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Sri Lanka ‘Land van Glas’ Sprinttrilaton Koe bij tennis

ANKEVEEN- Het belooft een onver-

getelijke middag te worden aan-

staande zondag 11 juni vanaf 12 uur 

in Ankeveen. Wat 15 jaar geleden als 

geintje begon is bijna niet meer weg 

te denken in de wijde omgeving van 

Ankeveen. En dat de heren van het 

Ankeveens Havenloos Mannenkoor 

graag met u vieren in de dorps-

kern van Ankeveen. Op drie podia 

langs het Stichts End zullen naast 

de Ankeveense havenloze mannen 

maar liefst acht koren uit alle wind-

streken hun opwachting maken om  

- elk op hun eigen wijze - allerlei zee- 

en meezingliederen ten gehore te 

brengen. 

DOOR: ROBERT M. DE SAIN

En wat voor koren: van het nog niet zo 

lang bestaande koor Op de Ree uit het 

aan de andere kant van de plas liggen-

de Nederhorst tot aan de vrienden van 

het Ruime Sop uit Bussum. Een pur 

sang (of is het puur zing) zeemans-

koor Ahoy Abcoude is weer totaal 

anders dan het Gouds Viswijvenkoor. 

Het Warmonds Schippertjeskoor, Tus-

sen Rijn en Lek, De Vechtse Parlevin-

kers uit Maarssen en onze vrienden 

van 3 x Niks (die hun naam allesbe-

halve eer aan doen) zijn koren die we 

op onze ‘wereldreizen’ tegen kwamen 

en waarvan we zeiden: als we weer 

eens een festival mogen organiseren. 

Nieuw Ankeveens Peil 

En daar zijn we achter de schermen 

volop mee bezig. Want zo’n Nieuw 

Ankeveens Peil- evenement zet je 

niet zomaar even neer. Het is mooi 

om te zien hoeveel mensen zo’n idee 

oppakken. Koorleden, echtgenotes, 

sponsoren, vrijwilligers zijn wel de be-

langrijkste drijvers om dit feest goed 

te kunnen laten verlopen. We hopen 

dan ook dat u als Wijdemeerse lezer 

de gang zult vinden naar Ankeveen.

De drie podia zijn te vinden bij Restau-

rant Lekr, bij Theater De Dillewijn en 

op en rond de IJsbaan aan het Stichts 

End. Rond de klok van twaalf uur zul-

len de jubilerende Havenloze Mannen 

binnen komen varen in het mooie An-

keveen, waarna Kapitein Godewijn de 

deelnemende koren zal verwelkomen. 

Vanaf 12.30 uur zal er elk half uur een 

optreden zijn op bovenstaande podia. 

Een goed feest kun je het best met al je 

vrienden afsluiten en dat doen we met 

een gezamenlijk optreden (en dat zal 

tegen half zes zijn op een pracht po-

dium in/op de IJsbaan)

Zeeziek

Bent u wellicht een beetje zeeziek ge-

worden en toe aan een klein rustmo-

ment: in Het Wapen van Ankeveen zal 

de Big Bad Bruce Band u weer hele-

maal oppepperen. Na 15 jaar zijn de 

Havenloze Mannen uit Ankeveen nog 

altijd in voor een spetterend, golvend 

en deinend feestje dat ze alle liefheb-

bers van het zee- en meezinglied graag 

aanbieden in hun mooie dorp. U bent 

van harte uitgenodigd op ons jubile-

umfeestje. Kleine tip van de Kapitein: 

kom op de fiets.

Verkeer

Tussen 11.15 en 18.00 uur is er geen 

doorgaand verkeer in Ankeveen. Tus-

sen de Stichtse Kade en de Arnout 

Voetlaan zal het Stichts End afgeslo-

ten zijn. Dat deel van het Stichts End is 

die middag wandelgebied.  Uiteraard 

is Ankeveen toegankelijk i.g.v. cala-

miteiten. Er staan verkeersregelaars 

bij de Stichtse Kade (voor verkeer ko-

mend vanaf de N236) en bij de Ruige 

Hoek (voor verkeer vanuit Korten-

hoef en Nederhorst). 

Klaar voor het Zee- en Meezingfestival

Unieke wandeling
A.s. zondag is er een unieke wande-

ling met een gids langs 8 particuliere 

buitenplaatsen waar u normaal nooit 

komt. Georganiseerd door het Comité 

Particuliere Historische Buitenplaatsen 

‘s- Graveland en Natuurmonumenten. 

Het is een aangepaste herhaling van 

de succesvolle wandeling van 2012. Elk 

kwartier vertrek van Bez. Centrum NM, 

vanaf 09.00 uur. Er zijn nog plaatsen 

beschikbaar: www.natuurmonumenten.

nl/activiteiten/ wandeling-historische 

buitenplaatsen-’s-Graveland.

Dat zelfs zijn dure merkshirt en hippe schoeisel onder 

de modder kwamen te zitten, deerde fotograaf Tom 

Cornelissen niet. Hij wilde per se de eerste biggetjes van 

tante Truus op de gevoelige plaat vastleggen. Altijd een mooi plaatje 

aan de Kwakel bij boerderij ’t Veldhoen van de familie Kemp. 

Tom op biggenjacht
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo.11 juni: 09.30 uur: 
 J. Dresmé en W. Balk,
 Wo.14 juni: 09.30 uur: 
 J. Dresmé.
◗ St. Martinus     
 Zo.11 juni: 09.30 uur: 
 Liturgiegroep,
 Wo.14 juni: 19.00 uur: 
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Za. 10 juni: 19.00 uur: 
 J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 11 juni: 10.00 uur:  
 Ds. T. Prins.
◗ De Graankorrel    
 Zo. 11 juni: 10.00 uur:   
 Ds. A. Parmentier.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 11 juni: 10.00 uur:   
 Ds. W.M. Dekker.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 11 juni: 09.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Zo. 11 juni: geen dienst. 

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp  
 Zo. 11 juni: 10.00 uur:  
 H. van Hall.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 11 juni: 10.00 uur:
 Ds. E.J. Hempenius,
 16.00 uur: Unité, 
 Jeugdsamenkomst.

Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc bestand) opsturen voor vrij-

dag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de sluitingstijd: zondag 

20.00 uur. Foto’s aanleveren als JPG bestand, let op de beeldgrootte.

Aanleveren van advertenties voor familieberichten

Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur. De opmaak van de 

advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word (doc bestand) 

opsturen voor maandag 12.00 uur. Tarieven € 0,53 per mm per kolom in 

zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 

kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm. Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij

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

WANNEER TIJD WAT WAAR
vr. 09 juni 09.30 u. Administratie voor Elkaar (Versa) Soc. Cult. Centrum, NdB.
za. 10 juni 09.00 u. Wandeling 8 Buitenplaatsen  Bez. centr. NM, ’s-Graveland
za. 10 juni 12.00 u. Willibrord en OLV Hemelvaart Open Kerken Nederhorst den Berg
za. 10 juni 16.00 u.  Opening speelstrand De Bergse Akker Dammerweg, NdB. 
10/06-02/07 11.00 u. Expositie ‘De Stijl van Lou Loeber’ Oude School, Kortenhoef
10-18 juni  Open Tennis Toernooi TV Nederhorst Vreelandseweg 35, NdB.
zo. 11 juni 10.30 u. Open Dag naturisteneiland Vertr: De Molen, Loodijk
zo. 11 juni 12.30 u. Zee- en meezingfestival, 3 podia  Ankeveen
zo. 11 juni 14.30 u. Concert Aan de Vaart (Mihai Scarlat)  Vanaf: Emmaweg 29C, K’hoef
ma. 12 juni  Installatie burgemeester Ossel Rading 1, Loosdrecht
13- 16 juni 18.15 u. Avondvierdaagse Kortenhoef Vertr: De Fuik, Kortenhoef
wo. 14 juni 19.00 u. SamenLevenBijeenkomst Kortenhoefsedijk 86A, K’hoef
di. 13 juni 20.00 u. Commissie Maatsch. Zaken Rading 1, Loosdrecht
wo. 14 juni 20.00 u. Commissie Ruimte en Economie Rading 1, Loosdrecht
do. 15 juni 20.00 u. Commissie Bestuur en Middelen Rading 1, Loosdrecht
vr. 16 juni 20.00 u. Defi lé avondvierdaagse Hoek Kwakel-Kerklaan, K’hoef 
vr. 16 juni 20.15 u. Concert vocal group Goed Gebekt Dillewijn, Ankeveen
vr. 16 juni 21.00 u.  DJ Experience en dj Steelz  Zomerspektakel, Voorstr, NdB.
za. 17 juni 10.00 u. Jaarmarkt Zomerspektakel Dammerweg, NdB. 
za. 17 juni 12.00 u. Willibrord en OLV Hemelvaart Open Kerken Nederhorst den Berg
zo. 18 juni 13.00 u. Sprinttriatlon  Sporthal De Blijk, NdB. 
wo. 21 juni  13.00 u.  Onderlinge wedstr. Alg. Gym Ver. NdB Sporthal De Blijk, NdB
vr. 23 juni 09.30 u.  Administratie voor Elkaar (Versa) Soc. Cult. Centrum, NdB.
vr. 23 juni 15.00 u. Beachtennis   Naast de Fuik, Kortenhoef
za. 24 juni 09.30 u. Beachvolley Naast de Fuik, Kortenhoef
za. 24 juni 10.00 u. Open Dag brandweerpost Eslaan 2, Kortenhoef
zo. 25 juni 12.30 u. Footvolley en Panna Knock Out Naast en in de Fuik, K’hoef

Activiteiten agenda

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

WIJDEMEREN- Omdat waarnemend 

burgemeester Ossel pas op 12 juni 

begint, mocht het langst zittende 

raadslid René Voigt de raad voorzit-

ten. Hij deed dat strak en aimabel 

volgens de meerderheid. 

Alleen VVD-fractievoorzitter Sieta 

Vermeulen zal daar anders over den-

ken, zij werd tot drie keer toe afgekapt 

als ze een vraag wilde stellen. Wet-

houder Sandra van Rijkom moest het 

voorstel over de Tomingroep uitstellen 

tot een volgend moment. Zij kwam er 

niet uit toen de discussie zich toe spitste 

op de stemverhoudingen binnen het 

bestuur van de Tomingroep. Zij bleef 

erbij dat er in sommige gevallen sprake 

blijft van ‘one man one vote’ (iedereen 

gelijke stem), maar Martin Vuyk (groep 

Vuyk/Israel) en anderen wezen erop dat 

het nergens het geval is. In de nieuwe 

regeling wordt de stemmenweging ge-

baseerd op wat een gemeente financieel 

inbrengt. Dan kunnen besluiten wor-

den genomen met een meerderheid van 

drie gemeenten. Dat vonden Stan Poels 

(PvdA/GroenLinks) en Alette Zand-

bergen van De Lokale Partij prima, 

aangezien onder andere Almere en Hil-

versum 87% van de financiën betalen 

(met ruim 800 personen). Wijdemeren 

is slechts goed voor 3,7 %, met 31 per-

sonen die gebruik maken van de sociale 

werkvoorziening. Vuyk vroeg zich af 

waarom de stemverhouding veranderd 

moet worden, het bedrijf heeft vanaf 

1988 zo gefunctioneerd. Hij vond het 

vreemd dat je bij minder bijdrage min-

der mag mee praten. Hij maakte de ver-

gelijking met de belastingen waar arm 

en rijk evenveel stemrecht hebben. 

Meer bijzondere bijstand

De raad ging akkoord met de aange-

paste nota Bijzondere Bijstand van 

dezelfde wethouder. Hoewel CDA ‘er 

Rosalie van Rijn de behandeling in de 

commissie ‘onprettig’ vond vanwege de 

haast, was ze evenals anderen tevreden. 

Stan Poels was zelfs trots dat de Wijde-

meerse raad altijd unaniem ‘een mooi 

minimabeleid’ steunt. 

Bijzondere bijstand wordt gegeven voor 

bijzondere noodzakelijke kosten die 

een gevolg zijn van individuele omstan-

digheden. De aanvrager moet vooraf 

aantonen dat hij bepaalde kosten zal 

maken. De uitgaven voor bijzondere 

bijstand in Wijdemeren zijn de laatste 

jaren gestegen. Voor 2017 verwacht 

Wijdemeren € 160.000,- uit te geven 

(2015 € 104.403; 2016 € 153.939). Tot 

en met maart 2017 gaf de gemeente € 

49.175 uit. De stijging wordt enerzijds 

veroorzaakt door de toename van het 

aantal statushouders, anderzijds door 

de toename van het aantal bewindvoe-

ringen (voor personen die zelf niet in 

staat zijn om hun financiën te regelen). 

Mevrouw Vermeulen wilde graag een 

kostenoverzicht van een half jaar. D66- 

voorman Boermans wees op het ver-

schil tussen normbedrag en maatwerk. 

Bovendien wilde hij dat misbruik van 

de uitkering wel degelijk streng wordt 

aangepakt. Van Rijn verduidelijkte dat 

de normbedragen vast staan en dat 

maatwerk nodig is om te bepalen wie in 

aanmerking komt voor welke voorzie-

ning. De hele raad wil dat de wethouder 

het advies van de Adviesraad Sociaal 

Domein opvolgt, namelijk dat er een 

begrijpelijk leesbare versie komt, omdat 

de regels nogal ingewikkeld op papier 

staan. Dat zou Sandra van Rijkom zeker 

doen.

 

Woede BSWW

De woede over de tot nu toe mislukte 

belastingsamenwerking 

met Stichtse Vecht en 

Weesp (BSWW) werd 

versterkt door het feit 

dat de toegezegde in-

breng van de raad op 

het onderzoek niet leek 

uitgevoerd. De BSWW 

leek dé oplossing om sa-

men ozb en andere ge-

meentelijke belastingen 

te heffen. Tot nu toe zijn 

er louter tegenvallers 

en moet er steeds geld 

bij. Elke woordvoerder 

was kritisch. Er is een onderzoek door 

een onafhankelijk bureau gestart om te 

onderzoeken waar het fout ging en wie 

de schuldige is. Dat vond de raad ook 

onbegrijpelijk. Tenslotte had de vorige 

BSWW- voorzitter Smit toegezegd dat 

de raad mee zou spreken over de on-

derzoeksvragen (en de opdracht). De 

zwakke verweren van wethouder finan-

ciën De Kloet en tijdelijk BSWW-voor-

zitter Reijn accepteerden de raadsleden 

niet. Men wil per se mee praten. Dat zal 

gebeuren in de commissievergadering 

van juni, ook al loopt het onderzoek. 

Het doorzetten van DLP- voorman 

Gert Zagt had succes. 

Zagt wakker

De gemeenteraad heeft uiteraard ook 

last van de financiële problemen in de 

Veiligheidsregio. Men stemde in met 

de begroting met de opmerking dat er 

maatregelen zullen moeten komen om 

dit samenwerkingsverband gezond en 

sterk te krijgen. Schaalvergroting wordt 

niet uitgesloten. Daarnaast ergerden de 

raadsleden zich aan de slordige en late 

levering van de jaarstukken. Gert Zagt 

had zich binnen twee dagen verdiept 

in de stukken en ontdekt dat de Veilig-

Gemeenteraad zonder burgemeester

René Voigt voorzitter van de gemeenteraad

heidsregio nog eens een extra 465.000 euro 

vraagt, voor Wijdemeren is dat € 39.000. 

Zagt vond de argumentatie ‘arbitrair’. De 

raad steunde hem unaniem. Overigens 

kan deze vingerwijzing van de kleine vijf 

dorpen gemeente simpel terzijde worden 

geschoven als de andere gemeenten wel 

vóór stemmen op 28 juni. Dat geldt ook 

voor de smeekbede van CDA ‘er Jan-Wil-

lem Nienhuis om te pleiten voor een ‘echte’ 

BTW-compensatie. Nu moet de organisatie 

voor elke aanschaf gewoon BTW betalen. 

De VVD, Vuyk/Israel en D66 (5 van de 18) 

geloofden niet in zijn voorstel. 

Twee helden van 12
Op Hemelvaartsdag waren Jeffrey van 

der Putte en Che Rokebrand de ‘Hel-

den van de Dag’. Na het eten nog even 

zwemmen bij het Zuwe-strandje langs 

de Vreelandseweg, hoewel dit eigenlijk 

niet meer mocht van de moeder van een 

van de twee. Zo rond half 10 droogden 

de jongemannen zich af en zagen toen 

een meisje lopen van een jaar of 2. Een 

paar seconden later lag ze in het water. 

De ouders zagen dit niet. Jeffrey en Che 

wel en ze aarzelden geen moment. Een 

van de twee nam een spurt en sprong 

naar het meisje en haalde haar naar 

boven. Toen begon ze hard te huilen 

en waren ook de ouders erbij. De vader 

heeft het kindje aangepakt en in een 

handdoek gewikkeld en ze zijn vervol-

gens weg gegaan. De moeder heeft een 

van de ouders gebeld en uitgelegd wat 

er was gebeurd. Ze zou nog langskomen 

met een attentie.  Jeffrey en Che verdie-

nen een dikke pluim. 

WIJDEMEREN- VVD-fractievoorzitter 

Sieta Vermeulen heeft vragen ge-

steld over het Snippergroen. Een 

dossier dat vroeger bekend stond 

als Revindicatie (terugvorderen van 

gemeentegrond). In de volksmond 

het gehate ‘landjepik’. 

Sinds een paar jaar heeft het bureau 

Eiffel deze kwestie aangepakt, met aan-

merkelijk minder onrust. Toch 

heeft mevrouw Vermeulen blijkbaar 

aanwijzingen dat er anders wordt ge-

handeld dan afgesproken. Dit zijn haar 

vragen in gewone taal. 

Kan het college bevestigen, dat vanaf 

de aanvang van het project het uit-

gangspunt is, dat bij snippergroen 

met een oppervlakte van meer dan 75 

m2 over de taxatiewaarde niet onder-

handeld kan worden? Klopt het dat, 

desondanks, in individuele gevallen 

snippergroen is aangeboden voor een 

afwijkende prijs? Als deze afwijking is 

voorgekomen of die gebaseerd op een 

nieuwe, tweede taxatie? Hoe is anders 

de koopprijs dan bepaald?

Hoeveel geïnteresseerden hebben een 

lagere koopprijs betaald dan de eerste 

taxatiewaarde? Vanaf welk moment 

zijn die afwijkende koopprijzen toege-

past?

Tot slot maakt Sieta Vermeulen een 

punt van de gelijke behandeling. Ze 

vraagt of B&W voornemens zijn om 

net als bij de zgn. pre-Eiffel gevallen, 

eerdere transacties met een opper-

vlakte van meer dan 75 m2 opnieuw te 

bekijken.

VVD- vragen over Snippergroen

Foto: Douwe van Essen // WWK
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

Tandprothetische praktijk Weesp 

Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 

Tel. 0294-418722

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

Cito Transport Lev. grond, zand, 

grind, ook in bigbags leverbaar 

Betonklinkers, 5, 7 en 10 duimers 

Afvalcontainers Middenweg 106 

Ned. den Berg 0294-251451 

  

Harrit Automatisering

Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

VAN PARIDON BUSSUM

Loodijk 15, ‘s-Graveland

afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers

Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Willem de Kwant jr. Ankeveen

Timmer en Schilderwerk

Email willemdekwant36@gmail.

com 06-55820277

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.; 06-22664828.

Beautycenter Monique

Gedipl. Schoonheidsspecialiste

Tel. 035-6562753/06-47376085

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

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

“ 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

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Grando Keukens en Bad.

Zoekt orderverwerker.

Info: Martin de Winter

035-6219129

LAST VAN SPINNEN ? 

12maanden garantie 

Voor huis,woonboot,boot

bio spin 06-25592378

Teens on a Mission in 

Wijdemeren:iets voor jou?

www.maatjesprojectgooi.nl

voor jongeren en coaches

Caravanstalling :

Veilig uw caravan, vouw-

wagen aanhanger stallen. 

www.citystalling.nl

tel : 06 55 164 370

Huishoudelijke hulp gevraagd 

in Ned. den Berg voor 1 à 2 

ochtenden per week. 

Tel. 06-51313990.

Heleens Hairstyling komt 

bij u aan huis 0637445476

Wij ruimen gratis uw huis

en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen

Voor u een zorg minder!

06- 25 51 46 89

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 

PMC biedt u altijd een vrijblij-                            

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Aangeboden Huishoudelijke

Hulp. tel: 06 858 127 97

Te huur garage box Rembr.

v.Rijnhof tel 0294.253448

TUINGEREEDSCHAP BOT?

Laat het nú SLIJPEN!

HAGENgereedschapslijperij

Slijpt alles wat scherp 

moet zijn! 

Trapgans 2a Ankeveen

Te huur: bootligplaats voor 

boot tot max. 6 mtr. aan de 

Vecht in Nederhorst. € 275,- zo-

merseizoen. Tel. 06-44252967.

Is uw pc veilig?

Laat uw pc keuren

door een keurmeester.

www.pc-wijdemeren.nl

Is gecertificeerd.

Lid ICT keurmerk.

035-8884637

PIJNLIJKE VOETEN?

Maak dan een afspraak bij

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.n

15  juni is het zover!

Onbeperkt bellen in EU?

Nieuwe telefoon nodig?

Een nieuw abonnement?

Kom snel naar PhoneU!

Noordereinde 9 sGraveland

www.phoneu.nl

Tel: 035 760 4422

ZOMERAANBIEDING! 

Wimpers

& Wenkbrauwen Verven

+ Epileren voor €22,50!!

beautysalonlovelyskin.nl

Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, 

inclusief de betaling daarvan. Aanleveren tot maandag 12.00 u voor verschijning. 

Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  
Wijdemeertjes

Sociaal Cultureel 
Centrum Nederhorst 

Activiteiten juni
Info: jagerkui@xs4all.nl 

Elke do: 19.30-21.00 u.
Historische Kring Nederhorst den Berg

Vr. 09/23 -06 9.30 – 11.00 u.
Administratie voor elkaar
      Versa helpt o.a. met formulieren.

Elke di:14.00 u. Digitaalhuis
Annette en Peter helpen met lezen/
schrijven

Elke vr. 20.00 u.Mannenavond
Gastheer Fouad Bouglalah. 

Alle dagen Kinderopvang Thuiz- bij (0 – 4 
jaar). Chantal de Vries; tel. 06 33 64 74 60

Huiswerkbegeleiding
René van de Heisteeg helpt bij tentamens 
en examens Renevandeheisteeg@live.nl 

Bent u creatief? En wilt u gratis exposeren? 
Dat kan in het SCC. De maanden juli en 
augustus zijn beschikbaar

Repair Café ook in Nederhorst den Berg? 
Wij zoeken daar handige mannen/
vrouwen. Leeftijd niet belangrijk! Kunt u 
huishoudelijke apparaten repareren of 
bent u handig met de naaimachine? Veel 
tijd kost het niet, één keer per maand een 
ochtend. Bel of mail naar Gretha Jager:  06 
155 82 425 of jagerkui@xs4all.nl 

Noteer in uw agenda
Za. 16/9: viering eerste lustrum.

 Sociaal Cultureel Centrum
Nederhorst den Berg

Blijklaan 1, LT Nederhorst den Berg
www.bergsecultuur.nl, 06 155 82 425

Kort nieuws

Binnenkort in City of 

Wesopa:Wo. 14 juni jeugd, 

do. 15 juni film, vr. 16, za. 17, 

zo. 18 juni jeugd.  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: Repair-

café Wijdemeren. In de Bras-

serie van Veenstaete te Kor-

tenhoef. 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.

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

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

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN

                       We zijn woensdag tot en met zondag open.
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

Veehouder / fractievoorzitter Gert Zagt 

verzorgt de drieling  

WIJDEMEREN- Het college van B 

en W stelt de gemeenteraad in de 

Kadernota 2018 voor om volgend 

jaar twee flinke investeringen te 

doen. Een voor de realisatie van twee 

integrale kindcentra en de andere 

voor de uitvoering van het gebieds-

akkoord Oostelijke Vechtplassen. 

Daarnaast staan een tweede kunstgras-

veld voor SV Loosdrecht, proactieve 

aanpak van de Cabomba, verbeteren 

boombeheer, herinrichting van speel-

plekken en meer formatie voor het af-

geven van evenementenvergunningen 

op het verlanglijstje van burgemeester 

en wethouders.

Jan-Jaap de Kloet (wethouder financi-

en): “Ik ben trots op deze tweede, meer 

participatieve Kadernota. Zonder dat 

we onze inwoners extra belasten, kun-

nen we een flinke impuls geven aan 

economie, recreatie, toerisme en aan de 

broodnodige vernieuwing van het ba-

sisonderwijs. Tegelijkertijd houden we 

onze reserves op een meer dan gezond 

niveau.”

Kindcentra en uitvoering 

gebiedsakkoord

In Nieuw-Loosdrecht wil het college 

twee integrale kindcentra ontwikkelen 

door vier verouderde schoollocaties te-

rug te brengen tot twee moderne. Op 

deze locaties ontstaan twee integrale 

kindcentra waar kinderopvang en ba-

sisonderwijs samenwerken. Ook wil 

het college drie miljoen euro vrij ma-

ken om samen met partners de projec-

ten uit het gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen te kunnen uitvoeren. De 

projecten uit dit akkoord zijn gericht 

op het herstellen van natuur, het ver-

beteren van waterkwaliteit en het uit-

breiden van de recreatiemogelijkheden 

om daarmee de economie een impuls 

te geven. De totale investering in het 

plassengebied van alle partners teza-

Reijn: “Zoeken naar geschikte woning”
NEDERHORST DEN BERG - De oproep 

van Harry Griffioen in het Weekblad 

om hem te helpen aan een nieuwe 

woning of plek voor een stacara-

van leverde veel reacties op. De ge-

meente heeft geconstateerd dat hij 

al 20 jaar illegaal aan de Middenweg 

woont. Dus moet hij uiterlijk op 1 ok-

tober zijn vertrokken van de huidige 

plek, op straffe van een dwangsom 

van 6000 euro. Wethouder Reijn legt 

uit waarom. 

Het bericht werd op Facebook door 

meer dan 11.000 mensen gezien. Mo-

nique Zijpveld-Cramm startte een pe-

titie ‘Harry moet op z’n stekkie kunnen 

blijven’ wat ongeveer 180 handtekenin-

gen opleverde. Overigens was blijven 

niet de insteek van de heer Griffioen en 

zijn familie. Wethouder Theo Reijn was 

duidelijk met zijn oordeel: 

“De gemeente is in 2014 gestart met het 

onderzoeken van de illegale bewoning 

van de voormalige kippenschuur.

Dit gebeurt uiteraard zorgvuldig en is 

een langdurig proces. Er is toen gecon-

stateerd dat de bewoner op een ander 

adres ingeschreven staat. Bewoning 

is in strijd met bestemmingsplan. Het 

bijgebouw mag alleen gebruikt worden 

voor agrarische doeleinden. Door de 

eigenaar is vastgesteld dat het gebouw 

van matige kwaliteit is (enkelsteens 

en weinig comfort). De gemeente 

kijkt in overleg met de bewoner naar 

een geschikte woning en hoopt dat de 

aandacht voor deze zaak daaraan bij-

draagt.”

Reijn begrijpt de commotie dat iemand 

al 20 jaar ergens zonder overlast woont 

en nu opeens weg moet. “Nou, het is 

niet opeens. Het speelt al bijna 3 jaar. 

En het feit dat er al die jaren daarvoor 

geen actie is geweest, is sneu. Maar als 

er een verzoek om handhaving komt, 

dan moet de gemeente optreden.”

Kadernota 2018:

Investeringen in kindcentra en 
Oostelijke Vechtplassen

men bedraagt 32 miljoen euro. Voor de be-

kostiging van de plannen legt het college de 

raad twee realistische en uitvoerbare scena-

rio’s voor. Zo is er de mogelijkheid om uit 

diverse reserves geld te onttrekken, de leges 

voor commerciële drank- en horeca te ver-

hogen en eventueel het OZB-tarief aan te 

passen. De commissie Bestuur en Middelen 

bespreekt de Kadernota op 15 juni. Op 29 

juni maakt de raad een definitieve keuze.

Tweede kadernota

Sinds vorig jaar werkt de gemeente Wij-

demeren met een jaarlijkse Kadernota. In 

deze nota legt de gemeenteraad uitgangs-

punten en richtlijnen vast. Op basis hier-

van werkt het college de (programma) be-

groting voor het aankomende jaar uit. Dit 

jaar heeft de gemeenteraad voor het eerst 

de ontwikkelingen en de ambities uit het 

raadsprogramma besproken tijdens een 

brainstormsessie. De uitkomsten zijn in een 

peiling aan het burgerpanel voorgelegd. De 

input van het burgerpanel is benut bij het 

opstellen van de Kadernota en het formu-

leren van de twee scenario’s. De verkregen 

informatie uit de peiling zal ook verwerkt 

worden in de programmabegroting 2018.

WIJDEMEREN- Evenals vorig jaar 

was de boerderij van fractievoorzit-

ter Gert Zagt de buitenplek waar 

De Lokale Partij met een trouw 

clubje zijn openbare Algemene 

Ledenvergadering hield. Ook nu was 

de verbinding tussen het vee en de 

politiek overduidelijk.

Het begon al met het vakkundig sche-

ren van de wethouders. De schapen 

Sandra, Betske, Jan-Jaap en Theo (het 

zwarte schaap) werden in een razend 

tempo van hun vacht ontdaan. Een 

mevrouw kreeg de zwarte wol, die toch 

niets waard was, gratis mee naar huis 

om er iets nuttigs van te fabriceren. In 

het weiland heulden de fraaie rood-

bruine Limousinrunderen om stam-

vader Demetrios van 1300 kg. Diens 

jongste nageslacht van moeder Halo-

dita werd geboren op Koningsdag: een 

drieling, Nadira, Nadina en Neodoor 

(stierkalfje). Het unieke drietal heeft 

de eerste weken goed doorstaan en dat 

werd gevierd met beschuit met muisjes.

De parallel van deze moeizame ge-

boorte kun je trekken met De Lokale 

Partij waar Gert Zagt de centrale figuur 

is, want na het tumultueuze vertrek bij 

Dorpsbelangen doet de partij het goed. 

Uit een overzicht dat raadslid Alette 

Zandbergen presenteerde, kun je in 

ieder geval concluderen dat de fractie 

keihard werkt. Ze zijn bijna overal, in 

2016 had het tweetal 116 bijeenkom-

sten, intern en extern. Alle dossiers 

worden gelezen en ze stellen veel vra-

gen. Van de 69 moties en amendemen-

ten die in de gemeenteraad aan de orde 

kwamen, waren er 30 met een handte-

kening van De Lokale Partij. Tot verba-

zing van Alette en Gert zijn er daarvan 

15 aangenomen, toch een mooi resul-

taat. Waar het CDA geen vragen had 

over de Programmabegroting stelde de 

DLP er maar liefst 73. Nu zegt kwan-

titeit niet alles over de inhoud van de 

politiek, maar de inzet is prijzenswaar-

dig. Evenals het communiceren, met 

maar liefst 2133 tweets, veel 

nieuwsbrieven en een up to 

date website. Zagt en Zand-

bergen worden gesteund 

door Judith Bakkers en 

Olivier Goetheer als frac-

tieassistenten en een klein 

bestuur onder leiding van 

ex-raadslid Emile Bakker. 

Campagne

Nieuw in het bestuur is Fri-

so van Voorthuizen, plaat-

selijk bekend als woordvoerder van 

de actiegroep WM2020 dat bijna 8000 

handtekeningen verzamelde tegen een 

fusie met Hilversum. Friso was 40 jaar 

VVD ‘er, maar zet nu zijn tanden in de 

verkiezingscampagne voor 2018. Daar-

voor heeft de partij maar liefst 10.000 

euro gereserveerd, een forse ambitie 

voor een kleine groepering met 31 le-

den en een nauwelijks gevulde spaar-

pot. Van Voorthuizen maakte het ‘Re-

glement Kieslijst’ bekend, dat anders is 

De Lokale Partij vat de koe bij de horens

dan gebruikelijk, doordat de commissie die 

de kandidaten selecteert voor de helft be-

staat uit de fractie naast Peter Op de Beek 

en Friso himself. 

Speerpunten van het verkiezingsprogram-

ma worden in ieder geval: kernenbeleid, sti-

muleren toerisme en betere communicatie 

met de burgers. Hoe je ook erover denkt, 

De Lokale Partij vat de koe bij de horens. 

Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
(foto: Douwe van Essen // WWK)
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Nederhorst den Berg

Ingezonden brieven 

De zaterdag voor Pinksteren werd ik bijna 

van de sokken gereden door twee in vol ga-

lop aanstormende paarden. Dit gebeurde op 

de Dammerkade, waar al eerder ruiters zijn 

gesignaleerd. De Dammerkade is een prachtig 

natuurgebied, waarvan graag gebruik wordt ge-

maakt door wandelaars, vogelaars, fotografen, 

natuurliefhebbers en joggers. Werkt het weer 

een beetje mee, dan zijn er ook zwemmers en 

zonaanbidders te vinden. Degenen die hier ko-

men met paarden - die ook nog eens de zachte 

veenbodem beschadigen en zorgen voor ver-

vuiling - interesseert dit kennelijk niets. Paar-

den horen op de Dammerkade niet thuis. Alsof 

we in het Gooi geen ruiterpaden hebben! 

Frits Beutick, Ankeveen

Paarden op de Dammerkade

D66 is geen principieel voorstander van een 

ambtswoning, maar ook geen principieel te-

genstander. In Nederhorst den Berg hebben we 

een prachtige ambtswoning die het college wil 

verkopen. Regelmatig is er in den lande veel 

gedoe over burgemeesters en wethouders (van 

buiten) over hun reis- en verblijfkosten en het 

niet kunnen vinden van een passende woning 

na hun benoeming. D66 is van mening dat het 

college (CDA/ DorpsBelangen, PvdA/GrL) te 

makkelijk -en zeer snel- de ambtswoning wil 

verkopen. Een stevige onderbouwing ligt er in 

onze ogen niet, ook al is het een formele be-

voegdheid van het college. 

Het college heeft de politieke partijen gevraagd 

om op haar besluit tot verkoop te reageren. 

D66 Wijdemeren doet dat hierbij. 

1. In Wijdemeren komt er een tijdelijke burge-

meester, dhr Ossel. Het is onbekend of hij ge-

bruik wil maken van de ambtswoning. 2.Begin 

november komt de provincie met een besluit 

rondom een fusie. Indien geen fusie, dan zou-

den we wat D66 betreft op zoek moeten naar 

een nieuwe burgemeester. En u raadt het al: 

deze persoon moet ook ergens wonen. 3. Een 

vergelijkbare woning in onze gemeente is am-

per te vinden en de huurkosten voor de bur-

gemeester zijn dan naar verwachting ook veel 

hoger. 4. In de afgelopen jaren heeft de coalitie 

altijd een VVD- wethouder van buiten gehad. 

Indien na de verkiezingen er wederom een wet-

houder van buiten aangesteld mocht worden, 

dan hebben we met de prachtige ambtswoning 

in Nederhorst een prachtige woonvoorziening 

in de aanbieding waarmee we geen discussie 

hebben over wethouders van buiten. Uit bo-

venstaande kunt u afleiden dat D66 Wijdeme-

ren geen voorstander is -op dit moment- van 

verkoop van de ambtswoning. Mocht het col-

lege desondanks daartoe besluiten, dan wensen 

wij een transparante verkoopprocedure waar-

bij uiteindelijk de hoogste bieding doorslagge-

vend is.                                          Joost Boermans, 

fractievoorzitter D66 Wijdemeren

Ambtswoning nu niet verkopen

ANKEVEEN- Zaterdag was het drukker dan 

normaal op de Ankeveense Bruisende Markt, 

want tientallen eigenaren van oldtimers, 

auto’s, brommers en motoren, waren verza-

meld voor de 9e Oldtimer Toertocht. 

Bijna iedereen heeft wel bewondering voor die 

fraaie klassiekers die keurig opgepoetst staan 

te blinken. Grote sleeën als de Pontiacs, Che-

vrolets, de sportieve Alfa Romeo’s en MG’s. Of 

een heel oud T-Fordje, DAF-je of Mini Cooper. 

Zelfs een consequent ongewassen Volvo staat 

klaar voor de start. 

Bij de brommers en motoren staan de kenners 

die het vooral hebben over de techniek en de 

originaliteit van de onderdelen, want dat schijnt 

de echte oldtimer te onderscheiden van de na-

maak. Het is een lust voor het oog. Sommige 

chauffeurs en bijrijders zijn ook in bijpassen-

de stijl gekleed, een mintgroene dame bij een 

groene klassieker of een roze vijftiger jaren out-

fit bij een dito gekleurde Pontiac. Organisator 

Ron Wehrens, present met zijn Snoek / Strijkij-

zer, de zeer gewilde Citroën DS, deelt de laatste 

routes uit. Het wordt een fraaie tocht die bijna 

het gehele Gooi bestrijkt, van Maartensdijk tot 

Naarden. Onderweg moeten de deelnemers 

vooral ‘leeuwen’ spotten op huizen, kruispunten 

en andere plekken. Na afloop was er een gezel-

lig samenzijn in het Wapen van Ankeveen. 

Bewondering voor heilige koeien
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Cultuur DOOR: NIELS VAN DER HORST

NEDERHORST DEN BERG- Afgelopen 

zondag 4 juni was de open dag van 

de tempel van het Mahamevnawa 

Boeddhistisch klooster. Tussen 

tien uur ’s ochtends en tien uur ‘s 

avonds was iedereen welkom aan 

de Middenweg 65, alwaar de tempel 

gelegen is.

Een mooie kans dus om in aanraking 

te komen met de Sri Lankaanse boed-

dhistische gemeenschap in Nederland. 

Niet alleen met de mensen en de leer 

maar ook met de vele heerlijke gerech-

ten die tegen een schappelijke prijs 

werden geserveerd.

Geschiedenis en oprichting

Eerwaarde Kribathgoda Gnanande 

There is de oprichter van de Mahame-

vnawa Buddhist Monastery Nederland. 

Over de hele wereld zijn duizenden 

volgelingen verspreid over meer dan 

50 kloosters. Aangekomen op het ter-

rein sprak ik Amal Fernando, voorzit-

ter van het klooster. “Kom, we doen nu 

onze schoenen uit en pakken een roos 

om de Boeddha te eren. Loopt u maar 

naar binnen naar het beeld. Dan kunt 

de roos in een van de vazen doen.”

Weer buiten vervolgde hij: “Hier wor-

den dus de lezingen gegeven door de 

monniken. Het klooster organiseert 

verder retraites en meditatieprogram-

ma’s, ook voor jongeren en kinderen. 

Allemaal om uiteindelijk om onze in-

nerlijke rust te vinden.”

Hij legde vervolgens uit dat ze de eerste 

tien jaar telkens zalen moesten huren 

voor hun bijeenkomsten. Anderhalf 

jaar geleden kwamen ze op deze plek. 

Vroeger huisde er een Vietnamese tem-

pel. “Toen de locatie vrij kwam, zijn wij 

er ingegaan” aldus voorzitter Fernando. 

“We hebben het met geld van onze le-

den en donaties kunnen kopen. Ook de 

opbrengsten van deze open dag gaan 

naar de tempel.”

Sri Lankaanse cultuur

Aan het middenterrein was ook een 

podium gelegen. De bezoekers waren 

onder andere getuige van Sri Lank-

aanse toneelstukken, verschillende 

dansoptredens door 

kinderen en oude-

ren, en Boeddhis-

tische liederen. Bij 

de kraampjes waren 

voortreffelijke ge-

rechten te krijgen. De 

geuren deden veel be-

zoekers watertanden 

en er werd dan ook 

volop van de verschil-

lende gerechten ge-

smuld. Verderop het 

terrein was er voor 

de kinderen nog een springkussen dat 

uiteraard flink werd gebruikt. De sfeer 

was uitermate prettig en positief.

Nederlandse lessen

“Tot op heden werden nog geen pro-

gramma’s in het Nederlands gegeven. 

Daar komt binnenkort verandering in. 

Een paar jaar geleden is een Nederland-

se monnik naar Sri Lanka vertrokken 

om zich daar verder te verdiepen in de 

leer. Hij gaat meditaties in het Neder-

lands verzorgen”, aldus Sachee die sa-

Open dag Sri Lankaanse Boeddhistische tempel

WIJDEMEREN- Een belangrijke taak 

van de provincie Noord-Holland is 

toezicht houden op de taken van 

gemeenten en waterschappen en 

gemeenschappelijke regelingen. 

Wijdemeren scoorde twee keer vol-

doende en twee keer ‘voor verbete-

ring vatbaar’.

Gedeputeerde Jack van der Hoek: “Het 

toezicht zet de gemeenten aan om hun 

wettelijke taken goed uit te voeren. Wij 

investeren veel in de contacten met de 

gemeenten en blijven daarnaast ook 

kritisch kijken naar onze eigen aanpak. 

Gebleken is dat er meer behoefte is aan 

inzicht in beoordelingsresultaten. Dat 

is de reden dat de gegevens vanaf nu op 

de website gepubliceerd worden.”

De resultaten van de beoordelingen uit 

2016 zijn nu te zien op de website van 

de provincie. Noord-Holland houdt 

actief toezicht op vier onderwerpen: 

financiën, informatie en archiefbeheer, 

omgevingsrecht ruimtelijke ordening 

en huisvesting van verblijfsgerechtigde 

asielzoekers. Op basis van de beoor-

delingen bepaalt de provincie of extra 

toezicht nodig is of dat het toezicht 

versoberd kan worden. Indien nodig 

kan de provincie slechte besluiten on-

gedaan maken of verwaarloosde taken 

zelf uitvoeren op kosten van de ge-

meente. Uit de beoordeling 2016 blijkt 

dat de provincie het toezicht heeft 

moeten verscherpen voor 13 Noord-

Hollandse gemeenten. Wijdemeren 

hoort daar niet bij. 

Van voldoende tot kan beter

Uit de korte rapportage van het In-

terbestuurlijk Toezicht blijkt dat Wij-

demeren een voldoende scoort op fi-

nanciën: de financiële positie is goed 

en ook de meerjarenplanning ziet er 

goed uit. Het beheer van de gemeente-

lijke eigendommen is nog niet op orde, 

maar wordt voortvarend aangepakt. 

De gemeente krijgt ook een voldoende 

voor de aanpak van de problemen bij 

de ruimtelijke ordening, omdat er een 

goede analyse is op bouw- en woning-

toezicht. En er is een uitvoeringspro-

gramma. Wat beter moet is de rappor-

tage over de handhaving en er moet 

een beleid komen voor het milieu. De 

beoordeling op het archief luidt ‘voor 

verbetering vatbaar’. Weliswaar zijn de 

bouwdocumenten vanaf 1900 gescand 

en toegankelijk, maar Wijdemeren is 

gestopt met het digitaliseren van alle 

werkprocessen. Dat geeft risico’s voor 

de volledigheid en betrouwbaarheid 

van dossiers. Ook onvoldoende is het 

ontbreken van een vaste procedure om 

de archivering in samenwerkingsver-

2x groen en 2x geel van provincie

WIJDEMEREN- Zaterdag 17 juni a.s. 

is er, als een van de activiteiten van 

het Zomerspektakel, de jaarlijkse 

Jaarmarkt. Van 10.00-17.30 uur zal 

de Dammerweg vol staan met kra-

men, waar u een groot aanbod aan 

koopwaar zult vinden.

Laat u verrassen door wat er te vinden 

is op de kramen en door sport en spel 

op het plein, onder meer van vereni-

gingen uit Nederhorst den Berg die 

zich presenteren. Zo geeft de judoclub 

een clinic waarmee je kennis kunt ma-

ken met deze sport. Drumband Cres-

cendo zal ook vast van zich laten horen 

bij de kraam! De kinderen kunnen zich 

vermaken op diverse kinderattracties.

Inschrijven Jaarmarkt

Heeft u zelf koopwaar aan te bieden en 

wilt u een marktkraam huren, dan is 

dit nog mogelijk. U kunt een inschrijf-

formulier aanvragen via de website 

www.zomerspektakel.nl/

jaarmarkt. Voor vragen over 

de jaarmarkt kunt u een be-

richt sturen naar jaarmarkt@

zomerspektakel.nl. De orga-

nisatie hoopt ook dit jaar 

weer een gezellige, veelzij-

dige jaarmarkt te organise-

ren. Graag tot ziens op de 

Jaarmarkt!

Het Zomerspektakel heeft nog meer te 

bieden, bijvoorbeeld DJ Experience op 

Jaarmarkt in Nederhorst den Berg

banden en uitbesteding vast te leggen. 

Wat ook beter moet, is dat de gemeente op 

1 januari 2017 een achterstand had van 15 

te huisvesten statushouders. Haar taakstel-

ling voor de 2e helft 2016 was het huisves-

ten van 32 verblijfsgerechtigden. Groen op 

het digitale kaartje was voldoende, geel ‘kan 

beter’ en rood ‘onvoldoende. De vijf dorpen 

kregen twee keer groen en twee keer geel. 

Gelukkig geen rood. 

Maag Lever Darm Stichting
Vanaf maandag 12 juni gaan door het 

hele land ruim 14.000 collectanten langs 

de deuren om geld op te halen. De op-

brengst van de collecte gebruikt de Maag 

Lever Darm Stichting voor noodzakelijk 

onderzoek. De MLDS staat achter twee 

miljoen buikpatiënten. Van maandag 12 

juni tot en met 17 juni kan er een col-

lectant bij u aan de deur komen voor 

een vrijwillige bijdrage. De Maag Lever 

Darm Stichting hoopt op uw steun voor 

2 miljoen buikpatiënten in Nederland.

men met haar collega’s de informatiestand 

bevrouwde. Uiteraard neemt de toeganke-

lijkheid voor Nederlanders daarmee enorm 

toe. Men had zich mede daarom naast een 

algemeen persbericht voor heel Nederland 

ook met 5000 flyers gericht op de directe 

omgeving van de tempel. Binnenkort kan 

dus heel Wijdemeren profiteren van wat 

het Mahamevnawa Boeddhistisch klooster 

te bieden heeft: begeleiding op het pad naar 

innerlijke rust.

Meer info: www.mahamevnawa.nl / maha-

mevnawa@gmail.com

vrijdagavond, een ’70-, ’80- en ‘90s feest op 

de zaterdagavond en de inmiddels traditio-

nele Sprinttriatlon op zondag.
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Familieberichten KAN Nieuws 

december
Door: Willeke Veens – van der Wal, Wim Balk en Wil van Erp

Op 14 en 21 mei waren de vieringen van de Eer-

ste Heilige Communie in Kortenhoef en in Ne-

derhorst den Berg. Alle eerste communicanten 

waren prima voorbereid en hadden zich extra 

feestelijk voor hun Eerste Heilige Communie 

gekleed. Van pastoor Dresmé ontvingen ze voor 

het eerst ‘het Lichaam van Christus’. Toontje Ho-

ger en Emotions hebben prachtig gezongen en 

thuis bij de communicanten ging het feest na-

tuurlijk gewoon door. 

Vormsel

Op vrijdagavond 22 mei hebben de vormelin-

gen van regio Hilversum hun Heilig Vormsel 

ontvangen van monseigneur Van Burgsteden. 

Het was een mooie en ontroerende viering in de 

Antonius van Paduakerk te Kortenhoef, waarin 

er veel ruimte was voor de jongeren. Twee van 

de vormelingen hebben zelfs een muziekstuk ten 

gehore gebracht op de piano en op de saxofoon. 

Op zaterdag 17 juni staat een terugkomdag en 

viering gepland in de St-Martinusparochie te 

Ankeveen.   

Vrijwilligersfeest 

Op 12 mei jl. was er een vrijwilligersfeest in de 

Molen in Ankeveen voor alle vrijwilligers van de 

OLV Hemelvaartkerk en de St. Martinusparo-

chie. Het bestuur van de KAN-parochies wil op 

deze manier hun waardering laten blijken voor 

de betrokkenheid en inzet voor onze parochies, 

want hierdoor blijven onze parochiegemeen-

schappen immers levendig!  De avond werd op-

geluisterd door een optreden van het Ankeveens 

Haveloos Mannenkoor. Ook hebben de vrijwilli-

gers zich fanatiek gestort op de plaatsnamenpuz-

zel van pastoor Leo Wenneker. We hebben er een 

mooie avond van gemaakt! 

Hemelvaart 

De oecumenische viering op Hemelvaartsdag 

aan de Dwarsweg in Nederhorst den Berg was 

een groot succes. Opnieuw was het prachtig 

weer! We hebben geluisterd naar verhalen uit 

de bijbel, samen gezongen en gebeden. Voor de 

kinderen was er een apart kinderprogramma. 

Natuurlijk werd deze viering muzikaal begeleid 

door het geweldige Politie Muziekgezelschap 

Excelsior. 

Parochiefeest St.-Antonius 

Het weekend van 10 en 11 juni staat in het teken 

van het jaarlijkse Antoniusfeest. Eigenlijk begin-

nen deze festiviteiten al op donderdagavond 8 

juni met het bekende Antoniusjassen in het pa-

rochiezaaltje ’t Achterom. Zaterdagmiddag en 

-avond 10 juni worden de festiviteiten vervolgd 

met een feestelijke bijeenkomst voor de vele vrij-

willigers die onze parochie rijk is, allen zijn van 

harte uitgenodigd. Zondag 11 juni start om 9:30 

uur met een feestelijke eucharistieviering in de 

kerk met pastoor Dresmé en diaken Wim Balk 

als voorgangers en beide koren. Na afloop van 

de viering zal worden getrakteerd op Antonius-

brood en voor de kinderen zal het springkussen 

klaar staan.  Ook het traditionele rad van fortuin 

zal vele slagen in de rondte draaien. U bent van 

harte welkom!



Wijdemeren
informeren

Standplaats
beschikbaar

In de Meenthof in Kortenhoef is op 

woensdag en donderdag een 

standplaats beschikbaar gekomen. 

Interesse? Reageren kan tot en met 

5 juli. Meer info: 

www.wijdemeren.nl/standplaats.
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Kort

>   Gemeentehuis gesloten

Op donderdag 8 juni is het gemeen-

tehuis gesloten in verband met een 

personeelsdag. Op donderdag 15 juni is 

de afdeling burgerzaken extra geopend 

van 16:30 tot 19:00 uur. U kunt hiervoor 

telefonisch een afspraak maken via tele-

foonnummer 14 035.   

>    Werk begraafplaatsen

Vanaf 12 juni starten er werkzaamheden 

op de vijf algemene begraafplaatsen van 

Wijdemeren. We verwijderen graven 

waarvan de nabestaanden afstand heb-

ben gedaan en grafmonumenten die erg 

verzakt zijn worden opnieuw gesteld. 

Het werk duurt naar verwachting drie 

weken. Tijdens de werkzaamheden zijn 

de begraafplaatsen soms minder goed 

bereikbaar. Bij eventuele begrafenissen 

wordt het werk stilgelegd. 

>    Extra subsidie 
duurzaamheid

Er is 160 miljoen extra subsidiegeld be-

schikbaar voor duurzaamheidsmaatre-

gelen. Zowel woningbezitters als onder-

nemers kunnen subsidie aanvragen voor 

bijvoorbeeld warmtepompen, zonneboi-

lers, biomassaketels en pelletkachels. Het 

gemeentelijk Duurzaam Bouwloket kan 

u meer vertellen over de subsidiemo-

gelijkheden voor uw woning. Ook kunt 

u  informatie opvragen over duurzaam 

(ver)bouwen, energie besparen, energie 

opwekken en over betrouwbare uitvoe-

rende bedrijven. Kijk op www.duurzaam-

bouwloket.nl voor meer informatie of 

bel: (072) 74 33 956.

>    Afsluiting N236

De werkzaamheden aan de brug en 

kruising bij Driemond zijn gestart. De 

N236 is daarom afgesloten tussen 

Driemond en de Loosdrechtdreef 

(Amsterdam-Zuidoost). Verkeer kan om-

rijden via de A1 en A9. Het werk duurt tot 

en met donderdag 31 augustus.

Offi  ciële
bekendmakingen

Is uw identiteitsbewijs
nog geldig?

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

#mooiWijdemeren

@janjaapdekloet

Ruim zes miljoen Nederlanders doen 
aan amateurkunst. Mensen kennen 
hen vooral als juf, accountant, opa 
of oma, maar niet als toneelspeler, 
schilder of gitarist. 

In juni komt daar verandering in: het lan-

delijke festival iktoon laat een maand lang 

alle amateurkunst in Nederland zien. Ook in 

Wijdemeren.

Het Gooisch Jeugdorkest geeft bijvoorbeeld 

een optreden in Kasteel Sypesteyn. Spotlight 

organiseert een sing-inn met musicalnum-

mers uit West Side Story. Ook Kunst aan de 

Dijk in Kortenhoef is onderdeel van iktoon. 

Verder zijn er diverse exposities en optre-

dens van bands en orkesten. De activiteiten 

vinden verspreid over de maand juni plaats 

in Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland en 

Loosdrecht. 

Kunst van iedereen 

  Mantelzorg: 
  ‘De afhankelijkheid
  went nooit’ 

Festivaloverzicht 
Het overzicht van activiteiten in Wijdemeren 

vindt u op www.wijdemeren.nl/iktoon2017. 

Voor activiteiten in de regio kijk op 

www.vvvgooivecht.nl of op www.iktoon.nl. 

“Die nadruk op mijn afhankelijk-
heid. Dat went nooit. De fijne 
motoriek is het lastigste. Het 
knoopje van m’n overhemd 
dichtdoen, een glas drinken 
oppakken, de sleutel in het slot 
steken. Hele basale dingen die 
je snel over het hoofd ziet.”

Edwin Foudraine uit Loosdrecht heeft MS 

en zit in een rolstoel. Het huis is volledig 

aangepast: de badkamer, de keuken, er is 

zelfs een lift. “Mijn vrouw Antoinette zorgt 

iedere dag voor mij. Ook mijn dochters 

springen bij. Onze oudste dochter is ver-

pleegkundige, dat is erg handig.” 

‘Ik bewonder haar kracht’
“Mijn vrouw werkt nog. Ik bewonder de 

kracht die zij iedere dag opbrengt om voor 

mij te zorgen. Ik zou echt niet weten wat ik 

zonder de zorg van mijn familie, vrienden en 

buren zou moeten doen. Het is mooi dat ik 

op deze manier de regie over mijn leven kan 

behouden.” 

Mantelzorgwaardering
Edwin geeft zijn vrouw jaarlijks een man-

telzorgwaardering. Een bedrag van mini-

maal 150 euro dat één keer per jaar wordt 

uitgekeerd door de gemeente. Omdat ook 

wij vinden dat de inzet van mantelzorgers 

bijzonder en waardevol is.

Aanvragen
Krijgt u zorg van familie, vrienden, buren of 

kennissen? En wilt u hem of haar bedanken? 

Vraag vóór 30 november 2017 een waar-

dering aan via www.wijdemeren.nl/mantel-

zorgwaardering. Daar leest u ook meer over 

de voorwaarden. Vragen? Neem contact op 

met de afdeling Sociaal Domein via 14 035. 



In april gaven 487 leden van het 
burgerpanel gehoor aan de oproep 
van de gemeente om mee te denken 
over de gemeentelijke plannen 
voor 2018.

We vroegen de panelleden welke ontwikke-

lingen zij belangrijk vinden op het gebied van 

duurzaamheid, leefbaarheid en innovatie. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid leeft in onze gemeente. 61% 

wil lid worden van een energiecoöperatie en 

de helft wil binnen drie jaar energiebespa-

rende maatregelen nemen. 

Leefbaarheid
Bij het thema leefbaarheid bleek dat 36% 

(zeer) tevreden is over het onderhoud van 

bomen. Als er gekozen moet worden uit 

diverse plannen om de uitstraling van de 

dorpen te verbeteren, valt de eerste keus 

op meer bloemen in bermen en gazons. 

Gevolgd door het verhogen van het onder-

houdsniveau. 

Innovatie
Bij het thema innovatie werd panelleden ge-

vraagd om hun voorkeur voor de gemeen-

telijke communicatiemiddelen aan te geven. 

Dit resulteerde in de volgende top drie: 

Wijdemeren Informeren, de website en de 

digitale nieuwsbrief. Het gehele rapport treft 

u op www.wijdemeren.nl/burgerpanel.

Tweede Kadernota
Sinds vorig jaar werkt de gemeente met 

een jaarlijkse Kadernota. In deze nota staan 

de plannen voor 2018 en de bijbehorende 

financiering. Deze Kadernota vormt het 

uitgangspunt voor het opstellen van de 

(programma) begroting. De input van het 

burgerpanel is benut bij het opstellen van de 

Kadernota en wordt verder verwerkt in de 

programmabegroting 2018.

Wijdemeren
informeren

Burgerpanel denkt mee over de Kadernota 2018
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Volg ons op Instagram
Wijdemeren is prachtig! De plassen, 
bossen en ’s-Gravelandse buiten-
plaatsen: mooie en soms verborgen 
plekken in onze gemeente die we 
op ons Instagram-account graag 
met u delen. Volgt u ons al?

We zijn op Instagram te vinden onder 

@gemeentewijdemeren. Op het account 

plaatsen we sfeerbeelden van de gemeente, 

van projecten en evenementen. Ook kunt 

u meekijken achter de schermen van de 

gemeente. Wie beheren bijvoorbeeld de 

begraafplaatsen? En welke mensen zitten er 

bij de telefooncentrale? Wat vinden zij leuk 

aan hun werk?

Win kaartjes voor Wonderfeel
Maak ook onderdeel uit van onze 

Instagram-pagina door #mooiWijdeme-

ren te gebruiken bij het posten van foto’s 

op Instagram. De mooiste foto’s delen 

we op het account van de gemeente én 

op deze gemeentepagina. Tot en met 

14 juli kunt u zelfs een leuke prijs winnen 

door #mooiWijdemeren te gebruiken. De 

mooiste Wijdemeerse foto krijgt een pas-

se-partout dat drie dagen toegang geeft tot 

Wonderfeel, hét klassieke muziekfestival in 

’s-Graveland.  

Facebook,Twitter & YouTube
Volg ons ook via de andere sociale media-

kanalen. We zijn te vinden op Facebook: 

gemeenteWijdemeren, 

Twitter: @gemwijdemeren en YouTube: 

Gemeente Wijdemeren.

De zomervakantie komt eraan: is 
uw identiteitsbewijs nog geldig? De 
wachttijd voor het maken van een 
afspraak is momenteel twee weken. 
Voorkom teleurstellingen en maak 
op tijd een afspraak. Het duurt na 
de aanvraag een week voor uw 
nieuwe document klaar is. 

Per product een afspraak 
Door het strak inplannen van afspraken kan 

de gemeente zoveel mogelijk aanvragen 

behandelen. Maak daarom per persoon 

en per product dat u wilt aanvragen één 

afspraak. Anders loopt u het risico dat u op-

nieuw een afspraak moet maken. 

Wat neemt u mee? 
-  Alle (identiteits)documenten die in uw 

bezit zijn. Ook de verlopen documen-

ten die nog ongeldig gemaakt moeten 

worden. 

-  Schriftelijke toestemming van beide 

ouders voor de reisdocumenten voor 

kinderen, met een kopie van de identi-

teitsbewijzen van de ouders. 

-  Een goed gelijkende recente pasfoto die 

voldoet aan de huidige eisen (zie www.

wijdemeren.nl).

- Geld of pinpas.

Hoe maakt u een afspraak? 
Via www.wijdemeren.nl/afspraak of tijdens 

openingstijden via telefoonnummer 14 035.

Nog iets nodig voor uw vakantie?



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Herenweg 22: plaatsen erker (18.05.17)

’s-Graveland
- Zuidereinde 162: aanleggen steiger (30.05.17)

Kortenhoef
- De Kwakel 8: plaatsen kapschuur (27.05.17)

Loosdrecht

-  Boshoek 19: vernieuwen beschoeiing en slipway 

(24.05.17)

-  Horndijk 17: vervangen beschoeiing (29.05.17)

-  ’t Jagerspaadje 1: maken twee koekoeksramen in 

voorgevel (22.05.17)

- Lindelaan 17: starten Bed & Breakfast (29.05.17)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 181: herstellen laagveengebie-

den (18.05.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk tegenover nr. 55: kappen boom 

(18.05.17)

Nederhorst den Berg
-  Eilandseweg 28: uitbreiden en verbouwen woning 

(26.04.17)

- Wilgenlaan kavel 25: bouwen woning (31.05.17)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

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

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergunnin-
gen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 28: verbouwen vliering, keuken en badka-

mer (31.05.17)

Kortenhoef
- Oranjeweg 13: maken uitweg (01.06.17)

Loosdrecht
- Beukenlaan 30: plaatsen dakopbouw (24.05.17)

-  Eikenlaan 46: bouwen schuur en realiseren oprit 

(24.05.17)

- Moerbeilaan 5: plaatsen dakkapel (22.05.17)

-  Muyeveldse Wetering sectie E 1437, 1436 en 1435: 

plaatsen beschoeiing (24.05.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 4: plaatsen afgesloten buiten-

bergruimte (19.05.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 52a t/m d: vestigen administra-

tiekantoor (22.05.17)

-  Oud-Loosdrechtsedijk tegenover nr.55: kappen boom 

(30.05.17)

- De Rietschans 6: renoveren woning (31.05.17)

-  Wijde Blik 50 sectie H 455: plaatsen recreatiewoning 

(24.05.17) 

Nederhorst den Berg
- Cederlaan 38, 40 en 42: plaatsen beschoeiing (23.05.17)

-  Overmeerseweg t.o. nr 13: kappen één berk en één 

esdoorn (noodkap) (30.05.17)

- Venenburg 14: plaatsen dakkapel (24.05.17)

-  Vreelandseweg 26 kavel 1: uitvoeren wijzigingen op 

vergunning (19.05.17)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Melding Activiteitenbesluit 

(Milieu)
-  Vakgarage Richtlijn, Elbert Mooijlaan 1, Kortenhoef voor 

het onbemand afleveren van brandstoffen 

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwa-

renprocedure open.

Meer informatie: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek telefoonnummer: (088) 63 33 000.

>  Ontwerpbestemmingsplan 

herziening Nieuw-Loosdrecht-

sedijk 209

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 herziening Nieuw-Loos-

drechtsedijk 209 ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op een strook grond ten oosten van 

de woning Nieuw-Loosdrechtsedijk 209. Het doel van 

de herziening is een strook grond met de bestemming 

Natuur te wijzigen in Wonen. Het aantal woningen neemt 

niet toe.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 12 juni 2017 

gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis 

(afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van 08.30 tot 12.30 

uur), Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpbestemmingsplan 

met bijbehorende stukken is ook in te zien op www.

ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 

kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze 

over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren brengen 

van een zienswijze of het inwinnen van informatie kan 

contact op worden genomen met de heer H.J.W. van 

Emmerik (afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling), telefoon-

nummer: (035) 65 59 444.

>  Onherroepelijk bestemmings-

plan Dusseldorp, Nieuw-Loos-

drechtsedijk 208b

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat het bestemmingsplan Dusseldorp, 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b Loosdrecht onherroepelijk 

is geworden.

Het bestemmingsplan is op 2 maart 2017 door de raad 

vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit is geen beroep 

ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Het plangebied omvat het perceel van jachtha-

ven Dusseldorp, Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b.

Het plan kan worden geraadpleegd op: 

www.ruimtelijkeplannen.nl

>   Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Kortenhoef
-  Winkeliersvereniging De Meenthof, Winkelcentrum De 

Meenthoef, Braderie Meenthof (17.06.17) 

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzendda-

tum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (Cluster 

Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen deze 

termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij degene die het besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele fes-

tiviteiten

Nederhorst den Berg
- Voetbalvereniging Nederhorst, Platanenlaan 1, op 9 

juni 2017

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Voornemen ambtshalve uit-

schrijving uit de Basisregistratie 

personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 

Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 

hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrek-

ken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen 

aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 

2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester 

en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te 

wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 

tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te 

publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 

door toezending aan de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

J.J. Bobeldijk, geboren 15 juli 1991, 

uitschrijven Land Onbekend per 30-05-2017

W. Sjabbens, geboren 7 augustus 1991, 

uitschrijven Land Onbekend per 30-05-2017

B. van Someren, geboren 5 september 1966, 

uitschrijven Land Onbekend per 30-05-2017

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 

personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 

Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@

wijdemeren.nl

>  Vrijgekomen standplaatsen

In winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef (Curteven-

neweg) zijn twee standplaatsen beschikbaar gekomen. 

Eén op woensdag en één op donderdag. 

Belangstellenden kunnen tot en met 5 juli 2017 een 

vergunningaanvraag indienen voor deze standplaatsen. 

Een standplaats voor een poelier, AGF, vis of kaas is niet 

mogelijk omdat het maximum aantal uit te geven vergun-

ningen voor deze categorieën is bereikt. 

U kunt een aanvraag indienen met het daarvoor bestem-

de formulier. Dat stuurt u volledig ingevuld, ondertekend 

en met de gevraagde documenten naar: Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht. Bij meer dan één complete aanvraag 

per standplaats vindt er een openbare loting plaats. 

Het aanvraagformulier en verder informatie is te vinden 

op: www.wijdemeren.nl/standplaats 

>  Beleidsregels Wmo 2017
Het college van burgemeester en wethouders heeft 

tijdens de collegevergadering van 30 mei 2017 de 

Beleidsregels Wmo 2017 vastgesteld. De beleidsregel 

bevat normtijden voor de indicatie voor huishoudelijke 

hulp. Deze beleidsregel vervangt per 1 juni 2017 bijlage 3 

van de uitvoeringsregels Wmo 2015-2 (Indicatierichtlijn 

Compensatie Huishoudelijke Taken Wmo 2015). De 

beleidsregel is te vinden op: 

www.wijdemeren.nl/beleidsregels.

Offi  ciële bekendmakingen 8 juni 2017

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

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

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

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

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

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

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

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

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

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

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

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

Bouwen en wonen Festiviteiten Overig

Persoonsregistratie
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Madelijn
Als de Donder

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 behaar-

de vrienden. Pup Jagger, kat Madammeke en 

konijnen Antonio en Schnitzel horen er dan 

ook helemaal bij. Ze eet eitjes van haar eigen 

kipjes, wordt ‘s ochtends gewekt door haar 

eigen haan en rijdt in haar vakanties graag te 

paard door de natuur.

  

Kent u dat spelletje? Je fluistert ‘een verhaal’ in 

iemands oor, die fluistert het weer door aan de 

volgende en de laatste persoon moet dan zijn 

versie van het verhaal vertellen. Geweldig wat 

er dan van zo’n verhaal overblijft. Eigenlijk he-

lemaal niets. Alles is verdraaid, veranderd en 

anders geïnterpreteerd. Ook een spel dus waar 

je veel van kan leren. Zo komen verhalen in de 

wereld, zo ontstaan roddels en achterklap. Ei-

genlijk moet je dus nooit zomaar iets geloven, 

zelfs niet van iemand die je heel goed kent (je 

echtgenoot of zo). Je moet dus altijd je eigen 

mening vormen en de bron aanspreken. En he-

laas  gebeurt dat veel te weinig…

 

De doktersdienst belt, zie ik op het display van 

mijn mobiel, maar ik ben bezig met een patiënt. 

Mijn steun en toeverlaat, mijn allerliefste echt-

genoot dus, zit achter me. Ik steek mijn telefoon 

naar achter en vraag of hij hem even wil opne-

men. Mijn dienst zit er bijna op maar Marc kijkt 

me aan. Ze moeten met de patiënt uit Weesp 

komen en of ik nog even op ze wil wachten, is 

de vraag. Dan rijden ze nu gelijk weg. ”Goed 

hoor” zeg ik”waar komen ze eigenlijk voor?” wil 

ik weten. Hun hond heeft een vieze wond ( iets 

met pus) en dat moet gehecht worden. Wat voor 

hond wist hij niet, maar hij heet in ieder geval 

Wonder. Vieze wonden kan je natuurlijk niet zo 

maar hechten. Dus dan moet ik eerst de won-

dranden verversen, de boel goed uitspoelen en 

schoonmaken en een drain aanleggen. Zonder 

narcose gaat dat waarschijnlijk niet lukken. Al 

met al ben ik dus nog wel even bezig dan. Marc 

gaat naar huis en ik 

leg alles vast klaar. Ik 

kan hem bellen als ik 

hulp nodig heb. 

 

Zo’n twintig minuten later komt het stel binnen. 

Ik kijk ze aan “ U kwam met Wonder?” kop ik 

even in. Mevrouw fronst.”Met Donder” zegt ze. 

“Bijna goed” denk ik bij mezelf. Ik glimlach en 

zij glimlacht terug. “Ik zet eerst even uw gege-

vens in de computer, dan kan ik het doormailen 

aan uw eigen dierenarts.”  Ik noteer hun naam 

en adresgegevens. “ En wat voor hond is Don-

der?” vraag ik. Mevrouw houdt een bakje met 

een kat erin boven de balie. “Dit is Donder” zegt 

ze ietwat geïrriteerd. En Donder is duidelijk 

geen hond. Ik slik, maar laat me niet uit het veld 

slaan “Is het een poes of een kater? Geholpen? 

Hoe oud is Donder?” ga ik verder. Mevrouw 

geeft me Donders paspoort. Daar staat alles in. 

Ik tik alles netjes over. Ik vraag ze de spreek-

kamer binnen en het bakje met Donder belandt 

op de behandeltafel. Terwijl ik de kat uit het 

bakje bevrijdt, vraag ik waar de wond kan vin-

den. “Wond? Er komt viezigheid uit haar mond 

en ze wil niet eten” Ik heb inmiddels reuze  bin-

nenpret en kan mijn lach maar net onderdruk-

ken. Ik denk bij mezelf dat ik dan de boel maar 

beter níet kan hechten, want dat eet zo moeilijk. 

Ik onderzoek de arme kat. Haar bekkie is he-

lemaal ontstoken en ze heeft drie losse tanden. 

Het stinkt vreselijk. Ik breng haar onder narco-

se en trek de losse tanden. Donder gaat een uur 

later naar huis met pijnstilling en antibiotica. 

 

“En?” vraagt Marc als ik thuis kom. “Nou” zeg 

ik (en ik ben soms zó grappig!)  “Het was dus 

géén hond en ook géén wond op een kont (of 

zoiets) maar een vieze mond. Gelukkig had de 

eigenaar geen korte lont en is de patiënt weer 

helemaal gezond! Het is toch een wonder...en 

nu een wijntje als de donder!”

 

Madelijn de With; 06- 22 73 21 36; 

madelijn.wiewatwaar@gmail.com 

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

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

Zaterdag 10 juni gaat Natuurlijk Wijdemeren 

samen met de gemeente en bewoners de 

Kwakel inzaaien met een inheems meerjarig 

bloemenmengsel voor de bijen. 

Ze verzamelen om 10.00 in de voortuin van 

B&B Floris V en ze gaan na een kopje koffie 

aan het werk. De zaaiers hopen op een mooie 

opkomst en op vele jaren van duurzame bijen-

vreugde op de Kwakel.

Inzaaien bloemen  

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Bekijk onze website:
www.stalenhoef-bouwbedrijf.nl

Op zoek naar een bouwbedrijf
met BOUWGARANT?

Een afspraak is zo gemaakt:
telefoon 0294 - 25 74 88

restauratie

onderhoud

verbouwen

nieuwbouw
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Cultuur

KORTENHOEF– Maandag 29 mei 

jl. waren in gebouw Het Akkoord 

te Kortenhoef vele vrolijke noten 

te horen. Muziekvereniging BMOL 

(Bevriend Met Onze Leden) had een 

avond georganiseerd waarop gemu-

siceerd werd door de Djembégroep 

van BMOL. Verder was iedereen die 

zin had om aan te sluiten, ook van 

harte welkom.

DOOR:  NIELS VAN DER HORST

Daarnaast betrof het een uitnodiging 
om mee te eten. De maaltijd was door 
meerdere leden en vrijwilligers ver-
zorgd. Zo werd het een muzikale en 
smaakvolle avond.

Nieuwkomers Welkom

Twee van de aanwezigen waren Jacque-

line Valkonet van het initiatief Nieuw-

komers Welkom en Corrie Haselager 

van BMOL. Jacqueline zocht eind vorig 

jaar naar een activiteit voor nieuwko-

mers in de gemeente Wijdemeren en 

vond die bij BMOL. “Nieuwkomers 

Welkom is een initiatief vanuit 

de gemeente en wordt geleid 

door een aantal kerken. Het 

heeft tientallen buitenlanders 

in onze gemeente onder de 

hoede genomen en geholpen. 

Zo zijn ze bijgestaan met taal, 

lezen, schrijven en bijvoor-

beeld het theoretisch deel van 

het verkeersexamen. Van-

avond was ook een beetje voor 

hun maar ze zijn ondertussen 

hun eigen weg gegaan en druk 

met verhuizen. Daarom zijn ze er nu 

ook niet. Gelukkig op basis van goed 

nieuws dus!”

Rond september volgt mogelijk een 

nieuwe groep, “maar het is even af-

wachten aangezien er momenteel min-

der vluchtelingen binnenkomen” aldus 

Jacqueline.

Djembé-les

Na de gevarieerde hoofdmaaltijd volg-

de een grote groep een introductieles 

djembé. Geoefend of niet, iedereen 

mocht mee doen. Verschillende ritmes 

werden gespeeld, waaronder een sam-

ba. Door een overzichtelijke opbouw 

met basisritme en meerdere soorten 

breaks ontstond een mooi samenspel. 

“Dat viel natuurlijk ook mooi samen. 

Dat wij een djembégroep hebben en 

veel nieuwkomers Afrikaan zijn. En 

meedoen is dan makkelijker dan wan-

neer je trompet speelt.”

Als beloning voor alle ritmische in-

spanningen volgde het toetje.

Voor meer info over alle muzikale mo-

gelijkheden bij BMOL, ga naar www.

bmol.nl of mail naar info@bmol.nl.

Goed Gebekt in Dillewijn
Zin in een zonnige zomeravond met fij-

ne muziek, goede sfeer en 16 vrolijke en-

thousiaste dames? Op 16 juni a.s. kunt 

u dit beleven in het prachtige Theater 

De Dillewijn in Ankeveen. Vanaf 20.15 

uur zal Vocal Group Goed Gebekt daar 

een gevarieerd programma brengen van 

Engelstalige-, en Nederlandstalige num-

mers, a capella, of met begeleiding van 

piano. Goed Gebekt staat voor mooie 

muziek, plezier in zingen en een fijne 

sfeer. Voor info en kaartverkoop: www.

goedgebekt.com

’s-GRAVELAND- Op zondag 11 juni 

om 14.30 uur vindt voor de tweede 

keer het ‘Aan de Vaart’- concert 

plaats van het grote Roemeense or-

kest Ensemble Mihai Scarlat op het 

terras van Kees en Els van Oorschot. 

Na het succesvolle concert vorig jaar 

langs de ’s-Gravelandse Vaart dit jaar 

een reprise. Het Ensemble Mihai Scar-

lat bestaat uit ca. 30 professionele mu-

sici. Twee dorpsgenoten maken al jaren 

deel uit van dit grootste Balkanorkest 

buiten Roemenië; Kees en Els van Oor-

schot-Vermeulen op gitaar en viool en 

trompetviool. U kunt in een bootje of 

in de berm ter hoogte van Emmaweg 

29c genieten van authentieke volks- en 

zigeunermuziek uit 

Roemenië. Wan-

neer u geen last 

van het verkeer wilt 

hebben is het ko-

men in een bootje 

zeker aan te raden. 

www.ensemblemi-

haiscarlat.nl  

Gratis concert ‘Aan de Vaart’  

DjemB-MOL 

KORTENHOEF- Het fraaie voorjaars-

weer tijdens de Pinksterdagen no-

digde uit tot het maken van een 

fietstochtje in onze natuurrijke om-

geving. Tevens tot doel om kennis te 

maken met het werk van een groot 

aantal lokale kunstenaars die zich tij-

dens de Kunstroute presenteerden. 

Wanneer het weer tegenzit pak je met 

dit doel de auto, maar bij mooi weer 

is de fiets het ideale vervoermiddel, 

omdat je dan volop kunt genieten 

van de natuur, die zich in het voor-

jaar uitbundig en bijvoorbeeld in vele 

groentinten aan de natuurliefhebbers 

presenteert. Vooral op de hiervoor uit-

gekozen tweede Pinksterdag, zorgden 

bovendien fraaie wolkenluchten voor 

prachtig afwisselend licht op het pol-

derlandschap langs de Kortenhoefse-

dijk. Daar eerst even afgestapt bij het 

atelier ‘Art to Join’ van Ingrid Jansen. 

Ook bij haar atelier was het genieten 

van het vrije uitzicht op het achter-

liggende fraaie polderlandschap on-

der een even zo fraaie wolkenlucht. 

Binnen het atelier hing er van Ingrid 

Jansen een keur aan in aquarel ge-

schilderde stadsgezichten, waarbij het 

schilderachtige centrum van Amster-

dam de boventoon voert. Er hing daar 

echter ook een zowel fraai, als indruk-

wekkend schilderij van een ‘landende’ 

zwaan in het opspattende water. Dit 

schilderij trok zowel bij mij, als ook 

bij de vele bezoekers, de aandacht en 

terecht. Na een aangeboden kopje 

koffie het fietstochtje langs de Dijk 

voortgezet naar de Oude School. Het 

parkeerterrein op rijdend, werd mijn 

aandacht ook daar weer getrokken 

naar het vrije uitzicht op het daar ge-

legen polderlandschap, dat zich onder 

een even zo fraaie wolkenlucht 

presenteerde als een tot leven 

gekomen schilderij. Alvorens 

de Oude School binnen te gaan, 

eerst even genoten van het uit-

zicht.   

De presentatie 

In het grote, sfeervolle lokaal van de 

Oude School presenteerden bijna alle 

deelnemende kunstenaars zich met 

een door hen gemaakt kunstwerk. 

Hierdoor ontstond er een expositie 

van een grote diversiteit aan kunst-

uitingen van o.m. Martien Beenen, 

Nico van der Wolk, Tony Beijdorff, 

Ria Berg, Gea Lamme, Maarten Vlam, 

Rob Jacobs, Will Kellermann, Ingrid 

Jansen, Johanna Kessler – fotografie, 

Yvonne de Boer – Studio Brokaat, 

Emma van der Meulen, José Walinga 

en Bert Bisperink. Maar bij deze op-

De schoonheid van kunst en 
natuur vloeiden naadloos ineen

DOOR:  JOOP GLIJN

somming van deelnemende kunstenaars 

vooral niet vergeten de fraaie beeldentuin 

‘de Zanderij’, gelegen aan de Oude Meent-

weg 2 in ‘s-Graveland. Een bezoek daar-

aan was en is de moeite waard.

Door het fietstochtje langs de Korten-

hoefsedijk, met aan weerszijden het ach-

terliggende polderlandschap in lentetooi, 

te combineren met een bezoek aan een 

grote variatie van geëxposeerde kunst-

werken, vloeiden die middag de schoon-

heid van de natuur met kunst a.h.w. har-

monieus ineen.

‘De Zwaan’ bij Ingrid Jansen
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Op maandag 12 juni komt 

Tjitske van Emden vertellen 

over palliatieve zorg, d.w.z. 

zorg aan ouderen die niet 

meer beter worden. 

Tjitske is jarenlang directeur 

geweest van Hospice Kajan 

in Hilversum, op hun website 

omschreven als ‘Een warm 

huis met deskundige zorg voor 

mensen in de laatste levensfase 

en hun dierbaren. Hier staat 

sinds 2001 de bewoner centraal, 

met al zijn of haar wensen’. De 

verblijfsduur van bewoners va-

rieert van een dag tot een aan-

tal maanden.  De bijeenkomst 

wordt georganiseerd door de 

plaatselijke ouderenbonden 

en vindt plaats in ’t Achterom, 

Kerklaan, Kortenhoef, in het 

gebouwtje achter de katholieke 

kerk. Ze beginnen om 14 uur. 

Lezing palliatieve zorg  

Hervormde gemeente ’s-

Graveland; Noordereinde 

14 , www.hervormde-

gemeentesgraveland.

nl; Stalpaertstichting: 

www.danielstalpaert.nl; 

Kerkdienst: elke zondag 

om 10 uur; Dominee: Geert 

van Meijeren; dominee@

hervormdegemeentesgra-

veland.nl, 035-6560598

Wanneer deze krant ver-

schijnt, heeft de kerk net het 

pinksterfeest gevierd. Wat vier 

je dan met pinksteren? Jezus 

heeft zijn leerlingen verteld: 

na mijn opstanding uit de 

dood komt de Heilige Geest. 

Ik laat jullie niet alleen. De 

Geest zal jullie steeds weer 

in herinnering brengen wie 

Ik was en ben. Nadat Jezus 

naar de hemel, naar God, is 

gegaan(hemelvaarstdag), is de 

Heilige Geest op Pinksteren 

gekomen. De leerlingen van 

Jezus hoorden een geluid als 

van een sterke wind, ze gaan 

de straat op in ze spreken in 

alle toonaarden over Jezus. Ze 

stormden de straat op alsof 

ze het huis uit geblazen wer-

den. De Geest wordt dan ook 

wel vergeleken met de wind, 

onzichtbaar, maar je ziet de 

bomen bewegen. Gods Geest 

is de bezielende aanwezigheid 

van God, onzichtbaar maar 

brengt mensen in beweging. 

De Geest beweegt mensen 

naar Jezus en God toe. Christe-

nen ervaren hun geloof als een 

geschenk van de Geest, hun 

ogen zijn geopend voor God, 

ze zijn in beweging gebracht 

naar Jezus toe, Hem vertrou-

wen ze. De Geest brengt men-

sen naar elkaar toe, je ziet dat 

bijv. gebeuren in de kerk. Met 

pinksteren onstaat namelijk 

de kerk, een gemeenschap van 

mensen die met elkaar (mee)

leven en samenkomen in ge-

loof. 

PKN Nieuws Juni

•  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

TE HUUR 

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.

Verzorgingshuis Amaris De 

Kuijer heeft een uitgebreid 

aanbod activiteiten en voor-

zieningen, waar u ook als 

wijkbewoner gebruik van kunt 

maken. Denkt u bv. aan de 

thuiszorg van Amaris of onze 

maaltijdenservice. Meer info: 

www.amaris.nl/dekuijer of 

085-0214040.

Kort nieuws
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KORTENHOEF- In het themajaar ‘De 

Stijl 100 jaar’ organiseert Kunst aan de 

Dijk in Kortenhoef een tentoonstel-

ling met werk van Lou Loeber (1894-

1983). In de Oude School kunt u tus-

sen 10 juni en 2 juli van dinsdag t/m 

zondag (11.00- 17.00 uur) genieten 

van de kunstenares die balanceerde 

tussen utopie en werkelijkheid.  

Ze groeide op in Blaricum en stu-

deerde drie jaar, tot 1918, aan de Rijks-

academie voor Beeldende Kunsten in 

Amsterdam, in Laren kwam Loeber in 

aanraking met werk van Piet Mondri-

aan en Bart van der Leck. Haar sterk 

ontwikkelde socialistische ideeën wa-

ren bepalend voor haar werk. Zo vond 

ze dat de kunstenaar de werkelijkheid 

eenvoudig moest weergeven om zo 

door iedereen begrepen te worden. 

Haar werk laat een kleurrijke vormen-

taal zien met geometrische vlakken en 

vereenvoudigde composities. Louise 

Loeber was kunstschilder maar ook te-

kenaar, illustrator, etser en glasschilder. 

Haar oeuvre geeft een prachtig beeld 

van een kunstenaar die zich staande 

weet te houden in een snel verande-

rende wereld. 

Het werk van Loeber wordt onder an-

dere verzameld in het Stedelijk Mu-

seum Amsterdam, Singer Museum La-

ren, Museum Belvédère, Rijksmuseum 

Twenthe. Het grootste deel van het 

getoonde werk is afkomstig uit parti-

culiere verzamelingen en wordt zelden 

geëxposeerd. Nieuw dit jaar is dat u 

ook op de donderdagavonden tot 21.00 

uur terecht kunt. En er kunnen rond-

leidingen worden gereserveerd via het 

mailadres van Kunst aan de Dijk.  

10 juni t/m 2 juli in de Oude School; 

11.00 -17.00 uur; entree: € 6,50; Kor-

tenhoefsedijk 145 Kortenhoef; infor-

matie: kunstaandedijkkortenhoef@

gmail.com / www.kunstaandedijk.nl

Kunst aan de Dijk- tentoonstelling 10 juni – 2 juli 

De Stijl van Lou Loeber 

Boeken DOOR:  SASKIA LUIJER

Een familiegeschiedenis in de glastuinbouw

Koen van Wijk lanceert ‘Land van Glas’
Woensdag 31 mei overhandigde 

Koen van Wijk het eerste exemplaar 

van zijn boek ‘Land van Glas’ aan 

Pieter van de Stadt, burgemees-

ter van Lansingerland, een Zuid-

Hollandse gemeente die de dorpen 

Berkel en Rodenrijs, Bleiswijk en 

Bergschenhoek omvat. Van Wijk 

groeide daar namelijk op en be-

schrijft in het boek de geschiedenis 

van drie Bleiswijkse tuindersgenera-

ties. Een verhaal over het wel en wee 

van zijn eigen familie, het geslacht 

Moerman, dat ook de ontwikkeling 

van ruim 100 jaar glastuinbouw in 

Nederland laat zien. 

Als kind kwam Koen van Wijk al eens 

in Kortenhoef, de plaats waar hij nu 

woont. Zijn vader had een verwar-

mingsbedrijf voor glastuinbouw en 

bezocht ook de Kortenhoefse tuin-

derskassen van o.a. Steenvoorden 

en Van Wijk. Koens moeder was een 

dochter van Bram Moerman, een 

markant persoon en gepassioneerde 

tuinder in Bleiswijk. Die op zijn 11e al 

van school kwam en begin 1900 in de 

tuinderij van zijn vader ging werken. 

Zijn leven draaide om komkommers, 

kropsla en tomaten en werd bepaald 

door een dwingend programma van 

spitten, bemesten, zaaien, planten, 

gieten, wieden en oogsten. Een voort-

bestaan dat drie generaties later nog 

steeds voor veel van zijn nakomelin-

gen aan de orde van de dag is. Klein-

zoon Koen rolde niet in het tuin-

dersvak, maar werd journalist voor 

de land- en tuinbouw en schrijft o.a. 

voor Nieuwe Oogst, het vakblad van 

LTO. Geïnspireerd door een boek van 

Judith Koelemeijer ‘Het zwijgen van 

Maria Zachea’ besloot Koen om zijn 

familiegeschiedenis op papier te zet-

ten en daarmee tevens het tijdsbeeld 

van de Nederlandse tuinbouw te laten 

zien. 

Rijkdom aan verhalen

“Ik begon heel argeloos, dacht dat ik 

al veel wist, maar vond een enorme 

rijkdom aan verhalen en anekdotes” 

vertelt Van Wijk. Hij sprak met fami-

lieleden, zocht naslagwerk in archie-

ven en las oude krantenartikelen en 

veilingboeken. Waardevolle informa-

tie haalde hij ook uit de dagboekjes 

van ome Henk die nauwgezet vanaf de 

jaren ’50 tot ’80 bijhield wat er in het 

bedrijf gebeurde. “Mooier materiaal is 

er bijna niet” motiveert Koen. “Want 

juist dagboeken geven een beeld van 

dichtbij, van alle twijfels en gevoelens.” 

Bij het schrijven van de tekst was het 

de kunst om drie lagen met elkaar 

te vervlechten; de geschiedenis van 

de familie, de ontwikkelingen in de 

tuinbouw en ook de algemene 

gebeurtenissen op nationaal 

en internationaal niveau. “Ik 

vond het een uitdaging om 

dit tot leven te brengen. Om 

de kleine familieverhalen vast 

te leggen en deze te verweven 

met iets grootser. Om zo kleur 

te geven aan de geschiedenis.”

Dynamische wereld

Zo biedt ‘Land van Glas’ een 

prachtig beeld van de historie 

van de Nederlandse groente- 

en snijbloementeelt. Dat start-

te op de koude grond, met wat 

broeibakken voorzien van plat 

glas, en uitgroeide naar steeds 

grotere kassencomplexen, uit-

gerust met de nieuwste technologie. 

Ook de opkomst van veilinghuizen, 

de groeiende exportmarkt en de roep 

om praktijkonderzoek en onderwijs 

worden in het boek belicht. Het ver-

haal toont de dynamische wereld van 

de glastuinbouw, in groot perspectief, 

maar ook in intieme familiesfeer. Een 

sober en karig leven waarin hard werd 

gewerkt. Zo kwam alleen ‘s zondags 

vlees op tafel, was de vakantie een 

dagje naar het strand, en hielp Koens 

moeder Riet ’s morgens in alle vroegte 

met de tomatenpluk voordat ze zelf 

aan de slag ging als onderwijzeres. 

Een typische plattelandsgeschiedenis die 

Van Wijk wilde vangen in zijn werk. “Toen 

ik bezig was dacht ik ‘dit is wel heel gaaf. 

Alle feiten en puzzelstukjes worden een 

verhaal. Volgens mij ben ik dingen aan het 

doen die niet alle mensen weten, maar wel 

veel mensen iets zegt’.” 

Koen van Wijk (foto: Mario van Vliet)

Land van Glas, een familiegeschiedenis, 

uitgever Thomas Rap, Amsterdam

Zumba met Claudia
Dance with Claudia geeft vanaf 7 juni 

Zumbalessen op maandag- en woens-

dagavond in De Dobber in Korten-

hoef.  Instructrice Claudia Blom geeft 

al Zumba les sinds 2010 en is nu haar 

eigen dansschool begonnen. Zumba Fit-

ness is een combinatie van fitness- en 

dansbewegingen op latin- en wereld-

muziek zoals salsa, merengue, cumbia, 

calypso, reggeaton maar ook flamenco 

en hip hop. De opzwepende muziek en 

de leuke bewegingen zorgen ervoor dat 

je niet eens door hebt. Je kunt zonder 

aanmelden langskomen om te probe-

ren, een proefles is namelijk gratis. Voor 

meer informatie kunt u terecht op www.

DancewithClaudia.nl of www.facebook.

com/DancewithClaudia

Duurzame Jaarmarkt 
Natuurlijk Wijdemeren organiseert in 

samenwerking met Landgoed de Ra-

ding op zaterdag 17 juni tussen 10 en 

17 uur een duurzame jaarmarkt. De 

duurzame jaarmarkt biedt een veelzijdig 

aanbod aan allerlei leuke artikelen die te 

koop zijn en activiteiten die in het licht 

staan van mens, milieu, natuur en plaat-

selijke economie. Landgoed de Rading, 

Rading 1B, (op de grens van Hilversum 

en Loosdrecht). Zie ook: www.land-

goedderading.nl en www.natuurlijkwij-

demeren.nl 
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Nieuws Club 4711
Uitslagen + standen 

biljarten Maandag 29 

mei: M. Boelhouwer (4 

pt.), R. Boelhouwer (3 

pt.), M. Zieleman (3 pt.), 

J. van Greuningen (1 pt.), 

M. v.d. Velden (1 pt.), W. Clements (0 pt.) 

Stand aan kop: M. Zieleman 7-19, M. 

Boelhouwer 7-16, J. van Greuningen 7-16

Donderdag 1 juni: M. Verlaan (15 pt.), 

W. Clements (12 pt.), M. v.d. Velden (10 

pt.), H. Stalenhoef (9 pt.), M. Zieleman (7 

pt.), B. v.d. Gun (6 pt.), T. Otten (5 pt.)

Stand aan kop: W. Clements 4-40, M. 

Verlaan 4-35, B. v.d. Gun 4-32

Zaterdag 3 juni: J. van Wijnen (12 pt.), 

Mw. D. Giavarra (11 pt.), M. v.d. Velden 

(10 pt.), M. Zieleman (10 pt.), W. Cle-

ments (8 pt.), J. van Greuningen (6 pt.), 

K. Jacobs (6 pt.) Stand aan kop: J. van 

Wijnen 6-56, Mw. D. Giavarra 6-53, M. 

Zieleman 6-48

Programma

Donderdag 8 juni 19.30 uur: zomertoer-

nooi biljarten, zaterdag 10 juni 16.00 

uur: maandtoernooi koppelklaverjassen, 

maandag 12 juni 19.30 uur: lentecompe-

titie biljarten

Openingstijden café + contact

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur (ook voor niet-leden).

Telefoon: 06.20.40.80.58. 

Sport DOOR:  MARK HILBERTS

NEDERHORST DEN BERG- Els Meijers 

(52) is als wedstrijdsecretaris een spin 

in het web van het organisatiecomi-

té van de Bergse A&S Sprinttriatlon. 

Vanaf het moment dat de inschrij-

ving wordt opengesteld, is Els weke-

lijks bezig met het organisatiewerk. 

Zondag 18 juni om 1 uur is het zover!

“Dit jaar hebben zich 330 deelnemers 

ingeschreven voor de sprinttriatlon. Zij 

krijgen van mij een update met de laat-

ste wedstrijdgegevens. Ik zorg ervoor 

dat iedereen alle benodigdheden heeft 

om van start te kunnen gaan en ik regel 

de mutaties. Het is gaaf dat we vol zit-

ten. Als een deelnemer zich op het laat-

ste moment afmeldt door bijvoorbeeld 

ziekte, dan regel ik dat iemand wordt 

toegevoegd die op de reservelijst staat. 

Tijdens het evenement coördineer ik 

de tijdregistratie, de nummering in het 

Parc Fermé (wisselzone) en ben ik het 

aanspreekpunt voor de juryleden van 

de NTB”somt Els haar uitgebreide tak-

kenpakket op. 

Het begin

Els stond bij de eerste editie van de 

sprinttriatlon (in 1986) langs de kant 

als supporter van haar echtgenoot Ja-

cob. (Die als recordhouder geldt. Hij 

volbracht alle edities). Al snel werden 

de organisatietalenten van Els ontdekt 

en sindsdien maakt ze deel uit van het 

organisatieteam. Eerst bij de initia-

tiefnemers Ben Schoordijk en Jaap de 

Geus. Daarna organiseerde de Bergse 

IJsclub jarenlang de triatlon en sinds 

2011 is het stokje overgedragen aan 

de BRC, daar is Els ook actief als pen-

ningmeester. Els: “Ik houd van dingen 

regelen en bijstellen!”

Veranderingen

In de loop van de jaren zag Els op or-

ganisatiegebied veel veranderen, maar 

wat bleef, is de gezellige ambiance van 

het Bergse Zomerspektakel evenement. 

“In de beginjaren deden de bakker en 

de slager mee aan de triatlon op een 

gewone fiets, later werd alles professi-

oneler. Dat geldt ook voor onze orga-

nisatie. Tijdens de triatlon zijn er maar 

liefst 90 vrijwilligers in touw. Omdat we 

nu met twee startseries werken zien we 

dat de laagdrempeligheid van ons eve-

nement weer terugkomt. Dat past bij 

ons dorp. We hebben 

nu een mooie mix van 

wedstrijddeelnemers 

en meer recreatief in-

gestelde deelnemers. 

Martijn Boot uit Al-

mere wil dolgraag voor 

de derde keer op rij in 

Nederhorst den Berg winnen. En bij de 

dames zijn de Weesper tri-atletes De-

borah Schouten en Paula van der Pouw 

aan elkaar gewaagd. Dit jaar staan er 30 

Bergers op de startlijst. De lokale deel-

name vertoont weer een stijgende lijn! 

Bij de Bergse jeugd is de strijd – die er 

vroeger altijd was- helemaal terug. Gijs 

Bergman geldt als favoriet in het jonge-

renklassement, maar Rik Smits zit hem 

op de hielen. En wat dacht je van de 

zusjes Fenna en Mieke de Hollander?”

De kick 

Voor Els is het niet moeilijk te vertel-

len wat haar drijfveren zijn. “In de we-

ken na de triatlon krijg ik emails van 

sommige deelnemers met bedankjes 

dat het weer fantastisch voor elkaar 

was. In de regio heeft ons evenement 

een goede naam. En in het dorp zijn 

Els Meijers kijkt uit naar 
32e editie A&S sprinttriatlon

er zoveel mensen belangeloos betrokken 

bij het evenement. Een ondernemer als 

Henk Schuurman die je maar even hoeft 

te bellen en hij komt met zijn shovel. ‘De 

jongens’ van Enjoy Entertainment die het 

geluid verzorgen. En zo kan ik moeiteloos 

een hele lijst opnoemen. De sprinttriatlon 

is ‘gewoon’ kicken!” 

Verkeersmaatregelen 

Tussen 12.00 en 15.30 uur zijn afgesloten 

voor verkeer: Overmeerseweg, Dammer-

weg, Nieuwe Dammerweg, Spiegelweg en 

de Zanderijsluis. Vanaf de N236 is er geen 

doorgang in de richting Nederhorst den 

Berg en Weesp/Bussum. Er is een omlei-

ding aangegeven, via de Horn & Kuijer, de 

Nieuw Overmeerseweg, de Randweg en de 

Middenweg.  

Advies: De bewoners van Dammerweg 

(nummer 1 tot 59), het Ankeveensepad en 

de Vaartweg wordt geadviseerd om hun 

auto elders te parkeren. 

KORTENHOEF- ODIS Volleybal kan 

terugkijken op een bewogen ver-

enigingsjaar. In het begin van het 

seizoen heeft er een bestuurswissel 

plaatsgevonden van bijna het ge-

hele bestuur. Met frisse energie is 

het nieuwe bestuur aan de slag ge-

gaan om de vereniging weer te laten 

bloeien. 

Door concurrentie met de grotere 

clubs in de omgeving heeft ODIS Vol-

leybal het niet altijd makkelijk met be-

houd van leden. Toch blijft dit ook de 

kracht, een kleine vereniging betekent 

immers dat iedereen op seniorenni-

veau elkaar kent en dit komt de sfeer 

zeker ten goede.  

Afgelopen seizoen hebben de meeste 

teams zich weten te handhaven in hun 

klasse en zijn zelfs in de top 3 geëindigd 

van de poule. Binnen de club zijn er 

meerdere recreatieve toernooitjes ge-

speeld en begin maart vond de 

tweede editie plaats van Wijde-

meren Glow (indoor blacklight 

volleybaltoernooi). Hier deden 

teams uit de wijde omgeving 

aan mee, met zelfs teams uit 

Almere. Een van de grootste 

successen ligt nog in het ver-

schiet, namelijk Wijdemeren 

Beach, een driedaags event 

waarbij vrijwilligers van zowel ODIS 

als TV Westerveld en SV ’s-Graveland 

de handen ineen slaan. Dit vindt plaats 

op het parkeerterrein van Sporthal de 

Fuik in het laatste weekend van juni. 

Elke maandagavond in Sporthal de 

Fuik wordt de sport beoefend tot het 

begin van de zomervakantie. 

Klaar voor de zomer?

De club is met name nog op zoek naar 

jeugdleden om het meisjes C -team 

te versterken of een nieuw team op te 

starten. Om nieuwe leden aan te trek-

ken organiseert ODIS op maandag 12, 

19, 26 juni en 3 juli onder de noemer 

‘Klaar voor de zomer?’ volleybaltrai-

ning door een professionele trainer. 

Zo sla je geen flater op de camping of 

het strand. Deze trainingen zijn vrij 

toegankelijk, vooraf aanmelden is niet 

nodig. De hoop is dat mensen het zo 

leuk vinden om (weer) te spelen, dat ze 

na de zomer terugkomen als lid. Meer 

info: www.odis.nl; Facebook.nl/ODIS-

volleybal. 

ODIS Volleybal klaar voor de zomer 

NEDERHORST DEN BERG- Ook dit 

jaar is het Spotjes team weer aanwe-

zig bij het Voetbal Event. Dus meis-

jes en jongens als jullie papa heerlijk 

aan het voetballen is, gaan wij met 

zijn allen een voetbalspel maken. 

Hiermee kun je met je vriendjes of 

vriendinnetjes je eigen blaasvoetbal-

wedstrijdje spelen. We gaan weer knip-

pen en plakken totdat het een prachtig 

voetbalstadion is geworden. Is het klaar 

dan mag je of bij ons of thuis je eigen 

wedstrijd spelen. Wij zien jullie graag 

10 juni bij VV Nederhorst.  

Deze keer is de toegang gratis. Je krijgt 

ook nog een glaasje drinken en iets lek-

kers.

Van 10.00 tot 13.00 uur met een vrije 

inloop.

Spotjes bij Voetbal Event
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Sport DOOR:  HERMAN STUIJVER

KORTENHOEF- Ook deze zomer orga-

niseren ODIS Volleybal, SV ’s-Grave-

land en TV Westerveld in het laatste 

weekend van juni het Wijdemeren 

Beach Event. De parkeerplaats van 

sporthal De Fuik wordt op 23, 24 en 

25 juni met ruim 300 kuub zand om-

gedoopt tot Wijdemeren Beach. De 

voorbereidingen zijn in volle gang 

en met de inschrijvingen loopt het 

prima. Het Beachvolleybal toernooi 

is zelfs met 35 teams al helemaal vol-

geboekt. 

Op vrijdagavond 23 juni van 15.00 tot 

22.00 uur is er Beachtennis voor jeugd 

en senioren. Een relatief nieuwe maar 

bijzonder spectaculaire tennisvariant 

in wedstrijden van 2 tegen 2 (heren, 

dames, jongens en meisjes, geen mix). 

Met een speciaal beachtennisracket en 

een wat lichtere, zachte bal (de organi-

satie regelt deze materialen). Ervaring 

niet verplicht, dus niets staat je in de 

weg om deel te nemen. De jeugd (12 

t/m 17 jaar) speelt van 15.00 tot 17.00 

uur, de senioren (vanaf 18 jaar) spelen 

van 17.00 tot 22.00 uur. Inschrijven kan 

via www.wijdemerenbeach.nl. 

Beachvolley 

Op  zaterdag 24 juni van organiseert 

ODIS Volleybal van 09.30 tot 17.30 

uur haar 6e  Beachvolleybal toernooi. 

Dit toernooi wordt vooral gekenmerkt 

door de plezierfactor. Hoewel iedereen 

natuurlijk wel wil winnen, vinden wij 

het pas een geslaagd evenement als ie-

dereen het naar zijn of haar zin heeft. 

Het deelnemersveld is inmiddels com-

pleet, maar kom gerust kijken!

Footvolley 

In teams van 4 personen heb je één 

opdracht: zorg er-

voor dat de bal niet 

op jouw helft op de 

grond komt maar 

wel op die van de 

tegenstander. En 

vooral: gebruik 

daarbij niet je ar-

men en handen. Er 

is nog ruimte voor 

drie teams dus, 

schrijf je snel in op 

www.wijdemeren-

beach.nl. Footvol-

ley is van 12.30 tot 

17.00 uur op zondag 25 juni 

Panna Knock out

Op zondag 25 juni kunnen jongens en 

meisjes van 8 t/m 18 jaar, elkaar uitda-

gen voor een 1 tegen 1 duel in sporthal 

De Fuik in Kortenhoef. Het toernooi 

start om 14.00 uur en duurt tot 17.00 

uur. Vanaf 13.30 uur kunnen deelne-

mers zich ter plekke inschrijven. Kijk 

voor meer info op de website.

Dit evenement wordt mogelijk ge-

maakt door de sponsorbijdrage van 

verschillende bedrijven uit de regio en 

de vele vrijwilligers zullen in de week 

voorafgaand aan het evenement weer 

druk zijn met de opbouw en organisa-

tie. Info: www.wijdemerenbeach.nl.

Wijdemeren Beach Event

Inschrijven kan nog

WIJDEMEREN- Op 22 juni neemt 

Rick Bos de handbike- handschoen 

op. Hij gaat de uitdaging aan om in 

het Oostenrijkse Kaunertal met zijn 

handbike een afstand van 20 km. te 

overbruggen van 1100 m. naar 2150 

m. hoogte, met stijgingspercenta-

ges tussen 4 en 14%. Het verhaal 

van een gehandicapte sporter met 

een enorme drive en wilskracht.

Op 23 februari 1990 werd Rick Bos 

op zijn motor aangereden. Als gevolg 

daarvan kreeg hij een dwarslaesie, een 

totale verlamming vanaf zijn borst. Al 

27 jaar beweegt de 53-jarige zich voort 

in een rolstoel. Hij is een trainingsbeest 

die verslaafd is aan het racen met hand-

bike. “Ik zou het liefst elke dag gaan, 

maar dat is niet goed voor je spieren. 

Ik ga nu twee dagen achter elkaar, dan 

een rustdag, dan weer twee dagen, en-

zovoort.” Rick maakt dan gemiddeld 

rondjes van ongeveer 50 tot 70 km, 

bijvoorbeeld rond het Gooimeer via 

Almere, terug naar Loosdrecht. Het 

is niet verwonderlijk dat hij over een 

uitstekende conditie beschikt. “Dat ik 

sterke armen heb, is logisch. Maar mijn 

conditie is ook goed. Tijdens de inspan-

ningstest bleek dat ik met de spieren in 

mijn armen net zoveel zuurstof naar 

mijn bloed kon pompen als een valide 

man van mijn leeftijd met zijn benen. 

Dit is redelijk bijzonder gezien je met 

je benen 70 tot 80% van je spieren ge-

bruikt en met je armen 30 tot 40. Zijn 

hartslag kan oplopen tot 170, doch bij 

aankomst is dat al na een paar minuten 

gezakt naar 90. 

De prestatie is des te opmerkelijker, 

omdat deze sportman vorig jaar nog 

doodziek was. Hij werd getroffen door 

een huideigen bacterie, 14 x is hij op-

genomen in het ziekenhuis, uiteindelijk 

is het gelukt door middel van een anti-

bioticaspuit elke 14 dagen de bacterie 

onder de duim te krijgen. Dit wordt 

nog wel even spannend: volgende week 

krijgt hij de laatste spuit en dan is het 

afwachten of het goed blijft gaan. “Ik 

mag wel zeggen dat ik een enorme 

wilskracht heb. Die trainingen vormen 

voor mij een ontlading, ik kan mij dan 

volledig concentreren op dat handbi-

ken. Heerlijk!”

De grote dag

Na 3000 km. trainen is donderdag 22 

juni de grote dag. Deze Handbike Bat-

tle met 100 sporters in diverse klassen 

met verschillende beperkingen wordt 

geheel medisch begeleid. Door een 

team onder leiding van een arts die 

met een afstudeerstudie het belang van 

sporten voor gehandicapten wil onder-

zoeken. Rick en de anderen hebben al 

diverse tests afgelegd. Uit de cijfers zal 

dan blijken welke lichame-

lijke gevolgen hun inspan-

ningen hebben. De wedstrijd 

wordt georganiseerd door 

acht Nederlandse revalidatie-

instellingen. 

Niet alleen Ricks partner en 

andere familieleden gaan 

mee naar Oostenrijk, ook zijn 

buddy Evelien Schipperen zal 

hem bergop begeleiden. Want 

achteruit rollen op een steile 

berg is niet de bedoeling. 

Daarnaast is zijn fietsenma-

ker Frontline uit Brummen 

van de partij, die heeft namelijk een 

handbike ontworpen, waardoor hij 

zichzelf kan verplaatsen van fiets naar 

rolstoel en andersom, Rick heeft het 

eerste productiemodel. Dat scheelt heel 

veel tilwerk en dat willen andere hand-

bikers vast ook weleens zien. 

Zonder hulp van diverse sponsors zou 

Rick niet mee kunnen doen. Naast 

familie en vrienden waren het Fysio-

praktikum Loosdrecht, Kluswijs, Van 

Elst assuranties, Floberg Makelaars en 

makelaardij De Witte Raaf zo vriende-

lijk om te steunen. En bij de Jumbo aan 

de Noodweg kunnen de lege flessen-

bonnetjes naar zijn doel gaan. Wilt u 

ook helpen of meer weten? Mail naar: 

rickpbos@gmail.com. 

Rick Bos pakt de handbike-handschoen op

(rechts) Rick Bos met trainingsmaatje 

Willem Klaucke in Kootwijk

Alpe d’ HuZes
Het is team Chalet.nl Vakantiewonin-

gen gelukt om bijna € 40.000 op te halen 

voor het KWF. Terugkijkend op Alpe ‘d 

HuZes 2017 is men trots op de presta-

ties. Ankie en Astrid beklommen 2x de 

Alpe (30 km.), Tamara, Ilse en Bas 1x. 

Esther en Rogier fietsten 4x omhoog en 

Lonneke en Gerard 5x. Hartelijk dank 

aan alle supporters en sponsors. Voor 

het laatste gaatje naar de 40.000: https://

deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/ge-

rardkoelink

Fietsgilde ‘t Gooi
Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 10 juni de 

dagtocht Floris V (richting Muiderslot), 

vertrek om 10.00 uur van Station Bus-

sum Zuid (hotelzijde).   Via Weesp en 

Muiden fietsen we naar het Muiderslot 

en vervolgens langs het Naardermeer 

weer terug naar Bussum. 

Op woensdag 14 juni de dagtocht Naar-

der Eng, vertrek 10.00 uur vanaf Stati-

on Bussum Zuid (hotelzijde). Naast de 

Naardereng, een van de weinig overge-

bleven, relatief gave engen van het Gooi, 

neemt de Vestingsstad Naarden een 

centrale plaats in tijdens deze tocht. 

Kosten: € 3,00 p.p. Zelf zorg te dragen 

voor een lunchpakket. Meer info: www.

fietsgilde.nl

Op woensdag 14 juni is er een program-

ma i.s.m bij Museum Hofland (13.00 

u.). In het museum is er een presenta-

tie bijwonen over het ‘Ontstaan van het 

Gooi’. Het Fietsgilde staat om 14.30 uur 

klaar bij het Museum om u een fiets-

tocht aan te bieden die geheel aansluit 

bij hetgeen u in het begin van de middag 

heeft gezien en gehoord.  U fietst via de 

verschillende relevante landschapsken-

merken en bent ca. 16.00 uur  terug bij 

het Museum.

Kosten: € 9,- p.p. Aanmelden: info@geo-

logischmuseumhofland.nl;  Geologisch 

Museum Hofland, Hilversumseweg 51, 

1251 EW Laren
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Inschrijven touwtrekken 
Horstermeer135-feest
De inschrijving voor het touwtrekken op 

zondag 27 augustus a.s. is geopend. Wil 

je meedoen en Team van Wijk (kampi-

oen 2007) verslaan, schrijf je team dan 

via e-mail als volgt in bij info@boerde-

rijdehorst.nl :

1. Geef de volledige namen van alle 6 

teamleden op, plus de naam van je team; 

2. Maak een foto van je team en stuur 

deze als bijlage mee; 3. Geef in één zin 

weer waarom jullie Team van Wijk gaan 

verslaan.  E-mail dit alles naar: info@

boerderijdehorst.nl

De organisatie verwacht dat ook dames-

teams zich gaan inschrijven, want er is 

een damespoule. Er is een volgorde van 

inschrijving en we hebben een maxi-

mum aantal teams, dus wees er snel bij.

Uiteraard zijn we voor ons feestweek-

end op zoek naar sponsoren. Wilt u 

een steentje bijdragen om dit feest weer 

onvergetelijk te maken dan kunt u zich 

melden bij Pieter-Willem Lam: pwlam@

hetnet.nl

Het Van Wijk- team oefent 

zelfs ’s nachts als voorbereiding

Sport

NEDERHORST DEN BERG- Onder gro-

te belangstelling werden de deelne-

mers aan de 33e editie van de Bergse 

Avondvierdaagse binnengehaald. 

Vier dagen wandelen langs de mooi-

ste plekjes van Nederhorst den Berg 

werd op de laatste etappe bekroond 

met een glorieuze ontvangst. Maar 

liefst 275 wandelaars namen deel aan 

het wandelevenement van de IJsclub 

Nederhorst den Berg. Een record!

Joke Callenbach die de organisatie 

leidde sprak van een zeer geslaagd 

evenement en roemde de inzet van 

alle vrijwilligers. Ondanks de weg-

werkzaamheden in het centrum van 

Nederhorst den Berg en de lastige om-

leidingsroute door het dorp slaagde de 

organisatie er toch in om de wandel-

tocht over het ‘vertrouwde’ parcours te 

leiden. 

De fraaie, zomerse, weersomstandighe-

den zorgden niet allen voor lachende 

gezichten bij de Bergse IJsclub, dat 

kwam ook door de goede vertegen-

woordiging van de Bergse schooljeugd 

bij de avondvierdaagse. Een grote stoet 

van kinderen, ouders en opa’s en oma’s 

passeerde trots de finish op de Voor-

straat. Een enkele ouder verzuchtte 

daar buiten het gehoor van het kroost 

dat vier dagen achter elkaar tien kilo-

meter wandelen nog niet mee viel… 

Op de gezichten van de meeste kinde-

ren was geen spoor van vermoeidheid 

af te lezen. Met zichtbaar genoegen 

namen zij het bloemetje in ontvangst 

dat uitgedeeld werd door de in ‘zomer 

en winter’ enthousiaste ijsclubvrijwil-

ligers. Zij zijn er weer in geslaagd om 

het evenement van sfeer te voorzien, 

ook toonde de organisatie oog te heb-

ben voor de toekomst. 

“Dit jaar kunnen de 

wandelaars, elke dag, 

voorafgaand aan de 

tocht de wandelroute 

op de facebookpagina 

van de ijsclub bekijken, 

digitaal inschrijven en 

wordt op de fraaie her-

inneringsmedaille in-

gegraveerd hoe vaak de 

vierdaagse is volbracht!”, 

meldt Joke Callenbach 

enthousiast. Daarbij 

noemde ze ook de sponsorbijdrage die 

de RABO-bank Wijdemeren leverde 

aan het belangrijke en verbindende 

breedtesportevenement in het dorp.

Een zorg voor de organisatie betreft de 

etappe over de Horstermeerdijk, waar-

bij naar verluidt een (nieuwe) bewoner 

Recordaantal deelnemers Bergse Avond4daagse

DOOR: MARK HILBERTS

beweert dat het openbaar dijklichaam ter 

hoogte van de kruising met de Machine-

weg niet openbaar toegankelijk zou zijn? 

De ijsclub heeft hierover al navraag gedaan 

bij Waternet, de beheerder van het gebied. 

Bij de Bergse avondvierdaagse hoort een 

rondje over de Horstermeerdijk. Aan tradi-

ties moet je niet sleutelen!

Op vrijdagavond 9 en zaterdag 10 

juni wordt met het VVN Multinal 

Voetbal Event het voetbalseizoen 

afgesloten. 

DOOR:  AD VAN BENSCHOP

Verleden week werden alle jeugdteams 

gehuldigd en zijn alle titels in de ver-

schillende categorieën uitgereikt. Ko-

mend weekend zullen er minimaal 20 

teams gaan strijden om de fraaie Mul-

tinal- wisselbeker. Het wedstrijdpro-

gramma wordt onderverdeeld in twee 

categorieën, een prestatiegerichte en 

een recreatieve poule. Naast de voet-

balwedstrijden zijn er tal van activitei-

ten met als een van de hoogtepunten de 

feestavond op vrijdag met het optreden 

van de band Hottub Heroes. De band 

brengt een knallende lichtshow en een 

spectaculaire tour langs de beste pop-, 

rock- en dance-hits. De toegang is gra-

tis en iedereen is van harte welkom.

Programma 

Vrijdagavond 9 juni: 18.00 – 21.00 uur: 

wedstrijdprogramma; 18.00 uur: bar-

becue; 21.30 – 001.00 uur: feestavond 

met Hottub Heroes. 

Zaterdag 10 juni: 10.30 – 15.30 uur: 

wedstrijdprogramma. 13.00 uur: bar-

becue; 15.40 uur: prijsuitreiking; 16.00  

– 16.20 uur: finale. Aansluitend prijs-

uitreiking Multinal Bokaal en Fairplay. 

Voor de kids: 10.00  – 12.00 uur; knut-

selen van 4 – 11 jaar o.l.v. De Spotjes bij 

Kidswereld; springkussen. 

Oefenwedstrijden jeugdelftallen

De komende twee weken worden er 

voor de oudste selectieteams nog wed-

strijden gespeeld in de nieuwe samen-

stelling. Zo spelen de JO19-1 nog tegen 

Saestum, AS’80 en OSM’75 en JO17-1 

Voetballen in Nederhorst 

Afsluiting seizoen met Voetbal Event
tegen Waterwijk.

Voor info: www.vvnederhorst.org

De voetbalactiviteiten vonden de 

afgelopen week plaats buiten het 

eigen complex. Op verschillende 

plaatsen gingen sportieve prestaties 

samen met een flinke dosis kame-

raadschap tussen spelers, begelei-

ders en meegereisde ouders.

DOOR:  MARC DEGEKAMP

Hattem Trophy

JO17-1, JO15-1 en JO15-2 vertrok-

ken vrijdag naar Hattem. Waar JO17-1 

zich na een goede eerste toernooidag 

plaatste voor de ‘Champions League’, 

waarin het de strijd om de 5e/6e plaats 

verloor tegen Drachten. JO15-1 speel-

de een constant toernooi en werd 2e 

in de Europa League en de JO15-2 6e 

in de First League.

North Limburg Trophy

JO17-3 en JO13-1 speelden in Noord- 

Limburg. Op de tweede dag had 

JO17-3 een beetje pech dat een Duitse 

tegenstander verstek liet gaan. Van 

de resterende twee wedstrijden in de 

troostfinalepoule werd er 1x gewon-

nen en 1x verloren. JO13-1 verdiende 

op de eerste dag een plaats in de fina-

lepoule. De tweede dag was na de eer-

ste een zware en zo eindigde het team 

als 8e.

Maastricht Trophy

De verste reis maakte JO12-1 dat in 

een jeugdherberg in Genk verbleef en 

op zaterdag en zondag in Maastricht 

speelde. De finalepoule bleef buiten 

bereik, maar zondag werd een mooie 

3e plaats in de Europa League behaald.

Super F Toernooi

De JO9-1 nam deel aan het Super F 

Toernooi bij ‘t Gooi, waar het een hele 

lange toernooidag beleefde met hele 

sterke tegenstanders, waarvan één 

keer gewonnen werd.

Erelid Cees Schouten overleden

Afgelopen vrijdag is oud-voorzitter, 

voormalig penningmeester en erelid 

van onze vereniging Cees Schouten 

overleden. Hij was 70 jaar (!) lid van 

onze vereniging en is in die tijd altijd 

zeer betrokken geweest. Hij volgde tot 

het laatst de wedstrijden van het eerste 

elftal en was een graag geziene gast in 

de bestuurskamer. Het lijdt geen twij-

fel dat ons een club-icoon is ontvallen. 

Op onze website staat een in memo-

riam.

Voetballen in ’s-Graveland 

Jeugd op toernee door Nederland
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Crescendo-stroopwafels
Traditiegetrouw komt muziekvereni-

ging Crescendo huis aan huis hun over-

heerlijke stroopwafels weer verkopen.

De prijs is onveranderd 2,50 euro voor 

10 overheerlijke, goudeerlijke stroop-

wafels, waar u nog steeds de vingers bij 

aflikt. Ze komen op donderdagavond 

8 juni bij u langs tussen 19:00 en 21:00 

uur. Zorgt u er a.u.b. voor dat u (klein) 

geld in huis heeft, dan zorgen de muzi-

kanten voor de stroopwafels.

Mocht u hen gemist hebben en toch 

wel graag stroopwafels kopen, kunt u 

altijd telefonisch contact opnemen met 

Christel Verberne, 0294-254925.Met 

het kopen van stroopwafels zorgt u er-

voor dat er muziek blijft in Crescendo. 

Alvast hartelijk dank en eet smakelijk.

Open dag 
Zorgeloos wonen in Bussum en Weesp 

op zaterdag 10 juni. Bent u benieuwd 

naar Zorgeloos wonen bij Vivium?

Op zaterdag 10 juni staan de deuren 

open van 3 Zorgeloos wonen-locaties. 

U kunt kennismaken met Oversingel in 

Weesp en De Gooise Warande en Go-

delinde in Bussum. U bent van harte 

welkom tussen 10.00 en 13.00 uur!

 Uw eigen appartement, om fijn op 

uzelf te kunnen zijn. Dat is Zorgeloos 

wonen van Vivium.

Geen traditioneel verzorgingshuis, 

maar een comfortabel thuis, met de 

service en zorg die u wilt of nodig heeft.

En verandert uw situatie in de toe-

komst? Dan verandert de zorg met u 

mee. Zodat u zo lang mogelijk zelfstan-

dig kunt blijven wonen.

Meer informatie vindt u op 

www.vivium.nl/opendag

Dat was een vreemde gewaarwording 

voor de tennissers van Westerveld: 

een koe ontspannen wandelend over het sportcomplex. Gelukkig wisten behulpzame 

agrariërs het nieuwsgierige beest terug te loodsen naar de wei (foto: Emile Bakker). 

Wijdemeren in Beeld
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Rustige 29e Driedorpenloop
KORTENHOEF- ANKEVEEN- Op eer-

ste Pinksterdag kende de Rabobank 

Driedorpenloop een rustig verloop 

met slechts 510 deelnemers, hoewel 

menig hardloopwedstrijd blij zou 

zijn met dit aantal. Ook prezen diver-

se lopers de strakke organisatie van 

deze 29e editie. Tezamen met een 

zonnetje en een frisse bries ideale 

omstandigheden voor snelle tijden. 

Dat gold zeker voor Tijs den Hol-

lander die binnen 5 minuten de an-

derhalve kilometer afrondde. Deze 

11-jarige GAC-atleet traint drie keer 

per week en is gespecialiseerd op de 

1000 meter. In de categorie ‘meisjes’ 

won de Ankeveense Aniek van Rijn. 

Bij de BandenMaat Kidsrun tot 8 jaar 

wonnen Eva van Lammeren en Quint 

Kuiper. Niet alleen de Regenboog had 

een team in rode shirts, ook kinderop-

vang Thuis Bij was in het paars ruim 

vertegenwoordigd, evenals de sportieve 

bandenfirma BandenMaat van de Can-

nenburgerweg. De afvaardiging van de 

GAC uit Hilversum leek kleiner dan in 

het verleden. 

Wie door de startlijsten scrolt, telt 

algauw ruim 153 Kortenhoevers, ge-

volgd door talloze ’s-Gravelanders, An-

keveners en Bergers, een echte lokale 

loop dus. Hoewel er ook deelnemers 

waren uit de Filippijnen, Slowakije, 

Polen, Duitsland en Oostenrijk. Op de 

4 km. was Utrechter Reinout van der 

Bock bijna anderhalve minuut sneller 

dan zijn opponenten en was 

Maaike Bakker van Thuis 

Bij terecht heel blij met haar 

1e plaats. Ook de winnaar 

van de 7 km., Jos Broekhuis 

had een snelle tijd, namelijk 

minder dan 25 minuten. 

Hilversumse Faye van de 

Roer leverde een toppres-

tatie door als 13- jarige alle 

vrouwen achter zich te laten. 

Leuk was dat bijna de hele 

familie Bakker, Noud, Jits, 

Taeke en Wietse, van de par-

tij was en ze ontliepen elkaar 

bijna niets. Ook waardering voor Arjan 

van Loenen die samen met zijn Kerstin 

Schleiner binnen 3 kwartier over de 

finish kwam. De Bussumse buren An-

neke Esman en Rein Kempen kwamen 

zwalkend over de eindstreep, maar 

herstelden zich snel. “Het heeft vooral 

te maken met mijn evenwichtsorgaan” 

zei Rein die zijn hoorapparaat had uit-

geschakeld.  

Een nieuw fenomeen waar presenta-

toren Willem Degekamp en Menno 

van den Brand enthousiast over waren, 

zijn de tussentijdse voorspellingen wie 

als eerste zou kunnen eindigen en wat 

de tijd zou kunnen worden. Gelukkig 

bleken de berekeningen niet altijd juist, 

want niet Raimon Knip werd eerste op 

de 12 km. doch de Pool Tomasz Ma-

jkovski. De veteranen Rob Fecken en 

Raimon Knip werden knap 2e en 3e. 

Ghyta Dentz uit Amsterdam had on-

derweg haar ogen uit gekeken van de 

mooie natuur en was content over de 

ontvangst in de dorpen. Ondertussen 

eindigde ze ook nog als winnares bij de 

vrouwen op de 12 km.

De eindstrijd op de halve marathon 

was heel spannend. Twintig kilome-

ters gingen Jeroen Mast en Arnoud 

Bijlsma zij aan zij. Uiteindelijk ging 

eerstgenoemde er in de laatste meters 

vandoor en werd eerste in 1 uur en 21 

minuten, kort daarop gevolgd door ex-

Kortenhoever Bijlsma. Bij de vrouwen 

was de Duitse Bianka Martini eerste. 

Traditiegetrouw kwam Peter Smit als 

allerlaatste loper binnen op 21 km. 

maar wel ruim binnen de limiet. 

Daarna was het feest voor Dirks Sport-

café met de Neuteblazers, dat hadden 

de sporters, maar zeker ook alle vrij-

willigers dik verdiend. Op naar de 30e 

Drie Dorpen Loop. 

Tijs den Hollander binnen 5 minuten




