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Gemeenteraad Wijdehuis Nesciolezing Ome Joop Koningsspelen

’s-GRAVELAND- Vorige week trakteer-

de de St. Festiviteiten ’s-Graveland 

(SFG) ter gelegenheid van zijn 35-ja-

rig bestaan op maar liefst 5000 adres-

sen alle inwoners van Kortenhoef, 

’s-Graveland en Ankeveen op een 

vrijkaart voor de Tribute Night op 

donderdag 11 mei. Dat moet haast 

wel een volle Feesttent opleveren 

(vanaf 21.00 uur).

Speciaal voor de muziekliefhebbers 

die stammen uit de tijd dat het zak-

geld werd uitgegeven aan de nieuwste 

releases in de platenwinkels organise-

ren SFG en HNK/R de Tribute Night. 

Een eerbetoon aan lokale bands met 

topmuzikanten. Wat zou het mooi zijn 

als die Feesttent aan het Noordereind 

helemaal gevuld zou zijn met muzie-

kliefhebbers. 

HNK/R, Henk Ravenhorst, van o.a. 

Airport Blues en medeorganisator van 

de ‘Meer Fun aan het Water’- sessions’ 

heeft samen met de SFG een aantrek-

kelijk programma samengesteld. Zij 

hebben gevist in de vijver van de beide 

jamsessies die ons dorp rijk is. U kent 

ze wel, de D3D Jam in De Drie Dor-

pen en Meer Fun aan het Water in 

Ottenhome, twee sfeervolle muzikale 

zondagmiddagen voor liefhebbers van 

pure swingende rockmuziek. Ze zoch-

ten naar topmuzikanten die hun vak 

echt verstaan en die er zelf ook lekker 

veel zin in hebben om voor jullie te 

spelen! And Friends dus!

Programmering

De aftrap is voor de D3D Band, bekend 

van o.a. De Drie Dorpen jam en Ko-

ningsdag 2016. Met 

Stok van de Burg, Gabri van der 

Schootbrugge, William Veenendaal en 

Marc LaChapelle en oerrocker Ronald 

Welgemoed levert deze formatie klas-

siekers uit de seventies. Denk aan Step-

penwolf en Joe Cocker.

Ook de gelegenheidsformatie Vultures 

Trio met topgitarist Sven Ravenhorst, 

Jos van Workum en Mike Friedman is 

van de partij. Dit drietal speelt lekker 

werk van o.a. the Cream/Clapton.

The Bucket List met o.a. Joep Brouwer 

en de leden van New Gig in Town mag 

je rustig de beste Eagles Tribute band 

van ons land noemen. ‘Hotel Califor-

nia’ in de Feesttent is een must voor alle 

muziekliefhebbers, jong en oud. 

En wat dacht u van de Chicago Transit 

Alternative met o.a. Arnoud Kromhout 

van der Meer en alweer Sven Raven-

horst. Natuurlijk met een retestrakke 

blazerssectie, dat mag niet ontbreken 

bij deze soulmuziek. 

Tot slot zal heel ’s-Graveland en omge-

ving op zijn kop staan met de Grand 

Jam Final waarbij alle bandleden op 

die memorabele donderdagavond 

spontaan een superjam ten gehore 

brengen. Dat wordt genieten! Tussen-

door verzorgt DJ Henk van ter Meij de 

opwarming, de wisselmomenten en de 

afsluiting.

Entree

Op vertoon van de speciale entreekaart 

kun je gratis naar binnen. En je mag 

ook iemand anders blij maken met die 

vrijkaart. Legitimatie verplicht! Alco-

hol alleen voor 18+ en jongeren onder 

de 16 jaar alleen toegang onder ouder-

lijke begeleiding.  

En verder

En verder organiseert SFG al voor de 35e 

keer op zaterdag 13 mei op het Noorder-

eind een gigantische Jaarmarkt met 160 

kramen met oude ambachten, kermis, vee, 

entertainment, kinderknutselclub en mu-

ziek. Is er op vrijdagavond Q Music met 

de Foute Party, Abba Fever, Lange Frans en 

Michael Bryan. En sluiten Bob van Veen, 

The Originals en FeestDJ Reinier op zater-

dagavond deze SFG-Feestweek af.

De kaartverkoop is vandaag (26 april) ge-

start bij Blokker Meenthof. Zie ook: www.

sgraveland-feesten.nl. 

Graag volle tent op Tribute Night

Digicafé 
Op woensdag 3 mei is er van 10.00-

12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer, 

vestiging Loosdrecht, een Digicafé met 

speciale aandacht voor veilig en ver-

trouwd internetgebruik

Internet biedt ons ongekend veel mo-

gelijkheden om informatie te vergaren, 

beelden, video´s en films te bekijken, 

muziek te luisteren en contacten met 

vrienden en familie te onderhouden. Er 

zit echter ook een keerzijde aan. Niet 

iedereen op internet is te goeder trouw. 

Eleanor Pascoe van SeniorWeb geeft 

een presentatie met een aantal prakti-

sche adviezen en tips. Iedereen is van 

harte welkom en de entree is vrij!

KORTENHOEF- Na jarenlang soebat-

ten lijkt de kogel door de kerk: er 

komt een Cultureel Centrum (-pje) 

aan de Parklaan te Kortenhoef. Waar 

o.a. toneelvereniging DSO voortaan 

kan optreden. 

DOOR: HERMAN STUIJVER

De Dobber wordt verkocht en er komt 

een podiumvoorziening aangebouwd 

aan de Regenboogschool. Een leeg-

staand lokaal waar nu nog de kin-

deropvang van ThuisBij is gevestigd, 

wordt omgebouwd tot clublokaal voor 

de toneelvereniging. En direct ernaast 

komt een theaterzaal met een oplopen-

de tribune met 73 plaatsen. Op de vloer 

komt de speelruimte. 

Zowel het bestuur van DSO als het be-

stuur van de Regenboog staan positief 

tegenover dit plan. Het bouwbedrijf In-

terveni zal het multiculturele centrum 

bouwen. B&W zal op korte termijn een 

taxatie laten opstellen voor een ver-

koopovereenkomst van de Dobber aan 

Albert Heijn. Na de zomer wil wethou-

der Reijn het definitieve voorstel voor-

leggen aan de gemeenteraad. 

Cultureel centrum aan de Parklaan 

Aanleveren van tekst

Kopij in Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de 

weekendactiviteiten is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur.  redactie@dunebier.nl

Kopij
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Wo. 26 april: 19.00 uur: 
 Zo. 30 april: 21.30 uur: 
 W. Balk.
◗ St. Martinus     
 Za. 29 april: 19.00 uur: 
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Wo. 3 mei: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.

Verzorgingshuizen 
◗ De Kuijer 
 Wo. 3 mei:  11.00 uur:  
 W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 30 april: 10.00 uur:  
 Ds. R. van Duyn.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 30 april: 10.00 uur:  
 Dhr. J. Greven.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 30 april: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 30 april: 09.30 uur:  
 Ds. J. de Goei.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 30 april: geen dienst.  

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 30 april: 10.00 uur:  
 Th. Meij.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 16 april: 10.00 uur:
 Jacob Boxhoorn
 16.00 uur: Ds. Klaas de Vries.

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 donderdag 27 april zendt GooiTV de volgende program-
ma’s uit: Een special, gemaakt door Andreas van der Schaaf en 
Jacques Barmentloo over Koningsdag in de regio; 
In RegioHub gaat het over verduurzaming door middel van 
zonnepanelen;
In ‘In Derde Termijn’ praat Ruud Bochardt met Han ter Heegde 
over zijn eerste 100 dagen als burgemeester van Gooise Meren.
Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook) 

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 26 apr. 19.00 u. Ronde van Ankeveen (+ kruipen) IJsclubterrein, Ankeveen
do. 27 apr. 08.00 u. Oranjefeest Kortenhoef De Fuik, Kortenhoef
do. 27 apr. 08.00 u. Koningsdag Nederhorst Willie Das Plein, NdB.
do. 27 apr. 09.30 u. Koningsdag Ankeveen ASV- terrein, Ankeveen
za. 29 apr. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16 uur) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 29 apr. 17.30 u. Welkomstmaaltijd met vluchtelingen Bergplaats, NdB. 
woe 03 mei 9.30 uur  Koter & Groter Café  Julianaweg 11A K’hoef
wo. 03 mei 14.00 u. Repaircafé Wijdemeren Brasserie Veenstaete, K’hoef
wo. 03 mei 20.00 u. Plan van Aanpak organisatie WM Rading 1, Loosdrecht
do. 04 mei 19.30 u. Dodenherdenking K’hoef / Ankeveen Van Heumenhof, Kortenhoef
zo. 07 mei 15.00 u. D3D Jam  De Drie Dorpen, Ankeveen
di. 09 mei 20.15 u. Sandra v. Nieuwland&Michiel Borstlap De Dillewijn, Ankeveen
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 16.00 u. Afscheid burgemeester Smit
vr. 12 mei 21.00 u. Optreden Lange Frans en anderen Feesttent SFG, Noordereind
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 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 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
do. 18 mei 20. 00 u. Commissie Bestuur en Middelen Rading 1, Loosdrecht
zo. 21 mei     14.30 u.     Voorjaarsconcert Gem. Koor WM           Willibrordkerk, NdB.
do. 25 mei 05.00 u. Dauwtrappen Kortenhoef Vertr: Oude School, K’hoef
di. 30 mei 13.00 u. Rondwandeling Gooilust Zuidereind 49, ‘s-Graveland

Activiteiten agenda
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- De laatste gemeen-

teraad onder voorzitterschap van 

burgemeester Martijn Smit begon 

met een minuut stilte voor erebur-

ger Adriaan Doets en eindigde met 

applaus na de slotwoorden van de 

burgemeester.

Tussendoor slechts één bespreekpunt, 

twee hamerstukken, één motie en één 

amendement. Voorafgaand aan de ope-

ning van de vergadering tekenden de 

raadsleden de gedragscode die hen wijst 

op wat een volksvertegenwoordiger wel 

en niet mag. Het document gaat onder 

andere over belangenverstrengeling, ge-

schenken, declaraties en omgangsvor-

men. Frappant was dat een ex-raadslid 

in een brief aan de burgemeester de 

vraag had gesteld of een huidig raadslid 

als ambtenaar van Gooise Meren nog 

wel onafhankelijk kan besluiten over 

de ophanden zijnde gemeentelijke her-

indeling. Ze wilde graag dat de burge-

meester dit in de openbaarheid aan de 

orde stelt.  Hij zal het antwoord aan de 

raad rapporteren. 

Ommezwaai

Wethouder Reijn had de financiële on-

derbouwing ( € 165.000) voor de riole-

ring en het straatbeeld aan de Voorstraat 

in Nederhorst den Berg aangepast. 

Waar op de plek van het voormalige ge-

meentehuis op nr. 35 in de toekomst 12 

appartementen en vier woningen zul-

len verschijnen, moest het riool worden 

vernieuwd, evenals de beschoeiing en 

de parkeerplaatsen. Eerder wilde Reijn 

een fors deel uit het Rioolfonds halen. 

Dat kwam hem op een uitbrander van 

Gert Zagt van De Lokale Partij te staan, 

dat was onwettelijk. Het is niet juist om 

de (hogere) kosten van een gemeente-

lijk rioolfonds door te berekenen aan 

alle inwoners. De wethouder keerde 

terug op z’n schreden: de 20.000 euro 

voor de beschoeiing komt nu uit het 

juiste potje. Evenals het fatsoeneren 

van de parkeerplaatsen. VVD- fractie-

voorzitter Sieta Vermeulen- Franssen, 

die benadrukte dat ze geboren en geto-

gen Bergse was, vond dat er meer par-

keerplaatsen moesten komen, gezien 

de toekomstige drukte op deze locatie. 

Met twee fysiotherapiepraktijken, een 

verloskundige, een basisschool met een 

‘kiss & ride’ in aankomst. Dat wilde de 

wethouder weleens onderzoeken, maar 

niet bij deze kredietaanvraag. De motie 

hieromtrent werd alleen door de oppo-

sitie ondersteund. 

Onuitvoerbaar

In de kwestie van de fouten in de Belas-

tingsamenwerking BSWW ( St. Vecht, 

Wijdemeren, Weesp) sloten behalve 

D66 en De Lokale Partij de politieke 

partijen zich aan bij burgemeester Smit. 

Die noemde de motie van Gert Zagt 

‘onuitvoerbaar’. Die wilde namelijk 

dat de raadsleden in de drie gemeen-

tes hun mening kunnen geven over 

de onderzoeksopdracht, voordat een 

onafhankelijk bureau aan de slag gaat. 

Laatste gemeenteraad burgemeester Smit

Regionale bestuurders van gemeen-

ten, waterschappen en terreinbe-

heerders zoals Natuurmonumenten 

en Staatsbosbeheer hebben tijdens 

een feestelijke bijeenkomst op 

20 april hun steunbetuiging voor 

de UNESCO -nominatie overhan-

digd aan de Liniecommissie van de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Dit is een belangrijke stap op weg naar 

de UNESCO Werelderfgoedstatus van 

de Nieuwe Hollandse Waterlinie als 

uitbreiding van het sinds 1996 bestaan-

de Werelderfgoed Stelling van Amster-

dam.  

Op 20 april hebben vertegenwoordi-

gers van betrokken partijen met het 

leggen van een puzzelstuk van de Nieu-

we Hollandse Waterlinie hun symboli-

sche handtekening gezet en met elkaar 

de verbinding gemaakt in de hele Linie. 

Op diezelfde dag is ook de steunbetui-

ging aangeboden aan de Liniecommis-

sie. De Liniecommissie is het hoogste 

bestuurlijk orgaan in de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie. Zij wordt 

gevormd door de vier gede-

puteerden van de provincies 

Utrecht, Noord-Holland, 

Gelderland en Noord-Bra-

bant. Ook de Wijdemeerse 

wethouder Jan-Jaap de Kloet 

was aanwezig om zijn steun 

te betuigen.

Wethouder Jan-Jaap de Kloet 

legt een Wijdemeers puz-

zelstukje 

UNESCO-nominatie Nieuwe Hollandse Waterlinie 

Foto: Douwe van Essen //WWK

Onuitvoerbaar, vond Smit omdat de drie 

burgemeesters het bureau aangesteld heb-

ben. Daar gaat de raad niet over. Die kan 

wel achteraf zijn oordeel geven. In de raden 

van Wijdemeren, Weesp en Stichtse Vecht 

is onrust ontstaan, omdat de gemeentelijke 

belastingaanslagen later de deur uitgingen 

en omdat de kosten fors hoger zijn dan ooit 

geraamd. Een onderzoek naar de oorzaken 

is daarom noodzakelijk. 

“Ik heb eerlijk gezegd van ieder moment 

genoten die zeven jaar dat ik hier burge-

meester was” zei Martijn Smit aan het slot 

van zijn laatste raadsvergadering. Een wel-

gemeend applaus was zijn deel. Op 3 en 11 

mei zijn er nog bijeenkomsten onder zijn 

voorzitterschap. Op 12 mei het afscheid. 

Hieronder het programma voor morgen in 

én rondom Sporthal de Fuik in Kortenhoef. 

Ochtendprogramma:

08.00 uur  Start Vrijmarkt

08.30 uur Koninklijk ontbijt met gebakken ei en spek

09.30 uur Uitdelen ballonnen

10.00 uur Optreden Zanggroep BlueZ

10.15 uur Officiële opening door 

 burgemeester / wethouder

10.30 uur Start Ballonnenwedstrijd

10.30 uur  Start Zaalvoetbaltoernooi

10.45 uur Start Kinderspelen

11.00 uur  Comité biedt een versnapering 

 aan (oranjebitter en oranjesoesjes)

11.00 uur Optreden Derk de Kloet, 

 de ‘Kortenhoefse Frank Sinatra’

Middagprogramma:

12.30 uur Demonstratie gymnastiekvereniging ODIS

13.00 uur  Optreden band Devisie

13.00 uur  Start spectaculaire Oranje games

13.30 uur Spannende Kinderbingo

14.00 uur BMOL/Amicitia sing-a-long

14.45 uur Optreden 3-Dorpen JAM-band

15.00 uur De Kop van Jut

16.00 uur  BMOL/Amicitia sing-a-long

16.30 uur Optreden band Recovery

Programma Koningsdag - Kortenhoef Programma Koningsdag - Kortenhoef Bewegen voor 60+
ASV Petanque’91 wil 60-plussers laten 

bewegen. In mei is er iedere dinsdag – 

donderdag – zaterdagmiddag van 13.00 

uur tot 15.00 uur de mogelijkheid om 

te komen Jeu de Boulen op de banen 

in Ankeveen. Voor spelmateriaal wordt 

gezorgd en men krijgt tekst en uitleg 

over hoe het spel wordt gespeeld. ASV 

Petanque’91 nodigt u graag uit om te 

komen bewegen. Een speciale oproep 

voor de boulers bij de Oude School 

(Kortenhoef) en op het Willie Das Plein 

(Nederhorst den Berg) om te zien hoe 

de spelregels zijn, zodat zij nog meer 

kunnen genieten van hun spel.
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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

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.

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 
PMC biedt u altijd een vrijblij-

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

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

Willem de Kwant jr. Ankeveen

Timmer en Schilderwerk

Email willemdekwant36@gmail.

com 06-55820277

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

10% korting bij Charley’s
Kom deze maand je eten 

afhalen en ontvang 10% 

korting op je totale bon!

www.charleys-diner.nl

Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp. 06-49150270.

Kingsburger
Speciaal voor koningsdag

presenteren wij de Kingsburger

Kom gezellig langs bij 

Charley’s Diner

LAST VAN SCHIMMELNAGELS?

Schroom u niet en laat ze

behandelen door

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

Wil je gezond oud worden 
en op zoek naar makkelijke

tips om je gezondheid te
verbeteren? Of heb je 

(pijn)klachten of energie 
tekort? Kom op 6 mei naar

lezing ‘Gezond Leven’. 

Opgave en info; 

www.natuurlijkannemarie.nl

Collega’s Gezocht
Bediening of Bezorging 

Minimaal 16 jaar 

www.charleys-diner.nl

Maak kennis met

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

‘s-Graveland

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: 

za. 29 apr. muziek, zo.30 apr. 

film, wo. 3 mei City Quiz, do. 

4 mei theater en film, vr. 5 mei 

muziek, za. 6 mei cabaret. Info: 

www.wesopa.nl

’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.

Iedere oneven week op vrij-

dag tussen 09.30 en 11.00 uur 

spreekuur in het Soc. Cult. 

Centrum; Blijklaan 1, Ned. 

den Berg. Administratie voor 

Elkaar: hulp bij formulieren, 

toeslagen, enz.

Zingen? Dat kan bij het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. 

Zij repeteren elke woensdag-

avond van 8 – 10 uur in de 

Bergplaats;  Kerkstraat 7; Ne-

derhorst den Berg. U bent van 

harte welkom!

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelinge-

tje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: 

tgooi@humanitas.nl of 035-

6286093.

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; lo-

catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131 of www.bcwijde-

meren.nl

w w w . d e s p o t f a b r i e k . n l

Mei Nieuws

Open Atelier
Do. 4 en 28 mei van 9.30 - 12.00 uur 
Kidswereld, Platanenlaan

Handwerk Atelier
18 mei van 19.30 - 21.30 uur
Enerki, Vreelandseweg 37A

Spotjes samen met KVW 
Koningsdag Versierde fi etsoptocht
Do. 27 april  om 11 uur in de feest-
tent op het plein.

Spotjes Voetbal Event
Zaterdag 10 juni 

www.despotfabriek.nl

w w w . d e s p o t f a b r i e k . n l
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KORTENHOEF- Twee volle zalen 

met belangstellenden waren vorige 

week woensdag getuige van de ope-

ning van ’t Wijdehuis in het gebouw 

van Veenstaete. Wethouder Van 

Henten mocht buiten de kleurrijke 

ballonnenpoort openen.

Stoelen moesten uit alle hoeken wor-

den aangesleept om de (voorname-

lijk) oudere bezoekers een zitplaats te 

bieden. ’t Wijdehuis is voortaan open 

op maandagochtend tussen 09.30 en 

13.30 uur en op donderdagmiddag van 

12.30 tot 16.30 uur. Het moet een ont-

moetingsplek worden voor iedereen, 

jong en oud, die een steuntje in de rug 

nodig heeft om iets te ondernemen. Of 

het ook zo druk zal zijn als bij de ope-

ning, lijkt onwaarschijnlijk. Toch is er 

behoefte aan een plek om samen iets te 

ondernemen, vertelt Herma Kleve van 

Versa Welzijn: “Het zal moeten groeien. 

Voor de donderdag hebben we al veel 

deelnemers en op de maandag kun-

nen we nog extra mensen plaatsen.” 

Ze benadrukt dat het gaat om een vei-

lige omgeving waarin voorlopig nog 

niets vastligt. De deelnemers kunnen 

zelf met ideeën komen. De huisart-

sen, praktijkondersteuners en het so-

ciale wijkteam adviseren ook over het 

bezoeken van ’t Wijdehuis. Daarnaast 

is het een plek waar mantelzorgers te-

recht kunnen met hun vragen. Hoe 

houd ik de zorg vol? Hoe regel ik res-

pijtzorg zodat ik meer tijd voor mijzelf 

heb? Het Wijdehuis is voor 

inwoners uit alle dorpen 

van Wijdemeren.

Wethouder Betske van 

Henten prees de inrich-

ting, waardoor deze nieu-

we ruimte de sfeer heeft 

van een huiskamer voor 

spelletjes, een kopje thee 

of koffie, gesprekken en creatieve be-

zigheden. Ze allitereerde fraai met 

huis-thuis-bruisen. Dit initiatief van de 

gemeente Wijdemeren, Versa Welzijn 

en Inovum werd opgezet door Herma 

Kleve, Nicole van Zelst, Anneke de 

Bruijn (Inovum) en Ria Zoetmulder 

van de gemeente Wijdemeren. Waarbij 

ook de firma’s Linnerie Annelies en Vi-

vante Bekenkamp als lokale bedrijven hun 

medewerking verleenden bij de inrichting. 

Over het bruggetje vanaf de Parklaan is het 

een gezellig entree. Een kant van Veenstaete 

die veel vaker benut zou moeten worden. 

Voor informatie of aanmelden kunt u con-

tact opnemen met Herma Kleve van Versa 

Welzijn, hkleve@versawelzijn.nl, of via 

035- 6231100.

Uitgaansdag voor alle ouderen
De bus voor het dagje uit naar Urk op 8 

mei is vol geboekt. 

De vertrektijden: Nederhorst den Berg, 

muziektent: 08.15 uur; Overmeer: 08.30 

uur; Meenthof, Kortenhoef: 08.45 uur; 

Emtinckhof, Loosdrecht: 09.00 uur.

Wilt u s.v.p. 10 min. voor vertrek aan-

wezig, dan kunnen de bussen op tijd 

vertrekken. 

Info: Theo Stalenhoef: 0294 251237 en 

Bep ten Berge: 0294 267855.

 

KORTENHOEF- Op Tweede Paasdag 

vierde het echtpaar Rommens- 

Verver samen met de familie zijn 

diamanten huwelijksfeest in de 

Mauritshoeve in Maartensdijk. Want 

precies 60 jaar eerder, op 17 april 

1957, traden Ad en Ria Rommens in 

Hilversum in het huwelijk.

“Ik leerde Ria kennen in de danstent 

van Teus van Schaik op de Groest. Dat 

was toen een van de bekendste uit-

gaansplekken” vertelt de 84-jarige Ad 

Rommens. “We hebben vijf jaar verke-

ring gehad” voegt de eveneens 84-ja-

rige Ria eraan toe “want het was in de 

tijd heel moeilijk om een woning te 

vinden. We hebben zelfs op de zolder 

van mijn ouders gewoond.” Na diverse 

verhuizingen settelden de geboren en 

getogen Hilversummers zich 31 jaar 

in de Kerkelanden in een drive-in wo-

ning. “We wonen nu alweer 12 jaar met 

veel plezier in Kortenhoef. Al was het 

in het begin erg wennen aan de stilte” 

vertelt Ria. 

Wie in de woning van de familie Rom-

mens rondkijkt, komt al snel tot de 

ontdekking dat het leven van Ad en Ria 

zich heel lang heeft afgespeeld rond het 

ambacht ‘pottenbakken’. Mooie schalen, 

beelden en tableaus sieren het interieur 

aan de Anton Smeerdijkgaarde, evenals 

fraaie schetsen van de kunstenaar. 

Ad Rommens heeft tot twee jaar gele-

den zijn hele werkzame leven gewijd 

aan de edele kunst van het knutselen 

met klei. “Twee jaar geleden heb ik 

mijn laatste Schaap met de Vijf Poten 

gemaakt, dat was de Sportprijs van de 

gemeente Hilversum. Toen was het 

mooi geweest, ik heb dat 25 jaar ge-

daan.” Rommens vertelt 

dat hij een autodidact 

is die zichzelf het pot-

tenbakken heeft aange-

leerd. Wel heeft hij bij de 

destijds vermaarde fra-

ter Beatus van de Lud-

gerus tekenlessen gehad. 

“Daar heb ik het gevoel 

voor verhoudingen en 

stijl geleerd.” Na een 

aantal troosteloze klei-

banen waar Rommens 

eindeloos hertjes, paard-

jes en kandelaars moest boetseren koos 

hij voor een creatieve zelfstandige car-

rière waar ook een boterham in viel te 

verdienen. Hij gaf cursussen en trok 

door het land om op scholen kinde-

ren te vermaken met een theatershow. 

Via Tom Manders werd Rommens ook 

Diamanten bruiloft echtpaar Rommens-Verver

geïntroduceerd in de tv-wereld. Zijn map-

pen getuigen van talloze optredens, bij on-

der andere Mies Bouwman, de Ted- Show, 

Wedden Dat, enzovoort, naast bijna alle 

theaters van Nederland waar hij ook Toon 

Hermans regelmatig ontmoette. 

En verder werkte hij veel in opdracht. In het 

hele land hangen en staan er kleikunstwer-

ken (met certificaat) van de Kortenhoever. 

Ria en Ad voelen zich gelukkig en gezond, 

op wat kleine lichamelijke ongemakken na, 

in hun huis in ons dorp. Met gepaste trots 

vertellen ze hun levensverhaal aan burge-

meester Smit die het diamanten paar een 

boeket en gelukwensen komt aanbieden. 

Op naar de 65 jaar! 

NEDERHORST DEN BERG- Mede door 

de medewerking van de drie Bergse 

basisscholen is de door de diaco-

nie van de Protestantse Gemeente 

Nederhorst den Berg en de P.C.I. voor 

de KAN-parochies gehouden actie 

rond Pasen voor de Voedselbank 

Gooi & Omstreken een succes ge-

worden.

De actie heeft geresulteerd in 43 goed 

gevulde kratten met voedingsmidde-

len en reinigingsmiddelen, welke op 

dinsdag 18 april aan de Voedselbank 

zijn overgedragen. Daarnaast heb-

ben de collectes in diverse vieringen 

nog een bedrag opgebracht voor de 

Voedselbank. Wij zijn de drie Bergse 

Basisscholen bijzonder dankbaar, dat 

zij aan de actie hebben meegewerkt 

en om zo ook de kinderen hierbij te 

betrekken en hen bewust te maken 

van de armoede van een deel van onze 

medemensen. 

Ook werd dit jaar weer ingezameld in 

het kerkportaal van de 

Sint- Martinusparochie 

in Ankeveen. 

Wij willen iedereen be-

danken die door hun ga-

ven of inzet aan deze ac-

tie hebben meegewerkt.

Hebt u de actie gemist 

en wilt u alsnog uw 

steun geven, dan kunt u 

een gift overmaken naar 

bankrekeningnummer: 

NL10 RABO 0383 7380 

83 t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstre-

ken, Huizen.

De Voedselbank heeft ons hartelijk 

bedankt voor onze bereidwilligheid 

om deze actie te organiseren en stellen 

onze steun aan hun werk zeer op prijs.

Geslaagde inzameling Voedselbank 

Overweldigende belangstelling 
bij opening ’t Wijdehuis
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Koningsdag
Een kraam vol tompoucen, 

oranjesoezen, slagroom- 

en aardbeientaarten

op de braderie!

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

Selectief beleid Natuurmonimenten

Wanneer men rietkragen in de Natuurmonu-

menten gebieden wil behouden, omdat ze opge-

vreten worden door de grauwe gans. Wat doet 

Natuurmonumenten dan? In het geniep, zodat 

de leden het niet te weten komen, de broedende 

grauwe gans op het nest dood schieten met een 

kogelgeweer. Het kogelgeweer heeft een geluid-

demper, zodat de andere broedende ganzen niet 

opgeschrikt worden door het schot en de na-

tuurliefhebbers het niet kunnen horen.

Wanneer de vos de broedende weidevogels en 

lepelaars verstoort  en de eieren/kuikens op-

vreet  in  zijn (Natuurmonumenten) gebied. 

Wat doe je dan Natuurmonumenten? In het ge-

niep drijfjachten organiseren om de vos dood te 

schieten. Voor de buitenwereld is Natuurmonu-

menten tegen de jacht op de predatoren. Hier-

door zijn er in mijn omgeving geen weidevogels 

meer te zien en te horen.

Natuurmonumenten kom er voor uit, dat de vos 

bejaagd moet worden in al uw gebieden 

en niet alleen in de gebieden (Eempolder/Bots-

hol) die voor u van belang zijn voor uw propa-

ganda.

R. Pos, Nederhorst den Berg

timmerbedrijf
H. van Ruitenbeek
verbouw • onderhoud • keukens •
interieur • ramen • deuren •
kozijnen • ambachtelijk timmerwerk

Middenweg 126A
1394 AN  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 -254683

•  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

Eigentijdse gezinswoning; lichte 
woonkamer met massief eiken 
parket, moderne keuken met 
inbouwapparatuur (2012), 
nieuw sanitair (2014), 4 goede 
slaapkamers, een verzorgde 
achtertuin op het zuidoosten. 
CV 2012, grote dakkapel (2005), 
buitenschilderwerk 2017. 

Zwanebloem 9 Kortenhoef

NIEUWNIEUW

Vraagprijs € 289.500,- k.k.

Uitgebouwde karakteristieke 
hoekwoning met een aanpandige 
garage/bijkeuken (thans als 
schuur/bijkeuken in gebruik) 
en een ruim bemeten, diepe 
tuin op het zuiden. De woning 
dient geheel gemoderniseerd 
te worden. Inhoud 410 m3, 
perceelsoppervlakte 265 m2. 

Oranjeweg 1 Kortenhoef

NIEUWNIEUW

Vraagprijs € 263.500,- k.k.

Madelijn
Rendez-vous...

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. Kat Madammeke en 

konijnen Antonio en Schnitzel horen er dan 

ook helemaal bij. Hond Tyson is vorig jaar 

overleden. Binnenkort komt pup Jagger 

het gezin weer compleet maken. Ze eet ei-

tjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s ochtends 

gewekt door haar eigen haan en rijdt in haar 

vakanties graag te paard door de natuur

Ik had verwacht dat er meer mensen zouden 

zijn. Meer mensen die ik ken. Mensen waar-

mee ik een praatje kan maken. Een beetje ver-

loren loop ik rond. Ik verveel me stierlijk. En 

dan is een pauze van anderhalf uur lang. 

Ik besluit een stuk te gaan wandelen. Straks 

heb ik nog een paar uur nascholing. Binnen. In 

zo’n benauwde zaal. Een beetje frisse lucht zal 

me vast goed doen. En het is aardig weer. Een 

waterig lentezonnetje prikt voorzichtig door 

het wolkendek. Maar een gezellig uitzicht heb 

ik niet. Ik bevind mij op een industrieterrein. 

De straat voor me is afgehekt en ligt helemaal 

open. Riooldampen walmen uit de openge-

reten grond op...Ik trek me er maar niets van 

aan en stap stevig door. De deur van een hele 

grote kringloopwinkel kan ik niet voorbij lo-

pen. Zonder aarzelen stap ik naar binnen. Het 

ruikt er een beetje muf. Naar oude schoenen 

en doorrookte bankstellen. Ik snuffel wat rond 

tussen de schappen met servies, keukengerei, 

pannen en bestek. Loop langs tafels, stoelen, 

kasten, lampen, televisies, magnetrons en zo 

voort. 

Een lange muur met boeken trekt mijn aan-

dacht. Ik ben gek op lezen. En boeken lezen 

toch lekkerder dan een tablet of Ipad. En een 

al gelezen boek, leest lekkerder dan een nieuw 

boek dat nog stug is en ruikt naar verse inkt 

en papier. Geef mij maar een boek met een 

verleden. Met ezels-

oren, vreemde vlek-

ken en kringen. Met 

soepele kaft of een gebroken rug. Mijn blik 

glijdt langs de vele titels en valt op een glan-

zende zwarte kaft. Rendez-vous staat en met 

appelgroene letters op. Voorzichtig trek ik het 

boek tussen zijn buren uit. Een literaire thril-

ler. En daar hou ik van. Ik sla het open. Op de 

eerste pagina staat in kraaienpoten een naam 

geschreven: Janneke Futselaers.

Nu kan ik dit boek natuurlijk niet meer weg-

leggen. Die achternaam. Zo apart. Zelfs een 

schrijver zou zo’n naam niet bedenken. Wie 

is Janneke? Hoe ziet ze er uit? Hoe oud is ze? 

Waar komt ze vandaan? Wát is haar verhaal? 

Ik ben totaal in haar greep. Ik laat mezelf in 

een oude doorgezakte muffe fauteuil vallen 

en vis mijn telefoon uit mijn zak. Lang leve 

de moderne technologie! Nieuwsgierig google 

ik haar naam. Veel Janneke Futselaers zullen 

er niet zijn, toch? Ik struikel gelijk over een 

Twitter- en Facebook account. Janneke is een 

leuke vrouw om te zien. En ze is ongeveer mijn 

leeftijd, schat ik. Ze is onderneemster; net als 

ik. Ze is sportief, net als ik. Houdt van reizen, 

natuur en eten, net als ik. Ik trek de stoute 

schoenen aan en stuur haar een vriendschaps-

verzoek via Facebook met een klein berichtje 

en een foto van haar naam in het boek. Zodat 

ze weet waarvan ik haar ‘ken’. Niet veel later zie 

ik dat ze mijn vriendschapsverzoek heeft geac-

cepteerd. Mijn berichtje beantwoordt ze ook. 

“Wat een bijzondere rendez-vous, dit!” schrijft 

ze en sluit af met een een smiley.

Tevreden reken ik de twee euro vijftig af die 

dit literaire hoogtepunt moet opbrengen. En 

dat is toch een koopje? Dat is echt niet veel 

voor een uur prettig tijdverdrijf, een bijzon-

dere rendez-vous, een leuke nieuwe vriendin 

én een goed boek....écht niet!

Madelijn de With06- 22 73 21 36

madelijn.wiewatwaar@gmail.com

Korte reactie op Inovum

Laten we het niet over een genuanceerder 

beeld hebben (zie reactie Inovum), want dan 

wil ik nog wel een boekje open doen! Het feit 

blijft dat mijn schoonmoeder met grote spoed 

moest vertrekken en haar ‘afscheid’ beslist 

geen schoonheidsprijs verdiende (van de zijde 

van Inovum). Overigens verbaast het mij dat 

Inovum bij monde van haar directeur al een 

reactie geeft, terwijl we worden uitgenodigd 

voor een gesprek met twee medewerkers van 

Inovum.

Marijke de Beus, Kortenhoef



Op 27 april is het Koningsdag en 
zijn er veel gezellige activiteiten 
in Wijdemeren. Op 4 mei volgt 
Dodenherdenking en op 5 mei 
Bevrijdingsdag. Houd rekening met 
de nodige wegafsluitingen.

Burgemeester Smit trapt Koningsdag tra-

ditiegetrouw af op het gemeentehuis aan 

de Rading 1 in Loosdrecht. Vanaf 9:00 uur 

ontvangen wij u graag met koffie, thee 

en een oranjetraktatie. In het bijzonder 

nodigen we decorandi, inwoners die zich 

afgelopen jaren op een bijzondere manier 

vrijwillig voor de samenleving hebben inge-

zet, uit om hierbij aanwezig te zijn. De le-

den van het college zijn tijdens Koningsdag 

bij verschillende activiteiten in de gemeente 

aanwezig. 

Afsluitingen Koningsdag
Woensdag 26 april (Ronde van Ankeveen) is 

het Stichts End afgesloten van 19.00 uur tot 

21.00 uur. De eventuele tijdelijke afsluiting 

van de rest van het parcours over Stichtse 

Kade, Cannenburgerweg en Herenweg 

wordt geregeld met verkeersregelaars.

Donderdag 27 april van 08.00 uur tot 

uiterlijk 20.00 uur is het parkeerterrein 

van sporthal De Fuik afgesloten. Bij mooi 

weer is de vrijmarkt op de Zuidsingel en 

is de Zuidsingel ook afgesloten tussen De 

Fuik en de Antoniusschool (vrijmarkt tot 

16.00 uur). In geval van afsluiting geldt een 

parkeerverbod vanaf 06.00 uur. 

Afsluitingen Dodenherdenking
Op donderdag 4 mei herdenken we de 

slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 

Er zijn op verschillende plekken in onze 

gemeente herdenkingen. Houd er rekening 

mee dat er wegen afgesloten zijn: 

-  Donderdag 4 mei van 17.00 uur tot 20.30 

uur is Van Heumenhof geheel afgesloten 

en is de Parklaan afgesloten tussen de 

Kerklaan en de Anton Smeerdijkgaarde. 

Er geldt een parkeerverbod tussen Van 

Heumenhof en de Kerklaan en achter het 

herdenkingsmonument. 

-  Donderdag 4 mei van 19.15 uur tot 20.15 

uur is de Kerklaan afgesloten tussen 

Curtevenneweg en Krabbescheer, met 

uitzondering voor Connexxion. 

-  Donderdag 4 mei van 19.40 uur tot 

20.45 uur zijn de Oud- en Nieuw-

Loosdrechtsedijk afgesloten tussen de 

‘s-Gravelandsevaart en het Sint Annepad. 

Ook de Molenmeent is afgesloten.

Wijdemeren
informeren

Plein Nederhorst
den Berg

Op 9 mei om 20:00 uur vertellen 

we u meer over de werkzaamheden 

op het Plein, de wegafsluiting en 

planning  tijdens een informatieavond 

in ’t Spieghelhuys.

  Festiviteiten 
  Wijdemeren  

   26 april 2017   

Kort

>   Fietsexamens afgerond

De fietsexamens voor de basisschool-

leerlingen in Wijdemeren zitten er weer 

op. We feliciteren natuurlijk alle kinderen 

met hun verkeersdiploma! Om te laten 

zien hoe leuk en belangrijk het is om 

veilig naar school te fietsen, maakten we 

een kort filmpje. De Curtevenneschool 

uit Kortenhoef en OBS De Linde uit 

Loosdrecht spelen hierin de hoofdrol. 

Kijk ook mee: 

www.wijdemeren.nl/veilignaarschool. 

>    Peiling burgerpanel

Welke plannen willen we volgend jaar 

uitvoeren, hoe gaan we dat doen en 

wat mag het kosten? Deze vragen 

staan centraal bij het vaststellen van de 

kadernota 2018-2021. Leden van het 

burgerpanel is gevraagd aan te geven 

welke zaken zij belangrijk vinden. Bent u 

lid van het burgerpanel en heeft u de di-

gitale vragenlijst nog niet ingevuld? Doe 

dit dan nog voor maandag 1 mei.

>    Controleer het kadaster

Gaat u een huis kopen? Controleer dan 

altijd bij het kadaster van welke grond u 

straks de eigenaar bent. Zo voorkomt u 

teleurstelling achteraf, bijvoorbeeld om-

dat de grond toch van de buren of de 

gemeente blijkt te zijn. U bent verplicht 

deze gegevens zelf op te zoeken. Bij het 

kadaster vindt u niet alleen informatie 

over de grondoppervlakte, maar ook 

over het bouwjaar en gebruiksdoel van 

het pand. 

>    Noodkap Curtevenneschool 

Op maandag 1 mei wordt naast de 

Curtevenneschool in Kortenhoef een 

plataan verwijderd. Tijdens onderhouds-

werk bleek de boom aangetast door 

verrotting. Hierdoor bestaat het risico 

dat de het bovenste deel van de 50 jaar 

oude boom afbreekt. Omdat de plataan 

direct naast de school staat, moet de 

boom zo snel mogelijk worden verwij-

derd. In overleg met de omwonenden 

en de school planten we een nieuwe 

boom. 

Offi  ciële
bekendmakingen

Sport & spel voor
de jeugd

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

#mooiWijdemeren
@eefj e.01

Van golf en yoga tot jeu de 
boules, tennis en wandelen. 
Van 8 tot en met 14 mei wordt 
de tweede beweegweek voor 
60-plussers gehouden. 
Kom ook in beweging!

Denkt u er wel eens over om samen met 

anderen in beweging te komen? Voor uw 

gezondheid, om mensen te ontmoeten 

of omdat u vroeger ook sportief was? Het 

vinden van een geschikte beweegactiviteit 

of sportvereniging kan lastig en spannend 

zijn. Vanaf 8 mei kunt u daarom een week 

lang gratis deelnemen aan verschillende 

beweegactiviteiten in Wijdemeren. 

Overzicht activiteiten
Er zijn tijdens deze week maar liefst 59 ac-

tiviteiten waar u zich voor kunt aanmelden. 

Een overzicht is te vinden op 

www.sportservicehetgooi.nl, onder het 

kopje ‘60+’. Volgende week staat het 

volledige schema in deze krant. 

 

Beweegadvies
Wilt u in beweging komen maar staat de 

activiteit die u zoekt er niet bij? Neem 

contact op met beweegcoach Beppie van 

de Bunt. Zij kan u helpen bij het vinden van 

een geschikte beweegactiviteit: 

b.vandebunt@inovum.nl of 

(035) 58 88 218/(06) 31 59 58 47.

Beweegweek met 59 activiteiten  



Burgemeester Martijn Smit wordt
de nieuwe burgemeester van
Beverwijk. De gemeente 
Wijdemeren neemt daarom na 
zeven jaar afscheid van haar 
burgemeester. 

De receptie is op vrijdagmiddag 12 mei van 

16:00 uur tot 18.00 uur bij de Koninklijke 

Watersport-Vereeniging Loosdrecht (Oud-

Loosdrechtsedijk 151-153). Inwoners, 

ondernemers en andere belangstellenden 

nodigen we van harte uit om hierbij aanwe-

zig te zijn.

Programma
Het programma start om 16:00 uur met 

speeches van wethouder Theo Reijn, 

oud-wethouder Jaap van Waveren, raads-

leden René Voigt en Rosalie van Rijn en 

de burgemeester van Hilversum, Pieter 

Broertjes. Uiteraard is het laatste woord 

aan burgemeester Smit. Aansluitend is er 

vanaf 17.00 uur gelegenheid hem de hand 

te drukken.

Lucille Werner Foundation
Martijn Smit wil graag een bijdrage leve-

ren 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. Dit kan door 

een bedrag over te maken naar NL96 

ABNA 0617 3500 94 tnv Lucille Werner 

Foundation en onder vermelding van 

‘Afscheid Martijn Smit’. Lucille Werner is 

tijdens het afscheid van burgemeester Smit 

aanwezig om meer te vertellen over de 

werkzaamheden van haar stichting. 

Wijdemeren
informeren

Een toekomst zonder aardgas
Nederland werkt in een geleidelijk 
tempo aan een CO2-arme 
samenleving. Dit houdt onder 
andere in dat we afstappen van het 
gebruik van aardgas. In de 
toekomst gebruikt u geen gas meer 
om op te koken en heeft u geen 
cv-ketel meer voor het verwarmen 
van uw kraanwater en woning. 

In 2050 moet het aardgas uit alle 

Nederlandse huishoudens verdwenen zijn. 

Dat duurt nog lang. Toch kunt u er nu al 

rekening mee houden. Gaat u (ver)bouwen? 

Of is uw CV-ketel aan vervanging toe? Dan is 

het een mooi moment om te kijken naar de 

alternatieven. 

Aardgasvrij in 2050
We zijn gewend aan het verwarmen en 

koken met aardgas. Waarom moeten we 

in 2050 aardgasvrij zijn? Bij de verbranding 

van aardgas komt CO2 vrij. CO2-uitstoot 

draagt bij aan klimaatverandering. In het 

Klimaatakkoord dat Nederland getekend 

heeft, is afgesproken dat we de CO2-

uitstoot drastisch gaan beperken, naar bijna 

0 in 2050. Bovendien zijn er tegenwoordig 

goede alternatieven, zoals warmtenetten 

die worden gevoed door restwarmte van 

bijvoorbeeld kantoren, aardwarmte en war-

me- en koudeopslag waarbij bodemenergie 

wordt gebruikt. 

Hoe verder?
De gemeente en de netbeheerder werken 

aan plannen om in Wijdemeren aardgasvrije 

wijken te creëren. Als hiervoor concrete 

plannen zijn, wordt u daar als inwoners ui-

teraard bij betrokken.  Meer informatie over 

een aardgasvrij Nederland? Kijk op 

www.duurzamewarmte.nl of 

www.hierverwarmt.nl.

Afscheid Martijn Smit

26 april 2017

Plezier, het maken van vrienden 
en vriendinnen én het werken aan 
een gezond lichaam. Eigenlijk heeft 
sporten alleen maar voordelen, 

zeker voor kinderen. Tot het 
einde van het schooljaar organiseert 
Sportservice ’t Gooi daarom veel 
leuke sport- en spelactiviteiten.

Tot achttien jaar is het voor jongeren be-

langrijk om minstens één uur per dag te 

bewegen. Wethouder Sandra van Rijkom is 

dan ook enthousiast over alle sportactivitei-

ten die georganiseerd worden. ‘Ik vind het 

belangrijk dat ieder kind in de gemeente kan 

sporten. Dat kan bij een sportclub, door zelf 

te sporten of lekker buiten te spelen. Je ge-

zond voelen en tegelijkertijd plezier maken, 

dat wil toch iedereen.’ 

Van zeskamp tot zeilen
Hieronder een overzicht van de sportactivi-

teiten:

-    2 mei: Zeskamp Loosdrecht  tijdens de 

Sloepweek (gratis, aanmelden via 

 info@sportservicehetgooi.nl). 

-    2 mei: Voorronde Panna Knock Out 

Loosdrecht tijdens de Sloepweek (gratis, 

vrije inloop).

-    12 juni tot 09 juli: Jeugd  

Activiteitenprogramma, vier weken kennis-

maken met diverse sporten, (ongeveer 5 

euro, aanmelden vóór 4 juni via 

 www.sportservicehetgooi.nl).  

-    17 juni: Voorronde Panna Knock Out 

Nederhorst den Berg  tijdens het 

Zomerspektakel (gratis, vrije inloop).

-    25 juni: Voorronde Panna Knock Out 

Kortenhoef en Finale Panna Knock Out 

Wijdemeren tijdens het Beachevent 

 (gratis, vrije inloop). 

-    27 juni: Zeildag voor alle groep 7 basis-

schoolkinderen van Wijdemeren 

 (deelname via de scholen).

Meer informatie
Wilt u meer informatie of heeft u advies 

nodig bij het zoeken van een sport voor uw 

dochter of zoon? Neem contact op met 

Rosanne Hartman van Sportservice ’t Gooi: 

rhartman@sportservicehetgooi.nl of 

(06) 30 63 97 54. 

Sport- en spelactiviteiten voor de jeugd



>   Aangevraagde 
omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Stichts End 57: plaatsen erfafscheiding (12.04.17)

’s-Graveland
-  Noordereinde 45: plaatsen afdak met deur (11.04.17)

-  Zuidereinde 28: verbouwen vliering, keuken en 

badkamer (10.04.17)

- Zuidereinde 45: aanpassen aanbouw (13.04.17)

Kortenhoef
-  Bernard van Beeklaan 143: maken erker aan zijgevel 

(13.04.17)

- Moleneind 7 b: vervangen brug (18.04.17)

- Moleneind 61: aanleggen tuin (14.04.17)

- Parklaan 2: kappen plataan (noodkap) (11.04.17)

Loosdrecht
- Horndijk 17: vervangen woning (10.04.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk naast nr. 1: kappen zes 

coniferen (18.04.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 288: plaatsen botenhuis 

(11.04.17)

-  Veendijk 21: wijzigen van horecafunctie naar wonen 

(07.04.17)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 143: vervangen beschoeiing (07.04.17)

-  Wilgenlaan 4: bouwen woning en maken in- en uitrit 

(14.04.17)

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
-  Noordereinde 60 e.o.: afwijken bestemmingsplan 

voor evenement Wonderfeel op 21, 22 en 23 juli  

(19.04.17)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 80: vervangen brug (12.04.17)

-  Kortenhoefsedijk 99: verbouwen woonboerderij 

(10.04.17)

- Zuwe 21: verbouwen woning (12.04.17)

Loosdrecht
-  Oud-Loosdrechtsedijk 19: vervangen bijgebouw 

(12.04.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk achtr nr. 98: afdekken immo-

biele bodemverontreiniging (12.04.17)

-  Rading (Knorr terrein) bouwen 33 appartementen 

(13.04.17)

Nederhorst den Berg
- Reeweg 5: oprichten loods (12.04.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Horndijk 27: aanbrengen beschoeiing en brug

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212C 02: plaatsen schuur 

-  Oud-Loosdrechtsedijk 4: plaatsen afgesloten buiten-

bergruimte 

-  Rading, voorheen Knorr terrein: bouwen 33 apparte-

menten 

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 8: bouwen woning met bijgebouw 

>  Wijziging bestemmingsplan 

Plassengebied Loosdrecht 2013/

perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 

250a te Loosdrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend voorne-

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

telijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied 

Loosdrecht 2013 te wijzigen voor zover dat betrekking 

heeft op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a te 

Loosdrecht.

Het plan
Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 250a is deels 

bestemd voor wonen en deels voor water. De regels 

voorzien in de mogelijkheid om de oeverlijn te 

verplaatsen. Binnen het perceel wordt evenveel water 

gedempt als wordt ontgraven.

Inzage
Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken 

liggen vanaf 27 april 2017 gedurende zes weken ter 

inzage in het gemeentehuis (afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling van 09.00 tot 12.30 uur), Rading 1, 

Loosdrecht. De stukken zijn tevens in te zien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan 

tegen het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijzen 

worden ingediend bij het college van burgemeester 

en wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen tevens 

mondelinge zienswijzen worden ingediend. Hiervoor 

kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 

(035) 65 59 446.

Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de 

wijziging van het bestemmingsplan is het noodzakelijk 

dat een zienswijze wordt ingediend tegen het ontwerp-

besluit tot wijziging.

>   Ontwerpbestemmingsplan 

partiele herziening Plassen

gebied Loosdrecht 2013 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 225-237
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan partiele herziening Plas-

sengebied Loosdrecht 2013 Nieuw-Loosdrechtsedijk 

225-237 ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het plangebied ziet op het gebied met de bestemming 

Wonen waar de woningen Nieuw-Loosdrechtsedijk 

225-237 in zijn gelegen. Het doel van de herziening is 

het aantal toegestane woningen binnen dit gebied in 

overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. 

Daartoe wordt het getal “8” vervangen door “7”.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 27 april 2017 

gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis 

(afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van 08.30 tot 12.30 

uur), Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpbestemmings-

plan met bijbehorende stukken is tevens in te zien op 

www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan 

schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ont-

werpbestemmingsplan naar voren gebracht worden. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht 

aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar 

voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van 

informatie kan contact op worden genomen met de 

heer H.J.W. van Emmerik van de afdeling Ruimtelijke 

Ontwikkeling. Telefoonnummer: (035) 65 59 444.

>  Bestemmingsplan reparatie-

plannen
Bestemmingsplan Loosdrecht landelijk gebied 

noordoost-2012 en bestemmingsplan Stichts End 96a 

te Ankeveen.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 

volgende bestemmingsplannen onherroepelijk zijn ge-

worden omdat hiertegen geen beroep is ingediend bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

-  Reparatieplan bestemmingsplan Loosdrecht landelijk 

gebied noordoost-2012;

- Het bestemmingsplan Stichts End 96a te Ankeveen.

De plannen kunnen worden ingezien op www.ruimte-

lijkeplannen.nl en in het gemeentehuis aan de Rading 1 

in Loosdrecht op de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

>   Voorbereidingsbesluit Vreel-

andseweg 70 in Nederhorst 

den Berg 
Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Wijdemeren maakt op grond van artikel 3.7 

van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de ge-

meenteraad op 20 april 2017 een voorbereidingsbesluit 

heeft genomen voor een deel van de Vreelandseweg 

70.

Ligging voorbereidingsbesluit
Het voorbereidingsbesluit omvat het bestemmingsvlak 

‘Specifieke vorm van water – woonschepenligplaats 

2’ aan de Vreelandseweg 70. Voor de exacte ligging 

wordt verwezen naar de bij het voorbereidingsbesluit 

behorende verbeelding.

Reden voorbereidingsbesluit
Het bestemmingsvlak ‘Specifieke vorm van water – 

woonschepenligplaats 2’ aan de Vreelandseweg 70 

staat vier woonschepenligplaatsen toe. Op dit moment 

liggen in het bestemmingsvlak de woonschepenlig-

plaatsen Vreelandseweg 70c, 70d en 70b (70b voor 

de helft). Echter was tijdens de vaststelling van het 

bestemmingsplan Overmeer-Zuid op 26 juni 2014 

beoogd de woonschepenligplaatsen Vreelandseweg 

70a tot en met 70d in het bestemmingsvlak op te 

nemen. De fout in de verbeelding dient gecorrigeerd 

te worden.

Ter inzage
Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende 

verbeelding ligt vanaf 27 april 2017 ter inzage, in het 

gemeentehuis in Loosdrecht (op werkdagen van 9.00 

tot 12.30 uur). Het voorbereidingsbesluit is ook te 

vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Tegen het vaststellen van een voorbereidingsbesluit 

staat het instellen van beroep niet open.

>   Kennisgeving incidentele 

festiviteiten
Loosdrecht
- HMHC, ’t Jagerspaadje 24, op 4 juni 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>   Ontwerpbesluit para-com-

merciële vergunning Drank- en 

Horecawet
Loosdrecht
- Klaverjasclub ASC Hilversum Hurricanes, ’t Ja-

gerspaadje 32

- HC&FC Victoria, ’t Jagerspaadje 26

Bovengenoemd(e) ontwerpbesluit(en) liggen vanaf 

vandaag zes weken ter inzage. Belanghebbenden 

kunnen binnen deze termijn schriftelijk hun zienswijze 

indienen bij de burgemeester van Wijdemeren. 

>  Tijdelijke verkeersmaatregel
Ankeveen
-  Woensdag 26 april (Ronde van Ankeveen) van 19.00 

uur tot 21.00 uur is het Stichts End afgesloten. De 

eventuele tijdelijke afsluiting van de rest van het 

parcours over Stichtse Kade, Cannenburgerweg en 

Herenweg wordt geregeld met verkeersregelaars.

Kortenhoef
-  Donderdag 27 april van 08.00 uur tot uiterlijk 

20.00 uur is het parkeerterrein van sporthal De 

Fuik afgesloten. Bij mooi weer is de vrijmarkt op de 

Zuidsingel en is de Zuidsingel tussen de Sporthal en 

de Antoniusschool ook afgesloten (vrijmarkt tot 16.00 

uur). In geval van afsluiting geldt een parkeerverbod 

vanaf 06.00 uur. 

-  Donderdag 4 mei van 17.00 uur tot 20.30 uur 

is Van Heumenhof geheel afgesloten en is de 

Parklaan afgesloten tussen de Kerklaan en de Anton 

Smeerdijkgaarde. Er geldt een parkeerverbod tussen 

Van Heumenhof en de Kerklaan en achter het herden-

kingsmonument. 

-  Donderdag 4 mei van 19.15 uur tot 20.15 uur is de 

Kerklaan afgesloten tussen Curtevenneweg en Krab-

bescheer, met uitzondering voor Connexxion. 

Loosdrecht
-  Houd van maandag 18 april tot en met woensdag 3 

mei 2017 rekening met minder parkeerruimte op  het 

parkeerterrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband 

met het plaatsen van 30 woonwagens ten behoeve 

van de exploitanten van de kermis in Hilversum.

-  Donderdag 4 mei van 19.40 uur tot 20.45 uur zijn 

de Oud- en Nieuw-Loosdrechtsedijk afgesloten 

tussen de ‘s-Gravelandsevaart en het Sint Annepad. 

Ook de Molenmeent is afgesloten.

>    Vrijgekomen vaste stand-

plaats
Op het Plein aan de Voorstraat in Nederhorst den Berg 

is een vaste standplaats vrijgekomen voor de zaterdag 

(ochtend en middag). 

Wij stellen belangstellenden hierbij in de gelegenheid 

om tot en met 10 mei 2017 een vergunningaanvraag in 

te dienen voor deze standplaats. De andere standplaats 

op zaterdag wordt ingenomen door een kaashandel. 

U dient een aanvraag in met het daarvoor bestemde 

aanvraagformulier. Dat stuurt u volledig ingevuld en 

ondertekend en met de gevraagde documenten naar: 

Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Bij meerdere aanvra-

gen zal de standplaats worden vergund door middel 

van loting. 

U vindt het aanvraagformulier op www.wijdemeren.nl/

standplaats. Daar vindt u ook het beleid, de te volgen 

procedure, tarieven en een overzicht van de reeds 

ingenomen plaatsen en hun branche. 

>   Noodkap plataan naast Curte-

venneschool Kortenhoef
Op maandag 1 mei wordt met noodkap een plataan 

verwijderd in Kortenhoef. Tijdens onderhoudswerk aan 

de plataan in het plantsoen tussen de Parklaan en de 

J.H. Valkenburglaan is gebleken dat in de kroon er een 

diepe ingerotte houtscheur aanwezig is. Dit kan tot 

gevolg hebben dat de kroon van deze ongeveer 50 jaar 

oude boom kan afbreken.

Aangezien deze boom pal naast de Curtevenneschool 

staat ziet de gemeente zich genoodzaakt deze boom 

zo snel mogelijk weg te halen.

In overleg met de omwonenden en de school wordt 

binnen drie jaar herplant geregeld.

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

Offi  ciële bekendmakingen 26 april 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).
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Omgeving

Op dinsdag 18 april heeft groep 6 van 

de Sint Antoniusschool in Kortenhoef 

een grote schoonmaakactie gehouden 

rond hun schoolgebouw. De hele klas 

is een uur lang op zoek gegaan naar 

zwerfafval. Hierbij stuiten ze op bij-

zondere vondsten. Een tv- doos vol 

met oud papier, divers speelgoed zo-

als knuffels, een sok, glazen en plastic 

flesjes, sigaretten (nieuw in het pakje) 

en als klapstuk 5 euro! In maart had 

Iris haar spreekbeurt gehouden over 

milieuvervuiling en had zij o.a. verteld 

over Nederland Schoon. Groep 6 heeft 

hier een mooi be-

gin meegemaakt. In 

juni wordt het ver-

volgd. 

Antonius Schoon

KORTENHOEF- Afgelopen zater-

dag vond een druk bezochte D66 

Wijdemeren ‘Op Pad’ bijeenkomst 

plaats over de geplande ontwikke-

lingen in de polder van Kortenhoef. 

Ruim 30 belangstellenden en in-

woners troffen elkaar bij garage 

Jan Hermsen aan de Emmaweg in 

Kortenhoef om te praten over de 

plannen. De bijeenkomst was een 

vervolg op een presentatie in de 

raadscommissie van begin dit jaar.

De ontwikkelingen in de Polder van 

Kortenhoef betreffen in feite drie af-

zonderlijke plannen. Allereerst Plan 

Groenewoud (een initiatief van ge-

meente en Afvalzorg) dat voortkomt 

uit de noodzaak van sanering van de 

voormalige stortplaats. Het plan be-

staat uit een aantal duurzame watervil-

la’s, waarvan een gedeelte in de sociale 

sector, om de sanering te financieren. 

Vervolgens Plan VLEK - een plan van 

zeven bewoners en eigenaren van de 

Emmaweg in Kortenhoef- om bedrij-

ven uit te plaatsen ten gunste van be-

perkte woningbouw, natuurontwikke-

ling, verbetering van de kwaliteit van 

het gebied. Met deze plannen wordt 

de uitstraling van de polder verbeterd, 

waarbij D66 Wijdemeren benadrukt 

dat de woningen klimaatneutraal die-

nen te worden gerealiseerd. Tot slot 

het plan Zuidsingel Fase 8. Een meer 

reguliere woningbouwontwikkeling, 

aansluitend aan de bestaande bebou-

wing van Kortenhoef. 

Verkeer 

Aanwezigen waren vooral tevreden 

over de informatie die gedeeld werd. 

Er is behoefte aan openheid en trans-

parantie over de plannen. Veel aan-

dacht was er voor het verkeer. De drie 

plannen leggen een extra druk op de 

Emmaweg. Dit vraagt om infrastruc-

turele aanpassingen, zoals mogelijk 

een extra aantakking op de N201 of 

het instellen van één-richtingsverkeer 

met een tweede noord-zuid verbin-

ding (parallel aan de Emmaweg). 

Er moet bovendien rekening gehou-

den worden met Natura 2000- richtlij-

nen die van toepassing zijn in een deel 

van de polder. 

Afgezien van het plan Groenewoud 

bevinden de plannen zich nog in een 

oriënterende fase. Het leek alle aanwe-

zigen wenselijk dat de drie projecten 

gaan samenwerken in het kader van 

één gezamenlijk gebiedsplan en dat 

omwonenden hierbij betrokken wor-

den vanwege het benodigde draag-

vlak. 

Eén van de initiatiefnemers gaf aan 

dat binnenkort een afspraak plaats-

vindt met alle betrokken partijen, ook 

de gemeente. Mogelijk wordt hierna 

Op pad met D66 in polder Kortenhoef

Op 4 mei is het twee minuten stil in 

Nederland, om te denken aan wat 

was, had kunnen zijn, maar ook aan 

wat is en komen kan.

Ook in Nederhorst den Berg en Kor-

tenhoef is het een goede traditie ge-

worden om samen op 4 mei bij het 

monument gedurende de twee minu-

ten stilte iedereen te herdenken, zowel 

burger als militair, die waar ook ter 

wereld is omgekomen sinds het uit-

breken van de Tweede Wereldoorlog, 

in oorlogssituaties en bij vredesmis-

sies. In Nederhorst den Berg in de 

Kerkstraat en in Kortenhoef in de Van 

Heumenhof.

Herdenking

Voor de twee minuten stilte is er in 

Nederhorst den Berg om 19.00 uur 

een algemene herdenkingsdienst in 

de r.k. kerk aan de Dammerweg. Met 

medewerking van organist Peter den 

Ouden, AMV Crescendo en het Ge-

mengd Koor Wijdemeren. Kinderen 

van de Jozefschool zullen een gedicht 

voorlezen en Hugo en Nicolien de 

Graaff zullen een optreden verzor-

gen met piano en dwarsfluit. Burge-

meester Martijn Smit en Sandra van 

Rijkom, wethouder, zullen namens de 

gemeente Wijdemeren aanwezig zijn. 

In Kortenhoef is er vanaf 19.10 een 

stille tocht vanaf de Wilhelminahof 

naar het herdenkingsmonument aan 

de Van Heumenhof. Fanfare Amicitia 

speelt passende muziek, leerlingen van 

de Regenboogschool lezen gedichten 

voor. De brandweerpost ’s-Graveland 

en scoutinggroep Klaas Toxopeus vor-

men een erewacht. Ook een lid van het 

college B&W zal aanwezig zijn. 

Bloemen

Na de twee minuten stilte is er de gele-

genheid om tijdens het defilé bloemen 

te leggen bij het monument. Organi-

saties en burgers uit Nederhorst den 

Berg die bloemen willen leggen, wor-

den verzocht dit vooraf te laten weten 

aan Sieta Vermeulen, tel. 0294- 253 

461. Voor Kortenhoef, ’s-Graveland 

en Ankeveen graag melden aan Pieter 

Luijer: 06-11436172 of: pluijer@live.nl 

Na het defilé is er in Nederhorst gele-

genheid om een kopje koffie te drin-

ken in ‘De Bergplaats’.

Donderdag 4 mei Dodenherdenking  

Op maandag 17 april in de vroege mor-

gen rond 3 uur werd onze post gealar-

meerd voor bijstand logistiek bij een 

grote brand aan de Larenseweg in Hil-

versum.

Op dinsdag 18 april rond 9 uur in de 

ochtend gingen onze pagers af voor 

een ‘ongeval gevaarlijke stoffen’ aan de 

Loodijk (N236) t.h.v. hectometerpaal 

12,6. In korte tijd waren wij uitgerukt 

en vernamen van de meldkamer dat 

het ging om een voertuig die na een 

ongeval brandstof en olie lekte. De be-

stuurster was vanaf Weesp na de ro-

tonde Ankeveen /Loodijk in de berm 

terecht gekomen waar de vangrail naar 

de natuurbrug begint en is ca. 80 meter 

doorgeschoven om daarna tegen de re-

ling (bovenaan de brug) weer de weg op 

terecht te komen. De bestuurster bleef 

ongedeerd. De auto liep forse schade op. 

Rond middernacht van woensdag op 

donderdag 19 op 20 april kwam de 

melding van een buitenbrand aan het 

strandje bij de Zuwe binnen. Daar aan-

gekomen was de inhoud van een prul-

lenmand tegen een van de boomstam-

men in brand gezet. Nadat wij deze 

hadden uitgemaakt, zijn wij weer terug 

gegaan naar onze kazerne.

Post ’s-Graveland
Nieuws Brandweer

meer bekend over de planning en het 

proces. Wat vooral duidelijk werd: er is 

behoefte aan communicatie en daar vol-

deed deze middag ruimschoots aan. D66 

Wijdemeren dankt Jan Hermsen voor zijn 

gastvrijheid.
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KORTENHOEF – Zondag 23 april 

was burgemeester Martijn Smit te 

gast bij de OSG Nescio-lezing in het 

Oude kerkje aan de Dijk. Hij sprak 

daar over de opvang van vluchte-

lingen in Wijdemeren. 

Rondom de lezing verzorgde Arte 

Duo twee mooie muziekwerken. Line-

ke Lever op vleugel en Aubrey Snell op 

saxofoon speelden de Sonate in g-mi-

neur van Bach (BWV 1020) en de So-

nate op. 167 van Saint-Saëns. Als goed 

op elkaar ingespeelde musici wisten ze 

de uiteenlopende sferen prachtig neer 

te zetten. Variërend van ‘t melodieuze 

en zangerige Allegretto, het meer in-

getogen en dramatische Lento, tot het 

virtuoze en vrolijke Allegro. Met de 

afstemming op elkaar in dynamiek en 

tempo lieten de talentvolle muzikan-

ten hun kwaliteiten als Arte Duo zon-

dermeer zien. Een krachtig optreden 

dat indruk maakte. 

Kleur bekennen

Martijn Smit opende zijn lezing met 

de zinnen: “Ik blijf echt alleen, ja echt 

alleen. Geen gezeur meer aan m’n 

kop. Ach rot nu maar op.” Woorden 

die hij hoorde uit de speakers van 

een groepje jongeren, die net als hij in 

oktober 2015 bij sporthal De Fuik in 

Kortenhoef wat onwennig keken naar 

de bussen waarmee 100 vluchtelingen 

arriveerden. Het besluit om hen tien 

dagen noodopvang te bieden, had 

Smit met overtuiging genomen, met 

unanieme instemming van de wet-

houders en met volledige steun van 

de gemeenteraad. Deze opgave, om als 

lokale politiek verantwoordelijkheid 

te nemen en kleur te bekennen, was 

volgens hem essentieel om vertrou-

wen te creëren. “Niet luisteren naar 

het geluid dat het hardste binnen-

komt. Niet wankelen bij de vraag wat 

je als politiek wilt. Maar staan voor je 

daden: dit is wat wij willen en dit is 

wat wij gaan doen.” 

De gemeenschap

De sfeer van ‘wij doen dit met z’n allen’ 

kwam ook over bij de inwoners van 

Wijdemeren. Want één ding was ze-

ker; de gemeenschap was nodig om de 

opvang voor elkaar te krijgen. Na de 

vraag “Wilt u ons helpen en hoe gaan 

we dit doen?” stonden talloze mensen 

klaar om de opvang tot een succes te 

maken. Uiteraard klonken er indertijd 

ook punten van kritiek. Bijvoorbeeld 

over de mate van bevei-

liging, de kosten en de 

veelheid van vrijwilligers. 

Martijn Smit vond dat een 

lastig dilemma. Want juist 

om de veiligheid te garan-

deren, kon niet alle infor-

matie openbaar worden 

gecommuniceerd. Som-

mige motieven bleven dus 

onduidelijk en voedden 

de angst en beladen sfeer 

in de samenleving. Smit 

benadrukte echter dat je 

dat als gegeven moet ac-

cepteren: “Angst is aan-

wezig. Dat is niet simpel te verhelpen 

en kun je als overheid niet wegnemen. 

Het laat zich niet leiden.”

Mensen op de vlucht

Terugkijkend had de burgemeester 

nog steeds een slecht gevoel over de 

boodschap die hij had gebracht om 

inwoners te overtuigen. Het zat ‘m 

dwars dat hij het grote aantal kin-

deren en gezinnen had gebruikt om 

draagvlak te creëren. Want dat impli-

ceerde dat het gelukkig niet ging om 

honderd alleenstaande mannen, ter-

wijl dat ook mensen in nood waren. 

Martijn Smit: “Staan voor je daden”

Tijdens de opvang in Kortenhoef merkte 

Smit dat het abstracte en kille begrip van 

‘vluchteling’ geleidelijk veranderde in con-

crete beelden van mannen, vrouwen en 

kinderen. Door het onderlinge contact 

werden het gewone mensen, maar dan op 

de vlucht. Symbolisch hierbij was de vraag 

van ‘t groepje jongeren dat de bussen na 

tien dagen noodopvang weer uitzwaaide: 

“Waarom kunnen ze hier niet blijven, ze 

zijn toch een beetje onze vluchtelingen 

geworden?”. Nu klonk er geen Hazeslied 

uit de speakers, maar wel in Martijn Smits 

hoofd: “Geef mij nu je angst, ik geef je er 

hoop voor terug.”

NEDERHORST DEN BERG – Afgelopen 

zaterdag 22 april was het laatste 

Concert op de Berg van dit seizoen. 

De bezoekers in de Willibrordkerk 

genoten van drie schitterende 

strijkkwartetten, gespeeld door het 

Hermitagekwartet. Dorpsgenote 

Francien Schatborn maakt hiervan 

al vanaf de start in 2015 deel uit.

DOOR: NIELS VAN DER HORST

Organisator Roel Kalter was duide-

lijk verheugd over de komst van deze 

kwalitatief hoogstaande formatie. “Een 

unieke mogelijkheid voor de liefheb-

bers van klassiek om zo’n goed kwar-

tet te horen spelen” klonk hij gepassi-

oneerd. Hij had alles tot in de puntjes 

voorbereid. Van de musici tot en met 

de koffie en wijn die in de pauze klaar 

stond.

De composities

Begonnen werd met Schumanns opus 

41 nr. 3. Virtuoos, gloedvol, en opgedra-

gen aan collega componist Mendels-

sohn. Daarop volgde het kwartet van 

Barber inclusief het wereldberoemde 

Adagio (for strings). Dat deel geniet 

mede veel bekendheid vanwege het 

gebruik in film Platoon en meer re-

cent als herdenkingsmuziek voor 11 

september 2001. Na de pauze sloot het 

Hermitagekwartet af met strijkkwartet 

nr. 2 getiteld ‘Intieme Brieven’ van Janá-

cek. De 62-jarige Tsjech raakte in vuur 

en vlam voor een veel jongere schone 

en vertolkte zijn gevoelens onder an-

dere in dit redelijk gewaagde werk. De 

fraaie akoestiek was een warme vriend 

en liet het publiek volop meegenieten 

van alle zuchtjes en steuntjes van het 

passievolle spel. Via vele stroomver-

snellingen werden de toehoorders door 

alle emoties heen gevoerd.

Hermitage Kwartet

Nadat ze weer enigszins op adem was 

gekomen, sprak ik kort met Francien 

Schatborn. Mijn nieuwsgierigheid 

ging uit naar waar het musiceren haar 

bracht in letterlijke en figuurlijke zin. 

“Letterlijk kom je door het hele land 

op allerlei mooie plekjes zoals deze. 

Laatste Concert op de Berg

Om hier in mijn eigen dorp te staan, is 

extra bijzonder. Ik speel hier voor mensen 

die ik ook tegenkom als ik buiten de hond 

uitlaat… heel speciaal”. Vervolgens legde ze 

uit dat je de emoties van een stuk natuurlijk 

wel meekrijgt, maar dat je ook alert moet 

blijven op je spel. “Je kan je ook niet teveel 

laten meeslepen, anders hou je het zelf niet 

meer bij” lachte ze.

Overheid

Na afloop bleek een van de gasten wethou-

der Sandra van Rijkom. Zij heeft onder an-

dere cultuur in haar portefeuille. Ze vond 

het belangrijk hier te zijn. “Cultuur was eer-

lijk gezegd een beetje een ondergeschoven 

kindje. Dus ik ben wel trots dat we bijvoor-

beeld extra geld voor het Jeugd Cultuur 

Fonds hebben gegenereerd. Hierdoor kun-

nen ook ouders van minder welgestelde 

gezinnen hun kind muziekles laten volgen. 

Daarnaast zijn we trots dat muziekles op 

school opnieuw is geïntroduceerd.” Beide 

zaken zorgen er uiteraard voor dat de kans 

op een volgende Francien Schatborn sterk 

wordt vergroot.

Op vrijdagavond 28 april draait de 

film ‘I Daniel Blake’. Een film van 

Kenneth Loach die bekend is door 

zijn sociaal realistische stijl en sociale 

thema’s. Humor, warmte en wanhoop 

gaan hand in hand en maken van I, 

Daniel Blake een oprechte, emotio-

nele en uiterst innemende film. De 

59-jarige Daniel Blake heeft bijna zijn 

hele leven als meubelmaker gewerkt 

in het noordoosten van Engeland. Na 

een ziekte heeft hij voor het eerst in 

zijn leven hulp nodig van de staat. Hij 

kruist het pad van de alleenstaande 

moeder Katie en haar twee jonge kin-

deren, Daisy en Dylan. Katie’s enige 

kans om te ontsnappen aan een hostel 

voor daklozen,

is door een fl at te accepteren 450 km

verderop. Daniel en Katie bevinden 

zich in niemandsland, gevangen in de 

bureaucratische rompslomp van het 

hedendaagse Groot-Brittannië. De fi 

lm wordt vertoond in het gebouw van 

de Vecht & Angstel Kerk, Rijksstraat-

weg 139 te Loenen aan de Vecht. In-

loop vanaf 

19.30 uur, 

de film start 

om 20.00 

uur. De toe-

gang is gra-

tis, maar een 

bijdrage om 

de kosten 

te dekken 

wordt gewaardeerd. Na afloop is er 

een hapje en drankje.

www.vechtenangstelkerk.nl

Filmhuis Loenen
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KORTENHOEF- Jan Brokken is ge-

lauwerd schrijver van romans, 

reisverhalen en literaire non-fictie. 

Samen met pianist Marcel Worms 

en fluitiste Eleonore Pameijer heeft 

hij voor donderdag 11 mei een in-

drukwekkend tekst- en muziekpro-

gramma samengesteld: Verborgen 

Geschiedenis, Verboden Muziek. 

Naar aanleiding van zijn boek ‘De ver-

gelding, een dorp in tijden van oorlog’ 

vertelt Jan Brokken over het wegmoffe-

len van dramatische oorlogsgebeurte-

nissen. Hij belicht tevens de goeddeels 

vergeten muziekwerken die uitgevoerd 

worden van componisten wier werk 

verboden was tijdens de Tweede We-

reldoorlog.

Jan Brokken (1949) is een dominees-

zoon en groeide op in Rhoon, een 

Zuid-Hollands dorp dat sinds de oor-

log een geheim met zich meedraagt. 

Door sabotage vindt in 1944 een Duitse 

soldaat de dood. De vergelding van de 

Duitsers is verschrikkelijk: zeven man-

nen uit Rhoon worden geëxecuteerd, 

hun vrouwen en kinderen uit hun huis 

verdreven, have en goed in brand ge-

stoken. In De vergelding reconstrueert 

Jan Brokken de gebeurtenissen. 

Verboden muziek

Voor het boek ‘Vervolgde componisten 

in Nederland – Verboden muziek in de 

Tweede Wereldoorlog’ schreef Brokken 

een vlammende inleiding. Het boek 

beschrijft de geschiedenis van 35 com-

ponisten die tijdens de Tweede Wereld-

oorlog werden vervolgd en wier werk 

werd verboden. 

Marcel Worms en Eleonore Pameijer 

voeren werken uit van  Dick Kat-

tenburg,  Johanna Bordewijk-Roep-

man,  Leo Smit,  Rosy Wertheim,  Ma-

rius Flothuis,  Paul Hermann  en  Nico 

Richter. De meeste van deze compo-

nisten overleefden de oorlog niet en 

kwamen om in concentratiekampen. 

Het opvallende is dat hun muziek niet 

diep tragisch is, maar getuigt van een 

enorme vitaliteit. Dick Kattenburg kan 

gerust de Nederlandse Gershwin wor-

den genoemd en Leo Smit en Rosy 

Wertheim zochten hun inspiratie in 

Frankrijk bij o.a. Ravel.

Kaartverkoop

Kunst aan de Dijk; Literair concert met 

Jan Brokken; donderdag 11 mei; 20.15 

Verborgen Geschiedenis, Verboden Muziek

Jan Brokken bij Kunst aan de Dijk

uur; Oude Kerkje, Kortenhoefsedijk 168; 

Kortenhoef; stoelen niet geplaceerd; entree 

21 euro (donateurs 14 euro); glas wijn of 

ander drankje inbegrepen; kaartverkoop: 

Wijnkoperij en Slijterij De Meenthof, Do-

daarslaan 10-14, Kortenhoef; Libris Boek-

handel Voorhoeve, Kerkstraat 77/79, Hil-

versum. 

Brasserie Geesje serveert een Kunst aan de 

Dijk- menu van twee gangen; inclusief een 

glas wijn voor € 27,50 per persoon. tele-

foon: 035 – 6561022

Foto: Ronald Hoeben

ANKEVEEN- In zijn vierde en laat-

ste concert in Theater De Dillewijn 

neemt pianist Michiel Borstlap op 

dinsdag 9 mei weer een heel bij-

zondere zangeres mee: Sandra van 

Nieuwland. Samen met een ritme-

sectie gaan Michiel en Sandra een 

spetterend slot verzorgen van een 

enerverende serie concerten.

Sandra van Nieuwland werd bekend 

door The Voice of Holland in 2012. 

Zij werd in de halve finale uitgescha-

keld, toen teamgenote Leona Philippo 

de voorkeur kreeg van haar coach, 

Trijntje Oosterhuis. Zij debuteerde dat 

jaar echter op spectaculaire wijze in 

de hitlijsten. Maar we maken pas echt 

kennis met de zangeres als ze een jaar 

later het album ‘Banging On The Doors 

Of Love’ uitbrengt. Het levert haar een 

Edison Award op en er volgt een suc-

cesvolle theatertour. Met haar derde 

album ‘Breaking New Ground’ toerde 

Sandra van Nieuwland opnieuw door 

Nederland en speelde ze dit najaar in 

het voorprogramma van de Britse mu-

zikant Bryan Ferry. 

Sterpianist

Michiel Borstlap is een wereldwijd 

gelauwerd pianist en componist. Hij 

speelde op de grote festivals over de 

hele wereld en ontving daarbij zeer 

lovende kritieken: ‘Kristalzuiver pia-

nospel’ (New York Times); ‘Rijke me-

lodieën en loepzuivere tonen in een 

hedendaagse Mozartsonate’ (Washing-

ton Post). Hij is Edisonwinnaar en won 

een Gouden Kalf voor de filmmuziek 

van ‘Tiramisu’. In 2003 krijgt Michiel 

het onwaarschijnlijke aanbod om de 

allereerste Arabische opera te compo-

neren. De opdrachtgevers zijn de Emir 

en Emira van het rijke oliestaatje Qatar. 

Hij wordt algemeen beschouwd als een 

van Europa’s beste pianisten. 

Na drie fantastische concerten met 

Sherry Dyanne (ode aan Billie Holi-

day), Leonie Meijer en een solo concert, 

brengen we ook dit keer de Yamaha 

vleugel naar Theater De Dillewijn voor 

een onvergetelijke afsluiting met deze 

sterpianist en Sandra van Nieuwland. 

Sandra van Nieuwland te gast bij Michiel Borstlap

Kom naar Theater De Dillewijn en grijp 

deze kans, waar muziek van het hoogste ni-

veau verzekerd is!

Datum: dinsdag 9 mei; aanvang: 20.15 uur; 

kaarten à € 22,00 via www.dedillewijn.nl
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Boeken

Ongeveer vier jaar geleden startte de 

Bibliotheek Op School in Kortenhoef 

en in Ankeveen. Maar wat houdt 

deze BOS nu precies in? 

De drie scholen in Kortenhoef en één 

school in Ankeveen zijn een intensieve 

samenwerking aangegaan met Biblio-

theek Gooi en meer. Vijf leerkrachten 

zijn opgeleid tot leescoördinatoren en 

vanuit de bibliotheek zijn er drie lees-

consulenten die binnen deze vier scho-

len actief zijn. De leesconsulenten, An-

nemarijn de Bondt en Saskia van Aalst, 

kent u waarschijnlijk van gezicht. Zij 

zijn ook werkzaam in de uitlening op 

dinsdagmiddag in de BOS. Sinds en-

kele maanden is Angela van Alpen aan 

het team toegevoegd. In de BOS wordt 

u ook geholpen door onze vrijwilligers. 

Jonge vrijwilligers van de biebclub en 

de iets oudere dames, Geja, Ilonka en 

Aurelia helpen bij de uitlening en hou-

den de BOS netjes.

Leesbevordering

Naast de uitlening in de BOS voeren 

wij op de scholen diverse leesbevor-

deringsprogramma’s uit die tot doel 

hebben om meer leesplezier te creë-

ren bij de Wijdemeerse kinderen. Ook 

komen de kinderen een paar keer per 

jaar met de hele klas langs om boeken 

te lenen. Die boeken kunnen de kinde-

ren op school in hun eigen groep lezen. 

We zorgen voor themacollecties die 

gebruikt worden op de scholen. Deze 

boeken ondersteunen een leefstijl the-

ma of luisteren een bepaald periodiek 

thema, zoals voorjaar of kerst, op. We 

analyseren via de leesmonitor hoe het 

met het leesplezier staat op school en 

wat de behoefte is van de kinderen. Sa-

men met de schoolteams maken we de 

leesbeleidsplannen voor de scholen.

BOS niet alleen voor scholen

Daarnaast wordt er samengewerkt met 

andere organisaties zoals de kinderop-

vang en de consultatiebureaus. Via het 

consultatiebureau worden jonge ou-

ders ondersteund bij het aanbieden van 

eerste leesboekjes, met ons programma 

Boekstart.

Maar de BOS kan en wil meer. Natuur-

lijk kunt u online boeken reserveren 

en afhalen in de BOS. Bijvoorbeeld 

voor de kinderen voor een werkstuk 

of spreekbeurt. Ook volwassenen kun-

nen boeken reserveren en ophalen bij 

de BOS. Denkt u ook eens aan onze va-

kantietas. Voor een klein bedrag zoekt 

de bibliotheek uw boeken voor een re-

laxte vakantie bij elkaar. U geeft uiter-

lijk 3 weken voor vertrek een lijstje met 

maximaal 8 door u gewenste boeken 

af in de bibliotheek of vult online een 

formulier in. De bibliotheek garandeert 

minimaal 5 van de door u opgegeven 

boeken beschikbaar te hebben voor uw 

vakantietas. Alle gangbare boeken, zo-

wel romans als jeugd- en studieboeken, 

komen voor deze service in aanmer-

king. De boeken worden voor een pe-

riode van 6 weken aan u uitgeleend dus 

genoeg tijd om de boeken in uw va-

kantie te lezen en daarna weer terug te 

brengen. Kosten bedragen € 10,00 voor 

leden van Bibliotheek Gooi en meer en 

€ 20,00 voor niet-leden (legitimatie is 

verplicht). 

Meeleesclub

En, in Kortenhoef hebben we ook een 

Meeleesclub. Deze club is bedoeld voor 

volwassenen die zelden zelfstandig een 

boek lezen. Door samen binnen de 

club een boek te lezen ervaren zij hoe 

mooi een goed geschreven verhaal kan 

zijn. Een keer in de twee weken komen 

ze samen. Ook u kunt meedoen of hel-

pen met het opzetten van een nieuwe 

Meeleesclub. Meer informatie over ons 

Al 4 jaar de BOS in Kortenhoef en Ankeveen

aanbod staat op onze website www.biblio-

theekgooienemeer.nl  

Kom ook eens gezellig langs in de BOS. 

Elke dinsdagmiddag (behalve in de school-

vakanties) van 14.00 tot 16.00 in de Re-

genboogschool in Kortenhoef of de Jozef 

Lokinschool in Ankeveen bent u van harte 

welkom.

NEDERHORST DEN BERG- Na drie 

zware CITO- dagen was er voor 

groep 8 van de Warinschool een lek-

ker uurtje muziek ingepland met de 

The DJ Xperience. Afgelopen don-

derdagmiddag hoorden ze van dj 

Danny hoe het is om DJ te zijn. 

Hoewel de spanningen van de CITO- 

toets eigenlijk wel meevielen, was de 

algemene mening onder de elf acht-

stegroepers van de Warinschool. Zowel 

Daphne als Gerben en Luuk vonden 

de opgaven makkelijker dan verwacht. 

Luuk had er slechts één slapeloos 

nachtje van overgehouden. Intussen 

luisterde meester Ronald met ‘kromme 

tenen’ mee, want de overschatting van 

de resultaten lag duidelijk op de loer. 

De oordopjes konden het eerste half 

uurtje nog even in de broekzak blijven, 

want DJ-ambassadeur Danny beperkte 

zich tot een persoonlijk verhaal over de 

eerste stappen op de weg van een DJ. 

Vooraf had Jolanda Osendarp van The 

DJ Experience verteld dat haar bedrijf 

een platform is om jongeren te begelei-

den naar het leven als dj. Ze had bij een 

platenmaatschappij veelvuldig contac-

ten met grootheden als Martin Garrix 

en AfroJack. De website en de presen-

taties worden gesponsord door de Ra-

bobank en het Stadsfonds Hilversum, 

zodat meester Ronald zijn klas een uur 

gratis deze aantrekkelijke les kon aan-

bieden. 

“Begin vooral klein” zei Danny die ooit 

zelf in een kelder begon en die zijn mu-

ziek zag als middel om rustig te wor-

den. Je moet ook veel tijd besteden aan 

het leren van de techniek voordat je toe 

bent aan een eigen stijl. Volgens hem 

volgen ook topdj’s af en toe lessen om 

nieuwe dingen te leren. De bakken met 

geld stromen echt niet zomaar binnen 

en je moet altijd doorzetten als je iets 

wilt bereiken. Beeldend legde Danny 

uit hoe hij trillend in een tent met veel 

publiek begon, terwijl Gers Pardoel en 

Kenny B. ook aanwezig waren. Hij kon 

zijn usb-stickie nauwelijks vasthouden. 

Bij een quiz bleken alle elf kinderen 

over voldoende basiskennis te beschik-

ken. In de finale won Jesse nipt van 

Ian (die nota bene de DJ speelt in de 

eindmusical). En toen begon het ware 

DJ-werk met de knopjes, schuifjes, se-

condes en koptelefoon. Eerst met saaie 

violen op de trance van Armin Buuren, 

maar allengs met steeds meer beats 

in de richting van house, deephouse, 

techno en acid house. Toen de geluids-

boxen werden getest op volume, was 

dat reden voor uw verslaggever om de 

Overmeerseweg te ontvluchten. Maar 

groep 8 had een topmiddag.

Warin blaast stoom af met DJ Xperience Afscheidsreceptie meester Peter 
Op 1 juni a.s. gaat meester Peter na ruim 

40 jaar onderwijs met pensioen. De Wa-

rinschool wil dit niet ongemerkt voorbij 

laten gaan en daarom is er op zaterdag 

13 mei een afscheidsreceptie waarbij 

u meester Peter de hand kunt schud-

den en een praatje met hem kan maken 

onder het genot van een hapje en een 

drankje. U bent van harte welkom op 

deze receptie die van 15.00 uur tot 17.00 

uur gehouden wordt in ‘de Ridderzaal’ 

van de school. Hoort zegt het voort! 

Koter & Groter Café
Elke eerste woensdagochtend van de 

maand is er ’t Koter & Groter Café op 

Julianaweg 11A (bij Thuizbij kinderop-

vang). Het Koter & Groter Café is een 

ontmoetingsplek voor (aanstaande) ou-

ders en hun kinderen uit Kortenhoef en 

omgeving. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s 

en oppas, iedereen is van harte welkom 

tussen 9.30 en 11.30 uur. Op woensdag 

4 mei hebben we de Geef en Neem tafel 

waarbij je kunt geven wat je kwijt wilt 

en meenemen wat je kunt gebruiken. 

Meer info: www.koterengrotercafe.nl of 

de Facebookpagina @koterengrotercafe.

Geen spreekuur
Op de vrijdagen 28 april en 5 mei is er 

geen spreekuur van ‘Administratie voor 

Elkaar’ in het Sociaal Cultureel Centrum, 

Blijklaan 1 te Nederhorst den Berg. 
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KORTENHOEF - “We kweken hier bij-

na alles zelf”, zegt Joop Welle trots. 

Wie een blik werpt in het enorme 

kassencomplex van Kwekerij Ome 

Joop aan de Kromme Rade neemt 

daar zijn hoed voor af. Links en 

rechts staan de banen vol met ver-

schillende soorten planten in allerlei 

kleuren. Kwaliteit staat voorop bij de 

Kortenhoevers.

Ome Joop is een echt familiebedrijf. 

“Mijn opa is hier begonnen met het 

kweken van groenten”, zegt Stefan Wel-

le. Later schakelde hij over op snijbloe-

men. Stefans vader, Joop, gooide het 

roer om. Hij had meer vertrouwen in 

de verkoop van planten. Wat met een 

kleine kas begon, is inmiddels uitge-

groeid tot een grote kwekerij. De zaak 

telt nu zo’n twaalfduizend vierkante 

meter kasgrond. Daar heeft de familie 

Welle, naast vader en zoon staat ook 

moeder Eveline in de zaak, de handen 

meer dan vol aan.

Trends

Alle tijd en aandacht gaat in het kwe-

ken van hun planten zitten. Zeven da-

gen in de week is het echtpaar bezig 

met het zo goed mogelijk verzorgen 

van de vele planten die zij kweken. De 

tijd die ze erin stoppen betaalt zich te-

rug in de kwaliteit. Door ervaring heeft 

de familie geleerd hoeveel water, mest 

en tijd nodig is om tot het beste resul-

taat per plant te komen.

Daarnaast speelt het gezin Welle zo 

goed mogelijk in op de trends. Die ver-

schuiven immers altijd, al is bijvoor-

beeld de vraag naar geraniums altijd 

groot en loopt ook de Sundaville goed. 

Het is belangrijk als kweker daar goed 

en adequaat op in te springen, zodat 

mensen optimaal plezier hebben van 

hun tuin. “Het gaat om beleving en dat 

is wat we onze klanten bieden”, zegt 

Stefan Welle. Uit navraag blijkt dat ge-

mengde potten nu heel 

erg gewild zijn.

Zee van planten

“We hebben een groot 

assortiment”, stelt Joop 

Welle. Als je als bezoe-

ker aan het begin van 

de kas staat, lijkt het 

complex haast oneindig. 

Op de grond is aan alle 

kanten een zee van fleu-

rige perkplanten te zien. 

Roze, rode, blauwe, gele 

en paarse tinten van de 

zogeheten ‘zomerbloeiers’ 

komen op je af. Ome Joop 

heeft zo’n vijftig verschillende soorten 

perkplanten staan. En wie een blik om-

hoog werpt, ziet rijen vol met hanging 

baskets.

Hip is nu ook de biologische hoek. Veel 

mensen willen in hun tuin sla, paprika, 

tomaat en kruiden kweken. Ome Joop 

Kwaliteit voorop bij Kwekerij Ome Joop

speelt daarin ook goed in op de behoefte 

om terug naar de natuur en eigen tuin te 

gaan.

Meer weten? Neem dan een kijkje op www.

kwekerijomejoop.nl of kom langs Kromme 

Rade 6 Kortenhoef. 

ANKEVEEN- Dat ‘Tien van 

Rood’- biljarten naast veel 

gezelligheid ook een presti-

gestrijd is, kan worden op-

gemaakt uit het feit dat de 

reguliere competitie er soms 

ondergeschikt aan wordt 

gemaakt. Teamgenoten 

René van Houten en Edwin 

Hilhorst raffelden hun com-

petitiewedstrijd driebanden 

af om op tijd in Het Wapen 

van Ankeveen te zijn voor de 

maandelijkse strijd ‘Tien van 

Rood’. 

DOOR: MARC DEGEKAMP

En dat deden ze niet zonder 

succes. Er was er slechts een 

sterker op de eerste donder-

dag van april: René de Rooij. 

Edwin en René (van Houten) 

troffen elkaar in de halve finale, 

die door laatstgenoemde werd 

gewonnen. In de eindstrijd 

was hij echter niet opgewas-

sen tegen René de Rooij die net 

als de maand maart dus ook 

april won. Na een derde van 

de competitie stelt hij hiermee 

nadrukkelijk zijn kandidatuur 

voor de titel. Dat wordt ener-

zijds tandenknarsend toege-

zien, anderzijds betekent het 

tot genoegen van de andere 

speler dat zijn aantal te maken 

punten volgend jaar verder op-

geschroefd zal worden en daar-

mee zijn handicap groter. Een 

dergelijke handicap heeft Ro-

bur Schouten sinds dit jaar wel 

en dat verklaart zijn moeite om 

de eerste ronde te overleven. 

Ditmaal was Jos van de Berg te 

sterk voor hem. Hij verkeerde 

daarmee wel in goed gezel-

schap van twee van zijn fami-

lieleden. Ook broer Oscar (ver-

loor van Marc Degekamp) en 

neef Bram (verloor van Edwin 

Hilhorst) strandden al vroegtij-

dig. Datzelfde gold voor Martin 

de Graaf, die verloor van Dick 

Bouwman voor wie de tweede 

ronde het eindstation was, Rob 

van der Helm en Norbertus 

Meisner. Voor hen is de kans 

op eerherstel aanstaande, want 

donderdag 4 mei staat de vol-

gende ronde op het program-

ma, aanvang 21.30 uur.

Ondernemers

‘Tien van Rood’ in Ankeveen

Win een Voetbalreis 
NEDERHORST DEN BERG- 

Zaterdag 23 september, tij-

dens de feestavond van het 

VVN 50- jarig jubileum, ver-

loot de vereniging onder de 

aanwezigen een fantastische 

voetbalreis ter waarde van 

750 euro. 

Wordt het een reis naar een 

wedstrijd in de serie A, Bun-

desliga of Premier League? 

Meedoen aan deze loterij is 

gratis!  Iedereen die op, welke 

manier dan ook een relatie 

met VV Nederhorst heeft, dus 

niet alleen de leden maar ook 

vrijwilligers, donateurs etc., etc. 

kan meedoen. Kom naar onze 

VVN- 50 promotiekraam op 

het Willie Das Plein tijdens 

Koningsdag, vul het deelname-

formulier in en er zal automa-

tisch een lotnummer aan jou 

worden toegekend. De verlo-

ting van deze mooie prijs vindt 

plaats om 20.00 uur op 23 sep-

tember in de kantine van VV 

Nederhorst.

Je aanmelden kan ook via de 

website www.vvnederhorst.org,  

klik op desbetreffende banner 

en meld je aan. Voorwaarde is 

echter wel dat de eigenaar van 

het winnende lot tijdens de 

trekking aanwezig dient te zijn, 

dus kom vooral op tijd!

Koningsdag is tevens het mo-

ment om de bestelde boeken/

glazen af te halen bij onze 

stand. Uiteraard kunnen deze 

jubileumartikelen ook op de 

dag zelf bij ons aangeschaft 

worden. Ook nog geïnteres-

seerd of je ‘staat opgesteld’ in 

het jubileumboek, kom langs 

en check of je erbij staat. Tot 

morgen!

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

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

Adverteren: 
www.weekbladwijdemeren.nl
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Nieuws Club 4711
Uitslag + stand lente-
competitie biljarten 
(zaterdag-poule)
22 april: Mw. D. Giavar-

ra (8 pt.), Dhr. J. van Wij-

nen (8 pt.), Dhr. J. van Greuningen (6 pt.), 

Dhr. K. Jacobs (6 pt.), Dhr. W. Clements 

(4 pt.), Dhr. M. v.d. Velden (4 pt.)

Stand aan kop: Dhr. J. van Greuningen 

3-24, Mw. D. Giavarra 3-22, Dhr. J. van 

Wijnen 3-22

Thuis-programma deze week
Maandag 24 april 19.30 uur: lente-com-

petitie biljarten, zaterdag 29 april 16.00 

uur: maandtoernooi biljarten

Openingstijden + contact
Donderdag 27 april (Koningsdag) open 

van 15.00 tot 20.00 uur, vrijdag 28 april 

en zaterdag 29 april open van 15.00 tot 

20.30 uur.

Telefoon: 06.20.40.80.58

De eerste helft speelde zich vooral 

af op het middenveld. In de 20e mi-

nuut een mogelijkheid voor Toine 

Bonink,maar zijn schot miste de 

goede richting.

De thuisclub creëerde hierna wat klei-

ne kansjes, maar keeper Oscar Vrijhoef 

was steeds goed op zijn post. In de 64e 

minuut was het wel raak voor een iets 

beter Nederhorst. Luuk van Huisstede 

gaf een voorzet op broer Jesse, die bij de 

eerste paal mooi binnentikte (0-1). Een 

minuut of 10 later kwam Ankaraspor 

op gelijke hoogte via een vrije trap 

vanaf 25 meter in de rechterbovenhoek 

(1-1). Dit was even een domper voor de 

equipe van Joeri de Bruin, maar men 

rechtte de rug. Een aantal corners volg-

den zonder resultaat. In de 89e minuut 

werd Shahzaib in het strafschopgebied 

licht aangetikt, maar de scheidsrechter 

wees toch naar de penaltystip en top-

scorer Jesse van Huisstede maakte geen 

fout (1-2). Door het gelijke spel van 

Real Sranang staat Nederhorst 1 punt 

achter met nog 3 wedstrijden te gaan. 

Sport DOOR:  MARC DEGEKAMP, RICHARD BAAR EN DICK BLOM  

Voetballen in ’s-Graveland

In kansenregen slechts 3x trefzeker
Wie niet geweest is en alleen de uit-

slag ziet (2-3 winst) kan denken dat 

het een moeizame middag was in 

Almere tegen Waterwijk. Hoe anders 

was het. 

Er ontbrak slechts een ding in het spel 

van ’s-Graveland: kansen benutten. Pas 

een kwartier voor tijd kreeg de ope-

ningstreffer van Ramon Bouwman (1e 

minuut) een vervolg. Daan Verdam 

verdubbelde de score. Tussen twee 

slordigheden door zorgde aanvoerder 

Roger Smit met een krachtige kopbal 

voor de 3e treffer.  

Senioren

Het 2e en 35+ wisten in tegenstelling 

tot het 3e hun uitwedstrijden te win-

nen. Bij het 2e ging dat moeizaam, 

hoewel het een 2-5 overwinning werd. 

Doelpuntenmakers Taeke Bakker (2x), 

Mark de Graaf (2x) en Awet Yemane 

Ogbay. Het 4e speelde als enige thuis 

en verloor met 3-7 van MSV.

Leon Roorda

Leon Roorda volgt de naar Baarn 

vertrekkende Juliën Janmaat op als 

trainer-coach van JO19-1. Momen-

teel is Leon trainer-coach van JO17-1 

waarmee hij promotie naar de 1e klasse 

heeft bewerkstelligd en aanstaande za-

terdag het kampioenschap hoopt bin-

nen te halen. 

Programma 

Veel pupillenteams zijn vrij en dat is 

na een hele week Voetbaldagen niet zo 

heel erg. Al met al zijn er nog wel tien 

thuiswedstrijden waaruit gekozen kan 

worden om een lekkere jeugdwedstrijd 

Voetballen in Nederhorst 

Moeizame zege bij Ankaraspor  

te zien. Zondag speelt het 1e weer thuis om 

14.00 uur tegen Sporting Almere.

MO13-2 halve finale

De meiden van onder 13-2 wonnen afge-

lopen zaterdag van Zwaluwen Utrecht en 

moet nu nog een wedstrijd zien te winnen 

om de finale van de bekercompetitie te ha-

len. 

2017-2021 

Afgelopen zondag, op onze 96e verjaardag, 

is er een eerste bijeenkomst geweest met 

zo’n 30 leden en vrijwilligers om voor het 

eerst na te gaan denken over ons eeuwfeest 

onder het mom: je kunt er niet vroeg ge-

noeg over beginnen. 

Zaterdag 22 april werd de jaarlijkse 

clubontmoeting met onze boule-

vrienden uit Huizen gehouden op 

de banen in Ankeveen. 

Dit jaar was de organisatie voor de 

mensen uit Huizen die de Ankeve-

ners echt in de watten hebben gelegd. 

Koffie met iets lekkers erbij en di-

verse malen met de schaal met hapjes 

rondgaan. Tevens heeft men voor een 

geweldige prijzentafel gezorgd, waar 

men met grote overgave voor ging 

spelen. In totaal zijn er 68 partijen ge-

speeld waarvan Huizen er 20 wisten te 

winnen en de ASV ‘ers 48 partijen. De 

grote wisselbeker was dus voor ASV 

Petanque’91, maar dat is helemaal niet 

belangrijk, want de onderlinge vriend-

schap is veel belangrijker. Na afloop 

werd er nog een afzakkertje genomen 

en we zien elkaar in 2018 terug.

ASV Petanque ‘91 

Jeu de Boule tegen Huizen

De Meer kwam wat flitsender uit de 

startblokken dan de Ankeveners. 

Heel langzaam kantelde de wed-

strijd en ASV ‘65 nam het heft in han-

den. Laurens van de Greft bediende 

in de 24ste minuut via een leep pas-

sje Sherick Krind. En die bracht met 

een strak schot de Ankeveners op 

een 0-1 voorsprong.

Goalie Nabil Bardan stopte nog vlak 

voor rust bekwaam een penalty. Na rust 

werd een fraaie goal van Sherrick Krind 

afgekeurd vanwege buitenspel, hetgeen 

zeer dubieus te noemen is. Maar ook 

een grensrechter moet nu eenmaal 

punten voor zijn club pakken. Daarna 

volgde een gelijkopgaande strijd. De 

Meer leverde meer strijd, maar werd 

niet echt gevaarlijk. In de 62ste en 76ste 

minuut stond de defensie van ASV ‘65 

tactisch niet goed en liet men zich tot 

twee keer toe door een lange bal van 

achteruit verrassen, waardoor de Am-

sterdamse spitsen ongehinderd konden 

inkoppen en de stand ombogen naar 

een 2-1 voorsprong. Daarna gingen de 

Ankeveners een op een spelen, waar-

door er nog kansen ontstonden voor 

Yoeri Tol en Prince Decker, maar het 

beetje geluk ontbrak om nog tot een 

gelijkspel te komen. De Ankeveners zit-

ten duidelijk in de hoek waar de klap-

pen vallen en zullen de komende drie 

wedstrijden alles op alles moeten zet-

ten om het vege lijf te redden.

JO19 verliest

De eerste helft was het spelbeeld nog 

redelijk en hielden beide ploegen elkaar 

in evenwicht, met 0-0 thee gedronken. 

In de tweede helft werd er niet best ge-

speeld en nam Altius JO19-3 een 1-0 

voorsprong. Julian Bouis maakte nog 

wel gelijk, maar uiteindelijk trokken de 

Hilversummers aan het langste eind en 

scoorden nog twee keer (3-1). Het team 

van Hans Rook wisselt teveel goede 

wedstrijden met slechte af en moet wat 

constanter leren presteren.

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal verliest van De Meer 

Volgende week wacht thuis Taba. 

Senioren

Nederhorst- 2 moest met veel invallers aan 

treden tegen Wasmeer en wist de goede 

serie van overwinningen niet door te trek-

ken. Na de pauze was er van inzet en voet-

bal niets meer over en werd het uiteindelijk 

3-3. Nederhorst - pakte tegen AFC in Am-

sterdam een mooie 3-2 overwinning.

Nederhorst-4iep in Amsterdam tegen een 

nederlaag op. WVHEDW was duidelijk te 

sterk.  

Jeugd

JO17-1 bleef in de uitwedstrijd Maarssen 

met 1-2 de baas. De meiden onder 17-1 

versloegen in een Wijdemeerse derby de 

meiden MO17-1 van Loosdrecht met 6-1.

Teleurstellend was het verlies van JO15-1 

bij DOB, zij het dat het verlies met 2-1 nipt 

was. De JO15-2 kon het thuis niet bolwer-

ken tegen SDO en verloor met 0-3

Voor info zie www.vvnederhorst.org
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Voorafgaand aan de Oranjefeesten in de dorpen is 

er altijd een muzikale opening. Op vrijdagavond 

op het Lentespektakel in Nederhorst en op zaterdag 

bij Oranjepop in Kortenhoef was er een spetterend optreden 

van de beste pop-rock coverband van Wijdemeren: Fusebox. 

Wijdemeren in Beeld
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NEDERHORST DEN BERG – “De hele jeugd 

van Nederhorst zit hier” stelde wethou-

der Sandra van Rijkom. Samen met col-

lega Jan-Jaap de Kloet opende zij vrij-

dagochtend 21 april op de sportvelden 

van VV Nederhorst de Koningsspelen. 

Een evenement voor alle leerlingen van 

de Bergse basisscholen.

Sinds de inhuldiging van Koning Willem 

Alexander in 2013, vindt in heel Neder-

land op de laatste vrijdag voordat de mei-

vakantie begint, de Koningsspelen plaats. 

Een landelijk initiatief om te laten zien 

dat samen goed ontbijten en actief bewe-

gen belangrijk is, maar vooral heel leuk. In 

Nederhorst den Berg is de organisatie hier-

van gezamenlijk opgepakt door de Meester 

Kremerschool, Jozefschool, Warinschool, 

Sportservice Noord-Holland en Voetbal 

Vereniging Nederhorst. Dit jaar voor de 

tweede keer, en met succes.

Lekker ontbijtje

In gepaste outfit verschijnen de jongens en 

meisjes aan het Koningsontbijt. Gekleed 

in oranje T-shirts, met rood-wit-blauwe 

lintjes in ‘t haar en met vlaggetjes op de 

wangen geschminkt. Een voor een zoeken 

ze een plekje aan de lange tafels die op het 

grasveld zijn neergezet. “Oh, lekker” roept 

een meisje, als ze de boterhammen, jam, 

appelstroop en melk op tafel ziet staan. Met 

hulp van juffen, meesters en ouders wor-

den de broodjes gesmeerd en lekker opge-

geten. Zo’n 450 kinderen genieten van hun 

ontbijtje, terwijl vrijwilligers van de lokale 

sportverenigingen voorbereidingen treffen 

voor de Koningsspelen. Straks mogen de 

leerlingen in rondes van 20 minuten zich 

uitleven met volleybal, handbal, korfbal, 

hockey, tennis, voetbal en een bootcamp. 

Veel enthousiasme

Maar eerst de opwarming op het hoofd-

veld. “Hebben jullie er zin in?” vraagt San-

dra van Rijkom. “Ja” gillen de kinderen op 

hun hardst. Vervolgens vraagt de wethou-

der een groot applaus voor alle mensen die 

bij de organisatie geholpen hebben. Dan 

schalt er swingende muziek door de luid-

sprekers en verzorgt Rosanne van dans-

studio Van Harten de warming-up. De kids 

springen in de lucht, zwaaien met hun ar-

men en doen alle bewegingen enthousiast 

mee, net als beide wethouders. “Stap naar 

rechts, stap naar links, Okido” klinkt het, op 

het lied van Kinderen voor Kinderen. Een 

mooi gezicht vanaf de tribune, waarbij een 

vrijwilliger monter spreekt: “Er zit nog toe-

komst in het dorp als ik het zo bekijk.”

Okido Koningsspelen in Nederhorst

DOOR:  SASKIA LUIJER

Colofon

Uitgave/administratie
Dunnebier Print
Nieuw Walden 6, Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00

Redactieadres: 
Postbus 88
1394 ZH Nederhorst den Berg

Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl 

Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl 

Advertenties Info & prijzen,
Ineke Dunnebier
Tel. 0294 25 62 00
ineke@dunnebier.nl

Redactie:
•  Herman Stuijver eindredactie

h.stuijver@hetnet.nl

Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid aan-

bod activiteiten en voorzienin-

gen, waar u ook als wijkbewo-

ner gebruik van kunt maken. 

Denkt u bv. aan de thuiszorg 

van Amaris of onze maaltijden-

service. Meer info: www.ama-

ris.nl/dekuijer of 085-0214040.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl

Zomaar binnenlopen voor kof-

fie en een praatje met een paar 

gezellige mensen? Elke 1e en 

3e woensdag v.d. maand v.a. 10 

uur in de Bergplaats a.d. Kerk-

straat.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur ‘Man-

nenavond’ in het Soc. Cultureel 

Centrum a.d. Blijklaan in Ned. 

den Berg. Gastheer Fouad no-

digt alle mannen van harte uit.

Cultureel Centrum Nederhorst 

den Berg nieuwe cursussen/le-

zingen/workshops www.berg-

secultuur.nl

Kort nieuws




