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Debat in Drie Dorpen biedt weinig
duidelijkheid
ANKEVEEN- Als acht politieke
partijen meedingen naar 19
zetels in de Wijdemeerse gemeenteraad geeft dat voldoende keuze. Anderzijds wordt het
kiezen uit zoveel smaken ook
lastiger, vooral als de verschillen niet bijster groot zijn. Dat
was het beeld na aﬂoop van
het verkiezingsdebat afgelopen vrijdag in De Drie Dorpen,
georganiseerd door de gezamenlijke ouderenbonden.

naam Dorpsbelangen al genoeg
zei en VVD- voorvrouwe Sieta
Vermeulen nam de tijd om uit
te leggen waarom haar partij
tegen zelfstandigheid is. Tot slot
roemde Sandra van Rijkom het
sociale en groene aspect van
haar combinatiepartij PvdA/
GroenLinks.

Een kleurrijk beeld met veel
aﬃches, ﬂyers, ballonnen, pennen en ander promotiemateriaal in een redelijk gevulde zaal,
met hoofdzakelijk volgers van
politieke partijen. De stemming
zat er goed in en de zestien kandidaten (twee per partij) deden
hun best om de aanwezigen te
overtuigen. Bij het voorstellen prees Rosalie van Rijn de
zichtbaarheid van haar CDA en
vond Gert zijn Lokale Partij de
enige echte. Martin Vuyk hechtte aan het rationele denken
van OLib en Joost Boermans
prees D66 aan als krachtig en
open, terwijl Esther Kaper van
de ChristenUnie wees op haar
partij als ‘van christenen, voor
iedereen’. Ria Hennis zei dat de

Gek genoeg kwam het ouderenbeleid niet bijzonder uit de
verf. Terwijl gespreksleider Cor
Koster bij aanvang vertelde
dat een kwart van de Wijdemeerders ouder is dan 65 jaar.
Natuurlijk vonden alle partijen dat de woningbouw gericht
moet zijn op de senioren die
voor doorstroming zorgen en
dat het sociale beleid moet zijn
afgestemd op goede zorg en bestrijden van de eenzaamheid.
Op de vraag waarom er 7 ton
overschot van het sociale domein is overgeheveld naar de
algemene reserve kwamen geen
heldere antwoorden. Misschien
had Robby Israel (OLib) gelijk
dat je ouderen niet als een aparte categorie moet beschouwen.

“Gek genoeg kwam het ouderenbeleid niet bijzonder
Door: Herman Stuijver uit de verf”.

Fusie
Het belangrijkste item van 21
maart, wel of geen fusie met
Hilversum, kwam zijdelings aan
de orde. Gert Zagt (DLP) hekelde het feit dat de raad vier jaar
achter de feiten had aangelopen
en geen eensgezind standpunt
had kunnen innemen over de
toekomst. Waarop Rosalie van
Rijn (CDA) repliceerde dat
CDA, DLP, DB en D66 het eens
waren over een ambtelijke fusie
met Hilversum en Gooise Meren. Martin Vuyk (OLib) zag
daar niets in, alleen al omdat
Gooise Meren niet wil. Sandra
van Rijkom omschreef het fenomeen als ‘Jan zonder Land’

en Sieta Vermeulen als ‘paard
zonder wagen’. De ChristenUnie is niet voor herindeling,
omdat het draagvlak ontbreekt,
anderzijds merkte lijsttrekker
Esther Kaper op ‘Hilversum is
geen heks’.

“Grote eenstemmigheid
over de instelling van
dorpsraden, al verschilde
men over de invulling”.
Grote eenstemmigheid over
de instelling van dorpsraden,
al verschilde men over de invulling. Alleen OLib-raadslid

Israel zei ‘Nee’, daarvoor had
je een gemeenteraad die de
plicht heeft om contacten te
onderhouden. Ook bleven alle
partijen het erover eens dat 1/3
sociaal bouwen een hard punt
moet blijven.
Waar acht partijen met elkaar
discussiëren over veel onderwerpen, krijg je veel onuitgesproken standpunten. En ga je
van de hak op de tak. Iedereen
had wel meer willen vertellen
of scherpe vragen willen stellen. Het kwam er niet van. Gelukkig zijn er nog veel momenten tot aan 21 maart om u op de
hoogte te stellen.

Verkiezingsdebat op Verkiezingsdebat op 15 maart
de Curtevenneschool
KORTENHOEF- Op vrijdag 16
maart is er een verkiezingsbijeenkomst op de Curtevenneschool.
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De kinderen zullen speuren in
de verkiezingsprogramma’s en
onderzoek doen naar andere
berichten van de partijen. Zij
zullen zich goed voorbereiden
en de aanwezige politici scherpe vragen stellen. Het debat
vindt plaats in de aula tussen
12.45 en 14.00 uur. Als alles
meezit, is ex-leerling en thans
stand-up comedian, goochelaar, presentator en fotograaf
Tom Cornelissen, bereid het
debat in goede banen te leiden.

Kom langs bij het Verkiezingsdebat op donderdagavond 15
maart, aanvang 20 uur. In de
bibliotheek van Gooi en meer
zullen de lijsttrekkers van de
acht Wijdemeerse politieke
partijen elkaar bestrijden.

Onder leiding van gesprekslei-

der Herman Stuijver zullen de
dames en heren ingaan op de
toekomst van Wijdemeren en
talloze andere onderwerpen.
Uiteraard krijgt het publiek ook
de kans om vragen te stellen of
te reageren op de stellingen. Na
deze avond moet het duidelijk
zijn welke partij uw voorkeur

heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21
maart. Grijp die kans om een
verantwoorde keuze te maken.
Bibliotheek Gooi en meer, Tjalk
41, Loosdrecht.

De Lokale Partij

.č56

GEEN
FUSIE MET
HILVERSUM
www.delokalepartij.org
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

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

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

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

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

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

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

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

◗ H. Antonius
Zo. 4 maart: 09.30 uur: euch.
J. Dresmé,
Wo. 7 maart.: 19.30 uur:
Oec. Vesper in de Graankorrel.
◗ St. Martinus
Vr. 2 maart: 09.30 uur: w&cv
W. Balk,
Za. 3 maart: 19.00 uur: w&cv
W. Balk
◗ OLV Hemelvaart
Zo. 4 maart.: 09.30 uur: w&cv
Liturgiegroep,
Wo. 7 maart: 19.30 uur: oec.
Vesperviering in de Willibrordkerk.
Verzorgingshuizen
◗ Veenstaete
Vr. 2 maart: 15.00 uur: W. Balk.
◗ De Kuijer
Wo. 7 maart.: 11.00 uur: W. Balk.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 4 maart: 10.00 uur:
Ds. J.W. van der Straaten, A’foort,
19.00 uur: Taizédienst.
Wo. 7 maart: 19.30 uur:
Oecumenische Vesper.
◗ De Graankorrel
Zo. 4 maart: 10.00 uur:
Ds. Adr. Blom,
Wo. 7 maart: 19.30 uur:
Oecumenische Vesper.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 4 maart.: 10.00 uur:
Prof. dr. A. de Reuver, Waddinxveen
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 4 maart: 09.30 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 4 maart: geen dienst

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

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

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Bezorgers gezocht
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger in ‘s-Graveland en Kortenhoef om op
woensdag ons Weekblad Wijdemeren te bezorgen’ Ben je geïnteresseerd om Weekblad Wijdemeren te bezorgen? Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Activiteiten agenda
WANNEER
03/ 04 mrt.
za. 03 mrt.
zo. 04 mrt.
ma. 05 mrt.
wo. 07 mrt.
do. 08 mrt.
vr. 09 mrt.
za. 10 mrt.
za. 10 mrt.
zo. 11 mrt.
do. 15 mrt.
vr. 16 mrt.
vr. 16 mrt.
za. 17 mrt.
za. 17 mrt.
zo. 18 mrt.
zo. 18 mrt.
wo. 21 mrt.

TIJD
11.00 u.
10.30 u.
15.00 u.
19.15 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
19.30 u.
20.15 u.
14.30 u.
20.00 u.
19.00 u.
20.00 u.
17.30 u.
20.15 u.
10 / 13 u.
12.30 u.
07.30 u.

WAT
Expositie kunstenaarsgroep ‘De Negen’
Historie fam. Six op Jagtlust
D3D Jamsessie
Infoavond woningisolatie
Bijeenkomst Jeugdwet (PvdA/GrL.)
Gemeenteraad
Concert Örs Köszeghy op cello
ASV Bingo
Concert Forever 27, Ode aan helden
VVD Politiek Café met Jeanine Hennis
Verkiezingsdebat
Mattheus Passie voor gezinnen
Concert Kamerkoor Oktoich
ZWO- maaltijd voor Albanië
Concert ROctet, Concert op de Berg
Binnen en buiten Trompenburgh
Spiegelplasloop
Gemeenteraadsverkiezingen

WAAR
Oude School, Kortenhoef
Leeuwenlaan ’s-Graveland
De Drie Dorpen, Ankeveen
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Oude School, Kortenhoef
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Kantine ASV, Ankeveen
Dillewijn, Ankeveen
Ottenhome, Zuwe 20, K’hoef
Bibliotheek, Loosdrecht
OLV Hemelvaartkerk, NdB.
NH- kerk, Noordereind, ’s-Gr.
Bergplaats, NdB.
Willibrordkerk, NdB.
Trompenburgh, ‘s-Graveland
Sporthal de Blijk
Wijdemeren
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Door: Herman Stuijver

Versterking organisatie ambtenaren ligt op koers
WIJDEMERENBlijmoedig
meldde burgemeester Ossel
dat de planning en de ﬁnancien voor een betere organisatie
op de Rading 1 op koers ligt. In
de zomer van 2019 moet het
ambtelijk apparaat in goede
lijnen zijn opgezet.

worden benoemd. Om op 1 januari 2018 een gelijke start mogelijk te maken voor alle teams,
zijn voor de 6 teams waarvoor
geen interne kandidaat is gevonden, tijdelijk externe managers aangesteld.

het project toegevoegd. Dit zal
waarschijnlijk meer tijd vergen.
In verschillende bronnen wordt
gewezen op het feit dat met
‘zaak’ mensen worden bedoeld.
Hopelijk blijft een zaak niet beperkt tot een ‘casus’ en wordt de
‘mens’ niet vergeten.

In juli vorig jaar stelde de gemeenteraad € 800.000 ter beschikking ten behoeve van het
versterken van de organisatie
van de gemeente. Per 1 december 2017 is er een tweehoofdige
directie, direct onder gemeentesecretaris mevrouw Heeg:
een directie Fysiek Domein en
een directie Sociaal Domein en
Dienstverlening. De staf bestaat
uit 2 teams, de directie Fysiek
Domein bestaat uit 6 teams en
de directie Sociaal Domein en
Dienstverlening uit 7 teams.
Alle teams worden aangestuurd
door een teammanager. Deze
teammanager is integraal verantwoordelijk voor zijn/haar
team. Op de directiefuncties
en op 9 van de 15 teammanager-functies konden medewerkers uit de eigen organisatie

“Een gemeente moet ook
‘zaakgericht werken’. Dat
omvat het bewaken van
de informatiestroom en de
voortgang van een zaak”.

HR-manager
Een HR-manager of human resource manager is verantwoordelijk voor het aantrekken, selecteren, belonen, beoordelen
en opleiden van werknemers
binnen een organisatie. Ook
houdt hij of zij toezicht op de
organisatorische cultuur. Per 1
november jl. heeft de gemeente
een interim HR-adviseur. Het
plan voor de organisatieontwikkeling heeft de organisatie
al een ﬂinke impuls gegeven.
Echter, het betreft hier een investering om de basis van de
organisatie op orde te brengen.
Vooralsnog is die basis niet op
orde. Dat uit zich vooral op het
gebied van planning & control. Door het nog niet op orde
hebben van de werkprocessen
bestaat een algemeen bedrijfs-

Zaakgericht werken
Een gemeente moet ook ‘zaakgericht werken’. Dat omvat
het bewaken van de informatiestroom en de voortgang van
een zaak. Ook moet alles gedeeld worden met alle belanghebbenden. Een bureau heeft
een nulmeting uitgevoerd.
Daaruit bleek dat de gemeente
Wijdemeren heeft ervaren dat
de invoering van zaakgericht
werken meer is dan een simpel
een systeem invoeren. Gaandeweg werd ook het volledig digitaal werken en archiveren aan

Het ophalen van oud papier op
zaterdagochtend
LET OP! Voortaan worden alleen de papiercontainers geleegd en kunnen losse dozen
en/of karton naast de container niet meer meegenomen
worden!
Al jaren halen leden en vrijwilligers van De Vriendschapskring op de eerste zaterdag van
de maand oud papier op in
Ankeveen, ’s-Graveland en in
een buitenwijk van Nederhorst
den Berg. De invoering van de
papiercontainer heeft deze taak
in principe veiliger gemaakt,
maar dat geldt niet voor het
verwerken van losse dozen en
karton dat vaak naast de container wordt aangetroﬀen. De
vrijwilligers waren nooit te

beroerd om ook dat
mee te nemen. Echter, tijdens de ronde
van begin februari
is er sprake geweest
van een bijna-ongeluk. Dit was zodanig
alarmerend dat we
ons vanaf nu strikt
aan de oﬃciële instructies houden. Dit
betekent dat alleen
het papier en karton dat wordt
aangeboden in de containers
wordt meegenomen.
Heeft u meer papier dan in de
container past, dan kunt u dit
ook op andere plekken aanbieden, afhankelijk van waar
u woont. In Ankeveen kunt u
terecht op het terrein van De

Vriendschapskring,
Stichtse
Kade 1a, waar drie grote papiercontainers staan. Graag wèl uw
dozen platmaken voordat ze in
de container worden gedeponeerd! We rekenen op uw begrip. Met vriendelijke groet van
Muziekvereniging De Vriendschapskring in Ankeveen.

Warin Daltonschool, durf jij?
Op woensdag 14 maart houdt
de Warin Daltonschool een
open dag van 9.15 uur tot
12.00 uur.
We nodigen graag iedereen uit
om eens vrijblijvend kennis te
komen maken met onze school.
Een school die volop in beweging is om samen met de kin-

deren en ouders het beste uit
jezelf te halen. Naast de basisvakken geven wij veel aandacht
aan wereldoriëntatie via IPC
en wetenschap en techniek.
Tijdens deze ochtend gaan we
natuurlijk ook de groepen bezoeken.
Wij nodigen u van harte uit. De
koﬃe en thee staan klaar.

risico. Van de 8 ton in 2 jaar
gaat er 125.000 euro naar de
HR-manager en verder bedragen tussen 90.000 en 150.000

naar opleiding, werkprocessen,
zaakgericht werken, ﬁnancieel
beheer en huisvesting.

Nieuws commissie
• In de commissie Ruimte en
Economie ging de meerderheid akkoord met het ter visie
leggen van het bestemmingsplan Groenewoud. Het bedrijf
Afvalzorg zal de oude vuilnisbelt afdekken, waarbij er op die
plek tussen Kortenhoefsedijk
en Emmaweg 70 waterwoningen in een landschappelijk
park zullen worden aangelegd.
De oppositiepartijen zijn niet
tegen Groenewoud, maar tegen het moment waarop. D66,
VVD en De Lokale Partij willen dat eerst wordt bekeken wat
het betekent voor de verkeersafwikkeling naar de Emmaweg
en Zuidsingel. Er zijn namelijk
nog twee bouwplannen (bedrijven Emmaweg en Zuidsingel fase VIII). Pas als het
verkeersonderzoek resultaat
heeft opgeleverd, willen ze het
totaal beoordelen. De coalitiepartijen CDA, Dorpsbelangen,
PvdA/GrL., ondersteund door
OLib snapten wel de urgentie.
Als Afvalzorg, eigendom van
de provincie Noord-Holland,
ermee stopt, heeft Wijdemeren
een gigantisch milieuprobleem.
Wethouder Reijn zegde toe dat
de verschillende plannen in
samenhang worden bekeken,
zowel qua natuurwaarden als
verkeer. Dat komt samen in een
Visie over een aantal maanden.
•De commissie is er nog niet
uit hoe de openbare toiletten bij
het Zuwe-strandje eruit gaan
zien. Het ecotoilet dat wethouder Reijn voorstelde, bleek toch
weer anders te zijn dat wat Rob
Koedijker (D66) een jaar geleden had ingebracht. Nu zal
Koedijker alsnog met de amb-

tenaren overleggen, zodat het
juiste model eruit zal rollen.
• Evenals veel omwonenden
waren VVD, PvdA/GrL. en
D66 onaangenaam verrast
door de rigoureuze bomenkap
op particuliere grond aan het
Ankeveensepad. Hoewel het
geen gemeentegrond betreft,
wezen de partijen op het belang
van communiceren met de omwonenden. D66- woordvoerder
Nanne Roosenschoon vroeg
zich af of het geen aantasting
was van het beschermde dorpsgezicht. Alette Zandbergen
(DLP) wees op de ‘fatsoensgrenzen’.

• Strandpaviljoen Dikke Muis
bij de Porseleinhaven in Oud
Loosdrecht kan nog een tijdje
open blijven. Aanvankelijk zou
deze horecaplek tot 15 december 2017 mogen blijven, dat
was besloten op grond van juridische regels, zodat Dikke Muis
geen verlenging van de huur
kan claimen. In overleg met
projectontwikkelaar Heijmans
is besloten dat Dikke Muis pas
wordt afgebroken als Heijmans
daadwerkelijk begint met bouwen. ‘Belangrijke spelers’ in de
Loosdrechtse horeca hadden
erop aangedrongen dat de Dikke Muis nog open blijft. De plek
zorgt voor publiek op de dijk.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
035-6562319/ 0626252434
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie,
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel: 035-6560059,
@: info@harrit.eu
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254
edeboerglazenwasserij.com
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg. 0294251451.
Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382
SZ Weesp. Tel. 0294-418722
RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan.
Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.

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

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

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

WOONRUIMTE GEZOCHT
Van 1 april -31 okt. 2018
Max. E 950 per mnd all-in
06-26090393 / jim@polo.nl

Div. bedrijfs/opslag ruimtes te
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2
Ind. Terrein “De Slenk” Telnr:
035-656 3517 Frans@verhuizers.nl
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Mooie Vak.Bungalows WiFi
Eekhoorn,Kikker,Fazant.
Goede ﬁets/wandel omgeving
www.twentehuisjes.nl
Denekamp 0541626578
Fam.h.meinders@ziggo.nl
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Te koop droog
berken haard hout.
Per krat 2 M3 gestapeld € 240,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl
Toekomst in de autotechniek?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.

OPSLAGRUIMTE TE HUUR !!!!
VERWARMT, VANAF € 75 P/M
Ind. terrein de Slenk
0655360880
Klussenbedrijf Boshnakov
Voor al uw stucadoor-,
schilder-, schoonmaakwerk
en tegelen.
06-87556972
klussenbedrijfboshnakov@grnail.com
Handig met auto’s?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.
Te Koop schaatsen en slijpbok
Hooge Noren maat 40
Plus schaatsen slijpbok € 100,Telefoon 06 23 54 20 96
Te huur:
4 Paarden Boxen met Rij-bak
Tel. 06 53 54 38 26
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!
GRATIS waardebepaling???
035 - 656 0235
Het voorjaar komt eraan!
TUINGEREEDSCHAP BOT?
Nú laten slijpen! HAGENgereedschapslijperij
Trapgans 2A - Ankeveen
www.hagenslijperij.nl
Onafhankelijk ﬁnancieel advies?

www.smitvernooij.nl
0294-253444

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

Open haardhout, vuurkorvenhout en aanmaakhout
te koop op
www.landgoedderading.nl
60 seconden met... O-Lib:
Waarom een 4e PMD-bak
onzin is. Zie www.olib.nl
*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
Sperwershof is weer open!
En wij zijn op zoek naar
twee nieuwe collega’s.
Een met bloembind-ervaring
en een met horeca-ervaring.
Voor 2 dagen per week.
info@sperwershof.nl
tel. 035-6561012.
Te huur mooie vakantiebungalow

2-4 pers. Fraai terras, prima
ﬁets/wandelomgeving WIFI
Extra ﬁets 4 daagse 20-24 aug.
Vraag info/folder aan:
Denekamp 0541-626578
fam.h.meinders@ziggo.nl
site: www.twentehuisjes.nl
Heeft u pijnlijke voeten?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
MEDISCH PEDICURE<
VAKKUNDIG,
voor de moeilijkste voeten,
KOMT AAN HUIS, tevens
reparaties en nieuw
KLEDING EN GORDIJNEN
0648566394

www.despotfabriek.nl

Programma
Maart
Open Atelier
Don. 8 en 22 mrt. van 9.30-12.00 u.
Locatie: Kidzwereld
Platanenlaan 3, (bij voetbalvelden)
De Spotjes: Vlinder
Zat. 10 maart van 9.30 - 11.30 uur
Locatie: Kidzwereld
Platanenlaan 3, (bij voetbalvelden)
Handwerkatelier
Don. 29 mrt. van 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Enerki, Vreelandsewg 37a
Paaseieren zoeken
i.s.m. KVW. 31 maart 10.30 uur
Verzamelen op het Willy Das Plein
Kijk ook op onze vernieuwde website:
www.despotfabriek.nl

Kort nieuws
‘t Wijdehuis, een ontmoetingsplek voor iedereen die een
steuntje in de rug nodig heeft
om iets te ondernemen. Op
ma.- en do.middag van 12.30 –
16.30 (incl lunch + koﬃe/thee,
kosten €5,00). Wilt u meer weten of zich aanmelden: Herma
Kleve, Versa Welzijn, hkleve@
versawelzijn.nl of 035- 6231100

Programma GooiTV
Vanaf 28 februari zendt
GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met diverse onderwerpen. - In Derde Termijn
met het verkiezingsdebat tussen GroenLinks/PvdA en de
VVD in Wijdemeren onder leiding van Ruud Bochardt.
- RegioHub: over de campagne ‘30 dagen gezonder’.
- Het tweewekelijks gesprek
met Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en
KPN. Kijk voor alle kanalen op
gooitv.nl

Sleutel
Service
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Door: Herman Stuijver

Frank en Friso kiezen voor de politiek
ANKEVEEN- Friso van Voorthuizen en Frank Senteur uit Ankeveen staan beide op de lijst van
De Lokale Partij. Zij werden min
of meer lokaal bekend als leden
van de actiegroep WM2020 die
zich verzet tegen een fusie met
Hilversum. Nu denken ze dat
DLP de beste keus is om een fusie tegen te houden.
“Die petitie met bijna 8000
handtekeningen was een overweldigend succes. Het heeft
ertoe bijgedragen dat politieke
partijen zich bewust zijn gaan
worden van de weerstand tegen
een fusie met Hilversum” opent
Frank Senteur die nr. 11 staat
op de lijst van DLP. Nummer 9,
Friso van Voorthuizen, was eerder actief als VVD-raadslid in
Loenen aan de Vecht. Hij vertelt dat het vijftal van WM 2020
zelfs even overwogen heeft om

zich als politieke partij in de
strijd te werpen. “Vergeet niet
dat al die mensen die ons ondersteunen goed zijn voor 12
van de 19 zetels in de raad.”

“Het is het best om de
politiek van binnenuit te
versterken. Het gaat erom
dat je macht krijgt, onze
Lokale Partij wil graag in
het nieuwe college komen
om dat rampzalige fusieplan tegen te houden”
Uiteindelijk koos het tweetal
voor een plaatselijke partij. “Het
is het best om de politiek van
binnenuit te versterken. Het
gaat erom dat je macht krijgt,
onze Lokale Partij wil graag in
het nieuwe college komen om
dat rampzalige fusieplan tegen

te houden” vervolgt Friso. De
heren menen dat hun nieuwe
partij het meest uitgesproken
tegen een fusie is. Bovendien
zijn ze gecharmeerd van de actieve wijze waarop De Lokale
Partij dat standpunt heeft geëtaleerd. Naast het verzet in de
gemeenteraad traden Gert Zagt
c.s. op creatieve wijze naar buiten met een grote replica van
het Hilversums raadhuis en recent kondigde de partij aan dat
ze ook bij het Europees Hof in
Straatsburg op juridische wijze
de fusie willen blokkeren. Natuurlijk kennen de Ankeveners
ook de andere speerpunten van
hun nieuwe partij: niet alles
volbouwen, actieve betrokkenheid bij de inwoners en een gedegen ﬁnancieel beleid.
Nu de verkiezingen vóór het
formele fusiebesluit zijn, zien
Frank en Friso 21 maart als

een unieke kans voor de Wijdemeerders om zich uit te spreken. “Zie het als een soort referendum” zegt Frank Senteur.
“Weet je, de bestuurskracht is
helemaal niet zwak. Het zijn de
wethouders die het erbij laten
zitten. Als wij in B&W zitten,
zullen we laten zien dat het an-

Friso en Frank (rechts)
ders kan” sluit Friso van Voorthuizen af.
WM2020 gaat onverdroten
voort, Friso en Frank blijven op
afstand adviseren.

Nog meer geld nodig voor bestuurskracht
WIJDEMEREN- Naast de 8 ton
die wordt geïnvesteerd in de
organisatie van het gemeentehuis, is er nog meer geld
nodig om de bestuurskracht
te versterken. Nu is inmiddels
bekend om welke posten het
gaat.

kiezingen moeten reserveren.
Nu de nieuwe organisatie dit
jaar en in 2019 vorm gaat krijgen, blijkt ook dat Wijdemeren
kwetsbaar is.

“Er is een achterstand,
vooral bij de ‘niet-sexy’
Eerder maakte burgemeester
Ossel al een globale inschatting onderwerpen zoals de burvan de knelpunten, voor onge- gemeester verwoordde”.
veer 1,3 miljoen. Die blijkt bij
nadere invulling uit te komen
op bijna 620.000 voor 2018.
Voor een latere begroting is
nog eens minimaal 432.000
euro nodig. Dat zou het nieuwe
gemeentebestuur na de ver-

De eerste bevindingen van de
nieuwe teammanagers bevestigen dat. In de brief aan de
gemeenteraad staat: ‘aan de basis moet nog echt veel gedaan
worden’. En ‘de spankracht van

de zittende medewerkers wordt
op de proef gesteld’. Er is een
achterstand, vooral bij de ‘nietsexy’ onderwerpen zoals de
burgemeester verwoordde. In
een uitwerking zijn de benodigde bedragen uitgewerkt in
vijf categorieën, van zeer urgent tot urgent. Het gaat onder
andere om medewerkers voor
de facilitaire dienst, tijdelijke
teammanagers, de basisregistraties en het applicatiebeheer
computers. De laatste twee posten worden in samenwerking
met de gemeente Hilversum
voorbereid. Als Wijdemeren in
de toekomst zou fuseren met
zijn buren, kunnen de kosten

Politiek café met
Jeanine Hennis
KORTENHOEF- In het kader
van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart a.s. organiseert de VVD Wijdemeren
op zondagmiddag 11 maart in
Ottenhome een open bijeenkomst met Jeanine Hennis en
Jan Huitema.
De VVD nodigt u van harte uit
om bij deze discussiebijeenkomst aanwezig te zijn. Jeanine
Hennis, Tweede Kamerlid van
de VVD, voormalig minister
van Defensie en inwoonster van
onze gemeente, en Jan Huitema, VVD-Europarlementariër
en melkveehouder in Friesland,
geven inleidingen over actuele

politieke ontwikkelingen en zullen uw
vragen beantwoorden. Uiteraard kunt
u onze kandidaten
voor de gemeenteraadsverkiezingen
ook ontmoeten en
vragen stellen. De
leiding is in handen van Eric Kroese, voorzitter
VVD Wijdemeren.
Aanmelden
De inloop is vanaf 14.30 uur
inloop. Tussen 15.00 en 17.00
uur is de discussie 17.00 uur.
Er is gelegenheid tot napraten.
Locatie is Ottenhome, Zuwe 20

lager uitvallen. Burgemeester
Ossel: “Voor het geheel geldt
dat het een dynamisch proces
is. Dingen kunnen veranderen.
We moeten de tijd nemen om
het te laten groeien.”
Op zijn wensenlijstje voor de
periode 2018-2022 staat bijvoorbeeld een bestuursadviseur (€ 75.000) die het gemeentebestuur adviseert bij nieuwe
vraagstukken. En die ook B&W
ondersteunt bij de samenwer-

Gedoe over
geheimhouding
Het besluit over de bouw van
het Cultureel Centrum Kortenhoef heeft een staartje dat de
gemoederen binnen de politieke bubbel van Wijdemeren
vorige week donderdag tijdens
de commissie Bestuur en Middelen ﬂink bezig hield. Het gaat
over geheimhouding die na de
commissievergadering van 25
januari geschonden zou zijn
door wethouder Theo Reijn.

te Kortenhoef. Het is een open
bijeenkomst, iedereen is welkom. U hoeft geen lid van de
VVD te zijn. Wij stellen het op
prijs als u zich aanmeldt vóór
7 maart a.s. door een e-mail te
sturen naar Jan Klink (jjjklink@
gmail.com).

king met de regio Gooi- en
Vechtstreek en grote verbanden
als de Metropool Amsterdam.
Maar ook is een budget nodig
voor ziektevervanging, een bedrijfscontactfunctionaris, een
helpdeskmedewerker en een
toezichthouder op de langere
termijn. Nu worden deze taken intern opgelost, maar de
politieke partijen zouden bereid moeten zijn om het in een
toekomstige begroting op te
nemen.

In een vertrouwelijk beraad
kwamen alle partijen overeen om de aanvulling van het
extra budget van 30.000 euro
voor het theater op de Parklaan
op de raadsagenda te plaatsen. Wethouder Reijn meldde
deze uitslag telefonisch aan de
verslaggever aan de Gooi- en
Eemlander en per mail aan de
andere media.

OLib-raadslid Robby Israel
kwam met vragen waarin hij
schreef over schending van
de geheimhoudingsplicht. Nu
bleek vorige week dat het andere OLib- raadslid Martin Vuyk
aan Reijn gesuggereerd had de
pers in te lichten. Vuyk ging er
niet op in tijdens de commissievergadering, hij wilde niet
uit de school klappen. Op voorstel van D66 ‘er Joost Boermans
wordt de kwestie nu besproken
in het fractievoorzittersoverleg.
De gemeente Wijdemeren worstelt wel vaker met geheimhouding en vertrouwelijkheid. Het
is opvallend dat er van vertrouwelijke overleggen geen notulen en bandopnames worden
bewaard. Dat maakt een democratische controle achteraf
onmogelijk.
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Koud hè?
Warm aanbevolen:
Saucijzenbroodje

€ 1,40
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Bezorger gezocht
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger
in ‘s-Graveland en Kortenhoef om op woensdag
ons Weekblad Wijdemeren te bezorgen’
Ben je geïnteresseerd om
Weekblad Wijdemeren te bezorgen?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Ons doel is een gemeente die haar taken en
plichten voor de inwoners van Wijdemeren
goed kan uitvoeren en ervoor zorgt dat de
dorpen sterk en hetzelfde blijven.
Om dit te kunnen doen, moeten wij accepteren dat
we dit niet meer als kleine gemeente kunnen.
Wij willen uiteindelijk naar één gemeente toe in de
regio Gooi en Vecht met als tussenstap een fusie
met Hilversum. Dit is nodig om zo snel mogelijk
genoeg kracht te hebben om de gemeentelijke
taken en plichten goed uit te voeren.

PvdA-Groenlinks-Wijdemeren.nl Twitter: @PvdAGroenLinksW

Bestuurlijke Toekomst

Lezers schrijven...
Kappen die zooi?
Het Ankeveensepad bij de r.k.
kerk, waar normaliter spechten hun klopjacht hoorbaar
houden in het bomenrijke
kerkparkje, is de afgelopen
week ernstig verstoord door
hels gekrijs van zaagmachines.
De bomen in de pastorietuin
gingen er krakend aan. Een
van de projectontwikkelaars
is het zat om met de gemeente en de bewoners van de
kerktuin in goed overleg te
komen tot een voor alle partijen aanvaardbare afronding
van hun bouwplannen. Deze
botte ontwikkelaar besloot
om de grond alvast een beetje
bouwrijp te maken door deze
indrukwekkende
bomenrij
zonder pardon om te laten zagen. Toegepaste tactiek van de
verschroeide aarde. Hoe geld
en boosheid een mens kunnen

verblinden. In de rij staan ook
enkele monumentale eiken.
Blijven die?
Destijds heeft het kerkbestuur
bij verkoop van de grond enige woningbouw in principe
mogelijk gemaakt. Dat het tot
een massaal bouwplan zou
kunnen leiden heeft het kerkbestuur nooit voorzien en dat
doet er dan ook alles aan om
de schade tot een minimum te
beperken.
Het smalle Ankeveensepad
deugt trouwens absoluut niet
voor woningbouw. De geplande huizen zijn tot aan de weg
getekend. De sloot zou daarvoor eerst gedempt moeten
worden. Je zult er maar willen
wonen voor veel poen. Je te
smalle achtertuintje ligt namelijk permanent in de schaduw,
terwijl de kerk heerlijk in het

zonnetje bakt. Die donkere
achtertuin ligt dan wel aan
een nieuw gegraven sloot, zodat je je trotse zeilboot achter
je huis kunt leggen. Maar wat
stelt dat voor als je even verderop lid van een gezellige
zeilclub kunt zijn? Gelukkig is
het laatste woord over bouwplannen nog niet gezegd; er
is nog geen bouwvergunning
afgegeven. Tot genoegen van
veel dorpsgenoten staat in het
gemeentelijk jaarverslag dat
bebouwing op het beroemde
schapenweitje aan de andere
kant van het pad deﬁnitief van
de baan is. Zo blijft er tenminste nog een beetje groen van
dit landelijk bekende wandelweggetje over.
Anne R. Fortuin,
Nederhorst den Berg

Thuis wonen met dementie
Een op de vijf volwassenen
krijgt dementie. Elke dag komen er nieuwe diagnoses bij
en krijgen mensen te maken
met verdriet, vragen en zorgen.
Om de juiste ondersteuning
te vinden en mantelzorgers
te helpen bij het zoeken naar
passende hulpmiddelen, organiseerde de gemeente drie bijeenkomsten over thuis wonen
met dementie, in de Emtinckhof, de Kuijer en Veenstaete.
Door: Saskia Luijer
“Wat is het juiste antwoord op
de juiste vraag?” Met deze zin
opende Doret Brandjes de bijeenkomst. Brandjes is projectleider van FIT, een onderzoek
in de regio Gooi en Vechtstreek
naar passende ondersteuning
(een goede ‘ﬁt’) zodat mensen
met dementie zo lang mogelijk
op een prettige manier thuis
kunnen wonen.

“Sta ook een stil bij de
andere dimensies” zei ze.
“Waar geniet iemand van?
Bij welke momenten staat
het plezier voorop?
Maar om het juiste antwoord
te kunnen geven, moet je eerst
weten wat de precieze vraag
is. Voor een goede vraagverheldering is daarom een ervaringsboekje en een kaartenset
ontwikkeld waarmee de casemanager dementie op een makkelijke manier het gesprek kan
voeren. Hierbij komen thema’s
naar voren als: gezondheid,

geestelijk welzijn, dagelijkse
bezigheden, wonen, sociale relaties en plezierige activiteiten.
Keuzehulp
Niet alleen tijdens het gesprek
met de casemanager maar
ook online, op www.ﬁt-keuzehulp.nl, kunt u deze vragen
beantwoorden. Ze zijn een
hulpmiddel om duidelijker
te maken waar de problemen
spelen en wat de belangrijkste
dingen zijn. Daarbij benadrukte Brandjes om niet alleen de
nadruk te leggen op de ziekte.
“Sta ook een stil bij de andere
dimensies” zei ze. “Waar geniet
iemand van? Bij welke momenten staat het plezier voorop? En
stel bijvoorbeeld eens de vraag:
wat zou u nog graag willen in
uw leven?”
DemenTheek
Als de vragen eenmaal helder
zijn, wordt het makkelijker om
de juiste ondersteuning en/of
materialen te kiezen. Want het
vinden van een passende op-

lossing is echt maatwerk. Daarbij wees Doret Brandjes op de
DemenTheek die gevestigd is in
de Emtinckhof in Loosdrecht.
In de DemenTheek kunt u informatie krijgen en handige
materialen bekijken en gratis
lenen. Zo kunt u uitproberen of
het product ook voor u werkt,
voordat u iets aanschaft waar u
misschien niets aan heeft.
Brandjes liet bijvoorbeeld een
aangepaste telefoon zien, met
foto’s i.p.v. cijfers op de voorkeurstoetsen. Maar ook een
GPS-systeem, sensoren, een
dagritmeklok en praatknop.
Alle mensen uit de regio Gooi
en Vechtstreek met dementie
en hun mantelzorgers kunnen
gebruik maken van de DemenTheek. Deze is wekelijks
geopend op dinsdagmiddag
tussen 14.00 en 16.00 uur en op
woensdagochtend tussen 10.00
en 11.30 uur. Zeker een bezoekje waard!
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Russisch-orthodoxe muziek in Stalpaertkerk
‘s- GRAVELAND- Op vrijdag 16
maart ontvangt de Daniël Stalpaert Stichting het Kamerkoor
Oktoich dat zich toelegt op de
Russisch-orthodoxe kerkmuziek. Het belooft een bijzonder
mooi concert te worden.
De voorbereidingstijd voor
Pasen is zowel spiritueel als
muzikaal een van de mooiste en rijkste periodes uit het
kerkelijk jaar en heeft daarom
vele componisten geïnspireerd
de hymnen van oude kerkvaders op muziek te zetten. De
gezangen uit de 40-dagen tijd
hebben vaak een beschouwend,
naar droefheid neigend karakter. Maar in deze mineur-tonen
klinkt hoop op de ontmoeting
met het licht, aan het einde van
een lange zwerftocht van berouw en inkeer. Hoop op het

hervinden van de oorspronkelijke icoon, de ongeschonden
beeltenis.
Dorpsgenoten
Dorpsgenoten Marian Wiener
en Gert Smallenburg zingen
respectievelijk als sopraan en
tenor bij dit koor. Gert rijdt al
zeven jaar een keer per week
naar de kapel van de OLVG in
Amsterdam. ”Het is best pittig om mee te kunnen zingen,
je moet ook auditie doen om
mee te doen. Ook de taal is een
uitdaging, maar we krijgen de
tekst fonetisch op papier. Hoewel er ook Russische leden zijn
die het per se in het Cyrillisch
willen zingen.” Het koor heeft
een uitgebreid repertoire, vanaf
de Middeleeuwen tot de moderne componisten. Alle liederen worden a capella gezongen,

wat het geheel een extra dimensie geeft. “Ik vind het magische
klinken, zo vol emotie. Echt
prachtig” sluit Gert Smallenburg af.
Oktoich
Kamerkoor Oktoich is in 1996
opgericht door Aliona Ovsiannikova en vierde vorig jaar het
20-jarig bestaan. Het koor legt
zich toe op Russisch-orthodoxe
kerkmuziek en heeft vele malen
op binnen- en buitenlandse podia gestaan. Onder andere tijdens het Festival Oude Muziek
(Utrecht, 2004), het Gergiev
Festival (Rotterdam, 2004), Tanejev Festival (Londen, 2007),
Grachtenfestival (Amsterdam,
2009) en het Oestvolskaja Festival (Amsterdam, 2011). Oktoich behoort in Nederland tot
de top van de amateurkoren en

wordt geprezen om de prachtige expressie, van heel zacht
tot heel krachtig. Het weet de
echt Russische vloeiende lijnen prachtig te brengen in een
mooie, warme a capella koorklank. Aliona Ovsiannikova,
geboren in Moskou en opgegroeid in Amsterdam, studeerde kerkmuziek aan de Theolo-

Oktoich tijdens een reis
door Georgië
gische Academie in Leningrad
(Sint-Petersburg) en was nabij
die stad vervolgens ook werkzaam als dirigent. Naast Oktoich leidt zij, sinds 1990, het
koor van de Russisch-orthodoxe kerk in Amsterdam.

Expositie van ‘De Negen’ in de Oude School
KORTENHOEF- ’De Negen’ is
een groep van 9 beeldend kunstenaars, die al sinds jaar en
dag elkaar wekelijks treﬀen in
de Oude School te Kortenhoef
om samen te schilderen en te
tekenen. U kunt de expositie
van ‘De Negen’ bezoeken op
3 en 4 maart tussen 11.00 en
17.00 uur.

wordt nog regelmatig geciteerd.
Toen hij 10 jaar geleden moest
stoppen hebben ze besloten
met elkaar verder te gaan. Vanwege zijn rake kijk op momenten als het even niet wilde lukken, kijken zij nu kritisch naar
elkaars werk en inspireren elkaar. Zo kunnen we nog steeds
van elkaar leren.

In de loop der jaren zijn ze allemaal ooit bij beeldend kunstenaar Pieter Schouten terecht
gekomen. Onder zijn bezielende leiding hebben ze heel veel
geleerd en allemaal hun talent
verder kunnen ontplooien. Hij

Bonte verzameling
Deze groep is een bonte verzameling van heel verschillende
mensen met heel eigen stijlen
en thema’s. Kleurrijk en soms
uitbundig, maar wel heel verschillend, zijn de schilderijen

van Tony Beijdorﬀ en Lony de
Wit. Het werk van Loes Koopman en Gea Lamme is meer ingetogen en licht speelt er een belangrijke rol in. Marly Niessink
is gefascineerd door het heelal
en de krachten van de natuur.
Gerda la Croix is de aquarellist
onder hen, zij maakt sfeervolle
stadsgezichten van Amsterdam. De fascinatie van Janny
Nieland gaat uit naar de natuur,
ze weet dat in haar schilderijen
prachtig vorm te geven. Het
werk van zowel Trudy Rook
als Ita Verwey is zeer divers,
zowel abstract als ﬁguratief, uiteenlopend van onderwerp en

Boek over boekenliefde door
Johanna Kessler
’s-GRAVELAND- De ’s-Gravelandse fotograaf Johanna
Kessler (1954) werkte ruim
25 jaar als psychoanalyticus.
In 2014 gooide zij het roer rigoureus om. Sindsdien is zij
fulltime met fotograﬁe bezig.
Haar belangstelling voor wat
mensen bezielt en drijft is echter onverminderd gebleven. Zij
maakte ‘We love Books’.
Als fotograaf maakt ze graag
‘totaalportretten’ van opmerkelijke en eigenzinnige mensen;
hoe zij bezijden de massa leven.
Zij kiest het liefst onderwerpen
of thema’s die ook een bepaalde maatschappelijke relevantie
of urgentie hebben; rondlopen
met een fototoestel is niet vrijblijvend.

In haar boek We love Books
komen deze aspecten samen.
In een periode van twee jaar
portretteerde zij tientallen boekenliefhebbers uit Nederland
en België, van 19 tot 101 jaar,
en tekende zij hun verhalen op.
Dorpsgenoot Pieter van Walbeek, ex-predikant van de NHkerk te Ankeveen, is een van de
52 portretten.
Kessler zocht de boekenliefhebbers op, omdat boekenverzamelingen steeds vaker in papiercontainers verdwijnen en er
door de overheersende digitale
beeldcultuur anno 2018 zorgwekkend minder van papier
wordt gelezen. De geportretteerden, oud en jong, breken
een lans voor het tastbare boek
en maken levendig invoelbaar

gebruikmakend
van natuurlijke
materialen. Dit in
het kort om u een
idee te geven van
de diversiteit van
hun werk.
Op hun website
www.denegen.eu
stellen alle kunstenaars zich uitgebreider aan u
voor en kunt u alvast wat van
hun werk bekijken. Ze kijken er
naar uit om u op 3 en 4 maart
op hun expositie te verwelkomen. Alle kunstenaars zijn beide dagen zelf aanwezig.

De Oude School; Kortenhoefsedijk 145; Kortenhoef; openingstijden van 11.00 tot 17.00;
www.denegen.eu

waarom boeken begeerlijk zijn
en welke betekenis het verzamelen en lezen van tastbare
boeken heeft. We love Books
bevat naast de foto’s met verhalen ook vijf boeiende essays van
gezaghebbende schrijvers over
het raadsel van de eeuwenoude
liefde voor boeken.
We Love Books,
Boekenliefhebbers in woord en
beeld; € 29,95;
ISBN: 978-94-92052-43-8

De Lokale Partij

.č56
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Lezers schrijven...
WIJDEMEREN

GS van N-H als nieuwe ‘Gooise Moordenaar’

KOERSEN OP
KRACHTIGE DORPEN
BREED FUSEREN - NIET ALLEEN MET HILVERSUM

Sieta Vermeulen Nederhorst den Berg

J

Lijst 4

J

Plaats 1

Ik ga voor:
J Goed en betaalbaar wonen (geen hoogbouw), vooral in
het middensegment
J Lokale bedrijven zoveel mogelijk betrekken bij opdrachten
van de gemeente
J Duurzaamheid in het belang van onze kinderen en
kleinkinderen
Jan Klink Loosdrecht

J

Lijst 4

J

Plaats 2

Ik ga voor:
J Volop de ruimte bieden aan recreatie, toerisme en andere
vormen van bedrijvigheid
J Een fijne leefomgeving rondom onze dorpen, met ruime
aandacht voor landbouw en natuur
J Een professionele, zakelijke en rechtvaardige gemeente
Sorrel Hidding Nederhorst den Berg

J

Lijst 4

J

J

Lijst 4

J

zoals die nu worden geleverd
door de meerderheid van de
gemeenten in ons gewest. Wijdemeren2020 heeft al duidelijk
gewezen op deze gevaarlijke
ontwikkeling en bijna 40% van
de kiesgerechtigden heeft zich
achter dit standpunt opgesteld.
Na het verschijnen van Weekblad Wijdemeren resten nog
20 dagen tot de gemeenteraadsverkiezingen. Het is de
laatste kans om de toekomst
van de Gooi- en Vechtstreek
en die van onze gemeente te
verdedigen tegen de nieuwe
‘Gooise Moordenaar’. Want de
strijd is nog niet gestreden. Zo
vermeldt Twijnstra Gudde in
‘7 misvattingen over gemeentelijke herindeling’, 25.06.2013
: ‘Gemeenten die niet willen
fuseren hebben enkele mogelijkheden om zich te verzetten’.

Zo is het mogelijk het fusievoornemen in de Tweede of
Eerste Kamer te doen stranden.
Maar dan is wel stevig raadsbreed verzet tegen GS nodig.
En daar ontbreekt het nu juist
aan in de huidige samenstelling van de raad. Door de
juiste keuze van de stemgerechtigden van Wijdemeren
op 21 maart kan dat echter
worden gecorrigeerd. De politieke programma’s maken de
goede keuze makkelijk. Van
PvdA/GroenLinks, O.Lib en
CU moeten we het niet hebben. CDA, D66 en VVD zijn
twijfelgevallen. Echt duidelijk
anti-fusie zijn DLP en Dorpsbelangen. Stemmen op een van
die twee dus.
Hans Hof,
Dwarsweg 18, Horstermeer.

Plaats 3

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

Michiel van Balen Breukeleveen

In de G&E van 14 februari
stond een artikel met de kop
‘Gooise Moordenaar’ keert terug. De kop en het artikel gingen over de activiteiten van de
Mirt-planologen betreﬀende
het toekomstige gebruik van
Gooise gronden voor verkeersinfrastructuur die beoogt
Amsterdam beter vanuit het
Gooi bereikbaar te maken.
Toekomstig gebruik dat wij in
Wijdemeren niet zouden moeten willen.
Door het drammende fusiebeleid van GS wordt het gevaar
steeds groter dat het huidige
aangename proﬁel van Gooien Vechtstreek wordt ‘vermoord’. Immers als het einddoel (Gooistad met Hilversum
als ‘Centrale’) van GS wordt
bereikt, is er geen sprake meer
van voldoende tegenkrachten

Plaats 4

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

www.vvdwijdemeren.nl



DorpsBelangen luistert wel naar iedereen
In de politiek worden argumenten uitgewisseld en is er
debat. DorpsBelangen doet
daar uiteraard vol overgave
aan mee. Luistert naar álle argumenten. Dat wil niet zeggen
dat wie het hardst schreeuwt,
gelijk heeft. Middenin de gesprekken over zelfstandigheid
van Wijdemeren en een dreigende fusie met Hilversum,
bereidt O-Lib een motie voor.
O-Lib vindt: ‘De provincie
roept iets en dan gaan wij maar
met de pootjes omhoog liggen
en wachten op wat er gebeuren
gaat’.
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voorgesteld dat alleen degenen
die in hetzelfde straatje denken als ‘Haarlem’, mee mogen
praten met de schreeuwende
provincie. Heren Vuyk en Israel, Liberaal staat voor vrijheid. Van denken en doen en
iedereen in zijn of haar waarde
laten. Voer dus gewoon open
gesprekken en niet alleen met
andere angsthazen. Kiezer, leer
hiervan en laat u zich bij de gemeenteraadsverkiezingen niet
bedonderen.
Fractie DorpsBelangen,
Ria Hennis en René Voigt

Goed uit de voeten kunnen
dankzij valpreventiecursus
KORTENHOEF- Met het ouder
worden neemt het uithoudingsvermogen af, vermindert
de spiermassa en wordt de reactiesnelheid minder. De kans
op vallen neemt hierdoor toe.
Doordat ook de botdichtheid
afneemt, is de kans op botbreuken bij het vallen aanzienlijk hoger.

0HWHONDDU

De O-Lib heren Vuyk en Israel
hebben altijd angst dat de democratie geweld wordt aangedaan. Nu er een fusie door onze
strot wordt geduwd, daarmee
de democratie keihard buitenspel wordt gezet, geven de exVVD-ers niet thuis. Erger nog,
zij geven zich over, uit angst
voor de provincie. D66 haalde
eerder deze week landelijk de
hoon op zich door het (altijd
door de Democraten gekoesterde) referendum overboord
te zetten.
Op lokaal niveau stapt O-Lib
nu al van principes af. Er wordt

Afgelopen november is in
Loosdrecht de valpreventiecursus ‘Beter in Balans’ georganiseerd. Deze cursus, georganiseerd door fysiotherapeut
Frieda Verheul van Fysiotherapie Inovum, zal dit voorjaar
ook in Kortenhoef aangeboden
worden. “De nadruk van de
cursus ligt op het voorkomen
van vallen en het verminderen

van de angst om te vallen” aldus
Frieda. “Naast handige tips over
mobiliteit en balans worden
praktische oefeningen gegeven
om de balans en het evenwicht
te trainen. Spierkracht, coördinatie en balans kan natuurlijk je
op elke leeftijd en op elk niveau
trainen, maar wanneer er sprake is van een verhoogd valrisico
is gericht trainen onder begeleiding van een professional van
belang.”
De cursus wordt gegeven vanuit het Behandel- en adviescentrum van Inovum. “Naast fysiotherapeuten werken wij hierin
samen met andere behandelaren zoals ergotherapeuten. Zij
geven ook een deel van de valpreventiecursus. Ergotherapeut
Anuschka Langelaar kan tips

geven over de veiligheid in de
woning en kan waar nodig adviseren over hulpmiddelen en
het gebruik daarvan.”
Op donderdag 22 maart om
11:00 u. start de cursus in Veenstaete in de fysiozaal, bereikbaar via ingang Oost. De cursus
bestaat uit 4 bijeenkomsten
van 1 uur en de kosten bedragen €45,-. Dit is inclusief cursusmap en testmateriaal. Voor
aanmelden of meer informatie
over de cursus ‘Beter in Balans’
kunt u contact opnemen met
Behandel- en adviescentrum
Inovum, afdeling Fysiotherapie. Telefoonnummer 035 - 58
88 492 of per e-mail via fysio@
inovum.nl.
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5 maart: infoavond
isolatiemaatregelen

Verkiezingsdebat
Officiële
bekendmakingen

Op donderdag 15 maart is het tweede
verkiezingsdebat. Acht lijsttrekkers gaan
met elkaar de strijd aan over de toekomst
van Wijdemeren en andere onderwerpen.
Locatie: Bibliotheek Loosdrecht,
vanaf 20.00 uur.

#mooiWijdemeren
@dutchgirlsgonature
Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Stempassen
in aantocht!

>

Op woensdag 21 maart zijn
er verkiezingen voor de leden
van de gemeenteraad en is er
een landelijk referendum voor
de Wet op de Inlichtingen en
Veiligheidsdiensten.
Afhankelijk van uw stemgerechtigdheid
ontvangt u uiterlijk woensdag 7 maart per
post één of twee stempassen. U ontvangt
de stempas(sen) op het adres waar u op
maandag 5 februari 2018 ingeschreven
stond. De kandidatenlijsten volgen een
week voor de verkiezingen. Bewaar de
stempas(sen) zorgvuldig. Zonder stempas
kunt u namelijk niet stemmen.

Stempas kwijt?
Bent u uw stempas kwijt, dan kunt u een

nieuwe pas opvragen. Dit kan tot 16 maart
schriftelijk en tot en met 20 maart, 12.00
uur mondeling bij de afdeling burgerzaken
in het gemeentehuis. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. Mocht u alsnog
uw oude stempas terugvinden, dan kunt u
daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Iemand anders laten stemmen
Kunt u zelf niet stemmen? Dan is het
mogelijk om een andere inwoner uit
Wijdemeren voor u te laten stemmen. Vul
hiervoor de achterkant van de stempas in,
samen met de persoon die u wilt machtigen. Hij of zij kan dan, gelijktijdig met het
uitbrengen van zijn eigen stem, ook voor
u stemmen. Dit kan niet op twee aparte
momenten. Geef de persoon die u mach-

9 en 10 maart

Doe mee met NLdoet
Zomerklaar maken van watersportfaciliteiten. Wilgen knotten langs
de Vecht. Helpen in een kwekerij.
Balkons opfleuren. Er zijn een
aantal leuke NLdoet-klussen in
Wijdemeren.
NLdoet is de grootste vrijwilligersactie in
Nederland en is dit jaar op vrijdag 9 en
zaterdag 10 maart. Medewerkers en het
college van de gemeente Wijdemeren doen

weer mee. U ook? Aanmelden kan op
www.nldoet.nl.

Klussen aanmelden
Heeft uw vereniging, instelling, school
of organisatie nog een karwei liggen
waar u tegenaan hikt? Meedoen betekent extra handen, nieuwe netwerken
en naamsbekendheid voor uw organisatie. Aanmelden kan tot en met 8
maart op www.nldoet.nl.

30 dagen gezonder

Welke gewoonte wil jij graag aanpakken? Meer bewegen? Je mobiel vaker
wegleggen? Op tijd slapen? Van 1 tot
30 maart organiseert GGD Gooi en
Vechtstreek de actie ‘30 dagen gezonder’. Doorbreek een oude gewoonte
of start een nieuwe en meld je aan
op www.30dagengezonder.nl. Voor de
start en tijdens de 30 dagen steunen zij
je met tips en adviezen zodat je het volhoudt. Doe ook mee!

tigt ook een kopie van uw identiteitsbewijs
mee. De gemachtigde mag maximaal twee
stemmen uitbrengen voor anderen.

Volmacht intrekken
Bent u uiteindelijk toch in de gelegenheid
om zelf te gaan stemmen? Dan kunt u de
onderhandse volmacht intrekken. Vraag de
tot volmacht omgezette stempas terug bij
de gemachtigde. Met deze stempas kunt u
stemmen.

Start boomonderhoud

Begin maart gaan we aan de slag met
(snoei)werkzaamheden in ’s-Graveland,
Kortenhoef en Ankeveen. We starten
met kwetsbare bomen, bijvoorbeeld op
de Oranjeweg in Kortenhoef.
U kunt digitaal volgen wanneer de
bomen in uw straat gesnoeid worden:
www.wijdemeren.nl/bomenonderhoud2018. Helpt u mee door uw auto
op een andere plek te parkeren als
aannemer Pius Floris in uw straat aan
het werk is? De werkzaamheden duren,
volgens de planning, tot eind maart.

Meer informatie

>

Voor uitgebreide informatie kijkt u op
www.wijdemeren.nl/verkiezingen2018.
Of neem contact op met de afdeling
burgerzaken op telefoonnummer 14 035
of via verkiezingen@wijdemeren.nl.

Van 5 tot en met 18 maart vindt een
verkeersonderzoek plaats op provinciale
weg N201 tussen Hilversum en Schiphol.
Langs het tracé worden camera’s geplaatst die de verkeersstromen in kaart
brengen. De N201 is binnen de provincie
Utrecht de weg met de meeste vertraging. Het onderzoek is onderdeel van
het programma Toekomst N201 waarin
gewerkt wordt aan een toekomstbestendige N201.

>

Verkeersonderzoek N201

Denk mee over naam pier

Voor de nieuwe pier in de
Porseleinhaven is de gemeente op
zoek naar een leuke naam. Suggesties
kunt u tot 15 maart mailen aan
mw. E. Koelemeij via
e.koelemeij@wijdemeren.nl. De winnaar
krijgt als prijs een tegoedbon voor de
huur van een sloep voor een halve dag,
inclusief picknickmand.

Wijdemeren
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5 maart: informatieavond isolatiemaatregelen
Koud is het hè! Heeft u een koophuis, dan heeft u vast wel eens
nagedacht over de isolatie van uw
woning. We trekken u graag over
de streep om echt aan de slag te
gaan. Kom daarom op maandag
5 maart naar de informatieavond
over isolatiemaatregelen.

Tot en met 31 maart 2018 krijgen particuliere woningeigenaren via het Duurzaam
Bouwloket 10 procent korting op de vierkantemeterprijs voor spouwmuurisolatie,
dakisolatie, vloer- en bodemisolatie. Via
www.duurzaambouwloket.nl/isolatieactie
kunt u een vrijblijvende offerte met korting
aanvragen.

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 vocht- en tochtproblemen. Goede redenen om aan de slag
te gaan!”

Programma en aanmelden

Kortingsactie
De informatieavond sluit aan bij een lopende kortingsactie voor isolatiemaatregelen.

Bent u benieuwd hoe uw woning (verder)
geïsoleerd kan worden? Kom langs op
maandag 5 maart vanaf 19.15 uur in het
gemeentehuis van Wijdemeren (Rading 1,
Loosdrecht). Het gemeentelijk Duurzaam
Bouwloket vertelt u meer over de isolatiemogelijkheden, u kunt kennismaken met
de nieuw opgerichte energiecoöperatie
Wijdemeren én met bedrijven die de isolatiemaatregelen kunnen uitvoeren.
Meer informatie en aanmelden via
www.wijdemeren.nl/informatieavondisolatie.

Eerste Starterslening in Wijdemeren
De eerste Starterslening in
Wijdemeren is een feit! Bert
Winkelhorst (26) kocht onlangs zijn
eerste huis in Loosdrecht met hulp
van deze lening. Op 1 maart krijgt
hij de sleutel.

Gefeliciteerd! Hoe wist je
van de Starterslening?
“Ik las in deze krant dat de gemeente de
lening wilde gaan invoeren. Dat was precies
op het juiste moment. Ik had een huis op
het oog en dat was net te duur. Ik heb daarop de stoute schoenen aangetrokken en
wethouder Betske van Henten via Twitter
gevraagd wanneer ik er gebruik van zou
kunnen maken. Ik dacht: ik voldoe aan alle
voorwaarden, dat kan niet misgaan.”

Hoe ging de aanvraag
voor de lening?
“Heel snel en soepel. De aanvraagformulieren zijn begrijpelijk. Alle benodigde stukken heb ik opgestuurd naar het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).
Zij verstrekken de lening, de gemeente
geeft definitieve goedkeuring. Beide partijen helpen graag als je vragen hebt. In drie
weken was alles geregeld.”

En, heb je je droomhuis
gevonden?
“Ja, ik heb nu een leuk appartement
gekocht in Loosdrecht. Zonder de
Starterslening was dat niet gelukt. De huizenmarkt is niet erg prettig. De lening is
misschien zelfs wel noodzaak. Veel jonge-

Plantenbakken in De Meenthof
De grindbakken in De Meenthof in
Kortenhoef zijn vervangen door
twaalf nieuwe plantenbakken gevuld met maar liefst 2000 narcissen. Het initiatief is de ‘appel van de
maand’!
Samen met de winkeliersvereniging van De
Meenthof, wethouder Theo Reijn, raadsleden en de mannen van de buitendienst
werden de bakken gevuld. Tegelijk zijn er
PMD (plastic, metalen en drankkartons)-afvalbakken geplaatst. Een eerste stap richting het opknappen en verbouwen van het
winkelcentrum in Kortenhoef.

Onderhoud door winkeliers
De winkeliersvereniging blijft de bakken onderhouden. Zij planten ieder jaar nieuwe eenjarige planten en zorgen dat het netjes blijft.

Vrijwilligersvacatures
Inspiratie opdoen of een vrijwilligersinitiatief
aanmelden? Kijk eens op www.deappelboom.nl. Vergeet ook onze vrijwilligersvacatures niet! Er staan er ruim 30 op de site.

ren om mij heen blijven langer thuis wonen,
gaan op kamers of huren met hele hoge
lasten.”

Starterslening
De Starterslening helpt starters op de
woningmarkt tot en met 35 jaar bij het
kopen van een huis die in de huidige
markt niet bereikbaar is. De lening overbrugt het verschil tussen de prijs van
het huis en de hypotheek bij de bank.
Lees meer over de voorwaarden en de
procedure op
www.wijdemeren.nl/starterslening.

Wijdemeren
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Sporten met het jeugdsportfonds
Wil uw kind graag sporten, maar
weet u niet hoe u dit moet betalen?
Misschien kan het Jeugdsportfonds
helpen.
Het Jeugdsportfonds biedt mogelijkheden
voor kinderen van 4 t/m 18 jaar die om
financiële redenen niet lid kunnen worden
van een sportvereniging. Voor die kinderen
betaalt het sportfonds de contributie en in
bepaalde gevallen de sportmaterialen.

Aanvragen

Meer informatie

Als ouder kunt u niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds. Dit kan alleen door een intermediair worden gedaan.
Een intermediair is een professional die
betrokken is bij de opvoeding en verzorging
van uw kind. Denk hierbij aan juffen en
meesters, jeugdhulpverleners, buurtsportcoaches, een huisarts of maatschappelijk
werker.

Op www.jeugdsportfonds.nl staat meer
informatie over de bijdrage, de hoogte
van het bedrag, de sportmogelijkheden
en hoe u een aanvraag kunt indienen.
Hulp nodig bij het kiezen van een sport?
Neem dan contact op met de buurtsportcoaches van Sportservice ’t Gooi:
www.teamsportservice.nl/gooi.

Officiële bekendmakingen
>

Bouwen en wonen

28 februari 2018

Verlenging beslistermijn

Festiviteiten

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

Ankeveen

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Wout Hilhorsthof 6: realiseren Bed & Breakfast
(08.02.18)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 34: verbouwen serre (18.02.18)
- Zuidereinde 262: plaatsen dakkapel (08.02.18)

Kortenhoef
- De Kwakel 40: plaatsen zonnepanelen (09.02.18)
- Kikkerbeet 8: plaatsen dakkapel (14.02.18)

Loosdrecht
- Beukenlaan 50: verplaatsen uitrit (08.02.18)
- Dennenlaan 14: plaatsen dakkapel (13.02.18)
- Muyeveldse Wetering sectie E 1437: vervangen
beschoeiing (07.02.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 89: plaatsen dakopbouw
(12.02.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen signing op dak
(08.02.18)
- Rading 2a: realiseren twaalf wellness-ruimtes (13.02.18)
- Rading 2a: plaatsen jacuzzi’s bij twaalf recreatiewoningen (12.02.18)
- Ruysdaellaan 30: plaatsen twee dakkapellen (18.02.18)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 112a: aanpassen voor-en zijgevel
(19.02.18)
- Jacob van Ruysdaelstraat 6: plaatsen dakkapel
(02.02.18)
- Lange Wetering 69: plaatsen pergola (09.02.18)
- Machineweg 11: bouwen mantelzorgwoning (15.02.18)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.

- Stichts End 17 : plaatsen dakkapel

Loosdrecht
- Bloklaan 26: plaatsen bedrijfsgebouw

Breukeleveen
- Herenweg 85: verplaatsen uitweg (08.02.18)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan t.o. nr. 10a in de middenberm: plaatsen
kunstwerk (12.02.18)

Loosdrecht
- De Drecht sectie E1628: plaatsen beschoeiing (21.02.18)
- Horndijk 23a: herbouwen zeilschool/botenopslag
(21.02.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 106: gebruik loods in afwijking
van bestemming (20.02.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: bouwen vier woningen
(09.02.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 237a: omzetten bijgebouw/
botenhuis naar woning (09.02.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: plaatsen botenhuis en
aanbrengen beschoeiing (09.02.18)
- Rading 108a: plaatsen dakkapel (16.02.18)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 62a: plaatsen botenhelling (12.02.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Overig

Loosdrecht

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Industrieweg 3,
Loosdrecht
>

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12. van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van
8 februari 2018 het bestemmingsplan Industrieweg 3,
Loosdrecht gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan
Het plangebied ziet op het perceel Industrieweg 3 in
Loosdrecht. Het doel van het bestemmingsplan is de
bouw van een bedrijfshal en het gebruik daarvan mogelijk te maken. De bedrijfshal wordt voor een deel niet in
de geldende bouwvlek gerealiseerd. Het gebruik komt
niet voor in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld
met betrekking tot de toelichting en de regels.

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

Beroep

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Kennisgeving Incidentele
Festiviteiten

Onbekend per 31-10-2017
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

Een belanghebbende die bij de gemeenteraad tijdig
zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende
die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van
terinzageligging tegen het besluit beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Voorts kan
een belanghebbende gedurende de genoemde termijn
beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling
van het plan aangebrachte wijzigingen.
Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling
en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van
de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet
in werking voordat op dit verzoek is beslist.

- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32, op 24
maart 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.
> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

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

Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

’s-Graveland
- Maarssen’s Bouwbedrijf BV, Kininelaantje zuidzijde
/ hoek Zuidereinde, bouwplaatsinrichting op vier
parkeervakken van 1 maart tot en met 19 oktober 2018
(21.02.18)

Kortenhoef
- ’s-Gravelandse Muziekvereniging B.M.O.L., Zuidsingel
54, Voorjaarsconcert op 24 maart 2018 (22.02.18)

Loosdrecht

Persoonsregistratie
Voornemen ambtshalve
uitschrijving uit Basisregistratie
personen (BRP)
>

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te
wijzigen in de Basisregistratie.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.
Het betreft de volgende persoon:
R. Bomans, geb. 13-02-1998 uit te schrijven Land Onbekend per 09-02-2018

Beschikking ambtshalve
uitschrijving uit Basisregistratie
personen (BRP)
>

Meer informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de
heer F. Lieste, telefoonnummer (035) 65 59 446.

P.G. Koenders, geb. 20-12-1987 uit te schrijven Land

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

- ASC Hilversum Hurricanes, ’t Jagerspaadje 32, ontheffing schenktijden voor 24 maart 2018 (14.02.18)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen
deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij degene die het besluit genomen heeft.

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

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

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

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

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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FAMILIEBERICHTEN
Bedankt voor de overweldigende belangstelling,
lieve kaartjes en het medeleven na het overlijden
van mijn lieve man, onze vader, schoonvader
en opa

Arie van Houten
Corry van Houten–de Groot
Caroline & Gert-Jan
Patrick & Angelique
Harold & Maaike
&
Kleinkinderen
Nederhorst den Berg, februari 2018
Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van
de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc
bestand) opsturen voor maandag 12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm
per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Wijnands
Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50



Woensdag  februari 

Politiek

Politiek Café voor ondernemers
Op maandag 12 maart is er een
Politiek Café voor leden van
Ondernemend Wijdemeren bij
Restaurant de Otter.
Na de inloop, met borrel en
bittergarnituur vanaf 18.00 uur
en de opening door voorzitter
Wim Lorjé, zal het verkiezingsdebat vanaf 18.45 uur losbranden. Alle politieke partijen
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staan. Na aﬂoop is er een speciaal keuzemenu à € 17,50 voor
de gasten, met de keuze uit gebakken kogelbiefstuk, een motje tonijn van de grill of pikant
gewokte groenten.
Restaurant De Otter
Oud-Loosdrechtsedijk 131;
1231 LT Loosdrecht.

OLib wil dat fusiegesprek start
Omdat een fusie nu eenmaal
onvermijdelijk is, meent OLib
dat Wijdemeren ‘voortvarend
en zonder enige reserve de gesprekken met vertegenwoordigers van de gemeente Hilversum en de provincie moet
opstarten’, luidt de inhoud van

de motie die de Onafhankelijk Liberalen bij de volgende
raadsvergadering willen indienen.
Deze fusie voor Wijdemeren en
haar kernen kan alleen dán optimaal kan uitvallen, wanneer
het college en haar onderhan-

delaars op een constructieve en
positieve wijze de onderhandelingen voeren, schrijven Israel
en Vuyk. Die eraan toevoegen
dat ‘wethouders die zich niet
in het bovenstaande kunnen
vinden, niet te laten deelnemen
aan deze gesprekken’.

De Jeugdwet, hoe gaat het?
De Jeugdwet bestaat nu 3 jaar.
Wat gaat goed en wat kan (of
moet) er beter ? PvdA/ GroenLinks nodigen u graag uit voor
een openbare bijeenkomst
over de Jeugdwet. Op woensdag 7 maart tussen 20.00 en
22.00 uur in de Oude School,
Kortenhoefsedijk 145 te Kortenhoef. Na aﬂoop is er een
borrel voor belangstellenden.

voor de zorg aan jongeren in de
regio Gooi en Vechtstreek en
speciﬁek voor Wijdemeren. De
avond is opgezet in drie onderdelen: een inleiding door Flip
Dronkers, kinder- en jeugdpsycholoog, woonachtig in Wijdemeren; een inleiding door Rik
Post, coördinator sociaal domein/jeugd van de regio Gooi
en Vechtstreek. Tot slot een interactief deel door de inleiders
met de aanwezigen. Dit gesprek
staat onder leiding van Sandra
van Rijkom, wethouder PvdA/
GrL.

Achtergrond
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet ingevoerd en werden de
400 gemeenten in Nederland
verantwoordelijk voor de
jeugdhulp en jeugdzorg binnen hun grondgebied. Op 30
januari 2018, 3 jaar na dato, is
de eerste landelijke evaluatie
van de Jeugdwet verschenen,
opgesteld door het Ministerie van VWS. Zie htps://www.
rijksoverheid.nl/documenten/
rapporten/2018/01/30/rapport-eerste-evaluatie-jeugdwet.

Verkeersonderzoek
Vreelandseweg N201

den op basis van het kenteken.
Daarmee is bekend wat de herkomst en de bestemming is van
de diverse voertuigen. Bureau
Trajan voert het onderzoek uit
en anonimiseert de kentekens
na verwerking. Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten in mei beschikbaar.
Meer informatie: www.provincie-utrecht.nl/toekomstN201

De bijeenkomst heeft als doel te
bekijken wat de aanbevelingen
uit een landelijke evaluatierapport zijn en wat die betekenen

Van 5 tot en met 18 maart vindt
in opdracht van de provincie
Utrecht een verkeersonderzoek plaats op de provinciale
weg N201 tussen Hilversum en
Schiphol.
Langs het tracé worden came-
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hebben hun deelname toegezegd. Het ruim 1 uur durende
debat zal door ervaren voorzitter Rob Zieck in goede banen
worden geleid, al verwachten
de ondernemers dat hij ook een
plagerige vraag tussendoor niet
zal schuwen. Uiteraard zijn de
ondernemers benieuwd wat de
partijen voor de ondernemers
op hun programma’s hebben

ra’s geplaatst die in kaart brengen waar voertuigen de N201
oprijden, en waar ze de provinciale weg verlaten. De N201 is
binnen de provincie Utrecht de
weg met de meeste vertraging.
De camera’s registreren voertuigen die de N201 op- en afrij-

Oproep Hersenstichting
Collecte Ankeveen
Begin februari is in Ankeveen
voor de Hersenstichting gecollecteerd. In totaal is er € 667
opgehaald. Een heel mooi resultaat dat met een viertal lopers is bereikt.
De Hersenstichting zet alles op
alles om hersenen gezond te
houden, hersenaandoeningen

te genezen en patiëntenzorg te
verbeteren. Wilt u meer weten
over het werk van de Hersenstichting, kijk dan op de website: https://www.hersenstichting.nl/.
Bij de bewoners van de Cannenburgerweg en het aansluitende eind van de Stichtse Kade
wordt nog niet gecollecteerd

voor de Hersenstichting. Bent
u geïnteresseerd en ziet u het
belang in van het werk dat de
Hersenstichting doet, geeft u
dan op als collectant. Dit kunt
u doen bij Chris Tol via tol.
ankeveen@ziggo.nl of bel mij:
0633730088.
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Gemeenteraadsverkiezingen
21 maart 2018

Op 21 maart, dat mag u niet missen, zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In Wijdemeren doen maar liefst 8 partijen mee.
Uw huis-aan-huisblad wil zijn bijdrage leveren aan de communicatie
tussen kiezers en partijen. Deze week het derde dubbelinterview, tussen
Joost Boermans van D66 en Jan-Jaap de Kloet van Dorpsbelangen.

Cultuur
Cultuur is vanzelfsprekend zeer
belangrijk. Binnen de gemeente
is een rijke kunstcollectie, vooral
schilderijen. Wat dat betreft kennen
we een rijke historie. Met schilders
van naam zoals Gabriël, Van Beek,
Ritsema, Hamers, Van Voorden. Via
de kunststichting moeten de mooiste werken regelmatig worden tentoongesteld. Maar cultuur is meer
dan dat. Het is ook het rijke muziekleven met Amicitia, de Vriendschapskring, BMOL, onze koren
en dansgroepen. Natuurlijk ook toneelvereniging DSO. Cultuur is ook
de nalatenschap van de turfstekers,
de rietsnijders, de polderwerkers.
Noeste arbeiders. Ook dat is de basis van onze dorpen. De gemeente
moet initiatieven die dit koesteren
stimuleren.
Betrokkenheid
Natuurlijk regelmatig een peiling
houden onder de inwoners. Via een
stemronde of een enquête. Bovendien vaker duidelijk maken dat er
bij commissies kan worden ingesproken. Maar ook de dorpen in. Informatieavonden, raadsvergaderingen in de dorpen. Communicatie is
het allerbelangrijkste. De ‘gemeente’
moet vaker laten weten waar zij mee
bezig is. Via de pagina’s die er zijn in
de plaatselijke weekbladen en meer
via social media.
Subsidies
Initiatieven op allerlei gebied die
nieuw zijn ondersteunen met een
subsidie over drie jaar. Ook evenementen die zich hebben bewezen
blijvend ondersteunen om daarmee de waardering uit te spreken.
Daar moet de gemeente haar naam
aan verbinden. De bieb krijgt niet
onevenredig veel. Die heeft zich
namelijk ontwikkeld van een plek
waar boeken worden uitgeleend
tot een ontmoetingsplek waar veel
meer gebeurt. Op het gebied van
multimedia, cursussen en speciale
projecten.
Gemeenschappelijke regelingen
In de gemeenschappelijke regelingen regelen we zaken in gezamen-

lijkheid. Met goede argumenten
kun je wat bereiken met elkaar. Kijk
naar het openhouden van de scheidingsstations voor het afval. Of het
Plassenschap waar Wijdemeren een
belangrijke stem in heeft. Krachten
worden gebundeld en samen sta je
sterker. Is het democratische gat er
omdat je niet altijd je zin krijgt? Onzin. De invloed is er dus zeker wel.
Onderscheidend
Dorpsbelangen spreekt zich als
enige helder uit voor de zelfstandigheid en heeft dat altijd gedaan.
Wij gaan uit van onze eigen kracht.
Hebben als enige partij een enquête
georganiseerd om de mening van
de inwoners te peilen. Verder staan
al onze doelen in het teken van de
inwoners. Om er maar eens paar te
noemen; Goede sociale zorg, kwalitatief goed onderwijs, woningbouw
voor jong en oud en natuurlijk
schoolzwemmen!

Cultuur
Kunst en cultuur zijn essentieel voor de gehele samenleving. Het dient als bron van
creativiteit en houdt ons een spiegel voor.
Voor D66 draagt een goede en creatieve
kunst- en cultuursector bij aan een open en
verbonden gemeenschap. De gemeente zou
in onze optiek vooral nieuwe initiatieven tijdelijk moeten ondersteunen zodat ze daarna
op eigenkracht verder kunnen
Betrokkenheid
D66 vindt dat inwoners én ondernemers veel
meer betrokken moeten worden bij besluitvorming. En met name voordat besluitvorming plaatsvindt. Wil de gemeente bijv. een
straat herinrichten; neem dan eerst contact
op met ondernemers die in die buurt gevestigd zijn en omwonenden en vraag hen om
mee te denken. Benader mensen publiekelijk
en transparant en niet alleen de bekende inwoners. Ook wil D66 dat belanghebbenden
expliciet en vooraf worden uitgenodigd zodat ze niet achteraf geconfronteerd worden
met raadsbesluiten.
Subsidies
D66 is tevreden met het huidige subsidiebeleid. Natuurlijk zouden wij op onderde-

len meer wensen, maar het moet ook betaald worden. De OZB in Wijdemeren is
zeer hoog dus beloofd D66 geen cadeautjes.
Dorpsbelangen zegt bijvoorbeeld dat ze het
schoolzwemmen willen invoeren. Maar hoe
denkt Dorpsbelangen dat te organiseren en
te betalen? Willen ze alle leerlingen vanaf
groep 4 verplicht op zwemles sturen? Willen alle ouders dat ook? En hoeveel subsidie
krijgen de scholen voor de begeleiding, de
badmeester en de reiskosten? Of moeten de
ouders overdag vrij nemen voor die taken?
D66 wil dat niet en wil o.a. de werkdruk van
docenten juist verlichten. Wat de bibliotheek
betreft: Ze vervuld een zeer belangrijke sociale, maatschappelijke en culturele functie
in de dorpen, op onze scholen en in verzorgingshuizen. De subsidie is wat ons betreft
dus terecht.
Gemeenschappelijke regelingen
De democratische controle van gemeenschappelijke regelingen is te ver te zoeken en
aangezien ze over veel gemeenschappelijk
geld gaan is dat kwalijk. Neem de discussie over de 4e PMD -rolemmer. We krijgen
deze gewoon of we willen of niet. Drie jaar
geleden hebben wij gevraagd of we daar nog
iets over konden zeggen, maar de toenmalige VVD-wethouder en het huidig college
hebben het regio-idee volledig ondersteund,
zonder raadsdiscussie. D66 heeft uitgesproken ideeën hoe dit te verbeteren en wil mede
daarom uiteindelijk naar een krachtige Gooi
en Vecht-gemeente. Maar niet in de komende 4 jaar. Eerst een goed kernenbeleid met
dorpsraden.
Onderscheidend
D66 zorgt voor een goed, open en transparant bestuur die doet wat ze zegt. D66 kiest
voor goede en kwalitatieve zorg en wil geen
bezuinigingen op minima-regelingen. Een
verschil met deze coalitie (CDA, PvdA/
GrL. en DB): D66 wil wel krachtig inzetten
op duurzaamheid en wil dat alle nieuwbouwprojecten worden aangelegd volgens
de hoogst mogelijke duurzaamheids-eisen
waarbij aardgasvrij bouwen het uitganspunt
is en 0 op de meter het uiteindelijke doel.
D66 vindt dat er teveel bomen zijn gekapt.
Daarom willen wij dat- voor iedere door de
gemeente gekapte boom- een herplant-plicht
geldt. Verder onderscheiden we ons door de
direct gekozen burgemeester. Want hoewel
we zeer tevreden zijn met de heer Ossel willen wij een direct gekozen burgemeester.
Tenslotte: D66 is consequent en draait niet.
Wij zijn tegen een fusie tussen Hilversum en
Wijdemeren.
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Theater

Door: Herman Stuijver

Van Ankeveen naar Tanger
ANKEVEEN- Vorige week reed
Abdelhadi Baaddi tien keer
met zijn busje door Ankeveen
naar Tanger. Het was een speciale ervaring voor de acht passagiers om deze rijdende theatervoorstelling te beleven.
Vanaf het begin word je meegesleurd in het verhaal. Wachtend
in de Dillewijn komt een geagiteerde Abdel met gezwinde
pas op het achttal af. Hij heeft
haast, de jonge Marokkaan,
hup hup, of we kunnen helpen
met inladen. Gewillig gaan de
gasten aan de slag. Dan gaat
het witte petje op, vader komt
tevoorschijn, een lieve man,
die in gebrekkig Nederlands de
reizigers welkom heet. Er is nog
net ruimte voor de zes vrouwen
en twee mannen. We zwaaien
de familie uit en gaan op reis.
Van tevoren is de route op de
kaart uitgestippeld, langs Parijs
en Dijon naar de Spaanse kust-

plaats Algeciras en dan oversteken naar Tanger. Van het Stichtse End over het Hollandse deel
naar de rotonde op de Loodijk.
Die neemt de chauﬀeur wel
vier keer, want hoe weet je in
het drukke Parijs welke afslag
je moet nemen, in het weiland
zie je vaag de Eiﬀeltoren.

“Het busje zal nog vele
weken door Nederland
toeren. Een hele bijzondere
ervaring.”
Tussendoor wisselen vader en
zoon steeds van rol. Dat doet de
acteur schijnbaar moeiteloos.
Bij de benzinepomp is er tijd
voor de eerste pauze, waarin
het spel ‘Ik ga op reis en neem
mee’ wordt gestart. De tandenborstel en zaklantaarn worden
al snel vervangen door gevoelens als ‘tijd’ en ‘rust’. Dat leidt

tot een licht ﬁlosoﬁsche monoloog van
Abdel over dromen
en zekerheid. Vader
koos voor zekerheid
in Nederland en
zoon wil zijn droom
verwezenlijken
als
danser, wat vader
verafschuwt. Een cultuurclash. Gaandeweg
wordt de moeizame
verhouding duidelijk,
ze hebben nooit goed
met elkaar gepraat. Heel knap
schakelt de acteur over van vader op zoon en terug. Dat komt
mooi tot uiting in een scherpe
ruzieachtige dialoog, met zelfs
een paar Arabische termen.
Tussendoor worden de passagiers ook betrokken bij het
verhaal, als vader wil bidden op
z’n matje op de Loodijk. In de
snijdende februarikou wacht
men geduldig buiten. Gelukkig is er even later zoete thee.
In paniek weer die bus uit als
de motor oververhit raakt, de
rook in het busje dwingt je
naar buiten. Daar sta je midden

in Spanje, in een oranje hesje
voor de veiligheid. Morrend
besluiten de bezoekers om die
oude bus voort te duwen. We
komen bij de veerpont vlakbij De Molen. Daar begint het
lange wachten op de oversteek.
Dan schallen de straatklanken
van een typisch Marokkaanse
stad uit de boxen, met de Marokkanen voorin de bus voel je
de ﬁguurlijke warmte, terwijl
het buiten zeker 5 graden onder nul is. Dan na vijf kwartier
rijdt het gezelschap terug naar
de Dillewijn, zonder de teksten
van Abdel, maar met oude ge-

Ode muziekhelden
in Forever 27
ANKEVEEN – Op zaterdag 10
maart is er een Ode aan Muziekhelden in Forever 27 in
Theater De Dillewijn te Ankeveen (aanvang: 20.15 uur).

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
콯 0294 - 25 12 00
쾷 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Zorgeloos en gemakkelijk
een vakantie boeken

Alice & José
persoonlijk reisadviseur
,

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

Het afgelopen seizoen maakte
Erwin van Ligten grote indruk
in Ankeveen met zijn waanzinnige gitaarspel toen hij optrad
met Micheline Van Hautem. In
Forever 27 brengt hij, samen
met zangeres Beatrice van der
Poel een ode aan de ’27 Club’:
musici die allen op 27-jarige
leeftijd overleden: Janis Joplin,
Jim Morrison, Brian Jones, Kurt
Cobain, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, Jeﬀ Buckley, Robert
Johnson, e.a.
De muzikanten, die stierven
op 27- jarige leeftijd, inspireren
nog steeds en spreken voor ve-

len tot de verbeelding. Zo ook
voor Beatrice van der Poel en
Erwin van Ligten (beide 27+)
die er voor gekozen hebben
een programma samen te stellen met songs van deze club 27,
en daarmee de theaters in te
gaan. Zowel de verhalen achter
de muzikanten als hun muziek
zijn geweldige bouwstenen
voor een inspirerend theaterconcert. Erwin en Beatrice
interpreteren de songs op een
eigen manier, waarbij het karakter en herkenbaarheid van
het stuk bewaard blijft, maar
de muziek een extra dimensie
krijgt door het creatieve bluesy
gitaarspel van Erwin en de warme gloedvolle stem van Beatrice. Forever 27 is een uniek
concept dat qua bezetting klein
is, maar muzikaal zeer groots.

Abdelhadi Baaddi omringd
door zijn passagiers
(foto: Herman Stuijver)
luidsfragmenten uit 2010 toen
de acteur in een weekend met
zijn vader Amsterdam- Tanger
v.v. reed.
Eenmaal in het theater is Abdelhadi Baaddi weer zichzelf,
een dynamische jongeman die
bezig is met ambitieuze theaterprojecten. Het busje zal nog
vele weken door Nederland
toeren. Een hele bijzondere ervaring.
Door de intieme ambiance, de
verhalen die verteld worden en
het prachtige subtiele gitaarspel
en soulvolle zang is Forever 27
een blijvende herinnering en
hommage aan de fantastische
musici die te vroeg afscheid
namen en daarmee altijd jong
blijven. Kaarten: € 18,00 via
www.dedillewijn.nl

Programma Theater De Dillewijn
Maart 2018
Zaterdag 10 maart 2018
CONCERT
Erwin van Ligten en Beatrice van der Poel
Forever 27
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten € 18.00
Zondag 11 maart 2018
FAMILIEFILM
Familieﬁlm. Voor kinderen tot 10 jaar.
Casper en Emma op Safari
Aanvang 11.00 uur. Kaarten € 5,00
Zaterdag 17 maart 2018
KLEINKUNSTFESTIVAL
Amsterdams Kleinkunst Festival
Halve ﬁnalistentournee 2018
Aanvang 20.15 uur. Kaarten € 12,50
Zondag 18 maart 2018
KINDERTHEATER
Garage TDI
Domovoj Maximus – vanaf 8 jaar
Aanvang 15.30 uur. Kaarten € 7,50
Theater De Dillewijn
Stichts End 57 1244 PL Ankeveen
info@dedillewijn.nl • www.dedillewijn.nl
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Boeken
Mattheus Passie nu voor het hele gezin

Tournee met Edwin Rutten als verteller
NEDERHORST DEN BERG- Op
vrijdag 16 maart is om 19.00
uur de première van de Mattheus Passie in Concert in de
OLV Hemelvaartkerk in Nederhorst den Berg. Vanwege
het succes in het vorig seizoen
brengen zeventien musici, acht
vocalisten en Edwin Rutten als
verteller weer het verhaal van
de Mattheuspassie voor het
voetlicht voor een nieuwe generatie Bach-liefhebbers.
De Mattheus Passie voor
(groot)ouders die hun (klein)
kinderen mee willen nemen
in de traditie om dit bekende
Bach-concert te bezoeken in de
passietijd. Edwin Rutten heeft
trouw aan de muziek, trouw aan
Bach en trouw aan het verhaal,
een versie van dit meesterwerk
gemaakt. Kinderen vanaf 8 jaar
en volwassenen beleven tijdens
deze voorstelling misschien wel
hun eerste kennismaking met
de Mattheüs Passie.De kritieken waren lovend: ‘Een aanrader’, De Telegraaf; ‘Mattheus-Passion, ﬂink opgefrist (…),

een prima passiepromotor (…),
‘gevorderden’ komen bij Rutten
niet minder aan hun trekken’,
De Gelderlander en ‘Heel leuk
en leerzaam (…), de lichtheid
van de door hemzelf geschreven tekst’ Leeuwarder Courant.

“Je maakt kennis met
de sfeer van de muziek,
de instrumenten en de
stemmen van verschillende zangers en koren. Te
zwaar voor kinderen van 8
of 9 jaar? Niks daarvan.”
Edwin Rutten
“Ik neem de luisteraar bij de
hand door het hele stuk”, aldus
Rutten. “Je maakt kennis met
de sfeer van de muziek, de instrumenten en de stemmen van
verschillende zangers en koren.
Te zwaar voor kinderen van 8
of 9 jaar? Niks daarvan. Ook
voor volwassenen die alleen
komen? Nou, wel degelijk.”
Hij vertelt op zijn bekende beel-

dende wijze het verhaal aan de
hand van originele muziekfragmenten. Hoofdrolspeler in het
verhaal van Rutten is natuurlijk
Christus, hier omgedoopt tot
JC. Ondertussen verklaart
hij de rol van
profeten, Maria, Judas. De
‘Mattheüs’
duurt normaliter twee en een
half à drie uur.
Edwins versie is teruggebracht
tot een uur en vijftien minuten om de volgende generatie
een eerste introductie tot dit zo
populaire klassieke werk te geven. Na aﬂoop ontmoet Edwin
Rutten zijn grote en kleine bezoekers, tot de laatste weg is: “Ik
wil graag weten, wat zij ervan
vinden.”
Live met solisten
Er wordt live gemusiceerd door
Camerata Amsterdam en gezongen door solisten Merel
van Geest, Brigitte van Hagen,
Marion van den Akker, Flo-

Fotograaf Tom Baetsen

Genomineerd voor vakprijs
NEDERHORST DEN BERG- Fotograaf Tom Baetsen uit Nederhorst den Berg is genomineerd
voor de prestigieuze PIA d’Or
talent Award
De foto ‘Never sleep with the
enemy’ is afkomstig uit zijn
Film Noir project, een hommage aan de naoorlogse ﬁlm.
Eerder werd deze serie al bekroond met een Gold Award
in de Prix de la Photographie
Paris. Tijdens de expositie vorig
jaar in De Dillewijn, is een foto
uit deze serie aangekocht voor
de kunstcollectie van gemeente
Wijdemeren door St. Kunstbezit ‘s-Graveland. De tien meest
aansprekende foto’s uit de serie
zijn op groot formaat te zien in
Beeldentuin de Zanderij.
Professional Imaging is de
grootste vakbeurs op het gebied

van fotograﬁe van de Benelux
en organiseert in samenwerking met Master Photographers Network en Studio34x een
landelijke wedstrijd met het
doel beelden van getalenteerde fotografen te ontdekken en
onder de aandacht te brengen
van het publiek. Het thema is
dit jaar ‘Respect’. Op 24 maart

worden uit de 10 genomineerden de prijswinnaars bekend
gemaakt tijdens de Professional
Imaging Beurs en worden de
genomineerde foto’s tentoongesteld.
Zie ook: www.professionalimaging.nl/pia-dor; www.xlix.nl;
www.beeldentuin-dezanderij.

Deze Bingo zal worden geleid

door Richard Spoor en Peter
van Kulsdom. Er worden 2 x 3
rondes gehouden en een ﬁnaleronde. Ook wordt er tussentijds
een Loterij gehouden met spectaculaire prijzen.
Deze avond wordt georganiseerd voor jong en oud, ieder-

een is welkom om te spelen
voor de mooie prijzen. Kom
gezellig op zaterdag 10 maart
naar de ASV- Kantine in Ankeveen. Je kunt vanaf 19.30 uur
binnenlopen.

Het concert wordt ondersteund
door de Harmine Wolters
Stichting die ook kasteel De
Nederhorst beheert.
Mattheus Passie in Concert;
vrijdag 16 maart; aanvang
19.00 uur. Meer informatie:
info@nootsprong.nl; tel. 06
28234820; Kaartverkoop: kinderen tot 16 jr: € 10,-; vanaf 16
jr: € 15,-; www.nootsprong.nl.
Of bij Bloembinderij Passiﬂora;
Vaartweg 1, 1394 GL Nederhorst Den Berg (niet pinnen).

Grootste Balkanorkest in MCO
Op zondag 4 maart om 14.30
uur speelt het grote Roemeense orkest ‘Ensemble Mihai Scarlat’ in het Muziekcentrum van
de Omroep in Hilversum.
Het belooft dit jaar een zeer bijzonder concert te worden, aangezien Maestro Mihai Scarlat
heeft besloten te stoppen met
dit buitengewone ensemble dat
bestaat uit ca. 30 professionele
musici uit Nederland en Roe-

ASV Bingo
ANKEVEEN- Na de succesvolle
Bingo die is gehouden in 2014
inzake de Ankeveense sponsorfeesten, is het na vier jaar
weer eens tijd voor zo´n echte
dorps Bingo.

rieke Beelen, Alex Vermeulen,
Gevorg Aperánts, Jan Willem
Baljet, Sef Thissen en Joost van
Tongeren. Regie is in handen
van Marc Pantus. De Mattheus
Passie staat onder muzikale
leiding van Jeroen Weierink.
Hij maakte eerder, samen met
Edwin Rutten, het familieconcert ‘Mozart… je zal maar een
wonderkind’ zijn. Tevens is
Weierink bekend van de operette Wien Bleibt Wien en de
met succes opgevoerde Charkov Staats Opera en Balletten.

menië. Het is dus de laatste keer
dat u dit orkest in het MCO
kunt beluisteren. Om dit concert nog aantrekkelijker te maken treedt naast het orkest van
Mihai Scarlat ook het Roots –
Youth Folk Company op. Dit is
een dansgezelschap van jonge
getalenteerde dansers.
Tickets en info: http://www.
mcogebouw.nl/agenda/ensemble-mihai-scarlat/
www. ensemblemihaiscarlat.nl

Emotions zingt bij
Paaswake
Op zaterdag 31 maart verzorgen de koorleden van Emotions
van de OLV Hemelvaartkerk de
Paasviering. De zang staat onder leiding van dirigent Hugo
de Graaﬀ. De repetities zijn op
de vrijdagavonden tussen 19.30
en 20.30 uur. De organisatoren
hebben de volgende data gereserveerd: 9, 16 en 23 maart. Ton
Terlien en Jan Vrijhoef, en vele
parochianen met hen, hopen
van harte dat dit Paasproject
gaat lukken. Dat de Paaswake
dus een mooie viering zal worden. Kom en zing mee!
Mocht u nog iemand weten die
mee wil doen op de vrijdag-

avonden en de viering, geef je
a.u.b. op. Iedereen is welkom.
Geef je op bij: T. Terlien, 029425 40 06 of bij Jan Vrijhoef,
0294- 25 23 10.

De Lokale Partij

.č56

LUISTEREN
NAAR
INWONERS
www.delokalepartij.org
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Samenleving

Door: Joop Glijn

Plan nieuwe bestrating Meenthof van start
KORTENHOEF- Woensdagmiddag jl. kwam een uitgebreid
team van de afd. Openbare
Werken van de gemeente Wijdemeren, met hun bedrijfswagens winkelcentrum ‘De
Meenthof’ oprijden. In de laadbakken vervoerden zij totaal
zo’n 2000 opgepotte nieuwe
kweeknarcissen.
Daaraan voorafgaande waren
in het winkelcentrum de bestaande oude bloembakken
verwisseld voor gloednieuwe,
hardhouten exemplaren met
een mooie strakke vormgeving.
Tevens zijn er op strategische
plekken in het winkelcentrum
een aantal nieuwe, oranje gekleurde afvalbakken, geplaatst.
Centraal in het midden van

deze bloembakken staan op
stam gekweekte Red Robbins,
waarvan het blad zomers zo’n
fraaie dieprode kleur krijgt.
Inmiddels liepen er in het
winkelcentrum verschillende
raads- en bestuursleden rond
van de politieke partijen CDA
en Dorpsbelangen, die in de
gemeenteraad een coalitie vormen. Samen wierpen zij zich
op om de narcissen in de fraaie
bloembakken te plaatsen. Met
het oog op de komende verkiezingen waren ze gekleed in de
outﬁt van hun partij, duidelijk
herkenbaar. In het centrum van
de Meenthof was een aantal
partytafels geplaatst, plus een
gebakskraam van Bakkerij Jeroen. Het was bakker Jeroen in
eigen persoon die van achter

de gebakskraam, zowel de genodigden van de gemeente, als
het winkelend publiek, gebak
met koﬃe aanbood ter gelegenheid van deze feestelijke eerste
stap op weg naar een grote renovatie van de bestrating van
het winkelcentrum. Gezien de
koude winterdag was de belangstelling voor iets warms en
nog wel met gebak, natuurlijk
groot. Een gewaardeerde geste
van de winkeliersvereniging,
waarbinnen men uiteraard
bijzonder blij is met de beoogde plannen. Wethouder Theo
Reijn hield over dit plan een
korte toespraak, waarin hij tevens melding maakte dat er
eerst een aantal proefvakken
met een gevarieerde bestrating
zal worden aangelegd, waarvan

hij hoopt dat vooral ook het
winkelend publiek hierop zal
reageren. Deze reacties zullen
namelijk worden meegenomen
bij de besluitvorming over de
uiteindelijk keuze. Tenslotte
werd er spontaan een groepsfo-

to gemaakt, waarop een uitgelaten groep lokale politici zich
van hun beste kant liet zien.
Een ideaal voorbeeld hoe politieke samenwerking er in een
dorp eigenlijk altijd uit moet
zien.

Hallelujah (9x) voor de Messiah

Willie Dasplein open
Niet op 9 maart, maar op 24
maart wordt het vernieuwde
Willie Dasplein oﬃcieel geopend. Door de vorst in de grond

liggen de werkzaamheden stil.
Het wordt volgens wethouder
Reijn een mooi feestje met de
winkeliers.

NEDERHORST DEN BERG – Afgelopen zaterdag was in de
OLV Hemelvaartkerk weer een
hoogtepunt in het culturele
leven in de vijf dorpen: de Messiah van George Frideric Handel. Uitgevoerd door het orkest
Camerata Amsterdam en het
koor Camerata Vocalis, beide
onder leiding van Berger Jeroen Weierink. Jammer dat niet
meer mensen wilden genieten
van topmuziek en vier topsolisten. Hallelujah!
Door: Herman Stuijver
Hallelujah voor de jubelende
tonen van de Sinfony- opening
door het chorus dat met volle
inzet alle delen in een fraaie balans ten gehore brengt.

Hallelujah voor de vondst om
de solisten tussen koor en orkest te plaatsen waardoor de
eenheid van klank nog beter tot
zijn recht kwam.
Hallelujah voor het hardwerkende kamerorkest dat ruim
twee uur alles moet geven om
deze magniﬁeke compositie
nagenoeg foutloos te spelen.
Hallelujah voor de tenor Alex
Vermeulen die zo genuanceerd
op schijnbare moeiteloze wijze
maar toch opgetogen de tekst
weet te zingen.
Hallelujah voor de bariton
Joost van Tongeren die krachtig maar zonder overdrijven de
boodschap de kerk inslingert.
Hallelujah voor de gezusters
Charlotte en Joseﬁen Stoppelenburg die expressief hun

alt- en sopraanpartijen zingen.
Vooral betoverend mooi was
hun samenzang die niet door
Handel was bedacht.
Hallelujah voor de trompettist
die lang moest wachten, maar
bij ‘The trumpet shall sound’
ook aantoonde dat hij onmisbaar was.
Hallelujah voor dirigent Jeroen
Weierink die met enorme energie leiding gaf aan dit concert.
Het kostte hem menig zweetdruppeltje, maar het resultaat
was magniﬁek.
Hallelujah voor het befaamde
deel Hallelujah door het chorus
dat eenieder staande beluisterde. Zo mooi dat het nog eens
aan het einde werd herhaald.

aannemersbedrijf

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

Betaalbaar
wonen

Comfortabel
wonen

Woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
in Hilversum zoekt een:

Allround vakman
met specialisatie timmerwerkzaamheden
(32 uur per week)

Wij zijn op wintersport vakantie van 2 t/m 10 maart

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

Kijk voor meer informatie op: www.gooienom.nl

Wonen in
de regio
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Door: Niels van der Horst

De kracht van stilte
‘s- GRAVELAND – Afgelopen
zondag predikte dominee Jan
Rinzema uit Blaricum voor de
protestantse gemeente ‘De
Graankorrel’ aan het Zuidereinde. Deze voorganger staat
onder andere bekend om zijn
online community waar zo’n
tweeduizend mensen zijn preken kunnen volgen.
Hij noemt zichzelf een rondreizend prediker, vooral gezien
zijn met enige regelmaat voorkomende gastoptredens. Verder heeft hij in Vianen, Laren,
Noordwijkerhout en ook in
Amerika diensten gehouden,
wat die benaming verder voedt.
Mede vanwege zijn werkzaamheden als internetdominee
noemt hij zichzelf ZZP-er. In
zijn dienst is hij conservatief
qua vorm maar inhoudelijk

en qua taalgebruik haalt hij de
mensen moeiteloos naar de
woordenschat en tijd van nu,
zonder afbreuk te doen aan zijn
boodschap.
Dienst
Zo’n 25 kerkgangers hadden de
kou getrotseerd om zijn verhaal
te beluisteren. Na de gebruikelijke zang en gebeden vertelde
Rinzema zijn verhaal van de
dag. Centraal stond de kracht
van stilte en bidden. Ruimte
creëren in jezelf en zo open
staan voor inspiratie. Hij startte
met zijn ongeloof over de hoeveelheid mensen die willens en
(beter) wetens veel roken, eten,
en zich druk maken over van
alles. Maar liefst een kleine twee
miljoen Nederlanders – dat
is zo’n 1 op de 7 volwassenen
– gebruikt slaap- en of kalme-

ringsmiddelen. De bijwerkingen van deze producten zijn
onder andere vervlakking van
het gevoelsleven. Hij vertelde
dat hij zelf gaat ﬁetsen wanneer
hij zijn hoofd leeg wil maken.
Extra voordeel is dat het nog
gezond is ook. Vervolgens haalde hij in de Bijbel voorbeelden
aan waar ook de stilte wordt
opgezocht door bijvoorbeeld
Jezus, nadat hij voor een grote
groep heeft gesproken en een
aantal genezingen heeft verricht. Jan Rinzema dacht terug
aan zijn oma die de zware taak
had voor haar reumatische man
te zorgen. Hoe zij het vol hield?
Ze wees kleine Jan op haar stilte-stoel. In zware tijden ging ze
daarin zitten en herhaalde het
mantra ‘Mijn Herder is de Heer,
niets zal mij ontbreken’ totdat
de rust in haar hart indaalde.

Rinzema wees op ﬁlosoof en
theoloog Kierkegaard en ook
de profeet Jesaja die meenden
dat in stilte onze kracht ligt en
de goddelijke stem gehoord
kan worden.
Koﬃe
Na aﬂoop van de dienst ging
het grootste deel van de kerkgangers nog gezellig nakletsen
onder het genot van een bakkie
koﬃe en een koekje. De daartoe
aangewezen ruimte was leuk
ingericht en leende zich perfect

Hoogstaand optreden in Het Oude Kerkje
KORTENHOEF – Donderdag 22
februari jl. was het volop genieten van een heus topconcert
van Kunst aan de Dijk in Het
Oude Kerkje. Anna Fedorova op
de piano en Benedict Kloeckner op de cello toonden hun
klasse in de uitverkochte zaal
aan de Kortenhoefsedijk.
De in 1990 geboren Oekraïense
pianiste schiet als een komeet
het klassieke ﬁrmament in. Ze
wordt vooral geroemd om haar
enorme expressiviteit. Ook Benedict Kloeckner, de cellist is
een opkomende ster. Zijn nuances en speelgemak vallen bij
veel kenners op.
Concert
De avond startte met Schuberts
sonate genaamd Arpeggione.
Een technisch lastig stuk dat
verder herkenbaar van de hand

van de Duitse componist komt.
De moeilijke technische loopjes komen voort uit het gegeven
dat de Arpeggione een nieuw
instrument betrof dat wat weg
had van een gitaar en harp. De
typische loopjes voor die twee
snaarinstrumenten zijn lastiger
voort te brengen op een cello.
Kloeckner leek nog niet helemaal trefzeker in dit werk. Zijn
spel was niettemin al zeer boeiend, alleen al door de trance
waarin hij leek te verkeren. Na
het stuk liep het tweetal even
weg. Bij terugkomst complimenteerde de cellist Fedorova,
omdat hij een paar maten had
overgeslagen en zij dit perfect
had opgevangen.
Het duo vervolgde met Brahms’
1e sonate. Wellicht dat het
praatje dat Kloeckner had gehouden iets van spanning had
weggenomen maar gaande-

weg deze uitvoering ontstond
de versmelting van musici en
muziek waar je op hoopt. Het
werd van goed, via prachtig
echt spectaculair. Het muziekstuk zelf is erg mooi en kent
zelfs een thematisch eerbetoon
aan Bach. Het spel van de twee
stuwde al deze pracht naar een
zeer bijzondere ervaring voor
het publiek. De interactie van
de twee spelers werd steeds intenser, de muziek had prachtige
woeste romantische fases en
na de slotakkoorden stond het
publiek in no time ovationeel te
klappen.
Na de pauze
Na de onderbreking was een
lichte afname van bovenstaand
beschreven bezielde spel niet
vreemd geweest. Toch trokken
beide musici de lijn van voor de
pauze moeiteloos door tijdens

Brahms’ 2e sonate. Benedict
Kloeckner viel op met af en
toe een golvende haast wapperende stokvoering hetgeen
iets van een verzengend eﬀect
gaf. Na het lieﬂijke zachtaardige tweede deel, volgde het licht
triomfantelijke derde deel met
opnieuw een opvallend mooie
interactie tussen pianiste en
cellist. Het was bruisend met
een mooie afwisseling tussen
de twee partijen die elkaar soms
over en weer leken te achtervolgen. Na het snelle bijna positief
geagiteerde slotdeel volgde een
welverdiend lang applaus. Tot
ieders vreugde volgde nog een
toegift. Nu nam Anna Fedorova het woord en zij vertelde
dat ze zich geïnspireerd hadden gevoeld. Het toetje was een
fraaie polonaise van Chopin. Ze
vertelde hierover dat ze samen
deze persoonlijke favoriet eens

Hongaarse cellist met Hongaarse muziek
NEDERHORST DEN BERG- Het
begon allemaal met een telefoontje: “Ik heb nu zo’n mooi
solo programma, zou ik dat bij
jullie mogen spelen?” Aan de
telefoon is de Hongaarse cellist
Örs Köszeghy.
Een paar jaar geleden spraken
we nog Engels, nu gaat het in
vlekkeloos Nederlands. Zijn
landgenoot Zoltán Kodály
schreef misschien wel het eerste grote werk voor cello solo
na de Suites van Bach, bijna
200 jaar eerder. De drie-delige
sonate die bijna een half uur

duurt omvat allerlei interesses
die Kodály eerder in zijn carrière was tegengekomen: ﬂarden
van Debussy’s muziek, herinneringen aan Bartók en natuurlijk Hongaarse volksmuziek. In
de handen van Örs Köszeghy
komt deze sonate heel mooi tot
bloei. Een voorproefje ervan
vindt u op You Tube. Bijna logisch is dat Köszeghy zijn concert begint met Bach, de derde
suite. En tussen de twee meesterwerken in hoort u de Aria
voor cello solo van de Vlaamse
componist Luc van Hove. Ook
bij de keuze voor dit werk zul-

len de Hongaarse banden een
rol hebben gespeeld: Luc van
Hove bestudeerde uitgebreid
het werk van Bartók en hield er
zelfs een vergelijkbare werkwijze aan over: organisch en met
weinig tonen.
Rasmusicus Örs Köszeghy
speelde vaker in het Jagthuis,
o.a. met zijn strijktrio Trio Dumas en zijn klarinettrio Trio
Maneon. Hij is vast lid van Amsterdam Sinfonietta en speelt
prachtig cello. Zoals gebruikelijk bij de vrijdagavondconcerten is er voorafgaand aan het
concert om zeven uur voor de

eerste 20 belangstellenden gelegenheid aan te schuiven aan
tafel. U krijgt voor 33 euro het
concert en een heerlijk vegetarisch twee-gangen menu voorgeschoteld.
Concert Örs Köszeghy: vrijdag
9 maart; aanvang 20.15 uur, entree 17,50 euro (tot 25 jaar 10
euro). Reserveren via de website www.jagthuis.nl, per e-mail
via stal@jagthuis.nl of telefonisch 0294-252609. De locatie
van het concert is Het Jagthuis,
Middenweg 88, Nederhorst den
Berg (Horstermeer).

voor deze sociale afsluiting van
de dienst. Het voelde alsof deze
nazit een twee-eenheid met de
preek vormde. Drie kwartier
later werd er vlot opgeruimd
en vervolgde een ieder zijn
zondagse pad. Op de ﬁets terug
naar huis snoof ik de koude
wind op en merkte hoe mijn
gedachten kalmeerden bij het
aanschouwen van de vele natuurpracht om me heen. Een
moment van rust waar niets
ontbrak.
hadden gespeeld met in het publiek onder andere hun sponsor. Bij het slotakkoord destijds
had Benedict dusdanig fel gestreken dat de strijkstok uit zijn
hand vloog. Met een doelman
waardige redding had Anna het
ding weten te vangen waarna
er opgelucht kon worden adem
gehaald. Ook de polonaise
werd voortreﬀelijk uitgevoerd.
De compositie kwam duidelijk
van de hand van een pianist.
Fedorova sprankelde nog een
laatste keer als een verfrissend
watervalletje over de toetsen.
Toen het dan echt afgelopen
was hoorde je links en rechts
de verrukking onder de mensen. Dit was duidelijk van grote
klasse geweest.

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

Nieuw ZWO-project Siertuin Gooilust ontwaakt uit
start met maaltijd
winterslaap
NEDERHORST DEN BERG- De
diaconie van de Protestantse Gemeente Nederhorst den
Berg nodigt u van harte uit
voor een maaltijd op zaterdag
17 maart a.s. in de Bergplaats.
De toegang is gratis, maar een
vrijwillige bijdrage is meer dan
welkom.
Want de opbrengst van de
maaltijd komt helemaal ten
goede aan het nieuwe project in
Albanië.
Een Nederlands echtpaar verblijft een groot deel van het jaar
in Albanië. Zij wonen daar in
een huis samen met tien kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen
wonen. Deze kinderen gaan
twee maal per jaar naar de
tandarts en zijn opgenomen
in een medisch controle- en
begeleidingsprogramma. Daarnaast wordt in samenwerking
met de lokale kerk naschoolse
opvang verzorgd voor 18 kinderen en speciaal onderwijs
voor diegenen die het reguliere onderwijs nog niet kunnen
bijhouden. Met vrijwel geen
werk of inkomen is de armoede in Albanië erg groot. Het
Nederlandse echtpaar heeft
een nieuwe stichting opgericht
waarmee zij bredere steun wil-

len verlenen aan deze mensen.
Ouderen zijn vaak alleen thuis
en verstoken van elke hulp.
Koken en verwarmen gebeurt
op een houtkachel. Maar hoe
kom je de winterdoor zonder
brandhout? De stichting zorgt
voor een aantal families voor
brandhout, winterjassen en
kleding. Zij wil in een centrale
ruimte waar elektriciteit is een
aantal wasmachines plaatsen.
Gas, licht en water zijn bij ons
de normaalste zaak van de wereld, maar die moet men daar
ontberen. Kortom, een land
binnen Europa waar de armoede en ellende groot is.

’s- GRAVELAND- De siertuin op
buitenplaats Gooilust is vanaf
zaterdag 3 maart weer geopend. Elke dinsdag en zaterdag
ben je welkom van 13.00 tot
16.30 uur om een kijkje te nemen op deze unieke plek.

Verdubbeld
De door u bijeengebrachte opbrengst wordt door de diaconie
verdubbeld. Graag even vooraf
opgeven of u komt en met hoeveel personen bij Fiep Bouwer
(0294-254179) of Anja van
Huisstede (0294-254083) of via
de mail diaconie@kerkopdeberg.nl. Voor vervoer kan indien gewenst gezorgd worden
als u dit aangeeft bij de aanmelding. Aanmelden is mogelijk
tot en met donderdag 15 maart.
Vanaf 17.30 uur bent van harte
welkom, wij zorgen voor een
heerlijke maaltijd.

Blaauw
De siertuin is in 1823 aangelegd. De gefortuneerde landeigenaren staken hun bezoekers
de ogen uit met alle rijkdom aan
exotische bomen en struiken
die hier groeiden. Rond 1900



In de vroege lente staan
sneeuwklokjes,
krokussen,
winterakonieten, nieskruid en
longkruid al in bloei. Vrijwillige gastheren en –vrouwen van
Natuurmonumenten kunnen je
veel vertellen over de prachtige
collectie. Achter elke plant en
elke boom schuilt een bijzonder verhaal.

heeft de toenmalige
eigenaar Frans Ernst
Blaauw de moestuin
omgevormd tot een
vogeltuin en verzamelde hij diverse
bomen en struiken
uit alle windstreken.
Vanaf 1990 is de tuin geleidelijk
omgevormd naar deeltuinen
bestaande uit o.a. een kruidentuin, rozentuin, traditionele
moestuin en een moestuin met
wilde planten. In 2008 is ‘De
Bla(a)uwe Tuin’ ingericht met –
niet verbazingwekkend- enkel
en alleen blauwbloeiende planten, met enkele witte accenten
ter nagedachtenis aan Louise
Six, de vrouw van Frans Blaauw.
Vrijwilligers
Met de hulp van een grote
groep vrijwilligers wordt de
siertuin onderhouden. Enthousiaste gastheren en –vrouwen

De weerberichten wijzen op
strenge vorst in de laatste
week van februari. Niet alleen ’s
nachts maar ook overdag. Kunnen deze week de schaatsen uit
het vet?
Gaat het deze week gebeuren
op de vaarten en plassen? Op
weerstation De Arend viel te
lezen dat vanaf maandag 26
februari tot en met donderdag
1 maart de nachtelijke temperaturen oplopen tussen -5 en
-8 vorst. Overdag, van -1 tot -4,
met een paar uurtjes zon. Op
de eerste dag van maart zelfs
helemaal geen zon. IJsgoeroes
als David Pos en Martin Heineke wezen op de harde wind

die ervoor zorgt dat het ijs niet
voldoende aangroeit. Ook is de
zon overdag te sterk. Denk in
ieder geval aan de veiligheid,

Rookies verrassen
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Rondleidingen
Het is mogelijk om rondgeleid
te worden door de siertuin.
De gids kan je alles vertellen
over de bomen en planten die
hier groeien. Neem hiervoor
contact op met beheerkantoor
Gooi en Vechtstreek via tel 035
- 699 0000.
Natuurmonumenten buitenplaats Gooilust, Zuidereinde
47B, 1243 KL ’s-Graveland

Alles klaar voor het schaatsen?

‘Tien van Rood’

0HWHONDDU

beantwoorden vragen over de
tuin. De snoeiploeg verzorgt de
fruitbomen van buitenplaatsen,
echt werk voor specialisten. De
tuinploeg zorgt ervoor dat de
siertuin er tiptop bij staat.

ANKEVEEN- De nummers een
tot en met vier van januari lieten het in de tweede ronde van
2018 behoorlijk afweten. Het
kwartet februari- prijswinnaars
zag er heel anders uit.
Door: Marc Degekamp
De weg naar de ﬁnale was lang;
enerzijds omdat er maar liefst
18 deelnemers zich rond 21.30
uur hadden aangemeld en anderzijds omdat er een aantal
lange partijen gespeeld werden,

waarbij het echt om het winnende punt ging. Dat winnende
punt ging een aantal keer verrassend niet naar een routinier
maar naar een rookie. Zo mogen Bert Grootjans en Jeroen
van Voorst nog wel genoemd
worden. Jeroen won van Oscar
Schouten en Jaap Hilhorst was
slachtoﬀer van de steeds beter
spelende Bert, die zich voor het
eerst in de tweede ronde speelde. Ook Jan Franken kwam
goed voor de dag en in de
tweede ronde kon hij favoriet

met een ijspikker, een mobieltje
en warme kleding. Kijk uit waar
je schaatst.
Edwin Hilhorst lang bijhouden, maar moest uiteindelijk
wel de winst laten aan Edwin.
Edwin stootte uiteindelijk door
tot de ﬁnale en trof daarin Jos
van de Berg die in de halve ﬁnale Dick Bouwman versloeg.
De ﬁnale werd gewonnen door
Jos, die daarmee een tweede
opeenvolgende Hilhorst-overwinning (Bert won januari) in
de weg stond. De troostﬁnale
werd gewonnen door Rob van
der Helm die daarmee derde
werd. De derde ronde van het
jaar wordt aanstaande donderdagavond, 1 maart, gespeeld.
Dan weer nieuwe kansen aan
de biljarts van het Wapen van
Ankeveen.
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Door: Marc Degekamp en Ad van Benschop

Voetballen in Nederhorst

Eerste verplettert tegenstander met monsterscore
Onder barre weersomstandigheden, met een gevoelstemperatuur van ruim onder het
vriespunt, werd er door verschillende teams toch gevoetbald. Nederhorst-1 moest naar
Almere om AS’80 te bestrijden.
Al vroeg werd het 0-1 via een
benutte strafschop door Jesse
van Huisstede. Het duurde tot
de 23e minuut eer de volgende
treﬀer werd gemaakt. Kansen
om eerder te scoren waren er

voldoende. Via Jeroen van de
Burg en Jesse werd de 0-2 een
makkelijke intikker voor Rijk
Bruins. Luuk van Huisstede tekende voor de 0-3 ruststand. Na
de pauze met Adilio Augustin
in het veld werd de score ﬂink
opgevoerd. Jesse zorgde voor de
4e en 5e treﬀer. Broer Luuk was
de maker van 0-6. Hierna viel
een van de mooiste treﬀers. Een
prachtig uitgespeelde aanval
werd door Jesse afgerond: 0-7.
Nog was de honger niet gestild

Voetballen in ‘s-Graveland

Vrieskou en voetbal
De kunstgrasvelden hadden
niet te lijden onder de vrieskou
en waren gewoon bespeelbaar
en dus werd er dit weekend
toch gevoetbald. Een rondje
langs de velden:
Eerste overwinning VR2
Zaterdag heeft VR2 de eerste
overwinning behaald van het
seizoen en dat deed het maar
direct overtuigend. De Meern
VR1 werd namelijk met 5-1

verslagen.
Ruime overwinning Za2
De twee treﬀers van vorige
week hebben Zaterdag 2 kennelijk vertrouwen gegeven.
Loosdrecht 5 werd door een
hattrick van Mark de Graaf en
een doelpunt van Martijn Miltenburg met 4-1 verslagen.
Senioren
Op zondag speelde alleen het
3e thuis. Hoogland- 4 kon tot
de rust bijgehouden worden.

en weer was het Jesse die op
aangeven van Jean Yves van de
Korput raak schoot. Diezelfde
Jean Yves tekende vlak hierna
voor nummer 9. Lars Hussen
kwam voor Jeroen en Luuk
werd de afmaker van de 10e
treﬀer. Hierna na 3 treﬀers van
Jesse die zijn totaal vandaag op
8 bracht en het slotakkoord in
deze eenzijdige wedstrijd was
voor Luuk. De grootste overwinning in competitieverband
werd met deze 0-14 een feit.

Nederhorst-2 verder in de
beker
Nederhorst bekert verder door
WVHEDW met 5-1 te verslaan. De goed voetballende
tegenstander, werd nadat de
Bergers via Joris van Tol in de
67e minuut op een 2-1 voorsprong was gekomen, in korte
tijd op een onoverbrugbare
achterstand gezet via treﬀers
van Richard Dijkstra 2x en Jeroen Bouwer.

Beperkt programma
Vanwege de krokusvakanties
staan er geen wedstrijden gepland voor de jeugd. Bij de senioren zullen Nederhorst 2, 3
en 4 afhankelijk van de weersomstandigheden de wei in
moeten.

Na rust liepen de gasten uit
naar een 2-7 verlies. Het 4e
verloor ook, uit bij Olympia -4
met 4-1. De eer werd afgelopen
zondag gered door door 35+
dat met 4-4 gelijk speelde VVU
Ardahanspor.
Bekersucces MO13-1
Op de vroege en koude zaterdagmorgen bereikte MO13-1
de volgende bekerronde. In
Mijdrecht werd Argon MO131 met 1-4 verslagen.
Bekeruitschakeling jongens
De teams JO10-2 en JO10-3
verloren hun bekerwedstrijd
tegen respectievelijk Olympia
JO10-1 en Wasmeer JO10-1

met een doelpuntje verschil.
’s-Graveland O23 onderuit
Midweeks speelden de onder
23-jarigen tegen Loosdrecht
O23. In vergelijking met de
wedstrijd een paar weken geleden tegen De Vecht verloor
O23 nu zelf ruim.
SVS Cup 35+
Over twee weken is er weer 35+
voetbal. Op vrijdagavond 16
maart vindt de tweede speelronde plaats. Aanmelden kan
via
svscup35@svsgraveland.
com. Wedstrijden beginnen om
20.00 uur.

Programma komend
weekend
Op zaterdag zijn er slechts vier
wedstrijden. Daarvan speelt
alleen JO17-1 uit. Zij nemen
het op tegen het Amersfoorste
Quick AFC 1890 JO17-1. Zondag is het 2e het enige team
dat uit speelt. Het is in de strijd
voor het kampioenschap een
belangrijke wedstrijd tegen
Hercules- 4. Het 1e is vrij.

De Vijf Dorpen vierde 35- jarig jubileum
Schaats- en Hardrijdersvereniging vierde haar 35-jarig jubileum helemaal in Hoorn. Er was
een groots feestprogramma op
schaatsbaan De Westfries.
Het begon vertrouwd voor de
jeugd. Net als iedere zaterdag
op de Jaap Edenbaan in Amsterdam was er eerst een pittige
training van drie kwartier. Zowel de techniek als de snelheid
worden getraind. Daarna was
er tot 19.00 uur familieschaatsen. Jeugdschaatsers en hun
ouders, vriendjes en familie
konden samen rondjes schaat-

sen. Ook andere leden mogen
meedoen, maar waarschuwde de wedstrijdcommissie ‘let
op de snelheid, de jeugd heeft
voorrang!’ Er waren wel 120
kinderen op het ijs, waarvan
ongeveer 60 wekelijks trainen.
Onder de feestvierders waren
zelfs drie schaatsende clowns.
Na de dweilpauze was de prijsuitreiking voor de kleurplaten
die kinderen hadden gekleurd,
plus koek en zopie.
Wedstrijden
Het volgende uurtje werd besteed aan de wedstrijden voor

pupillen en junioren over 100,
500 en 1000 meter. Het bijzondere was dat naast de wedstrijdrijders nu ook de recreanten mochten meedoen. Na de
jeugd reden de senioren ook:
500-1500 en 1000 meter. Spectaculair was de koppelwedstrijd
waarbij één volwassene en één
jongere samen reden. Het gaat
erom welke van de twee teams
op de baan na vier ronden wint.
Dan ging je door naar de volgende ronde. Het schaatsfestijn
eindigde met een Mass start:
pupillen en junioren reden 8
ronden en senioren 12 ronden.

Welke rijder komt als eerste
over de ﬁnish? Er waren vele
leuke prijzen te winnen, maar
de prijsuitreiking is pas op een
feestavond in maart.
Voorzitter Esther van der
Heijden-Vendrig vertelde dat
De Vijf Dorpen het hele jaar
door actief is. In de 3e week
van maart is het einde van het
seizoen, met een Vossenjacht.
In het 2e weekend van oktober begint het schaatsen weer,
maar tussendoor, gaat het ook
door. In de zomer trainen de
schaatsers ook elke week, ﬁetsen, hardlopen, enzovoort.

Info
Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook

Nieuws Club
4711
Uitslag + stand
wintercompetitie biljarten
Maandag
19
febr.: M. Verlaan (4 pt.), W.
Clements (3 pt.), J. van Greuningen (3 pt.), M. Zieleman
(3 pt.), J. Vrijburg (2 pt.).
Stand aan kop: W. Clements
5-17, J. Vrijburg 5-14. M. Zieleman 5-14
Uitslag maandtoernooi biljarten. Zaterdag 24 febr.: 1.
M. Boelhouwer & M. v.d. Velden & M. Zieleman (10 pt.),
2. R. Boelhouwer & W. Clements & J. van Wijnen (6 pt.),
3. Mw. T. Bos & J. van Greuningen & C. Jacobs (2 pt.)
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 22 febr.: R. Korteling - M. v.d. Velden 1-1, P.
van ‘t Klooster - M. Verlaan
1-3, T. Otten - H. Stalenhoef
3-0, R. Korteling - W. Clements 2-0. Stand aan kop: R.
Korteling 18-31, T. Otten 1931, M. v.d. Velden 19-31
Programma
Zaterdag 3 maart 16.00 uur:
wintercompetitie biljarten,
maandag 5 maart 19.30 uur:
wintercompetitie biljarten
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: Wim Fecken

Een eerste steenlegging
‘s- GRAVELAND - Woensdag 22
februari jl. viel deﬁnitief het
doek voor de schilderswerkplaats van weleer Hafkamp aan
het Noordereinde naast restaurant Vlaar. Op die dag viel ook
de gevelsteen in andere handen.
Graag had ondergetekende
deze steen veilig willen stellen
voor de historische kring. Maar
de slopers van het gebouwtje
konden er geld voor maken
en zodoende stond ik met lege
handen. Ja, een foto als het ultieme bewijs van de gevelsteen was
het laatste. Zien we misschien
de gevelsteen nog eens terug in
het nieuw te bouwen huis ter
plaatse? En wat is er te vertellen
van die eerste steenlegging?
De tekst luidt: ‘De eerste steen
gelegd door Ca.Boeschoten oud
15 maanden. Op 23 september1876’.
Wie is Ca. Boeschoten?
Wat was de reden dat het hummeltje Boeschoten de eer te
beurt viel om de steen te mogen
plaatsen. Het heeft te maken
met het voormalige restaurant

‘Het Wapen van Amsterdam’.
Willem Boeschoten getrouwd
met Jannetje van Rijn op 15 juli
1874 was de logementhouder
van het genoemd restaurant.
Even eerder kocht hij het restaurant en ging hij, misschien
wel daarvoor, een lening aan bij
zijn vader en schoonvader Arie
van Rijn voor f. 5000,-. In de notariële papieren wordt gesproken over een ‘dubbel Huis met
koetshuis, stalling, derzelver
erven, tuin en grond,’ etc. Er is
dan nog geen sprake van een
stal achter het koetshuis. Het is
waarschijnlijk zo geweest dat
Willem Boeschoten twee jaar
later als eigenaar van het restaurant in 1876 de stal heeft laten
bouwen. En het eerst geboren
kindje uit zijn huwelijk met
Jannetje van Rijn, dochtertje
Catharina, geboren op 11 mei
1875, de eer te beurt viel om de
steen te mogen plaatsen. Pas later werd Jan Hafkamp eigenaar
van de stal en vestigde daarin
zijn schilderwerkplaats zoals we
die tot voor kort kenden.
Verkocht
In de Gooi- en Eemlander van

Wijdemeren in beeld

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 1 mrt. ﬁlm, za. 3 mrt. cabaret, zo. 4 mrt. ﬁlm, wo. 7 mrt.
City Quiz, do. 8 mrt. ﬁlm, Info:
www.wesopa.nl
Iedere vrijdag gratis inloopspreekuur van Versa Welzijn op
de Lindelaan 98, Loosdrecht.
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor
vragen over (ﬁnanciële) administratie en beantwoord en (digitale) formulieren.

Colofon
15 augustus 1891 verscheen een
advertentie over de openbare
verkoping: ‘Het sinds vele jaren
door den Heer W. Boeschoten
met goed succes uitgeoefend en
zeer gunstig bekende Hotel ‘Het
Wapen van Amsterdam,’ op het
schoonst en meest bezochte
gedeelte van ‘s-Graveland door
paardentram gerieﬂijk verbonden aan het spoorstation Hilversum, met daaraan annexen
Lommerijken en aangenamen
Tuin, met schoon uitzicht, groot
4 aren, 93 centiaren. Het Hotel
bevat 7 Bovenlogeerkamers; 4
Benedenkamers, ruime koﬃe-

kamer, Keuken, Kelder en alle
benoodigdheden en ‘De daaraan belende ruime Doorrijstal,
met stalling voor 12 paarden,
Koetshuis, Schuur en grond,
waarin sinds jaren een drukke
Stalhouderij is en nog wordt
uitgeoefend, groot 4 aren, 20
centiaren. Nadere inlichtingen
te bekomen ten kantore van den
notaris P.C. Lasonder te Hilversum.’
De schuur maakte dus deel uit
van Het Wapen van Amsterdam. Later werd het de werkplaats van de meester- schilder
Jan Hafkamp.
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Tot verbijstering van velen is onverwacht een fraaie
bomenrij op het Ankeveensepad (NdB.) gekapt
(foto: Anne R. Fortuin)

