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De lokalo’s gaan spetteren in De Fuik

KORTENHOEF- Op zaterdag 21 april bent u welkom op een lokaal
feestje met louter artiesten uit Kortenhoef e.o. OranjePop zal
spetteren met drie topattracties in een afgeladen Fuik. Naast de
swingende entertainer Derk de Kloet, wie kent hem niet, zullen de
D3D Jamband en Tape That de sporthal op z’n grondvesten laten
trillen. Gevarieerde rock, blues, popmuziek, Nederlandstalig van
bekende lokale zangers en musici die een thuiswedstrijd spelen,
dat wordt 100% genieten!
Aan Stok van den Burg en zijn
kompanen van de D3D Jamband de taak om het publiek
op te warmen vanaf 20.30 uur.
Voor slechts 5 euro’s bent u welkom op deze avond met oude
en nieuwe hits live gespeeld
door lokale bands. Muziek en
jammen? Dat is iets wat samen
gaat. De leden van deze band
maken graag gezamenlijk muziek tijdens de jamsessies in
partycentrum de Drie Dorpen.
Deze muzikanten zijn stuk voor
stuk pure liefhebbers en al geweldig op elkaar ingespeeld, het

vormen van een volwaardige
band was dan ook niet lastig.
Basgitarist Stok wordt vergezeld
door vijf muzikale vrienden. “Ik
zie het helemaal zitten. Wij mogen het spits afbijten, dat vind
ik een mooie uitdaging. We
hebben een uitgebreide playlist. Ik noem ‘Son of a Preacher
man’, de Doobie Brothers, noem
maar op. We zijn behoorlijk
veelzijdig.”
Derk de Kloet
Derk de Kloet is een veelzijdig zanger, die zijn domicilie

op nog geen 200 meter van de
Fuik heeft. Enerzijds is hij een
crooner die op rustige wijze
Dean Martin, Michael Bublé en
Frank Sinatra ten gehore brengt.
Maar op OranjePop zullen we
een andere kant van Derk leren
kennen. Hij zal het publiek een
half uur entertainen met rhythm & blues. Dan moet u denken aan hits als ‘Roll over Beethoven’ en een swingende Blues
Brothers-medley. “Ik treed zo’n
20 keer per jaar op in bars, cafés
en dergelijke. Het is belangrijk
dat je een band opbouwt met de
zaal. Daarbij speelt de opbouw
van de nummers een belangrijke rol. Je moet die volgorde
zien als een ketting die de ene
song na de andere als een geheel aan elkaar rijgt.” Als Derk
rond 23.00 uur na zijn zoveelste
reprise het podium verlaat, staat
de slotact alweer klaar.

Tape That
OranjePop wordt afgesloten met de achtpersoonsfomatie Tape
That (met twee blazers). Deze band heeft
zijn sporen al ruimschoots
verdiend,
vanaf 2003 treden ze
overal in den lande
op. Ze spelen rock en
disco, dat klinkt als
muziek in de oren.
“We spelen bekende covers”
vertelt zangeres Yvonne van de

Provinciale weg N236 afgesloten
De provincie Noord-Holland
verbreedt de Gooilandseweg
(N236) en vervangt de kruising
bij de ’s-Gravelandseweg door
een rotonde.
Hierdoor is de weg tussen
Weesp en Ankeveen van vrijdag
13 april 20.00 uur tot maandag
23 april 05.00 uur afgesloten.
Weesp is alleen via de A1 en
vanuit Driemond te bereiken.
Fietsers kunnen over het ﬁetspad langs de werkzaamheden
blijven rijden.
De provinciale weg (N236)

is tussen de Dammerweg
(Weesp) en Hollands End (Ankeveen) afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook de aansluiting met de ’s-Gravelandseweg
is gesloten. De nood- en hulpdiensten worden over het ﬁetspad geleid. Doorgaand verkeer
vanuit
Diemen/Amsterdam
richting
Bussum/Hilversum
wordt omgeleid via de A9 en
A1 en omgekeerd.
Met vragen of klachten kunnen
weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het
provinciale Servicepunt via

telefoonnummer 0800 0200
600 (gratis) of per e-mail: infoN236@noord-holland.nl.

Dit project is ook te volgen
op
www.noordholland.nl/
N236Gooilandseweg.

Riet “voor ons is een belangrijk
punt dat het vooral dansbaar
moet zijn.” Samen met Frits de
Wit, die ze al vanaf de kleuterklas op de Ankeveense Joseph
Lokinschool kent, vormt ze het
zangduo. Twee jaar geleden zette Tape That de Fuik al op z’n
kop. En dat gaat wat Yvonne en
Frits betreft weer gebeuren. Ze
spelen naast Nederlandstalige
pop van o.a. Blöf en Dré Hazes
ook Justin Timberlake, Diana Ross, Jason Mraz en Bruno
Mars. “En veel medleys zoals
die van Wham” voegt Frits eraan toe.
Tot half twee wordt het dansen, meezingen en swingen met
Tape That, reken maar.
Zie ook: www.oranjecomitekortenhoef.nl.
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/vanBaarda)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

RK Kerk Wijdemeren
035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900-15 15
088 - 753 17 53
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
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
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
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut
PSZ de Gruthut
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 - 22301476
0294 - 252359
06 -10566343
06 - 33890949
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
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

◗ H. Antonius
Zo. 15 april: 09.30 uur: euch.
J. Dresmé / W. Balk, Toontje Hoger.
◗ St. Martinus
Za. 14 april: 19.00 uur: euch.
J. Dresmé, m.m.v. All Directions.
◗ OLV Hemelvaart
Do. 12 april: 09.30 uur: w&cv
W. Balk,
Zo. 15 april: 09.30 uur: w&cv.
Liturgiegroep, Maria Martinus.

Wij nodigen u uit voor de lezing:

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Zo. 15 april: 10.00 uur:
Ds. E. J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel
Zo. 15 april: 10.00 uur:
Ds. H. van Dijk.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 15 april: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 15 april: 09.30 uur:
Dhr. S. Both, Lopik.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 15 april: 11.00 uur:
Nescio-lezing, Pieter Broertjes.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 15 april: 10.00 uur:
Br. C. Terpstra.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Zo. 15 april: 10.00 uur:
Ds. Klaas de Vries.

Erfrecht door Notaris van der Griend
Woensdag 12 april om 19.30 uur
in Uitvaartcentrum Myosotis te Weesp.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.myosotisuitvaartverzorging.nl

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van maandag 23 t/m vrijdag 27 april 2018
WAARNEMING, alleen voor SPOEDGEVALLEN:
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen
Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203
Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen! Alleen in geval van nood
kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends
afgeven bij de assistente van de huisartsenpraktijk Bouwman en Stuldreher

Aanleveren tekst & advertenties
Kopij in Word (doc bestand) en foto’s als JPG bestand opsturen voor vrijdag16.00 uur en voor de weekendactiviteiten is de sluitingstijd: zondag 20.00
uur. Advertenties als (HR)PDF of EPS bestand voor maandag 10.00 uur.

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

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

Programma GooiTV
Vanaf 11 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- TV Magazine met onder andere het Willie Dasplein in Nederhorst
den Berg, De Meenthof in Kortenhoef krijgt nieuwe klinkers en de
nieuwe kalfjes van Gert Zagt in Loosdrecht.
- RegioHub: de rookvrije generatie. Jongeren en kinderen behoren
op te groeien in een rookvrije omgeving.
- In gesprek met de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo en KPN. Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

Activiteiten agenda
WANNEER
wo. 11 apr.
do. 12 apr.
do. 12 apr.
13-15 apr.
za. 14 apr.
za. 14 apr.
zo. 15 apr.
wo. 18 apr.
wo. 18 apr.
do. 19 apr.
vr. 20 apr.
vr. 20 apr.
21/22 apr.
zo. 22 apr.
ma. 23 apr.
do. 26 apr.

TIJD
20.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
11. 00 u.
09.00 u.
20.15 u.
11.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
14.30 u.
19.30 u.
20.00 u.
11.00 u.
15.30 u.
19.30 u.
20.00 u.

WAT
Commissie Ruimte en Economie
Commissie Bestuur en Ruimte
Concert Jong Talent Laurens de Man
Voorjaarsexpositie
4 x D Rommelmarkt
Concert Cor Bakker, Gerard Alderliefste
Nescio-lezing met Pieter Broertjes
Vrijwilligers Autocross info
Film: ‘Jackie’
Start nieuwe Leesclub
ALV IJsclub Nederhorst
Concert Cuijpersensemble
Kunstenaars in Kortenhoef (KIK)
Concert Diamanda en James
Damtoernooi voor jong en oud
Gemeenteraad

WAAR
Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1. Ldr.
Oude Kerkje, Kortenhoef
Oude School, Kortenhoef
De Fuik, Kortenhoef
Dillewijn, Ankeveen
Oude Kerkje, Kortenhoef
Middenweg 9, NdB.
Dillewijn, Ankeveen
SCC, Blijklaan 1, NdB.
Blijklaan 5, NdB.
NH kerk, Noordereind 14, ’s-Gr
Oude School, Kortenhoef
Jagthuis; Middenwg.88, NdB.
Spieghelhuys, NdB.
Gemeenteraad, Rading 1, Ldr.
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Door: Herman Stuijver

Formatie verder zonder De Lokale Partij
WIJDEMEREN- Bij een formatie kunnen de koersen per dag
veranderen. De formateurs
Krook en Dros hebben binnen
een week hun opdracht beëindigd: een gemeentebestuur
met De Lokale Partij bleek niet
mogelijk. CDA-lijsttrekker Jan
Verbruggen neemt nu het initiatief om met Dorpsbelangen,
VVD en D66 verder te gaan (samen 13 van de 19 zetels).
Als Gert Zagt van De Lokale Partij verneemt dat CDA,
Dorpsbelangen en D66 niet
met hem willen samenwerken
reageert hij opvallend rustig.
Niet boos, wel teleurgesteld.
“Ach, ik vind het erg jammer.
Maar er zijn veel belangrijker
zaken in het leven. Het lijkt er
inderdaad op dat er nu een pact
buiten De Lokale Partij om

wordt gesmeed.” Hoewel Zagt
wist dat er ‘hobbels’ waren op
weg naar een college met DLP
en DB als motorblok, is hij verbaasd dat met name Dorpsbelangen afhaakt. “Dat was de
partij die zei dat ze als enige
compromisloos voor zelfstandigheid kozen. Bovendien zaten we inhoudelijk bij veel punten op één lijn.” Hoe het komt
dat de anderen afstand nemen,
weet Zagt niet precies, hij vermoedt dat de keiharde oppositie van DLP de afgelopen vier
jaar niet wordt gepruimd.
Tot slot merkt hij op dat het
vreemd is dat drie verliezers,
CDA, D66 en DB (had minder
stemmen dan 4 jaar geleden)
nu de dienst zullen uitmaken.
Geen DLP
Formateurs Arjan Dros en Ab

Krook laten weten dat ze ‘op 4
april van het CDA, DorpsBelangen en D66 hebben vernomen dat zij om hun moverende
redenen geen coalitie wensten
te vormen met De Lokale Partij.
Hierdoor zijn wij tot de conclusie gekomen dat een coalitie die
recht doet aan de verkiezingsuitslag niet haalbaar is’.
Het CDA nam afstand van DLP
omdat ze het ‘niet eens lijken te
worden over de bestuurlijke
toekomst. Voor het CDA is één
gemeente Gooi en Vecht de stip
op de horizon. De Lokale Partij
deed hierover geen duidelijke
uitspraak’. Verder: ‘Naast een
aantal inhoudelijke verschillen heeft het CDA ook grote
moeite met de wijze waarop De
Lokale Partij de afgelopen vier
jaar oppositie heeft gevoerd. In
onze beleving niet constructief

en vaak tegen’.
Ab Krook heeft zo zijn ideeën
over deze politieke verwikkelingen, maar die houdt hij liever voor zich. Hij geeft alleen
aan alle partijen het advies om
eens diepgaand in de spiegel te

Ex- formateurs Arjan Dros
(DB) en Ab Krook (DLP en DB)
kijken. “De een iets langer dan
de ander, want dat is hard nodig” voegt hij eraan toe.

Wethouders over herziening grondexploitaties
WIJDEMEREN- De wethouders
Van Henten en Reijn hebben
een document opgesteld waarin ze de vier grondexploitaties
van Wijdemeren hebben herzien. Ze zijn gematigd optimistisch. Woensdagavond bespreekt de commissie Ruimte
en Economie de nota.
Een grondexploitatie is een
begroting die wordt opgesteld
om grondkosten en grondopbrengsten van een bouwplan in
beeld te brengen. Aan de kostenkant staan de aankoop van
grond, het bouwrijp maken ervan, het inrichten van de openbare ruimte en overheadkosten
zoals de kosten voor het maken
van het plan en de begeleiding
van de uitvoering ervan. Aan
de opbrengstenkant staan de
verkoop van bouwrijpe grond
en alle eventuele subsidies en
bijdragen.
In Wijdemeren gaat het om

vier bouwprojecten: Ter Sype,
het Oppad en de Porseleinhaven in Loosdrecht en NederVecht in Nederhorst den Berg.
Hoewel wethouder Betske van
Henten het voornemen om
600 woningen te laten bouwen op de weilanden van Ter
Sype, naast vliegveld Hilversum, zeker niet heeft losgelaten,
hebben B&W gekozen voor de
realistische optie om te beginnen met 60 tot 80 woningen
door ontwikkelaar Lithos. “We
hebben ervoor gekozen om
het plan in stukken te knippen, omdat er hoognodig gebouwd moet worden. Hiermee
kunnen we eventueel in 2019
beginnen.” Mevrouw Van Henten vertelt dat deze exploitatie
weinig tot geen veranderingen
heeft ondergaan. Meer woningen hangt af van het besluit
over de geluidscontouren van
het vliegveld. Dat dossier is nog
steeds niet opgelost.

Het Oppad in Oud Loosdrecht
heeft geresulteerd in een opbrengst van 18.000 euro. Deze
grex kan worden afgesloten,
omdat de negen woningen en
één villa inmiddels al bewoond
zijn. Tot tevredenheid van de
wethouder door voornamelijk
starters op de koopmarkt. Het
ging om vijf ‘betaalbare’ middenwoningen (210.000) en vier
hoekhuizen voor € 275.000. De
kosten aan het begin van het
project waren hoog, door de
vondst van vuile grond.
Nog 2 plannen
Op het bouwplan NederVecht
blijft de voorziening van 1,35
miljoen op de exploitatie staan.
Die is al jarenlang hetzelfde,
meldt mevrouw Van Henten.
Dat heeft alles te maken met de
mogelijke risico’s voor het nieuwe tenniscomplex. De BTW
voor de nieuwbouw van de
tennisvereniging kan niet meer

Jan Franssen nieuwe informateur
Vanaf maandagmiddag is er
een nieuwe informateur aan de
slag. Het is VVD ‘er Jan Franssen, lid van de Raad van State,
ex-commissaris van de Koning Zuid-Holland, ex-burgemeester Zwolle en ex-lid van
de Tweede Kamer. Hij is ook
de broer van VVD- lijsttrekker Sieta Vermeulen. Het is de
bedoeling dat de heer Franssen volgende week een verslag
uitbrengt of een college met
CDA-Dorpsbelangen-VVD en
D66 haalbaar is.

worden afgetrokken, het is de
vraag hoe een eventuele compensatie zal uitwerken. Naast
de bouwkosten kunnen ook de
ondergrond en de afwatering
duurder worden dan aanvankelijk begroot. Uiteraard gaat ze
ervan uit dat deze grondexploitatie met positieve getallen zal
eindigen als alles is verkocht.
En dat ziet er goed uit. Van de
24 kavels zijn er 16 verkocht
waarop mensen naar eigen idee
een huis mogen neerzetten. Er
zijn nog zes opties en twee zijn
voorlopig niet verkoopbaar
i.v.m. de tennishal. Eind 2018
start de laatste fase NederVecht
met 18 rijwoningen en 12
twee-onder- éénkapwoningen
plus een vrijstaande villa.
Op het plan Porseleinhaven dat
het centrum van Oud Loos-

drecht moet gaan vormen,
moet 127.000 worden bijgestort. Toch ziet wethouder Theo
Reijn de aﬂoop met optimisme
tegemoet. De verkoop van fase
1, met 7 appartementen en
vier pakhuizen heeft al meer
opgebracht. Bovendien wijst
hij erop dat bij dit bouwplan
is gekozen voor de kwaliteit,
niet de maximale opbrengst.
De ﬁnanciële onzekerheden
worden gevormd door de vraag
of het lukt om een kleine supermarkt te stallen en de nodige horeca. Doordat de pier
later wordt aangelegd, levert
dat ook vertraging op voor de
woningbouw. “We spelen liever
op zeker nu, dat kunnen we de
komende jaren inlopen” sluit
Reijn af.

Icoon Oostelijke Vechtplassen

Bijna 50 inzendingen
WIJDEMEREN - Er zijn bijna vijftig creatieve ideeën ingestuurd
voor hét nieuwe icoon van de
Oostelijke Vechtplassen, het
vrijetijdslandschap van Loosdrecht. De diversiteit is groot:
van eilanden, tot torens en gebouwen. Jong, oud, professionals, bewoners, iedereen is vertegenwoordigd. Zal dé nieuwe
Eifeltoren er tussen zitten?
Het bestuur van de Stichting
Icoon Oostelijke Vechtplassen
is blij met de enthousiaste reacties. De vakkundige jury gaat de
inzendingen begin april beoor-

delen. Zij maken een selectie
voor de tentoonstelling die in
mei plaatsvindt. De tentoonstelling is hét moment om op
uw favoriete icoon te stemmen.
Naast het oordeel van de jury
is de Stichting Icoon Oostelijke Vechtplassen namelijk ook
benieuwd naar de mening van
het publiek. De prijzen worden
in de laatste week van juni uitgereikt.
Meer informatie?
Kijk op: http://icoonoostelijkevechtplassen.nl/icoonoostelijkevechtplassen.nl/
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Wijdemeertjes
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. 0294251451.
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

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.

Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096

Toekomst in de autotechniek?
Kom werken bij
Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of
kom langs in Nederhorst.

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

Vrijstaande kantoor en
bedrijfs ruimte te huur
op de Loodijk - Graveland
ruime eigen parkeerplaats
035-6550958 / 06-29393929

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980

PHONEU.NL & GOOITECH.NL
WIJ BIEDEN ABONNEMENTEN
KPN, T-Mobile, Vodafone
Ziggo, Telfort, Tele2 etc
ADVIES/VERKOOP/
REPARATIE
Smartphone, PC, Tablets,
onderhoud en accessoires
Koﬃe & thee staat klaar
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/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
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

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

Tuinman voor al uw tuinonderhoud oa verticuteren
v.a. €15 p.u. 0610469443
LAST VAN KALKNAGELS?
Laat ze dan nu behandelen
voor de zomer begint bij:
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Collecte Kinderhulp
1 op de 8 kinderen in ons land
heeft geen ﬁets, kan de opleiding niet afmaken of heeft
geen zwemdiploma. En dat
terwijl je als kind niets liever
wil dan er gewoon bij horen
en meedoen met je vrienden

Kort nieuws
Binnenkort in City of Wesopa:
do. 12 apr. ﬁlm, vr. 13, za. 14 en
zo 15 apr. jeugd, do. 19 apr. ﬁlm,
za. 21 apr. toneel, zo. 22 apr. muziek, Wesopa Live Muziekpodium. Info: www.wesopa.nl
Leren bridgen? In september
start op maandagavond een beginnerscursus in de Bergplaats,
Ned. den Berg, met gekwaliﬁceerde docent van de Bridgebond. Inl. 0620514045.

en klasgenoten. Om dit mogelijk te maken, doet Nationaal Fonds Kinderhulp van 16
t/m 21 april een beroep op uw
vrijgevigheid. Steun kinderen
in armoede en geef aan de
collectant!
Info: www.kinderhulp.nl

Uw vaak zeer persoonlijke reacties na het overlijden
van onze vader, schoonvader, opa,
overgrootvader en vriend

Timotheus Veenman
Thimo
hebben ons veel troost en steun gegeven.

Kapster Heleen 0637445476
AanpakStudent
Nu ook voor bijles
Basis, VMBO, Havo,VWO
www.aanpakstudent.nl
06-53790847

Onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende oﬀerte
Gez. Str.maker voor her
bestr. 34m2 0611400850

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

Sleutel
Service
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Door: Saskia Luijer

Speeltuin nog zeker 20 jaar op dezelfde plek

Openingsfeest De Eekhoorn in heerlijke lentezon
KORTENHOEF – Op de eerste
echte lentedag, waarop kinderen zonder jas in het zonnetje
buiten konden spelen, was
het openingsfeest van De Eekhoorn. Niet verwonderlijk dus
dat zaterdag 7 april veel jonge
dorpsgenoten naar de Kortenhoefse speeltuin trokken.
“Om elf uur stonden al kinderen voor het hek te dringen om
erin te mogen” vertelt secretaris
Kim Tomeï. “Dat het direct zo
druk was, is voor het eerst sinds
jaren.” Eenmaal binnen krijgen
de jongens en meisjes een kaartje waarop ze tijdens hun bezoek
een bekertje drinken kunnen
halen, een bakje popcorn, een
klein broodje hamburger en
een snoepje. Voordat ze hun
favoriete speelplek opzoeken, mogen ze eerst nog even
stemmen. Op een intekenlijst
kunnen zij hun naam schrijven onder het klimtoestel dat
zij het leukste vinden. Er is een
keuze uit drie: de piratentoren,
klimpiramide of spacenet-L.
Allemaal uitdagende klimtoe-

stellen met een hoogte van 5-6
meter, waarvan de speeltuin er
één wil aanschaﬀen. “We kwamen er zelf niet uit, dus vragen
nu de hulp van de kinderen om
een gedegen keuze te maken”
legt voorzitter Mark Gombert
uit. “Daarbij willen we vooral
voor de grotere iets nieuws, iets
uitdagends, zodat we ook kinderen vanaf een jaar of zeven
blijven boeien en binden.” Het
lijkt een nek-aan-nekrace te
worden, tussen de piratentoren
die favoriet is bij o.a. Donna,
Dominique, Mats en Jelle en de
klimpiramide waar Bram, Jort,
Demi en Sanne voor kiezen.
Nieuw vogelnest
In de hoek van de speeltuin is al
een ander nieuw toestel gekomen, een vogelnestschommel,
gesponsord door de Antoniusschool en voormalig huisarts
Van den Heuvel. Gombert:
“Een deel van het geld dat
dokter Van den Heuvel bij zijn
afscheid kreeg, heeft hij geschonken aan De Eekhoorn.
Samen met het bedrag van de

Antoniusschool konden we dit
mooie toestel aanschaﬀen. Je
kunt er lekker op schommelen,
zittend of liggend, alleen of met
iemand anders.” Ter ere van het
openingsfeest staat er naast de
schommel een springkussen
voor de kleine kids, en voor
de oudere jongens en meisjes
is er ‘de Arena’. Een spannend
beweeg- en reactiespel waarbij kinderen het tegen elkaar
opnemen en zo snel mogelijk
de knoppen moeten aantikken
waarin de lichtjes gaan branden. Toeschouwers kunnen op
het scorebord volgen of het
rode of groene team gaat winnen en moedigen de deelnemers aan. “Sneller, naar links,
die knop” roept een van de ouders fanatiek.
Altijd verbeteren
Het jaarthema Disney lijkt
vooral meisjes te hebben aangesproken. Een aantal is verkleed in prachtige prinsessenjurken, een feestje om te zien.
Ook vrijwilliger Jeﬀrey Oudshoorn heeft zich passend uit-

gedost. Samen met Mini loopt
hij als Mickey Mouse rond en
wordt veelvuldig op de foto
gezet. Alle andere toezichthouders en vrijwilligers dragen een
felgroen hesje met het logo van
De Eekhoorn. Zo is voor alle
bezoekers direct duidelijk wie
er bij de speeltuin hoort. “Het
wordt voor ons steeds lastiger
om dingen te verbeteren, maar
dat is wel ons streven. Deze hesjes zijn daar een voorbeeld van”
licht de voorzitter toe. Vervolgen meldt hij trots het laatste
nieuws: “Afgelopen week zijn

Op weg naar een Rookvrije Generatie
REGIO - Op 11 april gaat de
campagne ‘Rookvrije Generatie
Gooi en Vechtstreek’ van start.
Kinderen die rookvrij opgroeien hebben een veel grotere
kans om nooit te beginnen met
roken. Als zij niet starten met
roken, leven ze gemiddeld tien
jaar langer én in betere gezondheid. De campagne streeft
naar een rookvrije omgeving
voor alle kinderen, zoals een
rookvrij thuis, rookvrije kinderopvang, school, sportvereniging en speeltuin.

Naar schatting beginnen jaarlijks nog steeds zo’n 500 kinderen in de regio Gooi en Vechtstreek met dagelijks roken. Acht
op de tien rokers begint voor
zijn achttiende; een periode
waarin jongeren beïnvloedbaar
zijn en extra gevoelig voor verslaving. Maar goed voorbeeld
doet gelukkig goed volgen.
Door kinderen een rookvrij
voorbeeld te geven, is de kans
veel kleiner dat zij ooit beginnen met roken. De ambitie van
‘Rookvrije Generatie Gooi en

Vechtstreek’ is dat kinderen die
vanaf 2019 in de regio worden
geboren rookvrij kunnen opgroeien.
Initiatiefnemers
De landelijke beweging is een
initiatief van de Hartstichting,
KWF Kankerbestrijding en
het Longfonds. In onze regio
Gooi en Vechtstreek voert de
GGD de campagne uit, in opdracht van de regiogemeenten.
De GGD werkt onder andere
samen met ziekenhuis Tergooi,

sportverenigingen, speeltuinen,
scholen en kinderopvangorganisaties.
Wie kunnen helpen?
Alle inwoners uit de regio
kunnen hun steentje bijdragen
door bijvoorbeeld hun eigen
school, sportvereniging, speeltuin of kinderopvang rookvrij
te maken. Tips, ervaringen en
ondersteuning zijn verkrijgbaar via www.rookvrijegeneratiegv.nl of via facebook: @rookvrijegeneratiegv

Een coöperatie vol energie
Het komt steeds meer in het
nieuws. De noodzaak van energietransitie en de acties voor
energiebesparende maatregelen. Wilt u ook aan de slag
met energiebesparende maatregelen? Of meedoen aan een
collectieve dak met zonnepanelen? De energiecoöperatie
Wijdemeren werkt er hard aan
om iedereen te betrekken en
bewoners met vragen te ondersteunen. U kunt nu al beginnen.

ﬁjn om even samen met een
energiecoach de mogelijkheden
voor energiebesparing te bespreken.
Maar we gaan graag nog een
stap verder. We zijn op zoek naar
mensen die hun eigen straat willen mobiliseren. Weet u hoe uw
buren aankijken tegen de energietransitie? Zijn er ook energievraagstukken die u samen op
kunt pakken? Onze energiecoaches ondersteunen u ook graag
bij een straatgesprek.

De gesprekken met de energiecoaches blijken een schot in de
roos. Veel mensen vinden het

Op vrijdagavond 1 juni 19.30
uur organiseren we een dorpsgesprek over energietransitie,

energieopwekking en energiebesparing in de Bergplaats in
Nederhorst den Berg. Dat lijkt
ver weg, maar juist de voorbereidende stappen vragen nu
aandacht. Zo zijn we hard op
zoek naar ambassadeurs die
willen helpen om zoveel mogelijk mensen, liefst hele straten,
enthousiast te maken. En we
zijn op zoek naar voorbeelden.
Laatst werden we gebeld door
iemand die zijn huis energieneutraal heeft gemaakt. Dat is
misschien wel een hele grote
stap, maar u kunt ook met een
eerste stap beginnen. Heb u
plannen voor energiebesparing

of wilt u meedoen aan collectieve energieopwekking? Wilt u uw
eigen kennis en ervaring delen
met anderen? We bouwen graag
aan een actief netwerk in Nederhorst den Berg. Doet u mee?
Laat het ons nu vast weten!
Wilt u op de hoogte blijven?
Kijk dan op de website. www.
energiecooperatiewijdemeren.nl
of neem contact op info@energiecooperatiewijdemeren.nl

Het gloednieuwe vogelnest
we met de gemeente in gesprek
geweest en hebben mondeling
afgesproken dat de speeltuin
de komende twintig jaar op de
deze plek mag blijven. De overeenkomst moet formeel nog
ondertekend worden en vastgesteld door de raad, maar dit
is een belangrijke stap om voor
de kinderen in Kortenhoef de
voortgang van de Eekhoorn te
bewaken. We zijn hier erg blij
mee!”
Pleinfeest en prijsuitreiking
in Nederhorst
Het vernieuwde Willie Dasplein in Nederhorst den
Berg is onlangs oﬃcieel in
gebruik genomen. Nu komt
het erop aan om er een levendige plek van te maken!
De winkeliers rond het plein
zorgen zaterdag 14 april voor
(gratis!) vermaak. Van 13.00
tot 16.00 staat er een groot
springkussen waar kinderen
hun energie lekker op kwijt
kunnen. Bovendien is er een
ballonkunstenaar aanwezig
die razendsnel allerlei ﬁguren weet te maken van een
simpele ballon. Komt dat
zien! Hermien Lam en haar
dochter Sasja zitten klaar met
hun schminkspullen. Wat wil
je zijn: een tijger, een vlinder
of liever toch iets anders? Iets
lekkers mag evenmin ontbreken. Bij de popcornmachine
wordt popcorn uitgedeeld
en er is een limonadekonijn
om zelf je bekertje drinken te
tappen. Vanaf 17.00 uur is de
prijsuitreiking van de winkeliersactie: Wie leverde de juiste
oplossing in van de woordzoeker en wint de elektrische ﬁets
of een andere prachtige prijs?
In de Bergplaats zal het allemaal duidelijk worden. Prijswinnaars hebben inmiddels
persoonlijk bericht gekregen.

6

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  april 

Lentebode
Citroen-amandelcake

€ 5,45
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wijnands
Installatie Service

Lezers schrijven...
Geen vaart in de Vaart
Er is een Facebookactie gestart
door mensen die pas geleden
een huis hebben gekocht aan
het Zuidereinde die door een
verkooppraatje van de makelaar de indruk kregen dat er
een open vaarverbinding met
Loosdrecht was.
Nu dit niet zo blijkt te zijn, willen ze door hun actie dit toch
proberen te realiseren. Ik zal
weer eens uitleggen waarom
dit niet slim is. Onze huizen
langs de vaart staan op zand,
als het zand wegspoelt door
vaarbewegingen verzakken de
huizen met alle gevolgen van
dien, en dit geldt ook voor de
oevers. Om woningen en oevers te beschermen is er een
project nodig zoals er nu langs

de weg tussen Intratuin en het
Bruggetje wordt uitgevoerd.
Dit advies werd al in 1982 gegeven en nog eens herhaald op
9 mei 2012 door onderzoek
van Witteveen en Bos in opdracht van de provincie. Hierdoor werd toen het plan van
doorvaart afgeschoten, omdat
het zeer verliesgevend zal zijn
en er geen duidelijkheid is
wie voor eventuele schade opdraait.
Nog een argument tegen doorvaart is de waterkwaliteit. Jaren
geleden is de vaart uitgebaggerd maar er is in het midden
een meter bagger blijven zitten
met giftige stoﬀen door lozingen van fabrieken en wasserijen. Laat je dit met rust is er

niets aan de hand, maar door
vaarbewegingen komt het vuil
los en begint het water weer te
stinken. Wat nu ook al gebeurt
als de plaatselijke bevolking
door de vaart knettert. Door
onze eigen keuze wonen we
aan een drukke weg, maar aan
het water vinden we rust. Maar
dit is voorbij als er doorvaart
komt, het begint met een roeiboot, dan een sloep en op het
laatst een speedboot die snel
naar de plas wil.
Het is dus een slecht plan. Ik
hoop dat beheerder Waternet
het hier mee eens is. Dan is het
einde plan.
Jelmer Bierens,
Zuidereinde, ‘s-Graveland

Coalitievorming in Wijdemeren
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

aannemersbedrijf

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

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
콯 0294 - 25 12 00
쾷 info@drenthverhuizingen.nl

In de week voor 21 maart werd
in de lokale bladen een tabel
gepresenteerd met 17 verkiezingsonderwerpen en standpunten van de politieke partijen. Op 26 maart neemt De
Lokale Partij, die als winnaar
uit de stembus is gekomen,
het initiatief voor openbare
besprekingen voor een coalitievorming van een nieuw
bestuur. Nieuw, gedurfd, risicovol, maar zeker moedig en
rechtdoend aan de kiezers. De
zitting wordt gesloten met het
verzoek om per politieke partij
de 7 belangrijkste onderwerpen kenbaar te maken. Op 6
april verschijnt het volgende
bericht op twitter: ‘CDA haakt
af’ en ‘DB houdt opties open’.

Met deze wetenschap heb ik
opnieuw naar de tabel gekeken
en naar de inbreng van alle
partijen zoals verzocht door
de DLP en geleverd aan de
formateurs. Ik kom dan tot de
onderstaande conclusie: Van
de 17 punten zijn er vier die
betrekking hebben op de fusie. Mijn voorstel zou zijn om
het geheel terug te geven aan
de provincie, met het verzoek
Berenschot een onderbouwing
en inzicht in draagvlak onder
de bevolking te laten uitwerken. Van de overige punten
zijn er 6 waar De Lokale Partij, DorpsBelangen en D66 het
met elkaar eens zijn. Er zijn
ook nog 7 onderwerpen waar
één of twee van deze partijen

Haar- en hoofdhuid problemen?
• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Mediceuticals helpt
Veel vrouwen èn mannen hebben problemen met haar en
hoofdhuid. Dat kan zich uiten
door overvloedige roos, een
vette of juist ernstig droge
hoofdhuid, psoriasis, een chronische huid- en hoofdhuidziekte (snelle hoofdhuid celvernieuwing), gepaard gaande
met heel veel vervelende pijnlijke klachten.
Maar ook haaruitval ten gevolge van chemotherapie
In Amerika is een geweldig
probleemoplossend
middel
ontwikkeld:
Mediceuticals,
voor haar- en huid- en hoofdhuidmiddelen. De salons die
deze middelen al geruime tijd
gebruiken bieden een aantal
speciale behandelingen aan.

De gespecialiseerde kapsters van Salon Papilotte
geven u graag uitgebreide
informatie over de vele mogelijkheden ter verbetering
van haar-, huid- en hoofdhuidproblemen.
Komt u gerust eens langs.
Laat u informeren, maak
een afspraak met
Kapsalon Papilotte
Brugstraat-2
Nederhorst
den Berg
Tel. 0294 251820

een Ja of Nee innemen. De
VVD vindt meer ruimte voor
ondernemers een echt hard
punt. Lijkt me logisch want
met de ondernemers en de
groei van bijvoorbeeld de R&T
sector vergroot de gemeente
ook haar inkomen. Dus met
een beetje goede wil kunnen
we snel een coalitie vormen
met 4 partijen: DLP, DB, D66,
VVD.
Elke partij kan dan ook nog
een eigen wethouder aanstellen en kunnen we snel verder
met het besturen van onze
gemeente. Politiek is een raar
ding, hoe moeilijk kan het zijn?
Ton Koster,
Nieuw Loosdrecht

Wijdemeren
11 april 2018

informeren

Uw gegevens in
vertrouwde handen

Werk Gooilandseweg
Officiële
bekendmakingen

Van 13 april tot 23 april zijn er werkzaamheden op de Gooilandseweg (N236) tussen de Dammerweg (Weesp) en Hollands
End (Ankeveen). De Gooilandseweg is dan
afgesloten voor doorgaand verkeer. Meer
info: www.wijdemeren.nl/wegafsluitingen.

De nieuwe gemeenteraad
Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Momenteel onderhandelen de politieke
partijen over het vormen van een coalitie. Na de verkiezingen lag het initiatief
bij De Lokale Partij omdat zij de meeste
stemmen kregen. Afgelopen weekend
hebben de formateurs van De Lokale
Partij hun werk beëindigd omdat het
niet lukte ‘een breed gedragen coalitie
die recht doet aan de verkiezingsuitslag’
te formeren. Nu is het de beurt aan het
CDA. Zij hebben de heer Jan Franssen
bereid gevonden te helpen bij het vormen van een coalitie. Benieuwd naar de
voortgang? Houd www.wijdemeren.nl
dan in de gaten.

Start
Verzilverlening

>

Vanaf deze maand kunnen woningeigenaren die de pensioenleeftijd
hebben, gebruikmaken van een
Verzilverlening. Hiermee kunnen zij
hun woning aanpassen om langer
thuis te blijven wonen.

Steenrijk, maar geldarm

De Verzilverlening van minimaal 2500 en
maximaal 30.000 euro, kan bijvoorbeeld
gebruikt worden voor aanpassingen in de
badkamer, keuken en toilet. Of voor het gelijkvloers maken van de woning.

Niet aflossen en geen rente

Een grote groep inwoners, met name ouderen, heeft haar vermogen in stenen zitten.
Zij kunnen dit geld dus niet gebruiken om
aanpassingen te financieren. Ook is het voor
hen vaak moeilijk geld te lenen bij een bank.

De essentie van de lening is dat woningeigenaren tijdens de looptijd niet aflossen én
geen rente betalen. Na het overlijden wordt
de lening afgelost uit de verkoopopbrengst

Doe mee met WaakSamen
Bent u lid van een
BuurtWhatsappgroep? Dan kan
de WaakSamenapp een handige
toevoeging zijn. Via de app kunt u
gemakkelijk een melding doen van
een verdachte situatie.
Ziet u verdacht gedrag? In de
WaakSamenapp volgt u een handig stappenplan, waarmee u een melding met de
juiste informatie direct bij de betrokken
instanties aflevert. Daarna kunt u de melding eenvoudig delen in uw eigen Buurt

WhatsApp-groep. Op deze manier is iedereen snel van de juiste informatie voorzien.

Download de app!
De gemeente Wijdemeren en de politie
Wijdemeren moedigen het gebruik van
WaakSamen aan. Door gebruik van de app
zijn zij beter op de hoogte van de actuele
veiligheidssituatie in uw wijk. Helpt u ook
mee Wijdemeren nog veiliger te maken?
Download de (gratis) app via de App store
of Playstore.

Voortgang formatie

van het huis. Hierdoor ontstaan geen extra
woonlasten. Zo biedt de lening inwoners
met een beperkt inkomen ook de mogelijkheid aanpassingen te doen in de woning.

Maak een afspraak

Wilt u iets regelen? Maak dan via de
website of telefonisch een afspraak. De
gemeente werkt namelijk volledig op
afspraak. Zo bent u direct aan de beurt
op het afgesproken tijdstip. Alleen voor
het afhalen van een reisdocument of
rijbewijs hoeft u geen afspraak te maken.
Deze haalt u tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis op bij de receptie.

Uitvoering
De Verzilverlening wordt uitgevoerd door
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(SVn). Wijdemeren is de eerste gemeente
in Nederland die deze lening aanbiedt.
Lees meer op
www.wijdemeren.nl/verzilverlening.

>

Panna Knock Out!

Op vrijdag 27 april staat Team
Sportservice ’t Gooi van 12.00 tot 14.00
uur bij Sporthal De Fuik in Kortenhoef
voor een potje Panna Knock Out voetbal. ‘Pannavoetbal’ is straatvoetbal op
een klein veldje waarbij één tegen één
wordt gespeeld. Met behendigheid probeer je jouw tegenstander af te troeven.
Doe jij ook mee? Meer info:
www.teamsportservice.nl/gooi.
>

Subsidie voor goed idee

Heeft uw vereniging of stichting een
goed idee voor een activiteit of project
in Wijdemeren? Dan kunt u subsidie
aanvragen. Het gaat om activiteiten die
met sport, gezondheid, muziek, kunst,
historie of cultuur te maken hebben.
Er zijn verschillende deadlines voor
subsidieaanvragen. De eerste is 1 mei.
Lees meer en vraag aan via
www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie.

Wijdemeren
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Uw gegevens in vertrouwde handen
Vanaf 25 mei treedt de nieuwe
Europese privacywet in werking
voor de hele Europese Unie.
Inwoners krijgen meer rechten en
organisaties en bedrijven hebben
meer verplichtingen om zorgvuldig
met persoonsgegevens om te gaan.
Vraagt u bijvoorbeeld een (nieuw) paspoort
aan of doet u een vergunningaanvraag voor
een uitbouw dan vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens slaan we op
in de basisregistratie personen. Wij bewaren
uw gegevens zorgvuldig. De nieuwe wet
komt met een aantal aanvullende eisen.

Niet langer bewaren
De gegevens die wij opslaan in onze basisregistratie personen mogen we volgens de
nieuwe privacywetten niet langer bewaren
dan strikt noodzakelijk. Zodra de vergunning

is verleend of het paspoort verstrekt, moeten
wij uw gegevens vernietigen. We mogen de
gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Concreet betekent dit dat wij uw gegevens vaker opnieuw zullen moeten vragen
als u bij ons aan de balie komt. Ook mogen
wij niet méér gegevens vragen dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking.

Toestemming geven en intrekken
Tegelijkertijd wordt het voor u makkelijker
om uw gegevens in te zien. Ook moeten
we als gemeente kunnen aantonen dat we
toestemming hebben om uw persoonsgegevens te bewaren en wordt het voor u
makkelijker om deze toestemming weer in
te trekken. Wilt u weten welke gegevens we
van u verzamelen, met wie we de gegevens
delen en waar u een klacht in kunt dienen als
uw privacy geschonden is?
Kijk op www.wijdemeren.nl/privacy.

Beschermd wonen
Soms is het voor iemand niet
mogelijk om zelfstandig te wonen.
Bijvoorbeeld door psychische en/
of psychiatrische problemen of een
licht verstandelijke beperking.

gelt de gemeente. De toewijzing wordt
regionaal geregeld. Er is één wachtlijst voor
de regio Gooi en Vecht. Staat u op deze
wachtlijst? Dan houdt een medewerker van
de gemeente contact.

Beschermd wonen in een instelling kan dan
een oplossing zijn. Het doel is altijd om in
de toekomst weer zelfstandig te kunnen
wonen, eventueel met begeleiding op afroep.

Meer weten?

Indicatie van de gemeente
Een indicatie voor beschermd wonen re-

Economisch Platform gestart
Recent kwam het Economisch
Platform Wijdemeren voor het
eerst bij elkaar. Zij spraken onder
meer over bereikbaarheid en
uitbreidingsruimte.
Ondernemers geven aan dat de bereikbaarheid via openbaar vervoer onvoldoende is.
Dit heeft niet alleen invloed op het aantal
bezoekers, maar ook op het aantrekken van
medewerkers en stagiairs.

Bereikbaarheid
De gemeente werkt al samen met de provincie Noord-Holland aan experimenten die
de bereikbaarheid verbeteren. Bijvoorbeeld
door verschillende soorten vervoer, zoals
leerlingenvervoer, gehandicaptenvervoer
en woon-werkvervoer te combineren. Ook
is het verbeteren van de bereikbaarheid een
belangrijk aspect van het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen. Daarbij wordt ook

gekeken naar parkeergelegenheid bij OVknooppunten of bedrijfslocaties.

Uitbreidingsmogelijkheden
Voor de toekomstbestendigheid van bedrijven is uitbreidingsruimte van groot
belang. Natuurlijk wil de gemeente werkgelegenheid graag behouden. Er wordt in
regionaal verband gewerkt aan een plan
voor verbetering van bedrijventerreinen en
werklocaties. Gelijktijdig brengen we de
mogelijkheden tot herstructurering van bedrijventerreinen in kaart.

Denktank
Het Economisch Platform Wijdemeren
denkt na over structurele economische
vraagstukken en wordt gevormd door
een kleine groep ondernemers, gemeente Wijdemeren en de Rabobank Gooi en
Vechtstreek. Deze denktank komt voor de
zomer opnieuw bijeen.

WhatsAppen met de gemeente
Wist u dat u de gemeente
Wijdemeren ook kunt bereiken
via WhatsApp? Dit kan op het
telefoonnummer 06 12 79 45 41.

Op werkdagen reageren wij tussen 09:00
en 16:00 uur. WhatsApp is vooral bedoeld
voor eenvoudige vragen. Heeft u een ingewikkeld vraagstuk dan kunt u het beste

bellen of mailen. U kunt niet naar het
WhatsAppnummer bellen, maar naar 14 035.

Neemt u dan contact op met de
gemeente via telefoonnummer 14 035
of www.wijdemeren.nl/swt.
Een consulent Wmo of medewerker van het
Sociaal Wijkteam kijkt samen met u
naar de mogelijkheden.

Officiële bekendmakingen
Kortenhoef

Bouwen en wonen

- Elbert Mooijlaan 103: maken draagconstructie
- Wout Hilhorsthof 6: realiseren B&B

Loosdrecht

Aangevraagde
omgevingsvergunningen
>

- Industrieweg 22: realiseren brandwerend compartiment
- Oud-Loosdrechtsedijk 237 ws 12: bouwen woonschip
- Rading 10 26: plaatsen dakopbouw
- Veendijk 15: restaureren en wijzigen rijksmonument

Breukeleveen
- Herenweg 37: wijzigingen bestemmingsplan horeca 1
naar wonen (28.03.18)
- Herenweg 119: bouwen woning (23.03.18)

’s-Graveland
- Bedrijventerrein Boomgaard sectie C 2217: gebruikmaken zonnepanelen (23.03.18)
- Leeuwenlaan 12 (Landhuis Oostereinde): slopen
bouwdelen, aanbouwen in beschermd dorpsgezicht
(23.03.18)

Kortenhoef

Nederhorst den Berg
- Lange Wetering 69
> Bekendmaking Wet geluidhinder Middenweg 145f Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
(gelet op artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht
en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende
bekend:

- Kortenhoefsedijk 173: vervangen rieten dak (26.03.18)

Plan
Loosdrecht
- Beukenlaan 29: maken inrit (25.03.18)
- Industrieweg 3: bouwen bedrijfshal (22.03.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk sectie C 6713: bouwen villa
(27.03.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 89a: plaatsen dakkapel
(26.03.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk (Porseleinhaven): 8 pakhuizen
met kantoor (03.04.18)
- Rembrandtlaan 34: plaatsen dakkapel (26.03.18)
- Ruysdaellaan 22: plaatsen dakkapel (03.04.18)

Nederhorst den Berg
- Jozef Israëlslaan 2: aanbouwen serre (28.03.18)
- Kievitslaan 4: plaatsen dakkapel (28.03.18)
- Middenweg 53: bouwen woning (30.03.18)
- Middenweg 159: renoveren bedrijfsgebouw (29.03.18)
- Middenweg 159 (RWZI Horstermeer): aanpassing 2018
- Overmeerseweg 20: herstellen fundering, vergroten
bestaande sparing (29.03.18)
- Overmeerseweg 111E;:plaatsen dakkapel (30.03.18)
- Sectie C 5239: bouwen woning (25.03.18)
Meer informatie: Fysiek Domein via (035) 65 59 557.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Ankeveen
- Stichts End 17: plaatsen dakkapel (05.04.18)

Kortenhoef
- De Kwakel 40: plaatsen zonnepanelen (26.03.18)
- Kikkerbeet 8: plaatsen dakkapel (26.03.18)

Loosdrecht
- Beukenlaan 50: verplaatsen uitrit (29.03.18)
- Dennenlaan 9: plaatsen dakkapel (26.03.18)
- ’s Gravelandsevaartweg 2: aanleggen uitrit (29.03.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 203: bouwen restaurant en 5
appartementen (27.03.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 25 en 26: bouwen 2
woningen (23.03.18)
- Rading 2a: realiseren 12 wellnessruimtes (27.03.18)

Nederhorst den Berg
- Aelbert Cuypstraat 13: plaatsen dakkapel (26.03.18)
- G. Hendrik Breitnerlaan 4: plaatsen dakkapel (29.03.18)
- Jacob van Ruysdaelstraat 6: plaatsen dakkapel
(29.03.18)
- Reigerlaan 16: plaatsen dakkapel (26.03.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Ankeveen
- Cannenburgerweg 51a: bouwen bedrijfspand met
woning

Vastgesteld is het bestemmingsplan Horstermeer. Het
ontwerp heeft vanaf 7 april 2016 ter inzage gelegen. De
raad heeft het bestemmingsplan in afwijking van het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. De afwijking betreft
het mogelijk maken van een woning aan de Middenweg
145f. De woning ondervindt vanwege het wegverkeer
op de Middenweg een hogere geluidbelasting dan de
voorkeursgrenswaarde. De maximale ontheffingswaarde
wordt niet overschreden.
Burgemeester en wethouders hebben op 6 april 2017
overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in
ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden
vast te stellen. De relevante stukken hebben vanaf 1
februari 2018 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen
zienswijzen ingediend. Burgemeester en wethouders
hebben besloten de betreffende hogere waarden
definitief vast te stellen.

Inzage
Het besluit en andere stukken liggen met ingang van
12 april 2018 voor zes weken ter inzage bij het Fysiek
Domein, Rading 1 Loosdrecht, geopend op werkdagen
van 08.30 tot 12.30 uur. Voor meer informatie neemt u
contact op met de heer F. Lieste via telefoonnummer
(035) 65 59 446.

Beroep
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschikking kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel in combinatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening.
Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op de dag
van deze bekendmaking.
Wie kunnen in beroep gaan?
1. belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van de beschikking;
2. wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht
over het ontwerp van de beschikking;
3. belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.
U dient een beroep in bij de Raad van State, afdeling
Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voor behandeling van uw beroep betaalt u griffierechten.
De kosten kunt u opvragen via telefoonnummer (070)
42 64 426.
> Besluit omgevingsvergunning
oprichten woning Moleneind
7b, Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
(gelet op artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)) een
omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan Het Wijde Blik 2004. Dit
betreft de bouw van een burgerwoning op het perceel
Moleneind 7b in Kortenhoef. Het bouwplan is in strijd
met genoemd bestemmingsplan, omdat het perceel
bestemd is voor botenverhuurbedrijf. De bedrijfsvoering
is gestaakt.

11 april 2018
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende
activiteiten:
1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);
2. gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met
het bestemmingsplan (artikel 2, lid 1 onder c, Wabo).

Overig
Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

Inzage
De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken
liggen vanaf donderdag 12 april 2018 voor zes weken
ter inzage bij het Fysiek Domein, Rading 1 Loosdrecht,
geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. De
omgevingsvergunning en stukken zijn ook in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl. (NL.IMRO.1696.OV19moleind7b2017-va00) of www.wijdemeren.nl/terinzage.

Kortenhoef

Beroep

Loosdrecht

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit
kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005,
3500 DA Utrecht.
Beroep kan ingesteld worden door belanghebbenden
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij
tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning geen
zienswijze naar voren hebben gebracht.
De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang
van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het
beroep heeft geen schorsende werking. Als er tijdens
de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt
gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, wordt de
werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek
is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan
alleen worden gedaan bij spoed, gelet op de betrokken
belangen.

- Attractiebedrijf Willem de Kwant jr, Parklaan, uitbreiding
kermis met mini-zweefmolen, 11 tot en met 15 april
2018 (06.04.18)

- Aalberts Bouw BV, onverharde berm Oude Molenmeent, ontheffing rijplaten voor haaks parkeren op de
parkeerstrook tot en met 31 maart 2019 (04.04.18)
- VOF M. de Weijer en Fa. M. Scherphof, parkeerterrein
’t Jagerspaadje 28-34, ontheffing plaatsen en gebruik
ca 30 woonwagens van 16 april tot en met 2 mei 2018
(06.04.18)
- Stichting DAG MET EEN LACH, Boegspriet 11, loterijvergunning op 5 mei 2018 (05.04.18)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
cluster Vergunningen). Belanghebbenden kunnen binnen
deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij degene die het besluit genomen heeft.
> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Kortenhoef
- Stichting BLOK, Kortenhoefsedijk 145, Dauwtrappen
10 mei 2018

Festiviteiten

Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Kennisgeving incidentele
festiviteiten
>

Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, 20
april 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Verkeer
>

Tijdelijke verkeersmaatregel

Houd rekening met de volgende verkeersmaatregelen in
verband met de Kermis in Kortenhoef en Hilversum.

Kortenhoef
De Parklaan is van maandag 9 tot en met maandag 16
april 2018 voor het verkeer afgesloten. Deze afsluiting
geldt niet voor het bestemmingsverkeer voor de Van
Heumenhof en de Anton Smeerdijkgaarde. Het is niet
toegestaan auto’s te parkeren op de Parklaan. Fietsen
moeten op de Parklaan worden geplaatst tegen de
daarvoor bestemde hekken.

Loosdrecht
Maandag 16 april tot en met woensdag 2 mei 2018:
- Houdt rekening met minder parkeerruimte op het parkeerterrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met het
plaatsen van woonwagens voor de kermisexploitanten.

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

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 MiddenNederland, 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 verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht).
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KAN Nieuws april
Door: Willeke Veens - van der Wal en diaken Wim Balk

Sporthal de Fuik
Vanaf 20.00 uur
Entree €5,-

Oranje Comité
Kortenhoef/’s-Graveland

Vormsel
Op woensdag 29 maart jl. waren de vormelingen van regio
Hilversum uitgenodigd de
Chrisma-mis bij te wonen in
de Kathedrale basiliek St. Bavo
in Haarlem. Zij hebben daar
de catechumenenolie, de olie
voor de zieken en de Chrisma-olie opgehaald en tijdens
de Paaswakevieringen in onze
parochies aangeboden aan de
voorgangers. Op 20 april a.s.
zullen de vormelingen een Taizéviering bijwonen bij Casella,
waar zij aansluiten bij jongerenprogramma aldaar.
Paasvieringen
In de kerken van de KAN- parochies hebben we prachtige
vieringen rond en met Pasen
gehad. We mogen ons gelukkig
prijzen met de koren die we
overal hebben en die prachtig
hebben gezongen. In de weken
voor Pasen hebben ook veel

groepen van de scholen de kerk
bezocht om samen de Kruisweg
te lopen en daarover te praten
en om Palmpasen en Pasen te
vieren. Pasen is natuurlijk het
grootste feest van de Kerk en
we zullen het 50 dagen vieren
en dan is het Pinksteren. Natuurlijk wacht ons in mei nog
de oecumenische viering op
Hemelvaart in de polder.
Eerste Heilige Communie
Op zondag 15 april zullen acht
kinderen in de H. Antonius
van Padua in Kortenhoef hun
Eerste Heilige Communie ontvangen. Ze zijn wekenlang bij
elkaar gekomen om naar een
verhaal uit de Bijbel te luisteren,
daarover te praten en te knutselen. Een week later, op zondag
22 april, ontvangen zeven kinderen in de O.L.V. Hemelvaart
in Nederhorst den Berg hun
eerste heilige communie. Wat
zou het ontzettend leuk zijn als

we plaatsen en boekjes te kort
zouden komen.
KAN-parochies en
RK basisscholen
Tussen onze KAN-parochies en
de basisscholen in onze regio zijn
de verhoudingen goed, wat door
ons als parocies uiteraard zeer
gewaardeerd wordt. We vinden
we het belangrijk om te investeren in en contact te hebben met
kinderen en jongeren in onze regio. In de samenwerking met de
scholen gebeurt dit bijvoorbeeld
door de schoolvieringen in Kortenhoef en Nederhorst den Berg.
Ook krijgen de kinderen krijgen
een rondleiding door de kerk
met uitleg over de Kruisweg.
Er wordt ook aandacht besteed
aan (Palm)Pasen, bijv door het
maken van palmpaasstokken op
school. Ook komend jaar zullen
de banden tussen de parochies
en de scholen verder aangehaald
worden.

Voorjaarsexpositie Oude School
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

KORTENHOEFKunsthandel
D.J. Zeeman toont in samenwerking met Flava Art Gallery
van vrijdag 13 t/m zondag 15
april in de Oude School een
gevarieerde en aantrekkelijke
verkooptentoonstelling met
de titel ‘Een kleurig gezelschap’
met schilderijen uit de Gooise
en Kortenhoefse school.
Flava Art Gallery toont weer
schilderijen uit het Gooi met
onder andere het doekje ‘Loenen aan de Vecht’ van Evert Jan
Ligtelijn (1893-1975), die zo
graag buiten schilderde met ge-

bruik van het paletmes. Natuurlijk zijn ook de Kortenhoefse
schilders vertegenwoordigd.
Van Bernard van Beek (18751941) is een fraai plasgezicht
met waterlelies te zien. Speciale
aandacht is er voor Adri Pieck
(1894-1982). Van haar worden
diverse werken getoond.
Galerie D.J. Zeeman laat meer
het werk van de Gooise schilders zien. Van A.J. Zwart zijn
er twee werken, een gezicht op
Havelte met korenvelden in
heldere frisse kleuren geschilderd met oog voor detail en
een watermolentje bij de Rijp

in Noord-Holland. Theo van
Oorschot laat een stilleven met
rozen zien, in getemperde warme kleuren. Een werk van de
Hilversummer Johan Scherrewitz trekt de aandacht met als
titel ‘melktijd’ in Haagse School
kleuren. Scherrewitz heeft veel
gewerkt in het Gooi. Van Dirk
Smorenberg is een olieverf een
verstilde voorstelling met Waterlelies, in zijn bekende blauwgroene kleuren, het schilderij
is destijds rechtstreeks bij de
schilder aangekocht en is altijd
in een particuliere collectie geweest.
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Muziek
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Door: Niels van der Horst en Mark Hilberts

BBBB & FF
ANKEVEEN– De Big Bad Bruce
Band verzorgde samen met
close harmony kwartet Four
Fun een afwisselend concert
in Theater De Dillewijn. Het repertoire liep uiteen van Duke
Ellington tot de Beatles en van
nummers als Big Spender tot
Skyfall.
In 1906 begon het met een klassieke fanfare, de laatste tien jaar
is er ﬂink in de breedte gegroeid
en kent Muziekvereniging De
Vriendschapskring meerdere
nieuwe takken. Onder de regionale vlag van de vereniging
huist de Big Bad Bruce Band
uit Ankeveen. Ze spelen niet alleen de traditionele naoorlogse
Big Band muziek maar stappen
net zo lief over op hedendaagse funk. De muzikale leiding is
in handen van Bruce Skinner.

Deze vrolijke Amerikaan uit
Kortenhoef is ooit opgeleid als
muziekdocent en hoornist en
heeft daarna vele jaren op het
podium gestaan. De afgelopen vijftien jaar heeft hij ook
meerdere popkoren geleid.
Momenteel heeft hij All Directions! uit Ankeveen onder zijn
hoede. Hij heeft van de Big Bad
Bruce Band een sterk spelend
gezelschap gemaakt. De groep
valt op door de kwaliteit en dat
was vrijdagavond niet anders.
De soepele maar ook visueel
strakke leiding van hun muzikaal leider was terug te horen in
het spel. Het solide en verﬁjnde
drumspel mag daarbij apart genoemd worden. De verschillende solo’s van de bandleden gedurende de avond kwamen van
adequaat tot sterk uit de verf.
Dit zorgde samen met de optre-

dens van zangeres Yvonne Soﬀ
voor een paar lekkere kersen op
de smaakvolle notentaart.
Four Fun
Close harmony is een meerstemmige zangstijl. De verschillende stemmen en tonen
volgen vrij dicht op elkaar. Zodoende krijg je meerdere dissonanten die weer snel oplossen –
noem het muzikale wrijving en
ontspanning – wat de kenmerkende sound tot gevolg heeft,

zoals in nummers als Mister
Sandman (van Pat Ballard). De
formatie Four Fun werd gevormd in 1995 en is een regionaal gezelschap, dat opgetreden
heeft in binnen- en buitenland.
Katja Bremer, Anita Kransberg,
Jos Lahay en de Ankeveense
Jan van Ingen lieten onder begeleiding van pianist Youri van
Ingen een ﬁjne en zeer aangename samenklank horen. Vooral hun openingsnummer Lonely People van de Beatles maakte

indruk. De compositorische
kracht van de Britse popgroep
en het gewoven geluid van
Four Fun versterkten elkaar
in dit stukje harmonieuze optreden over eenzame mensen.
Bij de gezamenlijke nummers
klonken Four Fun en de Big
Bad Bruce Band als een sterk
team, zoals op het eind bij It
Don’t Mean a Thing. Gelukkig
voor de enthousiaste bezoekers
had de avond wel degelijk That
Swing.

Lentespektakel, lotenverkoop en kermisbonnen
NEDERHORST DEN BERG - Vanaf maandag 16 april start de lotenverkoop als onderdeel van
het bruisende Lentespektakel. Jan van Wijk van Stichting
Nederhorst Actief meldt dat
bestuursleden en vrijwilligers
huis aan huis zullen gaan in Nederhorst den Berg om te proberen 3500 loten te verkopen.
Met een lot kunnen niet alleen
fantastische prijzen worden
gewonnen – de eerste prijs is
een bezoek aan een nog nader
te bepalen festival voor twee
personen – ook wordt met de
lotenverkoop het Lente- en

Zomerspektakel in belangrijke
mate ﬁnancieel gesteund.
“We willen een toegankelijk en
voor iedereen betaalbaar lente- en Zomerspektakel organiseren”, laat van Wijk weten. “De
lotenverkoop zorgt er mede
voor dat we leuke evenementen voor de inwoners kunnen
organiseren, voor iedereen betaalbaar.”
Naast de spectaculaire hoofdprijs, zijn er vijfentwintig
mooie prijzen te winnen, met
een totale waarde van 785
euro. Een groot deel van deze
aantrekkelijke cadeaus zijn be-

schikbaar gesteld door lokale
ondernemers. Tevens bevat
elk lot nog drie aantrekkelijke
kortingsbonnen, te besteden bij
de plaatselijke ondernemers in
Nederhorst den Berg. De trekking van de loterij vindt plaats
tijdens het tweede evenement
van de Stichting Nederhorst
Actief, het Zomerspektakel, op
zaterdag 16 juni tussen 21.30
en 22.00 op het feestterrein aan
de Blijklaan. Het winnende lot
kan alleen verzilverd worden
als de prijswinnaar aanwezig
is bij de prijsuitreiking van de
Lente- en Zomerspektakelloterij, uiteraard voorzien van het

winnende lot. De
volledige
uitslag
zal ook bekend gemaakt worden via
www.zomerspektakel.nl en worden
gepubliceerd in het
Weekblad Wijdemeren. Een lot kost
slechts twee euro.

Lente

Kermisbonnen
Bij Koningsdag hoort traditiegetrouw kermis. Ook dit jaar
wordt de bassischooljeugd uit
Nederhorst den Berg voorzien
van kermisbonnen die gratis
toegang geven in diverse span-

Nescio-lezing Pieter Broertjes

‘Nepnieuws is van alle tijden’
KORTENHOEF- Op zondag 15
april zal Pieter Broertjes om
11.00 uur voor de Oecumenische Streekgemeente in het
Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 een Nescio-lezing houden over het onderwerp ‘Nepnieuws is van alle
tijden, maar anno 2018 kan het
fenomeen een bedreiging vormen voor de democratie’. Daarnaast is er tijdens de lezing een
koﬃeconcert. De entree bedraagt €10,- (kinderen gratis).
Het betreft de zevende lezing
in een serie ‘Waarheid en wijsheid’. In zijn lezing zal Pieter
Broertjes, burgemeester van
Hilversum, vooral ingaan op
het fenomeen nepnieuws en de
invloed van de sociale media.

Hij zal aantonen dat nepnieuws
geen hedendaags verschijnsel
is, maar in combinatie met de
24/7 samenleving negatieve gevolgen heeft voor het vertrouwen van burgers in de overheid
en de media. De Hilversumse
burgemeester pleit - in navolging van het laatste advies van
de Raad voor Cultuur - voor
een deltaplan mediawijsheid op
lagere scholen, opdat jongeren
al vroeg leren onderscheid te
maken tussen goede en slechte
journalistiek. Educatie op het
gebied van het gebruik van audiovisuele middelen is cruciaal
voor een beter zicht op de democratische instituties. Er ligt
in de ogen van de oud-journalist een belangrijke taak voor
onafhankelijke en serieuze

kwaliteitsjournalistiek
- regionaal en nationaal - om nepnieuws
te ontmaskeren en in
te dammen.
Pieter Broertjes is
sinds 2011 burgemeester van Hilversum en
voormalig hoofdredacteur van
de Volkskrant. Tevens vervult
hij nog diverse andere functies
Koﬃeconcert
De lezing zal muzikaal worden
omlijst door het Hobbema Trio,
bestaande uit Jussi Paananen,
viool, Jeanny Beerkens, cello en
Yumi Toyama, piano. Zij zullen werken ten gehore brengen
van F. Schubert en F. Mendelssohn- Bartholdy. En pianiste
Yumi Toyama speelt solo het

thema van de ﬁlm ‘Cloud Atlas’. Het Hobbema Pianotrio
werd in juli 2014 opgericht, na
het succes van hun eerste gezamenlijke optreden tijdens een
zomeravondconcert op Texel.
Door hun Finse, Nederlandse
en Japanse afkomst verschillen
zij wat betreft culturele achtergrond, maar zij hebben ook
ieder een geheel eigen temperament. U zult merken dat dit een
spanning oplevert die gunstig
doorwerkt in hun samenspel.

nende kermisattracties op het
Willie Das Plein, de locatie van
de kermis.
De kermisbonnen worden
door de Stichting Nederhorst
Actief uitgedeeld op de basisscholen in het dorp. Kinderen
die buiten het dorp onderwijs
volgen, komen uiteraard ook
in aanmerking voor de kermisbonnen. Hun ouders of verzorgers kunnen via een email hun
belangstelling hiervoor kenbaar maken (zomerspektakel@
zomerspektakel.nl).
Exportbaby in Drie Dorpen
Afgelopen zondag is de eerste
aﬂevering van de vierdelige
serie Exportbaby uitgezonden
(NPO2, 22.40 uur). Het is een
gedramatiseerd verhaal over
de keerzijde van het adopteren van kinderen uit de Derde Wereld. Deze serie is vorig
jaar september voor een groot
deel in partycentrum De Drie
Dorpen opgenomen. Het bedrijf aan de Cannenburgerweg komt in de eerste aﬂevering veel in beeld.
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Donderdag 10 mei
v.a. 2.00 uur
Tribute Night

Vrijdag 11 mei

v.a. 1.0 uur Schuimparty
v.a 21.00 uur SnollebollekGs

Brace en Dj Paul Elstak
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Zaterdag 12 mei

JAARMARKT
Met o.a Band NoSweat
Feestavond v.a. 21 uur

Frans Duijts - Danny Froger
The Originals

Scholen

Waanzinnig Jeugdtheater
KORTENHOEF- Het jeugdtheatercollectief Meneer Monster
heeft de kinderen van de Kortenhoefse basisscholen ruim
een uur lang vermaakt met
waanzinnig theater. De Fuik
stond vorige week dinsdag op
z’n kop.
Dat is te danken aan de acteurs Christiaan Bloem, Olaf
van de Ven en Chris Koopman
die toevallig ook de oprichters
zijn van de theatergroep. ‘Meneer Monster is een collectief
dat internationale jeugd-bestsellers bewerkt tot volwassen
jeugdvoorstellingen, vol humor,
fantasie en verbeeldingskracht.
De voorstellingen hebben een
stoer en ongepolijst karakter;
energiek, fysiek en vol spelplezier’ staat op website. Deze promotekst wordt gelukkig voor

GEzocht: pedagogisch medewerkers in kortenhoef
Maak jij binnenkort samen met de kinderen de mooiste creaties in ons kinderatelier, zet jij een kindermenu op tafel
in onze keuken en laat jij de kinderen uitwaaien in onze mooie tuin? Wij zoeken pedagogisch medewerkers voor
EXLWHQVFKRROVHRSYDQJ.OLPERRPLQ.RUWHQKRHI0DDUZH]LMQRRNRS]RHNQDDUÀH[LEHOHSHGDJRJLVFKPHGHZHUNHUV
voor verschillende BSO en KDV locaties in Kortenhoef en Mijdrecht.
Geïnteresseerd?
Wil jij werken in een team dat sterk gericht is op samenwerken met elkaar en het zorgcentrum waar ze onderdeel van
XLWPDNHQ"(QKHEMLMHHQGLSORPDGDWMRXNZDOL¿FHHUWYRRUGHIXQFWLHYDQSHGDJRJLVFKPHGHZHUNHU]RDOV3:
RQGHUZLMVDVVLVWHQWVSRUWHQEHZHJHQ$/2RI3DERHQEHQMHRSHQÀH[LEHOHQFUHDWLHI"/DDWGDQMRXZWDOHQW]LHQHQ
solliciteer door jouw motivatie en CV te sturen naar Marsja van Wijk via: sollicitatie@kmnkindenco.nl. Heb je vragen?
%HOGDQQDDU0DULHNHYDQ2WWHUORR&OXVWHUPDQDJHURSQXPPHU
Kind & Co
Wij bieden als kinderopvangorganisatie een omgeving aan kinderen waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen,
plezier hebben en zichzelf kunnen zijn. Dit vinden we niet alleen belangrijk voor de kinderen maar ook voor onze
PHGHZHUNHUV%LMRQV]LMQHUGLYHUVHPRJHOLMNKHGHQRPMH]HOIWHRQWZLNNHOHQ3OH]LHULQMHZHUNLVYRRURQVEHODQJULMN

www.kmnkindenco.nl

101% waargemaakt. Bij deze
tour staat ‘De Waanzinnige
Boomhut van 13 verdiepingen’
op het programma. Het begint
met een klap, alles in het donker. Paniek, is het al begonnen
vragen de 4e, 5e en 6e groepers
van de Regenboog-, Antonius-,
Curtevenne- en Lokinschool
zich af. Het duurt even voordat
het verhaal op gang komt. De
acteurs Andy en Terry hebben
zich vergist in de datum en zijn
nog niet klaar. Maar ‘the show
must go on’ meent technicus
Bob die na enig aandringen
bereid is om mee te spelen. Hij
begint als buurvrouw Jill en
doet vervolgens ook even de
postbode en de zeemeermin.
Een 2D/3D omvormer is een
belangrijk onderdeel van deze
maﬀe show. Altijd spannend
om te zien hoe een tekeningetje van een banaan in een soort
houten badhokje wordt omgevormd tot een supergrote gele
kromme vrucht. De acteurs gebruiken ook volop verschillende media zoals Iphone, beeldschermen, enzovoort. Techniek,
licht, geluid en acteren sluiten
naadloos op elkaar aan. De lift

naar beneden wordt met snelle
beeldwisselingen op een simpel
houten decor zichtbaar. Eenmaal in het laboratorium met
zee-apen gaat het verhaal in een
versnelling die voor iedereen
boven de 10 jaar nauwelijks is
bij te houden. Er gebeurt zoveel.
Ook gaan de acteurs ‘taboes’
niet uit de weg als achter een
scherm een hevige zoenscene
met de zeemeermin wordt
uitgebeeld. In vliegende vaart
wordt het publiek meegezogen
in de ene na de andere scene.
Een slapstick achtervolging,
zelfs een dansje en Bob die door
de plee wordt gespoeld. Een Super Vinger, een reuzengorilla
mepactie met bananen, hilarisch. Het eindigt in een grote
puinhoop, waarvan het publiek
met volle teugen geniet. Zo is
het: theater op z’n top, energiek,
creatief en vol verbeelding. De
kinderen stuiteren van opwinding. Een compliment voor de
goede keuze van de IKC (Interscholaire Kunst Commissie)
die ook theater voor de andere
basisschoolgroepen had georganiseerd. Meneer Monster
mag wel vaker langskomen!
Voor opa
‘Suzanne, wat zou opa trots
op je zijn zo mooi als je
Green Sleeves hebt gespeeld’.
Kleindochter speelde op het
voorjaarsconcert van BMOL
ter herinnering aan opa Kees
de Haan. Natuurlijk was oma
erg trots.

Weekblad Wijdemeren

Woensdag  april 

13

Samenleving

Geslaagde actie Voedselbank
NEDERHORST DEN BERG- Mede
door de medewerking van de
drie Bergse basisscholen is de
door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg en de P.C.I. voor
de KAN- parochies gehouden
actie rond Pasen voor de Voedselbank Gooi & Omstreken een
succes geworden.
De actie heeft geresulteerd in
45 goed gevulde kratten met
voedingsmiddelen en reinigingsmiddelen, die op dinsdag
3 april aan de Voedselbank zijn

overgedragen. Daarnaast hebben de giften die wij tijdens de
actie mochten ontvangen en de
collecte in de paasviering bij de
Protestantse Gemeente nog een
bedrag opgebracht van € 580
voor de Voedselbank.Wij zijn
de drie Bergse scholen bijzonder dankbaar, dat zij aan de actie
hebben meegewerkt en om zo
ook de kinderen hierbij te betrekken en hen bewust te maken
van de armoede van een deel
van onze medemensen. Ook
werd dit jaar weer ingezameld in
het kerkportaal van de Sint Mar-

tinus- parochie in Ankeveen.
Wij willen iedereen bedanken
die door hun gaven of inzet aan
deze actie hebben meegewerkt.
Hebt u de actie gemist en wilt u
alsnog uw steun geven, dan kunt
U een gift overmaken naar
bankrekeningnummer: NL10
RABO 0383 7380 83 t.n.v. Voedselbank Gooi & Omstreken,
Huizen.
De Voedselbank heeft ons hartelijk bedankt voor onze bereidwilligheid om deze actie te organiseren en stellen onze steun
aan hun werk zeer op prijs.

Kallidrom voor Ontmoetingsgroep
NEDERHORST DEN BERGNieuwsgierig kijken de deelnemers van activiteitengroep In
de Ontmoeting in zorgcentrum
De Kuijer naar een karretje met
een groot ingepakt cadeau.
Wat zou dat zijn?
Chris Werkhoven van de Stichting Willem van Diermen helpt
de ouderen snel uit de droom.
Het gaat om Kallidrom, een
spel dat heel goed past bij deze
doelgroep. Al direct na het uitpakken gaan de deelnemers
aan de slag. Het Kallidrom-spel
bestaat uit een 160 cm lang en
50 cm breed speelveld met een
opgeplakt vilten wedstrijdveld.
In een houten opbergkist wordt
een ﬂinke hoeveelheid accessoires meegeleverd, waarmee
negen verschillende spelvarianten gespeeld kunnen worden. Je kunt er mee kegelen,

ringen werpen, balletjes gooien
en knikkeren, door poortjes,
in gaatjes of anderszins. Het
is een veelzijdig spel met veel
mogelijkheden. Je kunt er zelfs
competities van maken, gezien
het dikke pak met scorebladen.
Voor deze senioren is het een
kans om je bewegingen te coördineren, te mikken en uiteraard
de punten op te tellen. Handig
is dat je het ook zittend kunt
doen. Vergeet ook niet het sociale aspect van samen spelen.
De begeleiders Loes en Justa
zijn blij met deze aanwinst, het
pakket activiteiten kan hiermee
fors worden uitgebreid. Ze bedanken Werkhoven voor de
bijdrage van ongeveer 700 euro.
Voorzitter Werkhoven vertelt
dat de stichting is voortgekomen uit De Vrienden van De
Kuijer uit 1991 waarin Willem
van Diermen ook een vooraan-

staande rol speelde. “Willem
was een hardwerkende kweker
uit de Horstermeer die zelf zeer
sober leefde. Hij ging altijd liefdevol met zijn ouders om die
later in de Kuijer zaten. Willem
was zeer begaan met het wel
en wee van de ouderen en die
van de Kuijer in het bijzonder.
Hij is slechts 63 jaar gewor-

Vecht-College op stageweek
BREUKELEN– De (onderbouw)
leerlingen van het Vecht-College uit Breukelen waren op
stage! Verschillende bedrijven
en instellingen uit Wijdemeren,
Stichtse Vecht en omstreken
hebben hun medewerking verleend.
Terwijl de examenleerlingen
met de eindexamens voor de
deur hun schoolexamendossier
afronden, zijn alle andere leerlingen hard aan de slag met hun
maatschappelijke stage of hun
loopbaanoriëntatie. Drie dagen
lang werken ze mee op o.a. De
Vechtse Hoeve, de basisschool,
het verzorgingshuis, de brandweer, Schulp Vruchtensappen,
Jaguar Serry Hilversum, GoedHart Loosdrecht, O’Neill ,
KRO/NCRV: de Staat van Stasse en nog veel meer mooie bedrijven en instellingen.

Ontzettend leuk
Het
Vecht-College
vindt burgerschapsvorming een belangrijk onderdeel van het
lesaanbod op school.
Bovendien
vinden
leerlingen het ontzettend leuk om op deze
manier te leren: “Je ziet
gewoon dat er echte
appels in de appelsap
zitten!”, aldus een enthousiaste leerling. De
stageweek wordt afgesloten met een échte Award Show. Elke
leerling maakt een
stageﬁlm en tijdens een spannende verkiezing worden de
mooiste ﬁlms beloond met de
Vecht-College Stage Award.
Ook kennismaken met het
Vecht-College? Kom dan naar
onze Open Dag op zaterdag 14

den.” Uit het legaat besteedt het
stichtingsbestuur een tot twee
keer per jaar wat geld. Niet alleen voor De Kuijer, ook voor
ouderen erbuiten. Zoals laatst
een ouderenmiddag in de Bergplaats die geheel geﬁnancierd is
door de Willem van Diermen
stichting. “We zijn gezond en
we beheren het geld heel zorgvuldig zodat we nog heel lang
ouderen kunnen ondersteunen” sluit Werkhoven af. De
Ontmoeting is in ieder geval
blij met de Kallidrom.

Cuypersensemble
Het Jeugdstrijkorkest Cuypersensemble is ook dit
voorjaar weer te gast bij de
Daniël Stalpaert Stichting.
Op vrijdag 20 april a.s. neemt
het orkest o.l.v. Maurits Wijzenbeek u mee in de muziek
van o.a. G.F. Händel, F. Farkas,
C.Ph.E. Bach en A. Dvorak.
De jonge strijkers van het
Cuypersensemble zijn getalenteerde musici tussen de 10
en 17 jaar oud. Het orkest bestaat uit violisten, altviolisten
en cellisten, samen ruim dertig kinderen. Het ensemble
bestaat sinds 1982, in steeds
wisselende
samenstelling.
Om lid te worden moeten
de kinderen, die uit diverse
regio’s uit Midden-Nederland afkomstig zijn, succesvol auditie doen. Onder
de baton van Maurits Wijzenbeek wordt enthousiast
gepreciseerd, gefraseerd en
gearticuleerd om te komen
tot een hoog niveau en een
begrip van de muziek dat het
publiek keer op keer versteld
doet staan.

Start nieuwe leesclub
NEDERHORST DEN BERG- In
Nederhorst den Berg start een
nieuwe leesclub. In het Servicepunt Nederhorst den Berg-Bibliotheek Gooi en meer is op
donderdagmiddag 19 april
om 14.30 uur een informatiebijeenkomst voor mensen die
het leuk vinden om over literatuur te praten en daardoor
in contact willen komen met
andere lezers.
Frederick was bij de brandweer
april of maak een afspraak via:
0346 252 400. U bent van harte
welkom tussen 11.00 en 16.00
uur. www.vecht-college.nl.

De bijeenkomst is een initiatief
van de landelijke organisatie
Senia in samenwerking met bibliotheek Gooi en meer. Senia
richt in heel Nederland leesclubs op en brengt zo mensen

die graag lezen bij elkaar. Leidraad voor de groepen is een
lijst van moderne literatuur die
is opgesteld door deskundigen.
Daaruit worden 6 à 7 boeken
per jaar gelezen en besproken
aan de hand van leeswijzers
met vragen die het gesprek
structuur geven. Meer informatie over de werkwijze is te vinden op www.senia.nl
Belangstellenden zijn welkom
in het Sociaal Cultureel Centrum Nederhorst den Berg, aan
de Blijklaan 1. Aanmelden kan
bij de contactpersoon van Senia in de regio, Ria Essink, via
e-mail ria.essink@bressink.nl.
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Theater

Franse Klassiekers
Glansrol voor Natalie in De Dillewijn
Portman in ‘Jackie’
Film in Theater de Dillewijn

ANKEVEEN- Vorig jaar ging
deze ﬁlm in première, nu op
woensdag 18 april te zien in
Filmtheater De Dillewijn, het
leukste ﬁlmtheater van Het
Gooi!
In deze ﬁlm Jackie kruipt Oscarwinnares Natalie Portman
in de huid van Jackie Kennedy. Als John F. Kennedy wordt
vermoord zijn de ogen van de
hele natie gericht op haar: Jackie Kennedy. Zij moet, tijdens
haar rouw, zich uiterlijk sterk
houden om het land gerust te
stellen en het beeld van haar

echtgenoot voor de eeuwigheid
historisch te bepalen. We volgen haar in de vier dagen na de
moord op haar man; vier dagen
van nationale rouw gezien door
de ogen van deze charismatische First Lady.
Een periode waarin de hele
wereld zijn blik richtte op de
beroemde weduwe. Een sterk
scenario en krachtig drama,
ijzersterk gespeeld door Nathalie Portman.
Woensdag 18 april. Aanvang:
20.15 uur. Kaarten à € 6,50 via
www.dedillewijn.nl

Vanwege het vertrek van de
huidige directeur zoekt
Theater De Dillewĳn een:

Theaterdirecteur (onbezoldigd)
Omvang functie: in overleg

Functieomschrĳving:
• Eindverantwoordelĳk voor het vormgeven en uitvoeren van het door
het bestuur goedgekeurde beleid.
• Aansturen van de organisatie en vrĳwilligers en coördinatie van vormgeving en sfeerbepaling van het theater.
• Houdt zich bezig met culturele innovatie en de marketing cq. profilering van het theater.
• Bouwt mee aan een stevig netwerk in de plaatselĳke en regionale samenleving.
Functie-eisen:
• HBO werk- en denkniveau en heeft artistiek, creatief en zakelĳk inzicht.
• Leidinggevende en commerciële ervaring in de (regionale) kunst- en
cultuurwereld.
• Beschikt over een analytisch vermogen en is in staat te zorgen voor
transparante bedrĳfsvoering.
Interesse?
Ben jĳ een manager die mensen weet te motiveren en te enthousiasmeren? Neem contact op met het bestuur: bestuur@dedillewĳn.nl

ANKEVEEN- Op zaterdag 14
april kunt u in De Dillewijn genieten van een meester-duo.
Pianist Cor Bakker en zanger/
gitarist Gerard Alderliefste zijn
bewogen vertellers en gepassioneerde muzikanten.

Samen gaan ze in de show ‘En
Route’ terug naar de tijd dat
we in de auto naar Frankrijk
reden en luidkeels meezongen
met Gérard Lenorman, Les

Theater De Dillewijn

Zoekt directeur
ANKEVEEN- Alweer vier jaar
geleden opende theater De
Dillewijn zijn deuren. Onder de
bezielende leiding van vertrekkend theaterdirecteur René de
Rooij is het een bloeiend theater geworden. Maar na vier
jaar intensief leiding te hebben
gegeven aan een enthousiaste
groep van 80 vrijwilligers, vindt
De Rooij het tijd om die dingen
te gaan doen, waarvoor hij
destijds naar Ankeveen is gekomen, zoals het schrijven van
een boek.

vrijwilligers. De Rooij heeft de
afgelopen jaren zorg gedragen
voor continuïteit in de ontwikkeling van de programmering
en verhuur en heeft vele nieuwe activiteiten ontplooid. Bij de
proﬁlering van het theater heeft
hij de plaatselijke en regionale
samenleving nooit uit het oog
verloren. De Dillewijn is nu

In 2017 is er een geheel nieuw
bestuur aangetreden dat samen met De Rooij en Kernploeg (vrijwilligers-vertegenwoordiging) het beleid heeft
bepaald. Theaterdirecteur bij
de Dillewijn zijn betekent het
aansturen van de organisatie
en vrijwilligers die per onderdeel zelfstandig hun plannen
voorbereiden. De Dillewijn
draait nog altijd volledig op

NEDERHORST DEN BERG- In het
Jagthuis vindt binnenkort een
bijzonder concert plaats. Bijzonder vanwege de combinatie van instrumenten: viool en
contrabas, bijzonder vanwege
de musici: Diamanda Dramm
en James Oesi, bijzonder omdat u van dit concert helemaal
blij wordt en diep onder de
indruk het pand verlaat, dat
kunnen we wel garanderen. Op
het concert speelt het tweetal
werken van onder anderen
Bach, Penderecki, Loevendie
en Biber.
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Poppy’s, Michel Fugain en Jacques Brel. En dat we luisterden
naar prachtige chansons als
‘Les moulins de mon coeur’
van Michel Legrand en ‘Laat
me’ van Ramses Shaﬀy. Beleef
het mee: een prachtig muzikaal
programma, vol met theatrale
verrassingen!
In de studio bij Cor Bakker
thuis werd het plan geboren
om samen op reis te gaan. ‘En
route’, met liedjes uit ons col-
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lectieve geheugen. Gerard Alderliefste was bandleider op
Ramses Shaﬀy’s laatste tournee
en maakt geen geheim van zijn
liefde voor de muziek van deze
grootse chansonnier. Er komen
dan ook veel fantastische herinneringen aan Ramses Shaffy voorbij. De combinatie van
Cor’s virtuositeit op de piano
en het geluid van Gerard’s gitaar maken het geheel tot een
uiterst verfrissende samenwerking.
Zaterdag 14 april 2018. Aanvang 20.15 uur. Kaarten à €
20,00 via www.dedillewijn.nl
op zoek naar een opvolger die
net zo open-minded, sociaal
vaardig en energiek is. Het is
een uitdagende functie in een
inspirerende omgeving, in een
bijzonder dorp met veel ruimte
voor eigen inbreng en creativiteit. Het bestuur hoopt voor
seizoen 2018-2019 een nieuwe
enthousiasmerende manager te
vinden om de kwaliteit van het
theater te handhaven.
Interesse? Neem contact op
met het bestuur: bestuur@dedillewijn.nl

Diamanda en James:
uniek duo in Jagthuis

Toen Diamanda drie jaar oud
was kreeg ze een viool, maar
ze moest nog een eeuwigheid,
preciezer: twee weken, wachten voordat ze haar eerste les
kreeg. Tot die tijd kon ze alleen
maar klankspelletjes doen met
de viool. Die speelsheid kenmerkt haar nog steeds, al heeft
ze inmiddels een natuurlijke
technische beheersing van de
viool verworven. Ze studeerde
in Amsterdam, Boston en Den
Haag en won talloze prijzen.
Diamanda groeide op in een
gezin waar muziek maken bij
het leven hoort. Zowel haar vader als haar moeder zijn componist. Hedendaagse muziek
is dus haar thuisbasis, maar

op vioolles speelden de kinderen vooral Mozart, Beethoven
en andere klassieke muziek.
Zij wist niet beter of klassieke muziek is voor kinderen en
moderne muziek voor grote
mensen.
James Oesi is een bassist die
heeft gekozen om de bas als
solo-instrument te gebruiken.
Daarnaast is hij een enorme
promotor van het instrument.
Hij speelt de razend moeilijke
Bach (cello)suites op de bas
en is de initiatiefnemer en organisator van het Contrabasfestival in Den Haag. Hij werd
geboren in Londen, groeide op
in Zuid-Afrika, koos zijn instrument van een poster met
muziekinstrumenten, leerde de
techniek van de bas in Moskou
en ontwikkelde zijn muzikale vrijheid in Nederland. Juist
door zijn onconventionele keuzes past hij zo goed bij de wereld van Diamanda Dramm.
Concert Diamanda Dramm
& James Oesi: zondag 22 april
2018, aanvang 15.30 uur, entree
17,50 euro (tot 25 jaar 10 euro).
Reserveren via de website www.
jagthuis.nl, per e-mail via stal@
jagthuis.nl of telefonisch 0294252609. De locatie van het concert is Het Jagthuis, Middenweg
88, Nederhorst den Berg.
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Door: Marc Degekamp en Ad van Benschop

Watersport beleven bij WSV de Spiegel
NEDERHORST DEN BERG- Altijd al eens willen leren zeilen?
Vanaf mei geven wij weer zeillessen bij WSV de Spiegel in
Nederhorst den Berg. De lessen zijn voor kinderen én voor
volwassenen in 3 verschillende
niveaus en in verschillende
zeilboten. Volgens een erkend
leersysteem van het Watersportverbond, geven wij 9 lessen per seizoen, waarin u het
internationale CWO diploma
kan verkrijgen.

de Optimistengroep. Voor de
grotere kinderen en volwassenen is er de mogelijkheid om te
leren zeilen in een Laser of in
onze Polyvalk. De lessen vinden plaats op 9 zaterdagen van
9:00 tot 12:00 uur. Voor meer
informatie kunt u terecht op de
website www.WSVdeSpiegel.nl
en bij Sanny Gillissen: s.gillissen@live.nl; óf 06- 518 528 27.
Inschrijvingen voor de zeillessen ontvangen we graag voor
23 april a.s.

De lessen worden gegeven
door ervaren instructeurs in
kleine groepen. Voor de allerkleinste van 7 tot 12 jaar is er

Roeien kan ook
Circa 10 jaar geleden heeft
WSV de Spiegel twee pilot Gigs
aangeschaft om op recreatief

en wedstrijdniveau te kunnen
roeien op de Spiegelplas. De
Pilot Gig is een traditionele
roeiboot die zijn oorsprong
vindt in Cornwall, de zuidkust
van Engeland. De Pilot Gig is
de snelste roeisloep die ooit is
gemaakt om de zee op te gaan.
Het was de sloep die de Loodsman aan boord moest zetten
van een schip, de eerste boot
die bij het schip kwam had dan
de klus en dus het geld. Wil jij
ook eens ervaring op doen in
roeien in een Pilot Gig en op
de Spiegelplas of wil je meer
weten of het roeien bij WSV de
Spiegel? Stuur een mailtje naar
vz.roeien@wsvdespiegel.nl of

bel 06-22157856 (Esther van
der Heijden).
Op zaterdag 19 mei is de Spiegelrace, een roeiwedstrijd georganiseerd vanuit WSV de

Voetballen in ‘s-Graveland

Eerste verslaat koploper Allen Weerbaar
Toen de gasten uit Bussum na
rust in 11 minuten tijd de 2-0
achterstand ongedaan hadden
gemaakt, werd even gevreesd
dat Allen Weerbaar d’r op en d’r
over zou gaan.
’s-Graveland stond echter pal
en kwam via Tim Brug weer
op voorsprong, die niet meer
uit handen werd gegeven. Het
betekent de derde overwinning
op rij voor ’s-Graveland, waar-

voor Daan Verdam voor rust
twee keer op schitterende wijze
scoorde.
Senioren
Alle seniorenteams kwamen
op eigen veld in actie. Behalve
het 4e behaalde elk team punten, hoewel het punt van het 2e
tegen Quick AFC 1890 te weinig was om nog aanspraak te
maken op het kampioenschap.
Het 3e won de derby tegen Ne-

derhorst met 3-0 (doelpunten
Stefan Reinachter en Jim Benthem). Het 4e verloor als enige,
maar dat was tegen koploper
Forza Almere bepaald geen
schande (1-3). 35+ behaalde
een ruime overwinning op Abcoude: 9-3.
Vrouwen 1 & 2
In tegenstelling tot de afgelopen weken werd er afgelopen
zaterdag door beide teams ver-

loren. VR1 tegen Ouderkerk en
dat was een tegenvaller. VR2
verloor van OSM ’75 en gezien
de stand op de ranglijst van beide teams minder verrassend.
Jeugd
Na een nederlaag en drie gelijke
spelen, boekte JO13-1 de eerste
overwinning en verdubbelde
dus het puntentotaal. De Vecht
JO13-1 werd met 2-1 verslagen.
JO13-2 was minder gelukkig en

Voetballen in Ankeveen

1e elftal verliest van Real Sranang
ASV ‘65 begon zoals altijd
voortvarend en kreeg kansen
via Joeri Tol en Laurens van
der Greft, maar het waren de
Amsterdammers die hun eerste kans na een ﬂinke verdedigingsfout verzilverden in de
13de minuut.
Daarna hetzelfde spelbeeld
maar scoren is dit seizoen een
moeilijke opgave voor de Ankeveners. Na opnieuw een ver-

dedigingsfout werd het zelfs 0-2
voor Real Sranang. Na de rust
ging het spel gelijkop en ontstonden er kansen aan weerskanten. Goed keeperswerk
van de teruggekeerde Gregory Helling voorkwam de 0-3.
20 minuten voor tijd werd de
A-junior Camiel Hiddenga nog
ingebracht in de spits en werd
er meer risico genomen door
in een 3-4-3 formatie te gaan
spelen, waar de Amsterdam-

Biljartteam ‘t Centrum
glorieuze kampioen
ANKEVEEN- Het eerste libreteam van biljartvereniging ‘t
Centrum met Het Wapen van
Ankeveen als thuisbasis is op
glorieuze wijze kampioen geworden in de hoogste libreklasse van ‘t Gooi/Utrecht.
Na een spannende laatste wedstrijd werd de titel veilig gesteld

door dit prominente team. Na
aﬂoop waren er felicitaties en
werden bloemen uitgereikt
door good old Henk Stuyver,
hetgeen bijzonder gewaardeerd
werd. Uiteraard, en dit kan niet
anders in Ankeveen, werd het
ouderwets gezellig tot in de
kleine uurtjes.

mers even geen vat op hadden.
Er ontstonden kansen voor de
Ankeveners op de aansluitingstreﬀer, maar ook een beetje
geluk ontbreekt als men in de
hoek zit waar de klappen vallen. Pas in de 88ste minuut was
het Yoeri Tol die na een fraaie
passeeractie even zo fraai met
links onhoudbaar inschoot.
Maar dit doelpunt viel te laat
en zo stonden de Ankeveners
weer met lege handen. Dit keer

echter werd er hard gewerkt en
werd er redelijk gespeeld, hetgeen moed geeft voor de komende wedstrijden, al wordt de
situatie met de week zorgelijker.
De tweede helft was ASV ‘65 de
bovenliggende partij en kon de
tegenstander ook conditioneel
bijhouden. Het duel volgende
week uit in Bussum tegen AW
kan met vertrouwen tegemoet
gezien worden.

Spiegel voor Pilot Gigs uit heel
Nederland.
Nieuws Club
4711
Uitslag + stand
lente-toernooi
biljarten (zaterdag-poule)
7 april: 1. J. van Greuningen &
M. v.d. Velden (32 pt.), 2. Mw.
D. Giavarra & J. van Wijnen (20
pt.), 3/4. Mw. T. Bos & M. Zieleman (10 pt.), 3/4. R. van Huisstede & C. Jacobs (10 pt.)
Stand aan kop: M. v.d. Velden
2-32, Mw. T. Bos 2-24, Mw. D.
Giavarra 2-24
Uitslag onderlinge competitie
BV Overmeer
5 april: M. Verlaan – J. Kloosterman 2-0, M. v.d. Velden – R.
Korteling 3-0, T. Otten – P. van
‘t Klooster 0-3, W. Clements – W.
Lam 0-3
Programma
Donderdag 12 april 19.30 uur:
onderlinge competitie BV
Overmeer, zaterdag 14 april
16.00 uur: maandtoernooi koppelklaverjassen, maandag 16
april 19.30 uur: lente-toernooi
biljarten
Openingstijden + contactgegevens 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
Vele handen maken
licht werk
NEDERHORST DEN BERG
- Op 5 mei is de Autocross
op de Middenweg bij de familie Voshaart. Om alles in
orde te krijgen en in goede
banen te leiden hebben we
jullie hulp nodig. Dus meld
je aan via email (crossteamnederhorst@gmail.com) of
kom naar de vrijwilligersavond op woensdag 18 april
om 20.00 uur. Het is bij de
familie Schuurman op de
Middenweg 9. Wij hebben er
weer zin in! Autocrossteam
Nederhorst.
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Door: Saskia Luijer

Dames 1 Odis Volleybal kampioen
KORTENHOEF – Zaterdag 7
april speelden dames 1 van
Odis Volleybal hun kampioenswedstrijd in De Fuik. Zij hadden
slechts 1 setwinst nodig om te
promoveren van de 3e naar de
2e klasse.
“Let’s go Odis, let’s go” scandeerden de fans vanaf de tribune. Ze
moedigden enthousiast hun dames aan, ondersteund door een
grote trom met doﬀe maatslag.
Op het veld was het Odis dames- 1 team in een spannende
strijd verwikkeld tegen Sovoco
dames- 4 uit Soest. De teams

waren aan elkaar gewaagd en
in de eerste set ging het lange
tijd gelijk op. Lange rally’s met
afwisselend een punt voor elke
ploeg. Waarschijnlijk waren de
kampioenszenuwen hier debet
aan, want de Kortenhoefse dames lieten de stand zelfs oplopen tot 22-23, in het voordeel
van hun gasten. Maar uiteindelijk bereikten ze toch als eerste
de 25 punten, was de setwinst
binnen en daarmee ook het
kampioenschap. De spanningsboog brak, met moeite wist
Odis de tweede set binnen te
halen en de derde, vierde en

vijfde waren voor Sovoco. Het
was lastig om geconcentreerd
te blijven spelen, het liep niet
meer, maar de blijdschap was
niet minder toen na het laatste ﬂuitsignaal de kampioenen
een vreugdedansje maakten in
de zaal. Knap deze eerste plek,
want in het competitieschema
staan nog twee wedstrijden
op het programma; 13 april in
Loosdrecht tegen LoVoC en
21 april thuis tegen Voleem.
Het damesteam, getraind door
Erik van den Ancker, is echter
niet meer te passeren. Dus ontvingen Amy Pelsma, Dianne

Alma, Joan Kemp, Kirsten van den Ancker,
Lara de Jongh, Sabine
van Kooten, Shanna
Kuitert en coach Sjoera Groenveld trots de
blinkende schaal van
de Nederlandse Volleybalbond. Zij mogen
zich kampioen van de
3e klasse, Regio West,
seizoen
2017-2018
noemen en promoveren naar de 2e klasse.
Meer promotiekansen
Odis Volleybal heeft echter nog

Bergs Schoolvoetbalkampioenschap
NEDERHORST DEN BERG- Op
woensdagavond 4 april werd
op het VVN-complex door de
drie scholen uit Nederhorst den
Berg gestreden om het Bergs
Schoolvoetbalkampioenschap.
Wie zou er met de Sportprijzen Utrecht-bokaal aan de haal
gaan?
Teams van de Warinschool, de
Mr. Kremerschool en de Jozefschool hadden de weken daarvoor al hard getraind. Er deden
drie gemixte teams van 11 spelers en twee meidenteams van 7
spelers mee. De tribune stond
vol met enthousiaste leerkrachten, ouders, broertjes en zusjes,
opa’s en oma’s. Bij de start stak
een ﬂinke onweersbui op waardoor het programma een half

uurtje later begon. Maar dan
wel op lekker nat gras, goed
voor de snelheid van de bal. En
wat werd er goed gevoetbald
onder leiding van John en Tom
Wewer en was het spannend!
Bij de meiden won in een hele
spannende slotfase de Kremerschool van de Jozefschool (1-

0). Bij de laatste wedstrijd van
de gemixte elftallen waren de
teams van de Jozef- en Mr. Kremerschool lange tijd aan elkaar
gewaagd maar ging uiteindelijk
de Jozefschool er met de winst
vandoor (3-0). Hierdoor werd
de Jozefschool eerste. De Kremerschool werd tweede en de

Warinschool werd derde. Tijdens de prijsuitreiking werden
de door Sportprijzen Utrecht
gesponsorde bokalen en medailles uitgereikt. Een hele
mooie afsluiting van een geweldige avond voor zowel alle
deelnemers als de bezoekers en
organisatie.

Mooie start ASV Petanque ’91
ANKEVEEN - Donderdag 5 april
zijn de petanque- avonden
weer begonnen in Ankeveen.
De eerste opkomst was niet
slecht. Er waren vier nieuwe
deelnemers, van wie er drie
bijna zeker lid worden van de

Wijdemeren in Beeld

vereniging. Dit is een mooie
start en we blijven hopen dat
zich nog meer mensen aanmelden of gewoon de eerste maand
komen spelen om te kijken of
deze sport ook wat voor jou
is. Iedere donderdagavond is
er vanaf 19.00 uur inloop en

om 19.30 uur kan er dan getost
worden voor de eerste partijen.
Er worden 2 partijen gespeeld,
in de 2de partij wordt er weer
getost om te kijken met wie je
dan speelt.

De drie Bergse basisscholen streden om het kampioenschap

meer titelhouders in het vizier. Ook de beide herenteams
maken kans op promotie. Met
nog twee wedstrijden te spelen
staan de heren 1 in de 1e klasse
op de tweede plaats en bezetten de heren- 2 in de 4e klasse
de bovenste plek. Daarnaast
hebben de meisjes- C, die in
klasse E spelen, de eerste helft
van de competitie al gewonnen
en maken ook zij kans op de
eindoverwinning. Het blijft dus
spannend in Kortenhoef!
Lezing over top-fossielen
Op zondag 15 april geeft prof.
Jelle Reumer om 14.00 uur
een lezing onder de titel ‘Natura Morte - over Nederlandse top-fossielen gesproken’ in
het Geologisch Museum Laren (tegenover La Place).
Reumer is hoogleraar paleontologie aan de Universiteit
van Utrecht en tevens bekend
publicist over bijzondere fossielen die in Nederlandse
natuurhistorische musea te
zien zijn. Sommigen daarvan
kunnen zonder meer met de
term ‘topstuk’ kan worden
aangeduid. Prof. Reumer zal
een aantal van zulke topstukken behandelen en over de
achtergronden vertellen.
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