
WIJDEMEREN- De lokale partij-
en zijn de grote winnaars van 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen. De Lokale Partij van Zagt/ 
Zandbergen gaat van 2 naar 4 
zetels, maar ook Dorpsbelan-
gen verdubbelde het aantal 
zetels (2 naar 4). Het CDA ver-
loor fl ink, ze verloren 3 van de 
zeven zetels. De VVD won twee 
zetels en staat nu weer op drie. 
Zie voor de complete uitslag el-
ders in dit blad.

Door: Herman Stuijver

“Dit had ik in mijn stoutste 
dromen niet verwacht” opent 
Gert Zagt “Ik vind het een eer 
dat we in stemmen de groot-
ste partij zijn geworden. Ik ben 
ook blij met de evenwichtige 
verdeling, er zijn nu drie partij-
en met vier zetels. Dat vind ik 
democratisch gezien prima, je 
hebt een gedeelde verantwoor-
delijkheid.” De lijsttrekker van 
De Lokale Partij denkt dat ‘de 
zuurheid’ van de andere par-
tijen veel kiezers over de streep 
heeft  gehaald om op zijn partij 
te stemmen. “Steeds probeer-
den andere partijen ons in een 
bepaalde hoek te zetten. Als-
of we niet deugden, dat is veel 
mensen de keel uit gaan han-
gen.” Daarnaast wijst Zagt erop 
dat de DLP zich 3,5 jaar ‘uit de 
naad heeft  gewerkt’. “Tot slot 
wil ik kwijt dat wij mega veel 

gecommuniceerd hebben. De 
kiezers kennen ons nu goed.”
Geschenk
“Ik ben heel blij” zegt Jan-Jaap 
de Kloet, de nr. 1 van Dorpsbe-
langen ”Ik rekende op 3 zetels, 
dan is vier een mooi geschenk”.  
De verklaring: “Ik denk dat de 
kiezers waarderen dat wij een 
steady factor zijn. Je weet wat je 
van ons kunt verwachten.” Over 
de zgn. ‘wethouders bonus’ 
blijft  De Kloet bescheiden. “Ik 
sta voor een gedegen fi nancieel 
beleid, met voldoende reserves. 
Daarnaast kies ik voor goede 
investeringen zoals in het Ge-
biedsakkoord en de IKC ’s in 
Loosdrecht.”

Jammer
“Jammer, we zijn nu niet aan 
zet” zegt CDA-lijsttrekker Jan 
Verbruggen. “Ik had gehoopt 
dat we op vijf zetels zouden 
blijven steken. Ik trek het me 
persoonlijk aan dat we zo ver 
zijn teruggevallen.” Verbruggen 
zoekt een verklaring in wat hij 
de ‘incidenten’ van de laatste 
maanden noemt. De proble-
men met de reconstructies van 
de Oud Loosdrechtsedijk en 
het Willie Das Plein (NdB.) en 
de tegenvaller bij de bouw van 
het theatertje in Kortenhoef. 
Overigens allemaal dossiers 
van CDA- wethouder Reijn. 
Waar hij aan toevoegt de po-
litieke onrust tijdens de laat-

ste gemeenteraad 
waar het CDA zich 
terugtrok van een 
vergaande motie 
tegen de aanpak 
van de provincie 
inzake de fusie. 

Woensdag  maart 

47STE JAARGANG  WEEK 13

3
Politiek

7
Ondernemers

13
Dorpsactiviteiten

17
Sport

Actie Willie
Das Plein

Spektakel De  5 Dorpen Bibian MentelUitslagen

Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht  

Weekblad Wijdemeren

19
Voorlaatstepagina

Lokalo’s winnaars van verkiezingen

Opgelucht
Sieta Vermeulen van de VVD 
is opgelucht dat haar partij 
weer terug is met drie zetels. 
“Ik had er wel vertrouwen in 
dat onze stabiele aanhang ons 
zou blijven steunen, maar de 
onzekerheid bleef toch een 
beetje hangen.” Ze had geen 
twijfels over OLib, de VVD ‘ers 
Israel en Vuyk scheidden zich 
af van de fractie. “Nee, ik ben 
nooit bang geweest dat zij in de 
raad zouden terugkeren. Daar-
voor hadden ze in het verleden 
ook veel te weinig persoonlijke 
stemmen.”

Twee zetel-partijen
Stan Poels is namens de PvdA/ 
GroenLinks blij dat zijn partij 
weliswaar op twee zetels blijft , 
maar met meer stemmen. “Ik 
denk dat de winst voor de lo-
kalo’s geheel past in hun visie 
tegen de herindeling met Hil-
versum. Naast de landelijke 
tendens dat lokale partijen 
hebben gewonnen.” Joost Boer-
mans denkt dat het feit dat D66 
altijd gezocht heeft  naar nuan-
ce en verbinding een rol heeft  
gespeeld bij het zetelverlies. 
“Ons eigen standpunt hebben 
we wellicht teveel op de ach-
tergrond gesteld, waardoor de 
polariserende partijen meer 
aandacht trokken” denkt Joost. 

Nul zetels
De VVD- dissidenten Martin 
Vuyk en Robby Israel die OLib 
oprichtten als protest tegen het 
zwakke integriteitsbeleid van 
de landelijke VVD keren niet 
terug in de raad. Dat geldt ook 
voor nieuweling ChristenUnie, 
die de 600 stemmen ook niet 
haalde. Opvallend was dat veel 
collega-politici zeiden dat ze 
lijsttrekker Esther Kaper wel 
een plekje hadden gegund in 
de raad. 

Formeren
Omdat DLP de grootste partij 
is, hebben Zagt/ Zandbergen 
de leiding bij de formatie van 
een nieuw gemeentebestuur. 
Zagt kiest voor zoveel mogelijk 
openheid, zo is er deze week al 
een openbare bijeenkomst met 
zoveel mogelijk partijen. “Bij 
voorkeur zal ik kijken naar een 
samenwerking met Dorpsbe-
langen, die ook fors gewonnen 
heeft . Bovendien zijn we beide 
tegen fusie.” Het feit dat de DLP 
is afgescheiden van Dorpsbe-
langen hoeft  daarbij geen be-
lemmering te zijn, meent hij. 
CDA ‘er Verbruggen kan zich 
over de tegenstelling met DLP 
heen zetten, zegt hij. De Lokale 
Partij voerde 4 jaar felle oppo-
sitie tegen de coalitie met het 
CDA. De PvdA/ GroenLinks- 
woordvoerder Stan Poels denkt 

Weekblad Wijdemeren
zal i.v.m. Pasen 
verschijnen op 

donderdag 5 april 

Later verschijnen

dat de formatie zich zal voltrek-
ken langs de lijnen van anti- fu-
siepartijen tegen zijn partij en 
de VVD die vóór waren. “Het is 
de vraag hoe het CDA zich zal 
opstellen.” D66 ‘er Joost Boer-
mans zegt dat het niet alleen 
over de fusie hoeft  te gaan. “Dat 
is een optie, maar DLP heeft  nu 
de lead, niet het CDA. Ik hoop 
vooral op een stabiele coalitie.” 

Jan- Jaap de Kloet (DB) zegt dat 
een samenwerking met DLP 
zeker niet uit te sluiten is. “Die 
tegenstelling lag vooral op be-
stuurlijk vlak. Inhoudelijk pas-
sen onze programma’s goed bij 
elkaar.” De Kloet wil nog kwijt 
dat hij prima heeft  samenge-
werkt met de CDA- wethou-
ders. Hij eindigt met het beken-
de ‘er zijn nog veel opties’.  Dat 
zullen we de komende weken 
zeker meemaken. 

DLP- winnaars Zagt en 
Zandbergen geïnterviewd 

door burgemeester Ossel

Op Goede Vrijdag, vrijdag 30 
maart wordt het huishoudelijk 
afval gewoon opgehaald zoals u 
gewend bent. Op Tweede Paas-
dag, maandag 2 april,  wordt 
er geen huishoudelijk afval 
opgehaald. Dat nemen we de 

volgende dag, dinsdag 3 april, 
voor u mee. Dit geldt voor zo-
wel de afvalcontainers (kliko’s), 
de huisvuilzakken, de boven- 
en ondergrondse containers als 
voor de pmd-zakken. Dit kan 
uitlopen tot 21.00 uur. 

Inzameling afval 

Esther Kaper (CU) 
en Martin Vuyk 
(OLib) behaalden 
geen zetel
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Vr. 30 maart:  15.00 uur: kruisweg
 Liturgiegroep,

 19.00 uur: W. Balk
 Za. 31 maart:  21.30 uur: w&cv.
 W. Balk,

 Zo. 1 april: 09.30 uur: euch.
 J. Dresmé, Toontje Hoger,
 Ma. 31 maart:  09.30 uur: w&cv.
 W. Balk.
◗ St. Martinus     
 Vr. 30 maart:  19.30 uur: kruisweg
 Liturgiegroep,
 Za. 31 maart:  22.00 uur: w&cv.
 R. Simileer, All Directions,

 Zo. 1 april: 11.00 uur: w&cv.
 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 

 Vr. 30 maart:  19.30 uur: oec.
 Liturgiegroep, Ds. E. J. van Katwijk,
 Za. 31 maart:  19.00 uur: w&cv.
 W. Balk, Emotions,

 Zo. 1 april: 09.30 uur: w&cv.
 W. Balk, Maria Martinus.

Verzorgingshuizen 
◗ De Kuijer 
 Wo. 4 april:  11.00 uur:  w&cv.
 W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Vr. 30 maart: 19.30 uur: 

 Oec. viering in de OLV Hemelvaart
 Ds. E. J. van Katwijk,
 Za. 31 maart: 21.00 uur: 
 Ds. E. J. van Katwijk,
 Zo. 1 april: 10.00 uur:  

 Ds. E. J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel   
 Vr. 30 maart: 19.30 uur:  
 Goede Vrijdagdienst,

 Zo. 1 april: 10.00 uur: 
 T. Fossen.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Vr. 30 maart: 19.30 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren,

 Zo. 1 april: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  
 Vr. 30 maart: 19.30 uur:  
 Ds. A. van Duinen,

 Zo. 1 april: 09.30 uur:  
 Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   
 Vr. 30 maart: 15.00 uur:  
 Werkgroep liturgie,

 Zo. 1 april: 11.00 uur:  
 Corrie van Egmond, Woord & Tafel.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Vr. 30 maart: 19.00 uur:  
 Br. G. van Emmerik.
 Zo. 1 april: 10.00 uur:  
 Br. Blonk.
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Vr. 30 maart:  19.30 uur: 
  Ds. Henk van Veen
 Zo. 1 april:  11.30 uur: 
  Ds. Klaas de Vries

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam

en M. Soeters, 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

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 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

Verdrietig, maar met veel goede herinneringen, laten wij weten 
dat onze lieve moeder en (over)grootmoeder 

Ineke van Steeden – Stokvis
sinds 6 januari 1979 weduwe van Ger van Steeden

op 22 maart 2018 in haar vertrouwde omgeving plotseling 
is overleden.  Mama is 91 jaar geworden. 

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 30 maart om 13.00 uur in 
crematorium Zuiderhof aan de Kolhornseweg 13, 1213 RS Hilver-
sum. Na de plechtigheid is er gelegenheid om te condoleren. 

 Ineke van Steeden en Ben Groen
 Marjolijn van Steeden en Frans Lemmens
 Claudia van der Werf, Storm, Dex en Riff 
 Rogier en Maryam van der Werf, Sam 

Correspondentieadres: 
Marjolijn van Steeden, Noordereinde 6b, 1243 JG ’s-Graveland.

FAMILIEBERICHTEN

Zoveel wat we voelen,
Zo weinig wat we kunnen zeggen.

Verdrietig om het heengaan, maar dankbaar voor 
de liefde en zorg die wij van haar mochten 
ontvangen, geven wij kennis van het overlijden van 
onze lieve, zorg zame moeder en oma

Annechien Hardam - Draijer
8 mei 1927  5 maart 2018

Gezinus †

Ineke
   Ruud
   Tom

Kees en Sandra

De crematieplechtigheid heeft donderdag 22 maart 
2018 in besloten kring plaatsgevonden.
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De kiezers konden zich ook 
uitspreken over het raadgevend 
referendum over de Wet op de 
Inlichtingen en Veiligheids-

diensten (WIV), in de volks-
mond ‘de sleepwet’. Wijdeme-
ren koos in meerderheid vóór.
Het aantal geldige stemmen 

vóór de wet was: 5581, tegen: 
5049. Er waren maar liefst 369 
blanco stemmen en het aantal 
ongeldige stemmen bedroeg 30. 

CU teleurgesteld én dankbaar
Het is de ChristenUnie helaas 
niet gelukt een zetel in de ge-
meenteraad te bemachtigen. 

Lijsttrekker Esther Kaper rea-
geert: “We zijn teleurgesteld én 
dankbaar dat 438 mensen op de 
ChristenUnie hebben gestemd, 
waarmee we bijna 4% van de 
stemmen hebben gekregen. 
Dat is voor een eerste deelna-
me een uitstekend resultaat en 
daar mogen we trots op zijn. 
We hebben de ChristenUnie in 
Wijdemeren op de kaart gezet 

en willen de kiezers hartelijk 
bedanken voor hun stem.’’

Voor één zetel had de Chris-
tenUnie 609 stemmen nodig. 
Voor een restzetel kwam de 
partij maar 44 stemmen tekort. 
Kaper: “Zo zie je maar dat elke 
stem telt. In Gooise Meren is 
de ChristenUnie weer verte-
genwoordigd met 1 zetel en 
in Hilversum hebben we de 
tweede zetel gelukkig weten te 
behouden.’’

Het Wijdemeerse team kijkt 
met veel voldoening terug op 
de afgelopen periode. Kaper: 
“De komende tijd denken we 
na over hoe we verder gaan. 
We blijven de politieke ont-
wikkelingen in Wijdemeren 
met belangstelling volgen. Ook 
komen we, met het oog op de 
toekomst, graag in contact met 
onze 438 kiezers. Zij kunnen 
contact met mij opnemen door 
te mailen naar esther.kaper@
wijdemeren.christenunie.nl.’’ 

Uitslagen 
gemeenteraads
verkiezingen 

Op bijgaande tabel ziet u de uitslagen per stembureau. De 
kiesdeler (aantal benodigde stemmen voor een zetel) is ruim 
600. Daarom krijgen Onafhankelijk Liberaal (OLib) en de Chris-
tenUnie geen zetels in de nieuwe gemeenteraad. In totaal zijn er nu 
zes partijen. Het totale opkomstpercentage was iets hoger dan vier jaar 

Voorlopige uitslag - 11 van de 11 stembureaus zijn vrijgegeven Verkiezing Gemeenteraad 2018

Lijst  Politieke groepering  Stemmen Stemmen Verschil  Percentage Percentage Verschil  Zetels Zetels Verschil 
  GR-2018 GR-2014  GR-2018 GR-2014  GR-2018 GR-2014  

1  CDA  2114  3551  -1437  18,29  32,37  -14,08  4  7  -3

2  DorpsBelangen  1920  2424  -504  16,61  22,09  -5,48  4  4

3  Democraten 66 (D66)  1236  1996  -760  10,69  18,19  -7,50  2  3  -1

4  VVD  1758  1779  -21  15,21  16,22  -1,01  3  3

5  PvdA-GroenLinks  1339  1221  +118  11,59  11,13  +0,46  2  2

6  O-Lib Onafhankelijk Liberaal  429   +429  3,71   +3,71

7  De Lokale Partij  2326   +2326  20,12   +20,12  4   +4

8  ChristenUnie  436   +436  3,77   +3,77

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 11558 10971 +587 100,00  100,00   19  19  0

Aantal blanco stemmen 60 56 +4

Aantal geldige stemmen 11618 11027  +591

Aantal ongeldige stemmen 35 30 +5

Aantal kiezers 11653 11057 +596

Aantal kiesgerechtigden 19004 18427 +577

Opkomstpercentage 61,32 % 60,00 % +1,31%

Totaaluitslag Stemmen Verkiezing Gemeenteraad 2018

Nr  Stembureau  CDA DB D66 VVD PvdA-GL O-Lib DLP CU Uitgebrachte  Blanco Geldige  Ongeldige Aantal  Aantal  Opkomst 
          stemmen stemmen stemmen stemmen kiezers oproepen percentage

1  Hervormde Kerk  143  107  129  119  124  38  162  30  852  2  854  3  857  1706  50,23%

2  De Dobber  366  280  137  152  199  79  212  64  1489  14  1503  8  1511  1505  100,40%

4  Veenstaete  203  144  59  78  138  28  98  48  796  5  801  1  802  1829  43,85%

5  Wapen van Ankeveen  275  66  73  106  98  31  172  12  833  2  835  4  839  1480  56,69%

6  Dirk’s Sportcafé  336  181  117  152  115  41  153  62  1157  10  1167  2  1169  1698  68,85%

7  Gemeentehuis Wijdemeren  104  193  127  199  156  32  304  54  1169  2  1171  2  1173  2059  56,97%

8  De Emtinckhof  193  241  126  168  162  19  371  63  1343  11  1354  3  1357  1770  76,67%

10  Oude Pastorie  107  131  70  241  46  12  265  30  902  2  904  0  904  1738  52,01%

11  Catamaran  66  164  82  191  51  22  176  29  781  5  786  2  788  1619  48,67%

13  De Kuijer  189  218  168  187  137  49  262  34  1244  4  1248  4  1252  1664  75,24%

14  Kantine VV Nederhorst  138  199  151  169  117  53  156  12  995  4  999  7  1006  1936  51,96%

 Totaal  2120  1924  1239  1762  1343  404  2331  438  11561  61  11622  36  11658  19004  61,34 %

Uitslag referendum

Kiezers 
Bedankt! 

OLib bedankt
De stemmen zijn geteld, de uit-
slag bekend. Helaas heeft  On-
afh ankelijk Liberaal (O-Lib) 
niet genoeg stemmen kunnen 
vergaren voor een zetel in de 
nieuwe raad. Dat vinden niet 
alleen onze kandidaten jam-
mer, maar ook de ruim 400 

inwoners van Wijdemeren die 
hun stem op O-Lib hebben 
uitgebracht. Aan al onze kie-
zers: dank voor jullie stem en 
steun. Aan de verkozen partij-
en: sterkte en wijsheid met de 
coalitievorming, het besturen 
van onze gemeente en het ver-
dere fusieproces.
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Wijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 

Aanleveren tot maandag 10.00 u voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 
Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu
 

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623 

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

Cito Transport: Lev: zand, 
grond, grind, ook in bigbags 

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 
106, Ned. Den Berg. 0294-

251451.

Stage plek of vakantiebaan? 
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of

kom langs in Nederhorst. 

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

Div. bedrijfs/opslag ruimtes te 
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2 
Ind. Terrein “De Slenk” Telnr: 
035-656 3517 Frans@verhui-
zers.nl

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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

Te koop droog 
berken haard hout.

Per krat 2 M3 gestapeld € 240,-
Bezorging ’t Gooi € 20,-

06-2266 4828
LLF@live.nl

OPSLAGRUIMTE TE HUUR !!!!
VERWARMT, VANAF € 75 P/M 

Ind. terrein de Slenk
0655360880 

Handig met auto’s?  
Kom werken bij

Vakgarage Richtlijn. 
Bel 0294-252325 of 

kom langs in Nederhorst. 

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 
terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. 

du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp. 
Tel. 0294-418722

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!! 

GRATIS waardebepaling???
035 - 656 0235

Te huur mooie vakantiebungalow

2-4 pers. Fraai terras, prima
fi ets/wandelomgeving WIFI 

Extra fi ets 4 daagse 20-24 aug.
Vraag info/folder aan:

Denekamp 0541-626578
fam.h.meinders@ziggo.nl
site: www.twentehuisjes.nl 

Toekomst in de autotechniek? 
Kom werken bij

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of 

kom langs in Nederhorst.

Vrijstaande kantoor en 
bedrijfs ruimte te huur

op de Loodijk - Graveland
ruime eigen parkeerplaats

035-6550958 / 06-29393929

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

PHONEU.NL & GOOITECH.NL
WIJ BIEDEN ABONNEMENTEN

KPN, T-Mobile, Vodafone
Ziggo, Telfort, Tele2 etc
ADVIES/VERKOOP/

REPARATIE 
Smartphone, PC, Tablets, 
onderhoud en accessoires
Koffi  e & thee staat klaar

NOORDEREINDE 9
 ‘s-GRAVELAND

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Onafh ankelijk fi nancieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Paasvakantie werk!!! 
Ben je 15 of ouder, en 

zin om bij te verdienen
in de paasvakantie? 
Voorraad opnemen.

Bel Egripment 0294-253988

Trouwen of ander feest?!
voor een DJ+licht+geluid

Mail: info@GO-Products.nl

ARENS MAKELAARS NVM
NEDERHORST DEN BERG
AAN- VERKOOP TAXATIES

TELEFOON 0294 - 746 941

Gevraagd: h. hulp voor 3 
uren per 14 dgn.
Tel 0294-257975

Bootcamp Nederhorst
Kracht- en conditieopbouw
https://wp.me/P6Z4s7-OH

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

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

Kort nieuws

Binnenkort in City of Weso-
pa: do. 29 mrt. fi lm, vr. 30 mrt. 
jeugd, do. 5 apr. fi lm,vr. 6 apr. 
cabaet. Info: www.wesopa.nl   

Leren bridgen? In september 
start op maandagavond een be-
ginnerscursus in de Bergplaats, 
Ned. den Berg, met gekwalifi -
ceerde docent van de Bridge-
bond. Inl.  0620514045.

Zaterdag 24 maart is er een 
Friese avond om 20 uur in 
woondienstencentrum “Nieuw 
Kerkelanden”, Francisusweg 
137 in Hilversum. Info: 035-
6218626/6249624.

Iedere vrijdag gratis inloop-
spreekuur van Versa Welzijn op 
de Lindelaan 98, Loosdrecht. 
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor 
vragen over (fi nanciële) admi-
nistratie en beantwoord en (di-
gitale) formulieren.

Zingen? Dat kan bij het Ge-
mengd Koor Wijdemeren. Zij 
repeteren elke woensdagavond 
van 8-10 uur in de Bergplaats, 
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U 
bent van harte welkom!

Programma GooiTV
Vanaf 28 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met onder andere de huldiging van Bibian Mentel, 
een verslag van de Gooise Bedrijvendag, het jazzfestival in Spant!
RegioHub met een nieuw vervolg op hoe je de komende dertig 
dagen gezonder kan leven.
Er is deze week geen afl evering van In Derde Termijn.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Samen sterk
Bent u een echtpaar of alleen en heeft u behoefte aan gezelligheid of bent u een 
mantelzorger die er even tussen uit wil? Ik kan er voor u zijn door een luisterend oor 
te bieden. Samen kunnen we ook kleine dingen doen, zoals evenementen bezoeken, 
boodschappen doen, koken, wandelen of u op een andere manier ondersteunen.

Wie ben ik?
Ik ben Margaret Hamming werk graag voor mensen die een beetje extra hulp nodig 
hebben. Voor een vergoeding van € 15,00 per uur.
U kunt mij bellen op 06 5466 0999 of e-mailen naar margarethamming@gmail.com

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 28 mrt. 14.00 u. Paasmarkt Joseph Lokinschool Joseph Lokinschool
wo. 28 mrt. 14.00 u. Paas High Tea ( ‘t Wijdehuis) SCC, Blijklaan 1, NdB.
do. 29 mrt. 20.00 u. Th e Passion-live op groot scherm Bergplaats, NdB.
vr. 30 mrt. 14.00 u. Oerrr, Bouw je eigen insectenhotel Bez. Centrum NM, ’s-Grav.
vr. 30 mrt. 18.30 u. Reeën kijken Corversbos Begr. plaats Beresteinseweg
za. 31 mrt. 09.30 u. Paaseieren zoeken in kasteeltuin Willie Das Plein, NdB.
za. 31 mrt. 10.30 u. Boekenmarkt bij Kas&Co Kromme Rade 5, ‘s-Graveland 
za. 31 mrt. 13.00 u. Open Middag Hist. Kring (tot 16.00 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
zo. 01 apr. 12.30 u. Paasbrunch PKN-gemeente Bergplaats, NdB.
zo. 01 apr. 15.00 u. D3D Jamsessie De Drie Dorpen, Ankeveen
01/02 apr. 11.00 u. Expositie van drie verzamelaars Oude School, Kortenhoef
do. 05 apr. 19.00 u. Start jeu de boule, ASV Petanque ’91 Piet Koster Plein,sportcomplex
vr. 06 apr. 20.15 u. Big Band meets Close Harmony Dillewijn, Ankeveen
za. 07 apr. 11.00 u. Opening speeltuin De Eekhoorn Elb. Mooylaan, Kortenhoef
zo. 08 apr. 10.00 u. 2e Hands kinderkleding/speelgoed Sporthal De Blijk, NdB. 
zo. 08 apr. 13.00 u. Voorjaarstoernooi ARTV tennisclub Sportcomplex Ankeveen
do. 12 apr. 20.15 u. Concert Jong Talent Laurens de Man Oude Kerkje, Kortenhoef

Activiteiten agenda

Weekblad Wijdemeren
zal i.v.m. Pasen 
verschijnen op 

donderdag 5 april 

Later verschijnen
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PolitiekSamenleving Door: Niels van der Horst en Karin van Hoorn

De gemeente gaat de bestra-
ting van winkelcentrum De 
Meenthof vernieuwen. Naast 
de Hema liggen drie proef-
vakken met drie verschillende 
soorten klinkers.  Bezoekers 
kunnen tot en met  donderdag 
12 april aangeven welke be-
strating zij het mooiste vinden.
 
De winkeliersvereniging van 
De Meenthof heeft  samen met 
de gemeente een voorselectie 
gemaakt van drie geschikte 
klinkers. Bij de keuze is reke-
ning gehouden met alle techni-
sche vereisten, zo moet de be-
strating onderhoudsvriendelijk 
zijn en bestand zijn tegen zware 
belasting.

 Kies!
Via een formulier dat te verkrij-
gen is bij Albert Heijn, Jumbo, 
Lobelia en de Hema mag iedere 
bezoeker één keer stemmen. Er 
staat een stembus in de Hema 

waar de formulieren tot en met 
donderdag 12 april verzameld 
worden. Op maandag 16 april 
maakt de gemeente bekend 
welke bestrating de meeste 
stemmen heeft  gekregen.

Kies bestrating De Meenthof

Het Ouderencomité Korten-
hoef organiseert een keer per 
jaar in september een gezellige 
volledig verzorgde dagtocht 
voor onze oudste ouderen. Dat 
zal dit jaar voor de 69 ste  keer 
plaatsvinden. Daarvoor wordt 
in april een collecte gehouden. 
Samen met een eigen kleine bij-
drage van de ouderen, kunnen 

wij als gemeenschap, onze ou-
deren een geweldige dag aan-
bieden. Om deze dag mogelijk 
te maken is het comité op zoek 
naar enkele vrijwilligers die ons 
willen helpen dit unieke initia-
tief in stand te houden. Wilt u 
informatie of zich aanmelden, 
dat kan op telnr: 035-6562431 
(Vera Wurms).

Vrijwilligers gezocht 
voor Ouderencomité

NEDERHORST DEN BERG – Ein-
delijk was het zover, de ope-
ning van het Willie Dasplein! 
Afgelopen zaterdag werd de 
vernieuwde centrale plek in het 
dorp feestelijk geopend. Wet-
houder Theo Reijn, oud burge-
meester Don Bijl en initiatief-
nemer Wilma Snel openden de 
verschillende onderdelen.

Wilma Snel was de buurvrouw 
en een vriendin van Willie Das. 
Beiden zijn en waren betrokken 
Bergers. Willie deed enorm veel 
voor het dorp: ze was toneelre-
gisseur, organiseerde de Sinter-
klaasintocht, was heel actief in 
het cultureel centrum en ook 
het zomerspektakel om maar 

een paar zaken te noemen. De-
cember 2014 overleed Willie en 
Wilma had sterk het gevoel iets 
voor haar te willen doen, omdat 
ze zoveel voor het dorp had ge-
daan. Ze zag Willie als hart van 
de samenleving en kwam zo 
uit bij het plein, dat je als hart 
van het dorp kan zien. Alleen 
Willie was alleen helemaal geen 
fan van de aankleding van het 
plein. Wilma en haar initiatief-
groep hebben zich toen hard 
gemaakt voor de metamorfose 
en de gemeente zag uiteinde-
lijk kans om die te combineren 
met het rioleringsonderhoud. 
Het resultaat is een plein waar 
Willie Das zich thuis zou voe-
len. Zoals Jessica Kroon in haar 

oproep ook aangaf, hebben de 
Bergers nu een plein om allerlei 
activiteiten te ontplooien. In de 
geest van Willie: maak er ge-
bruik van!

Boom en watertappunt
De dag begon bij de muziek-
koepel waar shantykoor en 
-band Op de Ree het plein van 
een vrolijke noot voorzag. Wet-
houder Th eo Reijn nam het 
openingswoord en begeleidde 
vervolgens de toegestroom-
de mensen naar iets verder-
op waar een nieuwe boom 
ging worden geplant. Het was 
tot voor kort de plek van een 
mooie wilg die, vanwege licht 
omvalrisico bij hevige winden, 

Willie Das pas een plein

Op maandagavond 5 maart was 
de raadzaal van gemeente Wij-
demeren bomvol. Hoe maak je 
je huis zo duurzaam mogelijk. 
Hoe kun je zo spaarzaam moge-
lijk met gas omgaan, want die 
energiebron bestaat binnen-
kort niet meer. Het leek mij wel 
interessant, dus: erheen.

Interessante avond, inderdaad, 
met heel veel weliswaar duide-
lijke informatie, maar wel een 
tsunami. Voor mij was het aller-
belangrijkste toch de kennisma-
king met de Energie Coöperatie 
Wijdemeren. Een organisatie 
met een behoorlijke ambitie: 
heel Wijdemeren duurzaam. 
Ik ben onmiddellijk lid gewor-
den (lidmaatschap: 1 euro per 
maand). Vooral omdat er dan 
een energiecoach bij mij thuis 
zou kunnen komen. Een coach 
die erin gespecialiseerd is, je 
te helpen op je weg naar duur-

zaamheid. Heel direct.
Op 16 maart kwamen er al twee 
energiecoaches om te kijken 
hoe mijn huis duurzamer kon 
worden. Duurzamer: minder 
energiekosten. Ze kwamen op 
de afgesproken tijd: Pieter Knijff  
en Rob Koedijker. Gewapend 
met lijst en pen, en in hun ogen 
al meteen: Yes! Hier kunnen we 
iets mee! We begonnen boven-
aan: Het Dak. Ojee. Ja mevrouw, 
gaten. Kwestie van beetje pur: 
gaten dicht. Minder wind. Wind 
is gevaarlijk mevrouw. Waait 
regen naar binnen. Zorgt voor 
lekkage. Raam: dubbel glas. Van 
wanneer? Goed!
We zakten af. Slaapkameretage. 
“Geen dubbelglas. Hm. Voelt u 
wel hoe koud deze muur is. Tja. 
Probleem. Isoleren is belangrijk. 
Maar wat minder spul vóór uw 
radiator, mevrouw, zou al veel 
helpen. Folie erachter, kost niet 
veel. En thermostaatkranen op 

de radiatoren. Is te doen.” Nog 
meer naar beneden. Mijn huis is 
in de zeventiger jaren gebouwd. 
Open trappen waren toen in. 
Daar is niks meer aan te doen. 
Tochtstrip rond de deurpost. 
“Hoe oud is uw gasfornuis? 25 
jaar? Koop inductie. Went snel 
en scheelt enorm.”
Toen wilden ze nog de krui-
pruimte in om te kijken of mijn 
vloer was geïsoleerd. Maar dat 
heb ik maar niet laten gebeuren. 
Bij een kopje koffi  e bespraken 
we de schade. Twee enthousias-
te, vakkundige, ervaren en be-
leefde heren. Met gerichte infor-
matie en ogenschijnlijk redelijk 
voordelige oplossingen om mijn 
bijdrage te kunnen leveren aan 
het milieu maar zeker ook aan 
mijn portemonnee.
http://energiecooperatiewijde-
meren.nl
info@energiecooperatiewijde-
meren.nl

Energiecoaches op bezoek
was gekapt. De wethouder en 
een aantal enthousiaste kin-
deren schepten er lustig op 
los en gooiden het eerste zand 
rondom de boom. Later stamp-
ten groenwerkers de grond 
nog extra goed aan zodat de 
nieuwe aanwinst goed geaard 
aan zijn nieuwe plek kon wen-
nen. Nadat de groene vingers 
waren gehaald ging de meute 
naar de andere kant van het 
plein. Tussen de Albert Heijn 
en de aanliggende parkeer-
plaats was een watertappunt 
geplaatst. Leverancier PWN 
heeft  al in vele gemeenten van 
deze tappunten geplaatst. Het 
is een strak ontworpen zuiltje, 
geschikt om waterfl esjes mee 
te vullen. Zo willen gemeente 
en PWN een bijdrage leveren 
aan het gebruik van eigen plas-
tic fl esjes. PWN besteedt een 
deel van haar inkomsten door 
de knowhow van schoon water 
naar Afrika te brengen.

Plaque en plein
Oud burgemeester Don Bijl en 
zijn vrouw waren er ook. Zij 
openden de plaquette die cen-
traal op de vloer van de mu-
ziekkapel was geplaatst. Het is 
een fraaie ronde koperen plaat 
met de tekst: ‘Willie Das-van 

Schaik - Inspirator en motor 
van het Bergse culturele en so-
ciale leven’. Mooi daarbij zijn de 
geplaatste koperen kindervoet-
stapjes die naar de plaat lei-
den. Deze refereren naar haar 
dochters. Bovenop de koepel 
was haar naam al als windvaan 
geplaatst.

Tot slot was het weer de beurt 
aan Th eo Reijn. Samen met 
initiatiefneemster Wilma Snel 
sneed hij de taart – met beelte-
nis van het nieuwe plein – aan. 
Daarmee openden ze het plein 
offi  cieel. Wat de kinderen be-
treft , mocht dat een wekelijks 
ritueel worden gezien de ronde 
oogjes die strak waren gericht 
op de mooi aangeklede taart. 
Wethouder Reijn en Wilma 
Snel moesten in hoog tempo 
stukken taart serveren en kon-
den ternauwernood alle smulp-
apen van gebak voorzien.
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Alles voor uw 
paastafel!

Kom kijken in 
de winkel

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Lezers schrijven... 

Als je oud bent en alleen thuis 
zit, kom je graag naar een plek 
waar wat leven is. Misschien 
ontmoet je anderen, maak je 
een praatje, kun je gaan zitten 
kijken naar het bewegen van 
de mensen, het spelen van kin-
deren, van hondjes, van jeu-de-

boules spelers. Zó is het nieuw 
ingerichte plein ook bedoeld 
natuurlijk. Hoe jammer dan 
dat alle banken met rugleunin-
gen hebben moeten plaatsma-
ken voor het ‘design’ dat geen 
rugleuningen toelaat. Het zit 
lang niet meer zo lekker, zon-

der rugleuning, je wordt gauw 
moe en je gaat maar weer op 
huis aan. Ach, oud, dan doe je 
er niet meer toe, toch? Leve het 
design.

Anneke Stokman, 
Nederhorst den Berg

Doen oude mensen er nog aan toe?

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

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

Het kabinet, bij monde van 
minister de Jong heeft  aan-
gegeven met een actieplan te 
komen om de eenzaamheid 
onder ouderen te bestrijden. 
Zij stellen voor om eenmaal 
per jaar vanuit de gemeente 
een huisbezoek aan ouderen 
te brengen om uit te leggen 
wat de ondersteuning en acti-
viteiten beschikbaar zijn. Pri-
ma plan, zult u zeggen, maar 
is dat niet wat magertjes? Vele 
ouderen zijn gedwongen thuis 

te blijven wonen en vereenza-
men. De vroegere zo geprezen 
bejaardenhuizen bestaan niet 
meer met als gevolg dat vele 
ouderen gevangen zitten in 
hun woning. Het lijkt mij dan 
ook dat bovengenoemd actie-
plan veel uitgebreider moet 
zijn dan een eenmalig bezoek-
je per jaar. Zo zou de gemeen-
te een plan moeten opstellen 
om ouderen uit hunisolement 
te halen en meer te betrek-
ken in de samenleving. Hun 

problemen te inventariseren, 
ouderen aan te horen en hun 
wensen, interesses en hobby’s 
te kennen om daarna een di-
agnose te stellen en hierop te 
reageren met activiteiten. Wel-
ke politieke partij pikt dit pro-
bleem op en gaat ermee aan de 
slag? Er is 26 miljoen hiervoor 
beschikbaar.

Henk Vesters, 
Nederhorst den Berg

Vereenzaming van ouderen

De kiezer heeft  zijn stem la-
ten horen en DorpsBelangen 
komt in de gemeenteraad met 
vier zetels! Daarvoor willen wij 
iedereen bedanken die op deze 
manier steun heeft  betuigd aan 
onze ideeën, standpunten en 
wijze van eerlijke en construc-
tieve politiek bedrijven.
Altijd willen we inhoudelijk 
de discussie aangaan.  Zonder 
toeters en bellen. Maar wel 

met een krachtige boodschap 
aan iedereen. Zelfstandigheid 
Voorop. Wij doen onze naam 
eer aan en staan voor de be-
langen van onze dorpen. Alle 
dorpen en alle inwoners. Ook 
nu de verkiezingen voorbij 
zijn, blijven wij bij onze be-
loft es. Dus; Geen fusie met 
Hilversum! Juist om het speci-
ale karakter van de dorpen te 
waarborgen. 

Daar blijven we voor strijden. 
In de raad, en als het lukt in het 
college. Wij houden jullie op 
de hoogte van onze plannen, 
ideeën en initiatieven. 
Voor nu nogmaals: iedereen 
ontzettend bedankt!!

Jan-Jaap de Kloet
Lijsttrekker DorpsBelangen  

Dorpsbelangen: Dank voor jullie stem en steun!

KORTENHOEF- Het Alpe d’Hu-
Zes sponsordiner in restaurant 
Docks Fish & Grill aan het Mo-
leneind in Kortenhoef heeft 
ruim 15 duizend euro opge-
bracht voor het Koningin Wil-
helmina Fonds. 

Chef-kok Jeroen van Beers 
heeft  restaurant Docks be-
schikbaar gesteld voor een 
diner met 79 gasten, die zich 
aan hebben gemeld door een 
donatie te doen via de deelne-
merspagina van team ‘Chalet.
nl Wintersport’ op de website 
van Alpe d’HuZes. De kosten 
van het diner werden gedekt 
door sponsoren, waardoor de 
opbrengst in z’n geheel besteed 
kan worden door het KWF. Het 
personeel van Docks, gehol-
pen door supporters van AD6 
team, heeft  een overheerlijk di-
ner van vijf gangen bereid, dat 
bij de gasten zeer in de smaak 
viel. Met een veiling van unieke 
kavels en een optreden van de 

‘Nette Geleuven’ als hoogtepunt 
was het een avond om nooit te 
vergeten. 
Team Chalet.nl Wintersport 
bedankt restaurant Docks Fish 
& Grill, de supporters en spon-
soren van het diner voor dit 
hele mooie resultaat. 
Chalet.nl doet op donderdag 
7 juni voor de zesde keer mee 
aan Alpe d’HuZes. Dit keer met 
2 teams met zowel fi etsers als 
wandelaars. Deelnemen aan 
dit evenement betekent voor 

Astrid, Julia, Ilse, Bas, Jan, Ro-
gier en Gerard niet alleen zo 
vaak mogelijk de Franse berg 
beklimmen, maar ook een zo 
groot mogelijk bedrag bijeen 
vergaren voor het bestrijden 
van kanker. 
Op de teampagina https://deel-
nemers.opgevenisgeenoptie.nl/
chaletnl kun je de laatste stand 
van zaken bekijken en een do-
natie overmaken, die door het 
KWF goed zal worden besteed. 
Alvast bedankt!  

15.000 voor Sponsordiner Alpe 
d’Huzes
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Ondernemers

NEDERHORST DEN BERG- Het 
vernieuwde dorpsplein in Ne-
derhorst den Berg is zaterdag 
offi  cieel geopend. Tot ieders 
blijdschap zijn de uitgebreide 
werkzaamheden afgerond en 
kan iedereen genieten van een 
prachtig Willie Dasplein. Om de 
feestvreugde te verhogen zijn 
de winkeliers/horeca rond het 
plein een leuke actie gestart. 

Hierbij zijn prachtige prijzen te 
winnen! Allereerst zijn op alle 
basisscholen en kinderdagver-
blijven in Nederhorst kleur/
knutselplaten uitgedeeld. Kin-
deren tot en met 10 jaar kunnen 
hun creativiteit helemaal kwijt 
door het plein, dat afgebeeld 
staat, nog mooier te maken 

door te kleuren en/of te knut-
selen. Als de kleurplaat uiterlijk 
9 april bij een van de winkeliers 
inlevert, maak je kans op een 
mooie prijs: De winnaar tot 4 
jaar mag gaan eten bij Happy 
Food, die uit de categorie 4 tot 
en met 6 jaar bij de Pannen-
koektuin en de winnaar tussen 
7 en 10 jaar mag een feestje ge-
ven bij Bakkerij De 7 Heerlijk-
heden! Zit je niet in Nederhorst 
op school en wil je meedoen? 
Haal dan een knutselkleurplaat 
op bij een van de winkeliers. Ze 
liggen voor je klaar.

Woordzoeker 
Voor iedereen boven de 10 
jaar is in deze editie van het 
Weekblad Wijdemeren een 

woordzoeker afgedrukt. Na het 
wegstrepen van alle opgegeven 
woorden blijft  een aantal letters 
over. Deze letters vormen de 
oplossing van de puzzel. Wilt 
u meedingen naar een prijs? 
Lever het strookje met de op-
lossing en uw gegevens uiterlijk 
7 april in bij een van de win-
keliers/horeca rond het plein. 
Hoofdprijs is een elektrische 
fi ets! Overige prijzen zijn een 
donzen dekbed met 2 hoofd-
kussens, een weekendje weg, 
een barbecue/gourmetpakket, 
een haarverzorgingspakket, 
een prachtige staande lamp, 
een bon voor de stomerij, een 
bloemenbon, een Vichy-pakket 
en een dinerbon van Golden 
Crown.

Ook van de woordzoeker zijn 
exemplaren bij de winkels te 
verkrijgen. Prijswinnaars krij-
gen persoonlijk bericht en 
worden uitgenodigd voor de 

feestelijke uitreiking op zater-
dagmiddag 14 april. Die middag 
is er ook van alles te doen op het 
plein. Meer informatie hierover 
in het volgende Weekblad

Electrische fiets winnen?

Winkeliers Nederhorst in actie met schitterende prijzen

De Spiegelplas en de Wijde Blik 
zijn bijna klaar voor het nieuwe 
recreatieseizoen. Natuurmo-
numenten heeft op enkele ei-
landen nieuwe beschoeiingen 
geplaatst, bomen gesnoeid, 
zwemtrapjes geplaatst en 
aanmeerplaatsen opgeknapt. 
Voor 15 april worden de laatste 
werkzaamheden uitgevoerd. 

Natuurmonumenten wil hier-
mee de veiligheid en het ge-
bruiksplezier voor de recrean-
ten op beide plassen vergroten.
De aankomende weken zul-
len de laatste werkzaamhe-
den nog worden uitgevoerd. 
Natuurmonumenten gaat de 
eilanden deels nog frezen en 

egaliseren. Verzakkingen ach-
ter de geplaatste beschoeiing 
worden aangevuld met grond 
en daarna worden de eilanden 
ingezaaid met gras. Tenslotte 
worden er nog ballenlijnen ge-
plaatst. 

Groot onderhoud
De Spiegelplas en de Wijde Blik 
zijn ca. 17 jaar geleden door de 
provincie Noord-Holland ver-
kocht aan Natuurmonumenten 
onder voorwaarde dat ‘exten-
sieve recreatie gewaarborgd 
blijft ’. Hiermee voldoet de ver-
eniging aan deze voorwaarde. 
Door dit ‘groot onderhoud’ 
op beide plassen kunnen de 
voorzieningen weer jaren mee. 

Dit project is mede mogelijk 
gemaakt door het Provinci-
aal Meerjarenprogramma van 
de provincie Noord-Holland 
‘Groene Uitweg’.

De Spiegelplas en Wijde Blik 
opgeknapt

Door: Niels van der Horst

KORTENHOEF – Eerst wordt er 
rook gesignaleerd. Later volgt 
een knal. Wat is er aan de hand? 
Wat te doen? Op het terrein van 
Intratuin Kortenhoef werd vori-
ge week dinsdag grootschalig 
geoefend door de brandweer. 
Naast het oefenen van allerlei 
procedures waren de speer-
punten de samenwerking en 
communicatie tussen de ver-
schillende hulpverleners.

Samenwerking
Vele groepen moesten gaan sa-
menwerken waaronder de be-
drijfshulpverleners (BHV -ers) 
van Intratuin, de brandweer-
posten van ’s -Graveland en 
Maartensdijk en de politie. De 

overkoepelende communicatie 
verliep via de meldkamer van 
alarmcentrale 112. Ter plekke 
was er onderlinge afstemming 
tussen de commandanten, zo-
als tussen brandweer en politie 
en uiteraard binnen de ver-
schillende teams tussen com-
mandanten en teamleden. Niet 
bepaald een schooluitje, dus 
opperste concentratie en han-
delingsvaardigheid waren van 
begin tot eind vereist.

Scenario
Het is tegen zevenen in de 
avond, de winkel is nog on-
geveer twee uur open. Na een 
storing zijn twee monteurs ge-
komen die werken aan de ver-

warmingsinstallatie en de aan-
sturing van diverse dakluiken. 
Niet lang daarna gaat het mis. 
Vallende luiken, geschreeuw, 
paniek, bebloede gezichten. 
Het aantal slachtoff ers is on-
duidelijk evenals de ernst van 
de verwondingen. Sommige 
gewonden bewegen niet. Dit 
is wanneer de BHV-ers van 
de Intratuin in actie komen. 
Tijdens hun optreden krijgt 
eigenaar Th ijs Teeuwissen een 
compliment van een van de 
teamleiders van de brandweer. 
Zijn personeel blijkt proactief 
en handelt eff ectief. Dan gaat 
het brandalarm af en is een 
klap te horen. De gebeurtenis-
sen worden rommeliger en on-

Gaan als de brandweer

Foto: Brian van den Bergoverzichtelijker. Meer en meer 
hulpverleners komen het ter-
rein op. Later raken als klap op 
de vuurpijl ook nog twee colle-
ga- brandweerlui gewond. Hun 
situatie is onduidelijk, er wordt 
een noodprocedure gestart. Die 
wordt in gang gezet als het om 
collega’s in nood gaat. Het team 
van de gewonde brandweerlie-
den, inclusief de gewonden zelf 
worden weggevoerd en buiten 
opgevangen. Door deze nood-
situatie binnen een noodsitua-
tie werd het uiterste geëist van 
alle betrokkenen. Dan wordt 
ook de burgemeester ingelicht 
om maar aan te geven op welke 
schaal alles gebeurt.

Samenwerking en 
communicatie
Na afl oop sprak ik oefenlei-
der Johan Landwaart. Terecht 
merkte hij op dat oefeningen 
eigenlijk altijd slagen gezien het 
nut ervan. Juist ook wanneer 
je zaken tegenkomt die verbe-
terd kunnen worden. In navolg 
van zijn collega eerder, was 
ook hem opgevallen dat de be-

drijfshulpverlening van Intra-
tuin goed was verzorgd. Voor 
alle ondernemers geldt dat het 
zeer raadzaam is om dit goed 
te regelen. Afsluitend meldde 
Johan Landwaart nog dat naar 
aanleiding van de oefening een 
andere ondernemer zich had 
gemeld. Deze bood aan bij een 
volgende oefening gastheer te 
zijn. Wie het was blijft  nog even 
geheim, maar de oefenleider 
zag het als een hele nieuwe uit-
daging.

2e handsbeurs
Op zondag 8 april is er weer 
een 2e Hands Kinderkle-
ding en speelgoedbeurs in 
sporthal De Blijk. De beurs is 
van 10 tot 13 uur. De sporthal 
treft  u op de Blijklaan 1, NdB.
Meer info: kledingbeursde-
blijk@hotmail.com of op de 
gelijknamige Facebookpagi-
na. 
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Streep de gegeven woorden weg in de woordzoeker. 
De overgebleven letters vormen de oplossing.  Vul deze, 
samen met uw gegevens, in op het strookje en lever dit 

uiterlijk 7 april in bij één van de deelnemende zaken.

Puzzel mee en maak kans
op een elektrische fi ets of 
een andere 
prachtige prijs!

Oplossing woordzoeker: … … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . . … … … … … .

      Naam:… … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … … … … … … … … … . . . . . . … … …

      Adres:… … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … … … … … … … … … … . . . . . . . … …

      Telefoonnummer:… … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … … … … … . . .Uiterlijk 7 april inleveren bij een van de winkeliers/horeca rond het plein in Nederhorst den Berg

 K  B  H  O  U  T  N  E  T  K  E  I  Z  U  M  N  M  O

 B  R  E  A  S  A  R  E  K  H  W  A  N  D  E  L  E  N

 O  O  O  R  V  E  P  A  S  I  A  A  I  D  Y  L  I  P

 M  G  O  O  G  E  S  O  J  T  B  P  S  D  L  F  R  O

 M  H  R  R  N  T  N  D  T  L  E  P  P  U  R  I  P  Z

 E  G  E  A  E  T  E  T  O  H  I  I  O  Y  J  T  A  E

 L  B  E  E  T  M  W  E  O  E  E  B  F  S  F  A  D  S

 S  B  L  Z  E  I  M  E  G  N  E  E  E  S  K  O  K  M

 T  O  K  R  E  B  S  H  E  D  V  T  K  F  M  N  O  H

 E  S  E  R  A  L  E  P  U  W  T  E K  S  A  L  O  D

 I  N  E  K  E  L  L  E  A  O  I  U  R  R  E  C  A  L

 N  E  D  E  H  K  J  I  L  R  E  E  H  N  E  V  E  Z

 R  M  R  U  F  M  O  I  G L  K  O  L  K  O  D  T  O

 O  A  Y  T  E  R  P  W  I  N  K  E  L  E  N  O  E  N

 U  S  L  P  P  A  S  S  I  F  L  O  R  A  R  A  Y  N

 T  D  O  R  P  W  B  R  A  D  E  R  I  E  !  S  B  I

 E  T  L  A  A  L  B  E  R  T  H  E  I  J  N  I  E  G

 G  O  L  D  E  N  C  R  O  W  N  O  P T  O  C  H  T

Hoofdprijs: Elektrische fi ets twv €1680,00
Overige prijzen zijn 
• een donzen dekbed met 2 hoofdkussens twv  € 360,00, 
• een weekendje weg twv € 250,00, 
• een barbecue/gourmetpakket twv €100,00, 
• een haarverzorgingspakket twv 100,00, 
• een staande lamp twv € 100,00, 
• een bon voor de nieuwe stomerij Uzun twv € 100,00, 
• een bloemenbon twv € 100,00, 
• een Vichy-pakket twv € 100,00 

• en een dinerbon van Golden Crown.

ALBERTHEIJN  GOLDENCROWN  NEDER

APOTHEEK  GRATISPARKEREN  OPTOCHT

APP  HAPPYFOOD  PASSIFLORA

BANK  HAVEN  PRET

BERG  HORST  PRIJS

BERGER  HOUT SAMEN

BLOEMBAK  JEUDEBOULLE  SPIEGHELHUYS

BOMMELSTEINROUTE  KASTEEL  TONVERNOOY

BOS  KERK  TOP

BRADERIE  KLOK  WANDELEN

BRINKERSMODE  KNOL  WARM

CAFEBILJART  KOKS  WIJDEMEREN

DEN  KROONTWEEWIELERS  WINKELEN

DORP  LAPAPILOTTE  WOK

FEEST  LEUK  ZAAK

FIETSEN  LOL  ZEVENHEERLIJKHEDEN

FIT  LYDI  ZONNIG

GEZELLIG  MOLEN  

GEIN  MUZIEKTENT

�



Wijdemeren
informeren

Gesloten met Pasen
In verband met het paasweekend 

is het gemeentehuis gesloten 

op vrijdag 30 maart en 

maandag 2 april. 

Fijne paasdagen!

  Uitslag  
  verkiezingen  

Kort

>   Panna Knock Out

Op woensdag 28 maart vanaf 14.00 

uur is op de Joseph Lokinschool in 

Ankeveen de eerste voorronde van de 

Panna Knock Out Wijdemeren 2018. 

Pannavoetbal is straatvoetbal op een 

klein veldje, waarbij 1 tegen 1 wordt ge-

speeld. Ook in Kortenhoef, Loosdrecht 

en Nederhorst den Berg worden voor-

rondes gespeeld. Meer informatie:

www.teamsportservice.nl/gooi. 

>    Bestrating Meenthof

De bestrating in De Meenthof in 

Kortenhoef wordt vernieuwd. U mag 

kiezen welke klinker het gaat worden. 

Naast de Hema liggen drie proefvakken. 

Bij de Albert Heijn, Jumbo, Lobelia en 

Hema liggen formulieren waarop u tot 

donderdag 12 april uw stem kunt uit-

brengen. De stembus staat in de Hema. 

Maandag 16 april maken we de keuze 

bekend.

>    Alzheimer Café

Het Alzheimer Café voor inwoners van 
Wijdemeren en Hilversum is een tref-
punt voor mensen met dementie, hun 
partners, familieleden en vrienden. Naast 
de onderlinge contacten en gesprekken 
staat er elke keer een thema centraal. 
Het café is iedere tweede woensdag van 
de maand open tussen 19.30-21.00 uur 
in Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 
399a in Hilversum. 

>   Ondersteuning minima

De gemeente kan inwoners met een 

laag inkomen financieel ondersteunen. 

Bijvoorbeeld bij de aanschaf van school-

boeken, computers of huisraad. Ook is 

er een bijdrage voor de kosten die een 

beperking met zich mee kan brengen. 

De bijdrage vraagt u aan voor uzelf, 

uw partner of inwonende kinderen. 

Meer informatie:

www.wijdemeren.nl/ondersteuning. 

 

Offi  ciële
bekendmakingen

61,32% van de kiesgerechtigde 

inwoners in Wijdemeren bracht 

vorige week zijn of haar stem uit 

voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Ook werd er gestemd voor de Wet 

op de inlichtingen- en veiligheids-

diensten. In Wijdemeren stemde 

50,7% stemde vóór deze nieuwe 

wet. Op vrijdag 23 maart is de 

uitslag definitief vastgesteld.

Er zijn drie partijen met vier zetels: De 

Lokale Partij, CDA en DorpsBelangen.

Er gaan drie zetels naar de VVD, twee 

zetels naar D66 en twee zetels naar PvdA-

Groenlinks. O-Lib verliest twee zetels en 

komt niet terug in de gemeenteraad. 

De ChristenUnie heeft te weinig stemmen 

gehaald voor een zetel. U kunt de 

uitslagen inzien op 

www.wijdemeren.nl/verkiezingen2018

Vervolg verkiezingen
Omdat De Lokale Partij de meeste stem-

men heeft gekregen neemt zij het initiatief 

voor het formatieproces. Op maandag 26 

maart was de eerste openbare bijeenkomst, 

waarbij van iedere partij twee vertegen-

woordigers aanwezig waren. Bedoeling is 

dat op dinsdag 3 april een tweede bijeen-

komst volgt waarbij een inhoudelijke be-

spreking van de punten voor het raadsak-

koord plaatsvindt. 

Afscheid gemeenteraad
Het afscheid van de huidige raad is op 

woensdag 28 maart. Installatie van de 

nieuwe gemeenteraad is op donderdag 29 

maart. 

ANWB
Automaatje

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

Bibian Mentel ereburger
Foto: Paul van der Gucht

28 maart2018

Bibian Mentel ereburger
Foto: Paul van der Gucht

Beweegweek met 50 activiteiten 
Van pilates en badminton tot yoga, 

slenderen en wandelen. Van 16 tot 

en met 22 april is de beweegweek 

voor 60-plussers.

Denkt u er wel eens over om samen met 

anderen in beweging te komen? Voor uw 

gezondheid, om mensen te ontmoeten of 

omdat u het vroeger ook leuk vond om in 

beweging te zijn? Het vinden van een plek 

is soms lastig en spannend. Vanaf 16 april 

kunt u een week lang gratis deelnemen aan 

50 verschillende beweegactiviteiten. 

Overzicht activiteiten
Een overzicht van de activiteiten is te vin-

den op www.teamsportservice.nl/gooi 

(onder ‘Voor Jou’ en dan ‘60-plussers’). 

Wilt u het schema liever op papier? Een 

overzicht staat volgende week in deze krant 

en ligt in het gemeentehuis Wijdemeren, 

Bibliotheek Loosdrecht, Sociaal Cultureel 

Centrum Nederhorst den Berg, De 

Bergplaats Nederhorst den Berg, Stichting 

Buro Sport bij Sporthal de Fuik Kortenhoef, 

Bloemenwinkel Lobelia in Kortenhoef en 

een aantal supermarkten. 

 

Beweegadvies
Wilt u in beweging komen maar staat de 

activiteit die u zoekt er niet bij? Neem con-

tact op met Beweegcoach Beppie van de 

Bunt via b.vandebunt@inovum.nl of 

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



>  Aangevraagde 

omgevingsvergunningen
Kortenhoef
- De Kwakel 22: bouwen woning (15.03.18)

- J.C. Ritsemalaan 3: plaatsen dakkapel (14.03.18)

-  Mr. Johannes Sandersonhof 2: maken gevelopening en 

muurdoorbraak (12.03.18)

Loosdrecht
- Beukenlaan 53: plaatsen dakkapel (19.03.18)

-  Dominee Versteeghtstraat 6: plaatsen dakopbouw 

(10.03.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 230: vernieuwen beschoeiing 

(16.03.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: vergroten carport/garage 

(09.03.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 158b: bouwen woningen 

(16.03.18)

- Pampus 1: bouwen carport (16.03.18)

Nederhorst den Berg
-  Dammerweg 86: isoleren dak, constructie kap, vloer en 

voorgevel (15.03.18)

-  Jan Josephsz van Goyenstraat 1 t/m 13 en 10 t/m 24: 

gedeeltelijk vervangen daken t.b.v. verduurzamen 

woningen (11.03.18)

- Middenweg 92: uitbreiden woonhuis (20.03.18)

- Slotlaan 21: verbouwen bungalow (19.03.18)

Meer informatie: Fysiek Domein via (035) 65 59 557. 

U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 

aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)
Ankeveen
- Cannenbugerweg 61d: bouwen opslaghal (15.03.18)

-  Harinxmahof 8: plaatsen nokverhoging en vernieuwen 

badkamer (08.03.18)

Breukeleveen
- Herenweg 85: plaatsen steiger en golfbreker (14.03.18)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 34: verbouwen serre (12.03.18) 

- Zuidereinde 262: plaatsen dakkapel (15.03.18)

Kortenhoef
-  Meenthof 22 en 24: aanpassen dubbele winkelpanden 

(14.03.18) 

-  Kromme Rade 19 achter: graven sloot, kappen bomen 

en aanleggen terreinverharding (08.03.18)

Loosdrecht
-  Bloklaan 22a sectie E1819: vernieuwen opslagloods 

(14.03.18)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 208b: vergroten jachthaven 

(12.03.18)

- Rading 2a: bouwen receptie (14.03.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 294a: bouwen woning 

Nederhorst den Berg
- G. Hendrik Breitnerlaan 4: plaatsen dakkapel

-  Voorstraat 35: bouwen vijf woningen t.b.v. herontwik-

keling.

 

>   Ontwerpbestemmingsplan 

gebruik woonboot De Zuwe 

18m, Kortenhoef
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan gebruik woonboot De Zuwe 

18m in Kortenhoef ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plan ziet op het wijzigen van het gebruik van de 

woonboot van recreatief naar een gebruik voor perma-

nente bewoning.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 29 maart zes 

weken ter inzage op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur 

op de afdeling Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht. Het 

ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken 

vindt u ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 

kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 

over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad 

van Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor 

meer informatie neemt u contact op met de heer H.J.W. 

van Emmerik van het Fysiek Domein via telefoonnummer 

(035) 65 59 444.

>  Gewijzigde vaststelling be-

stemmingsplan Rading 14, 

Loosdrecht  
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat de gemeenteraad op 8 maart 2018 het 

bestemmingsplan Rading 14 in Loosdrecht gewijzigd 

heeft vastgesteld.

Plan 
Het plan ziet op het perceel Rading 14 in Loosdrecht. 

Het doel is de realisatie van drie recreatiewoningen. De 

gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld met betrekking tot de toelichting.

Inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij beho-

rende stukken liggen vanaf donderdag 29 maart 2018 

voor zes weken ter inzage bij de afdeling Fysiek Domein, 

Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpbestemmingsplan met 

bijbehorende stukken vindt u ook op www.ruimtelijke-

plannen.nl.

Beroep 
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 

gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten dat hij dit niet heeft gedaan, kan gedurende de 

termijn van terinzagelegging tegen het besluit beroep 

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Verder kan een belanghebbende gedurende deze  

termijn beroep instellen tegen de door de raad bij de 

vaststelling van het plan aangebrachte wijzigingen. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan ook een verzoek 

om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van 

genoemde afdeling. 

Het besluit tot vaststelling en daarmee het bestem-

mingsplan treden na afloop van de beroepstermijn in 

werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek 

om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval 

treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op 

dit verzoek is beslist. Voor nadere informatie neemt u 

contact op met mevrouw Y. Ekelschot  van het Fysiek 

Domein via (035) 65 59 442.

>  Correctieve herziening Plas-

sengebied Loosdrecht 2013
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

ingevolge artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening 

bekend, dat de gemeenteraad op 19 december 2017 het 

reparatieplan bestemmingsplan Correctieve herziening 

Plassengebied Loosdrecht 2013 heeft vastgesteld.

Plan
Het betreft heen zogenaamd reparatieplan naar aanlei-

ding van de uitspraak van de Raad van State van 30 au-

gustus 2017. Het is op basis van deze uitspraak nodig een 

nieuw plan vast te stellen. Het reparatiebesluit voorziet 

hierin. De herziening betreft de volgende onderdelen:

- Trekpad 3, 3a en 5

- Herenweg 42 te Breukeleveen

- Gronden achter Oud-Loosdrechtsedijk 228

- Maatvoering boatsavers

- Oud-Loosdrechtsedijk 210-216

- Permanente bewoning woonschepen 

- Tweetal kadastrale percelen zuidzijde Trekpad

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij 

behorende stukken liggen vanaf 29 maart 2018 voor zes 

weken ter inzage bij de afdeling Fysiek Domein, Rading 

1, Loosdrecht. Het bestemmingsplan met bijbehorende 

stukken vindt u ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Als direct-belanghebbende kunt u gedurende de termijn 

van terinzagelegging tegen het besluit tot vaststelling 

beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den 

Haag. Het besluit tot vaststelling en de daarmee het 

bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de 

dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 

wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmings-

plan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, op hetzelfde adres. Zowel voor het in-

stellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige 

voorziening is griffiegeld verschuldigd.

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten
Loosdrecht
- Restaurant Piet Hein, Veendijk 17, 6 april 2018

- Restaurant Piet Hein, Veendijk 17, 20 april 2018

>  Kennisgeving  
De Plassenraad van het Plassenschap Loosdrecht e.o. 

heeft op 21 februari 2018 de Verordening Plassenschap 

Loosdrecht vastgesteld.

Deze verordening komt in plaats van de Verordening 

Bescherming Plassengebied en treedt in werking op 

1 april 2018. De volledige tekst van de Verordening 

Plassenschap Loosdrecht vindt u op www.recreatiemid-

dennederland.nl. 

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

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

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

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

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

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

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

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

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

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren. Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Afspraaktijden: Dagelijks van 8.30 - 12.30 uur, extra afspraaktijden burgerzaken: maandag 16.30 - 19.30 uur, woensdag tot 15.00 uur

Offi  ciële bekendmakingen 28 maart 2018

Bouwen en wonen

Festiviteiten

Overig

ANWB AutoMaatje
In mei gaat ANWB AutoMaatje 

rijden in Wijdemeren. Met deze 

nieuwe dienst vervoeren vrijwil-

ligers met hun eigen auto minder 

mobiele ‘buren’. Het initiatief is 

de appel van de maand. 

In Wijdemeren zegt 40 procent van de 

65-plussers zich regelmatig eenzaam te 

voelen. De mogelijkheden om naar buiten 

te gaan worden door leeftijd of gezondheid 

beperkter. Autorijden lukt vaak niet meer 

en steeds een beroep doen op anderen is 

moeilijk. 

AutoMaatje brengt daar verandering in. De 

chauffeurs brengen hen voor 30 cent per 

kilometer naar bijvoorbeeld de fysiothe-

rapeut, de huisarts, een vriend, vriendin of 

de film.

Vrijwillige chauffeurs gezocht! 
Wilt u chauffeur worden? Neem contact 

op met Henk Lansink van Versa Welzijn via 

telefoonnummer (035) 62 50 005. 

Zie www.deappelboom.nl, ook voor 

andere vrijwilligersvacatures. 

Het initiatief is een samenwerking tussen de 

ANWB, Versa Welzijn, Rotary Wijdemeren, 

Zonnebloem KAG en de gemeente.

Wijdemeren
informeren

28 maart 2018
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Samenleving

KORTENHOEF - 7 april is een 
heuglijke dag voor vele kinde-
ren uit Kortenhoef en omstre-
ken: speeltuin de Eekhoorn 
opent haar hekken voor een 
sprankelend nieuw speelsei-
zoen. 

Deze gebeurtenis vieren wij ui-
teraard met een openingsfeest. 

Dit jaar staan alle feesten in het 
thema Disney, kinderen (en 
ouders!) worden van harte uit-
genodigd om verkleed als Dis-
ney-fi guur te verschijnen. Kom 
dit feest gezellig met ons vie-
ren onder genot van een hapje 
en een drankje. Om 11.00 uur 
precies openen wij de speeltuin, 
om 16.00 uur zal de speeltuin, 

voor deze dag, weer sluiten. 
Entree is voor iedereen geheel 
gratis!
Wilt u ook uw steentje bijdra-
gen in onze fi jne speeltuin? Wij 
hebben nog vacatures open 
voor vrijwilligers. Kijk op www.
speeltuindeeekhoorn.nl voor 
meer informatie.

Opening speeltuin de Eekhoorn

NEDERHORST DEN BERG - De 
Diaconie van de Protestant-
se Gemeente Nederhorst den 
Berg en de P.C.I. voor de KAN- 
parochies houden ook dit jaar 
weer gezamenlijk, voor de 
tiende keer, een actie voor de 
Voedselbank Gooi & Omstre-
ken. Helaas is dit nog steeds 
noodzakelijk.

Ook dit jaar doen alle drie de 
Bergse basisscholen weer mee 
aan de actie en wordt ook de 
Sint Martinusparochie in Anke-
veen weer volledig in onze actie 
betrokken. De stichting voed-
selbank Gooi en Omstreken 
biedt mensen in nood wekelijks 
een voedselpakket aan. Mensen 
die na aft rek van vaste lasten 
onvoldoende geld overhouden 
om eten te kopen worden door 
de voedselbank geholpen. Per 
1 januari 2018 geldt, dat iede-
re volwassene die minder dan 
215 euro per maand over heeft  

om te besteden in aanmerking 
komt voor hulp. Het gaat hier 
dus om het bedrag dat over-
blijft  om te kunnen leven, na-
dat de vaste kosten zoals huur, 
energie, gas, water, verzeke-
ringen, afl ossing schulden etc. 
zijn betaald. De cliëntengroep 
van de voedselbank bestaat uit 
chronische zieken, gehandi-
capten, ouderen, alleenstaande 
moeders met kleine kinderen, 
allochtonen, werklozen, men-
sen met problematische schul-
den en ook zzp’ers. Cliënten van 
de voedselbank krijgen drie 
maanden een pakket. Op dit 
moment maken tussen de 450 
en 500 mensen gebruik van de 
voedselbank. Velen maken lan-
ger gebruik van de voedselbank 
dan de in principe overeenge-
komen dertien weken. Om de 
voedselbank in hun werk te on-
dersteunen, houden wij een in-
zamelingsactie rond Pasen van 
houdbare voedingsmiddelen 

en/of reinigingsmiddelen voor 
persoonlijk of huishoudelijk 
gebruik.

Paasweekend
Door een of meerdere artikelen 
extra te kopen en aan deze actie 
te schenken helpt u uw mede-
mens.
Wat is er nodig volgens de 
ideale boodschappenlijst van 
de voedselbank: thee en kof-
fi e, zonnebloemolie, groen-
ten in blik, waspoeder (niet 
vloeibaar), broodbeleg (geen 
vers), visconserven en schoon-
maakartikelen.
De voedings- en middelen 
worden ingezameld bij de lift  
van de Willibrordkerk en in de 
kerkportalen van de Sint Mar-
tinus en OLV Hemelvaartkerk 
voor de diensten van Witte 
Donderdag 29 maart, Goede 
Vrijdag 30 maart, Paaszaterdag 
31 maart en Eerste Paasdag 1 
april. Op dinsdag 3 april zul-

Inzameling voor de Voedselbank      

len de ingezamelde goederen 
worden overgedragen aan de 
Voedselbank. Wilt u deze actie 
ook ondersteunen, dan kunt u, 
de door u te schenken artikelen 
ook afgeven op het parochiese-
cretariaat van de O.L.V. Hemel-
vaartparochie in de ‘Molshoop’ 
op donderdag 29 maart van 
8.30 tot 11.30 uur. 
Het Parochiesecretariaat is spe-
ciaal voor deze actie ook geo-

pend op vrijdag 30 maart van 
8.30 tot 12.00 uur.
Ook kunt u bellen naar een 
van de volgende contactper-
sonen: Jim de Groot, 0294-
253097; Fam. F.C. Hamers, 
0294-253263. Wij komen dan 
de door u te schenken artikelen 
bij u thuis ophalen.
Wij hopen op uw medewerking 
om deze gezamenlijke actie te 
doen slagen.

NEDERHORST DEN BERG- Kin-
derVakantieWerk en de Spot-
fabriek, waarvan het kinder-
programma De Spotjes deel 
uitmaakt, organiseren ook dit 
jaar weer op zaterdag 31 maart 
paaseieren zoeken bij het 
prachtige kasteel Nederhorst. 

Al heel vroeg in de ochtend 
worden er prachtige gekleurde 
kippeneieren verstopt voor de 
kinderen tot en met 10 jaar. Om 
half 10 worden alle kinderen 
verwacht bij de muziektent op 
het Willie Dasplein, met laarzen 
aan en emmertjes of mandjes 
in de hand. De kinderen wor-
den in drie groepen verdeeld. 
Na een muzikale warming-up 
met de paashazen lopen we via 
de Brugstraat en de Kerkstraat 
naar het kasteel. Na een start-
sein gaat iedereen als een haas 
zoeken. Zonder ouders, een  
laat de kinderen dit zelf doen. 
Er lopen een paar paashazen 
rond die zoeken zo nodig met 
de kinderen mee. Zijn er na af-

loop nog emmertjes leeg, dan 
kan dit gemeld worden bij een 
van hen. Op ieder weitje zijn 
ook 3 prijseieren verstopt. Dit 
maakt het nog spannender, dus 
extra goed je best doen! Tip: 
Het zoeken stopt bij 5 eieren. 
Ook is er weer een gezellige 
koffi  ekraam voor de vaders en 
moeders, opa en oma’s. Deze 
bevindt zich dit jaar achter het 
kasteel aan de boskant. Als alle 
eieren gevonden zijn, lopen 
de kinderen naar deze koffi  e-
kraam waar nog een traktatie 
wacht. De prijseieren kunnen 

daar omgeruild worden voor 
een echte prijs. Als je naam en 
leeft ijd doorgeeft  word je als 
prijswinnaar vermeld in het 
Weekblad Wijdemeren.
Het paaseieren zoeken 2018 is 
mede mogelijk gemaakt door 
de Rabobank. Mevr. Jonker 
stelt het terrein rond het kasteel 
beschikbaar waar we ongelofe-
lijk blij mee zijn. Alle bijdragen 
helpen ons om dit evenement 
jaarlijks te kunnen blijven or-
ganiseren. Als u als ouders ons 
ook wilt steunen, in de koffi  e-
kraam staat een sponsorpot. 

Paaseieren zoeken bij kasteel

KORTENHOEF- De Curteven-
neschool in Kortenhoef was 
vorige week de landelijke start-
school in de Week van de Len-
kriebels. Zelfs het Jeugdjour-
naal was aanwezig. 

De Week van de Lentekriebels 
is een landelijke themaweek 
over ‘relationele en seksuele 
vorming’ voor het basisonder-
wijs. Tijdens deze week gaat het 
in groep 1 t/m 8 onder meer 
over kriebels in je buik, vriend-
schap, verliefdheid, lichamelij-
ke veranderingen en verschil-
len, puberteit, respect, seksuele 
weerbaarheid en diversiteit. 
Burgemeester Ossel deed de 
feestelijke aft rap, samen met 
directeur Marga van Duijn en 
GGD-verpleegkundige Daan 
Kuypers. Daarna volgt een to-
neelstuk uitgevoerd door de 
leerkrachten van de school. Juf 
Clara speelde een reporter en 
beantwoordde vragen van kij-
kers uit het hele land.

Hoe geef je eigenlijk een goede 
zoen? Juf Sandra en juf Hester 
spelen een man en een vrouw. 
De reporter gaat het eens haar-
fi jn uitleggen, enzovoort. Zelfs 
Daan speelde mee, of de burge-
meester een rol had, is niet be-
kend. De opening sloot af met 
het gezamenlijk zingen van het 
Lentekriebelslied. 

Week van de 
Lentekriebels

Online zoeken
En ook  boeken!

 T: 035-5822103
W: thetravelclub.nl/alicejose 

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs
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Zuidsingel 88 Kortenhoef

Sfeervolle gemoderniseerde gezinswoning (1993) met een 
zonnige tuin op het zuiden en een veranda (2014). Aan de 
tuinzijde veel privacy. Woonkamer met parketvloer en schuifpui, 
verzorgde open keuken in hoekopstelling, sanitair vernieuwd in 
2015, ruime zolderkamer met dakkapel.

Vraagprijs: € 315.000,- k.k.

NIEUWNIEUW

Loodijk 23A ‘s-Graveland

Fijne, royale vrijstaande woning met 185 m² woonoppervlak, 
inhoud 782 m³, een voor meerdere doeleinden (kantoor/atelier/
praktijkruimte) geschikte grote ruimte met een eigen opgang, 
een inpandige én een vrijstaande garage, een grote, verzorgde 
tuin rondom, een houten tuinhuis/berging en zo veel meer!

Vraagprijs: € 625.000,- k.k.

NIEUWNIEUW

Bent u op zoek naar een andere 
woning, dan is de NVM Open 
Huizen Dag op zaterdag 7 april 
a.s. een perfecte gelegenheid 
om u breed te oriënteren. 

Op deze dag kunt u tussen 11.00 
en 15.00 uur de deelnemende 
huizen die Frank Vermeulen 
Makelaardij in portefeuille heeft  
zonder afspraak vrijblijvend be-
zichtigen. De bewoners zullen u 
graag ontvangen en u hun wo-
ning laten zien. Vanaf zaterdag 
31 maart kunt u op www.funda.
nl of op www.frankvermeulen-
makelaardij.nl zien welke hui-
zen meedoen. En als u op 7 april 
niet in de gelegenheid bent om 
de woning van uw keuze te be-
zichtigen, dan maken wij graag 

NVM Open Huizen Dag

Open Huzen Dag Tips
Voor de kijkers:
•  Maak een lijstje met huizen 

die je wilt bezichtigen
• Bepaal de effi  ciënte route
Voor de huisverkopers:
•  Het is uw huis en u bepaalt 

wie u binnenlaat
•  Bedenk dat veel bezoekers 

alleen komen kijken
•  Verwijs bij interesse en/of 

een bod altijd door naar uw 
makelaar

Tips voor woningzoekers
• Maak een wensenlijstje
•  Zoek eerst uit wat er fi nan-

cieel mogelijk is
•  Bekijk de prijzen en locaties 

op internet
Tips voor de huisverkoper
•  Schoon en opgeruimd huis 

met een fi jne sfeer
•  Haal de vakantiekiekjes en 

persoonlijke spullen weg
•  Kinderen en huisdier: even-

tjes niet
•  Denk ook aan een opge-

ruimde tuin
•  Eén persoon begeleidt de 

rondleiding

Elzenhof 18 te Kortenhoef
Open Huis zaterdag 7 april 11.00 – 15.00 uur

Aan een rustig, kindvriendelijk hofje gelegen ruime 
HOEKwoning met 5 slaapkamers, zonnige tuin en ga-
rage. Op loopafstand van speeltuin, sporthal, school 
en winkelcentrum. Woonoppervlakte 124 m2, perceel 
146 m2. Vraagprijs € 320.000,- k.k.
 
 

Soestdijkerstraatweg 27, 1213 VR Hilversum
035 – 6424474 - www.idmakelaars.nl – info@idmakelaars.nl

Aelbert Cuypstraat 4, Ned. den Berg

Voll. gemoderniseerde en uitgebouwde middenwoning 
nabij de dorpskern, woonopp. 120 m2. Bijz. complete luxe 
woonkeuken met Siemens apparatuur en 6 pits Boretti 
kooktoestel. Nieuwe CV-ketel Vaillant Eco-Tec.

Vraagprijs € 295.000 k.k. 

NIEUW

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

op een andere dag een afspraak 
met u. Dat kan op werkdagen 
ook in de vooravond en op za-
terdagochtend. Als u overweegt 
om uw woning te verkopen en 

graag geheel vrijblijvend een 
deskundig advies wilt hebben, 
dan komen wij graag bij u langs 
en maken een concurrerende 
off erte.
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NEDERHORST DEN BERG- Sinds 
2004 is Jan van Wijk voorzitter 
van de Stichting Nederhorst 
den Berg Actief. Een bijdrage 
leveren aan de leefbaarheid 
in het dorp is een belangrijke 
drijfveer voor hem. En de en-
thousiaste reacties die hij krijgt 
na afl oop van de evenementen 
stimuleren hem ook. 

Bijna vanaf de allereerste edi-
tie van het Zomerspektakel 
(begonnen als zeskamp) is Jan 
(58), in het dagelijks leven pro-
jectleider bij Tanis Food Tec in 
Lelystad, een van de stuwende 
krachten achter het Lente- en 
Zomerspektakel.
In de loop van de jaren groeide 
het Zomerspektakel uit tot een 
begrip in de regio. De braderie, 
de sprinttriathlon en het amu-
sement in de feesttent zorgden 
voor een unieke combinatie 

van sport en entertainment. 
Het optreden van Jan Smit 
vormt voor Jan een hoogtepunt 
in al die jaren: “We hadden Jan 
Smit gecontracteerd op een be-
paalde tijd, alleen bleek de tent 
op dat moment nog niet vol te 
zijn. Bij de kassa stonden rij-
en dik mensen te wachten. Jan 
Smit nam de tijd en wachtte net 
zolang tot iedereen binnen was 
en dook toen pas de bühne op”, 
lacht Jan. 
Hij zag dat het Zomerspektakel 
in de loop van de jaren steeds 
meer concurrentie kreeg van 
nieuwe evenementen in de re-
gio: “Daardoor trokken wij uit-
eindelijk minder publiek, met 
uitzondering van de sprint-
triathlon. We hebben daarom 
onze koers verlegd en kiezen 
nu meer voor kleinschaligheid.” 
Het organiseren van evene-
menten zit in het bloed van Jan 

van Wijk. Hij besteedt er vrij-
wel dagelijks tijd aan. Het geeft  
hem energie. Dat geld niet voor 
de afh andeling van alle vergun-
ningen die nodig zijn om de 
festiviteiten te mogen organi-
seren. “Bij de overheid vergeten 
ze weleens dat wij vrijwilligers 
zijn. Nieuwe regels zijn natuur-
lijk prima, maar we hebben wel 
ondersteuning nodig om het 
allemaal te kunnen uitvoeren.”

Lentespektakel 
Nadat ‘de Vrienden van het 
Plein’ stopten met organiseren 
van activiteiten rond Konings-
dag stond het Zomerspektakel 
garant voor de continuïteit. 
Onder de naam Lentespektakel 
werd er een doorstart gemaakt. 
Het bedenken van een aantrek-
kelijk programma is aan Jan en 
zijn medebestuurders (Niels 
Stalenhoef, Joost Boers, Reinier 

van Mourik en de Technische 
Commissie) wel toevertrouwd. 
Jan: “Naast de vertrouwde ker-
mis, de kindervrijmarkt en 
de braderie treden dit jaar de 
bands Blues Berger en Aya op 
bij het Spiegelhuys. We zijn er 
weer in geslaagd om een evene-
ment te organiseren dat betaal-

Nederhorst bruist tijdens Lente-en Zomerspektakel

Dorpsactiviteiten Door: Mark Hilberts

KORTENHOEF- Het is zover. 
Zondag 27 mei zal de Ronde 
van Kortenhoef nieuw leven 
worden ingeblazen. Een feest 
voor deelnemers, toeschou-
wers en mensen uit de organi-
satie. Door met regelmaat via 
dit medium je te voorzien van 
nieuws en informatie hopen 
we dat alle bewoners van Kor-
tenhoef net zo enthousiast zijn 
als wij.

Tijdens de dag worden er ver-
schillende wedstrijden gereden 
door de straten van Kortenhoef. 
In de ochtend ligt de nadruk op 
de jeugd. Kinderen vanaf 8 jaar 
gaan met elkaar de strijd aan 

in een kleine ronde waarbij de 
Kerklaan, Egidius Bloklaan, 
Elbert Mooijlaan en meerdere 
keren worden gefi etst.
Rond de lunch organiseren we 
voor alle kinderen uit de Kor-
tenhoef en omgeving een ‘Dik-
ke Banden Race’. Op je gewone 
fi ets een aantal ronden racen 
onder deskundige begeleiding 
van de ‘profs’ van GWC de Ade-
laar. Voor de wedstrijd krijg je 
een aantal tips en er ontstaat 
dan een mooi strijd. We willen 
ook een ‘Dikke Bandenrace’ or-
ganiseren speciaal voor de juf-
fen en meesters van de scholen 
in Kortenhoef. Wil je meedoen? 
Meld je alvast aan via dbrkor-

tenhoef@gwcdeadelaar.nl  En 
neem je juf en meester mee.

Parcours
De middag staat in het teken 
van de amateurs die in twee 
wedstrijden met elkaar de strijd 
aan gaan. Deze rond gaat via 
Kerklaan, Kwakel, Herenweg, 
Koninginneweg, Egidius Block-
laan, Elbert Mooijlaan en terug 
naar de Kerklaan. Deze omloop 
zal ongetwijfeld leiden tot waai-
ers op de winderige Kwakel.  
De opgegeven straten zijn die 
dag niet bereikbaar. Wij ver-
zoeken je om je auto voordat de 
wedstrijden beginnen te rijden 
in de richting van de Fuik, dan 

kun je altijd weg als je dat wilt. 
Wil je meer weten? We publi-
ceren steeds meer informatie. 
Mail anders je vraag naar eve-
nementen@gwcdeadelaar.nl en 
we geven zo snel mogelijk een 
reactie.

Ronde van Kortenhoef komt terug

baar is voor iedereen.”
In aanloop naar de festiviteiten 
op Koningsdag bruist het al in 
het dorp. Op zaterdag 21 april 
staat sportcafé De Blijk in het 
teken van darts. Op maandag 
23 april zijn er leuke prijzen bij 
het damtoernooi in het Spiegel-
huys. Een dag later op dinsdag 
24 april kunnen de liefh ebbers 
van klaverjassen aan de bak 
in sportcafé De Blijk. Tot slot 
wordt er voor de ouderen op 
donderdag 26 april een gezel-
lige bingo georganiseerd in de 
Kuijer. 
Jan kijkt uit naar alle evene-
menten. Over het programma 
van het Zomerspektakel wil 
hij nog niet te veel verklappen 
behalve de toezegging van de 
komst van de Gooische Zan-
gers en dat het storm loopt bij 
de inschrijving voor de sprint-
triathlon. “Binnenkort start 
onze eerste activiteit: de Loten-
verkoop. Op maandag 16 april 
komen vrijwilligers van het 
Zomerspektakel langs de deu-
ren. Door het kopen van loten 
steunen mensen onze activitei-
ten. Bovendien is er een leuke 
hoofdprijs te winnen!”

Wandeling na verlies 
Op maandag 2 april (2e 
paasdag) organiseert Mi-
randa van den Eijnden van 
Artesia weer een wandeling 
door het bos. De wandeling 
is voor iedereen die verlieser-
varing(en) door overlijden 
kent en hier aandacht aan wil 
geven. Hoe kort of lang gele-
den dit verlies ook geweest 
is. Deze maand is het thema 
‘Licht’.  
We vertrekken om 10.00 uur 
bij de Beeldentuin De Zan-
derij, Oude Meentweg 2 te 
‘s-Graveland. Kosten: €10,00 
(contant). Aanmelden: info@
praktijkartesia.nl  of bel naar 
06-23665687. Zie ook www.
praktijkartesia.nl . 
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LOOSDRECHT - Op de leden-
vergadering van de Vakfede-
ratie Rietdekkers is de uitslag 
bekendgemaakt van de ‘Pand 
van het jaar 2017’- verkiezing. 
Tijdens de Rietdekkersbeurs, 
9 februari 2018 hebben be-
zoekers hun stem uitgebracht. 
Rietdekkers, architecten, aan-
nemers, en huiseigenaren kon-
den projecten voor de verkie-
zing aanmelden. Er werden 
totaal 148 foto’s ingestuurd. 
Daaruit werden 17 panden ge-
nomineerd. Uit de uitslag blijkt 
dat de stemmers naast de moei-

lijkheidsgraad, van het met riet 
te dekken object, vooral ook 
het ambachtelijk vakmanschap 
en mooi afgewerkte details 
wisten te waarderen. De eer-

volle 2e plaats was het landhuis 
‘Hoogeynd’, gedekt door Van 
Ettekoven Rietdekkers, Loos-
drecht.

Van Ettekoven 2e prijs Rietge-
dekt Pand

Ze ontdekte het schilderij bij 
een plaatselijk veilinghuis. 
Ze herkende onmiddellijk de 
enorme fauteuil, die jarenlang 
in de woning aan de Korten-
hoefsedijk van de schilder Ba-
rend van Voorden (1910-2000) 
had gestaan. Maar hoe kwam 
die op het doek van Fekken te-
recht? Wie was de verbindende 
schakel?

De stoel
De in Amsterdam geboren 
Wim Fekken kreeg zijn op-
leiding tot tekenleraar in de 

Het verhaal achter ‘De stoel van Gabriël’

Kunst Door: Carole Denninger

KIEZERS BEDANKT!

WIJDEMEREN

Sieta Vermeulen 
Nederhorst den Berg 

Jan Klink
Loosdrecht 

Sorrel Hidding 
Nederhorst den Berg

Michiel van Balen 
Breukeleveen 

www.vvdwijdemeren.nl

Dankzij uw stem komt de VVD weer 

met drie zetels in de raad. Wij zijn 

ongelooflijk blij mee met dit mooie 

resultaat en wij danken u van harte 

voor uw vertrouwen. 

Met dit mooie resultaat gaan wij aan 

het werk om de uitvoering van ons 

lokale verkiezingsprogramma vorm 

te geven. 

Wilt u met ons meedoen? 

Mail dan naar:  

fractie@vvdwijdemeren.nl 

Wij maken graag een afspraak

met u!

KIES VOOR DOEN

1

2

3

4

KORTENHOEF- Met Pasen tonen opnieuw drie verzamelaars hun 
mooiste schilderijen in de Oude School, aan de Kortenhoefsedijk 
145. Tussen de landschappen, havengezichten, stillevens en fi -
guurstukken valt één schilderij in het bijzonder op: een interieur 
met de fauteuil van de Haagse Schoolschilder P.J.C. Gabriël (1828-
1902) frontaal in het zicht, geschilderd door de Hilversumse kun-
stenaar Willem Fekken (1908-1999). Hoe kwam deze stoel van de 
grote meester op dit schilderij terecht? Kunsthistorica Carole Den-
ninger deed onderzoek. 

hoofdstad, maar verhuisde in 
1929 als jong tekenleraar naar 
Hilversum. Daar maakte hij 
kennis met de Gooise kunste-
naars. In Kortenhoef kwam 
hij in contact met de oudere 
landschapsschilder Jacob Rit-
sema (1869-1943), die hem de 
kneepjes van het schildersvak 
bijbracht. 
Ritsema had, net als de Rot-
terdamse havengezichtschilder 
August van Voorden, een doch-
ter van bakker Van den Broeck 
getrouwd. Beide schilders wa-
ren dus zwagers van elkaar. Ba-
rend van Voorden zette- na het 
plotselinge overlijden van zijn 
vader in 1921- zijn schilderstu-
die voort bij oom Jacob, die wat 
verderop aan de dijk zijn atelier 
had. Daar leerde hij Wim Fek-
ken kennen, met wie hij een 
hechte vriendschap opbouwde. 
Jacob Ritsema was omstreeks 
1900 goed bevriend met de 
beroemde landschapsschilder 
P.J.C. Gabriël die hij regelma-

tig trof in Het Rechthuis (nu 
‘Geesje’ geheten). Daar trof 
hij Gabriël in voor- en najaar 
die er met zijn collega’s van de 
Haagse School het polderland-
schap kwam schilderen. Ritse-
ma verkeerde graag in Gabriëls 
gezelschap om diens adviezen 
te horen. Ongetwijfeld zocht 
hij de oude meester ook wel 
eens op in zijn woonplaats Den 
Haag. Daar zal zijn oog geval-
len zijn op de enorme leunstoel 
waarin Gabriël ooit gefotogra-
feerd was. Het verhaal gaat dat 
Gabriël die stoel had gekocht 
in Brussel, waar hij omstreeks 
1870 samen met Willem Roe-
lofs woonde en werkte
Na de dood van Gabriël kreeg 
Ritsema in 1903 die stoel uit 
de erfenis van zijn beroemde 
leermeester en door vererving 
kwam hij na Ritsema’s dood 
weer terecht bij diens neef en 
leerling: Barend van Voorden, 
in het interieur aan de Korten-
hoefsedijk. Voordat de fauteuil 

een plek kreeg op het atelier 
op zolder, stond de stoel in de 
voorkamer, als pronkstuk te 
midden van allerlei antiquitei-
ten Daar schilderde Wim Fek-
ken het interieur waar de tijd 
leek te hebben stil gestaan……

‘Naar Buiten!’ 
Verkoopexpositie 19de, 20ste 
en 21ste eeuwse kunst op zon-
dag 1 en maandag 2 april (bei-
de Paasdagen); Kortenhoef-
sedijk 145, Kortenhoef (tel. 
035-6562344).  Toegang gratis

Sleutel
Service
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Cultuur Door: Saskia Luijer en Joop Glijn

ANKEVEEN – In een uitverkoch-
te Martinuskerk voerde All Di-
rections op 22, 23 en 24 maart 
een eigentijdse versie op van 
het passieverhaal. Onder regie 
van Arjan Boxelaar en geleid 
door Bruce Skinner wisten de 
koorleden er samen met hun 
musici een geweldig succes van 
te maken. ‘Zoiets kan alleen in 
Ankeveen’ klonk er in het pu-
bliek. Een mooier compliment 
kun je toch niet krijgen.

De Passion start met schitte-
rende herkenbare dronebeel-
den die op een groot scherm in 
de kerk worden geprojecteerd. 
We zien de Ankeveense Plas-
sen, de ‘s-Gravelandse buiten-
plaatsen en de Vecht in Neder-
horst den Berg. Een uitgestrekt 
landschap waarin de zangers 
van All Directions een wit ver-
licht kruis dragen. De tocht van 
het kruis begint overdag in een 
zonnige omgeving en eindigt 
in het donker voor de ingang 
van de Martinus. Dan zwaai-
en de deuren open en gaan we 
live verder. Het kruis wordt de 
kerk binnen gedragen, gevolgd 
door de koorleden, allen in het 
wit gekleed. Een stemmige pro-
cessie, muzikaal begeleid met 
de warme klanken van piano, 
drums, blazers en gitaristen. 

Nog steeds actueel
Verteller Vincent Koch leidt 
ons door het lijdensverhaal 
van Jezus dat na 2000 jaar nog 
steeds actueel is. Hij neemt ons 
mee naar Witte Donderdag, 
naar het laatste avondmaal 
waarin Jezus zich afvraagt of 
zijn vrienden wel vrienden blij-
ven. De koorleden zingen: ‘Hey 
brother, do you still believe in 
one another?’. Ze lopen heen 
en weer over het podium en 
bewegen mee ter ondersteu-
ning van hun lied. Het is een 
stevig uptempo nummer, met 
enthousiasme, kracht, plezier 
en liefde. Passie en power die 
ook naar voren komt in de fo-
to’s van de koorleden die op 
het scherm verschijnen. Een 
hele andere sfeer ontstaat er bij 
‘Stil in mij’, een popsong over 
eenzaamheid. ‘Kom bij me zit-
ten, sla je arm om me heen en 
houd me stevig vast.’ Knap hoe 
koor en band hier spelen met 
de dynamiek. Een opbouw van 
ingetogen fl uisterzacht naar 
luide wanhoopskreten. Jezus 
voelt zich in de steek gelaten en 
zijn moeder Maria maakt zich 
zorgen. Fraai uitgebeeld door 
de dames van het koor die ver-
volgen met ‘Blijf bij mij, na zo-
veel goeds kan ik je niet meer 
laten gaan.’ Daarna nemen de 

heren het over. Ferm ver-
woorden zij het verraad 
van Judas: ‘Smiling faces 
sometimes pretend to be 
your friend.’ 

Rake klanken
Nadat Jezus gevangen is 
genomen, komt ook de 
ontkenning door Petrus 
voorbij. In het nummer 
‘Don’t speak’ hebben de 
koorleden alleen wat 
moeite om elkaar te vin-
den. Ook de timing met 
de band verloopt niet hele-
maal vlekkeloos. Het lied heeft  
een heerlijke sound, maar de 
uitvoering vormt net geen een-
heid. Iets wat All Directions ech-
ter weer prima oppakt bij ‘We 
don’t need another hero’. Mooi 
gedragen, swingend en met lan-
ge melodielijnen klinken hier 
de sopranen, alten, tenoren en 
bassen. Sterk is ook het typische 
meerstemmige koorgeluid bij 
het zangstuk waarmee ze daar-
na het publiek aanspreken: ‘Stel 
dat God vandaag op aarde zou 
verschijnen en je vragen zou, 
kies jij nog steeds voor mij?’. 
Maar het hoogtepunt van de 
avond is toch wel de a capella 
uitvoering van ‘Mary did you 
know?’. Dit klein gehouden lied, 
met alleen de zangstemmen in 

Prachtige ‘De Passion’ van All Directions

KORTENHOEF- Muziekvereni-
ging BMOL gaf zaterdag jl. haar 
traditionele voorjaarsconcert 
in sporthal ‘De Fuik’ in Korten-
hoef. Het concert stond dit jaar 
in het teken van de liefde, met 
daarnaast toch ook een mo-
ment van herdenken. 

Het thema liefde was heel toe-
passelijk, omdat in deze tijd van 
het jaar, na een lange winterpe-
riode, eindelijk de komst van 
de lente gevierd kan worden. 
Dat in dit jaargetijde de liefde 
nadrukkelijk om de hoek komt 
kijken, zal niemand kunnen 
ontkennen. Dit romantische 
thema was voor het publiek in 
de tot ‘concertzaal’ omgetoverde 
sporthal, duidelijk zichtbaar ge-
maakt, waarbij de kleuren roze 
en wit de boventoon voerden. 
Het vele werk dat aan het orga-
niseren van dit jaarlijkse con-
cert voorafgaat, werd beloond 
door de grote publieke belang-
stelling. Alle onderdelen van de 
volgend jaar 120 jaar oude mu-
ziekvereniging droegen bij aan 
het bijzonder gevarieerde pro-

gramma. Dan hebben we het 
over het harmonieorkest o.l.v. 
Yvonne de Winter, de slagwerk-
groep o.l.v. Arend Bruijn, de 
zanggroep ‘BlueZ’ o.l.v. René de 
Groot, tot zelfs een jeugdbandje 
met de naam ‘Madjet’ dat onder 
leiding stond van Fieke Neijsen. 
Tenslotte was er deze avond 
ook een bijzonder intermez-
zo, nl. een solo-optreden van 
het jeugdige zangeresje, Mer-
le Beuving, die instrumentaal 
werd begeleid door de fl uitiste 
Marjolein Haselager. Door de 
bijdragen van al die onderdelen 
van BMOL, werd het een zeer 
gevarieerd voorjaarsconcert, 
waarop door het publiek met 
enthousiasme werd gereageerd. 
Aan dit succes heeft  zeker ook 
de presentatie van het pro-
gramma bijgedragen. Die was 
in handen van Johan Sponselee. 
Hij deed dit vakkundig en met 
het nodige enthousiasme. 

Ook herdenken
Er waren deze avond ook twee 
momenten van een heel ande-
re orde, namelijk het stilstaan 

bij het verlies van twee leden 
van BMOL die het afgelopen 
jaar de vereniging zijn ontval-
len, namelijk de oud-dirigent 
Joop de Winter en volkomen 
onverwacht, het bestuurslid en 
muzikant, Kees de Haan. Beide 
hebben tientallen jaren bij hun 
vereniging belangrijke functies 
uitgeoefend. Tot besluit van de 
herdenking van Joop de Win-
ter speelde het harmonieorkest 
van BMOL ‘Midnight love’, een 
eigen compositie van Joop, met 
op de bok zijn dochter Yvonne. 
Zij is ook de vaste dirigent van 
de muziekvereniging. Wat la-
ter op de avond werd Kees de 
Haan herdacht. Ter afsluiting 
hiervan begeleidde zijn zoon, 
Alex, een meer dan verdien-
stelijk trompettist, het nummer 
Gabriel’s Oboe, een arrange-
ment van Ronald Kemen, Deze 
trompetsolo werd door Alex de 
Haan op indrukwekkende wij-
ze ten gehore gebracht. Al met 
al kan de muziekvereniging 
BMOL terugzien op een zeer 
geslaagd voorjaarsconcert.  

Voorjaarsconcert BMOL 
Met Liefde en Herdenken

de kerk, komt binnen in al zijn 
eenvoud. Indringend, ontroe-
rend, zo raak.

Een nieuw begin
Met de gospel ‘Go like Elijah’ 
weerklinkt een energiek en ju-
belend slotlied in de kerk. Want 
Jezus’ dood aan het kruis is niet 
het einde. Het betekent een 
nieuw begin. Een toekomst die 

na een stille processie in het ge-
bouw van de ijsclub wordt ver-
woord in het allerlaatste lied: 
‘Als we schouder aan schouder 
staan, zal het vanzelf gaan. Het 
mooiste ligt voor ons.’ We zin-
gen en neuriën de woorden 
mee. Verbinding, verbroede-
ring en vertrouwen. De prach-
tige paasgedachte van De Pas-
sion.

ANKEVEEN- In Theater de Dille-
wijn in Ankeveen vinden regel-
matig concerten plaats buiten 
de reguliere programmering 
om. Op vrijdag 6 april kunt u 
genieten van een optreden van 
de Ankeveense Big Bad Bruce 
Band en het Close Harmony 
kwartet Four Fun.

Lang geleden hebben beide ge-
zelschappen al meerdere keren 
samen in de regio opgetreden, 
en zij vonden het een goed plan 
om dat weer eens te doen, zij 
het in een andere samenstelling 
als destijds.
De Big Bad Bruce Band komt 
uit Ankeveen. De band speelt 
zowel in de traditie van de big 
bands uit de jaren ‘40 en ‘50 van 
de vorige eeuw als hedendaagse 
funk, en staat onder leiding van 
Bruce Skinner, een Kortenhoef-
se Amerikaan die o.a. ook het 
koor All Directions! onder zijn 
hoede heeft  waarmee hij eind 
maart 3 uitvoerin-
gen van Th e Passion 
zal geven.
Four Fun bestaat 
sinds 1995 en heeft  
een zeer gevarieerd 
repertoire dat het 
midden houdt tus-
sen de Anita Kerr 
Singers en de Man-
hattan Transfer. 
Het is een regionaal 
gezelschap, dat op-
getreden heeft  in 

binnen- en buitenland, en in 
maart jl. ook te zien was bij het 
festival Gluren bij de Buren in 
Naarden. Het bestaat uit Kat-
ja Bremer (Castricum), Anita 
Kransberg (Eemnes), Jos Lahay 
(Blaricum), Jan van Ingen (An-
keveen) en pianist Youri van 
Ingen (Hilversum). 
BBBB en Four Fun brengen 
deze avond niet alleen hun 
eigen programma. Uiteraard 
zullen zij ook enkele nummers 
gezamenlijk uitvoeren. Al met 
al belooft  het een avond te wor-
den met veel swing, maar ook 
verstilde a-capella nummers, 
die in de mooie akoestiek van 
De Dillewijn prachtig tot hun 
recht zullen komen.
Th eater De Dillewijn, vrijdag 6 
april; aanvang 20.15 uur; zaal 
open 19.30 uur; kaarten à 10,00 
kunnen besteld worden door 
een mail te sturen aan bigbad-
bruceband@outlook.com of 
aan de zaal.

Big Band meets 
Close Harmony
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Sport Door: Mark Hilberts

ANKEVEEN - De Ankevener Sem 
de Jong is bij de clubwedstrij-
den van Ryu ´t Gooi uitgeroe-
pen tot Beste Judoka van het 
Jaar 2017. 
Sem de Jong heeft  slecht zicht, 
hij ziet bijna niets. “Door zijn 
positieve volhardende instel-
ling weet hij zich staande te 
houden in de judogroep waar 
ook zeer goede judoërs in zit-
ten. Dit is een prestatie van 
formaat” vertelt judo-master 
Maarten van den Pas uit Loos-
drecht. 

Hij vervolgt over zijn ju-
doschool: “95 % doet aan 
prestatiejudo en slechts 5 
% aan resultaatjudo.
Wedstrijdjudo is resul-
taatjudo, alleen het re-
sultaat telt: winnen. Sem 
is prestatiejudo en levert 
een absolute topprestatie, 
een winnaar in het le-
veren van zijn prestatie. 
Een voorbeeld voor ie-
dereen!”

Ram 
Uiteraard is papa Maar-
ten ook trots op zijn zoon 
Ram die zich ontwikkelt 
als een judotalent. Ram 
werd 3e in de klasse -34 kg. Hij 
liet zich helaas verrassen in de 
halve fi nale met een Sankaku. 
Toen moest hij zichzelf her-
pakken, om vervolgens zijn 
strijd om het brons te winnen. 
Het winnen van de 3e plaats 
was extra belangrijk. Dit komt 
omdat nummers 1, 2 en 3 van 
het district zich plaatsen voor 
het NK-judo op 7 april. Ram 

zal dus namens judoschool Ryu 
’t Gooi deelnemen aan een NK 
judo. Verder kreeg hij van de 
Judobond op papier een uit-
nodiging om mee te gaan doen 
aan de regionale trainingen.
Ryu ’t Gooi geeft  op woens-
dagmiddag les in sporthal De 
Fuik, tussen 15.45 en 18.30 uur, 
in drie groepen tussen 3 en 12 
jaar. Zie ook: www.ryugooi.nl 

Sem, Judoka van het Jaar 2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland delen mede dat met ingang van 
28 maart 2018 een jaar lang bij wijze van proef zal worden toegestaan 
dat helikopters met een maatschappelijk belang (traumahelikopter en 
politiehelikopter) buiten de uniforme daglichtperiode 1 gebruik maken van 
vliegveld Hilversum om te tanken. Hiertoe is op 28 maart 2018 een ontheffing 
verleend op artikel 3.3, lid a van het Luchthavenbesluit, de provinciale 
vergunning voor het vliegveld.

Gedeputeerde Staten hebben hiertoe besloten op basis van een aanvraag 
van de exploitant van het vliegveld en op basis van advies van de Commissie 
Regionaal Overleg vliegveld Hilversum (CRO-H). In deze commissie zijn 
omliggende gemeenten, omwonenden, milieu-organisaties en gebruikers  
van het vliegveld vertegenwoordigd. 

Na afloop zullen de ervaringen met deze proef door de CRO-H worden 
geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal de CRO-H een advies uitbrengen 
aan de provincie om het Luchthavenbesluit al dan niet te wijzigen om 
het gebruik van het vliegveld buiten de uniforme daglichtperiode voor 
maatschappelijke helikoptervluchten om te tanken definitief  
mogelijk te maken. 

Nadere informatie
Het besluit van Gedeputeerde Staten, de aanvraag van de exploitant,  
het advies van de CRO-H en het Luchthavenbesluit Hilversum zijn digitaal  
te raadplegen op www.noord-holland.nl

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met mevrouw 
G.A. Busweiler, 023-514 3661 of busweilerg@noord-holland.nl 

Bezwaar
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de bekendmaking 
van dit besluit (28 maart 2018) schriftelijk bezwaar aantekenen.  
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan gedeputeerde staten van  
Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en 
adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift 
ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u 
- bij een spoedeisend belang - een voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.
 
 
1   De uniforme daglichtperiode is de periode  

van een kwartier voor zonsopkomst tot  

een kwartier na zonsondergang.

 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

Op een zaterdagmiddag or-
ganiseerden vier meiden uit 
klas 2A van het Roland Holst 
College een klimactie bij Rock 
Steady in Bussum.

Op school kregen deze vier 
scholieren informatie over 
Dance4life. Dat is een organisa-
tie die zich inzet tegen seksueel 
geweld in onder andere Paki-
stan. Vrijwel iedere jongere in 
Pakistan heeft  een vervelende 
seksuele ervaring gehad en om-
dat er zo weinig over gepraat 
word zijn de jongeren in Paki-
stan onzeker en denken dat veel 
dingen gewoon kunnen. Dan-
ce4life maakt hier verandering 
in door seksuele voorlichting 
te geven en de kinderen daar 

te leren om hun grenzen aan te 
geven. 
Bo Welling, Mila Kamstra, No-
rine Woldhuis en Karmijn Teu-
nissen bedachten een plan om 
geld in te zamelen op een spor-
tieve wijze. Ze gaven een klim-
les aan 15 kinderen uit groep 
7/8 van de 
Vrije School Michael. Tot nu 
toe hebben ze €280,- opgehaald 
met de acties. 
Het was een erg leuke middag 
met estafettes en een letterspel. 
De jonge organisatoren bedan-
ken klimhal Rock Steady en 
supermarkt Deen in Bussum. 
Sponsoren achteraf kan ook 
nog trouwens op https://scho-
lenactie.dance4life.nl. 

Bo, Mila, Norine en Karmijn 

deden klimactie
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Sport Door: Niels van der Horst

ANKEVEEN – Het was weer eens 
goed toeven in Het Wapen van 
Ankeveen. Schaatsclub De Vijf 
Dorpen vierde haar afsluitende 
feest van het zevende lustrum. 
Onder meer werden het snelste 
meisje en de snelste jongen van 
het afgelopen seizoen tijdens 
de zogeheten schaatsproefj es 
gehuldigd.

Samen met aft redend jeugd-
commissielid Rolinda Vogelaar 
en bestuurslid Marcel van Huis-
steden werd aan een van de ta-
fels in het Wapen teruggekeken 
op deze vrolijke dag. Wat stond 
er vandaag op het programma? 
“Eerst hadden we vandaag een 
speurtocht georganiseerd,” ver-
telde Rolinda. “Met mooi weer 
gelukkig. Daarna hebben we 

hier diploma’s uitgereikt aan 
alle deelnemende kinderen. In 
het bijzonder hebben we aan 
het snelste meisje en de snelste 
jongen een beker uitgereikt.” 
Janneke Galesloot was het snel-
ste meisje en Bart Timmerman 
schaatste het hardst bij de jon-
gens. Gefeliciteerd!

De Vijf Dorpen
Over jullie naam: om welke 
dorpen gaat het eigenlijk? “’s 
Graveland, Ankeveen, Neder-
horst den Berg, Vreeland en 
Kortenhoef”, klonk het ge-
decideerd uit Marcel’s mond. 
Rolinda vertelde dat de leden 
ook daadwerkelijk uit alle vijf 
de dorpen komen. De kinderen 
worden voor de lessen op de 
club ingedeeld naar niveau. Elk 

niveau heeft  zijn eigen kleur en 
elk jaar kan je een kleur om-
hoog. De lessen zijn op zater-
dag en duren een uur en vinden 
plaats op de Jaap Edenbaan in 
Amsterdam. 

Natuurlijk is het van belang dat 
de kids er lol in hebben maar 
het gaat hier wel om sport. “Het 
is zeker ook serieus,” aldus Ro-
linda “want hierna gaan ze naar 
de schaatstraining en het wed-
strijdschaatsen”. We hebben 
het dan over de aanwas van de 
door ons Nederlanders zo ge-
liefde schaatssport.

Toekomst
Met de zeventig leden die de 
vereniging telt, kan De Vijf 
Dorpen zich lekker gezond 

noemen. Dit voelde en zag je 
ook terug op dit jubileumfeest: 
betrokken ouders, vrolijke kin-
deren, gezellige drukte en goeie 
energie. Om de aanwas en deze 
schaatspret te continueren, 
fl yeren de mensen van deze 
schaats- en hardrijdersvereni-
ging elk jaar op de scholen in 

Schaatsen bij de 5 Dorpen

genoemde dorpen. Ze nodigen 
de kinderen dan ook meteen 
uit voor een proefl es. Afgelo-
pen zondag mag dan seizoen 
2017/2018 afgesloten zijn maar 
in oktober start al weer een 
nieuw seizoen. Mocht je ook 
(beter) willen leren schaatsen, 
kan je je nu al opgeven. En 
waarom zou je wachten?!

Info en contact: 
www.de5dorpen.nl

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal krijgt afstraffi  ng 
Al na 22 minuten stond het 3-0 
voor de Amsterdammers door 
persoonlijke fouten, hetgeen 
alles te maken heeft met de 
verkeerde wedstrijdinstelling. 

Toch kreeg ASV ‘65 zoals al-
tijd nog een paar kansen in 
de eerste helft , maar het vizier 
stond als zo vaak dit seizoen 
niet op scherp. Vlak voor rust 
viel zelfs de 4-0. In de tweede 
helft  begonnen de Ankeveners 

voortvarend en scoorden in 
de 47ste minuut de 4-1 via een 
mooie strak schot van Ferrinho 
Moore. Kort daarna werd het 
5-1. Yoeri Tol scoorde de 5-2 
en Yamil Loyali had de 5-3 op 
zijn schoen, maar zag zijn inzet 
gekeerd door de goed keepen-
de goalie van Fortius. De An-
keveners probeerden van alles 
om er nog een wedstrijd van te 
maken, maar toen de 6-2 viel 
was alle verzet gebroken en liep 

Fortius uiteindelijk uit naar een 
monsterscore van 10-2. Een on-
gekende afstraffi  ng. Er zal hard 
gewerkt moeten worden door 
de spelers, technische staf om 
de nacompetitie te ontlopen, 
want het vlaggenschip staat in 
tegenstelling tot eerde jaren 
stijf onderaan. Rechtstreekse 
degradatie is niet mogelijk om-
dat het onderaan staande Forza 
Almere uit de competitie is.

ANKEVEEN - Dat de biljartcom-
petitie Tien van Rood steeds 
populairder wordt, blijkt 
misschien wel uit het feit dat 
de teams die in de reguliere 
bondscompetitie spelen er al-
les aan doen om er de eerste 
donderdag van iedere maand 
bij te zijn. 

Nadat hij met zijn team in 
Utrecht had gespeeld, belde 

Peter Janssen snel naar de or-
ganisatie in het Wapen van An-
keveen of er nog plek was om 
mee te doen. Dat was er en dus 
spoedde hij zich naar ‘huis’ om 
ongeveer twee uur later de der-
de ronde van 2018 te winnen. 
Hij versloeg in de fi nale René de 
Rooij die daar gezien zijn aantal 
te maken caramboles (18) best 
tevreden over mocht zijn. In 
de halve fi nale hadde zij Peter 

Spoor en Dick Bouwman ver-
slagen, die dus mochten strijden 
om de 3e plaats. Peter won die 
strijd. De race van Peter Janssen 
om toch nog mee te kunnen 
doen, is niet het enige waaruit 
blijkt dat de populariteit van de 
maandelijkse competitie toe-
neemt. Sinds een paar weken 
wordt er zelfs getraind. Jonkie 
Bram Schouten ‘lest’ namelijk 
bij een van de beste biljarters 

die ’t Centrum rijk is. Peter 
Kulsdom heeft  zich over Bram 
ontfermd en het resultaat liet 
zich zien. Hoewel het deze keer 
niet genoeg was voor winst in 
de eerste ronde, zal hij zich in de 
nabije toekomst zeker laten gel-
den. Misschien al wel op don-
derdag 5 april met speelronde 4. 

Peter Janssen wint 10 van Rood 

Wie wordt Bergs school-
voetbalkampioen?
De trainingen zijn alweer in 
volle gang. Wie mag zich dit 
jaar kampioen van Neder-
horst den Berg noemen? Op 
woensdag 4 april as is het 
weer zover. De Jozefschool, 
de Warinschool en de Kre-
merschool gaan strijden om 
het kampioenschap. Dit jaar 
zijn er gelukkig ook 2 mei-
denteams van de Jozefschool 
en Kremerschool. Zij zullen 
onderling de strijd aangaan.  
De eerste wedstrijd tussen 
de Warinschool en de Jozef-
school begint om 17.30 uur. 
Kom allemaal naar het sport-
complex aan de Platanenlaan 
1 om uw favoriete team aan 
te moedigen.

Dressuurwedstrijden in klassen N1 en N2
NEDERHORST DEN BERG- Af-
gelopen zondag streden 22 
ruiters om punten te behalen 
in de N-Klasse. Als je voldoende 
punten behaalt, kun je promo-
veren naar een hogere klasse.

Het was aan juryvoorzitster 
Rowie Andriessen en aan 
schrijfster Isa Springer om dit 
te beoordelen. Gelukkig was 
iedereen op tijd aanwezig, on-
danks het begin van de zomer-
tijd. In de N1 groep  - de echte 

beginnende groep – streden 
12 deelnemers om de prijzen. 
Bij elke wedstrijd gaat het niet 
alleen om dit evenement, maar 
ook om het aantal wedstrijd-
punten dat je behaalt. Bij vol-
doende wedstrijdpunten mag 
je starten in de strijd om de 
clubkampioen van het seizoen. 
Ook kun je bij volgende klasse 
komen, zoals de N2, de B of de 
L, enz.
De uitslag in de klasse was als 
volgt:1. Sophie Willig op Nador 

met 113 pnt; 2. Manon van de 
Berg op Joy met 112 pnt; 3. Lisa 
de Kloet op Angel met 111 pnt. 
Alle proeven bij de N1 werden 
gelezen door Demy Simons. 
Daarna starten de tien deelne-
mers in de klasse N2.
In deze proef zit ook een galop 
en de proef duurt ook iets lan-
ger. Deze proeven werden gele-
zen door Daniek Schols. Hier 
was de uitslag: 1. Phlox Koop-
mans op No Name met 108 pnt; 
2. Alicia v/d Bos op Joy met 108 

pnt; 3. Chaline v/d Bos op Joy 
met 106 pnt.
Phlox had hetzelfde aantal 
punten als Alicia, maar had bij 
de laatste onderdelen- houding 
en zit en verzorging van het 
geheel- een iets hoger gemid-
delde. De administratie werd 
geregeld door Jolande van Ak-
ker. De ringmeester vandaag 
was Gerrit Bergman. Hij werd 
uiteraard bijgestaan door Mari-
on Morren en Ingeborg de Mol.

ANKEVEEN- Het is weer len-
te, en dan krijg je er weer zin: 
buiten tennissen. Bij ARTV kan 
dat. Onlangs werd een open 
ochtend georganiseerd, waar 
u kennis hebt kunnen maken 
met de Ankeveense Tennisver-
eniging en de nieuwe tennisle-
raar Jelle van Koutrik.

Op zondag 8 april zal het eerste 
buitentoernooi van het nieu-
we seizoen worden gehouden.  
Het toernooi zal rond 13.00 
uur beginnen. U kunt zich 
hiervoor individueel opgeven; 
bovendien kunt u 1 introdu-
cee uitnodigen. Wilt u er meer 

meenemen, overlegt u dan even 
van te voren. De wedstrijden 
zullen gespeeld worden in mix 
dubbels, heren dubbels en/of 
dames dubbels. U kunt zich 
aanmelden per e-mail bij  an-
keveensertv@gmail.com . De 
deelname is geheel gratis! 
Uw inschrijving dient wel voor 
maandag 2 april binnen te zijn. 
Graag tot de 8e!
Noteer alvast in uw agenda de 
data van de volgende toernooi-
en : Zomeravondtoernooi vrij-
dag 6 juli; Mix zomernacht za-
terdagavond 8 september. www.
tennissenbijartv.nl

ARTV

Voorjaarstoernooi
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Sport Door: Marc Degekamp en Ad van Benschop

Net als de wedstrijd in Am-
sterdam won ’s-Graveland met 
3-1 en ook deze editie zag de 
scheidsrechter zich genood-
zaakt een afkoelingsperiode in 
te lassen na een rode kaart voor 
een speler van Ankaraspor. 

Daarom heen voetbalde ’s-Gra-
veland naar een verdiende 3-1 
voorsprong. Daan Verdam, 
Gerben van Veen (penalty) en 

Joost Verdam troff en doel.
Senioren
Zaterdag-2 speelde de goed 
maar ondanks doelpunten van 
Mark de Graaf (2x) en Martijn 
Miltenburg verloor het met 4-3 
van CSW-6. Het 2e won zondag 
met 8-2 van Kampong- 6, het 
3e en 4e verloren van respectie-
velijk NVC-3 en Hoogland-13, 
maar speelde 35+ met 2-2 gelijk 
tegen BVV ’31. 

Vrouwen 1
VR1 stond na 10 minuten al 
met 0-2 voor tegen Almere 
VR2 en won uiteindelijk met 
1-6. Doelpunten waren van 
Kaylee Stoops (2x), Gitta Hek-
man (2x), Anna Scholten en 
Nicolette van der Walle.
 
Jongens onder 15
Van de drie jongensteams on-
der 15 wist alleen JO15-2 te 

winnen. In Almere won het 
met 1-2 van AS’80 JO15-5 
(doelpunten Yoram LaMaître 
en Jeff rey Verhoeven). JO15-
1 verloor met 2-0 van ’t Gooi 
JO15-1 en de thuiswedstrijd 
tegen AS’80 JO15-6 ging voor 
JO15-3 met 1-6 verloren.  

Meisjes onder 13
MO13-1 was vrij en MO13-2 
neemt de tweede plaats in na 

Voetballen in ‘s-Graveland

Tweede opeenvolgende overwinning 

Nieuws Club 
4711
Uitslag + stand 
wintertoernooi 
biljarten (maan-
dag-poule)

Maandag 19 maart: M. Ziele-
man (5 pt.), J. van Greuningen 
(2 pt.), B. Worp (2 pt.), W. Cle-
ments (1 pt.). Stand aan kop: M. 
Zieleman 6-19 (kampioen), W. 
Clements 6-18, J. van Greunin-
gen 6-15
Uitslag lente-toernooi biljar-
ten (zaterdag-poule)
Zaterdag 24 maart: 1. Mw. T. Bos 
& M. Verlaan (30 pt.), 2. W. Cle-
ments & M. v.d. Velden (26 pt.), 
3. C. Jacobs & J. van Wijnen (10 
pt.), 4. J. van Greuningen & M. 
Zieleman (6 pt.)
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 22 maart: W. Lam - 
M. v.d. Velden 3-0, R. Korteling 
- H. Stalenhoef 0-2, T. Otten - W. 
Clements 0-3, W. Lam - P. van ‘t 
Klooster 0-3, R. Korteling - M. 
Verlaan 0-3. Stand aan kop: P. 
van ‘t Klooster 24-38, M. v.d. 
Velden 23-36, R. Korteling 23-
35
Programma
Donderdag 29 maart 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV Over-
meer, vrijdag 30 maart 19.30 
uur: slot-toernooi 5-kamp De 
Buuren in het Wapen van An-
keveen, zaterdag 30 maart 16.00 
uur: maandtoernooi biljarten 
Openingstijden + contactge-
gevens Vrijdag en zaterdag van 
15.00 tot 20.30 uur (ook voor 
niet-leden). Overmeerseweg 
5a Nederhorst den Berg, tel. 
06.20.40.80.58

Voetballen in Nederhorst

Via fl itsende start soepel langs Roda’46
Het eerste ging op Super Sun-
day uitstekend van start tegen 
Roda’46 uit Leusden. Vanwege 
het gemis van onder meer Adi-
lio Augustin, Patrick Vrijhoef 
en het niet fi t zijn van Jesse en 
Luuk van Huisstede leek het 
een moeilijke middag te wor-
den. 

Echter binnen 6 minuten had 
Luuk de bal al twee keer in het 
Roda doel weten te plaatsen. 
Eerst uit een kopbal en zijn 
tweede viel uit een fantastische 
aanval over meerdere schijven. 
Een goal van Jean Yves van 
de Korput werd vanwege ver-

meend buiten spel onterecht 
afgekeurd. Na rust vielen er nog 
twee treff ers via een benutte 
strafschop door Jean Yves en 
een treff er van Jeroen van de 
Burg. Nederhorst kreeg vol-
doende mogelijkheden om de 
score op te voeren, maar zag de 
gasten nog een tegentreff er ma-
ken na foutief uitverdedigen. 

Senioren
Nederhorst- 2 had veel invallers 
maar wist knap koploper Kam-
pong met 2-1 te verslaan en 
blijft  op de tweede plaats staan 
met nog een kleine kans op de 
titel. Nederhorst -3 verloor met 

1-5 van koploper CTO’70 en 
het vierde bond middels een 
2-0 zege BVV -2 aan hun kar.

Jeugd Onder 11
JO11-1 won uit met 1-5 van 
Nieuwland en JO11-2 versloeg 
in een spannend duel AS’80. 
JO11-3 liet niets heel van Laren 
JO11-3 en wonnen met 13-3.

Lenteborrel 2018 
met Wilfred Genee
Donderdag 29 maart is er weer 
een lenteborrel voor alle spon-
soren en vrienden van de voet-
balvereniging. Vanaf 18.30 uur 
is er een culinaire ontvangst 

verzorgd door Restaurant de 
Olifant. Vanaf ca. 19.40 uur zal 
het gezicht van Voetbal Inside,  
Wilfred Genee, vertellen over 
het succes van het programma, 
o.a. gelardeerd met leuke anek-
dotes. Daarnaast gaat hij in op 
het begrip coaching en leiding-
geven. Vanaf 20.45 wordt de 
avond afgesloten met een net-
werkborrel.

Info
Voor meer info www.vvneder-
horst.otg of facebook.

een 4-2 overwinning op het 
Oostzaanse OFC. Mus Welling 
en Eva Osinga scoorden allebei 
twee keer. 

Tweede paasdag: 
paaseieren zoeken
Voor alle Smurfen en jeugd on-
der 11 jaar en natuurlijk broer-
tjes en zusjes. Om 10.00 uur 
start het zoeken. Als alle eieren 
gevonden zijn, zullen we nog 
een wedstrijdje spelen. 

Vrienden- en vriendinnendag
Op vrijdagmiddag 13 april or-
ganiseren we een vrienden- en 
vriendinnendag. Jongens en 
meisjes die nog geen lid zijn 
van de vereniging kunnen met 
hun ’s-Gravelandse vrienden en 
vriendinnen komen voetbal-
len. Meer informatie op www.
svsgraveland.nl en opgeven via 
info@svsgraveland.nl.

EEN GEWELDIG RESULTAAT

STEMMERS BEDANKT!
De Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale PartijDe Lokale Partij
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Wijdemeren in beeld VV Nederhorst had een Super Sunday. Hier vieren de gebroeders 
Keizer hun superzondagmiddag (foto: Ton Keizer).

Voorlaatste pagina Door: Saskia Luijer 

Bibian Mentel ereburger van Wijdemeren 
LOOSDRECHT – Afgelopen 
zaterdag werd Bibian Mentel 
feestelijk gehuldigd op het Lin-
deplein. De Loosdrechtse won 
bij de Paralympische Winter-
spelen in Pyeongchang twee 
gouden medailles. Zij prolon-
geerde haar titel op de cross en 
voegde daar een tweede titel 
aan toe op de slalom. Een fan-
tastische prestatie die gemeen-
te Wijdemeren en Stichting 
SLOEP niet ongemerkt voorbij 
liet gaan.

Dat Bibian Mentel uitkeek naar 
‘t onthaal in haar eigen dorp 
bleek uit de anekdote die ze 
schetste op het podium. Tijdens 
een interview had ze gemeld 
‘dat zaterdag het grote feest was’. 
Hierin was ze voorbij gegaan 
aan het feit dat de medaillewin-
naars op vrijdag offi  cieel wer-
den ontvangen door Koning 
Willem-Alexander. Het eerste 
wat hij quasi ontstemd tegen 
haar had gezegd was: “Dus 
morgen is het grote feest?”

Plein vol mensen
En het is inderdaad feest in 
Loosdrecht. De vlaggen han-
gen uit, goudgele ballonnen, 
er klinkt muziek en het plein 
stroomt vol met honderden 
mensen. Enthousiaste dorps-
bewoners, fans uit de wijde 
omgeving en vooral kinderen 
zoeken een plekje dicht bij het 
podium. ‘I will survive’ van 
Gloria Gaynor klinkt door 
de speakers. “Dat moet Bibi-

an toch vaak hebben gedacht” 
meldt Nico van Kooi. Namens 
SLOEP is hij gastheer van de 
huldiging en zweept het pu-
bliek wat op. Plots verschijnt in 
de verte een koets onder bege-
leiding van politie met sirenes. 
De toeschouwers ontvangen 
Bibian Mentel met een ovati-
oneel applaus. De Olympische 
held loopt langs een erehaag 
gevormd door jeugdleden van 
Nilo, de gymnastiekvereniging 
waar ze als kind ook lid van 
was. Dan gaan de armen in de 
lucht, verschijnt een brede lach 
en staat ze stralend voor de me-
nigte.

Mooie speeches
Dorpsgenoot en voormalig 
schaatscoach Ab Krook spreekt 
Mentel lovend toe. Hij zegt: “Jij 
bent een echte winnaar. Een 
topsporter zonder ‘ja maar’. 
Een voorbeeld voor alle spor-
ters.” Ook sportjournalist en 
vriendin Barbara Barend heeft  
warme woorden voor Bibian. 
Barend maakt het magazine 
‘Helden’. Maar ben je dat al-
leen als je presteert, als je goud 
wint? “Ik vind van niet” stelt 
ze. “Je bent ook een held als je 
anderen inspireert. Als je blijft  
geloven in het onmogelijke. 
Jij laat zien dat we ons niet 
moeten laten vertellen dat iets 
niet kan.” Naast een geweldige 
sportvrouw is Bibian Mentel 
ook grondlegger van de Men-
telity Foundation, een stichting 
die kinderen met een lichame-

lijke beperking aan het sporten 
wil krijgen. Een van haar jonge 
talenten is Julian Hendriks uit 
Kortenhoef. Hij volgt weke-
lijks snowboardles en heeft  de 
mooiste speech van de middag: 
“Jij hebt mij geleerd om door 
te zetten en nooit op te geven. 
Niet alleen je twee medailles 
zijn van goud, ook je hart is van 
goud.” Een oprecht en emotio-
neel betoog waarop Mentel ant-
woordt: Dit is de kampioen van 
de toekomst, over een paar jaar 
sta jij hier gewoon vriend.”

Push up challenge
“Je kwam, je zag en overwon” 
vervolgt burgemeester Freek 
Ossel. Hij roemt Mentels moed, 
positiviteit en doorzettingsver-
mogen, die ze in alle beschei-

denheid laat zien. Daarna roept 
hij Bibian uit als ereburger van 
Wijdemeren en schenkt haar 
namens de gemeente een che-
que van 1000 euro voor haar 
stichting. Er knallen gouden 
slingers in de lucht, en ter ver-
groting van de feestvreugde 
bieden leerlingen van De Ca-
tamaran een lange oranje vlag-
genlijn aan met tekeningen en 
felicitaties. Tot slot voeren de 
jonge turnsters van Nilo op het 
podium tien push ups uit als 
startsein van de viraal challen-
ge voor meer bekendheid van 
de Mentelity Foundation. Zij 
dagen ieder uit om hetzelfde 
te doen en een fi lmpje te plaat-
sen op social media, onder het 
mom ‘ik ben een doorzetter 
voor Bibian Mentel.’ De para-

lympiër besluit de huldiging 
met woorden van dank. “Ik ben 
een ontzettend trotse Loos-
drechtse en Wijdemeerse. Ik 
deel mijn medailles graag, ze 
zijn ook een beetje voor jullie.”

Fonds Gehandicaptensport
Van 1 t/ m 7 april is de collecte 
voor het Fonds Gehandicap-
tensport. In Nederland zijn er 
1,7 miljoen mensen met een 
handicap die, om te kunnen 
sporten, extra ondersteuning 
nodig hebben. Het doel is zo-
veel mogelijk geld op te halen 
om zo sport voor iedereen 
met een handicap mogelijk 
te maken. Het vergt namelijk 
vaak kostbare aanpassingen 
aan sport- en spelmateriaal 
en de sportaccommodatie 
om als gehandicapte te kun-
nen sporten. Maar ook is er 
meestal extra begeleiding en 
speciaal vervoer noodzake-
lijk. Collecteert u mee? Geef 
u op via mirjamklaver@hot-
mail.com of 06-5706605
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www.hulsman-zonwering.nl

  Zonwering
  
  Rolluiken
  Horren
  Garagedeuren
 Overkappingen

  
  Montage
  
  

 Hulsman & De Veluwe is sinds 1899 gespecialiseerd in maatwerk zonwering,  

Wij staan graag voor u klaar. Al meer dan 118 jaar!




