weesp. Tel. 0294-418722
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat,
compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 106,
Ned. Den Berg. 0294-251451.
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.

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.

OPSLAGRUIMTE TE HUUR !!!!
VERWARMT, VANAF € 75 P/M
Ind. terrein de Slenk
0655360880
AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl
Te Huur Wijdemeren
Prachtige bedrijfsunits
(2017) van 125, 187 en 312 m2
1e klas kantoren in ‘s-Graveland:
28 m2, 42 m2, 52 m2, 60 m2,
100 m2, 185 m2. Info:
De Witte Raaf makelaars
035-656 2624
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl
WOONRUIMTE GEZOCHT
Van 1 april -31 okt. 2018
Max. E 950 per mnd all-in
06-26090393 / jim@polo.nl
Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com

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

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

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

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keuze
aan mooie stoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 / 035 6562959.

Helmut Smits voor al uw tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk
en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.

Te koop droog
berken haardhout.
Per krat gestapeld 2 m3 € 240,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl

Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Te koop: klein huisje aan
Moleneind aan water op
gehuurde grond.
Vraagprijs €7.500.info: smi02953@planet.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Handig met auto’s?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
Klussenbedrijf Boshnakov
Voor al uw stucadoor-, schilder-,
schoonmaakwerk en tegelen.
06-87556972
klussenbedrijfboshnakov@
gmail.com
BEELDHOUWEN/ BOETSEREN
kennismakingscursus
4 keer op zaterdagochtend
of maandagmiddag à €80,tel:0621346029/0624942286
www.beeldhouwatelier
kortenhoef.nl
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.
Koﬃe & thee staan klaar
NOORDEREINDE 9
’s-GRAVELAND
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
Toekomst in de autotechniek?
Kom werken bij Vakgarage
Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
Matangi Quartet.
Ned. meest succesvolle
strijkkwartet op 9 maart
www.concerttienhoven.nl

Kort nieuws

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!
GRATIS waardebepaling???
035 - 656 0235

Open dag Train je brein,
Neurotherapie Centrum Hilversum zaterdag 25 februari
www.neurotherapie.nl

Het voorjaar komt eraan!
TUINGEREEDSCHAP BOT?
Nú laten slijpen! HAGENgereedschapslijperij
Trapgans 2A - Ankeveen
www.hagenslijperij.nl

Binnenkort in City of Wesopa:
do. 22 febr. ﬁlm, za. 24 febr. muzie, zo. 25 febr. muziek en ﬁlm
jeugd, wo. 28 febr. jeugd, do. 1
mrt. ﬁlm, za. 3 mrt. cabaret..
Info: www.wesopa.nl

Open haardhout, vuurkorvenhout en aanmaakhout
te koop op
www.landgoedderading.nl

Iedere vrijdag gratis inloopspreekuur van Versa Welzijn op
de Lindelaan 98, Loosdrecht.
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor
vragen over (ﬁnanciële) administratie en beantwoord en (digitale) formulieren.

Stage plek of vakantiebaan?
Kom werken bij Vakgarage
Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
Ontwerp van advertenties,
drukwerk, huisstijl etc.
www.popupdesign.nl
info@popupdesign.nl
Stop het broodje AAP verhaal.
Thamara Jane Hairfashion
is nog lang niet weg
Is gewoon open
’s-Graveland 035-6550705
24-02 groot feest!
Café Die 2 Vr.landsew 42
NdB opening 20.00 uur
Geen entree alleen lol
Tot zaterdag!

‘t Wijdehuis, een ontmoetingsplek voor iedereen die een
steuntje in de rug nodig heeft
om iets te ondernemen. Op
ma.- en do.middag van 12.30 –
16.30 (incl lunch + koﬃe/thee,
kosten €5,00). Wilt u meer weten of zich aanmelden: Herma
Kleve, Versa Welzijn, hkleve@
versawelzijn.nl of 035- 6231100
Zingen? Dat kan bij het Gemengd Koor Wijdemeren. Zij
repeteren elke woensdagavond
van 8-10 uur in de Bergplaats,
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U
bent van harte welkom!
Elke donderdagavond klaverjassen in ’t Achterom (achter
r.k. kerk aan de Kerklaan in
Kortenhoef). Tussen 21 sept. en
26 april, aanvang 20 uur. Competitie of gewoon gezellig.
We gaan weer gezellig klaverjassen in de sportkantine de
Blijk op dinsdag avond van
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19
september tot mei/juni. Nieuwe
leden van harte welkom
Behoefte aan een regelmatig
bezoekje, een wandelingetje?
Humanitas biedt ‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.
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Door: Herman Stuijver

Wiet van den Brinks 25 woelige jaren als Dorpsbelangen-voorzitter

‘Iets doen voor een dorp is en blijft mijn drijfveer’
KORTENHOEF- Toen Wiet van
den Brink in Oud Kortenhoef
een huis liet bouwen, kwam hij
er vrij snel achter hoe het ware
dorpsleven in elkaar zat. Daar
wilde hij graag deel van uitmaken, een jaar later was hij voorzitter van Dorpsbelangen. Een
ontmoeting over 25 woelige
Dorpsbelangen-jaren.
Door: Herman Stuijver
De naam De Kloet is de rode
draad in het politieke leven
van Wiet van den Brink. Bij de
bouw van zijn huis kreeg hij
een adequaat advies over de
bouwregels van toenmalig wethouder Co de Kloet. Die hem
ook motiveerde om voorzitter
van Dorpsbelangen te worden.
“Ik was nog niet eens lid, maar
er was geen geschikte andere
kandidaat” weet Wiet nog. Vanaf 1992 hanteerde hij soepel de
voorzittershamer. Een kwart
eeuw later is hij vol verwachting over Jan-Jaap de Kloet
die met nieuw elan zijn partij
de overwinning bij de komende gemeenteraadsverkiezingen moet bezorgen. “Kijk naar
onze poster, met Jan-Jaap, die is

apart, een beetje gedurfd. Dat
geldt ook voor hem. Hij is integer, deskundig, geen schreeuwer. Communicatief erg sterk
en in staat om een belangrijk
thema als duurzaamheid goed
over het voetlicht te brengen.”

“Van hem heb ik heel veel
geleerd. Een man die heel
goed wist hoe je dingen
voor elkaar kunt krijgen.
Een creatieve geest die
altijd dacht ‘wat kan wel’.
Wat je tegenwoordig ‘out
of the box’ noemt, bruisend.”
Vol lof is Wiet over De Kloet sr.
“Van hem heb ik heel veel geleerd. Een man die heel goed
wist hoe je dingen voor elkaar
kunt krijgen. Een creatieve
geest die altijd dacht ‘wat kan
wel’. Wat je tegenwoordig ‘out of
the box’ noemt, bruisend.”
Wiet heeft zelf nooit overwogen om actief te worden als
raadslid: “Nee, daar was ik te
druk voor als directielid van
Nettorama (supermarktketenred.)” Bovendien geeft Van den

Brink aan dat hij juist als voorzitter mensen kon verbinden.
Ontspannen
“We hebben bij Dorpsbelangen veel meegemaakt, woelige
tijden soms, maar ik heb altijd
veel waarde gehecht aan respect voor elkaar. Aan een goede
sfeer, een beetje gezelligheid.
Dat vind ik juist passen bij een
dorpspartij als Dorpsbelangen.”
Uitgebreid vertelt de 73-jarige
over hoe er drie Dorpsbelangen-takken in 2001 werden
opgericht, naast Kortenhoef,
ook in Nederhorst den Berg en
Loosdrecht. Hoe de drie naar
elkaar toe groeiden en één fractie werden. Die vervolgens uit
elkaar spatte en later toch weer
samen gingen werken. Hoe
eensgezind de verkiezingen van
2010 uitmondden in een fractie
van negen personen. Met vier
mooie jaren met de wethouders
Zagt en Van Waveren. En hoe
tot slot, in de zomer van 2014,
na een forse verkiezingsnederlaag, Zagt en Zandbergen hun
eigen weg kozen als De Lokale
Partij, zodat René Voigt en Ria
Hennis als kleine fractie achterbleven. “Het was inderdaad

zonde dat we weer uit elkaar
gingen. Dat was een roerige
periode. Het ging mijns inziens
vooral over uiterlijkheden, over
een stijl van opereren, over strategie naar veranderen. Nauwelijks over de inhoud. Ik heb er
een hele nare smaak van overgehouden.” Dat tekent de persoon Van den Brink die houdt
van ontspannen vergaderen,
van contacten met mensen en
die het belangrijk vindt dat een
lokale partij midden in de samenleving staat.

Criminaliteit weer minder in Wijdemeren
WIJDEMEREN- Uit cijfers van
het veiligheidsbeeld 2017
blijkt dat de dalende trend van
de criminaliteit wordt voortgezet. Waren er in 2016 nog 759
geregistreerde misdrijven, vorig jaar waren dat er 678, 11%
minder dus. Bij de dalers horen
woninginbraken, geweld, ﬁetsdiefstal en vernielingen. Een
opvallende stijger zijn de winkeldiefstallen en inbraken bij
bedrijven.
De daling van de criminaliteit
in de vijf dorpen is sterker dan
het gemiddelde in Midden-Nederland, dat met 9% daalde.
Burgemeester Ossel: “De afname is in de lijn van een landelijke trend. Ook dragen alerte
inwoners door bijvoorbeeld het
gebruik van BuurtWhatsapp en
het melden van verdachte situaties hun steentje bij. Daarnaast
zien we duidelijk de positieve
eﬀecten van nauwe samenwerking met onder andere politie,
jongerenwerkers en in sommige gevallen het Openbaar
Ministerie.” De burgemeester
voegde eraan toe dat de bereidheid om aangifte te doen niet
verminderd is.

Getallen
Het aantal woninginbraken
daalde van 53 naar 44 in 2017,
waarvan er 17 bleven bij een
poging en waren er dus 27 geslaagd. Vorig jaar nam het percentage geweldsmisdrijven met
15% af. Hoewel je met onze
dorpen omzichtig om moet
gaan met procenten. Het reële
getal zegt meer, van 62 naar 53.
Het aantal zedendelicten steeg
van vier naar vijf en het openlijk geweld verdubbelde: van 1
naar 2. Geruststellend is dat het
aantal bedreigingen fors terugliep, van 25 naar 12. Regionaal
daalde het geweld met 7%.
Waar in 2016 een forse toename was van het aantal meldingen over jongerenoverlast is dat
in 2017 gedaald met 29% (van
99 naar 70). Terwijl het in de
omliggende gemeenten hetzelfde is gebleven. Volgens de burgemeester zien we hier de positieve eﬀecten van de structurele
samenwerking met onder andere BOA’s, jongerenwerkers
en de politie. Nog wat cijfers:
vernielingen van 113 naar 87,
autokraken van 63 naar 61,
ﬁetsdiefstallen van 32 naar 15,
huiselijk geweld van 16 naar 15,
overvallen van 0 naar 0.

Winkeldiefstallen
Het aantal/ inbraken bij bedrijven en instellingen steeg van
24 naar 36, het meeste in Loosdrecht en Nederhorst den Berg.
In Loosdrecht schijnen uit
jachthavens motoren te worden
gestolen. Voor wat betreft winkeldiefstallen moet je vooral op
de Nootweg in Loosdrecht en
op De Meenthof in Kortenhoef
zijn. Dat steeg van 7 naar 18 gevallen (+ 157%).
Nieuw veiligheidsplan
Komend jaar wil de gemeente
inzetten op een nog verdere daling van het aantal misdrijven.
Er komt eind 2018 een nieuw

Veiligheidsplan tot 2022. Volgens portefeuillehouder Ossel
is er nog een slag te maken ten
aanzien van de preventie, ook
op de bedrijventerreinen. Ook
wees hij op de cybercrime en
de ondermijning door criminele personen en organisaties
die zich richten op bestuurders.
Dat komt ook in Wijdemeren
voor, benadrukte Ossel. Er is
een verschil tussen de cijfers
over veiligheid en het gevoel
van veiligheid onder bewoners.
Momenteel vindt er een peiling
over veiligheid plaats onder
de leden van het Burgerpanel.
Die input wordt benut voor het
nieuwe Veiligheidsplan.

Zelfstandige dorpen
Voor Wiet van den Brink en
zijn Dorpsbelangen staat het
behoud van de zelfstandigheid
van de vijf dorpen die Wijdemeren vormen voorop bij de
komende verkiezingen. “Ik zal
strijden voor de dorpen, waar
iedereen elkaar kent, waar het
verenigingsleven nog levendig
is en waar de afstand tot het
gemeentehuis niet groot is. We
willen niet opgeslokt worden
door de stad Hilversum.”

“Ik zal strijden voor de
dorpen, waar iedereen
elkaar kent, waar het verenigingsleven nog levendig
is en waar de afstand tot
het gemeentehuis niet
groot is. We willen niet
opgeslokt worden door de
stad Hilversum.”
Wiet van den Brink die in verschillende functies als voorzitter actief was en die zich nu
ook inzet voor de regionale
Zonnebloem denkt nog geen
moment aan stoppen. “Zolang
we nog Wijdemeren zijn, wil ik
erbij horen, bij die mooie dorpen. Bij een ﬁjne groep mensen
als Dorpsbelangen die niet ten
koste van alles iets willen bereiken. Maar op een redelijke
wijze kun je jezelf ook goed
manifesteren. Ik geloof heilig in
onze herkenbaarheid.”

De Lokale Partij

.č56

GEEN
FUSIE MET
HILVERSUM
www.delokalepartij.org
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Bergs bonkje
Brood met rozijnen, noten
en pompoenpitten

€ 2,75
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

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

Lezers schrijven...
Betonnen kolos
Groot was mijn ongenoegen toen ik op 12 februari thuiskwam en deze betonnen kolos zag
staan. Echt weer een aanwinst voor het Zuidereinde en een sterk staaltje van niet nadenken
door de Gebroeders Wijdemeren en GAD!
Resultaat: een ﬁnaal kapot gereden stoep en
er is nu een levensgevaarlijke verkeerssituatie
gecreëerd, omdat het overzicht op het ﬁets- en
voetpad nu helemaal weg is. Het is echt een
kwestie van minuten voordat de eerste ﬁetser (o.a.) opgehaald kan gaan worden door de
traumaheli... Voor alle duidelijkheid, het is op
dit punt een komen en gaan van verkeer, en dat
maakt het al een zeer lastig punt. Los van de inen uitrit van de boerderij met het bijkomende
bestemmingsverkeer (vrachtwagens melktransport etc.) + aanwonenden is dit ook nog eens
een punt waar automobilisten keren, parkeren
(informatiebord / glasbak), of de verkeerde afslag nemen omdat ze de inrit naar Gooilust niet
kunnen vinden.
Wat is het nut van de containers als de bewoners
te beroerd zijn om hun vuil in de containers te
gooien en dus gewoon doodleuk hun vuilniszakken voor de containers op de stoep leggen!?
Een averechts eﬀect omdat er nu (on)oﬃcieel
een nieuwe verzamelplaats voor vuil in het leven is geroepen. (Het welbekende ‘van-kwaadtot-erger-syndroom’)!

Handhavers
* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
* Fiscale aangifte
* Interim-management
* Controlling
* Adviezen
Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Waarschijnlijk heeft Natuurmonumenten een
vers blik handhavers opengetrokken. Zij trekken ten strijde tegen het onrecht (goed zo mannen!). Daaronder vallen natuurlijk ook de bejaarden, zoals ik, die met de ﬁets als een idioot
3 km per uur op de paden door het bos scheurt.
Schande!
Waarom doen bejaarden dat? Ze kunnen toch
ook te voet? Helaas handhavers, bejaarden zijn
bejaarden en die gaan wel eens wat mankeren

Geen bankje
Even een reactie op de artikeltje van de heer
Cor Koster in het Weekblad Wijdemeren van 14
februari over eventueel een bankje op het Kuijerpad, als omwonenden hebben wij zeker last
gehad van hangjongeren wat gelukkig teruggebracht kon worden door de toenmalige wijkagent Dennis van Giessen. Zoals de hr. Koster
schrijft zijn het overdag keurige jongelui, maar
in de avond en de nacht wordt dat toch wel even
anders, dan wordt er onder luid kabaal gehangen (en ‘s nachts gaat geluid omhoog en klinkt

Aan de achterkant van de kolos (niet zichtbaar
op de foto) ligt een betonnen blok die voor ﬁetsers e.o. de nodige gebroken voeten of erger zal
gaan opleveren.
Tot slot: dit lijkt toch helemaal niet op een ondergrondse container zoals toegezegd is!?
Gemeente Wijdemeren / GAD, alle goede bedoelingen ten spijt. Bezint eer gij begint, of
overleg eens met diegene die er wel verstand
van hebben.
R. Vrakking, ‘s-Graveland
en dan gaat lopen niet zo makkelijk meer. Maar
gelukkig is daar ‘de ﬁets’. Ho, ho mevrouwtje, u
mag hier niet ﬁetsen. O, u raapt zwerfvuil op en
u repareert ons hek? Jammer, u mag hier niet
ﬁetsen. Opzouten!
Misschien een kleine aanpassing op de borden?
Met ‘crossﬁetsen geen toegang’. Is Natuurmonumenten zich eigenlijk wel bewust van het feit
dat ze voor een deel afhankelijk zijn van de burgers? Een beetje tolerantie en begrip zou hier
wel op zijn plaats zijn
Mevr. A. Muller-Wernsen
tweemaal zo hard). En hoor je het rusteloze
rusten op de berg en in tuinen van de omwonenden. De volgende dag moet dan de rommel
worden opgeruimd, wat al die keurige jongens
en meisjes achterlaten. Als mijn schoonmoeder boodschappen ging doen, maakte ze op de
terugweg gebruik van haar rollator om even te
gaan zitten in een parkje.
En als de hr. Koster zo graag een bankje wil hebben, dan kan hij er altijd een in zijn voortuintje
zetten. Misschien wel gezellig voor hem, wij willen er geen.
J.F.E. Godrie

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

Personeel gezocht
Schoonmaak
binnenzijde boten
19 t/m 30 mrt fulltime
Daarna ± 16 u/p/w
Loosdrecht@LOCABOAT.com
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Samenleving

Door: Herman Stuijver

Valentijnsdag met PvdA/GroenLinks
WIJDEMEREN- De linkse personen van PvdA/GroenLinks hebben op 14 februari een aantal
inwoners die in hun ogen iets
bijzonders doet, verrast met
een echte Valentijnstaart.
Clementa van de Velden is jaren actief geweest als bestuurslid van onder andere de historische Kring in Kortenhoef
en van de Stichting Kunstbezit
’s-Graveland. Daarnaast heeft
Clementa op heel veel Kortenhoefse kinderen gepast en die
komen nog steeds graag een
kop koﬃe bij haar drinken.
Roel Kalter is een van de orga-

nisatoren van de Concerten op
Berg in het idyllische kerkje in
Nederhorst den Berg. De klassieke concerten zijn prachtig
en trekken publiek uit de gehele gemeente en daarbuiten.
Dit jaar vieren ze hun 10- jarig
jubileum met nog meer mooie
muziek en bijzondere muzikanten.
Wietse Bakker is al jaren actief
als vrijwilliger bij de SV ’s-Graveland en zorgt hij voor ‘De
deel mee in de Oogst’ van de
tuinderij bij de landgoedwinkel
aan de Rading in Hilversum.
Wietse probeert bij Veenstaete
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Bij de Landgoedwinkel zijn ze
blij met de Valentijnstaart

in Kortenhoef een schooltuinenproject te realiseren.
Tim en Julien Kol van
de Landgoedwinkel aan
de Rading in Hilversum.
Landgoed de Rading biedt
een beschermde werkplek
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
onder wie ook inwoners
uit Wijdemeren. Het is
daarnaast een fantastische
taalstage voor onze statushouders, maar bovenal kan
je er heerlijk lunchen!Dank namens PvdA/GroenLinks voor

jullie inzet voor onze gemeente
en onze gemeenschap!
Wil je alle foto’s zien van de

vrijwilligers met hun taarten?
Kijk dan op pvda.groenlinks.
wijdemeren.nl

Grote belangstelling voor afronding NederVecht
NEDERHORST DEN BERG – Veel
bewoners en geïnteresseerden
kwamen af op de inloopbijeenkomst in de kantine van Voetbalvereniging Nederhorst op
maandag 12 februari. De gemeente Wijdemeren en Lithos
bouw & ontwikkeling presenteerden hier de plannen voor
de afronding van de wijk NederVecht. Wethouder van Henten was namens de gemeente
aanwezig om vragen te beantwoorden. Tijdens deze avond
werd duidelijk wat de planning
is voor de verhuizing van Tennisvereniging Nederhorst en
de laatste bouwfase.
De aanwezigen waren vooral
geïnteresseerd in de planning
van de werkzaamheden. Ook

hadden ze belangstelling voor
de mogelijkheden om door te
stromen vanuit een huurwoning in de wijk naar een koopwoning: “Wij vinden NederVecht een prettige plek om te
wonen en willen nu graag een
volgende stap maken naar een
koopwoning” aldus een van de
bezoekers.
Tenniscomplex
Wethouder van Henten is
verheugd dat nu gestart kan
worden met de bouw van het
nieuwe complex voor Tennisvereniging Nederhorst, vlak
naast de voetbalvelden. “Goed
om te zien dat er ook weer
veel belangstelling is voor de
woningen die in de laatste fase
gebouwd gaan worden. Samen

geeft dit een mooie impuls aan
het sport- en verenigingsleven
in Nederhorst den Berg!”
De nieuwe locatie voor TV Nederhorst, direct naast NederVecht gelegen, is vorige week
overgedragen aan de gemeente
Wijdemeren. Nog deze maand
wordt gestart met de sloop en
asbestsanering, zodat de aannemer in april kan starten met
de bouw van de tennishal en
het clubhuis. De tennisvereniging zal in het najaar van 2018
verhuizen. De spelers van TV
Nederhorst kunnen vanaf de
start van het winter tennisseizoen gebruik maken van de
tennishal en het nieuwe clubhuis. Begin 2019 worden de
buitenbanen aangelegd, zodat
die gereed zijn als het nieuwe

tennisseizoen begint.
Laatste fase
Na de verhuizing van de tennisvereniging kan Lithos op
de oude locatie starten met de
werkzaamheden voor de bouw
van de laatste woningen: 1 vrijstaande woning, 12 tweekappers en 18 rijwoningen. De

Oud-Loosdrechtsedijk weer open
Onverwacht kondigde wethouder Theo Reijn aan dat de
wegwerkzaamheden aan de
Oud- Loosdrechtsedijk voorlopig voor onbepaalde tijd zijn
opgeschort. Dus voorlopig
geen nieuw riool, geen nieuw
wegdek en geen nieuwe ﬁetsen voetpaden.
In het kort de voorgeschiedenis:
Op 22 januari startte de herinrichting van de Oud-Loosdrechtsedijk. Vlak hierna werd
het werk stilgelegd. Voor de
aanleg van het nieuwe hemelwaterriool moest dicht bij een
oude hoofdwaterleiding gegraven worden. Dit vond aannemer KWS een te groot risico.
De waterleiding zou door het
graafwerk kunnen breken. Er
werden verschillende scenario’s
uitgewerkt om de werkzaamheden te kunnen hervatten.
Vorige week besloot het college

het werk aan de dijk op te splitsen. Hierbij waren de bereikbaarheid, het beperken van de
verkeersoverlast, verkeersveiligheid en de doorlooptijd van
doorslaggevend belang.
Nieuwe informatie
Op maandag 12 februari zijn de
voorlopig geschatte extra kosten, die de gesplitste uitvoering
van het werk met zich meebrengt, bekend geworden. Voor
deze extra kosten is een nieuwe
aanbesteding noodzakelijk. Dit
zorgt ervoor dat er voorlopig
geen duidelijkheid gegeven kan
worden over de planning. De
tijd die nodig is voor de nieuwe
aanbestedingsprocedure
maken dat de werkzaamheden
tot een nader te bepalen tijdstip
worden opgeschort. Wethouder
Reijn kon geen nieuwe datum
noemen. “De hele procedure
moet opnieuw worden opge-

start. Daar hebben we
geen grip meer op.” Bij
een nieuwe start van
de werkzaamheden zal
Wijdemeren ook moeten aansluiten bij wat
er in de regio en provincie gebeurt op het
gebied van infrastructuur. Denk daarbij aan
de provinciale wegen
als de N201 en N236.
Daarnaast
borrelde
bij waterleidingbedrijf
Vitens het idee op of wellicht
de gehele hoofdwaterleiding
onder de dijk, vanaf Breukeleveen tot aan de Veendijk, aan
vervanging toe is. Dat kan het
totale plan in een geheel ander
perspectief zetten.
Alette Zandbergen van De Lokale Partij zag op twitter haar
kans om te spreken over ‘elk
nadeel heb z’n voordeel’ om
ook tegemoet te komen aan

verbreding van het ﬁetspad
zoals nogal wat inwoners zouden willen. Theo Reijn begreep
dat deze nieuwe ontwikkeling
overkomt als een zigzagbeleid,
maar hij zei dat ‘de belangen
van een goede infrastructuur
hoger liggen dan die van het
CDA’ daarmee doelend op de
verkiezingen van 21 maart a.s.

Het nieuwe tenniscomplex
verkoop van deze woningen
start in september 2018. Als
70% van de woningen verkocht
is, kan de bouw in maart 2019
van start gaan en worden de
woningen begin 2020 opgeleverd. Lithos streeft ernaar om
in het eerste kwartaal van 2020
de volledige wijk NederVecht,
inclusief alle woonstraten, klaar
te hebben.
Kan het Reumafonds
op uw steun rekenen?
In de week van 19 tot en met
24 maart is de jaarlijkse collecteweek van het Reumafonds. Ook dit jaar zetten
50.000 vrijwilligers zich met
hart en ziel in om door heel
Nederland geld op te halen
voor onderzoek naar reuma.
Dit jaar komt een aantal vrijwilligers langs de deuren met
een nieuwe collectebus waar
ook bij gepind kan worden.
Reuma is een verzamelnaam
voor ruim 100 aandoeningen
aan gewrichten, spieren en
pezen. Samen zetten we ons
in voor een beter leven met
reuma vandaag. Steunt u ons
ook?
Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, Amsterdam.
www.reumafonds.nl
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Madelijn

Wij willen Wijdemeren beschermen tegen
klimaatveranderingen door de Gemeente
Wijdemeren een voorloper te laten worden
op het gebied van duurzaamheid.
Dit gaan wij doen door ons te richten op het
bouwen van duurzame woningen; het opwekken
van zonne- en windenergie en het uitsluitend
kappen van bomen vanwege boomziektes en
een herplantingsplicht van minimaal 75%.
Ook moeten er meer voorzieningen komen voor
het opladen van elektrisch vervoer en moet
duurzaam gedrag gestimuleerd worden.

Marloes van Hoeve, 4

PvdA-Groenlinks-Wijdemeren.nl Twitter: @PvdAGroenLinksW

Duurzaamheid

Enfant terrible
Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft
een zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huishouden niet compleet zijn zonder behaarde
vrienden. Pup Jagger, kat Madammeke en konijnen Antonio en Schnitzel horen er dan ook
helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen kipjes,
wordt ‘s ochtends gewekt door haar eigen haan
en rijdt in haar vakanties graag te paard door
de natuur.
Een plaatje om te zien is ze. De ‘petite’ Parisienne van een jaar of vier. Olijfkleurige huid. Lang,
donker, golvend haar met witte strikjes erin. Het
hangt halverwege haar rug. Bolle, roze wangetjes met kuiltjes erin en een perfect pruilmondje. Reebruine ogen met lange donkere wimpers.
Ze draagt een duur wit burberry-jurkje met
een dun zwart riempje om haar middeltje en
heeft koddige witte sandaaltjes aan haar voetjes.
Haar moeder is een prachtige, fragiele Française. Ze lijkt zo uit een modeblad gestapt te zijn.
Slank, goed gekleed in een nauwsluitend zwart
jurkje met zwarte pumps eronder. Ze heeft een
enorme Louis Vuitton tas over haar schouder
hangen en een al even over-sizede Prada portemonnee in haar hand. De winkel aan Quai de
la Mégisserie loopt langzaam vol. Maman en
dochter staan midden in de zaak. “Wij komen
wat uitzoeken” zegt maman tegen de verkoper.
Ze laat haar blik door de winkel glijden. “Die wil
ik” wijst het schattige meisje. Maman vindt die
véél te duur. “Je hebt het beloofd” jammert het
kind. De moeder wijst naar de kassa-pakker en
de weekaanbieding. “ Die zijn toch ook leuk?”
vraagt ze.

Het meisje blijkt een
gespleten persoonlijkheid te hebben.
Het enfant terrible laat zich voorover op de
grond vallen en slaat woedend met haar vuistjes
op de vloer. Ze krijst alsof ze bezeten is. Haar
hoofd draait nog net geen rondjes op haar romp.
“Mon amour” probeert de radeloze maman in
een poging het kind stil te krijgen. “Calme-toi,
s’il te plaît ” smeekt ze. Dit kind heeft geen zoete
woorden nodig maar een exorcist, ghostbuster
of supernanny. Ze is niet stil te krijgen en ligt
al zeker tien minuten op haar buik te spartelen.
Dan geeft maman zich gewonnen, het schaamrood staat haar inmiddels op de wangen en
haar stem trilt van frustratie als ze het verwende
mensje haar zin geeft.”Ik geloof dat het die dan
wordt, dus”
Ze klapt de enorme portemonnee open. Een
Platinum Credit Card ﬂitst. “Dat is dan 1270
euro” zucht de ontdane verkoper. Het enfant
terrible is gekalmeerd en opgestaan. Ze klopt
het stof van haar jurkje. Haar tranen zijn spontaan opgedroogd. Om haar pruilmondje zit nu
een triomfantelijke glimlach maar in haar ogen
bespeur ik een boosaardige twinkeling. Ze trekt
haar moeder aan haar jurkje. “Gaan we nu naar
de speeltuin?” stampvoet ze. Zuchtend pakt maman de Chihuahua -pup van de verkoper aan
en stopt hem spartelend in de grote Louis Vuitton tas. “On y va, cherie, on y va”
Madelijn de With
06- 22 73 21 36
madelijn.wiewatwaar@gmail.com.

Valentijnstaart voor vrijwilligers
bibliotheek Gooi en meer
Sinds 1992 zet D66 Noord-Holland rondom Valentijnsdag
vrijwilligers en/of organisaties
op het gebied van welzijn, zorg,
sport of cultuur in het zonnetje. Ook in Wijdemeren reikt
D66 deze speciale taart al jaren
uit. Op maandag 12 februari
jl. werd de speciale Valentijnstaart aangeboden aan de vrijwilligers die actief zijn voor de
bibliotheek Gooi en meer.
Op deze wijze wil D66 de mensen die zich vaak al vele jaren
belangeloos inzetten van harte
te bedanken voor hun persoonlijke inzet. In het bijzijn van
ruim 15 vrijwilligers van de bibliotheek en het complete D66bestuur en verschillende D66
leden overhandigde D66-lijsttrekker Joost Boermans de Valentijnstaart: “De bibliotheek is

een goed bezocht en een ﬁjn
ontmoetingscentrum geworden waar veel georganiseerd
wordt. Zonder de inzet van alle
vrijwilligers was de bibliotheek
in Wijdemeren niet zo levendig

als ze nu. Ze vormt een belangrijke sociale functie in onze
gemeente. De vrijwilligers hebben onze Valentijnstaart zeer
verdiend.”
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GemeenteraadsverkiezinGemeenteraadsverkiezingen
gen
21 maart 2018
Op 21 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
In Wijdemeren doen maar liefst 8 partijen mee. Uw huis-aan-huisblad wil zijn
bijdrage leveren aan de communicatie tussen kiezers en partijen. Deze week komen
alle partijen aan het woord. Ze reageren op de vraag: ‘Waar staat Wijdemeren in 2022?

Waar staat Wijdemeren in 2022....?

1. CDA

2. DorpsBelangen

Het CDA staat voor een langdurig zelfstandige gemeente, dus ook
in 2022. Het CDA heeft met DLP,
DorpsBelangen en D66 een voorstel
ingediend in de raadsvergadering van
november 2017, waarin gezamenlijk
is uitgesproken het bestuurskrachtprobleem te herkennen en aan te willen pakken door ambtelijke samenwerking met Hilversum en Gooise
Meren. De meerderheid van de raad
steunde dit voorstel. De gemeenteraad heeft unaniem uitgesproken te
willen komen tot een gemeente Gooi
en Vechtstreek, mits de identiteit en
het voorzieningenniveau in alle dorpen gewaarborgd blijft. Dit is waar
het CDA voor gaat, niet door naar de
rechter stappen, maar ons netwerk op
landelijk en provinciaal niveau inzetten.
www.cda.nl/noord-holland/wijdemeren

In 2022 staat Wijdemeren er goed
voor als een krachtige zelfstandige gemeente. Een volwassen gemeente ook,
die uitgaat van de eigen mogelijkheden. Weet wat zij kan. Goed in een
duidelijk sociaal beleid, en we hebben
stappen gezet op het gebied van recreatie en toerisme, voeren plannen uit
om de jongere inwoners te behouden
en ouderen te geven waar behoefte
aan is. In de dienstverlening altijd oog
voor de inwoners. En waar het ‘technische’ taken betreft wordt er samengewerkt, soms intensief met andere
gemeenten. Met als doel iedereen zo
goed mogelijk van dienst te zijn in
service en hulpverlening.

www.dorpsbelangen.nl

5. PvdA/GroenLinks
De dienstverlening door de gemeente
moet goed en betaalbaar zijn. Dat is
thans niet het geval, zoals uit diverse
rapporten blijkt. PvdA- Groen Links
kiest voor een bestuurlijke- en niet
voor een ambtelijke fusie. Door deze
fusie worden we in 2022 een sterke
en ﬁnancieel gezonde gemeente die
onze kernen in staat stelt hun kracht
te behouden en te versterken. Met
eigen budgetten, voorzieningen en
ambtelijke ondersteuning. Wij kiezen
voor een bestuurlijke fusie en niet
voor ambtelijke fusie omdat bij de
laatste de gemeenteraad letterlijk en
ﬁguurlijk op afstand van haar inwoners en ambtenaren komt te staan.
Wij zien de fusie met Hilversum als
een tussenstap naar één gemeente
Gooi en Vecht.
www. pvda-groenlinks-wijdemeren.nl/

3. D66

4. VVD

D66 wil geen fusie met Hilversum.
Wat D66 betreft krijgt Wijdemeren
de komende 4 jaar een veel beter bestuur; wordt de bestuurskracht weer
op orde gebracht en blijft Wijdemeren zelfstandig. Het college van CDA,
VVD en PvdA-GroenLinks wilde een
fusie met Hilversum. D66 is en blijft
tegen een fusie met Hilversum.
Als D66 het voor het zeggen krijgt,
zal die fusie dus niet doorgaan en is
Wijdemeren in 2022 een zelfstandige gemeente. Een gemeente met een
goed kernenbeleid, waar o.a. dorpsraden zijn ingesteld. Ook is er echt werk
gemaakt van duurzaamheid om een
klimaatneutrale gemeente te worden.

In 2022 liggen de dorpen van Wijdemeren in een veilige, eﬃciënte en
dynamische gemeente met een dorpenraad met gekozen leden, taken
en budget die de belangen van onze
dorpen krachtig behartigt. Hebben
onze dorpen nog steeds dezelfde gemeenschapszin als altijd. Zijn de belastingen lager en het serviceniveau
van de gemeente hoger. Zijn voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, onderwijs en welzijn verbeterd.
Is er goede en toegankelijke zorg voor
jong en oud. Is het goed en betaalbaar
wonen met een eerlijke verdeling van
de sociale woningvoorraad. Zijn recreatie, toerisme, natuur en ondernemerschap verbeterd. Is het gelukt om
Wijdemeren duurzamer te maken.

D66wijdemeren.nl

www.vvdwijdemeren.nl

7. De Lokale Partij

8. ChristenUnie

Voorspellen in moeilijk, vooral als
het om de toekomst gaat. Onze feitelijke conclusie vorig jaar was dat een
bestuurlijke fusie met Hilversum een
gelopen race is. De huidige stand van
zaken verandert dat niet. Wij hebben daar geen probleem mee want 1)
Wijdemeren kan écht niet zelfstandig
verder en 2) Onze kernen zullen ook
binnen een gemeente Hilversum hun
eigenheid behouden. Bij de fusie tot
Wijdemeren is dit ook goed gelukt. In
2022 zijn onze dorpen nog even mooi
en bruisend als nu, maar dan met
meer woningbouw voor met name
jongeren en ouderen en gesteund
door een taakvolwassen ambtenarenapparaat.

In 2022 staat Wijdemeren ﬁer overeind als prachtige groen-blauwe gemeente waar het uitstekend wonen is.
De vijandige overname door Hilversum is afgewend. Het besef dat ‘groter
niet altijd beter is’, is eindelijk doorgedrongen tot de bestuurlijke elite.
De bevolking, die volop betrokken is
bij te maken keuzes, steunt de nieuwe
toekomst breed. Het karakteristieke
dna van de dorpskernen is en blijft
behouden. Het LOKALE gemeentebestuur dichtbij die dorpsgemeenschap koestert dat in al z’n vezels.
Met verstandige inzet van gemeenschapsgeld is veel bereikt. Recreatie
en natuurbeleving zijn de aandachttrekkers. En duurzaamheid is een 2e
natuur. Wijdemeren leeft als nooit tevoren. Hoera!

In 2022 zitten we waarschijnlijk in
de afrondende fase van een fusie met
Hilversum. Tijdens de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen staan op
elke lijst vertrouwde Wijdemeerse
gezichten. Elke dorpskern heeft haar
eigen dorpsraad die zelfstandig een
budget beheert. Inwoners worden actiever bij besluitvorming betrokken
en de gemeente heeft meer draagkracht om haar taken naar behoren
uit te voeren. In de regio staan we
sterker. De gemiddelde inwoner heeft
zijn gemeentelijke lasten zien dalen,
kan nog altijd naar zijn vereniging en
blijft trots op zijn dorp. De weerstand
tegen de fusie blijft, maar in de praktijk merken we dat onze angst dat hier
alles wordt volgebouwd, niet op de
werkelijkheid is gebaseerd.

www.olib.nl

www.DELOKALEPARTIJ.org

6. OLib

www.wijdemeren.christenunie.nl
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Open Dag
basisscholen
Woensdag 21 maart 2018
van 09.00 - 12.00 uur
Maak kennis met Alberdingk Thijm Scholen:
• Lessen in het Engels • ICT in de klas
• Muziek, sport en gezonde lifestyle

atscholen.nl

Ankeveen

Nederhorst den Berg

Kortenhoef
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Natuur

Speelnatuur van OERRR genomineerd voor Beste Uitje
‘s- GRAVELAND- Speelnatuur
van OERRR genomineerd is
voor Beste Uitje van Nederland
2018. Het publiek kan van 12
februari tot en met 18 maart
stemmen op hun favoriet. Zo
ook op Speelnatuur van OERRR
bij Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek.
OERRR brengt je naar plekken waar je avonturen beleeft.
Waar je de natuur ruikt, voelt
en proeft. We noemen dat
Speelnatuur. Met meer dan 0,5
hectare bomen, water, zand,
bloemen, modder en beesten
is Speelnatuur van OERRR bij
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek een uitje voor het
hele gezin. Er is een speelplaats
voor de allerkleinste (0-4 jaar)
en voor de grotere kinderen (412 jaar). Kom lekker spelen met

zand, water en takken en klim
in de boomhut! Heb je ook
zo genoten van het ravotten
in Speelnatuur van OERRR?
Breng dan je stem uit via www.
beste-uitje.nl.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek, 035 - 656 30 80;

dinsdag t/m zondag van 10:00
uur tot 17:00 uur; gratis; www.
natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
Foto: © Natuurmonumenten –
Janko van Beek-

Energiecoöperatie Wijdemeren
enthousiast van start
WIJDEMEREN- De energiecooperatie Wijdemeren nodigt
bewoners (inclusief ondernemers, scholen, organisaties en
overheid) uit om met elkaar de
schouders te zetten onder de
energietransitie.

Adverteren: zie onze site

We hebben zoveel enthousiaste
reacties gekregen op onze oproep in Weekblad Wijdemeren
om mee te werken aan de energiecoöperatie Wijdemeren dat
we meteen een fantastisch team
hebben kunnen samenstellen

om de energiecoöperatie te organiseren. Zo
is er nu een team energiecoaches beschikbaar om met huiseigenaren (gratis) in
gesprek te gaan en eigen ervaringen op het
gebied van energiebesparing te
delen. Concreet gaan we de komende maanden met bewoners
in de verschillende kernen van
Wijdemeren de mogelijkheden
verkennen voor energiebesparing aan de eigen woning.

Ook hebben we een team dat
zich in gaat zetten voor de
collectieve energieopwekking,
een mogelijkheid voor mensen
die zelf geen zonnepanelen op
hun dak kunnen plaatsen. De
energiecoöperatie is 5 maart
ook aanwezig op de informatieavond van de gemeente Wijdemeren over woningisolatie.
Hier zal de energiecoöperatie
zich presenteren en kunnen
woningeigenaren alvast kennismaken met de energiecoaches.
Kijk voor meer informatie op
www.energiecooperatiewijdemeren.nl/

De Lokale Partij

.č56

GEDEGEN
FINANCIEEL
BELEID
www.delokalepartij.org
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Door: Niels van der Horst

Kas & Co is gestart
KORTENHOEF – Afgelopen zaterdagmiddag 17 februari was
de oﬃciële kick oﬀ van Kas&Co
aan de Kromme Rade 5. Kas &
Co is een tuinderij waar workshops en cursussen op allerlei
groen gebied worden gegeven.
Centraal staan de (biologische)
tuin en natuur.
Kas & Co is een consortium
van een aantal tuinders aan de
Kromme Rade verenigd in een
stichting. Ze telen komkommers, meloenen, tomaten en
andere kasgroenten en geven
workshops. Naast deze groenten kun je er ook terecht voor
bloemen. Zo zijn er ‘vaste’ en
1-jarigen,
zelfplukbloemen,
bijenplanten en er is een biologische bloembinderij. Door
het aanbieden van al deze ac-

tiviteiten beoogt Kas & Co het
bewustzijn van mensen te vergroten als het gaat om de groene wereld om ons heen.
Land in Zicht
Oprichter van de stichting
Wietse Bakker is ook tuinder
op Land in Zicht. Die tuinderij
ligt aan de Rading op de grens
van Hilversum en Loosdrecht.
Daar wordt momenteel voor
honderd families groente geteeld. Hij werkt daar met mensen die een achterstand op de
arbeidsmarkt hebben. De opbrengst van de teelt wordt grotendeels weer gebruikt om de
bedrijfsvoering mee te ﬁnancieren. De bezigheden op de
oude tuinderij van Krijn aan de
Kromme Rade in Kortenhoef
lagen stil en Wietse was geïnte-

resseerd om zijn activiteiten uit
te breiden. Zo werd Kas & Co
geboren en werden de verschillende onderdelen ervan ontwikkeld en onder een noemer
gebracht.
Workshops
Naamgenoot Elﬁe Bakker heeft
bij Kas & Co een groot deel van
de schuur onder haar hoede.
Zij gaat workshops geven en
houdt zich ook bezig met tuinarchitectuur. Zo komt er een
ontwerpcursus waarbij mensen
hun eigen tuin kunnen ontwerpen. Ook voor kinderen
wordt het een en ander georganiseerd. Zo gaat ze bijvoorbeeld ‘groeipapier’ maken. Dat
is papier waar zaadjes in zitten.
Je kan dat zelf samenstellen en
het resultaat wordt op de aarde

gelegd waarna het gaat groeien.
Ze hoopt hiermee kinderen een
beetje nieuwsgierig te maken
naar het groen in de tuin en om
ons heen. In het algemeen wil
Kas & Co graag de principes
van biologisch of natuurlijk tuinieren bekender maken. Het is

‘Verzin een naam voor de nieuwe pier’

Bouw pier Porseleinhaven gestart
Op donderdagmiddag 15 februari was het tijd voor een
nieuwe feestelijke mijlpaal in
de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht. Wethouder Theo Reijn
gaf het startsein voor de bouw
van de nieuwe pier. Naar verwachting kan deze in april in
gebruik genomen worden.
De gemeente is nog op zoek
naar een goede naam voor de
pier en roept daarbij hulp in.
Iedereen kan tot 15 maart suggesties inzenden en kans maken op een leuke prijs.

“Door de komst van de
haven zijn de Loosdrechtse
Plassen vanaf de dijk nu al
zichtbaarder.”
Wethouder Theo Reijn: “Door
de komst van de haven zijn de
Loosdrechtse Plassen vanaf de

dijk nu al zichtbaarder. Met de
bouw van de 100 meter lange
pier kunnen bezoekers straks
nog meer genieten van een
prachtig uitzicht over de plassen en de haven.” De houten
pier van 100 meter heeft een
breedte van 3 meter en eindigt
met een ruit van 8 bij 8 meter.
De …….Pier zal vanaf het punt
waar nu De Dikke Muis nog gevestigd is, de plas insteken.
Prijsvraag
Suggesties voor een naam voor
de nieuwe pier kunnen tot 15
maart gemaild worden aan
mw. E. Koelemeij, gemeentelijk
projectleider ontwikkeling Porseleinhaven, via e.koelemeij@
wijdemeren.nl. Een onafhankelijke jury kiest uit alle binnengekomen ideeën de beste
namen en legt deze voor aan de
commissie ‘naamgeving openbare ruimte’. Het college van
burgemeester en wethouders

stelt de naam uiteindelijk oﬃcieel vast. De winnaar wordt op
16 april bekend gemaakt. Hij of
zij krijgt als prijs een tegoedbon voor de huur van een sloep
voor een halve dag, inclusief
picknickmand. De indieners
van de prijsvraag worden na-

Links is wethouder Reijn net
klaar met de onthulling
van het doek

helemaal niet moeilijk en zelfs
een klein achtertuintje maakt al
een verschil voor ons milieu.
Meer info: www.csa-landinzicht.nl

Collecte Hersenstichting
In de eerste week van februari van dit jaar hebben de
collectanten van de Hersenstichting in Nederhorst den
Berg weer bij u aangeklopt.
Met de opbrengst ﬁnanciert
de Hersenstichting onder
meer onderzoek dat de verzorging van patiënten met
een hersenaandoening kan
verbeteren.
De opbrengst in ons dorp
was dit jaar euro 1214,03. De
Hersenstichting dankt eenieder van u voor zijn of haar
bijdrage en dankt in het bijzonder de mannen vrouwen
die bereid waren met de collectebus langs de deuren te
gaan. Mocht u de collectant
hebben gemist en dat jammer vinden, dan kunt u alsnog uw bijdrage kwijt door
storting op bankrekening
NL18 INGB 0000 0008 60
t.n.v. Hersenstichting Nederland. Meer info: www. Hersenstichting.nl.

tuurlijk ook uitgenodigd bij de
opening van de pier.

Informatieavond isolatiemaatregelen
WIJDEMEREN - Op maandag 5
maart organiseert de gemeente Wijdemeren, in samenwerking met de Energiecoöperatie
Wijdemeren en het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket, een
informatieavond over isolatiemaatregelen. De avond sluit
aan bij een lopende kortingsactie.
Wethouder Jan-Jaap de Kloet:
“Als gemeente willen we onze
inwoners graag verder helpen

bij het energiezuinig maken
van hun woning. Vooral bij woningen die voor 1980 gebouwd
zijn, is er nog winst te behalen.
Betere isolatie betekent lagere
stookkosten en minder vochten tochtproblemen. Goede redenen om aan de slag te gaan!”
Tijdens de informatieavond
vertelt het gemeentelijk Duurzaam Bouwloket over de mogelijke isolatiemaatregelen. De
Energiecoöperatie Wijdemeren stelt zich voor en geeft een

toelichting op haar plannen
voor 2018. Tijdens een bedrijvenmarkt kunnen aanwezigen
kennismaken met ondernemers die de isolatiemaatregelen
uitvoeren.
10% korting
De informatieavond sluit aan
bij een lopende kortingsactie
voor isolatiemaatregelen. Tot
en met 31 maart 2018 krijgen
particuliere woningeigenaren
via het Duurzaam Bouwloket

10 procent korting op de vierkantemeterprijs voor spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloeren bodemisolatie.
Informatie en aanmelden
De avond vindt plaats in het
gemeentehuis van Wijdemeren
(Rading 1, Loosdrecht) en start
om 19.30 uur. Meer informatie
en aanmelden via www.wijdemeren.nl/informatieavondisolatie.

Winkelpand
In centrum van Nederhorst
den Berg, aan het Willy Dasplein, is een leuk winkelpand
te huur met een oppervlakte van ca. 70m2. Voor meer
info: Rin van der Molen, M
0622 4555 13, email rinvdmolen@planet.nl.
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Samenleving
Thema-avond

‘Aandacht binnen het gezin’
WIJDEMEREN– De ChristenUnie
organiseert op donderdagavond 1 maart (inloop: vanaf
19.45 u.) de thema-avond ‘Aandacht binnen het gezin’ voor
ouders en opvoeders. We leven
in een drukke tijd en het is voor
veel ouders en opvoeders een
uitdaging om voldoende aandacht voor elkaar te hebben.
Hoe ga je om met het gebruik
van sociale media, hoe blijf je
investeren in de relatie met je
partner en kinderen? Hoe kom
je zelf tot rust?
De avond wordt geopend door
Esther Kaper, lijsttrekker en
auteur van het boek Mama’s
eerste stapjes. Daarna gaat op-

voedcoach Dorien Gerritsen
op een interactieve manier aan
de slag met dit thema. Dorien
Gerritsen is gezins- en opvoedcoach, woont samen met haar
partner en zoons in Hilversum.
Ze werkt 15 jaar in de kinderopvang en schrijft columns in
het vakblad Kinderopvang Totaal. Met haar eigen bedrijf Op-

voedWijs coacht ze opvoeders
in het Gooi.
Stichting Eigen&Wijzer, Lindelaan 106 in Loosdrecht; gratis.
Aanmelden vóór 27 februari
via: ursula.hopman@wijdemeren.christenunie.nl. (Vermeld
in uw mail met hoeveel personen u komt en de leeftijd van
uw kinderen).

Brand bij de Zuwe
Zondagmorgen moesten de
hulpdiensten uitrukken naar de
Zuwe in Kortenhoef voor een
brand aan een houten bungalow. De brand was al uitslaand,
korpsen uit ’s-Graveland, Loosdrecht Kortenhoef en Hilversum kwamen om te assisteren.
De bewoners van de woning
stonden gelukkig al snel buiten
om toe te kijken hoe de brand-

weer zijn werk deed. De brand
zat voornamelijk in het dakgedeelte, waardoor de brandweer
moeite had op bij de brand te
komen. Alleen via jachthaven
Ottenhome kon de brandplek
worden benaderd. De oorzaak
is vermoedelijk de kachel.
Foto: Wessel Kok

Feliciteert Installatiebedrijf

Met de aankoop van zijn nieuwe MAN bedrijfswagen
Truck Dealer Combinatie ‘t Gooi B.V.
Cannenburgerweg 30/a, 1243 JE ‘s-Graveland Tel: 035 656 96 96, info@tdcgooi.nl, www.tdcgooi.nl

Petje af
Wil diegene die zo vriendelijk
is geweest om het petje van ons
nieuwe ‘SLOW’- poppetje (ter
hoogte van Zuidsingel nr. 111)

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND GARANTIE
Twingo Collection 5drs
Twingo Expression 5drs
Twingo Collection 3drs
Kangoo Family 1.6
Captur Intens Tce-90
Captur Dynamique
Megane Estate Dci
Kadjar Intens automatic
Grand Scenic Bose Tce-130
Scenic Intens Tce-130
Espace Dynamique 2.0-T
Peugeot 3008 Executive 1.6

Wit
Zwartmet.
Paarsmet.
Beigemet.
Roodmet.
Wit/Zwart
D.blauw
Blauwmet.
Zwartmet.
Blauwmet.
Zwartmet
Blauwmet.

05-2017
01-2015
04-2014
04-2009
09-2017
06-2016
11-2005
03-2017
04-2015
04-2017
01-2006
11-2012

1500 km
16000 km
46000 km
185000 km
3500 km
23000 km
117000 km
18000 km
65000 km
3500 km
177000 km
115000 km

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

10950,9500,8000,7950,22500,16700,5000,29750,19950,29750,8000,12000,-

er af te halen en mee te nemen
ook zo aardig zijn om dit petje
weer terug te plaatsen? Alvast
bedankt!

Cartoon verkiezingen
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Bewegen
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Door: Herman Stuijver

Koperen jubileum voor Slender You
KORTENHOEF- Op 1 maart a.s.
bestaat Slender You studio kortenhoef op de Meenthof exact
12,5 jaar. Met voldoening kijkt
Marja van Wagensveld terug
op die mooie jaren. En ze heeft
vooral nog heel veel zin om samen met Reyer er nog veel jaren aan vast te plakken.
De liefde voor Reyer bracht
Marja vanuit Nijkerk naar Kortenhoef. Daar had ze al behoorlijk wat ‘slender-jaren’ achter de
rug. “Dit pand stond leeg en ik
vond het direct een uitdaging
om er wat van te maken. Ik wilde per se als zelfstandige aan
het werk, wel onder het overkoepelend orgaan Slender You
Nederland, maar niet als franchiser. Dan kun je het helemaal
op je eigen wijze invullen.”

Slenderen is de andere
manier van bewegen en
ontspannen.
Slenderen is de andere manier
van bewegen en ontspannen.
Je maakt gebruik van zes machinale bewegingsbanken, die
onderling verschillen door bewegende delen. Op elke bank
lig je 10 minuten, waarbij je
elke spiergroep traint, benen,

heupen, dijen, buik, borst, rug
en armen. Voor veel mensen is
actieve sport vaak moeilijk vol
te houden. Daarnaast is het verantwoord en veilig. Het kan je
verlichting bieden bij onder andere reuma, rugklachten, artritis, obesitas en nog een hele rits
aan andere medische klachten.
Vanaf het allereerste begin liep
de Kortenhoefse vestiging van
Marja en Reyer op rolletjes. “Ik
weet nog goed dat we voor de
opening tussen de rommel op
de grond zaten en dat toen al
de eerste telefoontjes kwamen”
vertelt Marja. Die inmiddels
haar deskundigheid heeft uitgebreid. Zij kan de klanten ook
begeleiden met voedingsadviezen en hydromassage.
High sensitive
De nieuwste ontwikkeling is dat
Marja recent haar opleiding als
HSP- begeleider heeft afgerond.
“Ik ben zelf een persoon met
een hoge gevoeligheid. HSP
staat dan ook voor High Sensitive Persons. Dat heeft vooren nadelen. Fijn als je fysiek en
geestelijk zo snel dingen waarneemt. Je voelt het, je ruikt het.
Maar het kan ook een belasting
vormen, want je wilt steeds de
last van een ander meenemen.
Je gaat piekeren, het laat je niet

ze het heerlijk vindt om mensen te begeleiden met hun bewegingsapparaat. “Reyer en
ik gaan nog steeds zes dagen
per week met plezier naar de
studio. Het geeft een enorme
voldoening.” Op donderdag 1
maart bent u ’s avonds welkom
om met hen van een feestelijk
jubileumgebakje te genieten.
Slender You studio kortenhoef;
Meenthof 1; 1241 CP Kortenhoef; 035 656 6113.
Openingstijden: ma-za: 8-15
uur; 18-21.30 uur.

De Lokale Partij

los. Door de cursus heb ik heel
goed geleerd ermee om te gaan.
Ik vond het een verrijking.”
Marja wil beginnen met een
cursus op donderdagavond
voor mensen die ook die hooggevoeligheid hebben. Vanuit de
beweging op de banken, ondersteund door passende muziek
zou je innerlijke rust kunnen
scheppen. Daarna wil ze aan de
gezellige koﬃetafel in gesprek
met de cursisten. “Het gaat
erom dat je dat herkenbare,
altijd perfectionistisch willen

Concert met Carezza Kwartet
Op zondag 25 februari is er
een Galerieconcert met het
Carezza Kwartet in de Vermeulen Art Gallery. De aanvang is
om 15.00 uur en de entree bedraagt 12 euro.
Het Carezza Kwartet bestaat
uit de violisten Alexander van
den Tol en Dana Mihailescu,
samen met Michiel Eekhof
op altviool en Anneke Janssen
op cello. Voor de pauze speelt
het viertal het bekende Strijkkwartet Opus 13 van Felix
Mendelssohn Bartholdy (18091847) die dit werk in vier delen
schreef op 18-jarige leeftijd.
Na de pauze ‘Three Idylls’ van
Frank Bridge. Tot slot het Tan-

go Ballet van Astor Piazzolla.
De Argentijnse componist en
bandoneonspeler Piazolla heeft
wereldwijd de tango met zijn
‘Tango Nuevo’ nieuw leven ingeblazen. In ons land heeft de
bandeonist Carel Kraayenhof
grote populariteit gekregen met
zijn versie van Adios Nonino
tijdens het koninklijk huwelijk
van het echtpaar Willem Alexander en Maxima. Het Tango
Ballet is een kleurrijk werk voor
strijkers en bestaat uit diverse
werken uit het oeuvre van de
componist.
Vermeulen Art Gallery;
De Zodde 20; 1231 MB Loosdrecht; Tel. 035-5821730; info@

de en betaalbare maaltijden te
maken. U heeft ook invloed op
het menu en kan aangeven wat
u graag wil leren. We maken
een lekker drie-gangenmaal.
De start is op dinsdag 1 maart
(bij voldoende deelname) in
het Sociaal Cultureel Centrum
, Nederhorst den Berg; tijd:

Ontspannen
Terugkijkend op die 12,5 jaar
in Kortenhoef stelt Marja dat

vermeulenart.nl; www.vermeulenart.nl

16.00 -19.00 uur; kosten: €65,00
plus €30 voor de huur van de
faciliteiten.
Informatie: www.dickvanhees.
wordpress.com.
Aanmeldingen: 06-81120144
of 06- 155 82 425 of jagerkui@
xs4all.nl
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LUISTEREN
NAAR
INWONERS
www.delokalepartij.org

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer
Woensdagmorgen om tien
voor half 12 kwam er een
alarm van een gaslekkage aan
de Oud-Loosdrechtsedijk binnen. Bij werkzaamheden is de
leiding kapot getrokken.
Ondanks dat de leiding buiten
kapot getrokken was, kon deze
binnen uitgezet worden en
was het probleem verholpen.
’s Middags om tien voor half
5 was het weer raak. Nu op de
Horndijk. Ook bij werkzaamheden. De leiding was inmiddels dichtgeknepen, maar desondanks was er nog wel een
lekkage. De veiligheid is door
ons gewaarborgd tot Leander

Kookgroep voor 55-plussers
Het gaat om (onwennige) mannen onder de pannen. In een
kleine groep van 6 mannen
gaat u aan de slag: ingrediënten
klaarmaken, koken, samen eten
en de resultaten bespreken en
daarna de afwas en een koﬃe.
Een cursus van 5 weken, waarbij je leert om simpele gezon-

zijn, omzet in kracht. Minder
druk, zowel zenden als ontvangen.”

.č56

er was. Aan hen hebben wij
het overgedragen.
Op donderdagmorgen half
12 werden wij aangesproken
door een oudere vrouw die
de deur van haar huis heeft
dichtgetrokken en de sleutel
binnen had laten liggen. Ook
hier hebben wij geassisteerd
om zonder schade de dame
weer binnen te laten.
Wij zijn op zoek naar vrijwilligers. Iets voor jou m/v? Bel
en kom langs om een dinsdagavond mee te draaien.
Niet geschoten is altijd mis!!
Of bel voor een afspraak: 0610318369.
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Muziek

Door: Herman Stuijver en Cees Stalenhoef

Hallelujah, kom naar de Messiah
NEDERHORST DEN BERG- Op
zaterdag 24 februari zou u de
Messiah niet mogen missen in
de OLV Hemelvaartkerk in Nederhorst den Berg. ‘Ik geloof
dat ik de hemel en God voor
me heb gezien’ sprak de huilende Georg Frederic Händel
nadat hij het tweede deel van
zijn meesterstuk had voltooid.
Zover zal dirigent Jeroen Weierink van het koor Camerata
Vocalis en het orkest Camerata
Amsterdam niet gaan, maar hij
vindt dat de ambiance en de
akoestiek van de r.k. kerk perfect passen bij dit concert.

“Het is zo’n mooi werk. Het is
zo beeldend, het verhaal wordt
zo overtuigend neergezet. Met
natuurlijk het triomferende
Hallelujah dat iedereen kent.
En twee andere delen in een
andere sfeer. Ik denk dat die
achtergrond van een altaar met
beelden goed aansluit bij de
Anglicaanse kerk uit Engeland,
het is namelijk ook een heel erg
Engelse compositie, juichend,
vrolijk in sommige delen. Britse passie in een vrijwel perfecte
akoestiek” vertelt de inwoner
van Nederhorst den Berg en-

thousiast. De Messiah bestaat
uit drie delen: de aankondiging
van de geboorte van Jezus; zijn
dood, de opstanding en de hemelvaart; zijn wederkomst en
heerschappij. Niet alleen kent
Weierink koor en orkest door
en door, hij kan ook goed uit
de weg met de solisten. “Alex
Vermeulen, de tenor, is gewoon
de Messias. Hij zingt het uit z’n
hoofd, hij kan die rol beter dan
wie ook neerzetten.” Daarnaast
zingen de gezusters Charlotte
en Joseﬁen Stoppelenburg de
sopraanstemmen en sluit Joost
van Tongeren aan als bas. Zij

zullen de onvergetelijke aria’s
ten gehore brengen. Nederhorst
den Berg heeft de première van
de serie van vier Messiah-voorstellingen.

Kaartverkoop
U kunt kaarten kopen bij
Bloembinderij Passiﬂora Vaartweg 1, 1394 GL Nederhorst
Den Berg of reserveren op:
www.nootsprong.nl

Strijkers ROctet spelen hun favoriete werken
NEDERHORST DEN BERG - Het
ROctet is terug in Nederhorst
den Berg. Tijdens deze editie
van Concerten op de Berg spelen de acht vooraanstaande
strijkers van het Radio Filharmonisch Orkest op 17 maart
hun favoriete werken.
Wat gebeurt er als musici, naast
hun optredens in grote orkesten, zelf mogen kiezen wat ze
spelen? Welke muziek heeft
hun voorkeur en waarom? Bij
Concerten op de Berg krijgen
de strijkers van het ROctet
hierin de vrije hand. Het resultaat is een bijzonder divers
programma met schitterende muziek van Mendelssohn,
Prokofjev en Gade. Jeugdige

frisheid Voor altviolist Frank
Brakkee mocht Mendelssohn
absoluut niet ontbreken. “Niet
dat ik last heb van mijn leeftijd
hoor, maar van de muziek van
Mendelssohn voel je je tien jaar
jonger. Ik koos dit stuk vanwege die jeugdige frisheid in zijn
muziek. Vol energie, opwinding
en mooie melodieën. Dat doet
deze componist heel knap. Als
je even neerslachtig bent, luister naar Mendelssohn en je
kunt er weer tegen.”
Lovende reacties
Mendelssohn stond al vaker op
het programma van het ROctet,
gevolgd door lovende recensies. Het lag dus voor de hand
dat Mendelssohn opnieuw op

“Word jij onze nieuwe Collega?”
Ben jij een harde werker met gevoel voor horeca, en heb je altijd een glimlach op je gezicht?
Reageer dan snel op onze vacature: info@spieghelhuys.nl of 0294-253807

“Wat bieden wij?”

Een bruisende omgeving

… waar je eten van goed niveau serveert in een heerlijk ongedwongen sfeer. Beleving, service en
kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel, in 1 van onze 3 restaurants ben je altijd op je plek.

Trainingen
Je leert werken volgens onze methodes. Ook krijg je regelmatig trainingen om je kennis te
vergroten en bieden we de mogelijkheden om bij leveranciers te kijken.

Persoonlijke ontwikkeling

Cursussen, opleidingen en coaching gesprekken zijn zeker mogelijk.

Een goed salaris

… en de mogelijkheid om door te groeien binnen onze organisatie.

Lekker genieten

Als werknemer van Het Spieghelhuys krijg je korting in al onze restaurants.

Vergroten van je netwerk

Jij zult diverse vaste gasten leren kennen en daarnaast word jij deel van een hecht team.

Wie zoeken wij?
Jij wilt leren, bent flexibel en hebt een echte horeca mentaliteit.
Als medewerker bediening heb je interesse in dranken en ben je zelfstandig. Je vind het leuk om
een praatje aan te gaan met gasten en geeft graag een suggestie.
Als medewerker keuken heb je interesse in eten en koken, ben je zelfstandig en je vind het leuk
om te leren over producten.

Je hebt een verzorgde uitstraling, bent 16 jaar of ouder en bent minstens 1 avond in het weekend
en 1 avond doordeweeks beschikbaar. Ervaring is een voordeel geen vereiste!
We gaan graag met je in gesprek over je beschikbaarheid en de mogelijkheden.
Fulltimers zijn ook meer dan welkom (38 uur/4 dagen) vinden wij fijn.
Vraag naar Eelco, Emile of Karin!
Bel 0294-253807 of mail info@spieghelhuys.nl

het programma zou staan. “Als
altviolist zie ik zijn werk als een
soort bijbel voor het strijkensemble. Het strijkkwintet dat
we gaan spelen ligt mooi in het
verlengde daarvan. Je hoort het
helaas niet vaak, dus dit is een
perfecte gelegenheid om dat
in Nederhorst te laten horen.”
Kaartverkoop U kunt uw concertkaarten bestellen via ?www.
concertenopdeberg.nl?. Geen
internet? Geen probleem! U
kunt ook kaarten kopen bij
Brinkers Mode en Lingerie,
Dammerweg 1 in Nederhorst

Den Berg. U wordt verzocht

contant te betalen.

Pas de Deux op de Laanhoeve
NEDERHORST DEN BERG- In
tweetallen een dressuurproef
rijden op zelfgekozen muziek,
Dit zijn de spelregels van de
‘Pas de Deux-- wedstrijden.
De wedstrijden vonden weer
plaats bij de rijvereniging Nederhorst den Berg op de manege Laanhoeve afgelopen zaterdagavond.
De jury bestond uit Monique
Bruinsma en Willem Schouten.
In het begin werden zij geassisteerd door Rosalie Vooijs,
die na een vervelende valpartij- eerder deze week- niet zelf
aan de wedstrijd kon deelnemen. De muziek werd de gehele avond geregeld door Gerrit
Bergman en Bert Veldhuijzen.
Spreekstalmeester was zoals gebruikelijk Marco Grotendorst.
In totaal startten er 15 tweetallen, verdeeld over drie klassen.
In de klasse N werd:1. Benthe
Gouloze op Joy en Phlox Koopmans op Polly; 2. Roos Warnier
op Kivado en Meike de Wit op
Nador.
In de klasse B werd: 1. Rosa
Stuur op Nienke en Bibi Wallenburg op Nador; 2. Esther

Hooijmeijer op Held en Marieke Gorter op Kivado.
In de klasse L werd: 1. Mabel
Schoon op Held en Inge Vergeer op Polly.
Originaliteit
Per groep werd er ook een originaliteitsprijs uitgereikt. Juryleden Els Roskam-Kok en Cees
Stalenhoef letten goed het origineelste thema, de beste muziek en de uitdossing van paard
en berijder. Bij de Klasse-N ging
de prijs naar Emma de Graaf en
Meike de Wit met hun prachtige carnavalsoutﬁt, ook bij de

paarden. In de B-klasse wonnen Lisa Duijvenstijn en Evelien van Drie met hun geweldige uitvoering van Slaap, Kindje,
Slaap waarbij de paarden zelfs
knuﬀels in hun staart hadden.
Bij de L – klasse was het optreden van Rosalie de Mol en Stefan Jacobs fantastisch. De beide
paarden reden aangespannen
voor een boerenkar met hooi.
Op de kar zat ook de beroemde
manege-geit Sikkie . Ook de bijpassende muziek was geweldig.
Foto: Gerrit Bergman
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Door: Marc Degekamp, Ad van Benschop en Dick Blom

Voetballen in Nederhorst

Wisselvalig elftal onderuit tegen koploper Quick A
Met Nederhorst kan het dit seizoen alle kanten op. Met grote
cijfers winnen of zoals zondag
met 6-2 verliezen in Amersfoort van koploper Quick. Nederhorst kreeg na 7 minuten
een eerste tik. De eerste de
beste aanval was gelijk raak.
Toen het vier minuten later al
2-0 werd, leek een debacle in
aantocht.

Nederhorst bleef echter goed
meevoetballen en was eigenlijk
de ploeg die voor rust het meeste aan de bal was. Na 27 minuten kopte Pepijn Schols fraai de
aansluittreﬀer tot 2-1 binnen
en had Adilio Augustin pech
met een schot net naast. Na de
pauze was de thuisploeg duidelijk de betere. Al vlot stond
het 3-1, maar weer viel snel de

aansluittreﬀer via Rijk Bruins.
Toen weer vijf minuten later
een corner in een keer binnen
viel, gingen de kopjes omlaag
en wist de goede koploper uit
te lopen naar de 6-2 eindstand.
Zondag opnieuw een uitwedstrijd. Nederhorst gaat dan naar
AS’80 in Almere, dan hopelijk
weer winst voor de Bergers.

Voetballen in ‘s-Graveland

Verlies bij Sporting Almere
Er viel zondag niets af te dingen
op de nederlaag die ‘s-Graveland leed. Sporting toonde zich
gretiger en hield verdiend de
punten in eigen huis: 3-2. Het
positieve van zondag waren de
doelpunten van Ramon Bouwman en Daan Verdam. Die waren van grote schoonheid.
Ruime overwinning 2e
Het 2e beleefde een prettig
weekend. Het won zelf met 2-6
van DWSV (5 doelpunten Erik
Heijnen) en concurrent Wasmeer verloor. Het blijft spannend bovenaan.

MO19-1 speelt gelijk
In de voorbeschouwing werd
voor het Team van de Week
een gelijkopgaande wedstrijd
voorspeld tegen BFC MO19-1
en het werd 1-1. Mira van Ginkel scoorde voor ’s-Graveland.
Na de wedstrijd genoten de
meiden op het terras, als ware
het een wintersportoord, van
het zonnetje, consumpties en
snacks.
Ruilmiddag voetbalplaatjes
De actie nadert het einde. Op 6
maart kunnen de laatste pakjes
verkregen worden en wie dan

het verzamelboek nog niet vol
heeft, kan terecht op de ruilmiddag die op zaterdag 10
maart wordt gehouden in de
kantine van de vereniging.
Posters van voetbalplaatjes
Je eigen voetbalplaatje is al fantastisch, maar het is ook mogelijk om een eigen poster op je
slaapkamer te hebben hangen.
Maar ook fans kunnen een
poster bestellen. Kijk op www.
svsgraveland.nl hoe.
Krokusvakantie
Het aantal wedstrijden is be-

Senioren
Nederhorst -2 was voor de
tweede week op rij vrij. Volgende week mag men voor de derde bekerronde de wei in tegen
2e klasser WVHEDW. Na de
teamfoto speelde Nederhorst -3
een goede 1e helft en nam verrassend de leiding via Jurgen
van Leeuwen. De 1-1 ruststand
werd tevens de eindstand wat
perkt komend weekend. Op
zaterdag spelen de beide vrouwenteams VR1 en VR2 thuis en
Za2 dat afgelopen zaterdag het
net weer wisten te vinden, maar
helaas wel met 4-2 van titelkandidaat Waterwijk verloren. Op
zondag komen het 3e en 35+
uit in actie en het 4e thuis.
Hup ’s-Graveland, leukste
sportclublied?
Vorige week klonk op de nationale radio ons clublied. Alex
Poort, speler van ons eerste elftal, nomineerde ons clubblied
in de verkiezing leukste sportclublied van Nederland. Ga
via www.svsgraveland.nl naar
de site van 3FM en luister het
fragment terug.

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verliest onnodig van TOG
Na een aarzelend en slap begin
keken de Ankeveners al na 12
minuten tegen een 1-0 achterstand aan. Daarna kreeg Stefano Holwijn een hele grote kans
om de gelijkmaker te maken,
maar helaas trof zijn inzet niet
het doel.

ASV ‘65 herpakte zich en had
in de eerste helft verder het
betere van het spel. Yoeri Tol
scoorde de 1-1 na een mooie
combinatie van Sherrick Krind
met Giovanni Stoard. Vlak
voor rust werd het 1-2 door

de uitblinkende Yamil Loyali
na een prima pass van diezelfde Stoard. In de tweede helft
zag men een gelijkopgaande
strijd en kwam TOG op een
3-2 voorsprong door wat onnodige verdedigingsfouten. In
de 64ste minuut werd Yoeri Tol

Goud voor Marie-Flore
Afgelopen zaterdag barstte de
strijd om het NK jiu jitsu los in
de topsporthal in Almere.
Onze dorpsgenote Marie-Flore
Redegeld kwam in actie in de
categorie -18 jaar, - 57 kg. Jaren
trainen o.l.v. oud -bondscoach
Bert van Haren bleek niet voor
niets geweest te zijn. Nadat
Marie-Flore in januari ook al
goud pakte bij het Colin Kist
toernooi in Steenwijk, won ze
ook in Almere alle vier wedstrijden overtuigend met Full
Ippon: beter kan het niet! Wilt
u Marie-Flore in actie zien?
Het volgende grote toernooi,
het Dutch Open jiu jitsu, is op
25 maart in Amersfoort.

onreglementair gestuit in het
strafschopgebied, maar helaas
wist hij de toegekende strafschop niet te verzilveren. Even
later kreeg TOG een strafschop
toegekend en dat betekende de
4-2. Een onnodige nederlaag,
maar het veldspel was al een
stuk beter dan de laatste weken.
Dat geeft weer wat moed.
JO19 verliest
BVV ’31 stond al snel op een
1-0 voorsprong. Michel Heus
maakte de gelijkmaker, maar
vlak voor het rust werd het 2-1.
Na de rust liep ASV’65 uiteindelijk tegen een ietwat geﬂatteerde 1-5 nederlaag aan tegen
de Blaricummers. Een slechte
start van de tweede competitiehelft.
Zaterdag -2 speelt gelijk
In deze topper tegen CSW kwamen de Ankeveners in de eerste
helft op een 2-0 achterstand. Na
rust werden de bakens verzet
en scoorde Luuk Hilhorst twee
keer: 2-2. Zelfs had hij de winnende treﬀer op zijn schoen,
maar het beetje geluk ontbrak

een knappe teamprestatie genoemd mag worden tegen de
jonge tegenstander Diemen.
Jeugd
JO19-1 leed een nipte 2-1 nederlaag in Houten tegen Delta-Sport JO19-1. De gelijkmaker was een fraaie kopbal van
Geert Hagen.
JO11-1 versloeg in een spannend duel VOP met 3-2, JO112 moest het verlies accepteren.
Tegen SDO werd het 3-5. JO113 haalde uit door in Almere
AS’80 met 4-10 te verslaan.
Info
Voor meer info , verslagen e.d.
www.vvnederhorst.org of facebook

Nieuws van
Club 4711
Uitslag BV De
Poedel tegen
Biljartclub
4711: 8-5
Vrijdag 16 febr.: H. Greefhorst - J. Vrijburg 2-0, D. Loenen - A. de Bruin 3-0, C. Bos
- M. Zieleman 0-2, R. Bos - J.
Hoekstra 0-3, A. v.d. Velden Mw. T. Mulders 3-0
Uitslag + stand wintercompetitie biljarten
Zaterdag 17 febr.: M. v.d. Velden (10 pt.), M. Zieleman (7
pt.), A. de Bruin (5 pt.), W.
Clements (4 pt.), J. van Wijnen (4 pt.)
Stand aan kop: M. v.d. Velden
4-34, J. van Wijnen 4-33, M.
Zieleman 4-33
Uitslag BV Overmeer tegen
BV Geinburgia: 7-5
M. v.d. Velden - J. Coenraats
3-0, M. Verlaan - T. Boots
2-0, P. van ‘t Klooster - T. Hemelrijk 0-3, T. Otten - W. van
Beek 0-2, H. Stalenhoef - N.
de Vries 2-0
Programma
Donderdag 22 febr. 19.30
uur: onderlinge competitie
BV Overmeer, zaterdag 24
febr. 16.00 uur: maandtoernooi biljarten, maandag 26
febr. 20.00 uur: BV De Tram
- BV Overmeer
Openingstijden + contactgegevens
Vrijdag en zaterdag van
15.00 tot 20.30 uur (ook voor
niet-leden), Overmeerseweg
5a Nederhorst den Berg, tel.
06.20.40.80.58
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Door: Mark Hilberts

ARENS MAKELAARS nieuwe
sponsor Spiegelplasloop
NEDERHORST DEN BERG- Zes
jaar geleden verhuisden Michelle Onel en Marco Arens met
hun zoontje Julian (6) vanuit
Amsterdam naar Nederhorst
den Berg. Niet alleen trok de
landelijke omgeving het paar,
ook zakelijk gezien zagen zij in
Wijdemeren en omgeving kans
voor hun bedrijf ARENS MAKELAARS (een onafhankelijk
makelaarskantoor voor de particuliere woningmarkt en bedrijfsmatig onroerend goed) is
sinds kort ook geaccrediteerd
als NVM-Makelaar in de regio
het Gooi en Vechtstreek.

is een fantastische plek om te
wonen en werken!” Nederhorst
On Ice, de lokale sportverengingen en bij sportevenementen als de Seneca formulierenserver Spiegelplasloop, de A&S
Sprint-Triathlon en de Autocross zie je een enorme inzet
en betrokkenheid van vrijwilligers.”

een woning aan de Middenweg,
waar ze tevens kantoor houden.
Twee jaar geleden werd de familie Arens verblijd door de geboorte van hun dochtertje Noa.
“We wilden graag de stad uit en
kwamen uit op Nederhorst den
Berg. Heerlijk landelijk wonen
en toch dichtbij stedelijke voorzieningen”, vertelt Marco (47)
enthousiast. Hij kende het gebied uit zijn jeugd toen hij vanuit Diemen -waar hij opgroeide- in winters met natuurijs
naar Ankeveen of Kortenhoef
trok om de schaatsen onder te
binden.
Michelle Onel (37) groeide op
in het Gelderse Brummen onder de rook van Zutphen. Michelle: “Nederhorst den Berg

Die mentaliteit spreekt ons geweldig aan en daar willen wij
als inwoners van het dorp en
met ons bedrijf ARENS MAKELAARS graag een bijdrage
aan leveren. In Amsterdam
was Michelle jarenlang actief in
de makelaardij en leerde ze de
kneepjes van het vak kennen.
Inmiddels runt ze samen met
Marco hun eigen onderneming.
Marco: “Bij de judo- en de
voetbalclub leveren we een
sponsorbijdrage. Graag willen
we dat ook doen bij de Spiegelplasloop. Ik loop zelf bij de
Bergse Runnersclub en vind
het geweldig wat daar allemaal
wordt georganiseerd. Dat geldt
trouwens ook voor alle andere
Bergse activiteiten.”

Die mentaliteit spreekt
ons geweldig aan en daar
willen wij als inwoners
van het dorp en met ons
bedrijf ARENS MAKELAARS graag een bijdraIn de Horstermeerpolder kochge aan leveren.
ten Marco en Michelle in 2012

Wijdemeren in beeld

Sponsor
Naast hoofdsponsor Seneca
formulierenserver is ARENS
MAKELAARS met Stans van
der Poel van de Energy Control
Academy een nieuwe sponsor
van de Spiegelplasloop. “Uiteraard lopen we zelf mee en
hebben we twee bedrijfsteams
ingeschreven” vertelt Marco.
Michelle: “We hebben een leuke attentie bedacht voor de
deelnemers. Ik moet trouwens
nog wel even aan de bak in de
training om de Spiegelplasloop
uit te lopen!”
Marco: “Er hebben zich al snelle teams ingeschreven, zoals het
team van Tim Kuiper. Voor mij
geldt de Olympische gedachte:
deelnemen is belangrijker dan
winnen. Alhoewel ik wel graag
ruim binnen het uur over de
ﬁnish wil komen bij de Spiegelplasloop.”
Marco geniet van de ondernemingszin en de vele activiteiten
in het dorp. Sinds een aantal
jaren is hij ook actief op de
woningmarkt in Nederhorst
den Berg en omgeving. “In de
waardering op de woningmarkt
blijft het dorp soms ten onrechte wat achter met omringende
dorpskernen, stelt Arens. “Wij
hopen met onze activiteiten
Nederhorst meer op de kaart
te zetten.” Marco en Michelle
zien volop kansen op de woningmarkt in het dorp. “Het

optimaliseren van de ruimte
in de dorpskern is daar een
voorbeeld van, maar wel in samenhang met landschappelijke
waarden en bouwen vanuit een
verantwoorde ecologische visie.”
Vertrouwen en een persoonlijke aanpak zijn de sleutelwoorden van ARENS MAKELAARS. Naast NVM-Makelaar
en Register-Taxateur is Marco Arens ook gecertiﬁceerd
(RICS) Mediator. Bij vastgoed
gerelateerde conﬂicten kan
Arens een bemiddelende rol
spelen. Slechts zo’n dertig mediators in Nederland zijn geregistreerd volgens de stringente
RICS-richtlijnen.
Marco en Michelle kijken uit
naar de Spiegelplasloop op
zondag 18 maart en hopen dat
nog meer bedrijfsteams zich
aanmelden via www.Spiegelplasloop.nl.
“Het is toch geweldig als we
al die bedrijfsteams bij elkaar

kunnen brengen. Dat geeft het
dorp, de sporters en de lokale
ondernemers een geweldige
boost!!”
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Zaterdag jl. gaf burgemeester Freek Ossel de oﬃciële aftrap van de campagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Op de gemeentewerf plakten
alle politieke partijen hun verkiezingsposters voor de 13 borden in Wijdemeren.

