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‘s-GRAVELAND- Stichting Festivi-

teiten ’s-Graveland (S.F.G.) organi-

seert ook dit jaar weer drie dagen 

feest op het Noordereind. De 35e 

editie moet een hele bijzondere 

worden, als je het bestuur mag ge-

loven. Aanstaande zaterdag een 

Jaarmarkt met maar liefst 160 (!) 

kramen. Naast de muzikale feest-

avonden op vrijdag en zaterdag in 

de grote Feesttent trakteert SFG 

op 5000 gratis entreekaarten op de 

donderdagse Tribute Night. 

Zaterdag dus twee kilometer Jaar-

markt tussen Smidsbrug en Wes-

terveld. U kunt er van alles zien en 

kopen. Van geitenwollen sokken tot 

donzen dekbedden en van geraniums 

tot paardenworst. Bijna alles zult u er 

aantreffen: handelaren, goede-doelen-

stichtingen, verenigingen, eetkramen, 

standwerkers, verlotingen, maar ook 

de vertrouwde paarden, koeien en an-

dere viervoeters. Tenslotte stond hier 

vroeger een veemarkt. Er is ook vol-

doende entertainment: een glasblazer, 

een mosterddraaier, een pyrograaf 

(houtbrander), een schip- in- flesbou-

wer en er is een boerenerf. Ook een 

uitgebreide Kerkmarkt met kunst en 

kitsch bij de NH Stalpaertkerk.

Over de markt wandelend zullen 

de Hillbilly Twins u vermaken met 

Amerikaanse folkmuziek. Homer en 

Horace vormen een 2,5 meter hoge 

unieke tweeling uit het diepe zuiden. 

Vanuit het Grand Café  serveert men 

diverse heerlijke  koffiesoorten (met 

dank aan Den Hertog Koffie). Tussen 

11:00 en 14:00 uur kunnen de kinde-

ren zich vermaken bij de Kinderknut-

selclub in de kleine tent. Ook is er een 

kermis voor de kids. 

De markt wordt afgesloten met een 

optreden van de Coverband Crush, 

een zesmansformatie met de plaatse-

lijk bekende Henk van ter Meij achter 

de toetsen, tussen 16.00 en 18.00 uur 

op het buitenpodium.

Drie avonden feesten

Donderdags entree met vrijkaarten op 

de Tribute Night met lokale rockmu-

ziek zoals muziek hoort te zijn. Met 

de D3D band, het Vultures Trio, The 

Bucket List, Chicago Transit Alter-

native en als afsluiter een Grand Jam 

Final. DJ Henk van ter Meij draait tus-

sendoor gezellige muziek. 

Op vrijdag kunt u luisteren naar 

Lange Frans & Michael Bryan. Maar 

ook op veler verzoek Abba Fever, de 

lookalikes van dit Zweedse kwartet, 

dat van Waterloo tot Dancing Queen ten 

gehore zal brengen. En QMusic maakt een 

feest met een Foute Party. 

Op de zaterdagse slotavond vertolkt Hil-

versummer Bob van Veen het Hollandse 

lied. Terug van weggeweest zijn The Ori-

ginals die de tent op zijn kop zullen zetten. 

Alles op verzoek. De avonden beginnen 

om 21.00 uur.

Kaartverkoop

Voorverkoop van de kaarten voor de 

feestavonden is bij Blokker in winkelcen-

trum De Meenthof te Kortenhoef. Vrij-

dagavond: 9 euro en zaterdag 12 euro. 

Donderdag kun je op vertoon van de 

speciale entreekaart gratis naar binnen. 

En je mag ook iemand anders blij maken 

met die vrijkaart. Legitimatie verplicht! 

Vrijdagavond: 9 euro en zaterdag: 12 euro 

(aan de kassa bij de Feesttent iets duurder, 

pinnen kan niet). Alcohol alleen voor 18+ 

en jongeren onder de 16 jaar alleen toe-

gang onder ouderlijke begeleiding. 

Zie ook: www.sgraveland-feesten.nl

Feestdriedaagse op Noordereind, 
voor elk wat wils

Kinderhulp-collecte 
De jaarlijkse collecte voor Nationaal 

Fonds Kinderhulp, gehouden in de week 

van 10 t/m 15 april heeft in Wijdeme-

ren € 1894,76 opgebracht. Hiervoor zijn 

20 collectanten op pad gegaan. Met het 

ingezamelde geld zorgt Kinderhulp er-

voor dat kinderen in Nederland die op-

groeien in armoede er óók bij kunnen 

horen.  Hebt u de collectebus gemist? 

Sms ‘Geluk’ naar 4333. U doneert dan 

eenmalig € 2,50. Collectanten en gevers: 

namens alle kinderen, hartelijk dank!

 

 

Toch nog onverwacht werd Neder-

horst zondag kampioen van de 4e 

klasse F. 

Doordat titelconcurrent Real Sranang 

kort voor tijd een 2-0 voorsprong uit 

handen gaf (2-2). Spelers en begelei-

ders vierden bij Sporting Almere een 

kort feestje. Volgende week bij de thuis-

wedstrijd tegen Waterwijk is de officië-

le inhuldiging van het elftal van trainer 

Jouri de Bruin, rechtsvoor.

(foto: Maarten Verhoeven).  

Nederhorst 
kampioen 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo.14 mei: 09.30 uur: 
 J. Dresmé en W. Balk.
◗ St. Martinus     
 Wo. 10 mei: 19.00 uur: J. Dresmé,
 Vr. 12 mei: 13.30 uur: W. Balk,
 Zo. 14 mei: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 11 mei: 09.30 uur: J. Dresmé,
 Za. 13 mei: 19.00 uur: W. Balk,
 Wo. 17 mei: 10.00 uur: 
 J. Dresmé en W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 14 mei: 10.00 uur:  
 Ds. E.W.J. van Leersum.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 14 mei: 10.00 uur:  
 Dhr. R.J. van Duijn.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 14 mei: 10.00 uur:  
 Dr. H. de Leede.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 14 mei: 09.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 14 mei: 11.00 uur:
 Jan Greven  

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 14 mei: 10.00 uur:  
 H.P. Stolk.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 14 mei: 10.00 uur:
 Jacob Boxhoorn
 16.00 uur: Ds. E.J Hempenius.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

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

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

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

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03 (spoed: 254862)

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Huisartsenpost avond, nacht en weekend 0900-93 59

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartspraktijk Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

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

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

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

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

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

PSZ de Gruthut 0294 - 252359

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Buro Loosdrecht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Programma’s GooiTV
Vanaf 10 mei zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
 -  Een special, gemaakt door Andreas van Schaaf over ‘Het 

Gooi Bevrijd’. Een evenement ter viering en herdenking van 
de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog in het Gooi en 
omstreken; 

- In RegioHub gaat het over trouwen tegen je wil; 
-  In In Derde Termijn praat Ruud Bochardt met Martijn Smit. 

Hij neemt binnenkort afscheid als burgemeester van Wijde-
meren. 

Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook) 

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 11 mei 20.00 u. Extra Gemeenteraad Herindeling Rading 1, Loosdrecht
do. 11 mei 20.15 u. Literair concert met Jan Brokken Oude Kerkje, Kortenhoef
do. 11 mei 21.00 u. Tribute Night, met lokale bands Feesttent SFG, Noordereind
vr. 12 mei 09.30 u. Administratie voor Elkaar (Versa) Soc. Cult. Centrum, NdB.
vr. 12 mei 16.00 u. Afscheid burgemeester Smit Kon. Watersp. Ver; Loosdrecht
vr. 12 mei 21.00 u. Optreden Lange Frans en anderen Feesttent SFG, Noordereind
13 /14 mei 11.00 u. Expositie Emilie Lindenbergh Oude School, Kortenhoef
za. 13 mei 09.00 u. Jaarmarkt, 160 kramen Noordereind, ‘s-Graveland
za. 13 mei 09.30 u. HK NdB: excursie Vinkeveen Verz: Spoorhuis, Vinkeveen
za. 13 mei 12.00 u. Willibrord en OLV Hemelvaart Open Kerken Nederhorst den Berg 
za. 13 mei 15.00 u. Afscheidsreceptie meester Peter Warinschool, NdB.
za. 13 mei 21.00 u. Optreden Bob van Veen;Th e Originals Feesttent SFG, Noordereind
zo. 14 mei 09.30 u. Spiegelplas Wandeltocht (10, 18 km.) Vertr. Sportcafé De Blijk, NdB. 
di. 16 mei 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Rading 1, Loosdrecht
wo. 17 mei 20. 00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Loosdrecht
wo. 17 mei 20.15 u. Film: Hasta la Vista Dillewijn, Ankeveen
do. 18 mei 18.00 u. Smakelijk Gesprek (PioWij) ’t Honk, Zuidereind 15, ’s-Gr. 

Activiteiten agenda

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

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN

                       We zijn woensdag tot en met zondag open.
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WIJDEMEREN- Vorige week woens-

dag worstelde de gemeenteraad met 

een rapport van bureau Rijnconsult 

waarin een analyse en drie scenario’s 

voor de toekomst van Wijdemeren 

staan. En alle toekomstbeelden gaan 

veel geld kosten. 

Tjin Bremer van het organisatieadvies-

bureau uit Houten vertelde dat het rap-

port gebaseerd is op gesprekken met een 

dwarsdoorsnee van de ambtenaren, op 

documenten en op wat een kerngroep 

had vastgelegd in scenario’s. Hij schetste 

een beeld van de organisatie van Wijde-

meren. Positief waren de betrokkenheid, 

de contacten met de burgers en de korte 

communicatielijnen. Wat beter kan is 

een bredere visie. Er moet meer beleid 

worden gemaakt dat over de grenzen 

heen kijkt. Daarnaast heeft Wijdemeren 

een digitale achterstand en verzanden 

veel plannen in goede voornemens die 

niet worden afgemaakt. Financieel is de 

gemeente kwetsbaar en is de werkdruk 

hoog, vooral doordat veel posten slechts 

door één ambtenaar worden bezet. De 

oorzaak lag volgens de onderzoekers in 

de bezuinigingen in het verleden. Er is te 

weinig geïnvesteerd in nieuwe zaken en 

de regionale samenwerking komt niet 

of moeizaam tot stand. Toerisme, recre-

atie, verkeer, digitalisering en het sociaal 

domein schreeuwen om een regionale 

aanpak. Binnen het ambtenarenappa-

raat zou er veel meer aandacht moeten 

zijn voor de ontwikkeling van personeel 

en voor innovatie. Het heeft te lang stil 

gestaan. Volgens Bremer moet er een 

enorme stap worden gemaakt, anders 

loopt het echt vast. 

Drie scenario’s

Ook als Wijdemeren zou fuseren, moet 

er geïnvesteerd worden in de organisa-

tie voor 8 ton tot 1 miljoen. Je moet vol-

gens het rapport goed voorbereid zijn 

op een fusie, zelf sterk staan. Anders is 

er geen sprake van gelijkwaardigheid. 

Dat wierp wel enige vragen op. Maar 

Martin Vuyk van de VVD begreep dat 

het belangrijk is om de ‘sleutelfiguren’ 

vast te houden en dat kost ook geld. In 

het tweede scenario wordt Wijdeme-

ren een regiegemeente die zich voor-

namelijk bezig houdt met het bepalen 

van het beleid, allerlei taken stoot je af. 

Een groep professionele managers in 

een kleine organisatie stuurt aan. De 

binding met de dorpen is minder. Een 

variant die wel 2 tot 4,5 miljoen kost. 

Dat lijkt geen reële positie, was de alge-

mene mening. Bij de derde vorm wordt 

Wijdemeren een uitvoeringsgemeente. 

Zichtbaar, gericht op de kernen. Met 

veel aandacht op de kwaliteit van di-

verse projecten, het liefst ‘excellent’. Dat 

kost echter 1 tot 1,5 miljoen. 

Er waren veel vragen. Stan Poels (PvdA/

GrL.) vroeg zich af waarom de keuzes zo 

scherp waren. Is er geen mix mogelijk? 

D66 ‘er Joost Boermans was verbaasd 

over de digitale achterstand, terwijl de 

raad de afgelopen toch behoorlijk wat 

euro’s beschikbaar had gesteld voor pc’s 

e.d. Namens het CDA had Dik van Enk 

grote moeite met het gemak waarmee 

miljoenen over tafel gingen. “Hoe leg 

ik dat uit aan de man op straat” vroeg 

hij zich af. Het antwoord was dat het 

slechts om globale getallen ging, later 

volgt een degelijke onderbouwing. En 

Gert Zagt van De Lokale Partij miste 

een aansluiting met andere gemeenten. 

Moest de regionale bestuurskracht ook 

niet beter worden?

Verwarring

VVD ‘er Robby Israel vond zichzelf re-

alistisch toen hij al bij het begin van het 

debat de vraag stelde of dit het juiste 

moment is om te praten over scenario’s. 

De provincie Noord-Holland is een 

procedure gestart om te fuseren. Moe-

ten we niet eerst weten waar we naar toe 

gaan? Verwarrend was ook dat Wijde-

meerse raad besloten heeft om samen 

met anderen veel taken uit te besteden. 

En nu gaat de voorkeur uit naar het zo-

Raad worstelt met toekomstscenario’s 

WIJDEMEREN- De belastingsa-

menwerking van Wijdemeren met 

Stichtse Vecht en Weesp (BSWW) le-

vert tot nu toe veel tegenvallers op. 

In het eerste kwartaal 2017, meldt 

wethouder De Kloet, is er een tekort 

van 256.319 euro. 

Waarvoor Wijdemeren voor € 57.672 

(22,5%) opdraait. Het negatief saldo 

zou voornamelijk tot stand zijn ge-

komen door de aanstelling van een 

interim-directeur. Althans, het heeft te 

maken met de bedrijfsvoering, staat er 

in de brief. Al eerder bleek dat het in-

nen van lokale belastingen als ozb, ri-

ool, afvalstoffen, enzovoort niet soepel 

verliep. Eind 2016 kwam de BSWW 

al 250.000 tekort (Wijdemeren: ± 

56.000). Een onafhankelijk onderzoek 

moet duidelijk maken wat er fout is 

gegaan in de organisatie. Inmiddels 

zijn wel alle aanslagen voor 2017 de 

deur uit. 

Belastingsamenwerking Wijdemeren, Stichtse Vecht en Weesp

Nog eens 57.672 euro voor BSWW

De ambtelijke staf is vóór fusie 

(foto: Douwe van Essen // WWK)

veel mogelijk naar een uitvoeringsgerichte 

gemeente. Is dat niet tegenstrijdig? De raad 

is in meerderheid tegen fusie, terwijl uit het 

debat bleek dat de ambtenaren wel toe zijn 

aan een fusie. 

Burgemeester Smit pleitte hartstochtelijk 

voor een gezamenlijk standpunt. Dat zou 

de positie van deze gemeente versterken. 

“De provincie moet met heel goede argu-

menten komen om een fusie te starten” zei 

hij. 

Ria Hennis van Dorpsbelangen werd ‘wan-

hopig’ van de verdeeldheid. “Met samen op-

trekken kun je iets bereiken. Je moet je ook 

over vroegere standpunten heen kunnen 

zetten” zei ze. CDA- voorman Jan Verbrug-

gen voelde zich ‘opgejaagd’. Hij wil met alle 

fracties rond de tafel om zoveel mogelijk 

eenheid te verkrijgen, zelfs als het gaat om 

niet alle punten. Het concrete voorstel van 

B&W om akkoord te gaan met het scenario 

‘uitvoeringsgemeente’ verdwijnt dus nog 

een paar weken in de ijskast. Tot Jan Ver-

bruggen consensus heeft. En tot we weten 

wat Noord-Holland uiteindelijk beslist.

Parkinson Café
Op donderdag 18 mei is er om 14.30 uur 

een Parkinson Café met het onderwerp 

‘Multidiciplinair’.  Ook hier sluiten we 

weer af met de mogelijkheid elkaar te 

spreken onder het genot van een drankje.

Adres: Amaris Theodotion, Werkdroger 

1, 1251CM Laren (Ridderzaal); www.

parkinsoncafelaren.nl.

Themaochtend 
2e Wereldoorlog
Op woensdag 17 mei is er van 10.00-

12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer, 

vestiging Loosdrecht een Themaoch-

tend over Hilversum in de Tweede We-

reldoorlog door Kees van Aggelen. 

Hilversum was voor de Duitse bezetters 

van groot belang. De Nederlandse Sein-

toestellen Fabriek (NSF) bouwde radio- 

en communicatietoestellen. De omroep 

was er gevestigd. Er waren in de plaats 

verschillende belangrijke Wehrmacht 

onderdelen gelegerd. Reden genoeg om 

een anti-tankgracht rond Hilversum 

aan te leggen. Iedereen is van harte wel-

kom, de entree is vrij!

 

Na zeven jaar neemt burgemees-

ter Smit op vrijdagmiddag 12 mei 

afscheid van Wijdemeren. Dit ge-

beurt bij de Koninklijke Watersport-

Vereeniging Loosdrecht. Inwoners, 

ondernemers en andere belangstel-

lenden zijn van harte welkom. 

Het programma start om 16:00 uur 

met speeches van loco-burgemeester 

Theo Reijn, voormalig wethouder 

Jaap van Waveren, raadsleden René 

Voigt en Rosalie van Rijn en voorzit-

ter van de regio Pieter Broertjes. Ui-

teraard is het laatste woord aan burge-

meester Smit. Aansluitend is er vanaf 

17.00 uur gelegenheid hem de hand te 

drukken.

 

Lucille Werner Foundation

Lucille Werner is host tijdens de af-

scheidsreceptie van burgemeester 

Smit. Zij richtte in 2006 de Lucille 

Werner Foundation op. Een organi-

satie die de positie van gehandicapten 

in onze maatschappij wil versterken. 

Martijn Smit steunt de werkzaam-

heden van de Foundation van harte. 

Daarom vraagt hij iedereen die hem 

een afscheidscadeau wil geven, een 

donatie te doen aan de Lucille Wer-

ner Foundation. Dit kan door een 

bedrag over te maken naar NL96AB-

NA0617350094 t.n.v. Lucille Werner 

Foundation en onder vermelding van 

‘Afscheid Martijn Smit’. 

Vrijdag 12 mei: 

Afscheid burgemeester Smit
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

  

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

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Willem de Kwant jr. Ankeveen

Timmer en Schilderwerk

Email willemdekwant36@gmail.

com 06-55820277

Aangeboden Huishoudelijke
Hulp. tel: 06 858 127 97

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.; 06-22664828.

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623

Lion Hoveniersbedr. BV Tuin-

aanleg, -onderhoud, bestratin-

gen, grondverzet, gazonreno-

vatie, verhuur van minigravers, 

shovel en hoogwerker 12 m. 

Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

BELLE MAKELAARDIJ 
Je bent zo verkocht !!!!

035 - 656 0235

Heleens Hairstyling komt 
bij u aan huis 0637445476

Tuinman heeft nog tijd
€ 16,- p.u. 06-53373895.

“ Voetreflexzonetherapie”
Ontspant en herstelt 

uw Balans

www.aandachtvoorzorg.nl

Tel:06-57392770

Glazenwasser Erik
Meijerink wast uw ramen 

op afroep in de regio. 
Laag tarief. Bel voor 

afspraak. 06 53 81 7334

Wij ruimen gratis uw huis
en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen
Voor u een zorg minder!

06- 25 51 46 89

Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp. 06-49150270.

Maak kennis met

ALICE & JOSÉ van
THE TRAVEL CLUB
13 mei op de braderie

‘s-Graveland

PERSONEEL GEZOCHT
Bediening of Bezorging 

Minimaal 16 jaar 

www.charleys-diner.nl

TE HUUR bedrijfsruimte
Nieuw Walden 32 / 310 m2

Marco Arens 06 4021 4021

Vier moederdag bij Charley’s 
Diner! Alle moeders ontvangen 

een heerlijk dessert (cheese-

cake of red velvet) van het huis.  

www.charleys-diner.nl

Tuile du nord dakpannen
Ca 1000 stuks € 250.00

0655360880

Grando Keukens en Bad.
Zoekt orderverwerker.

Info: Martin de Winter

035-6219129

BAB’S INK SALOON 
Het adres voor permanente
Make-Up. MEI AKTIE: 3D

hairstrokes wenkbrauwen

Nu €50 korting. 

Tel: 06 265 169 22 of

Info@babsinksaloon.nl

PIJNLIJKE VOETEN?
Maak dan een afspraak bij
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.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.  
Wijdemeertjes Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa: 

do. 11 mei film, za. 13 mei mu-

ziek, zo. 14 mei muziek, do. 18 

mei film,  Info: www.wesopa.nl

Zaterdag 13 mei organiseert de 

Ned. Ger Kerk van Loosdrecht 

van 10-14 uur een planten- en 

boekenmarkt. 

’t Wijdehuis, elke ma.ochtend 

van 09.30- 13.30 of do.middag 

van 12.30-16.30 u. Gratis. 

Veenstaete- Kortenhoef, via de 

Parklaan. Info: Herma Kleve 

van Versa Welzijn;  hkleve@

versawelzijn.nl, of via 035-

6231100.

Elke eerste wo.middag van 

de maand van 14-17 uur: Re-

paircafé Wijdemeren. In de 

Brasserie van Veenstaete te 

Kortenhoef. Weggooien? Mooi 

niet! Zie: www.natuurlijkwij-

demeren.nl of bel: Marjolijn 

Bezemer: 06- 19642552.

Gefeliciteerd 
InterKerkelijk Koor Hilversum (IKK)

met jullie 70-jarig jubileum
 Vanwege dit feest is zaterdag 13 mei 

de winkel gesloten

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef  
tel. 035-6562680

o.a. Nagelak € 4,95
Lipstick € 7,95 en 
nog veel meer mooie 
make-up artikelen

Brugstraat 7, Nederhorst den Berg, telefoon 0294 251820

Voor moederdagVoor moederdag

AKTIE AKTIE AKTIE 

knippen € 12,50

Thamara Jane Hair  Fashion

Zuidereinde 254c

T 035 655 07 05 
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- A.s. vrijdag kunt u bur-

gemeester Martijn Smit een handje 

schudden bij zijn afscheidsreceptie 

bij de Kon. Watersportvereeniging 

Loosdrecht. Vandaag een terug-

blik op zeven jaar Wijdemeren. Ook 

vraagt de burgemeester aandacht 

voor de Lucille Werner Foundation. 

“Nee, als kind wilde ik nooit burge-

meester worden. Integendeel, zelfs. Mijn 

vader was burgemeester en die was zel-

den thuis. Op straat had ik de bijnaam 

‘Burrie’, ik werd als burgemeesterskind 

anders aangesproken. Dat wilde ik juist 

niet.” En toch besloot Martijn Smit na 

een politieke carrière als wethouder 

van Edam/Volendam de stap naar het 

burgemeesterschap te wagen. Eerst was 

dat gedurende vijf jaar Zeevang (verza-

meling van 8 dorpen ten noorden van 

Amsterdam). 

Steviger

In maart 2010 werd hij geïnstalleerd 

als burgemeester van Wijdemeren. “Ik 

zocht een gemeente waar iets stond te ge-

beuren. Waar ontwikkeling in zat en die 

toen financieel in zwaar weer verkeerde. 

Daar wilde ik mijn tanden wel inzet-

ten. Men was toen bezig met te zoeken 

naar wat nu de kern van Wijdemeren 

is. Bovendien voelde ik me aangetrok-

ken tot het mooie gebied.” Hoewel het 

moeilijk is als je zelf onderdeel bent van 

het dagelijks bestuur van een gemeente 

om zaken op afstand te bekijken, denkt 

Martijn Smit dat de rol van Wijdemeren 

vanaf 2010 krachtiger is geworden. “We 

hebben ons flink verdiept in de toe-

komst en regionaal is Wijdemeren ook 

een steviger speler geworden waarnaar 

goed geluisterd wordt.” Hij wijst erop dat 

er in de periode 2010-2014 in de raad 

enorm gesaneerd is. “Dat was ook nodig. 

Alles, maar dan ook alles, werd door een 

financiële loep bekeken. Vanaf 2014 is er 

na de verkiezingen een omslag. Het gaat 

nu meer om de ideeën en daar is ook 

meer ruimte voor”

Vluchtelingen

“Ik heb het vaker benoemd, maar de 

Vluchtelingenopvang in de Fuik in 

Kortenhoef vond ik een van de mooi-

ste momenten. De bereidheid om zich 

in te zetten voor anderen. Hoewel de 

omstandigheden voor de vluchtelingen 

natuurlijk triest waren, was ik geraakt 

door de inzet van mensen. Ook van per-

sonen van wie je het niet verwachtte.” 

De keerzijde was volgens Smit de onver-

draagzaamheid en de agressie die hij er-

voer ten opzichte van deze ontheemden. 

“Daar schrok ik van. Ook die schijnhei-

ligheid om met zogenaamd menselijke 

argumenten de gevluchten te weren uit 

je omgeving vond ik weerzinwekkend. 

Het kostte me dan moeite om mijn ge-

duld te bewaren.”

Na enig denkwerk vindt de vertrekkend 

burgemeester dat hij zich wellicht soms 

iets minder competitief had moeten 

opstellen. “Ik wil bij voorkeur winnen. 

Vooral als het gaat om zaken waarbij ik 

me betrokken bij voel, ben ik weleens te 

ongeduldig geweest. Ging ik er ingehou-

den boos tegenin. Iets meer geduld was 

dan beter geweest.”

Wijdemerengevoel

Wijdemeren, van Breukeleveen tot aan 

de Hinderdam in Nederhorst den Berg. 

Wat is dat Wijdemerengevoel?  “Moei-

lijk, maar dat hier mensen enorm hou-

den van hun dorp. Elke kern heeft zijn 

eigen dorpsgevoel. Aan de andere kant 

mopperen mensen juist weer op het ge-

heel. Het is een eenheid die wel bestaat, 

maar die lastig is te definiëren.” De re-

den waarom Martijn Smit ‘ons’ Wijde-

meren, verlaat, is helder: “Ik was gewoon 

toe aan een nieuwe uitdaging. Punt uit. 

Ik heb ontzettend veel zin in Beverwijk. 

Ik verlaat zeker geen zinkend schip. Nee, 

want het afronden van de discussie over 

het wel of niet fuseren zou bijna een re-

den zijn om hier te blijven. Vergeet niet 

dat Wijdemeren al jaren spreekt over de 

vraag of het alleen nog wel lukt.”

De mensen

“Ik ervaar mijn job als burgemeester 

niet als werk. Je bent er 7 dagen per week 

24 uur per dag mee bezig, maar ik vind 

’t heerlijk. Natuurlijk heb je een keurs-

lijf van een agenda en allerlei vergade-

ringen. Maar het contact met de men-

sen hier was echt fantastisch.” Zonder 

namen te noemen heeft Martijn Smit 

goede herinneringen aan talloze ont-

moetingen in de dorpen. “Die mensen 

zullen me altijd bij blijven. Daarvoor wil 

ik terugkomen. Bij zo’n Smeltfeest in de 

IJshal, dan voel je je onderdeel van een 

gemeenschap. Of wat de Dillewijn heeft 

neergezet of die kolossale Sloeptent in 

Loosdrecht. Dat is de kracht van Wij-

demeren.” Tegelijkertijd wil hij daarmee 

politieke discussies over bestuurskracht 

relativeren. “De mensen wonen hier 

mooi, zijn over ’t algemeen gelukkig. Ik 

heb hier echt heel veel plezier gehad. Dat 

zal ik zeker missen.”

Afscheidsreceptie: 

vrijdag 12 mei; vanaf 16.00 uur; Koninklijke 

Watersport-Vereeniging Loosdrecht; 

Oud-Loosdrechtsedijk 151-153, 1231 LT 

Loosdrecht. 

Lucille Werner Foundation

Martijn Smit wil graag een bijdrage leveren 

aan het versterken van de positie van men-

sen met een handicap. Daarom vraagt hij 

iedereen die hem een afscheidscadeau wil 

geven een donatie te doen aan de Lucille 

Werner Foundation. Dit kan door een be-

drag over te maken naar

NL96 ABNA 0617 3500 94 t.n.v. Lucille 

Werner Foundation, onder vermelding van 

‘Afscheid Martijn Smit’. Lucille Werner is 

tijdens het afscheid van burgemeester Smit 

aanwezig om meer te vertellen over de werk-

zaamheden van haar stichting

ChristenUnie-fractie in 
Wijdemeren?
Momenteel onderzoeken we de haal-

baarheid om met een nieuwe Christen-

Unie-fractie in Wijdemeren deel te ne-

men aan de gemeenteraadsverkiezingen 

van maart 2018. Woon je in onze mooie 

gemeente en heb op ons gestemd? Ben 

je politiek geïnteresseerd, betrokken 

bij of lid van de ChristenUnie? Of ken 

je iemand waarvan je denkt: dat is écht 

iets voor hem of haar? We zoeken zowel 

mensen met politieke interesse als men-

sen die ondersteunende taken willen 

vervullen. Neem vrijblijvend contact op 

met Esther Kaper via estherkaper.chris-

tenunie@gmail.com.

Afscheidsinterview met burgemeester Martijn Smit

De mensen, die zullen me altijd bij blijven

Martijn Smit sluit de deur in Wijdemeren

WIJDEMEREN- De raadsleden Martin 

Vuijk en Robby Israel  (tweederde 

van de fractie VVD Wijdemeren) 

hebben met onmiddellijke ingang 

het lidmaatschap van de VVD op-

gezegd, omdat zij hun goede naam 

niet langer aan deze partij kunnen 

verbinden.

‘Het gaat ons niet om specifieke, indi-

viduele integriteitsschendingen, alhoe-

wel de lange reeks van ‘incidenten’ ons 

zwaar valt. Het gaat ons des te meer om 

de steeds weer inadequate reactie van 

de VVD-top op voorkomende geval-

len. Het is steeds weer ‘too little, too late’ 

schrijven Israel en Vuijk.

In de eerste plaats wordt reactief na 

lange stilte een vergoelijkende verkla-

ring afgegeven. Vervolgens staat de 

heer Rutte te snel klaar met het weg-

wuiven van beschuldigingen zonder 

eerst enig onderzoek te hebben gedaan 

en dan wil hij uiteindelijk ‘even’ (even!) 

een onderzoekje laten plaatsvinden. 

terwijl hij ondertussen wel al feitelijke 

onjuistheden in omloop brengt.

Opstelten, De Geus, Keizer, het maakt 

niet uit. Is er niet één vooraanstaande 

partijgenoot, minister, staatssecretaris, 

die opstaat en zijn of haar ongenoegen 

laat blijken? Niemand die zegt ‘Mark, 

jongen, zo kan het niet’. 

Vuijk en Israel hebben er begrip voor 

dat bij deze bewindslieden ook an-

dere belangen spelen, maar zo is het 

uiteindelijk ook aan hen, leden van de 

VVD- fractie in de gemeenteraad van 

Wijdemeren, om conclusies te trekken 

en misschien de een of de ander wak-

ker te schudden. Rotte appels hebben 

de partij overgenomen en critici de 

mond gesnoerd. Zonder Robby Israel 

en Martin Vuijk.

Twee VVD- raadsleden stappen uit VVD
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Ze verdient het! 
Hartvlaai met 

aardbeien

€ 10,95

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Ex- raadslid Liesbeth Siderius schreef een 
open brief over de bestuurlijke toekomst van 
Wijdemeren aan de provincie Noord-Hol-
land. Hieronder een sterk verkorte weergave. 

‘Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 

kondigt het college van Wijdemeren zonder 

opgaaf van reden aan te willen fuseren met 

Hilversum. Bij een bestuurskrachtonderzoek 

scoort Wijdemeren door haar eigen toedoen 

onvoldoende. Deze onvoldoende levert, ten 

onrechte, de benodigde argumenten voor een 

door het college gewenste fusie, een ‘self fulfil-

ling prophecy’.

Een van de conclusie is dat de ambities vanwege 

de beschikbare middelen beperkt zijn en grote 

opgaven als het aanpakken van de Loosdrecht-

se Plassen komen niet tot stand. De provincie 

Noord- Holland hoort bij het Plassenschap en 

is zelf verantwoordelijk voor het reilen en zei-

len op en rond de Loosdrechtse Plassen. 

Na de aankondiging op een fusie met gemeente 

Hilversum uit te zijn, volgt een scala aan bezig-

heden. Echter, bij gebrek aan steekhoudende 

argumenten raken de inwoners niet overtuigd. 

Het Burger Initiatief Wijdemeren 2020 verza-

melt 7734 handtekeningen tegen een fusie met 

de gemeente Hilversum. De enquête onder de 

inwoners, uitgevoerd door gemeente Wijde-

meren, bevestigt dat: slecht 24 % van de onder-

vraagden reageert. Het college krijgt ook van 

de inwoners nauwelijks een voldoende (5,7) als 

het gaat om betrekken bij beleid. Volgens de in-

woners zijn de belangrijkste aspecten voor de 

toekomst van Wijdemeren: behoud van eigen 

identiteit, zeggenschap van inwoners en ge-

meentelijke dienstverlening. 

De regering wil geen herindelingen van boven-

af opleggen. Vijf criteria moeten daarbij in acht 

genomen worden: genoeg steun voor de herin-

deling, een interne samenhang, een dorps- en 

kernenbeleid, de bestuurskracht, evenwichtige 

regionale verhoudingen en duurzaamheid.

De provincie Noord- Holland heeft onvoldoen-

de aannemelijk gemaakt dat er een situatie is 

ontstaan om als provincie een herindelingpro-

cedure in de Gooi en Vechtstreek te starten Het 

past de provincie niet om te doen voorkomen 

open te staan voor nieuwe samenwerkingsmo-

dellen en tegelijkertijd onverkort aan te sturen 

op maximaal drie gemeenten’. 

Liesbeth Siderius, Loosdrecht

Bruinjoost 6 in Kortenhoef
NIEUWNIEUW

Vraagprijs € 282.500,- k.k.

In de zeer kindvriendelijke 
woonomgeving van Kortenhoef  ligt 
deze lichte 5-kamer middenwoning 
voorzien van o.a. een gemoderniseerde 
badkamer, dakkapellen aan de voor- 
en achterzijde, een heerlijke tuin 
en zo veel meer!
Meerdere speelplaatsjes en alle 
voorzieningen op korte afstand! 
Bel ons voor een afspraak.

Herindeling onvoldoende aannemelijk

Afgelopen donderdagavond 4 mei een mooie 

herdenking meegemaakt bij het monument 

in het van Heumenhof.  Muziekvereniging, 

ceremoniemeesters, brandweer, scouting, 

leerlingen van de basisschool, afvaardiging 

van het college B en W, oranjecomités, diverse 

verenigingen en politieke partijen én heel veel 

belangstellenden ondanks het niet aantrek-

kelijke weer. Daarnaast mooie toespraken, 

prachtige gedichten, dito muziek en natuurlijk 

bloemen .  En toch………

En toch stond ik me ook te ergeren. Te erge-

ren aan de plek van het monument.  Wegge-

stopt in een zijstraatje. Het orkest dat tussen 

de geparkeerde auto’s zat. De stille tocht die 

op de Parklaan vlakbij het monument nog om 

een geparkeerde auto moest.  Het nauwelijks 

waarneembare monument.  Tegen de ruggen 

van de scouting of brandweer aankijken. De 

sprekers die voor velen niet te zien zijn.  Het 

kan daar niet anders. Ik weet het. En toch……

En toch verdient het monument en allen die 

we herdenken meer én beter. En toch stoppen 

we ons monument weg in een hoekje. Net als 

vroeger bij het oude gemeentehuis. Op een 

plek waar de meeste inwoners hooguit één 

keer in een jaar naar toe gaan. De rest van 

het jaar onzichtbaar.  De vrijheid moeten we 

doorgeven. Daar werden we donderdag diver-

se keren aan herinnerd. Hoe verschrikkelijk 

belangrijk deze boodschap is! En toch…….

We moeten ons als gemeenschap schamen!  

Laten we niet alleen met woorden vertellen 

hoe belangrijk vrijheid is maar het ook laten 

merken door het monument een centrale plek 

binnen onze gemeenschap te geven. 

Wat mij betreft verhuist het monument naar 

het plantsoen bij de Smidsbrug en het Wilhel-

minahof.  We omringen het monument met 

prachtige rood-wit-blauwe planten en de rest 

van het plantsoen bestraten we met in het 

straatwerk een mooie tekst over ‘vrijheid’.  Zijn 

we gelijk af van de poep aan onze schoenen 

als sinterklaas arriveert en knapt de entree 

van ons dorp ook nog eens op. 

Ben Steenvoorden, Kortenhoef

Dodenherdenking naar andere locatie

4 mei, Nederhorst den Berg 

Op stille momenten hoorde je hier het geluid van een goederentrein

Die reed op het spoor tussen Amsterdam en een donker eindstation

Geen mens meer mogen zijn

Wat rest zijn slechts de namen in het beton

Mark Hilberts 
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Binnenkort starten er in verschillen-

de vestigingen van Bibliotheek Gooi 

en meer cursussen Klik & Tik het in-

ternet op en Digisterker. 

Internet is bijna onontkoombaar ge-

worden in ons dagelijks leven. Denk 

bijvoorbeeld aan een vakantie boeken, 

je bankzaken regelen, tweedehands-

koopjes of een afspraak maken bij de 

gemeente.

Klik & Tik, het internet op helpt je de 

weg te vinden op het internet. Hoe 

schrijf je een e-mail en hoe kun je 

bestanden downloaden? Het komt al-

lemaal aan bod. Bovendien oefen je al-

les direct op een speciale website. Deze 

cursus is bedoeld voor mensen die wel-

eens met een computer gewerkt heb-

ben, maar graag meer begeleiding wil-

len bij hun eerste stappen op internet. 

Digisterker

Met de Digisterker cursus leert u onder 

meer hoe u een DigiD aanvraagt en ge-

bruikt. Dit heeft u nodig bij het digitaal 

invullen van uw belastingformulier en 

bij meer zaken die u met de overheid 

en gemeente moet regelen. Steeds meer 

diensten van de overheid zullen in de 

loop van de tijd uitsluitend digitaal ver-

lopen.  Andere digitale diensten waar-

bij de biblio-

theek u tijdens 

deze cursus op 

weg helpt zijn 

bijvoorbeeld 

het aanvragen 

van huurtoeslag, een afspraak maken 

bij de gemeente voor het aanvragen 

van een parkeerkaart, het doorgeven 

van een verhuizing en informatie over 

de opbouw van uw AOW.

U kunt zich aanmelden bij de balie 

van de verschillende vestigingen, tele-

fonisch of via de website.  In de vesti-

gingen zijn folders beschikbaar met de 

cursusdata. De data staan ook op de 

Internet cursussen in de bieb

Samenleving

‘s- GRAVELAND- Van de 42 appar-

tementen van de Oranjerie aan het 

Noordereind in ‘s- Graveland zal 

50% bestemd zijn voor starters tot 

35 jaar en 50% voor doorstromers 

vanaf 55 jaar die een eengezinswo-

ning met sociale huur achterlaten. 

Ankeveners, ’s-Gravelanders en 

Kortenhoevers krijgen voorrang bij 

de toewijzing. 

Dit heeft wethouder Betske van Hen-

ten vastgelegd in afspraken met de 

woningbouwcorporatie Gooi en 

Vechtstreek. Aan de toewijzing voor 

55-plussers zit nog een aardig staartje. 

Wijdemeren wil namelijk meer jonge 

gezinnen in onze vergrijsde kernen. 

Daarom wil men de vrijgekomen wo-

ningen van de 55-plussers alleen toe-

wijzen aan gezinnen tot 35 jaar. Maar 

dat moet eerst besproken worden in de 

Regio Gooi en Vechtstreek, of-

ficieel mag dat nog niet. Nu wil 

de wethouder een experiment 

opstarten waarin de Regionale 

Huisvestingsverordening dat 

wel toestaat. 

Na de zomer start de inschrij-

ving voor de 42 twee- en drie- 

kamerappartementen met een gemid-

delde oppervlakte van 70 m2 (sociale 

huur: tot 710 euro). Het is de bedoeling 

Toewijzing appartementen Oranjerie

Dinsdagavond 2 mei om even voor half 8 

werden wij gealarmeerd voor een buiten-

brand aan de Schutttersweg thv. nummer 

16. Bijna ter plaatse kregen wij door van 

de meldkamer dat het ging om een brand 

van bladeren en takken in het bos. Jonge-

lui hadden met behulp van waxinelicht-

jes, aanstekers en lucifers en wasbenzine 

brand gesticht. Een passant had de vlam-

men gezien en de wegrennende jongens 

en had de brandweer gebeld. Op de ou-

derwetse manier hebben wij dit geblust; 

met een emmer water.

Op 4 mei hebben wij met een groot deel 

van het korps de doden herdacht als 

erewacht bij het monument aan de Van 

Heumenhof.

Zaterdagavond 5 mei om even over half 

11 kwam er een brandmelding binnen 

aan de Beltweg. Volgens de melder was 

er een explosie geweest. Ter plaatse bleek 

het te gaan om een vuilverbranding. Het 

vuur hadden wij snel onder controle.

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer

NEDERHORST DEN BERG. De Horster-

meerpolder bestaat dit jaar 135 jaar. 

Op zondag 21 mei a.s. wordt er een 

bijeenkomst voor polderbewoners 

georganiseerd waar vrijwilligers 

voor het Horstermeer135-feest (25-

26-27 aug.) zich kunnen aanmelden. 

Om het feest tot een succes te maken 

zijn er natuurlijk vele handen nodig 

om de benodigde werkzaamheden te 

verrichten. In alle categorieën worden 

mensen gezocht zoals: sport & spel; 

horeca; techniek & constructie; tent- 

en polderversiering; beveiliging en 

schoonmaak/opruimwerkzaamheden

De bijeenkomst zal plaatsvinden 21 

mei a.s. op boerderij De Horst van de 

familie Voshaart, Middenweg 32, van-

af 15.00 uur. Onder het genot van een 

hapje en een drankje kunt u intekenen 

op de diverse vrijwilligerslijsten. U 

bent van harte welkom!

Vrijwilligersmiddag Horstermeer135-feest

dat de eerste woningen naast het voorma-

lige gemeentehuis van ’s-Graveland eind 

2017 worden opgeleverd. 

website www.bibliotheekgooienmeer.nl

NEDERHORST DEN BERG- Op 

Hemelvaartsdag, donderdag 25 mei, 

begeleidt boswachter Mirjam de 

Hiep een mooie ochtendwandeling. 

Sportlokaal  en  Sanny’s Sports  slaan 

de handen ineen en organiseren sa-

men Dauwtrappen. Om 6:00 uur ‘s 

morgens verzamelen we bij Sanny’s 

Sports aan de Meerhoekweg. De wan-

deltocht zal in een rustig tempo langs 

prachtige plekken in Nederhorst gaan; 

naast prachtige weilanden en groen 

is ons dorp enorm waterrijk. Mirjam 

zal dan ook regelmatig even stoppen 

om over het natuurschoon te vertel-

len, daarnaast wacht je onderweg een 

bijzondere verrassing.  De route is dan 

ook heel goed te doen voor degenen 

die niet zo snel lopen. We eindigen bij 

Sportlokaal aan de Reeweg waar een 

kopje koffie of thee en iets lekkers op 

ons staat te wachten.

Meelopen is gratis. 

Wij vragen alle deelnemers een vrij-

willige bijdrage te doneren. Met jouw 

bijdrage willen wij Simone van der 

Vlugt steunen. Zij heeft zelf MS en 

doet op 25 juni mee aan de Traploop-

challenge tijdens ArenAMoveS.   (htt-

ps://www.arenamoves.ms)

Wil je meer informatie? 

Dan kun je terecht bij Sanny’s Sports, 

0294-795062 of bij SportLokaal 0294-

254490. 

Dauwtrappen in Nederhorst den Berg



Wijdemeren
informeren

Wie verdient 
een lintje?

Veel inwoners zetten zich belangeloos 

in voor maatschappelijke organisaties. 

Kent u ook zo iemand? 

Meld hem of haar dan vóór 1 augustus 

aan voor de lintjesregen van 2018.

 

  Overhangend groen 
  aangepakt 

   10 mei 2017   

Kort

>   Afscheid Martijn Smit

Na zeven jaar neemt burgemeester 

Smit afscheid van Wijdemeren. 

Op vrijdag 12 mei vanaf 15.45 uur bent 

u van harte welkom om hem 

persoonlijk de hand te schudden. 

De afscheidsreceptie vindt plaats bij 

de Koninklijke Watersport-Vereeniging 

Loosdrecht (Oud-Loosdrechtsedijk 

151-153). Martijn Smit wil graag een 

bijdrage leveren aan het versterken 

van de positie van mensen met een 

handicap. Daarom vraagt hij iedereen 

die hem een afscheidscadeau wil 

geven om een donatie te doen aan 

de Lucille Werner Foundation: 

NL96 ABNA 0617 3500 94 tnv Lucille 

Werner Foundation en onder vermel-

ding van ‘Afscheid Martijn Smit’.  

>    Toekomst gemeente

Komende tijd bespreekt de gemeen-

teraad de toekomst van Wijdemeren. 

Om de regio krachtiger te maken en 

de lokale bestuurskracht te versterken 

wil de provincie op termijn komen tot 

maximaal drie gemeenten in de regio. 

Donderdag 11 mei spreekt de gemeen-

teraad met gedeputeerde Jack van der 

Hoek over de aangekondigde herinde-

ling. Op 16 mei volgt de behandeling in 

de commissie Bestuur en Middelen. 

Op 1 juni neemt de raad een besluit.

>    Asfaltwerk Noordereinde 
    en Zuidereinde 

De fietspaden op een gedeelte van het 

Noordereinde en Zuidereinde krijgen 

nieuw asfalt. Op donderdag 11 mei 

voert de aannemer asfaltreparaties 

uit op de fietspaden. Op maandag 

22 mei en dinsdag 23 mei volgt het 

asfalteren. De werkzaamheden vinden 

plaats tussen de J.H. Burgerlaan en de 

Kleine Klapbrug. Tijdens het werk is 

één rijstrook afgesloten voor het 

verkeer. Vooral op het Noordereinde 

kunt u hierdoor ernstige verkeershinder 

ondervinden.

  

Offi  ciële
bekendmakingen

In september vorig jaar stuurde de 
gemeente ongeveer 800 inwoners 
een brief over hun beplanting die 
te ver over openbaar terrein hing. 
Het verzoek was om het groen 
voor het einde van 2017 te snoeien 
of te verwijderen. Na een half jaar 
is een groot deel van het 
overhangende groen verwijderd. 
Bedankt!

Vooral op smalle stoepen belemmert over-

hangend groen de doorgang voor ouderen, 

slechtzienden, gehandicapten en mensen 

met een kinderwagen. Gelukkig is dit nu 

op veel plekken verbeterd. Maar liefst 75% 

van de overhangende beplanting is inmid-

dels aangepakt door de bewoners. Zo blijft 

Wijdemeren voor iedereen toegankelijk.

Nog 25% te gaan
In 25% van de gevallen is er nog sprake 

van verkeersgevaarlijk en hinderlijk over-

hangend groen. Nu de zon regelmatig 

schijnt is het een goed moment om lekker 

in de tuin te werken en ook meteen het 

overhangende groen te verwijderen. 

Heeft u hiervoor snoeiadvies nodig? 

Neem dan contact op met het cluster 

serviceverlening via telefoonnummer: 

14 035. We verzoeken inwoners die 

hierover een brief hebben ontvangen om 

de noodzakelijke snoeiwerkzaamheden 

vóór 31 december 2017 uit te voeren. 

Afvoer groenafval
Het is inmiddels niet meer mogelijk om 

het groenafval van de overhangende 

struiken op de gemeentewerf in Kortenhoef 

af te leveren. Maak hiervoor gebruik van de 

GAD-scheidingstations. 

De openingstijden en locaties zijn 

te vinden op www.gad.nl.

Gemeentegroen
Als u last heeft van overhangend groen 

op gemeentegrond, kunt u hiervan een 

melding maken via: 

www.wijdemeren.nl/meldingen. 

Wij bekijken ter plekke het probleem 

en gaan eventueel over tot snoeien.  

Extra openingsavonden 
gemeentehuis:
www.wijdemeren.nl

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

#mooiwijdemeren

@zwaan_55

Behandeling eikenprocessierups
Net als vorig jaar gaat de gemeente 
de eikenbomen preventief 
behandelen tegen 
processierupsen. We starten hier 
halverwege mei mee. Heeft u 
zelf een eikenboom in uw tuin? 
Controleer dan regelmatig of er 
geen nest in zit. 

De rupsen zitten in mei en juni in veel 

eikenbomen. De processierupsen zijn te 

herkennen aan de grote, dichte nesten op 

de stam of de dikke takken van de boom. 

Ziet u een nest met rupsen? Meld dit dan bij 

de gemeente via telefoonnummer: 

14 035. Het is hierbij belangrijk nauwkeurig 

de locatie van de boom door te geven.

Jeuk, huiduitslag, irritatie
De brandharen die de rupsen op hun lijf 

hebben, kunnen zorgen voor jeuk, 

huiduitslag en irritatie aan de ogen of 

luchtwegen. Bent u in aanraking gekomen 

met een processierups of de haren van een 

rups? Spoel uw huid of ogen dan goed met 

water. Was kleding zonodig op 60 graden.

Bestrijden verplicht 
Het college heeft een risicogebied aange-

wezen, waarbinnen eigenaren van eiken 

gevraagd is de rups zelf te bestrijden. 

Het gaat om eikenbomen binnen de 

bebouwde kom, die bij woningen, 

sportcomplexen, recreatieterreinen, 

jachthavens en op verbindende wegen 

en fietspaden staan.

Gereduceerd tarief
Woont u binnen het aangewezen risico-

gebied en heeft u een besmette eik? Dan 

kan de gemeente de rups komen bestrij-

den. Hiervoor geldt een gereduceerd tarief 

van 125 euro excl. BTW per boom. Neem 

voor meer informatie contact op met de 

gemeente via telefoonnummer: 14 035.



>  Aangevraagde 
omgevingsvergunningen
Breukeleveen
-  ’t BreukeleveenseMeentje 8f: plaatsen beschoeiing en 

steiger (24.04.17)

- Herenweg 85: vervangen steiger (25.04.17) 

’s-Graveland
-  Zuidereinde 156: slopen fabriekspand en woning 

(25.04.17)

Kortenhoef
-  Moleneind 65: plaatsen bouwwerken t.b.v. extensieve 

natuurgerichte recreatie (24.04.17)

Loosdrecht
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 120: vergroten opslag niet 

brandbaar gas (24.04.17)

- Oud-Loosdrechtsedijk 141: maken oprit (20.04.17)

- Schakel 94: plaatsen dakkapel (26.04.17)

- Sectie G 1211: plaatsen blokhut (21.04.17)

- Sectie H 455: plaatsen recreatiewoning (24.04.17)

Nederhorst den Berg
-  Cederlaan 38, 40 en 42: plaatsen beschoeiing (28.04.17)

-  Reeweg 5: wijzigen veebezetting met beperkte milieu-

toets (18.04.17)

-  Wilgenlaan kavel 22: bouwen woning en maken uitrit 

(20.04.17)

- Wilgenlaan kavel 2: bouwen woning (03.05.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

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

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)
’s-Graveland
- Zuidereinde 156: slopen fabriekspand en woning 

(01.05.17)

Kortenhoef
- Emmaweg 75 a: vervangen woning (21.04.17)

- Parklaan 2: kappen plataan (noodkap)  (26.04.17)

Loosdrecht
- Horndijk 27: aanbrengen beschoeiing en brug (03.05.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 208d: gedeeltelijk vervangen 

beschoeiing (26.04.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c 02: plaatsen schuur 

(24.04.17)

- Rading 158: bouwen loods (21.04.17)

- Oud-Loosdrechtsedijk 14: plaatsen dakramen (02.05.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 50:aanleggen steekhaven 

(03.05.17)

- Sectie G 1211: plaatsen blokhut (02.05.17)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 176: bouwen woning (03.05.17)

-  Nieuw-loosdrechtsedijk 250a: bouwen woning 

(03.05.17)

Nederhorst den Berg
-  Wilgenlaan kavel 23: bouwen woning met bijgebouw 

(25.04.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Boegspriet naast nummer 7: aanleggen recreatie-pier 

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 173: vervangen schuur/stalling 

Nederhorst den Berg
- Juliana-Bernardplein 6: aanleggen kavelpad

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)
-  Boerderij Galesloot, Reeweg 5, Nederhorst den Berg: 

uitbreiden installatie voor houden 200 schapen en/

of geiten

-  Barkaris b.v., Nieuw-Loosdrechtsedijk 216-224, Loos-

drecht: veranderen bedrijf

 

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwa-

renprocedure open.

Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst 

Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Telefoonnummer: (088) 

63 33 000.

>  Verlenging beslistermijn 
OFGV
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

’s-Graveland
-  Loodijk 24 c, Van der Elst Papierrecycling Amsterdam 

b.v.: opslaan medisch afval

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 

23 mei 2017.

Tegen dit besluit kunt u pas bezwaar maken bij de uitein-

delijke beslissing op de aanvraag.

Vragen
Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact 

opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi 

en Vechtstreek via telefoonnummer: (088) 63 33 000 of 

e-mail: info@ofgv.nl. 

>  Wijziging bestemmingsplan 
Loosdrecht Landelijk Gebied 
Noordoost 2012/Rading 30 in 
Loosdrecht
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

bekend dat zij overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet 

ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Loosdrecht 

Landelijk Gebied Noordoost 2012 hebben gewijzigd voor 

zover dit betrekking heeft op het perceel Rading 30 in 

Loosdrecht. Het perceel is bestemd voor bedrijfsdoel-

einden. Deze bestemming is gewijzigd in wonen-1. De 

bestemming wonen maakt de bouw van één woning mo-

gelijk. Ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan is het 

plan gewijzigd vastgesteld. De precieze locatie van de te 

bouwen woning wordt nu op de verbeelding aangegeven 

evenals de toegestane nokhoogte van de woning.

Ter inzage
Het wijzigingsplan en bijbehorende stukken liggen vanaf 

11 mei 2017 gedurende zes weken ter inzage in het ge-

meentehuis (afd. ruimtelijke ontwikkeling op werkdagen 

van 08.30 tot 12.30 uur) aan de Rading 1 in Loosdrecht. 

De stukken kunnen ook worden ingezien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende 

bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld door 

degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de gele-

genheid te zijn geweest om tegen het ontwerpwijzigings-

plan een zienswijze in te dienen. Een belanghebbende 

kan eveneens beroep instellen tegen de aangebrachte 

wijzigingen ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan. 

Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling be-

stuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in 

werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als 

binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van 

genoemde afdeling, dan treedt het besluit niet in werking 

voordat op dat verzoek is beslist. 

>  Bekendmaking wet 
geluidhinder 
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

(gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet bestuursrecht 

en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende 

bekend:

In procedure is het vast te stellen bestemmingsplan 

Rading 30 in Loosdrecht. Dit bestemmingsplan richt zich 

op sloop van bedrijfsgebouwen en bouw van een woning 

op betreffende locatie. Er wordt één woning mogelijk 

gemaakt. De woning die in het bestemmingsplan mo-

gelijk worden gemaakt zal een hogere geluidsbelasting 

ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd 

in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben op 27 juni 2016 

overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in 

ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden 

vast te stellen.

De relevante stukken hebben vanaf 11 augustus 2016 

gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 

zienswijzen ingediend ten aanzien van de ontwerpbe-

schikking.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de betref-

fende hogere waarden definitief vast te stellen.

Stukken ter inzage  
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 

11 mei 2017 gedurende zes weken gezamenlijk met het 

bestemmingsplan ter inzage. U kunt de stukken inzien in 

het gemeentehuis, Rading 1 in Loosdrecht, geopend op 

werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.

Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden 

gegeven op het besluit. U kunt hiervoor een afspraak 

maken met dhr. F. Lieste, te bereiken op telefoonnummer 

(035) 65 59 446.

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschik-

king kunnen hiertegen in beroep gaan, eventueel in com-

binatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening. 

Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op de dag 

dat de vaststelling van het bestemmingsplan Rading 30 is 

bekend gemaakt.

Wie kunnen in beroep gaan 
tegen het vaststellen van de 
hogere waarden?
Beroep kan worden ingesteld door:

-  belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

tegen het ontwerp van de beschikking;

-  de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht 

over het ontwerp van de beschikking;

-  belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigin-

gen in de definitieve beschikking ten opzichte van de 

ontwerpbeschikking;

-  belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht 

tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad 

van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage. Voor behandeling van uw 

beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van deze 

griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 

42 64 426.

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten
Loosdrecht
- HMHC, ’t Jagerspaadje 24, op 24 juni 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
Loosdrecht
-  Loosdrechtse Volleybalvereniging LoVoC, parkeerterrein 

sportzaal Eikenrode, Laan van Eikenrode 49, meerja-

renvergunning De Schakel Beachtoernooi 2017-2021 

(26.04.17)

-  Plaatselijke Regelingscommissie Avondvierdaagse 

Loosdrecht, Avondvierdaagse van 15 tot en met 18 mei 

2017 (03.05.17)

-  Heijmans Vastgoed B.V., Grootzeil en Passantenhaven, 

Hiswa Loosdrecht op 19 en 20 mei 2017 (04.05.17)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 

cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen 

deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten
Kortenhoef
-  RK Parochiebestuur Sint Antonius van Padua, Kerklaan 

24, Parochiefeest op 11 juni 2017

Loosdrecht
-  E.J. Felderhof , Van der Helstlaan 7-19, Laanfeest op 15 

juli 2017

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten
’s-Graveland
-  Stichting Wonderfeel, Schaep en Burgh, Noordereinde 

60, Wonderfeel van 21 tot en met 23 juli 2017

Loosdrecht
-  Stichting Sloep, diverse vaarwegen door Wijdemeren, 

Sloepentocht op 9 juli 2017

Nederhorst den Berg
-  IJsclub Nederhorst den Berg, parkeerterrein voor brand-

weerkazerne en sporthal aan de Blijklaan, Nederhorst 

on Ice van 24 november 2017 tot en met 7 januari 2018

-  Stichting Nederhorst den Berg Actief, Voorstraat en 

Overmeerseweg, Zomerspektakel  van 16 tot en met 

18 juni 2017

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij cluster 

Vergunningen). Belanghebbenden kunnen eventuele be-

denkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet, 

kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de 

besluitvorming.

>  Verkeersbesluiten 
Kortenhoef
-  De Zuwe  t.h.v. het strandje: aanleggen algemene 

gehandicaptenparkeerplaats, 02.05.17 (bij algemene 

GPP’s)

-  Bermard van Beeklaan t.h.v. huisnr. 22: aanleggen 

gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband 

met handicap belanghebbende 24.04.17 (bij GPP met 

aanvrager)

-  Gabrïelgaarde t.h.v. huisnr. 7: aanleggen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap 

belanghebbende 24.04.17 (bij GPP met aanvrager)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Offi  ciële bekendmakingen 10 mei 2017

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

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

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

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

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

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

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

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

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

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht

Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl

Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Verkeer



Woensdag  mei 10 Weekblad Wijdemeren

•  24/7 zelf bereikbare opslagruimtes
• Ruimtes vanaf 5m2 t/m 35 m2

• Schoon - beveiligd - verwarmd
• Te huur p/week, zakelijk + particulier

€ 5,00 p/m3 - p/mnd 
Contact: 035-656 3517 info@verhuizers.nl

ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

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

Madelijn
Lieve Jagger,

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef 

en Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc 

en heeft een zoon die Sjef heet. Natuurlijk 

zou haar huishouden niet compleet zijn 

zonder behaarde vrienden. Pup Jagger, 

kat Madammeke en konijnen Antonio en 

Schnitzel horen er dan ook helemaal bij. 

Ze eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s 

ochtends gewekt door haar eigen haan en 

rijdt in haar vakanties graag te paard door 

de natuur…

Eindelijk mogen we je in ons armen sluiten en 

de ‘onze’ noemen. We hebben zo lang op je ge-

wacht… Je had je naam al, voordat je geboren 

was. En we waren al gek op je voordat we je ook 

maar ontmoet hadden. We praatten over je als-

of je al bij ons was. Raar hè? We wisten gewoon 

dat jij perfect zou zijn en het wachten waard. 

Kortom, je bent zó welkom en zó gewild! 

Je had een unieke voorgangster, Tyson. Ook een 

bullterrier, ook een meisje en ook een driekleur. 

Het voelt als een soort van verraad om haar uit 

de introductietekst van mijn column te schrap-

pen, alsof ze er opeens niet meer bij hoort. Dat 

voelt heel definitief, als een echt afscheid. Snap 

je dat? We missen Tyson nog steeds en het voelt 

toch ook een beetje raar om opeens zo veel van 

een andere hond te houden. Maar ik beloof je, 

dat je háár niet hoeft te zijn. Tyson hoeft niet in 

jou voort te leven. Jij hoeft geen leegte te vullen. 

We hebben genoeg ruimte over in ons hart over, 

hoor. Maak je geen zorgen. Jij mag gewoon je-

zelf zijn, jij bent net zo uniek als zij. Dat merken 

we nu al… je bent een kleine diva met een enor-

me neus om in andermans zaken en intieme 

delen te steken. Je hebt een hele sterke eigen wil, 

dat is al wel duidelijk. Maar ik weet zeker dat we 

er samen wel uitkomen. Dat we een ijzersterk 

team gaan vormen. 

Je hebt praatjes, eet-

lust, liefde en energie 

voor tien. En je hebt nu al zoveel vrienden. Ie-

dereen is al komen kijken én iedereen vindt je 

geweldig. 

En met Madammeke komt het wel goed hoor! 

Madammeke moet gewoon even wennen. Die 

is het gewoon niet meer gewend dat er iemand 

aan haar derrière snuffelt. En ja, ze heeft een 

scherpe kant, die heb je al ontdekt, toch? Maar 

ze kan ook heel lief zijn. Gewoon een beetje bij 

haar uit de buurt blijven, dan komt alles goed. 

En de konijnen schrikken nog wat van je. Maar 

je bent dan ook wel heel erg enthousiast. Neem 

nou maar van mij aan, dat ze sneller rennen dan 

jij (sorry!). Ook zij moeten nog even wennen. 

Ik beloof je dat we goed voor je zullen zorgen 

en dat het je nooit aan iets zal ontbreken. Ik be-

loof je dat we heel veel leuke avonturen gaan 

beleven: bos- en strandwandelingen, vakanties, 

stokken en ballen gooien….En o ja, als je wat 

ouder bent, ga je met mij mee rennen (dan weet 

je dat vast). 

Ik hoop dat je net zo lang bij ons blijft als Tyson. 

En dat je deze brief over een jaar of vijftien/zes-

tien nog eens leest. En dan kunt terugkijken op 

een geweldig hondenleven waarin ik al mijn 

beloftes aan jou heb waargemaakt. Je bent er 

net, amper twee dagen maar we kunnen je nu 

al niet meer missen!  Dikke knuffel van je al-

lerbeste nieuwe vriendin!

PS: ook dikke knuffels van je allerbeste nieuwe 

vrienden Sjef en Marc en vrienden-to-be Ma-

dammeke, Antonio, Schnitzel en de kipjes.

Madelijn de With; 06- 22 73 21 36; 

madelijn.wiewatwaar@gmail.com 

Hypotheek Adviesburo Pronk
Middenweg 135A,1394 AH  Nederhorst den Berg

035 - 77 37 000    info@habp.nl    www.habp.nl

NEDERHORST DEN BERG- A.s. 

zondag 14 mei organiseert 

de Bergse Runners Club de 

Spiegelplas Wandeltocht.

U wandelt door prachtige na-

tuur rond de bekende Spie-

gelplas. Het is een vernieuwde 

route, nog mooier dan de vo-

rige. U kunt kiezen uit twee af-

standen: 10 en 18 km. althans 

ongeveer (2 à 4 uur wandelen). 

U kunt tussen 

09.30 en 10.00 

uur vertrekken 

vanaf Sport-

café De Blijk, 

Blijklaan 3, 1394 

KA Nederhorst 

den Berg. Het 

inschrijfgeld be-

draagt € 5,-. 

Meer informa-

tie?  Kijk op: www.bergserunnersclub.nl

Spiegelplas Wandeltocht

Een foto in het dagblad was niet 

bespreekbaar en het bezoekje 

van de burgemeester was wel 

wat veel van het goede, maar nu 

‘de dag’ is aangebroken zijn zij 

toch heel trots, blij en dankbaar 

dat zij hun 60- jarig huwelijk sa-

men mogen vieren 

inclusief een heerlij-

ke bruidstaart. Mees 

en Annie Hagen uit 

Ankeveen trouw-

den op 1 mei 1957.

Echtpaar Hagen viert 
60-jarig huwelijk
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Muziek

NEDERHORST DEN BERG- Op de 

tweede dag van het JagthuisFestival 

hebben we veel verrassingen voor 

u in petto. Het begint al met een 

film over de componist Dvorak. 

‘The unknown Dvorak’ werd in 

2015 gemaakt en uitgezonden op 

de Tsjechische televisie en is nu 

door de maker ter beschikking ge-

steld aan het JagthuisFestival. Een 

unieke kans om meer te weten te 

komen over het leven en de persoon 

Antonin Dvorak.  

Daarna zijn er twee concerten waar het 

klavecimbel een hoofdrol speelt. Het 

Jagthuis Klavecimbel Ensemble (fluit, 

viool, altviool, cello en klavecimbel) 

speelt werken van Martinu, Teml, Ka-

labis, Hlobil en Smolka. De meeste van 

deze componisten zullen u onbekend 

voorkomen. Maar het zijn allemaal 

Tsjechen en allemaal stammen ze uit 

de ‘Dvorak-school’. Dat betekent goed 

in het gehoor liggende muziek, vaak 

met Slavische invloeden en vrolijk van 

stemming.

Het avondconcert wordt verzorgd door 

het Matangi Kwartet. Violisten Maria-

Paula Majoor en Daniel Torrico Mena-

cho, altviolist Karsten Kleijer en cellist 

Arno van der Vuurst laten u genieten 

van een aantal Nederlandse premières: 

het 4e strijkkwartet van Pavel Borkovec 

en van Emil Burian. Beide 

stukken werden vlak na 

de oorlog gecomponeerd. 

Veel ouder is de Meditation 

(1914) van Josef Suk, leer-

ling en schoonzoon van 

Dvorak. Ook de tweede 

festivaldag wordt afgesloten 

met een werk van Dvorak: 

het Amerikaans strijkkwar-

tet (opus 96). Aanvangstij-

den van de concerten en 

entreeprijzen zijn na te lezen op de 

website: www.jagthuis.nl.

Concerten: zaterdag 20 mei 2017, vanaf 

16 uur, prijzen vanaf 6 euro. Reserveren 

Film, klavecimbel en Matangi 
bij JagthuisFestival

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).

NEDERHORST DEN BERG - Surrea-

listisch tekenaar Rien Doorn uit 

Wijk aan Zee exposeert in het 

Spieghelhuys in Nederhorst den 

Berg. 

Rien laat zich inspireren door Escher 

en Dali, laat u zich inspireren door 

Rien. Zijn werk laat zich beschrijven 

als: geen restricties, wel illusies, geen 

werkelijkheid, wel onre-

alistisch. Deze expositie 

kunt u in mei en juni 

bewonderen tijdens de 

reguliere openingstij-

den. Mocht u toevallig 

in de buurt zijn, neem 

een kijkje! 

Meer informatie op www.riendoorn.

com. Dagelijks is Het Spieghelhuys ge-

opend vanaf 10 uur, Dammerweg 3 in 

Nederhorst de Berg.

Surrealistische expositie in Spieghelhuys Film ‘Hasta la Vista’ 
in De Dillewijn 
In ‘Hasta la Vista’ uit 2011 zien we drie 

gehandicapte, vriendin-loze jongens die 

hun maagdenleven zat zijn. Gehandi-

capten en seks; lange tijd een taboe- on-

derwerp in Nederland en België. Geen 

simpele klucht; onder de humor is de 

tragiek van gehandicapten voelbaar. 

Zonder er de nadruk op te leggen, laat 

de film de kijker voelen hoe het is om 

volledig afhankelijk van anderen te zijn. 

Deze bijzondere roadmovie laveert tus-

sen grappig, ontroerend, triest en hila-

risch. De kijker krijgt een palet aan per-

fect gedoseerde emoties voorgeschoteld.

Woensdag 17 mei; aanvang 20:15 uur; 

kaarten à € 6,50.

Lieve dorpsgenoten,
Wij willen jullie allemaal bedanken voor 

de liefde en steun die jullie ons hebben 

gegeven in deze moeilijke tijd na het 

overlijden van Lya. Het heeft ons veel 

goeds gedaan. Het voelt als een warme 

deken. Wij zullen positief verder gaan 

met alle lieve woorden in onze gedach-

tenis.

Liefs, Dick, Lisa, Amber en Thea

KORTENHOEF- Op 13 en 14 mei, 

van 11.00 tot 17.00 uur, zullen in 

de Oude School, Kortenhoefsedijk 

145 te Kortenhoef schilderijen te 

zien zijn van kunstschilder Emilie 

Lindenbergh, waaronder haar 

nieuwste werk.

Het werk gaat over ruimte en ont-

moeting. De echo’s in ruimtes van 

wat geweest is, wat plaatsvindt, en wat 

komen gaat. Met de losse toets geeft 

Lindenbergh in figuratieve schilde-

rijen met acrylverf in heel dunne 

lagen vooral de essentie van het 

gebeuren weer. Sfeervolle weerga-

ves van het moment zelf. Ze laat 

zich inspireren door Hans Bayens, 

Rik Wouters, Flip Gaassendam 

en Sam Drukker, alsook William 

Turner. Lindenbergh is ook do-

cent tekenen en schilderen en 

geeft cursussen en workshops in 

het atelier achter het Brinkhuis in La-

ren en meerdaagse schilderworkshops 

op plaatsen waar schilderkolonies zijn 

geweest. In de zomer geeft ze schilder-

dagen in Gooi- en Vechtstreek.

Website: www.emilielindenbergh.com 

Expositie Emilie Lindenbergh

‘s- GRAVELAND- In 2002 is 

Inspiration opgericht als interker-

kelijk gemengd koor. De leden 

van het koor komen onder andere 

uit Ankeveen, Kortenhoef, ‘s-Gra-

veland, Nederhorst den Berg en 

Hilversum. Momenteel bestaat het 

koor uit zestien leden. 

Inmiddels heeft Inspiration tweemaal 

een groot concert uitgevoerd, in 2013 

‘Christ above all’ en in 2015 ‘the Story’; 

beide concerten onder de enthousiaste 

en inspirerende leiding van onze diri-

gent Pim Philipse. Het plan bestaat om 

ook in 2018 weer een nieuw project in 

te studeren en uit te voeren. Verder ver-

lenen wij regelmatig medewerking aan 

kerkdiensten in de regio. Ons reper-

toire is vierstemmig en bestaat uit reli-

gieuze nummers van o.a. de European 

Choral Club. 

Na de zomervakantie repeteert In-

spiration op donderdagavond van 

20.00-22.00 uur in het Honk achter 

‘de Graankorrel’, Zuidereinde 15 te ’s-

Graveland. De eerste repetitieavond is 

op donderdag 7 september. In de zo-

mermaanden wordt niet gerepeteerd. 

Op de derde donderdagavond van de 

maand is er geen koorrepetitie. 

Om het ook voor nieuwe leden aan-

trekkelijk te maken, willen wij met in-

gang van het nieuwe seizoen ook ons 

repertoire gedeeltelijk vernieuwen. 

Verder houden wij op zondagavond 21 

Open repetitieavond op 21 mei

Koor Inspiration op zoek naar nieuwe leden
mei een open repetitieavond voor nieuwe 

leden van 20.00-22.00 uur in het Honk. Op 

deze avond zijn nieuwe leden van harte 

welkom om de sfeer te proeven en uiter-

aard mee te zingen! Als je je van te voren 

even aanmeldt bij een van de bestuursle-

den, dan zorgen wij dat er een map voor je 

klaar ligt. 

Kijk ook eens op onze website: inspirati-

on-wijdemeren.nl; Thea Schaap, tel. 035-

6563185; Florence van Rheenen, tel. 06-

47037219; Jantie de Vries, tel. 035-6564921. 
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Hervormde gemeente ’s-Graveland; Noor-

dereinde 14; www.hervormdegemeentes-

graveland.nl; Stalpaertstichting: www.da-

nielstalpaert.nl; kerkdienst: elke zondag om 

10 uur; dominee: Geert van Meijeren; domi-

nee@hervormdegemeentesgraveland.nl; 

035-6560598

In deze dagen kort na dodenherdenking en be-

vrijdingsdag een gebed om vrede op naam van 

St. Franciscus. Franciscus, de heilige uit de 13e 

eeuw, naar wie de huidige paus is vernoemd.

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:

laat mij liefde brengen waar haat is,

eenheid waar mensen verdeeld zijn,

vergeving aan mensen die zwak zijn,

laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,

geloof aan wie twijfelt;

laat mij licht brengen waar het duister is

en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer, help mij

niet zozeer om zelf gelukkig te zijn 

als om anderen gelukkig te maken;

niet zozeer om zelf begrepen te worden 

als om anderen te begrijpen;

niet zozeer om zelf getroost te worden 

als om anderen te troosten;

niet zozeer om bemind te worden 

als om te beminnen;

want als ik geef, zal mij gegeven worden,

als ik vergeef, zal mij vergeven worden,

als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven. 

Amen

PKN Nieuws mei

’s-GRAVELAND- Eindelijk heeft Wijdemeren 

nu ook een telefoonwinkel met een uitsteken-

de service. In het buurtwinkeltje van PhoneU 

(onderdeel van Ionizer) op Noordereinde 9 te 

’s-Graveland kunt u van maandag t/m vrijdag 

van 9 tot 17 uur terecht voor een juist advies 

over uw telefoon. Ook voor hulp met uw com-

puter (GooiTech). 

Wilt u een nieuw abonnement of misschien uw 

abonnement vernieuwen? Ook alleen een sim-

kaartje kopen is mogelijk. Kom langs in de shop 

en PhoneU regelt het voor u. Ook kunt u bij 

Aldo, Gerben Bas en Ricardo de nieuwste toe-

stellen bestellen tegen aantrekkelijke prijzen. Ze 

hebben alle grote providers en zoeken samen 

met u naar de beste oplossing. Wie wordt er niet 

gek in het oerwoud van telefoonproviders, da-

gelijks veranderen de aanbiedingen en tarieven. 

Een betrouwbaar advies is zo belangrijk, de he-

ren van PhoneU kunnen u helpen bij de juiste 

keuze. KPN, Vodafone, T-Mobile, Telfort, Tele2 

en Lycamobile, ze hebben het allemaal. U kunt 

persoonlijk langskomen of een afspraak maken 

voor een ? uur 

via de website. 

Service en ad-

vies komen op 

de eerste plaats. 

Alleen heeft 

PhoneU niet 

op voorraad, 

bestellen duurt 

slechts twee da-

gen. Uiteraard 

kunt u ook via 

de webshop bestellen en er is een telefonische 

klantenservice. 

Daarnaast heeft PhoneU interessante hulpmid-

delen voor zzp ‘ers en MKB-bedrijven. 

Wat dacht u van VoIP Telefonie en Hosting? 

Laat u eens bijpraten. 

Noordereinde 9, 1243 JG Graveland; 035- 760 

44 22; whatsapp: 06 86 222 121; www.phoneu.

nl; mail: info@phoneu.nl

GooiTech

Computers, pc’s, tablets, smartphones zijn on-

misbaar. Maar als u het even niet weet, dan kunt 

u altijd bij GooiTech terecht. Voor reparatie, 

installatie, onderhoud, updaten en alle andere 

computerproblemen zijn Bas en Ricardo be-

schikbaar. Grote en kleine problemen. Ze ko-

men graag bij u langs voor een normaal tarief. 

Ook support op afstand is mogelijk.

GooiTech
Noordereinde 9, 1243 JG Graveland; 035- 205 

7222; www.gooitech.nl; mail: info@gooitech.nl

Ook GooiTech voor computerhulp in zelfde winkel

PhoneU, 1e telefoonshop 
in Wijdemeren

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

Stichts End 18, Ankeveen

In het centrum van Ankeveen en rechtstr. grenzend aan het 

Ankeveense plassengebied ligt deze vrijstaande bungalow 

met hobbykelder en inpandige garage. De woning is de laat-

ste jaren inwendig niet bijgehouden, maar is technisch goed 

in orde. Woonopp. 173 m2, perceelsopp. 1390 m2.  

Meer info op onze website.

Vraagprijs € 645.000 k.k. 

NIEUW

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

(v.l.n.r.) Ricardo, Bas, Gerben en Aldo van Ioni-

zer, PhoneU en GooiTech
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Ze vormen het hart van 

onze samenleving: de on-

dernemers. Reden voor de 

redactie van het Weekblad 

Wijdemeren om regelmatig 

een lokale ondernemer in de 

schijnwerpers te plaatsen. 

Steeds zullen we een onder-

nemer uit onze dorpen een 

aantal vaste vragen voorleg-

gen. ( Wilt u ook graag een 

keertje? Mail naar redactie@

dunnebier.nl)

1.HET BEGIN 

Nadat ik bijna 25 jaar in dienst 

was bij Ahold waarvan de laat-

ste 17 jaar als winkelmanager 

bij Etos werd het tijd voor een 

nieuwe uitdaging. In maart 

2015 kon ik een Etos- filiaal 

overnemen in Heiloo. Het 

ondernemerschap bevalt mij 

dusdanig goed dat ik graag 

een filiaal dichter bij huis wil-

de openen. Dat is het filiaal in 

Kortenhoef geworden. De vo-

rige ondernemers wonen te ver 

weg, vandaar dat zij deze win-

kel te koop aanboden.

2. HET BEDRIJF

De winkel aan de Meenthof 

in Kortenhoef had een DA- 

formule. Aangezien ik al een 

Etos-filiaal heb was het niet 

meer dan vanzelfsprekend dat 

dit ook een Etos vestiging zou 

worden. Dat bracht wel een 

enorme verbouwing met zich 

mee, maar het eindresultaat is 

dan ook prachtig te noemen.

Etos is een fantastische formule 

met een heel mooi assortiment 

eigen merkproducten die dit 

jaar nog eens uitgebreid zijn 

met meer dan 100 prachtige 

nieuwe artikelen. Ook kun je 

voor de beste aanbiedingen al-

tijd bij ons terecht!

 

3. WIJ ZIJN DE BESTE

Wij verkopen drogisterijartike-

len op het gebied van gezond-

heid/beauty/en persoonlijke 

verzorging. Ook kunnen wij op 

aanvraag allerlei artikelen op 

deze gebieden bestellen die niet 

in het Etos-assortiment zitten. 

Voor cadeauartikelen bent u 

bij ons ook aan het juiste adres 

en wij pakken het ook nog eens 

mooi voor u in. We hebben dan 

ook erg veel zin in deze periode 

met Moederdag voor de deur 

waarbij ons grote assortiment 

geuren altijd favoriet is! 

4. DE TOEKOMST

Voor deze zomer staat er al-

weer een aanpassing van de 

winkel op het programma.

We gaan het assortiment in de 

winkel uitbreiden, met name 

op het gebied van gezondheid, 

zodat we nog beter tegemoet 

kunnen komen aan de vraag 

van onze klant. Dit alles zal zo 

veel mogelijk tijdens de vakan-

tieperiode plaatsvinden. Er is 

geen verbouwing voor nodig 

dus er zal weinig overlast te 

merken zijn. 

5. WAT WE NOG KWIJT WILLEN

We hebben een fantastisch 

team in de winkel klaar staan 

om u te helpen of te adviseren. 

Er is altijd iemand aanwezig 

met tenminste het diploma (as-

sistent) Drogist. Zodat we altijd 

een passend advies kunnen ge-

ven. We hebben ook een heel 

groot assortiment met natuur-

lijke voedingssupplementen.  

Wist u dat wij ook pasfoto’s 

maken? Zelfs voor officiële do-

cumenten?  We zien u graag bij 

ons in de winkel

Met vriendelijke groet,

Joke van As

Etos Kortenhoef
Meenthof 20

1241CP Kortenhoef

035-6563920

Ma. t/m do: 9.00-18.00 u.

Vrijdag: 9.00-20.00 u. 

Zaterdag:  9.00-17.00 u. 

Etos in Kortenhoef

Ondernemers in het kort

Alle mascara’s 1+1 gratis
(m.u.v. Etos, Revolution en Miss Sporty)

Alle Kneipp 1+1 gratis
Alle aanbiedingen zijn geldig tot zondag 21 mei

Etos Kortenhoef, Meenthof 20
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Ondernemers

Hoewel het niet voelt buiten 

als ‘De Lente’, is het dat wel. 

Dat betekent jong groen in 

de tuin en nadenken over 

de zomerplanten, maar ook 

over een nieuwe tuin of aan-

passingen in de tuin. 

Wat is er nu mooier om voor 

Moederdag eindelijk dat terras 

in de zon te krijgen achter in de 

tuin, of die nieuwe schutting, 

aan de oude ergerde je al jaren. 

Of misschien wel een leuke 

verticale moestuin.

Dit alles kunnen wij voor je re-

aliseren bij Rian Tuinontwerp 

& Advies. Van 

kleine wijzigingen 

tot hele tuinont-

werpen. Wil jezelf 

aan de gang dan 

maken wij een 

‘Doe het Zelf plan’. 

Wil je de tuin door 

een hovenier laten 

doen, dan kunnen wij uiteraard 

ook bemiddelen in de aanleg. 

Geef je wensen door en mail 

foto´s van de oude situatie en 

wij kunnen je met weinig aan-

passingen een hele nieuwe tuin 

bezorgen, waarin je fantastisch 

de zomer kunt vieren. Ook ad-

viseer ik bij de keuze van ma-

terialen en beplanting. Bel voor 

een afspraak, 0621897361 of 

mail naar Info@Rianta.nl.

Rian Tuinontwerp & Advies; 

Stichts End 55A; 1244 PL,

Ankeveen; www.rianta.nl.

Rian Tuinontwerp & Advies

NEDERHORST DEN BERG- Op 

zondag 21 mei a.s. geeft het 

Gemengd Koor Wijdemeren 

haar voorjaarsconcert in de 

Willibrordkerk, Kerkstraat 34 

in Nederhorst den Berg. De 

kerk is open vanaf 14.00 uur, 

het concert begint om 14.30 

uur en de toegang is gratis.

Het koor staat onder leiding 

van de nieuwe dirigent Rob van 

Surksum. Op zijn geheel eigen, 

bevlogen, wijze geeft hij leiding 

aan het koor en dat komt in al-

les tot uitdrukking, u moet dat 

zien en vooral horen.

We zingen een verscheiden-

heid aan liederen uit ons gehele 

repertoire.

Naast en samen met het koor 

hoort u ook twee 

solisten, Nico-

lien de Graaff 

op dwarsfluit en 

Irene Vonk als 

mezzo sopraan. 

De muzikale on-

dersteuning van 

koor en solisten 

is in handen van 

Hugo de Graaff.

Dit concert is mede mogelijk 

gemaakt door de Clubkas actie 

van de Rabobank en een sub-

sidie van de gemeente Wijde-

meren.

Wanneer u hebt genoten van 

dit concert kunt u dat tot uit-

drukking brengen door de col-

lectezak ruim te bedenken bij 

het verlaten van de kerk. Bij 

voorbaat hartelijk dank. Het 

koor wenst u veel luisterplezier 

toe!

Voorjaarsconcert Gemengd Koor 
Wijdemeren

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Dirigent Rob van Surksum

Stichts End 55A
1244 PL Ankeveen
www.rianta.nl
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Nieuws Club 4711
Uitslag zomertoernooi 
biljarten
4 mei: R. Droomers (12 

pt.), W. Lam (12 pt.), M. 

Zieleman (12 pt.), B. v.d. 

Gun (10 pt.), T. Otten (8 pt.), M. Verlaan 

(8 pt.), P. van ‘t Klooster (6 pt.), M. v.d. 

Velden (4 pt.)

Uitslag lentecompetitie biljarten
6 mei: M. Verlaan (16 pt.), W. Clements 

(12 pt.), M. Zieleman (12 pt.), J. van Wij-

nen (10 pt.), M. v.d. Velden (10 pt.), K. Ja-

cobs (8 pt.), Mw. D. Giavarra (4 pt.), J. van 

Greuningen (0 pt.)

Thuis-programma deze week
Maandag 8 mei 19.30 uur: lentecompeti-

tie biljarten, donderdag 11 mei 19.30 uur: 

zomertoernooi biljarten, zaterdag 13 mei 

16.00 uur: maandtoernooi koppelklaver-

jassen

Openingstijden + contact
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden)

Telefoon: 06.20.40.80.58

Met de overwinning op het Bussumse 

Allen Weerbaar is ’s-Graveland er dit 

seizoen in geslaagd om tegen alle 

teams in de competitie minimaal een 

punt te behalen. 

Daar waar ’s-Graveland afgelopen 

zondag eerder in de wedstrijd kansen 

kreeg om de score te openen lukte dat 

uiteindelijk in de voorlaatste minuut 

door Daan Verdam. Het bleek tevens 

de winnende treffer te zijn. Volgende 

week is de laatste competitiewedstrijd 

thuis tegen Ankaraspor, aanvang 14.00 

uur.

Kampioenenbal

Aanstaande zondag zullen de jeugd-

teams die dit jaar kampioen zijn ge-

worden in de najaar – of voorjaar-

competitie nog eens gehuldigd worden 

rondom de laatste thuiswedstrijd van 

het eerste elftal. Naast de teams die het 

kampioenschap al behaald hebben, 

probeert zaterdag nog een aantal teams 

zich hierbij te voegen.

Finalisten pupil van het jaar

Van de in totaal 20 genomineerde pu-

pillen zijn er nog vijf in de race voor 

de eretitel Pupil van het jaar. Deze prijs 

draagt de naam van Charles Smal-

lenburg, bij leven een van de grootste 

fans van het jeugdvoetbal bij de S.V. ’s-

Graveland. De uitreiking vindt plaats 

halverwege het Arie Janmaat Toernooi 

op zaterdag 20 mei.

Buitengewone Algemene 

Ledenvergadering

Sinds een aantal jaar houdt de vereni-

ging naast de Algemene Ledenvergade-

ring in oktober, waarin het bestuur ver-

antwoording aflegt over het gevoerde 

(financiële) beleid van de vereniging 

een tweede Algemene Ledenvergade-

ring in mei. Tijdens deze vergadering 

worden onder andere de contributies 

en de begroting voor het nieuwe sei-

zoen vastgesteld.

Sport DOOR:  AD VAN BENSCHOP, MARC DEGEKAMP EN DICK BLOM  

Voetballen in Nederhorst

Kampioen na winst op Sporting Almere
Nederhorst is toch nog onverwacht 

kampioen geworden van de 4e 

klasse F. Zelf wonnen de Bergers 

met 3-1 bij Sporting Almere en was 

het afhankelijk van het resultaat uit 

het duel van Real Sranang tegen 

Ankaraspor. 

Die ploeg stond 5 minuten voor tijd 

nog met 2-0 voor, dus alle supporters 

waren er van overtuigd dat volgende 

week de wedstrijd thuis tegen Water-

wijk de beslissing zou moeten bren-

gen. Maar de ontlading was groot toen 

bleek dat Real in de laatste 5 minuten 

de voorsprong nog verspeelde en met 

2-2 gelijkspeelde. De spelers gingen bij 

terugkomst op de platte kar door het 

dorp en werden op Meerzicht onthaald. 

De wedstrijd tegen Sporting Almere 

begon voor Nederhorst voorspoedig. 

Al in de eerste minuut strafte Jesse van 

Huisstede beheerst slecht verdedigend 

werk af. Toen in de 20e minuut Jesse 

een strafschop verzilverde en voor 

een geruststellende 0-2 

zorgde leek het duel al 

vroeg beslist. Neder-

horst bleef gedurende 

de hele wedstrijd de 

bovenliggende partij, 

maar wist de alles be-

vrijdende derde treffer 

niet te maken. Toen in 

de tweede helft Spor-

ting onverwacht nog te-

rugkwam was het Jean 

Yves van de Korput die 

niet veel later met een 

fraaie treffer uit een 

vrije trap aan alle onze-

kerheid een eind wist te 

maken. 

Senioren

Nederhorst- 2 won opnieuw nu werd 

HVC met 4-2 verslagen. Nederhorst- 3 

won met 1-0 tegen een gelijkwaardige 

tegenstander Buitenveldert. Neder-

horst -4 moest de winst in een matig 

duel met 1-2 aan Fit laten. Zaterdag- 2 

had weinig in te brengen tegen NVC en 

verloor de laatste competitiewedstrijd 

dan ook ruim. 

Jeugd

Voetballen in ’s-Graveland 

Winst op Allen Weerbaar 

JO19-1 sloot een prima competitie af met 

een 3e plaats maar moest in de laatste wed-

strijd de winst nipt laten bij nummer 2 Hil-

legom JO19-1. JO17-1 deed het goed tegen 

AS’80 JO17-1 en won in een leuk duel met 

4-0. Info: www.vvnederhorst.org

ASV ‘65 begon in Almere voortva-

rend en speelde een redelijke eerste 

helft en was daarin de iets bovenlig-

gende partij. Sherrick Krind, die uit-

blonk, werd na een geweldige rush 

in de 17de minuut onreglementair 

gestuit door de Almeerse goalie 

Michael Koelink. 

Captain Yoeri Tol verzilverde de toe-

gekende penalty. De Ankeveners leken 

door te drukken, maar vergaten zoals 

zo vaak de trekker over te halen. Het 

was Waterwijk dat er met snelle coun-

ters zo nu en dan uitkwam en daarbij 

wel twee keer succesvol was. Zo werd 

er gerust met een 2-1 achterstand. Na 

rust een aandringend ASV ’65. Het 

was wederom Sherrick Krind die vanaf 

rechts doorstoomde en een strakke 

loepzuivere pass op Farred Benzema 

losliet die er slechts vanaf 2 meter zijn 

voet tegen aan hoefde te houden, doch 

hij miste helaas. Anders had het 2-2 ge-

staan en zou de wedstrijd vast een an-

der verloop hebben gehad. 

Toen de Ankeveners zo’n 15 minuten 

voor tijd alles op alles gingen zetten 

om de aanval te versterken en veel ri-

sico’s namen, kregen ze nog twee keer 

de deksel op hun neus. In de 74ste en 

90ste minuut scoorde Waterwijk. In de 

tweede helft was het spel van ASV veel 

te statisch en zag men een fittere tegen-

stander uiteindelijk verdiend de pun-

ten in de thuishaven houden. Komen-

de zondag heeft de ploeg van Yoessef 

Bouali en Dick Blom aan een gelijkspel 

genoeg om zich te handhaven. Vooraf 

waren er hoge verwachtingen dit sei-

zoen. Door niet te degraderen komt 

er rust en kan er weer aan een frisse 

nieuwe ploeg voor komend seizoen ge-

werkt worden.

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verliest van Waterwijk 

Wedstrijdprogramma’s

Drukke tijden voor de wedstrijdsecretaris. 

Door vakanties zijn er de afgelopen weken 

veel verzoeken binnen gekomen om wed-

strijden doordeweeks te spelen. Mede door 

het langer licht blijven, is het gelukt om de 

wedstrijden te plannen. 

Programma weekend

Maar er wordt ook ‘gewoon’ in het weekend 

gespeeld: zaterdag twaalf thuiswedstrijden 

en op zondag speelt naast het 1e ook 35+ 

thuis. 
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Echtpaar Smit bedankt 
Het echtpaar Smit- Koelink dat op 24 

april jl. hun 60-jarig huwelijk met fami-

lie en vrienden vierde, wil alle belang-

stellenden hartelijk danken. Het was 

een gezellig samenzijn in ’t Achterom in 

Kortenhoef. Truus en Henk waren over-

weldigd door de vele giften in de vorm 

van een donatie voor de kankerbestrij-

ding. Het was voor hen een onvergete-

lijke dag. 

Routeboekje te koop
Het routeboekje ‘Fietsen en wandelen 

door de historie van Wijdemeren’ van de 

historische kringen in Wijdemeren, be-

vat een overzichtskaart met de histori-

sche ‘HotSpots’ in de kernen Ankeveen, 

’s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht 

en Nederhorst den Berg. De monu-

menten langs de routes zijn ook voor-

zien van bordjes met QR-codes, die zijn 

te scannen met een smartphone en ter 

plekke extra informatie geven. Voor de 

verkoop van het boekje (€. 2,50) heeft de 

Historische Kring NdB de volgende be-

drijven bereid gevonden: Brasserie het 

Spiegelhuys, Dammerweg 3; Passieflora 

Bloembinderij, Vaartweg 1. 

Bergse kleermaker
Een zoom in uw broek of moet de rits-

sluiting worden vervangen? Bergse 

kleermaker Rafik Seirawan is beschik-

baar. Elke dag na 15.00 uur kunt u langs 

gaan: Venenburg 15 of even bellen: 06-

30642133 (vriend Kamal). 

Het kost veel tijd en aandacht om met acht 

peuters ongedwongen een filmscene op te 

nemen. Op een barstensvolle filmset bij kinderopvang 

ThuizBij in Kortenhoef doet actrice Jelka van Houten haar best voor dé 

kerstkomedie van 2017 ‘Huisvrouwen bestaan niet’ (vanaf 21-12 in de bios). 

Wijdemeren in Beeld

Achterpagina

NEDERHORST DEN BERG- Afgelopen 

zondag werden bij de Rijvereniging 

Nederhorst den Berg de wedstrijden 

gehouden in de klassen voor gevor-

derden .

De wedstrijden in beginnende klasse N 

worden gehouden op 21 mei. Op 7 mei 

dus  eerst de klasse B,  L en M. Door 

goede prestaties in een lagere klasse en 

het daarin behalen van wedstrijdpun-

ten , kun je promoveren naar een ho-

gere klasse. De jury bestond zondag uit 

de in de paardenwereld bekende Lies 

Beuker en haar schrijfster Laura van 

den Berg.

Om tien uur ging de eerste van de 30 

deelnemers van start. Deze groep nam 

deel met een manege-paard. Rond 

twaalf uur kon Lies Beuker in deze 

groep de prijzen uitreiken.

In de B Klasse werden: 1. Bronwijn 

Ansara op No Name met 192 pnt; 2. 

Kyara Sansaar op Tangelo met 190 pnt.

In de L1 en L2 was dit als volgt: 1.Chas-

sity v/d Broek op Resi met 185 pnt; 2: 

Noa Vissee op No Name met 179 pnt.

Daarna gingen de deelnemers van 

start die in het bezit zijn van een eigen 

paard. De uitslag volgde rond twee uur.

In de Klasse B: 1. Marieke van Schaik 

op Nikke met 200 pnt; 2. Muriel Veld-

huijzen op Nuts met 193 pnt.

Bij de pony’s en paarden die gestald 

zijn op de manege Laanhoeve werd in 

de L1 en L2- klasse:

Wedstrijden dressuur B, L en M

DOOR:  CEES STALENHOEF

1. Lotte Giezen op Coleman met 196 pnt. 

Bij de paarden en pony’s , die elders zijn ge-

stald in de L1 , L2 en M1: 1. Doris Scheel op 

Alcher met 189 pnt; 2. Paula v.d. Bosch op 

Floortje met 188 pnt.

Weer hartelijk dank aan de mensen van het 

secretariaat: Monique Veldhuijzen en Marti 

Bergman en de talloze voorlezers van de 

proeven en de ringmeester van deze dag: 

Jordy Lunten.

NEDERHORST DEN BERG- Twee 

weken geleden zijn de laatste 

volleybalwedstrijden alweer 

gespeeld. Daarmee heeft de 

Volleybalvereniging Nederhorst den 

Berg seizoen 2016-2017 afgesloten. 

Maar de volleyballers zitten zeker 

niet stil deze zomer. 

Super trots is VVN dat ze namens 

de NeVoBo op 13 mei de provinciale 

kampioenschappen volleybal voor 37 

basisscholen uit Noord-Holland mo-

gen organiseren. Elk najaar zijn er drie 

clinics voor de groepen 6 en 7 van de 

Bergse basisscholen. De kampioen, 

groep 7 van de Warinschool, zal deze 

middag aan de kampioenschappen 

meedoen. Kom ze aanmoedigen op 

zaterdag 13 mei in sporthal de Blijk. 

De eerste wedstrijden zijn van 12.30 

uur tot 17.00 uur.

Beachtrainingen

Op donderdag 8 juni beginnen de 

beachtrainingen voor onze jeugd van 

6 t/m 12 jaar. Onze eigen jeugd is zo 

enthousiast dat we dit jaar alleen nog 

plekken over hebben in de leeftijd van 

6, 7 en 8 jaar. Heb je deze leeftijd en 

wil je meedoen aan de 6 trainingen die 

op donderdag avond van 18.00 / 18.45 

uur op ons beachveld worden gehou-

den stuur dan even een email naar tc_

defjeugd@vvnederhorst.nl. De kosten 

voor deze 6 trainingen zijn € 10,--.

Mocht je tussen de 13-18 jaar zijn en 

interesse hebben in beachtrainingen 

dan kan je een email sturen naar tc_

abcjeugd@vvnederhorst.nl De kosten 

van deze trainingen zijn voor 6 x 1 ? 

uur € 15,--

Van 30 juni t/m 2 juli gaan we nog ge-

zellig met onze DEF- jeugd een week-

endje weg om het seizoen echt af te 

sluiten.

De trainingen voor het volgende sei-

zoen beginnen in de week van 4 sep-

tember. Kom gewoon eens vrijblijvend 

meedoen als je denkt dat volleybal 

jouw sport is. Vanaf 6 jaar kan het al!

Provinciale volleybalkampioenschappen
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