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Laatste raad Gebiedsakkoord Dirk van den Broek Sailwise Taalvrijwilligers

WIJDEMEREN- Vanaf deze week zul-

len alle inwoners van Wijdemeren 

het cursusboekje van het Kursus 

Projekt Loosdrecht ontvangen. Een 

stampvolle gids met een groot aan-

bod aan cursussen, lezingen en ex-

cursies waar voor iedereen iets bij 

zit. Laagdrempelig en gevarieerd. 

Limoncello maken, porselein be-

schilderen, Zen-meditatie, schaats-

verhalen van Angelo Damo, een 

rondleiding door een vrouwenge-

vangenis en een kinder SUP-tour, 

plus 81 andere mogelijkheden. 

Het Kursus Projekt werd begin jaren 

’70 opgericht, vandaar die 2x -K-  in 

de naam. Duizenden mensen hebben 

sindsdien meegedaan, jaarlijks zijn er 

ongeveer 1100 deelnemers. En niet al-

leen uit Loosdrecht, ook van ver daar 

buiten. Dat heeft alles te maken met 

de unieke opzet waarin op een gezel-

lige manier samen wordt gewerkt om 

iets te leren, te bekijken, te bespreken, 

te doen of te maken. Alles wordt 100 

% gedaan door vrijwilligers. Niet al-

leen de ‘lesgevers’ maar ook heeft elke 

cursus een vaste vrijwillige begeleider. 

Vandaar dat de kosten relatief laag zijn. 

Inschrijven gaat ook nog ouderwets, je 

sluit gewoon aan in de rij op zaterdag 

2 september tussen 10 en 12 uur bij 

het 3-Luik in Loosdrecht of op dins-

dagavond 7 september tussen 19.30 en 

20.30 uur. Daarna telefonisch bij de be-

geleider. Ook handje contantje betalen. 

Voor-inschrijven, daar doen ze niet aan 

bij het KPL, want eerlijk aanmelden 

gaat vóór alles. 

Populair

Beeldhouwen, schilderen, porselein 

beschilderen zijn al decennia populair 

evenals de zeven dinsdagavonden zen 

meditatie en mindfulness van Frederik 

van Meer ‘voor iedereen die de geneug-

ten van een stille geest en de verrukkin-

gen van het Nu wil beleven’. Die zitten 

elk jaar vol. Ook het brandweertje spe-

len voor de kids is een topper! 

Koken slaat altijd aan. Zo laat Joep 

Frijdal u een Indische rijsttafel of een 

origineel Japans diner bereiden en kunt 

u ook Peruaans, Egyptisch of Italiaans 

op culinaire wijze aan de slag. Taal-

kundig kunt u uw kennis verrijken in 

het Duits, Spaans, Engels of Frans. Wie 

zijn creativiteit wil uitbreiden kan naast 

de kerststukjes proberen of schilderen 

met bijenwas of handgeschept papier 

maken leuk is. Naast het smeden en 

tal van schildercursussen (snel portret, 

aquarel en vrij schilderen). Natuurlijk 

hoort ‘bewegen’ er ook bij, van Zumba 

tot Tai-Chi. 

Excursies en lezingen

Een paar uur op pad om iets te zien, 

behoort ook tot de mogelijkheden: een 

vaartocht naar de aalscholvers in het 

Naardermeer, de ‘moeders in detentie’ 

in Nieuwersluis of een Kruidenwan-

deling. Elk jaar is er een nieuwe serie 

eenmalige lezingen zoals ‘EHBO bij 

huisdieren’ en over ‘de zin en onzin 

van voedselhypes’. Angelo Damo staat 

bekend om zijn sappige verhalen. Hij 

was vroeger een goede schaatser / wiel-

renner en ondernemer in graniet. Deze 

Kursusprojekt Loosdrecht mag u niet missen

Kortenhoever met Italiaanse roots kan u 

een avond vermaken.  

Nieuw

Het KPL kent een lange traditie, maar staat 

beslist niet stil. Elk seizoen zijn er nieuwe 

cursussen, dit jaar zelfs 57 van de 87! Wik-

kelarmband maken, Amsterdam als di-

amantstad, 3D wijn-kaas-proeverij enz. 

Herman Stuijver wil u in drie avonden iets 

vertellen over de Middeleeuwse literatuur, 

terug naar Karel ende Elegast of Mariken 

van Nieumeghen. Mmmm Limoncello! Er 

zijn weinig dingen lekkerder dan een glas 

ijskoude limoncello. Tijdens deze work-

shop maken Maire van der Meulen en Sa-

bine Hendriks samen met u dit heerlijke 

drankje.

Meedoen

U hebt nog bijna twee maanden om na te 

denken waar u aan mee wilt doen. In het 

gele gidsje staan ook de regels over betalen, 

annuleren en andere bijbehorende zaken. 

Het bestuur en vrijwilligers van het KPL 

verdienen in ieder geval een compliment 

voor hun inzet om de inwoners van de vijf 

dorpen samen te brengen. 

Zie ook: www.kploosdrecht.nl 

KORTENHOEF- CDA- raadsleden 

Rosalie van Rijn, Jan-Willem Nienhuis 

en Eric Torsing hadden er zelfs een 

duik voor over in het koude nat van 

de Zuwe.

Ze wilden namelijk eigenhandig aan-

tonen dat het zwemmen bij het Zu-

westrandje aan de Vreelandseweg niet 

altijd prettig is en zelfs gevaarlijk. De 

bodem schijnt bezaaid te zijn met ste-

nen, gruis en zelfs stukken beton met 

uitstekend ijzer. Het drietal haalde er 

heel wat bouwafval uit. Een filmpje op 

Facebook in de serie Roos in de Raad 

maakt dit duidelijk. Het CDA- trio 

trok ook landelijke aandacht, dezelfde 

avond waren de beelden te zien bij Ji-

nek op NPO-1. Het CDA wil graag dat 

de gemeente Wijdemeren ingrijpt om 

de bodem schoon te maken. 

Het zwemmende afvalteam werd al de 

volgende dag op hun wenken bediend 

door partijgenoot wethouder Reijn. 

Die berichtte dat hij direct opdracht 

heeft gegeven om het puin machinaal 

te laten verwijderen en nieuw zand te 

laten storten. Het is een spoedmaat-

regel, omdat het zand steeds blijft 

uitspoelen. Een structurele oplossing 

is nodig, bijvoorbeeld door de aanleg 

van een golfbreker. Dat wil Wijdeme-

ren vóór de zomer 2018 realiseren.  

Zwemmen bij Zuwestrandje gevaarlijk?
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 16 juli: 09.30 uur: 
 L. Wenneker.
◗ St. Martinus     
 Wo. 12 juli: 19.00 uur: J. Dresmé,
 Za. 15 juli: 19.00 uur: 
 B. van Wilgenburg.
◗ OLV Hemelvaart 
 Do. 13 juli: 09.30 uur: J. Dresmé,
 Zo. 16 juli: 09.30 uur: J. Dresmé.

Verzorgingshuizen 
◗  Veenstaete 
 Vr. 14 juli: 15.30 uur:  J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 16 juli: 10.00 uur: 
 Dhr. A. Beeftink.
◗ De Graankorrel   
 Zo. 16 juli: 10.00 uur:  
 Ds. E. de Waard.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 16 juli: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 16 juli: 09.30 uur:  
 Drs. H.A. Post.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Zo. 16 juli: geen dienst   

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 16 juli: 10.00 uur: N. Groot 
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 16 juli: 10.00 uur: leesdienst
  
 

WANNEER TIJD WAT WAAR
do. 13 juli 19.30 u. Optreden BMOL en BlueZ Veenstaete, Kortenhoef
do. 13 juli 20.00 u. Opheffi  ngsvergadering St. Curtevenne Oude School, Kortenhoef
za. 15 juli 11.00 u. Zomerfeest speeltuin De Eekhoorn Elb. Mooylaan 31, Kortenhoef
za. 15 juli 11.00 u. Jeu de Boules Toernooi ASV ’91 ASV- sportcomplex, Ankeveen
za. 15 juli 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
zo. 16 juli 11.00 u. Oerrr Watersafari NM, Bez.centr, ’s-Graveland
zo. 16 juli 15.30 u. Meneer Monster, kindertheater Tuin kasteel De Nederhorst
zo. 16 juli 20.00 u. Vive Piaf, muziektheater Tuin kasteel De Nederhorst
21-23 juli 11.00 u. Wonderfeel, klassiek Muziekfestival Schaep en Burgh,’s-Graveland
za. 22 juli 12.00 u. Willibrord- en Hemelvaartkerk Open Kerken Nederhorst den Berg
za. 29 juli 14.00 u. Oerrr Watersafari NM, Bez.centr, ‘s-Graveland

Activiteiten agenda

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

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Afwezig van maandag 24  juli tot vrijdag 11 augustus 2017

Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher

Voor SPOEDGEVALLEN
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan1, tel. 251854

Denkt u er aan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur 

‘s ochtends afgeven bij de assistente van Huisartspraktijk Overmeer

In TV Magazine o.a. vrijwilligerswerk in de Zandzee in Bussum, 
open dag bij de Reddingsbrigade in Naarden, de eerste kunst-
markt in Bussum en zomerbeelden; In RegioHub gaat het over 
mensen met verward gedrag; HilversumsNieuws, NH en GooiTV 
presenteren het tweewekelijks gesprek met Pieter Broertjes, 
burgemeester van Hilversum. 
Ziggo digitaal kanaal 41 / Ziggo analoog kanaal 45; zie ook: 
www.gooitv.nl (en You Tube en Facebook)

Programma GooiTV

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

Gezocht Havenmeester
Loosdrecht
50-plusser, 40 uur p/w

� info@globalsupply.nl

� 0485 551153

Functie-eisen:

-netjes, accuraat

-ervaring met computer

-handy-man

-woonachtig in omgeving

-ervaring is een pré

Taken:

-controle vd jachthaven

-klusjes aanpakken
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

De raad vergaderde urenlang over belang-

rijke zaken (foto: Douwe van Essen//WWK)

WIJDEMEREN- Aan het eind van 

een lange raadsvergadering ston-

den er na twaalven nog vier moties 

op de agenda. Waarvan twee zeer 

belangrijke over de toekomst van 

Wijdemeren. Het waren waarschijn-

lijk de allerlaatste kansen om als ge-

meenteraad eensgezind de provin-

cie tegemoet te treden om een fusie 

met Hilversum tegen te houden. Het 

eindigde in chaos.

Coalitiepartijen CDA en Dorpsbelan-

gen wilden dat de provincie de fusie-

procedure zou stoppen en dat Wijde-

meren zelf de regie behoudt door of 

met Hilversum of met Gooise Meren 

(Bussum, Naarden, Muiden) een amb-

telijke samenwerking aan te gaan, ui-

terlijk in 2020. Tot 2024 wordt beke-

ken of onze gemeente dan voldoende 

bestuurskracht heeft. Tien van de 19 

raadsleden stemden tegen, omdat ze het 

‘niet haalbaar’ vonden of ‘te laat.’ Onaf-

hankelijk Liberaal Robby Israel zag een 

‘imposante draai van het CDA’ en Joost 

Boermans van D66 noemde het ‘een 

snelweg naar een fusie’,  omdat hierna 

een bestuurlijke fusie zou volgen. Dat 

had gedeputeerde Van der Hoek ook 

gezegd. DLP ‘er Gert Zagt had getwij-

feld, maar was toch afgehaakt, want 

hiermee werd ‘de handdoek in de ring 

gegooid.’ Zijn partij blijft lonken naar de 

provincie Utrecht. Met enige dramatiek 

riep CDA ‘er Jan-Willem Nienhuis dat 

‘deze nacht in de geschiedenisboeken 

zou verschijnen als het einde van Wij-

demeren’.

Het werd nog spannender bij een vol-

gende motie. Daarin kondigde D66 

aan dat de gemeenteraad één gemeente 

Gooi en Vechtstreek als toekomst-

richting ziet. Naast een lijst met over-

wegingen zei Boermans dat zijn partij 

altijd tegen een fusie met alleen Hilver-

sum was geweest. Bovendien was het 

figuurlijk gezien vijf voor 12, er moet 

iets gebeuren, anders bepaalt Haarlem 

de volgende stap. De motie leek het niet 

te halen. Totdat Boermans binnen de 

CDA- fractie in de lichaamstaal enige 

twijfel waarnam. Zeker nadat hun eigen 

motie was verworpen. Toen Nienhuis 

de hint gaf om de ambtelijke fusie van 

het Gooi als tussenstap op te nemen, 

verschoot fractieleider Verbruggen van 

kleur. CDA in verwarring, want ook 

Dik van Enk wilde erover nadenken. 

Boermans vroeg om een schorsing, die 

kwam er om 00.35 uur. Koortsachtig 

overleg binnen het CDA, waar ieder-

een vrij mocht stemmen. Boermans 

wijzigde de motie zodanig dat een fusie 

van twee gemeenten niet als hinderlijke 

tussenstap werd gezien. Toen was Stan 

Poels (PvdA/GrL) bereid de motie te 

steunen. Maar de gehoopte stemmen 

van een paar dissidente CDA ‘ers kwa-

men er niet. Volgens Dik van Enk om-

dat het onmogelijk was om last minute 

op dit tijdstip en met deze snelheid een 

weloverwogen besluit te nemen. Robby 

Israel vond een behandeling op deze 

manier ‘beschamend’ zodat alleen D66, 

PvdA/GrL en VVD (6 stemmen) vóór 

waren. Zo begon een verdeelde raad de 

zomervakantie. 

‘Het einde van Wijdemeren’

Chaotische afloop gemeenteraad 

WIJDEMEREN- In 5 uur vergaderen 

nam de Wijdemeerse raad in de 

laatste vergadering voor de zomer-

vakantie een aantal belangrijke be-

sluiten. 

Het lang verwachte bestemmingsplan 

Horstermeer werd unaniem door de 

raad aangenomen, al waren er zeven 

amendementen die een tekstwijziging 

wilden. Er waren maar liefst 48 ziens-

wijzen tussen de stapels papier die 

toewijzen waar natuur, woningen, be-

drijven, schuren, recreatie en agrarisch 

werk zijn toegestaan. De Horstermeer-

polder, doorsneden door de Midden-

weg, is een kwetsbaar gebied, een van 

de laagste droogmakerijen van Ne-

derland, met bijzondere natuur en bij-

zondere mensen, zoals Stan Poels van 

PvdA/GrL. het verwoordde. Het laatste 

bestemmingsplan stamt uit 1993, het 

was hard nodig om in de ratjetoe van 

bebouwing orde te scheppen. 

Namens De Lokale Partij nam Gert 

Zagt het op voor inwoners die op cor-

recte wijze toestemming vroegen om te 

bouwen en nul op rekest kregen, terwijl 

anderen vaak op eigen houtje illegaal 

iets hebben neergezet wat dan ach-

teraf toegestaan wordt. Wethouder Re-

ijn wees alle wijzigingen af, hij beriep 

zich op de wet. “Al begrijp ik als pri-

vépersoon bepaalde wensen, ik moet 

me hier zeer precies aan de wet hou-

den.” Het begrip ‘plas-dras’ ligt in de 

Horstermeer erg gevoelig, de bewoners 

vrezen dat delen van de polder vernat 

worden. Dat willen ze beslist niet. En 

ook de Wijdemeerse politiek niet. Dus 

wilde de meerderheid van de raad dat 

die term uit het bestemmingsplan ver-

dween. Hoe Reijn ook pleitte dat het ju-

ridisch niet kon en dat hij in een over-

leg over een natuurplan met vijf andere 

instanties zou garanderen dat plasdras 

gewoon rietland was, het hielp niet. Be-

halve DLP en VVD stemden 16 van de 

19 raadsleden voor dat amendement. 

Bij garagebedrijf Snel mag de oprit wel 

verbreed worden en de bedrijfswoning 

van de familie Souverijn aan de Machi-

neweg wordt toegestaan, doch andere 

wijzigingen haalden het niet. 

Boerderij verplaatsen

Of het kasteelbestuur van de Harmine 

Wolters stichting een bezwaar zal in-

dienen bij de Raad van State is niet 

bekend. Maar de gemeenteraad stem-

de eensgezind voor verplaatsing van 

de boerderij van Verweij naar de Ei-

landseweg en dus ook voor de woning-

bouw op het Juliana-Bernhard Plein in 

Nederhorst den Berg. Wethouder Reijn 

meende dat door afbraak van de hui-

dige stal de zichtlijnen, waar het kas-

teelbestuur steeds op wees, juist beter 

Horstermeer, boerderij, IKC en organisatie 

Veel belangrijke besluiten in laatste raad 

worden. Boermans (D66) en Poels (PvdA/

GrL.) spraken over dilemma’s tussen natuur 

en agrarisch. Gert Zagts boerenhart juichte, 

Sieta Vermeulen (VVD) was tevreden over 

het dierenwelzijn met een grotere stal en 

Ria Hennis van Dorpsbelangen vond het 

weliswaar geen zichtpanorama, maar wel 

een kans op betere zichtlijnen. 

7,5 miljoen en 8 ton

Iedereen was vol lof over de twee Integrale 

Kindcentra die in Nieuw Loosdrecht zullen 

verrijzen. De Terpstra- en Rehobothschool 

krijgen op het terrein van de laatste een 

totaal gerenoveerd gebouw. Op het ter-

rein van de Sterrenwachter zal een nieuwe 

school worden gebouwd waar ook de Linde 

wordt gehuisvest. Beide IKC ‘s worden aan-

gevuld met kinderopvang van Eigen & Wij-

zer. Het kost 7,5 miljoen, maar de voordelen 

van toekomstbestendige scholen zijn dat 

waard, meende men. Op de huidige locaties 

van de Terpstra- en Lindeschool komen 

woningen, waarvan 1/3 sociaal. “Nu nog 

Nederhorst den Berg” zei Stan Poels, met 

een prognose voor 2018 van de Jozef-(187), 

Mr. Kremer- (134) en -Warinschool (92) 

die er alarmerend uitziet qua leerlingaan-

tallen. Ook stemde de raad unaniem voor 

8 ton voor een Plan Organisatieontwikke-

ling . Het had zelfs volgens CDA en PvdA/

GrL. een hamerstuk mogen zijn. Meer geld 

voor de opleiding van ambtenaren, het op 

orde brengen van het financieel beheer, een 

betere huisvesting en de aanstelling van 

een HR- manager (personeelszaken) zijn 

gewoon noodzakelijk, oordeelde men. Ver-

schillende raadsleden blikten terug voor 

een oorzaak van die armoedige stand van 

zaken. Hoe was die achterstand ontstaan? 

Burgemeester Ossel wilde het verleden los 

laten, hij wil als procesbegeleider veel tijd 

en energie investeren in het huidige perso-

neel. “Het moet van de grond komen” zei hij 

ferm. 
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www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

De Triboulet: voor al uw gou-

den en zilveren sieraden. Geo-

pend van wo t/m za van 11.00-

16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 

Weesp Kunstgebitten en repara-

ties klaar terwijl u wacht (ind. mo-

gelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 

SZ Weesp. Tel. 0294-418722

WILT U UW AUTO VERKOPEN?

Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

LIEVER BLOEMEN

Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!

Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

AB FAAS VERHUIZINGEN

Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 

Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.

www.abfaasverhuizingen.nl

Helmut Smits voor al uw tuin-

aanleg/onderhoud, snoeiwerk 

en (sier)bestrating. 

Tel. 0294-254598. 

MET NAALD EN DRAAD

Voor veranderwerk van kleding

en het maken van Gordijnen en

Vouwgordijnen.

Anneke de Kwant, Ankeveen

035-6562959 / 06-51997751

Hoveniersbedrijf André Bosson: 

Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 

bomen/stoppels, verhakselen 

tuinafval. Bel 06-43086321.

TIMMERBEDRIJF BOSSON

Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

 

Lion Hoveniersbedr. BV 

Tuinaanleg, -onderhoud, 

bestratingen, grondverzet, 

gazonrenovatie, verhuur van 

minigravers, shovel en hoog-

werker 12 m. Tel. 0294-253848  

www.lionhoveniers.nl  

RIEKO

VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice

Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.

Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

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, re-

paratie, uitbreiding, installatie, 

onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 

Ankeveen, Tel: 035-6560059, @: 

info@harrit.eu

Te Huur Wijdemeren

Prachtige bedrijfsunits

(2017) van 125, 187 en 312 m2

1e klas kantoren in ‘s-Graveland:

28 m2, 42 m2, 52 m2, 60 m2, 

100 m2, 185 m2. Info:

De Witte Raaf makelaars 

035-656 2624

Schilderwerk groot of klein,

binnen of buiten. Schilder 

PMC biedt u altijd een vrijblij-                            

vende offerte 06-53148137 of

0294-419844. 

Glazenwasserij E. de Boer

06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Niets leuker dan muziek 

die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 

Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Oven gedroogd, gestapeld 

Berkenhout Krat 1 m³ €130,-- .

Tel.: 06-22664828.

VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

“Aandacht voor Zorg”

Voetreflexzonetherapie; 

Ontspant en hersteld 

uw Balans

Stoelmassage; voor Nek,

Schouder,rug klachten

( zeer interessant voor 

bedrijven)

www.aandachtvoorzorg.nl

Eco Mobile Steam Car Wash

Wassen van de auto onder

het huis van de klant

06-47085157

Sloten & Inbraakbeveiliging

Verbouw& Timmerwerk

Bel Fred van Schaik 0294-252127

www.eclipsbouwbedrijf.nl

 Is uw pc veilig?

PC keuring en reparatie.

www.pc-wijdemeren.nl

Lid ICT keurmerk.

035-8884637

Restaurant Vlaar zoekt part-

time medewerkers bediening 

en afwassers.  Zoek je een leuke 

en afwisselende parttime baan 

in de horeca, stuur dan jouw 

CV naar info@restaurantvlaar.

nl  RESTAURANT VLAAR, 

Noordereinde 129 in ’s-Grave-

land

Wij ruimen gratis uw huis

en garage leeg in ruil

voor bruikbare spullen

Voor u een zorg minder!

06- 25 51 46 89

PHONEUSHOP NOORDEREINDE 9

Wij regelen uw mobiele

abonnement en toestel! 

Vakkundig en vrijblijvend

advies ook alle reparaties

Noordereinde 9 sGraveland

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Witgoed

Wasm. Koelkasten Fornuis

Tweede Loswal 12A

Hilversum 0356281965

VERANTWOORD AFVALLEN !!!

www.vetslank.com Ankeveen

0639825130 Irene Voshol

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

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

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

Binnenkort in City of Wesopa: 

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@versa-

welzijn.nl, of via 035-6231100.

Elke 1e woensdag v.d. maand 

(in augustus niet!) van 14-17 

uur: Repaircafé Wijdemeren. 

In de Brasserie van Veenstaete 

te K’hoef. Weggooien? Mooi 

niet! Zie: www.natuurlijkwij-

demeren.nl of bel: Marjolijn 

Bezemer: 06- 48545227.

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.

Behoefte aan een regelmatig 

bezoekje, een wandelinge-

tje? Humanitas biedt ‘vriend-

schappelijk huisbezoek’. Mail: 

tgooi@humanitas.nl of 035-

6286093.

Kom gezellig bridgen  op don-

derdagavond om 19.30 uur bij 

Bridgeclub Wijdemeren; lo-

catie Veenstaete,  K’hoef. Inl.: 

035-6561131 of www.bcwijde-

meren.nl

Sleutels
en 
sloten
service

Gordijnen en Raambekleding 

laminaat, PVC, tapijt, vinyl 

Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 

tel. 035-6562680

Aanleveren van tekst Kopij in Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de 

sluitingstijd: zondag 20.00 uur. Foto’s aanleveren als JPG bestand, 

let op de beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij
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Politiek DOOR: HERMAN STUIJVER

Integriteit Vuyk
WIJDEMEREN - De fractievoorzitters 

van De Lokale Partij en Onafhankelijk 

Liberaal en de raadsleden Zandbergen 

(DLP) en Vuyk (O-Lib) hebben verzocht 

een onderzoek te doen naar de gang van 

zaken rond de behandeling van het be-

stemmingsplan Horstermeer. 

Dit naar aanleiding van vragen over de 

integriteit van het raadslid Vuyk. De 

fractievoorzitters van de raad van Wij-

demeren hebben besloten dit verzoek te 

honoreren. De burgemeester zal met een 

extern bureau een onderzoek uitvoeren. 

De fractievoorzitters van de niet betrok-

ken partijen zullen een klankbordbord-

groep voor de burgemeester vormen. 

Verwachting is dat uiterlijk in september 

de conclusies en aanbevelingen beschik-

baar zijn. Deze moeten een helder beeld 

geven van deze kwestie en de procedure 

rondom integriteitsmeldingen in het al-

gemeen.   

KORTENHOEF- Dorpsbelangen is 

een partij van tradities. Waar volgens 

voorzitter Wiet van de Brink al jaren-

lang de laatste vergadering voor het 

zomerreces in Dirks Sportcafé wordt 

afgesloten met bitterballen.

Maar deze lokale partij wil niet alleen 

maar terug kijken. Daarom wordt de 

nieuwe fractieassistent Rob Duiker-

sloot uit Nederhorst den Berg met 

veel tromgeroffel binnen gehaald. Een 

jonkie van veertig, naar Wijdemeerse 

begrippen. Hoewel deze lokalen ook 

beschikken over de jonge politieke al-

lesvreter Mark van de Meer (30), een 

bestuurslid die bijna alle vergaderingen 

op de voet volgt. Rob is al vanaf 2002 

lid van DB, het is nog niet bekend wel-

ke taken hij op zich zal nemen. Na een 

persoonlijke observatie van de voorzit-

ter over het optreden van burgemees-

ter Ossel bij de eerste raadsvergadering 

vroeg hij zich af of het onderwerp 

‘zelfstandigheid’ ietwat in de vergetel-

heid was geraakt. “Fuseren mag niet 

gewoon worden. Daarvoor zijn we ooit 

opgericht, om de leefbaarheid van de 

dorpen in stand te houden. Daar knok-

ken we voor” zei een strijdlustige Van 

de Brink. 

Piet Ambachtsheer was ‘zich rot ge-

schrokken’ van het bericht dat wet-

houder Van Henten het bouwplan An-

keveensepad in Nederhorst den Berg 

‘voorlopig’ niet wil voortzetten. Piet 

heeft zich jaren uit de naad gewerkt om 

namens de ouderenbonden dit plan bij 

gemeente en woningcorporatie Gooi 

en Vechtstreek voor te bereiden. Dui-

delijk was dat Dorpsbelangen zich voor 

100% schaart achter de 12 senioren-

woningen, raadslid Ria Hennis wilde 

niet teveel kwijt over een gezamenlijk 

optreden met het CDA om alsnog het 

gemeentebestuur overstag te krijgen. 

Els Riebroek, al vanaf het prille begin 

actief lid, complimenteerde de afwe-

zige DB- wethouder Jan-Jaap de Kloet 

die zo goed begonnen 

is, ‘alsof hij het al jaren 

doet’. Fractievoorzitter 

René Voigt voegde er-

aan toe dat De Kloet 

‘heel goed weet wat hij 

wel en niet moet zeg-

gen´. 

Vervolgens besprak 

Voigt in samenspraak 

met Ria Hennis de 

raadsagenda van 6 juli. 

Ria voorzag nog een 

paar lastige details in het 

bestemmingsplan Horstermeer, maar 

zag geen beren op de weg voor wat 

betreft de verplaatsing van de boerde-

rij van de familie Verweij. Ze noemde 

de kritiek van het kasteelbestuur op 

de zichtlijnen ´kortzichtig´ en René 

vond 8 ton om de organisatie van Wij-

demeren te verbeteren heel veel geld, 

maar noodzakelijk. Temeer daar de 

gemeente dan sterker wordt als het om 

De beste bitterballen bij Dorpsbelangen

zelfstandigheid gaat. DB vindt het VVD-

initiatief voor de verkoop van gemeente-

lijk onroerend goed ´te ingewikkeld´ en 

houdt het liever bij wat het college nu doet. 

Dat is ook duidelijk, meende René Voigt. 

Voorts was Ria Hennis op haar typerende 

wijze lyrisch over de twee toekomstige 

Kindcentra in Nieuw Loosdrecht, Terpstra 

en Rehoboth samen in een vernieuwd ge-

bouw, Sterrenwachter en Linde in nieuwe 

locatie, samen met kinderopvang. Het 

twaalftal aanwezige leden stond volledig 

achter de fractie. Intussen was Joop Glijn, 

partijganger sinds jaar en dag, bijna klaar 

met de invulling van een foto van Dorps-

belangen uit de 80´er jaren. René Voigt met 

volle snor op de voorgrond, maar ook de 

overleden secretaris Cor van Dijk maakte 

deel uit van het nostalgische gezelschap. 

Nog een enkele naam bij een nummer en 

Joops missie voor de Historische Kring was 

geslaagd. Tijd voor een dronk op gastheer 

Dirk van den Broek die daarna niet karig 

was met de bitterballen. Hier geen roep om 

50% vegetarische hapjes. Het moet gezegd, 

beter dan bij Dorpsbelangen zul je ze niet 

snel tegenkomen. 

•  Rob Duikersloot uit Nederhorst den 

Berg werd geïnstalleerd als nieuwe 

fractieassistent namens Dorpsbelan-

gen;

•  Wethouder Reijn heeft na overleg met 

Natuurmonumenten een plannetje 

voor een nieuwe parkeerplek op de 

Corverslaan, zodat het conflict tussen 

Jagtlust en de bewoners erachter over 

de toegang mogelijk wordt opgelost;

•  De asbesthobbel aan de Oud Loos-

drechtsedijk blijft liggen. Natuurmo-

numenten voldoet aan de wettelijke 

eisen;

•  De procedure voor de verkoop van 

gemeentelijk onroerend goed wordt 

niet aangepast. Het initiatiefvoor-

stel van de VVD sneuvelde. Dat het 

bij de verkoop van de brandweerka-

zerne in Nederhorst den Berg on-

behoorlijk was gegaan, was voor de 

coalitiepartijen geen reden om deze 

collegebevoegdheid te veranderen. 

Sieta Vermeulen (VVD) hamerde op 

transparantie naar de burgers vooraf. 

Die openbaarheid was er voldoende, 

meende wethouder De Kloet; 

•  Eindelijk een succesje voor Gert Zagt 

van De Lokale Partij. De hele raad 

steunde zijn voorstel om een brief te 

sturen naar de Belastingsamenwer-

king Stichtse Vecht, Weesp, Wijde-

meren. Daarin staat klip en klaar dat 

Wijdemeren een bijdrage wenst te 

betalen die gelijk is of lager dan die 

van 2017. De BSWW wilde doodleuk 

voor 2018 een verhoging van 96.000 

euro. Dat wil de raad niet, los het 

maar op binnen de begroting, luidt 

het dwingende advies;

•  Behalve de VVD waren 17 raadsleden 

happy met het voorstel van CDA- ta-

lent Rosalie van Rijn om de Regionale 

Huisvestingsverordening aan te pas-

sen, zodat jongeren tot en met 25 jaar 

ook echt mee kunnen doen aan de 

verloting van woningen. Nu staat er 

in die regels dat het woonoppervlak 

maximaal 55 m2 mag zijn, maar die 

woningen zijn er nauwelijks in onze 

dorpen. Dus profiteren Wijdemeer-

ders niet van die verloting. Rosalie 

gaat langs de gemeenteraden om de 

wijziging door te zetten. Wethouder 

Van Henten wil hetzelfde als haar 

partijgenote, maar wil eerst een eva-

luatie van een experiment afwachten; 

•  Op één partij na heeft de raad inge-

stemd met € 30.000 om een kernen-

beleid op papier te zetten. De Lokale 

Partij was tegen, dat zou de voorop-

gezette fusie van de provincie verge-

makkelijken;

•  Er komt geen speciaal juridisch haal-

baarheidsonderzoek om te kijken 

of een kanaal met damwand in de 

Loenderveenseplas is toegestaan, 

voor een vaarverbinding Wijde Blik- 

Loosdrechtse plassen. Wethouder De 

Kloet verzekerde dat een dergelijke 

studie al is voorzien in de Milieu Ef-

fect Rapportage die over ± 4 maan-

den zal verschijnen. VVD, D66 en De 

Lokale Partij geloofden hem niet.

Nog meer politiek

Rob Duikersloot en Freek Ossel snel be-

vriend (foto: Douwe van Essen//WWK)

Ria Hennis, Wiet vd Brink en Mark vd Meer

’s-GRAVELAND- Het nieuwe strakke 

asfalt blinkt je tegemoet op het Zui-

dereind. Vanaf de Kanaalbrug tot en 

met wasserij Wallenburg, iets voor-

bij de kruising met de Burgerlaan. 

Overal 30 km., links en rechts gele 

uitwijkstroken, een smal wegdek, par-

keerplaatsen in overvloed, een nieuw 

trottoir, rood asfalt bij kruisingen. Ho-

pelijk zullen de ’s-Gravelanders trots 

zijn op een veiliger en comfortabeler 

Zuidereinde. Hulde aan de wegwer-

kers die bijna een maand eerder klaar 

zijn dan de geplande 5 augustus. Geen 

omleidingen meer vanaf Kortenhoef 

en Hilversum, kapper en bloemen-

magazijn weer volledig bereikbaar. 

Hoera, de verkeersstroom zal weer 24 

uur per dag, 7 dagen per week op gang 

komen. Dat dan weer wel. 

Zuidereinde-Zuid klaar
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Hink-stap-sprong 
naar de bakker!
Marathonbrood

€ 2,95 

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Opinie 

Houd projectontwikkelaars 
buiten het Groene Hart 

KORTENHOEF- Het Repair 

Café in de Brasserie van 

Veenstaete in Kortenhoef 

voldoet nog steeds aan een 

behoefte. In augustus ne-

men de reparateurs een keer 

vrij, maar op woensdag 6 

september is de werkplaats 

weer open tussen 14.00 en 

17.00 uur. 

Terwijl een bewoner van Veen-

staete blij naar haar wekker 

kijkt waar Jaap Hartenberg de 

batterijen heeft verwisseld, bui-

gen Pim Schuffelen en Cees 

Meester zich over het koffiezet-

apparaat van Freek Visser. De 

Tossino liet wel een rood lichtje 

knipperen, maar verder deed 

het ding niets. De handleiding 

biedt ook geen oplossing. Pim 

en Jaap maken het apparaat 

open, maar kunnen niet zien 

wat er aan de hand is. Voort-

aan zal Freek gebruik moeten 

maken van z’n 2e apparaat, aan 

koffie drinken dus geen gebrek. 

Bij de heggenschaar van een 

mevrouw blijkt dat de oplader 

niet functioneert. Marjolijn 

Bezemer van Natuurlijk Wij-

demeren, een van de initiatief-

nemers, heeft binnen de kortste 

keren op haar smartphone op-

gezocht wat een nieuwe Gar-

dena- accu kost. Mevrouw mag 

zelfs bij Pim privé even langs 

komen om ‘m erin te laten zet-

ten. 

Cees Meester vertelt dat het 

Repair Café zijn beperkingen 

heeft. “We kunnen niet hier 

uren bezig zijn met een kapot 

apparaat. Thuis zou ik alles 

uit elkaar halen en net zo lang 

rommelen tot ik een oplossing 

heb. Ik pieker er zelfs ’s nachts 

over. Over dat ene schroefje.” 

Ex-tandarts Henk Bast weigert 

ook om zijn huishoudelijk ap-

paratuur zomaar bij het afval-

depot van de GAD bij Crailo 

af te geven. Hij hoopt op een 

tweede leven van zijn kruimel-

dief die ook dienst kan doen 

als stofzuiger. Iedereen kijkt 

ademloos toe hoe Pim de mi-

ni-schroefjes los peutert. Ook 

hier blijkt de stroomtoevoer 

het probleem. Bast bedankt de 

heren voor hun diagnose en 

verzekert hen dat hij zelf een 

andere oplader zal aanschaffen. 

Het Repair Café is en blijft nut-

tig, al blijft de garantie tot de 

voordeur.  

Repair Café heeft altijd werk

Het bouwen van zo’n 175 wo-

ningen voor starters en door-

stromers zal onder de meeste 

inwoners van Nederhorst 

den Berg op weinig weer-

stand stuiten. Voor de locatie 

waarop de nieuwbouw moet 

plaatsvinden ligt dat anders. 

Ontwikkelaar Kennemerland 

zwengelt de discussie aan met 

het voornemen om aan de 

noordzijde van de Horn en 

Kuijerpolder 175 woningen 

te realiseren. Het Haarlemse 

bedrijf dat al jaren eigenaar 

is van zeven hectare grond in 

deze polder probeert na ini-

tiatieven eind jaren negentig 

opnieuw voet aan de grond te 

krijgen voor zijn bouwplannen 

in het dorp. Directeur Gideon 

Kwint van Kennemerland 

meldde onlangs in de Gooi en 

Eemlander ‘binnenkort de ge-

meenteraad van Wijdemeren 

wil enthousiasmeren voor zijn 

plannen.’ Het is onvermijdelijk 

dat woonwijken in Nederhorst 

den Berg uitgebreid moeten 

worden om te voorzien in de 

woonbehoefte. Vooral de (re-

latieve) grootschaligheid van 

de bouwplannen van Kwint in 

de Horn en Kuijerpolder doen 

afbreuk aan het landschap-

pelijk karakter van het gebied. 

De polder biedt weliswaar een 

uitstekende mogelijkheid om 

snel, relatief goedkoop en ef-

ficiënt te voorzien in huizen 

voor starters en doorstromers. 

Maar met de plannen wordt 

voorbijgegaan aan de ultieme 

inspanning die geleverd moe-

ten worden om kernwaarden 

als natuur en ruimte in Wijde-

meren zoveel mogelijk intact 

te laten. In het dorpscentrum 

van Nederhorst den Berg is er 

voldoende ruimte te vinden 

voor de bouw van minimaal 75 

woningen, als er creatief wordt 

omgegaan met de invulling 

van de schaarse ruimte. Buiten 

het centrum zijn er ook ge-

schikte locaties te vinden zoals 

bij Camping de Vechtoever. 

Door innovatief te denken is 

het ook mogelijk om op be-

perkte schaal nieuwe woon-

mogelijkheden te introduceren 

die passend zijn in de (lande-

lijke) omgeving. Op geschikte 

plekken in de Spiegelplas, de 

Vecht, het Hilversums kanaal 

en in de Horstermeerpolder 

kunnen bijvoorbeeld ‘drijven-

de woningen’ gesitueerd wor-

den die voorzien in integrale 

oplossing voor meervoudig 

ruimtegebruik. Bouwen moet 

niet alleen gericht zijn op het 

realiseren van huizen, maar 

ook op de toekomst van een 

gebied en zijn inwoners.    

DOOR: MARK HILBERTS

 Voor een verrassend assortiment:

 - BOERENKAAS

 - NOORD-HOLLANDSE KAAS

 - GEITEN KAAS

 - BUITENLANDSE KAAS

 - MINDER VETTE KAAS

 - MINDER ZOUTE KAAS

 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;

op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 

www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

JAN DE WIT
Verkoop, reparatie & onderhoud aanhangwagen en onderdelen

Koninginneweg 26 • 1241 CT Kortenhoef • tel.: 035 - 656 23 70
www.dewitaanhangwagens.nl

Kort nieuws

Bridgeclub La Porta Salute. 

Kom gezellig bridgen op de 

maandagavond om 19.30 uur 

in De Bergplaats in Ned. den 

Berg. Inl. 06-11102092.

Bridgeclub Nederhorst. Wilt u 

leren bridgen? Informeer vrij-

blijvend. Ook nieuwe gevor-

derde leden zijn welkom bij 

onze bridgeavonden op don-

derdag in De Bergplaats. Info: 

0634106030 of bridgeclub-

nederhorst@live.nl
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Natuur

WIJDEMEREN- Vorige week don-

derdag hebben de bestuur-

ders van de provincies Noord 

Holland en Utrecht, de gemeen-

ten Wijdemeren, Stichtse Vecht en 

Hilversum, Natuurmonumenten, 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

en het Plassenschap Loosdrecht 

e.o. de intentie uitgesproken om in 

het najaar, na goedkeuring van het 

gebiedsakkoord en de daarbij be-

horende financiële bijdragen door 

de betrokken Provinciale Staten, ge-

meenteraden en dagelijks en alge-

mene besturen, tot formele onder-

tekening van het gebiedsakkoord 

over te gaan.

De Oostelijke Vechtplassen vormen  

een prachtig gebied waar natuur, cul-

tuurhistorie en recreatie elkaar ont-

moeten. Maar dit gebied kampt al ja-

ren met gecompliceerde problemen. 

Kwaliteit en beheer van natuur, water 

en openbare ruimte laten te wensen 

over. De watersport- en recreatiesector 

blijven achter en er is een groot bag-

gerprobleem in de Loosdrechtse Plas-

sen. Het oplossen daarvan vormt een 

enorme uitdaging voor de betrokken 

overheden, recreatieondernemers, be-

heerders en gebruikers van het gebied. 

Betrokken partijen hebben elkaar op-

gezocht om samen te zoeken naar op-

lossingen. Dit gebiedsakkoord moet 

leiden tot een duurzame verbetering 

van natuur- en waterkwaliteit en zal 

een stimulans zijn voor de watersport- 

en recreatiesector. 

Maatregelen

De maatregelen uit het gebiedsak-

koord zijn onder meer baggeren in de 

Loosdrechtse Plassen, waarbij de bag-

ger wordt gebruikt om legakkers te 

herstellen en nieuw nat rietland aan te 

leggen, het versterken van het recrea-

tief routenetwerk voor varen, fietsen 

en wandelen, het moderniseren van de 

recreatiesector, de aanleg van nieuwe 

natuurgebieden en het verbeteren van 

de natuur- en waterkwaliteit. De maat-

regelen uit het gebiedsakkoord zijn 

soms ingrijpend en raken veel partijen. 

Er wordt naar gestreefd zo goed moge-

lijk rekening te houden met de vele ver-

schillende belangen. De projecten uit 

het gebiedsakkoord worden na onder-

tekening uitgewerkt. Bij de uitwerking 

is er volop ruimte voor belanghebben-

den om mee te denken. Cees Loggen 

(gedeputeerde provincie Noord-Hol-

land), Mariëtte Pennarts (gedeputeerde 

provincie Utrecht), Pieter Kruiswijk 

(bestuurder Waterschap Amstel, Gooi 

en Vecht), Jan-Jaap de Kloet (wet-

Voorgenomen om gebiedsakkoord te ondertekenen

houder Wijdemeren), Pieter de Groene 

(wethouder Stichtse Vecht), Nicolien van 

Vroonhoven (wethouder Hilversum), Wil-

lem Hellevoort (Natuurmonumenten) en 

Freek Ossel (voorzitter Plassenschap Loos-

drecht e.o.) waren de ondertekenaars van 

de intentieverklaring. Alle 21 partijen zul-

len naar verwacht in oktober het daadwer-

kelijke Gebiedsakkoord ondertekenen. 

Voor de financiering van de in het gebieds-

akkoord opgenomen uitvoeringsprojecten 

is in totaal ruim 77 miljoen euro benodigd. 

Provincie Noord-Holland/Krabmedia

HAARLEM- De bevolking in Noord-

Holland groeit van 2,8 miljoen inwo-

ners in 2017 naar bijna 3,2 miljoen in 

2040. Het grootste deel van de groei 

zit in het zuiden van de provincie; 

vooral in en rondom Amsterdam 

neemt de bevolking fors toe. 

Tegelijkertijd vergrijst de bevolking 

in de hele provincie. Ook het aantal 

huishoudens neemt hierdoor toe, 

dit zorgt voor een groei van de wo-

ningbehoefte van 212.000 wonin-

gen.

Deze gegevens komen uit de provinci-

ale bevolkingsprognose 2017-2040, die 

inzicht geven in de verwachte demo-

grafische ontwikkelingen. Gedeputeer-

de Joke Geldhof: “Noord-Holland staat 

voor een forse bevolkingstoename. En 

daarmee komt ook een grote woning-

bouwopgave. De vraag naar extra wo-

ningen ligt met name in de stedelijke 

omgeving. De prognose kan de regio’s 

helpen te bepalen waar aan welk soort 

woningen het meest behoefte is. Daar-

door kunnen zij beter aansluiten op de 

toenemende vraag.”

Amsterdam populair

De regio Amsterdam is bij uitstek po-

pulair en trekt bewoners uit grote delen 

van Nederland. Met name het aantal 

vrouwen dat studeert en werkt is de 

afgelopen decennia gestegen. Zij ver-

huizen op jonge leeftijd, ook uit andere 

provincies, naar Amsterdam en blijven 

hierna vaak in Noord-Holland wonen. 

Ook vanuit het buitenland komen veel 

nieuwe inwoners naar Noord-Holland. 

Deels door asielmigratie, maar vooral 

vanwege werk en studie.

Grijs

In de toekomst neemt vooral het aan-

tal alleenstaande ouderen toe, huis-

houdens worden kleiner en het aan-

tal bewoners per woning neemt af. In 

combinatie met bevolkingsgroei zijn 

hierdoor in alle regio’s van Noord-

Holland nog extra woningen nodig. 

Ondanks de instroom van jonge men-

sen, vergrijst ook in Noord-Holland de 

bevolking. De bevolkingsgroei tot 2040 

bestaat voor 77% uit inwoners van 65 

jaar en ouder en de huishoudensgroei 

zit bijna volledig bij oudere paren en 

alleenstaande huishoudens. Het aantal 

jongeren en gezinnen met kinderen 

neemt in het zuiden nauwelijks toe en 

daalt in Noord-Holland Noord. Door 

de verhoging van de AOW-leeftijd 

neemt het aantal werkende ouderen 

toe en wordt de daling van de beroeps-

bevolking enigszins gecompenseerd. 

Vraag naar woningen blijft groot

Malafide bedrijven
WIJDEMEREN- De politie vraagt aan-

dacht voor het volgende. Afgelopen we-

ken komen er berichten binnen van ma-

lafide bedrijven die deur aan deur hun 

diensten aanbieden. In Kortenhoef is er 

nog een gezin voor ruim 10.000 euro 

opgelicht. Vaak moet er vooraf al be-

taald worden en lopen de kosten gedu-

rende de werkzaamheden alleen maar 

op. Het gaat om allerlei soorten werk, 

van dakgootreparatie, tuinrenovatie, tot 

het isoleren van spouwmuren. Ga niet 

in zee met deze ‘heren’ en maak hiervan 

melding bij de politie.

Gooi en Vechtstreek

Jarenlang kende de regio Gooi en Vechts-

treek een vertrekoverschot. Als gevolg van 

restrictief beleid was de woningbouw in 

de regio onvoldoende om de groei van het 

aantal inwoners bij te houden. Inwoners 

verhuisden uit de regio naar Flevoland en 

Utrecht. Sinds een aantal jaren is dit veran-

derd en is de vestiging in de regio hoger dan 

het vertrek. Door de aantrekkelijke groene 

woonomgeving is de vraag naar woningen 

groot. Het aantal inwoners neemt toe met 

ongeveer 18.000 en het aantal huishoudens 

stijgt met 13.500.

NEDERHORST DEN BERG- 

Donderdag 5 juli vroeg in de middag 

werd er een aanvang gemaakt om de 

Voorstraat in Nederhorst den Berg 

met zijn winkelgebied af te sluiten 

voor het verkeer. 

De bewoners en winkeliers met hun 

leveranciers krijgen een sleutel. Tijdens 

de werkzaamheden aan de doorgaande 

weg aldaar wordt er nogal eens gebruik 

gemaakt van de smalle Voorstraat om 

de omleidingen 

door de Horn & 

Kuijerpolder te ont-

wijken. Met als ge-

volg dat het winke-

lende publiek toch 

moet oppassen voor 

diegene die met hun 

automobiel deze 

sluiproute gebruikte. Hier is gelukkig 

nu een einde aan gekomen. Het was 

inzender Gert Hendrikcx opgevallen 

dat de witte paaltjes er Amsterdams uit 

zien. Nederhorst toch als buitenwijk 

van Amsterdam?

Voorstraat op slot
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Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 12.00 uur.  Tarieven € 0,53 per mm per ko-
lom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color. Kolombreedtes zijn 1 kolom 
43 mm en 2 kolommen 90 mm.

FAMILIEBERICHTEN

Tot ons verdriet hebben we afscheid moeten nemen van 

Sjaan Kempers

Samen hebben we veel kaart- en skiplezier gehad.

We zullen je missen, maar de herinnering blijft.

We wensen Hans, de kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Een laatste lieve groet van Krijn en Wilma Voorn

06 4021 4021
WWW.ARENSVASTGOED.NL

TE KOOP MIDDENWEG 74-a
NEDERHORST DEN BERG

Uniek vrijstaand woonhuis gelegen op een perceel
van ruim 10.000 m2 met veel privacy

• Een prachtig uitzicht
• Paardestal en rijbak
• Uitermate geschikt voor families en/of zelfstandigen
   die hun beroep aan huis willen uitoefenen

VRAAGPRIJS: € 990.000,00 k.k.  

Kort nieuws

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.

Zomaar binnenlopen voor 

koffie en een praatje met een 

paar gezellige mensen? Elke 

1e en 3e woensdag v.d. maand 

v.a. 10 uur in de Bergplaats a.d. 

Kerkstraat.

Elke woensdag v.a. 13.15 uur 

Bridge-instuif in de Bergplaats 

te Ned. den Berg. Inl. 0294-

253103.

Elke vrijdag v.a. 19.30 uur 

‘Mannenavond’ in het Soc. 

Cultureel Centrum a.d. 

Blijklaan in Ned. den Berg. 

Gastheer Fouad nodigt alle 

mannen van harte uit.

Cultureel Centrum Neder-

horst den Berg nieuwe cursus-

sen/lezingen/workshops www.

bergsecultuur.nl

Biljartclub Keu 60+ zoekt ver-

sterking. Op 3 niveaus biljar-

ten op di.-, wo.,- en do.middag 

in sporthal Eikenrode, Loos-

drecht. Vr. vrij spelen. Meldt u 

aan:06-24435899.

DE SPOTFABRIEK. Kijk voor 

de data van alle activiteiten 

van Spotjes, Spotpourri, Open 

Atelier, Handwerkatelier op 

www.despotfabriek.nl

Scholen

NEDERHORST DEN BERG- De 

leerlingen van groep 8 van 

de Mr.Kremerschool hadden 

een bijzonder afscheidsfeest 

van de basisschool. 

Hun ouders hadden een feest 

georganiseerd. De kinderen 

werden opgehaald met een 

limousine, kregen een zeven-

gangen galadiner en daarna 

en fantastische disco met een 

echte dj. De fotografen van 

Jantine&Lianne Fotografie 

hebben alles vastgelegd en de 

kinderen konden zich in de 

fotoboot de hele avond laten 

fotograferen. Later op de avond 

hebben de ouders het feest af-

gesloten met een borrel en een 

laat dance met de kinderen. 

Ook zij zijn samen met hun 

zoon of dochter op de foto ge-

zet. En geweldig en onvergete-

lijk afscheid van de basisschool. 

Limo voor groep 8

Oordoppen in...

Naam:   

Lajos

Leeftijd:  
41

Uit:   

Kortenhoef

Gespot op:  
Middenweg, 

Nederhorst den Berg

Favoriet plekje: 
Corversbos

Luistert naar:  
Oliver Moldan feat. 

Jasmine Ash - 

High & Low 

(via Spotify)

Telefoon:  
Windows Phone
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Veiligheid DOOR: HERMAN STUIJVER

Dirk van den Broek haakt af bij de brandweer
KORTENHOEF- Op 1 juli jl. stopte 

Dirk van den Broek na 34 jaar bij de 

brandweerpost ’s-Graveland. Geen 

officieel afscheid voor de 61-jarige. 

Die daar geen behoefte aan heeft, 

omdat hij zijn bedenkingen heeft 

bij de gang van zaken. Toch heeft-

ie een fantastische tijd gehad, met 

heel veel ingrijpende ervaringen.

“Kijk, laat ik maar direct open zijn. Ik 

heb mijn bezwaren ook in een brief 

aan Johan van der Zwan (commandant 

Gooi en Vechtstreek- red.) verteld. Ik 

heb het zelfs toegelicht in een gesprek. 

Hij begrijpt mij. Het komt erop neer 

dat ik vind dat de druk op die kleine 

groep vrijwilligers veel te groot wordt. 

Plus dat ik moeite heb met een aantal 

nieuwe ontwikkelingen.” Dirk laat zijn 

pieper zien waarop van dag tot dag in 

kleur staat aangegeven wie wel en wie 

niet beschikbaar is. Bij een onderbezet-

te post moeten er minder mensen meer 

taken uitvoeren.“Je moet eigenlijk al-

tijd overdag beschikbaar zijn.” Wat ook 

een rol speelt bij Dirks ongenoegen 

is dat een brandweerman anno 2017 

aan steeds meer regels en protocollen 

is gebonden, het voelt als een keurslijf. 

“Daar pas ik niet meer in, jongeren 

waarschijnlijk wel. Ik vond het teveel.” 

Tot slot gebiedt de eerlijkheid te zeggen 

dat de fysieke test waaraan de brand-

weerlieden worden onderworpen erg 

pittig is. Al was het traplopen met zwa-

re bepakking geen probleem voor de 

horeca-uitbater, bij een bestrijdingstest 

kwam hij uit op een herexamen. Toch 

wil hij niet te lang stilstaan bij de rede-

nen van zijn vertrek, want Dirk had 34 

prachtige jaren.

Vriendenclub

Toen de boerenzoon werd uitgeloot 

voor militaire dienst, werd hij opge-

roepen om als vervanging bij de dienst 

Bescherming Bevolking te verschijnen. 

Dat stelde weinig voor, dus was hij blij 

dat hij een 3-jarige opleiding kon vol-

gen bij de ’s-Gravelandse brandweer. 

“Cor van de Velden was nog com-

mandant van die post. Het werd al snel 

een vriendengroep van een man of 30 

die gemotiveerd aan de slag ging. Zo 

bouwden we zelf een voertuig.” Namen 

die opkomen zijn Andries Oranje, Roel 

Boomkens, Fokke de Vries, Henny de 

Haan, Adri van de Pol, Jan Spaargaren, 

Johan Pot, Kees Schaap,  enz. 

“Mijn eerste brand was bij een toenma-

lig café aan de Middenweg, naast een 

houtfabriek. Dat zal ik nooit meer ver-

geten. Of bij Boco, het chemisch bedrijf 

op de Middenweg. Toen stond ik met 

een waterkanon bij de huizen ernaast.” 

Bij Dirk komen heel veel herinnerin-

gen op. “Weet je, bij sommige uitruk-

ken is het schrikken . Toen ik hoorde 

dat er een man op de Leeuwenlaan nr. 

13 onwel was geworden, dacht ik direct 

aan mijn vader, die woonde daar toen. 

Het bleek Ferry Staal te zijn die door 

een hypo van zijn paard viel en dood 

in de sloot werd aangetroffen.” Ook ziet 

Dirk nog regelmatig de beelden op z’n 

netvlies van de vele auto-ongevallen op 

de Loodijk en Vreelandseweg, vaak met 

dodelijke afloop. “Je hoort wel stoere 

verhalen, maar na afloop zijn er heel 

wat traantjes gevloeid. Bepaalde din-

gen blijven altijd bij je. Elke brandweer-

man draagt een rugzak bij zich. Ik moet 

wel zeggen dat tegenwoordig de nazorg 

heel goed geregeld is.”

Afscheid

“Ik zal het missen. De kameraadschap, 

het samen uitgaan, de wedstrijden, de 

sterke verhalen. Bijvoorbeeld dat wij bij 

de brandweer Bussum een staf hadden 

gepikt en dat die pas na een jaar terug 

werd gevonden. Dat soort geintjes.” Ei-

genlijk had Dirk wel professioneel brand-

weerman willen worden. Je komt op plek-

ken waar een ander nooit komt: kerktorens, 

villa’s en liftschachten. Hij kan wel een boek 

vullen met talloze anekdotes. Zoals die keer 

dat hij zo hard op de fiets vanaf boerderij 

Stofbergen de Smidsbrug op vloog dat hij 

door een auto werd geschept. Zijn maten 

passeerden net, Dirk sprong in de spuitwa-

gen en pikte op de terugweg zijn fiets weer 

op. Toen kon dat allemaal nog. 

“Het is zwaar. Je moet erg gemotiveerd zijn 

om het vol te houden. Ik heb het gered en ik 

had het voor geen goud willen missen.” Wie 

weet, komt er toch nog een feestje, Dirk van 

den Broek kennende. 

REGIO- Woningcorporatie Het Gooi 

en Omstreken ligt goed op schema 

met de realisatie van haar volkshuis-

vestelijke ambities. Ook is de corpo-

ratie financieel gezond. Dit blijkt uit 

het Jaarverslag 2016. 

In 2016 is opnieuw hard gewerkt aan 

comfortabel en betaalbaar wonen in 

de regio’s Gooi en Vechtstreek en Eem-

land. Zo heeft Het Gooi en Omstreken 

1.088 bestaande woningen energiezui-

niger gemaakt. Door voor deze werk-

zaamheden geen extra huur te vragen 

draagt de corporatie bij aan de betaal-

baarheid van de totale woonlasten. Aan 

onderhoudswerkzaamheden is in 2016 

€ 6,9 miljoen besteed.  

De woningbouwvereniging heeft ge-

investeerd in de uitbreiding van de 

sociale huurvoorraad. In Baarn zijn 

13 nieuwe eengezinswoningen aan de 

Drakenburgerweg gerealiseerd. In Bla-

ricum zijn  twee projecten opgeleverd 

van 19 respectievelijk 30 appartemen-

ten. Het project ‘Anna’s Hoeve’ op het 

terrein van de voormalige waterzuive-

Gooi en Omstreken presteert goed ringsinstallatie in Hilversum is afgerond. In 

deze nieuwbouwwijk zijn 38 sociale huur-

woningen gerealiseerd. Tegelijkertijd vond 

in Hilversum de oplevering van zes tijde-

lijke woonunits voor dak- en thuislozen 

plaats. Daarnaast was de nieuwbouw van 

nog eens 196 woningen in uitvoering dan 

wel in voorbereiding. 

Gezond 

Het Gooi en Omstreken sloot 2016 af met 

een positief resultaat. Hiermee kan de cor-

poratie blijven investeren in nieuwbouw, 

onderhoud en energieverbetering. De ope-

rationele kasstromen over 2016 zijn even-

eens positief, dit betekent kort gezegd dat 

er meer inkomsten waren dan uitgaven. 

Dit is mede het gevolg van de inkomensaf-

hankelijke huurverhoging en een verlaging 

van de onderhoudslasten en bedrijfskosten. 

Aan verhuurdersheffing betaalde Het Gooi 

en Omstreken in 2016 circa € 5,35 miljoen. 

Meer informatie Op www.jaarverslag.gooi-

enom.nl staat een online versie van het 

jaarverslag 2016. Daarin worden geïnteres-

seerden op een toegankelijke wijze door de 

highlights van het jaarverslag geleid. Ook 

kan men daar het volledige Volkshuisveste-

lijk verslag en de Jaarrekening 2016 down-

loaden.  

 

KORTENHOEF- Het is bijna zover, 

zomervakantie. Maar voordat jullie op 

vakantie gaan kunnen jullie nog even 

genieten van het Zomerfeest bij speel-

tuin De Eekhoorn op zaterdag 15 juli. 

Er zijn weer talloze leuke activiteiten 

en springkussens aanwezig. Zo kun 

je lekker naar beneden glijden in een 

grote bak met water, kun je lekkere 

poffertjes eten en kun je ridder- en 

prinsessenspelletjes doen. Ook heeft 

de speeltuin een mooie grote draai-

molen voor de kleintjes. Het thema 

is nog steeds ridders en prinsessen. 

Dus als je wilt kun je weer verkleed 

komen als ridder of prinses.  Vergeet 

niet je handdoek of droge kleren mee 

te nemen, want er wordt veel met wa-

ter gespeeld. Neem ook je zonnebrand 

mee om verbranden te voorkomen. 

De Eekhoorn opent om 11.00 uur en 

sluit om 16.00 uur. Leden zijn gratis 

en niet- leden: 2,50 euro. Je krijgt een 

kaartje waar je limonade , een snoepje 

en een  lekkere versnapering op kan 

krijgen. Komen jullie gezellig op de 

Elbert Mooijlaan 31 a te Kortenhoef 

spelen?  Tot zaterdag  15 juli. 

Zomerfeest speeltuin De Eekhoorn
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WIJDEMEREN- U kunt in-

schrijven voor de 25e en 

laatste editie van de Gooise 

Fiets Driedaagse op 1, 2 en 3 

augustus a.s. 

Een unieke mogelijkheid om 

op een sportieve manier te 

genieten van de mooie, afwis-

selende omgeving die het Gooi 

rijk is. Bent u niet in de gele-

genheid om 3 dagen te fietsen? 

Dan is dat geen probleem, het 

is ook mogelijk om 1 of 2 da-

gen mee te doen, in dat geval 

betaalt u per dag.

Vanuit de startlocatie BZC 

‘13, ‘t Jagerspaadje 30 in Loos-

drecht ( met volop parkeerge-

legenheid is) zijn er drie routes 

uitgezet. Voor de controlepos-

ten onderweg wordt gebruik 

gemaakt van diverse gezellige 

horecagelegenheden. 

 

Routes

De eerste dag wordt gefietst 

door waterrijke gebieden rich-

ting Maarssen. De tocht wordt 

vervolgd  langs de Vecht, waar-

na u met het levendige Loos-

drecht kan kennismaken. De 

60 km-rijders gaan door naar 

Vreeland en  kunnen genieten 

van een alom geprezen stuk 

langs de Vecht. 

De tweede dag is de tocht door 

natuurgebieden naar nostal-

gische boerendorpen van het 

Gooi, zoals Blaricum en Laren, 

waarbij de 60 km-rijders nog 

de oude vissersplaats Huizen 

aandoen met uitzicht op het 

Gooimeer. De derde dag  wordt 

gefietst door bossen, over heide 

en langs open veld naar Maar-

tensdijk en Lage Vuursche. Het 

extra stukje voor de 60 km-rij-

ders gaat richting de Utrechtse 

Heuvelrug, waarna weer aan-

sluiting bij de 40 km-rijders 

wordt gezocht om gezamenlijk  

bij terugkomst te genieten van 

de gastvrijheid van BZC’13, 

waar het zelfs mogelijk is om 

‘s avonds gebruik te maken 

van een heerlijke warme maal-

tijd. Tijdens het evenement is 

de mobiele werkplaats van de 

Bikeshop uit Loosdrecht be-

schikbaar, met een EHBO-er 

aan boord. 

 

Inschrijven

Inschrijven is vanaf heden mo-

gelijk via de website: www. fiet-

senprorege.nl. of met een in-

schrijfformulier dat te vinden 

is in de folder van de Gooise 

Fiets 3-Daagse die te verkrijgen 

is bij vele ondernemers  in en 

om Loosdrecht en Hilversum. 

Tevens kan er op maandag-

avond 1 augustus van 20.00 tot 

21.00 uur bij BZC ’13, ‘t Jagers-

paadje 30 in Loosdrecht  wor-

den ingeschreven. Bij inschrij-

ving vóór 22 juli zijn de kosten 

€ 7,00 voor volwassenen en € 

4,50 voor kinderen. De kosten 

bij inschrijving op de startloca-

tie zijn € 9,50 voor volwassenen 

en € 5,50 voor kinderen, inclu-

sief medaille of aandenken bij 

3 dagen fietsen. Een dagkaart 

kost € 4,00 voor volwassenen 

en € 2,50 voor kinderen. 

Info: www. fietsenprorege.

nl; tel: 035-623 49 87 of 06-

180 899 00; email: tavdoorn@

gmail.com

Recreatie

Laatste Gooise Fiets 3daagse

Schouten Groen B.V.
H o v e n i e r s b e d r i j f

ontwerp, aanleg, onderhoud, schuttingen, (sier)bestrating,
polyester, plantenbakken, vlonders, vijvers, waterpartijen

Loodijk 9, 1243 JA ‘s-Graveland • Tel.: 035 - 656 00 61 • Fax: 035 - 656 18 80
www.schoutengroen.nl • E-mail: hoveniers@schoutengroen.nl

06 4021 4021
WWW.ARENSVASTGOED.NL

TE HUUR NIEUW WALDEN 29-a
NEDERHORST DEN BERG

• Bedrijfsruimte: 175m2
• Verhard buitenterrein

 

Voorzien van: kantoorruimte,
verdiepingsvloer, kelder, pantry,
overheaddeur, krachtstroom
en vloeistofdichte vloer

Klus- en onderhoudsbedrijf

Dirk Brouwer
KEUKEN BADKAMER

KLEINE VERBOUWINGEN

SIERHEKWERK SIERBESTRATING

Krabbescheer 18 Tel.: 035 - 6563908

1241 VD Kortenhoef 06 - 51035005

Museumplein
Gallery McSorley nodigt u uit 

op de Amsterdam Museum 

Market zondag 16 juli van 12 

tot 18 uur. De tentoonstelling 

aan het Museumplein in Am-

sterdam omvat schilderijen, 

beeldhouwkunst en glas-

kunst. ‘Summertime and the 

living is easy’ als een extra 

attractie, zal het geheel muzi-

kaal worden omlijst door de 

bekende percussionist/com-

ponist Angelo van den Burg. 

Geniet van de kunst en de 

sfeer en de ambiance en vibes 

van het Museumplein.
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NIGTEVECHT - Na twee jaar komt er 

weer een Muziekfestival Nigtevecht. 

De stichting Culturele Evenementen 

Nigtevecht organiseert op zaterdag 

2 september voor de vijfde keer het 

Muziekfestival Nigtevecht. 

Dit unieke dorpsfestival bij het pontje 

aan de Vecht belooft weer een afwisse-

lend muzikaal feest te worden van hoog 

niveau. Nigtevechter en topjazzpianist 

Michiel Borstlap zal opnieuw grote 

namen uit de Nederlandse jazzwereld 

uitnodigen op het intieme, in de Vecht 

drijvende podium. De pont naar Ne-

derhorst zal speciaal voor het festival 

weer geheel gratis blijven varen!

Net zoals in de voorgaande edities ver-

zorgt de beroemde inwoner van Nigte-

vecht Michiel Borstlap ook deze keer 

weer het hoofdprogramma. In eerdere 

edities van het festival nodigde de jazz-

pianist artiesten als Trijntje Oosterhuis, 

Ellen ten Damme, Hans Dulfer en Jan 

Akkerman uit op het intieme, in de 

Vecht drijvende podium. Welke topar-

tiesten hij dit jaar naar Nigtevecht haalt, 

wordt pas op de dag van het festival zelf 

bekend, maar ze zijn ongetwijfeld weer 

van hoog niveau. Met de weergoden 

gunstig gezind wordt het dus weer ge-

nieten in de nazomerzon met een bier-

tje of rosétje in de hand.

Nigtevechts talent

Voor de vrienden van Michiel Borstlap 

rond 22:00 uur het podium betreden, 

zijn er diverse optredens van ama-

teurmuzikanten die een link hebben 

met Nigtevecht. Het Nigtevechts ge-

legenheidskoor opent het festival om 

17:00 uur. Daarna volgen de kinderen 

van het onlangs opgerichte Leerorkest 

Nigtevecht. Verder zijn er onder meer 

optredens gepland van de Nigtevechtse 

Muziek

‘s -GRAVELAND- Op vrijdag, zater-

dag en zondag 21, 22 en 23 juli is 

het Klassieke Openlucht Festival 

Wonderfeel op Landgoed Schaep & 

Burgh te ‘s- Graveland. De zaterdag 

is echter uitverkocht! Daarom zijn 

ook de 3-dagenkaarten niet meer 

verkrijgbaar. Voor vrijdag en zondag 

zijn nog enkele tickets beschikbaar: 

wonderfeel.nl/tickets

Een optreden in DWDD is geheid het 

begin van de gang naar de top, maar 

pianist Joep Beving had die op eigen 

kracht al bereikt. Zijn eerste album 

Solipsism uit 2015 werd een regel-

rechte hit. De boomlange, mateloos 

populaire pianist speelt op Wonder-

feel zowel nummers uit Solipsism als 

uit zijn gloednieuwe album Prehen-

sion: dromerig, filmisch, het midden 

houdend tussen Satie, Glass en een 

vleugje Amélie. Vrijdag; 20:00 uur op 

Het Veld. Ook op Wonderfeel wordt 

afgezien in een Glazen Huis: binnen 

de 72 uur van het festival zullen Maar-

ten Bolten, Lukas Kehnen en Matteo 

Compagna een cello bouwen. In hun 

glazen werkplaats kan iedereen het 

proces op de voet volgen en de drie 

vrienden natuurlijk aanmoedigen. Zij 

hopen hun splinternieuwe cello aan 

het einde van Wonderfeel te laten zien 

én horen. Zal het lukken?

Wonderfeel Extra

Naast de Glazen Kas zijn er nog veel 

meer performances en acts die niet op 

een van de podia plaatsvinden, maar 

overal op het terrein. Zo heeft Victo-

rine Pasman - in 2015 op Wonderfeel 

met de Drijvende Diva en in 2016 met 

Under Her Skirt - een nieuw en niet 

te missen performance-installatie in 

petto: Heart Attack. En wat is de Bel-

lyhorn van Dianne Verdonk eigenlijk?  

Doe mee, word Vriend

Proost met Wonderfeel mee op de 3e 

editie. Elke festivaldag om 17:30 uur 

onder de luifel van Het Dorp (naast 

De Vijver). Met een donatie vanaf €45 

Zaterdag op Wonderfeel uitverkocht

DOOR: HERMAN STUIJVER EN NIELS VAN DER HORST

per jaar help je Wonderfeel dit jaar en de 

komende jaren te realiseren. Een festival 

waarbij de beleving van muziek natuur 

voorop staat. Of zoals een van onze bezoe-

kers het zo treffend zei: ‘Een festival dat 

het begrip ‘klassieke muziek’ oprekt.’

Meer info: wonderfeel.nl 

Michiel Borstlap haalt topmuzikanten 
naar Nigtevecht

coverband Turning Tides en de Nigte-

vechtse zanger Geertjan van Oosten, die 

het betere Nederlandstalige lied ten gehore 

brengt. 

Zie ook: www.muziekfestival-nigtevecht.nl

NEDERHORST DEN BERG – De mees-

te inwoners van Nederhorst den 

Berg zijn bekend met restaurant Het 

Spieghelhuys. De moeder van eige-

naar Eelco de Jong, Mieke de Jong 

zet zich onder meer in op het gebied 

van de aankleding.

“Naar aanleiding van de Kunstronde 

die hier gehouden wordt, dacht ik dat 

het leuk zou zijn voor kunstenaars om 

hun werk langer dan één dag te kunnen 

exposeren. En hier was ruimte.”

Amateurkunst

“In 2014 ben ik begonnen en inmiddels 

heb ik contact met vele amateurkun-

stenaars. Men ziet bijvoorbeeld schil-

derijen aan de muren en wil hier dan 

ook met eigen werk hangen. Inmiddels 

loopt dat vanzelf. Ik kijk dan naar of 

het niveau heeft en bijvoorbeeld niet 

aanstootgevend is. Leuk om daarvoor 

een plek te bieden en het restaurant ziet 

er daardoor natuurlijk ook mooi uit.”

Een kunstenaar mag vervolgens twee 

maanden zijn of haar werk tonen. Voor 

juli en augustus is dat Margo Westra uit 

Bussum.

Margo Borgers

Geen Westra? “Jawel, Borgers is mijn 

meisjesnaam.” Nadat onze drankjes 

neergezet zijn, starten we. Hoe lang 

schilder je al? “Vanaf mijn zestiende. 

Inmiddels schilder ik al tientallen ja-

ren” Wat is je beroep? “Doktersassis-

tent.” Kan je iets vertellen over je stijl? 

“Kleurrijk. Qua stijl ben ik van kleurig 

en exact naar wat minder kleurig en 

abstract gegaan. Iets figuratiever. Dat 

heeft te maken met dat ik een paar jaar 

geleden schilderles heb gekregen van 

Ingrid Jansen uit Kortenhoef. Naast 

allerlei technieken leerde 

ik daar intuïtief en ‘out 

of the box’ te schilderen. 

De lessen van Ingrid en 

een aantal andere docen-

ten hebben me dat bijge-

bracht. Erg leuk om al die 

technieken uit te probe-

ren.” Hoe vaak schilder je? 

“Tijdens de ziekte vooraf-

gaand aan het overlijden 

van mijn man stokte het schilderen. Na 

zijn overlijden zijn de eerste schilde-

rijen weer gekomen.” Gooi je wel eens 

een werk weg? “Nee, ik heb geleerd om 

dat niet te doen. Op die manier kom 

je ook geregeld oud werk tegen en dat 

kan weer inspireren.”

Inspiratie

Hoe werkt inspiratie bij jou? “Ik kijk en 

ik zie en eigenlijk komt er dan van al-

les op me af. Ogen op steeltjes noem ik dat. 

Het geeft me enorm veel energie. Vroeger 

toen ik als onderwijzer werkte, dacht ik: 

laat kinderen veel moois zien. Dat nestelt 

zich en komt er vanzelf weer een keer uit. 

De mooie dingen die ik in mijn leven zie, 

komen in mijn vergietje. Als ik geïnspireerd 

ben, moet ik soms even een schets maken 

of het beeld in mijn hoofd schilderen. Vaak 

’s ochtends en soms nog half in slaap. Mijn 

man mocht me dan niet storen!”

Margo Borgers in het Spieghelhuys
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aannemersbedrijf

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

TOP OCCASIONS MET 3-12 MND  GARANTIE  
Twingo Collection 5drs Zwartmet. 01-2015 16000 km €   9500,- 

Twingo Collection 3drs Paarsmet. 04-2014 47000 km € 8475,-

Twingo Parisienne 3drs Wit 11-2013 39000 km € 7500,-

Clio Expression Tce  5drs Zwartmet. 01-2010 99000 km € 7800,-

Clio Dynamique dci  3drs Grafi tmet. 07-2006    120000 km € 7450,-

Clio Night & Day  5drs Zwartmet. 04-2016 11500 km €  15450,-

Captur Dynamique tce-90            Zwartmet. 04-2016 27000 km €  18750,-

Megane Bose Tce-115 5drs         D.bruinmet. 08-2014 20000 km € 16000,-

Megane Estate Expression dci     D.blauw 11-2005  117000 km € 6000,-

Megane Estate Dynamique dci  Grafi tmet. 11-2011   156000 km € 9000,-

Megane Cabrio 2.0 Dynamique   Beigemet. 05-2004 90000 km € 7950,-

Scenic 1.6 Business-Line Bruinmet. 09-2009 133000 km €  8500,-

Scenic Intens Tce-130 Blauwmet. 04-2017 2500 km €  29750,-

Laguna Estate 1.8 Dynamique     Blauwmet. 03-2004 134000 km € 4250,-

Espace Dynamique 2.0-T Zwartmet 01-2006  177000 km € 8000,-

Be Happy & Healthy
Hoe ga je om met vervelende opmerkingen?

Barbara Schriek (27) leeft volgens een posi-

tieve healthy lifestyle. In deze rubriek schijnt 

zij haar licht over geluk, positiviteit en een 

gezonde levensstijl in de hoop de lezer ach-

ter te laten met een glimlach of een positieve 

kijk op de wereld. Ze studeerde journalis-

tiek, deed een cursus Personal Nutrition en 

Positieve Psychologie.

Je hebt opmerkingen waarvan je direct weet dat 

ze gemeen zijn, maar je hebt ook opmerkingen 

waarvan je dit niet gelijk weet. Zoals: “Leuk 

kapsel, had ik niet van je verwacht.” Wat pro-

beren ze daar nou te zeggen? Is het te hip, past 

het niet bij je? Je kunt je daar echt over gaan 

opeten. Door zo’n opmerking kun je even uit 

balans raken. Later, als je er nog een keer over 

na gaat denken, komt het misschien weer terug. 

Mensen kunnen echt gemeen zijn en opmer-

kingen blijven vaak lang nasudderen. Gelukkig 

kun jij jezelf wapenen tegen deze opmerkingen, 

of in ieder geval wapenen tegen het gevoel dat 

je daarvan krijgt. Een van die dingen is door te 

kijken naar de ander en te bedenken hoe die-

gene zichzelf ziet. Misschien is hij of zij juist zelf 

wel heel onzeker of is er een andere reden waar-

om iemand zo reageert. Oftewel: waar komt die 

opmerking vandaan? 

Misschien probeert 

hij of zij zichzelf wel 

op de een of andere 

manier te verdedigen.

Reageer op de opmer-

king. Laat blijken dat de opmerking pijn deed 

en vraag misschien zelfs waarom hij deze vraag 

stelt. Of letterlijk: “Wat doet jou pijn om mij ook 

pijn te laten voelen?” Vraag dit niet boos, maar 

kalm. Zo toon je begrip voor een eventuele situ-

atie die diegene heeft meegemaakt. Vat een nare 

opmerking dus niet persoonlijk op. Misschien 

heeft het niets met jou te maken. Vroeger rie-

pen we: “Wat je zegt, ben je zelf.” Wisten wij veel 

dat deze opmerking echt de waarheid was. Vaak 

zegt het veel meer over iemand die het zegt dan 

over degene waar het tegen gezegd wordt. Suc-

ces met deze tips en probeer ook eens op jezelf 

te letten. Laat jij jezelf ook wel eens nare opmer-

kingen ontvallen?

Voor meer inspiratie/vragen/reageren: 

www.behappyandhealthy.nl 

facebook.com/behappyandhealthynow

instagram.com/behappyandhealthy.nl

twitter: @BarbaraSchriek

WIJDEMEREN- Voor de 18de 

keer werd er afgelopen zondag 

9 juli de Sloepentocht gevaren 

door Wijdemeren en omge-

ving. Alle condities waren deze 

dag excellent te noemen. Het 

thema ‘Tropical’ kwam daarom 

helemaal tot zijn recht met 

droog zonnig weer en warme 

temperaturen. Dit evenement 

werd zowel door de mensen op 

de kant als de onophoudelijke 

sliert van versierde bootjes als 

oergezellig ervaren. Sommige 

pleziervaarders kwamen vanuit 

het land speciaal naar Loos-

drecht om deze unieke tocht 

mee te maken. Het haalde de 

landelijke pers, de Telegraaf 

opende maandag met een grote 

foto op de voorpagina ‘Vier de 

zomer!’ Met hier en daar een 

zure toon in het stuk als ‘Bootjes 

maken het bont’ en ‘Het recept 

voor chaos op het water?’ met 

de nadruk op lange wachttijden 

bij de sluis, een kilometers lange 

tocht en openbaar dronken-

schap, ontkwam ook deze jour-

nalist er niet aan om toch de 

Loosdrechtse Sloepentocht een 

‘Vrolijke zomerse bende’ te noe-

men. De fantastisch strakke or-

ganisatie van Stichting SLOEP 

heeft er dan ook voor gezorgd 

dat er geen onvertogen woord 

is gevallen of enig incident van 

betekenis heeft plaatsgevonden 

(op een leeggelopen palmboom 

na). Met een goedgevulde koel-

box en thematas werd de tocht 

linksom of rechtsom gevaren. 

De groene of rode route voer-

de over de Loosdrechtse plas-

sen door de Mijndense sluis, 

rechtsaf de Vecht over richting 

sluis ’t Hemeltje in Nederhorst, 

via het Hilversumse kanaal de 

Raaisluis door, en als je daar de 

gezelligheid bij restaurant Het 

Bruggetje kon weerstaan voer je 

weer richting de plassen, of be-

leefde het geheel andersom. Bij 

elke sluis stond een live Dj en 

waren er diverse lekkere hapjes 

te verkrijgen. Van alle tropisch 

uitgedoste vaartuigjes en hun 

opvarenden viel de door de jury 

gekozen winnaar het meeste op, 

team Ome Joop sleepte een tro-

pisch privé eiland voort waarop 

tussen twee palmbomen een 

vakantieganger luierde in een 

hangmat. Creatief, veel werk 

aan besteed en een lust om 

naar te kijken. Deze editie van 

de Sloepentocht was een hele 

goeie!

Tropische Sloepentocht 2017
Door:

Patricia IJsbrandy
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Fietsgilde 
Fietsgilde ‘t Gooi rijdt zaterdag 15 juli de 

dagtocht ‘Buitenplaatsen Baarn’, vertrek 

om 10.00 uur vanaf de Kerkbrink in Hil-

versum (Museum). Tijdens deze tocht 

vertelt de gids over buitenplaatsen als 

Groeneveld, Drakensteyn, Ewijckshoe-

ve, Pijnenburg, Paleis Soestdijk en Rust-

hoek.

Kosten: € 3,00 p.p. Bij deze tocht dient u 

zelf zorg te dragen voor een lunchpak-

ket. Meer info: www.fietsgilde.nl

WIJDEMEREN- De leden van D66 

hebben Joost Boermans unaniem 

gekozen tot lijsttrekker van D66 

Wijdemeren voor de gemeente-

raadsverkiezingen van woensdag 

21 maart 2018. Joost Boermans is 

momenteel fractievoorzitter in de 

gemeenteraad en was in de vorige 

raadsperiode wethouder namens 

D66. Hij was de enige kandidaat 

voor het lijsttrekkerschap van de 

Democraten. 

Het bestuur van D66 toont zich bij 

monde van de voorzitter Simon Vol-

lers verheugd met de verkiezing van 

Boermans tot lijsttrekker. “Joost is 

een ervaren en toegankelijk politicus. 

Daarnaast is hij een gedreven politiek 

leider die met volle energie zijn poli-

tieke werk verricht. Joost staat voor in-

tegriteit en een consistente lijn over de 

langere termijn. Ik ben blij dat hij zich 

ook de komende jaren voor D66 Wij-

demeren actief wilt inzetten en heb er 

alle vertrouwen in dat we met Joost als 

lijsttrekker wederom een mooie verkie-

zingsuitslag gaan boeken.”

Joost Boermans: “Ik heb mij vol over-

tuiging kandidaat gesteld als lijsttrek-

ker voor D66 en heb veel zin in de 

campagne. Ik ben dankbaar en trots 

op het unanieme vertrouwen van de 

leden. We hebben een uitstekende 

fractie en steunfractie waar ik veel ver-

trouwen in heb en graag verder mee 

samenwerk. De afgelopen jaren heb-

ben we vanuit de oppositie het inhou-

delijke geluid van D66 krachtig laten 

horen. Met een actieve en inhoudelijk 

groep D66-ers die staan voor de belan-

gen van onze gemeente, inwoners en 

ondernemers gaan wij voor winst in 

2018 en een prachtig verkiezingsresul-

taat. Wijdemeren verdient namelijk een 

krachtiger bestuur. D66 is klaar voor 

de verkiezingen en ik wil de kiezers in 

Wijdemeren graag overtuigen dat een 

stem op D66 een stem voor transpa-

rant, open en krachtig bestuur is. ‘Maak 

D66 groot, voor betere politieke keuzes 

in Wijdemeren’ is mijn credo!” 

Over enige maanden zullen de leden 

van D66 de volledige kandidatenlijst 

vaststellen voor de gemeenteraadsver-

kiezingen van 2018. Het verkiezings-

programma wordt later gepresenteerd.

Joost Boermans lijsttrekker D66 Wijdemeren

Politiek

LOOSDRECHT - Op 4 juli ont-

vingen tien educatieboeren 

van Boerderijeducatie Gooi & 

Vechtstreek als eerste in Nederland 

het vernieuwde Keurmerk 

Boerderijeducatie Nederland uit 

handen van Annette van Velde, 

voorzitter van het Platform 

Boerderijeducatie Nederland. Het 

keurmerk staat voor veilige en hy-

giënische bedrijven die op een be-

levende wijze boerderijeducatie 

aanbieden.

Het keurmerk is ontwikkeld door het 

platform Boerderijeducatie Nederland. 

De deelnemende partijen hebben kwa-

liteitseisen gesteld aan de educatieboer-

derijen op het gebied van veiligheid, 

hygiëne en educatieve vaardigheden. 

Melk en honing 

In Loosdrecht ontvingen Hetty 

Kastelein van educatie imkerij ’t 

Schuurtje en Nelly van Herk van 

IJs&Activiteitenboerderij van Herk het 

predicaat. “We zijn hier wel trots op, 

het is een erkenning voor onze educa-

tieve kwaliteit” beamen beide dames. 

Vanaf 2010 zijn beide bedrijven al be-

voegd educatiebedrijf, maar na deze 

vernieuwde audit en aangepast aan de 

landelijke regels en normen zijn ze ook 

landelijk erkend en kunnen ze scholen 

een mooi, verantwoord programma 

aan bieden in een prachtige natuurlijke 

omgeving van de weilanden en de bij-

entuin. Van groep 1 t/m groep 8 zijn er 

programma`s die voldoen aan de kern-

doelen van het onderwijs.

Bijzonder is ook dat imkerij ’t Schuur-

tje als enige imkerij tussen 9 boerinnen 

het aanbod  boerderij educatie in het 

Gooi extra aantrekkelijk maakt.

De twee educatiebedrijven zijn geves-

tigd in Oud Loosdrecht: Imkerij het 

Schuurtje aan de Oud Loosdrechtsedijk 

115(www.imkerij.nl) Hetty Kastelein-

Beaujon. IJs &activiteitenboerderij van 

Herk Van Oud Loosdrechtsedijk 38a : 

Nelly van Herk-Hoogendoorn.(www.

ijsboerderijvanherk.nl).

Educatieboeren ontvangen keurmerk 

Aanleveren van tekst 

Kopij in Word (doc bestand) opsturen 

voor vrijdag16.00 uur en voor de 

weekendactiviteiten is de sluitingstijd: 

zondag 20.00 uur. 

Foto’s aanleveren als 

JPG bestand, let op de beeldgrootte.

Kijk voor meer informatie op: 

www.weekbladwijdemeren.nl 

Kopij

Foto: Studio68

‘s- GRAVELAND- Aan de overkant 

van de Leeuwenlaan (bij Hilverbeek), 

verborgen achter haag en oude 

slangenmuur ligt de wijngaard van 

Land- en Boschzigt. 

Een plek met een hele andere sfeer dan 

de tuin en met een eigen jaarritme. 

Komende weken is Sijmen Brandsma 

met zijn team bezig met het verzor-

gen van de loofwand. Druiven zijn 

klimplanten die een enorme massa 

groen produceren. Vooral de Solaris 

druif is berucht om zijn  groeikracht. 

De Souvignier gris, waar ze inmiddels 

ook 1400 planten van hebben, is een 

stuk rustiger en daardoor makkelijker 

te temmen.  Al dat groen moet netjes 

geleid worden zodat het optimaal kan 

profiteren van het zonlicht. Nu is net 

de bloei achter de rug en hangen er 

kleine trosjes druiven. Aan de och-

tendkant van de zon wordt het blad 

weggeplukt zodat de trosjes eerder 

kunnen drogen. Over 

een paar weken als de 

zon wat minder sterk 

schijnt  mag ook aan 

de andere kant het 

blad geplukt worden. 

Een rustig werkje 

waar iedereen aan 

mee kan doen. Dit 

maakt de vrijdag-

ochtend een speciaal 

moment in de week. 

Een ochtend met een 

leuke mix van vrij-

willigers en hulpboe-

ren die samen zorg 

dragen voor een mooie plek. En met 

twee heerlijke witte wijnen als resul-

taat van alle inspanningen. Sietske, 

droog, en Sara, iets zoeter. Beide uit 

onze wijngaard, twee bekoorlijke witte 

wijnen met een bouquet van perzik en 

ananas,  fruit wat hier vroeger geteeld 

werd. Met een klein bittertje voor de 

frisheid.  

Land- en Boschzigt is op zoek naar 

scholieren die het winkelteam op de  

zaterdag wil versterken. Lijkt het je 

leuk om in onze gezellige winkel te 

werken, of weet je iemand, we horen 

het graag. 

Mail naar: info@landenboschzigt.nl

De wijngaard van Land- en Boschzigt
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Vrijwilligers

WIJDEMEREN – Veel inwoners van 

onze gemeente zijn actief als vrijwil-

liger en zetten zich in voor allerlei 

uiteenlopende activiteiten. Om juist 

die verscheidenheid aan vrijwilli-

gerswerk te laten zien, gaat het col-

lege van B&W de komende tijd zelf 

aan de slag. Volg hen in de rubriek 

‘Vrijwilligers in het vizier’. 

Als buitenmens en watersportliefheb-

ber hoefde wethouder Jan-Jaap de 

Kloet niet lang na te denken over zijn 

vrijwilligersactiviteit. Woensdag 5 juli 

sloot hij aan bij de crew van SailWise, 

de stichting die actieve watersport-

vakanties organiseert voor mensen 

met een handicap. Een uniek aanbod 

vanuit volledig aangepaste accommo-

daties, zoals ‘t appartementencomplex 

It Sailhûs in Enkhuizen, de tweemast-

klipper Lutgerdina, catamaran Beatrix 

en het Loosdrechtse eiland Robinson 

Crusoe. SailWise directeur Menne 

Scherpenzeel licht toe: “Deze vakan-

ties zijn zoveel meer dan zomaar in 

een bootje stappen. Ze zijn een mid-

del om mensen meer zelfstandigheid 

te geven. Zodat je ontdekt dat je veel 

meer kunt dan je denkt. Het is echt 

een belevenis.”

Zeilen, suppen of surfen

De groep die Jan-Jaap de Kloet gaat 

begeleiden, is sinds ‘t weekend op het 

Loosdrechtse eiland en ontvangt de 

wethouder enthousiast als deze met 

de pont arriveert. Men zit nog aan het 

ontbijt, gezellig samen aan een lange 

tafel, buiten in de zon. Naast 14 gasten 

en 3 medewerkers van SailWise zijn er 

7 vrijwilligers van de partij. Deelne-

mer Paul komt al 13 jaar naar Robin-

son Crusoe, net als Arthur, Bart en Jan. 

Zij genieten volop van hun vakantie-

week en vertellen uitvoerig over hun 

ervaringen en sportieve uitdagingen. 

Zoals de zeiltochten, het waterskiën, 

het suppen en surfen. Vandaag kun-

nen ze kiezen uit een relaxte dagtocht 

met ‘de roetmop’, rustig kanoën op de 

plas of dobberen met zeilboot ‘Eduard’. 

De heren besluiten voor de dagtocht 

te gaan. Ze maken broodjes klaar voor 

onderweg, smeren zich in met zonne-

brand en trekken een zwemvest aan. 

“Niet te lang treuzelen” maant vrijwil-

liger Ka-

rin hen. 

“We gaan 

zo het water op.” Sa-

men met Jan-Jaap be-

mant Karin zeilboot 

‘Eduard’. Er is nauwe-

lijks wind, dus de tocht 

zal waarschijnlijk op 

de motor gaan. Even-

goed controleert Jan-

Jaap nauwkeurig het 

tuig van het schip. Hij 

checkt ‘t fok, haalt een 

rif uit het grootzeil en 

bekijkt de lijnen. Als 

oud-wedstrijdzeiler is 

deze taak hem wel toe-

vertrouwd. Ervaring die ook onmis-

baar is om als vrijwilliger aan de slag 

te gaan bij SailWise

Watersport en verzorging

Vrijwilliger Petra is geneeskunde stu-

dent en kwam tijdens haar opleiding 

in aanraking met aangepast sporten. 

Ze is voor de eerste keer bij SailWise 

en vindt het onwijs leuk. “Het is echt 

bizar wat mensen ondanks hun handi-

cap kunnen. Dat is zo mooi om te zien” 

motiveert ze enthousiast. Voor Mark is 

het niet nieuw meer, hij zet zich al ja-

ren als vrijwilliger in maar is minstens 

zo bevlogen. Jaarlijks verruilt hij het 

Vrijwilligers in het vizier

Wethouder De Kloet hijst ‘t zeil bij SailWise

bedrijfsleven voor 4 à 5 weken SailWise. 

Het begeleiden van de watersportactivitei-

ten gaat hem goed af, maar de verzorging 

was wel even wennen, geeft hij eerlijk toe. 

“Je doet het beide. Dus ook mensen naar 

het toilet brengen, douchen en in de tillift 

hangen. Het duurde wel even voor ik me 

daar comfortabel bij voelde, maar ook dat 

kun je leren. En ik realiseer me elke keer 

weer hoe gezegend je bent als je alles zelf 

kunt doen en beslissen. Zelfstandig kun-

nen leven is goud waard. Juist daarom 

vind ik het zo gaaf om mensen die dit niet 

kunnen hier een topweek te bezorgen.” 

Meer weten over ‘t vrijwilligerswerk bij 

SailWise? Kijk op www.sailwise.nl.

Julian en Johnny Hendriks 

hebben zaterdag jl. de Snow 

Obstacle Run in Zoetermeer 

volbracht. Rennen, klimmen 

en klauteren over 120.000 liter 

sneeuw. Een topprestatie voor 

Julian die tot een paar weken 

geleden maandenlang in het 

gips zat. Vader en zoon bedan-

ken alle sponsors. Hiermee 

kan de Mentelity Foundation 

van Bibian Mentel nog meer 

kinderen en jongvolwassenen 

met een beperking aan het 

sporten krij-

gen. Na afloop 

werd Julian 

nog geïnter-

viewd voor het 

Jeugdjournaal. 

Sporten met 

een beperking, 

ja natuurlijk, 

zegt Bibian 

Mentel: It’s all 

about Mente-

lity 

Julian steunt Mentelity

NEDERHORST DEN BERG- 

Sven van Houten uit 

Nederhorst den Berg reed 

een goed Nederlands 

Kampioenschap op een de 

splinternieuwe BMX- baan in 

Assen. 

Hij had zich geplaatst via drie 

regio West-competities, in 

Langedijk, Rijswijk en Heiloo. 

Zo behoorde hij tot de beste 32 

rijders op de KNWU- ranglijst 

die mee mochten doen aan het 

NK. Sven startte bij de Boys-9 

jaar en wist zich via een 6e, 5e 

en 6e plaats op een 20e plaats 

te nestelen in de einduitslag. 

Sven traint elke week bij FFC 

De Kombocht in Bussum, plus 

nog wat clinics tussendoor. 

Maar ook voetballen bij VV 

Nederhorst vindt de leerling 

van de Jozefschool heel leuk.  

BMX ‘er Sven van Houten 
fietst goed op NK

DOOR: SAKIA LUIJER
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WIJDEMEREN- Het komend seizoen 

zijn er voor de vele Wijdemeerse 

voetballiefhebbers nog maar twee 

derby’s op zondag. VV Nederhorst 

promoveerde namelijk naar de 3e 

klasse-D. SV ’s-Graveland en ASV ’65 

bleven in de vertrouwde 4e klasse-G 

en zullen elkaar uit en thuis treffen. 

De Bergers zullen onder leiding van 

Jouri de Bruin onder andere moeten 

afreizen naar Amersfoort, Almere, 

Zeist, Utrecht en Hilversum. Daar 

spelen ze in de schaduw van de berg 

op sportpark St.-Anna’s Hoeve tegen 

Wasmeer. Verder bestaat de poule 

van 14 elftallen uit AFC Quick 1890, 

APWC, AS 80, FC Jeugd, MSV 19, 

Roda 46, Saestum, Sporting 70, VVZA, 

Vreeswijk, Zwaluwen Utrecht en Wa-

terwijk. De vereniging FC Jeugd is een 

buitenbeentje 

uit het oosten 

des lands, uit 

Ede.

ASV ’65 en SV 

’s - G r a v e l a n d 

komen veel 

oude bekenden 

tegen. Ze mogen 

maar liefst vijf 

keer naar Am-

sterdam reizen, 

maar ook naar 

het landelijke 

Achterveld. En 

nog slechts twee 

keer naar Almere. Dit zijn de tegen-

standers: Achterveld, Allen Weerbaar, 

Amsvorde, Ankaraspor, Fortius, Forza 

Almere, GeuzenMiddenmeer, Real 

Sranang, Sporting Almere en TOG. 

Competitie-indeling voetbal bekend

Nog maar twee Wijdemeerse derby’s

Nieuws Club 4711
Uitslag + stand zomer-

competitie biljarten 

(donderdag-poule) 

6 juli: H. Stalenhoef (8 

pt.), M. v.d. Velden (8 

pt.), M. Zieleman (8 pt.), T. Otten (6 pt.), 

W. Clements (4 pt.), M. Verlaan (2 pt.)

Stand aan kop: W. Clements 9-71, M. Ver-

laan 9-58, M. Zieleman 9-57

Uitslag maandtoernooi koppelklaver-

jassen 8 juli: (bovenste 3 plaatsen, 20 

deelnemers) 1. Mw. T. Vahrmeier & Dhr. 

W. Vahrmeier (4997 pt.), 2. Mw. A. Hagen 

& Dhr. J. Hagen (4939 pt.), 3. Mw. B. Ver-

nooy & Mw. V. Wenneker (4925 pt.)

Eerstvolgende maandtoernooi: zaterdag 

12 augustus 2017.

Programma Donderdag 13 juli 19.30 

uur: zomercompetitie biljarten, zaterdag 

15 juli 16.00 uur: zomercompetitie biljar-

ten, maandag 17 juli 19.30 uur: zomer-

competitie biljarten.

Openingstijden bar (ook voor niet-le-

den) + contact

Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 

uur. Telefoon: 06.20.40.80.58

Sport DOOR:  HERMAN STUIJVER EN HANS NIELEN (POSTDUIVEN)

WIJDEMEREN- Er waren het afgelo-

pen weekend twee vluchten voor 

de fondmannen. Het werden zware 

vluchten door het warme weer en 

noordwesten wind. 

Door: Hans Nielen

Op vrijdagmiddag werden de over-

nachtfond duiven in Dax gelost met 

zeer warm weer en wind tegen. Pas 

op zaterdagmiddag 14.11 uur was de 

eerste duif thuis. De overwinning ging 

naar Peter Bleesing. Na twee wat min-

dere overnachtfondvluchten van hem 

was het nu eindelijk raak. De eerste in 

de club en tevens de eerste in de regio. 

Een lekkere opsteker voor hem. 

Volledige uitslag Dax: Peter Bleesing: 

1, 2, 6 met 3 duiven mee, een gewel-

dige uitslag. Adriaan de Bruin: plaats 3 

en op plaats 4 en 5 Ad Brandsen.

De dagfond duiven waren om 7 uur 

gelost in Bourges. Op deze vlucht ging 

de overwinning naar Peter Ham. Hij 

draaide zijn ‘329’ precies een uur na de 

andere Peter en wel om 15.11 uur. Ook 

deze duif behaalde zowel in de club als 

de regio de eerste plaats. Een geweldig 

weekend voor de Plassenjagers.

Volledige uitslag Bourges: Peter Ham: 

1, 2, 3, 8, 12, 15, 16, 19,  8/17; Jan Reich-

holdt: 4, 5, 10, 11, 22,  5/15; Comb. van 

Huisstede: 6, 9, 13, 14,  4/11; Den-

nis Heiwegen en dochter: 7,  1/6; Jan 

Hoogstraten: 17, 1 /2; Barend Rob: 18, 

20,  2/9; Willem van Rijn: 21,  1/3; Ton 

Vendrig:  23,  1/10. 

PV De Plassenjagers

Overwinningen voor Peter en Peter

WIJDEMEREN- Jodi Marx en Bas van 

Dijk doen weer mee aan fietsen voor 

Afrika. Ze waren zo gemotiveerd 

door hun eerste deelname bij de 

Africa Classic in 2016 dat ze het met 

het team Benefietsers in 2018 weer 

willen doen, nu in Oeganda, van 3 

t/m 10 februari 2018. 

Africa Classic 2016 in Tanzania was 

een fantastische belevenis met super-

leuke mensen. Prachtige omgevingen, 

leuke en zware fietsdagen, maar vooral 

heel veel enthousiaste mensen langs het 

parcours en in de dorpjes. Kinderen en 

volwassenen zijn zo enthousiast en 

zwaaien en begroeten je met een grote 

gulle lach als je langskomt. Duizenden 

high fives met kinderen langs de weg 

en nog meer jambo’s en goodbyes. Jodi 

en Bas kunnen terugkijken op een ge-

weldige 400 kilometer. Maar het was 

ook wel heel dubbel. Veel mensen heb-

ben het wel heel erg zwaar en ze heb-

ben veel armoede gezien. Soms vraag je 

je af of de mensen leven of overleven. 

Als die lijpe blanke fietsers in die rare 

pakkies voorbij zijn, blijft de realiteit 

keihard en lachen ze dan nog zo? Tij-

dens de Africa Classic 2016 in Tanza-

nia bezochten ze een aantal projecten. 

Daar zagen ze dat de donaties van onze 

sponsors echt bijdragen aan een betere 

toekomst voor zoveel mogelijk van de 

onuitputtelijk juichende supportertjes. 

Amref doet hier fantastisch werk.

Editie 2018

Daarom besloten ze om met de Bene-

fietsers deel te nemen aan de Challenge 

Edition in Oeganda. Meer kilometers 

(600 i.p.v. 450), meer hoogtemeters 

(6000 i.p.v. 4500) en geen 

rustdag. Het sponsorbedrag 

dat ze in moeten zamelen 

voor Amref blijft wel het-

zelfde: 5000 euro per per-

soon.

Sommige mensen verklaren 

hen voor gek, maar Jodi en 

Bas zien het zelf ook een 

beetje als vakantie, ze beta-

len de reis uit eigen porte-

monnee. Om het sponsorgeld bij elkaar 

te krijgen hebben ze afgelopen week 

gecollecteerd en met de hulp van An-

neke, Ineke, José, May, Nadine, Mar-

tine, Marlous, en Gerrie een prachtig 

bedrag opgehaald van ? 1485. Met dit 

bedrag en het geld van een aantal za-

kelijke sponsors liggen ze al behoorlijk 

op schema om het sponsorbedrag te 

halen.

Benefiets concert

Om het doel te halen organiseren de Bene-

fietsers nog een loterij die gaat plaatsvinden 

op 15 oktober. Onder andere Gizmo Retail 

en restaurant ’t Swaentje hebben al leuke 

prijzen ter beschikking gesteld. Loten kun-

nen bij Jodi/ Bas gekocht worden, maar ook 

door een donatie te doen via de sponsorpa-

gina waar je de Benefietser die u wilt steu-

nen kunt selecteren: 2018.africaclassic.nl/

benefietsers. Onder vermelding van Loterij, 

kunt u meedoen, de benefietsers sturen de 

lotnummers op en nemen contact op als u 

een prijs gewonnen heeft!

Op 2 oktober geeft Michiel Borstlap een ex-

clusief benefietsconcert in zijn torenkamer 

in Buitenplaats Zwaanwijck voor maximaal 

15 personen. Voor deze exclusieve avond 

selecteert Wim Schaap van Wijnkoperij 

de Meenthof een aantal heerlijke wijnen 

en Gerben Bos zorgt voor smakelijke luxe 

hapjes. Er zijn nog enkele kaarten beschik-

baar. Voor meer informatie kunt u uiteraard 

contact opnemen via jodi@benefietsers.nl

Komend seizoen geen 

ASV- Nederhorst meer

Collecte brengt 1485 euro op 

Benefietsers fietsen voor Afrika 



Woensdag  juli 16 Weekblad Wijdemeren

Mooier kon het eigenlijk niet. Een echte Tropical 

Party. Met een lekker zonnetje, swingende muziek, 

goede sfeer. Honderden bootjes deden mee aan de 

SLOEPENtocht 2017. Ook bij ’t Hemeltje 

Wijdemeren in Beeld
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WIJDEMEREN- Steeds meer mensen 

overwinnen hun angst of schaamte en 

komen langs bij Digi&Taalhuis Gooise 

bibliotheken.

1 op de 9 Nederlanders tussen de 16 en 

65 jaar heeft moeite met de Nederlandse 

taal. Zij hebben grote moeite met lezen of 

schrijven in het Nederlands. Deels omdat 

zij anderstalig zijn en de taal nog beter 

moeten leren. Maar let op; het grootste 

deel van deze groep, bijna 65%, is gebo-

ren en getogen in Nederland. Het is voor 

hen lastig om een recept of folder te le-

zen, een nieuwe werkinstructie te begrij-

pen of overheidsbrieven te lezen. Zij we-

ten vaak onvoldoende hun weg te vinden 

op het internet; lastig omdat alles steeds 

meer gedigitaliseerd wordt, ook de over-

heid. Dat maakt deze mensen kwetsbaar. 

Ouders die moeite hebben met taal kun-

nen hun kinderen niet goed voorlezen en 

minder goed helpen met huiswerk. Niet 

goed kunnen lezen en schrijven is iets 

waar mensen zich onnodig voor scha-

men en wat verborgen gehouden wordt, 

vaak zelfs voor de eigen familie-, vrien-

den- of werkkring. Smoesjes zoals ‘Ik heb 

last van mijn arm’, ‘Ik heb mijn bril niet 

bij me’ of ‘Dat formulier vul ik thuis wel 

in’ verleiden de ander om dan maar even 

te helpen, zodat deze niets merkt.

Digi&Taalhuis Gooise bibliotheken

Het Digi&Taalhuis Gooise bibliotheken 

is een netwerkorganisatie rondom het 

taalaanbod in de Gooi en Vechtstreek. 

Er zijn inloopspreekuren in bibliothe-

ken en bij partners als de Gooise voed-

selbank, het UWV en het Sociaal plein. 

Alle inwoners uit het Gooi kunnen hier 

terecht met vragen over het leren van de 

Nederlandse taal. Er wordt daarbij nauw 

samengewerkt met alle taalaanbieders, 

veel maatschappelijke organisaties en 

Stichting Lezen & Schrijven. De Gooise 

bibliotheken bieden een neutrale en taal-

rijke omgeving waar leermiddelen rond-

om taal en digivaardigheden al aanwezig 

zijn. 

Steeds meer ‘taalvragers’ 

Steeds meer mensen weten via allerlei 

kanalen de weg naar ons te vinden en 

daarmee de weg naar allerlei taalorgani-

saties waar zij verder aan de slag kunnen 

met het leren van de Nederlandse taal en/

of met het beter leren lezen en schrijven. 

Toch zien we ook dat sommige mensen 

niet direct aan de slag kunnen. Omdat 

ze op een wachtlijst komen te staan, of 

omdat dag en tijd van een groepje of 

bepaalde les niet aansluit bij de persoon-

lijke situatie, of omdat de geschikte taal-

aanbieder te ver weg is en er geen geld 

is voor open-

baar vervoer. 

Voor die men-

sen heeft het 

Digi&Taalhuis 

een (tijdelijk) 

aanbod ontwik-

keld. Dichtbij 

en zoveel mo-

gelijk op maat, 

net zolang tot 

er wel een ge-

schikt taalaan-

bod gevonden 

of ontwikkeld 

is bij een taal-

partner. Let 

wel: ons tijdelijk 

taalaanbod is er 

voor geboren en getogen Nederlanders 

én voor anderstaligen die reeds ingebur-

gerd zijn!

Taalvrijwilligers gezocht

Digi&Taalhuis Gooise bibliotheken 

zoekt taalvrijwilligers die aan de slag wil-

len met de mensen zoals hierboven be-

noemd; mensen die tussen wal en schip 

vallen maar die wel graag aan de slag wil-

len met de Nederlandse taal. We zoeken 

hiervoor: 

Taalmaatjes, individueel, 1 x per week, 

1-2 uur, dagen, tijden, locatie bespreek-

baar; taalvrijwilliger groepstaallessen 

Hilversum of Huizen iedere maandag 

van 12.30-15.00 uur; taalvrijwilliger in-

loopspreekuur, wekelijks 2 uur, keuze 

uit: dinsdag 11.00-13.00 uur Bibliotheek 

Weesp; dinsdag 14.00-15.00 uur Biblio-

theek Nederhorst

Interesse, vragen? Kijk voor de vacatures 

op www.bibliotheekgooienmeer.nl/dien-

sten/digitaalhuis-gooi. Mail: digitaal-

huis@gooisebibliotheken.nl. Kom langs 

bij een van de bibliotheken.

Taalvragers gevonden, taalvrijwilligers gezocht
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