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Drie dagen feest
op het Noordereind

’s-GRAVELAND- Vanaf donderdagavond tot zaterdagnacht is
het weer drie dagen feest in en rond de SFG- Feesttent aan het
Noordereind te ’s-Graveland. Het bestuur van de St. Festiviteiten
’s-Graveland heeft weer een gevarieerd programma samengesteld. Laagdrempelig en voor elk wat wils, zou voorzitter Bert
Looman zeggen.
Weer of geen weer, elk jaar komen duizenden bezoekers op
zaterdag naar de Jaarmarkt die
vroeger een Veemarkt was. Op
deze 36e jaargang zijn er weer
meer beesten dan ooit, paarden,
schapen, koeien, lama’s, enz. U
kunt bij ruim 160 kramen van
de Smidsbrug tot de Oranjerie
rond schuimen of er iets van
uw gading bij is, van pijnloos
ontharen en paardenworsten
tot donzen dekbedden en oude
boeken, er is heel veel te koop.
Ook de plaatselijke verenigingen zijn altijd van de partij om
hun club te promoten. Soms
creatief, soms opdringerig. U
hoeft de Jaarmarkt nooit hongerig te verlaten. Van poﬀertjes
tot haring, en andere etenswaren, veel calorieën die u er gemakkelijk af kunt lopen.
De Gebroeders Brekebeen
presenteren zich als 2,5 meter
top- entertainment. Verder zijn
er oude ambachten waar nog
niemand van gehoord heeft:
een kniepertjesmaker en een
tollenmaker, maar ook beken-

de als een klompenschilder,
een mosterddraaier, een Staphorster stipschilder of zelfs
een hoefsmid. Daar mag u uw
paard of pony gratis laten beslaan. Het wandelende Kortenhoefse blaasorkest Geen Hofkapel entertaint u ook met hun
bekende melodieën. In de tent
is het Grand Café gereserveerd
voor de Kinderknutselclub,
waar kinderen gratis hun vaardige vingers kunnen trainen.
Het grote gemengde koor met
de toepasselijke naam ’t KOOR
zal om 13.00 uur ook optreden
in de tent. Mis het niet! Aan
het eind van de middag swin-

gen met de lokale coverband
No Sweat, vanaf 16.00 uur. Een
mooie afsluiter van een dag
slenteren over de Jaarmarkt.
Topmuziek op 3 avonden
Natuurlijk is volkszanger Frans
Duijts de grote trekker voor een
volle tent op zaterdagavond. Hij
zit op de kop af 13 jaar in het
vak en wie kent ‘m niet. Dat
wordt meezingen met hits als
‘Jij denkt maar dat je alles mag
van mij’. Maar ook Danny Froger, zoon van papa René Froger
en kleinzoon van opa Bolle Jan,
is uitermate populair. Hij podiumoptreden is hem met de
paplepel ingegoten. De slotact
wordt weer spectaculair, want
The Originals spelen alles op
verzoek. Maar dan ook echt alles. De vijf multi-instrumentalisten hebben niet voor niets de
naam als de beste interactieve
live-act van Nederland.
Vrijdag
Op vrijdagavond vooral hardcore met Dj Paul Elstak, de
all time meester voor alle dj’s.
Daarnaast is Brace inmiddels
een grote naam. Met zijn deelname aan verschillende tvshows: The voice of Holland, de
Beste Zangers, Expeditie Robinson en in Celebrity Stand-

Up. De variatie is groot, want
ook de Snollebollekes doen
mee, een feestact uit Best. Met
après-ski- en carnavalsmuziek.
Oftewel een combinatie van
moderne sound met hoempapa. De vrijdagavond begint al
om 18.00 uur met een Schuimparty van 9 tot 15 jaar. Met gratis entree en gratis fris. Tijdens
deze schuimparty draait het
dj-duo Gio en Rox lekker beats,
terwijl je in het schuim staat te
dansen.
Tribute
De feestdriedaagse van SFG
wordt op donderdagavond geopend met een Tribute Night.
Met twee veelbelovende bands.
De D3D Jam Band die maandelijks optreedt in de Drie
Dorpen, met bekende namen
als toetsenist Marc La Cha-

AUTO LANCKER

UW MITSUBISHI-DEALER
VOOR DE REGIO

Auto Lancker

Hogeweyselaan 215
Weesp
T. 0294 – 416 619
www.autolancker.nl

pelle en good old S.T.O.K. Van
Den Burgh op basgitaar. Als
extraatje Morgan, negen jonge
muzikanten (van het Conservatorium) die funk, rock en
blues spelen. Bert Looman had
het beloofd: laagdrempelig, dus
ook lage prijzen. Een tientje op
de vrijdag en € 15,00 op zaterdag aan de poort (in de voorverkoop bij Blokker Meenthof
nog goedkoper)
Ochtend voor ouderen
Op vrijdag 11 mei van 11:00
– 13:30 uur bent u van harte welkom in de Feesttent op
een ochtend voor ouderen
waar gezelligheid en ontmoeting centraal staan. Het
is in de grote SFG- tent op
het Noordereinde te ’s-Graveland. De toegang is gratis.
Zeemansmuziek, historische
plaatjes, Automaatje en de
Pioniersgroep zijn een paar
onderwerpen.
Mocht u vervoer nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met Jan Verbruggen,
telefoonnummer: 06 – 53 70
40 60 of via jan@sgraveland.
nl. Dan halen we u even op
en brengen wij u na aﬂoop
weer thuis.
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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
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
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. 13 mei: 09.30 uur: w&cv.
R. Simileer; W.v. liturgie.
◗ St. Martinus
Zo. 13 mei: 09.30 uur: euch.
J.Dresmé; Maria-Martinus.
◗ OLV Hemelvaart
Za. 12 mei: 19.00 uur: euch.
J.Dresmé.
Wo. 16 mei: 10.00 uur: euch
J. Dresmé en W. Balk.
◗ Horstermeer
Do. 10 mei: 09.30 uur: oec. viering
Hemelvaart van de Heer. W. Balk.

PKN Gemeenten
◗ Willibrordkerk
Do. 10 mei: 09.30 uur:
Oecumenische dienst in de polder
Zo. 13 mei: 10.00 uur:
Ds. E. J. van Katwijk.
◗ De Graankorrel
Zo. 13 mei: 10.00 uur:
voorganger nog niet bekend.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland
Do. 10 mei: 09.30 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
Zo. 13 mei: 10.00 uur:
Dr. H. Klink.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef
Do. 10 mei: 09.30 uur:
Ds. P. Stam
Zo. 13 mei: 09.30 uur:
Ds. J. Berkhout.
◗ Oec. Streekgemeente
Oude Kerkje K’hoef
Zo. 13 mei: 11.00 uur:
Anne Marie Booij.

Streek Gemeenten
◗ Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Do. 10 mei: 10.00 uur:
Br. G. van Emmerik
Zo. 13 mei: 10.00 uur:
Br. H. van Hall.
◗ Vecht & Angstelkerk
Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht
Do. 10 mei: 10.00 uur:
Gez. dienst kerken van Loenen,
Ds. Klaas de Vries.
Zo. 13 mei: 10.00 uur:
Ds. H. Sj Wiersma,
16.00 uur: Klaas de Vries.

Horecammanager (32/40 uur)
gezocht bĳ de Avontuurfabriek!
Meer informatie?
www.avontuuurfabriek.nl/vacatures

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

Activiteiten agenda
WANNEER
wo. 09 mei
10-13 mei
do. 10 mei
do. 10 mei
do. 10 mei
do. 10 mei
vr. 11 mei
vr. 11 mei
vr. 11 mei
za. 12 mei
12/13 mei
12/13 mei
za. 12 mei
za. 12 mei
di. 15 mei
wo. 16 mei
do. 17 mei

TIJD
20.00 u.
10.30 u.
05.00 u.
06.30 u.
09.30 u.
20.00 u.
11.00 u.
20.15 u.
21.00 u.
09.00 u.
10.00 u.
11.00 u.
12.00 u.
21.00 u.
16.00 u.
20.00 u.
20.00 u.

WAT
Installatie nieuwe wethouders
Expositie schilderijen Klaas v.d. Lee
Dauwtrappen Kortenhoef
Dauwtrappen Nederhorst den Berg
Hemelvaartsdienst gez. kerken
Tribute Night
Gezellige ochtend met muziek
Jan Akkerman Band
Muziekfeest
Jaarmarkt met vee
Klusweekend speeltuin Bergse Akker
Expositie Emilie Lindenbergh
Kerken Nederhorst den Berg open
Muziekfeest
Afscheid 3 wethouders 2014-2018
Commissie Ruimte en Economie
Commissie Bestuur en Middelen

WAAR
Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
Kasteel Nederhorst, NdB.
Oude School, Kortenhoef
Sportlokaal, Reeweg 12-3
Dwarsweg 20, NdB.
SFG- Feesttent, ‘s-Graveland
SFG- Feesttent, ’s-Graveland
De Dillewijn, Ankeveen
SFG- Feesttent, ’s-Graveland
Noordereinde, ’s-Graveland
Dammerweg, NdB.
Oude School, Kortenhoef
Willibrord- en OLV- kerk
SFG- Feesttent, ’s-Graveland
Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1 Ldr.
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Politiek

Door: Herman Stuijver

Onverwacht afscheid CDA- wethouders
WIJDEMEREN- Rosalie van Rijn
wordt de nieuwe CDA- wethouder. En niet Betske van Henten
of Theo Reijn. Die nemen a.s.
dinsdag afscheid (met PvdA/
GroenLinks- collega Sandra van
Rijkom). Zij kunnen hun werk
niet voortzetten. ‘Jammer’ zegt
Theo Reijn en ‘teleurgesteld’ is
Betske van Henten.
“Wij gaan de vuile was niet buiten hangen, maar als je kijkt wat
we de afgelopen jaren bereikt
hebben, hadden we toch wel
verwacht dat één van ons met
het werk mocht verder gaan”
zegt Theo Reijn waarna een
opsomming volgt van 80% van
het CDA- verkiezingsprogramma dat tussen 2014 en 2018 is
gerealiseerd. Na lang aarzelen
stelde de bijna 67-jarige Reijn
zich verkiesbaar. “Ik wilde niemand voor de voeten lopen.
Dat heb ik aan het bestuur
meegedeeld, ik wilde jongeren
een kans bieden. In mijn proces
van afweging hebben veel mensen, ook van buiten het CDA,
tegen me gezegd ‘Doe nou, ga
door’. Dus heb ik me als lijstduwer kandidaat gesteld, niet
als raadslid, maar met de uitdrukkelijke wens wethouder te
worden.” Hetzelfde geldt voor
Betske van Henten: “Ik weet dat
er aan een politieke loopbaan
als wethouder een zgn. houdbaarheidsdatum zit, dus na 6
jaar bespreek je dat. Ik heb dus
altijd gevraagd ‘laat het me weten als er anderen beschikbaar
zijn.” Niemand heeft het tweetal
laten weten dat het CDA niet
met hen verder wilde gaan. Totdat ze na het Ouderendebat op
23 februari onaangenaam verrast werden door de opmerking

WMO- wet en de Jeugdzorg,
bouwde met Sandra van Rijkom aan de Maatschappelijke
Agenda voor de komende 4
jaar, opende drie Wijdehuizen, stelde een Woonvisie op
met prioriteit voor sociale woningbouw, introduceerde de
starters- en verzilverlening en
last but not least was ze verantwoordelijk voor bouwprojecten
als de Godelindehof, Oranjerie,
NederVecht, Oppad, A.Voetlaan, enz.

van het jonge raadslid Rosalie
van Rijn dat zij ook wel zin had
in een wethoudersbaan.
Verlies
Het CDA verloor drie van de
zeven zetels bij de verkiezingen.
Verwarring alom, veel overleggen, telefoontjes, mailtjes. De
dag na de verkiezingen maakte
Betske van Henten uit diverse
opmerkingen al op dat de fractie niet meer met haar wilde
verder gaan. “Dat was even slikken” zegt Betske. Vooral het feit
dat er daarvoor nooit over gesproken is , vindt ze onbegrijpelijk. Theo Reijn volgde nog wel
enige gesprekken over de formatie. Daarbij werd afgesproken dat het CDA de wethouder
voor het fysiek domein (wegen,
woningbouw, openbaar groen)
zou claimen. Hoewel dat de
afgelopen 4 jaar de post was,
waarop Reijn enige successen
boekte, werd hem duidelijk gemaakt dat Rosalie van Rijn de
kandidaat was. “Daar heb ik me
niet bij neer gelegd. Zij is echt

een politiek talent, maar mist
nog wel bestuurlijke ervaring.
Ik wilde graag afmaken waar
ik mee bezig was.” Het pleidooi
van Theo Reijn sloeg blijkbaar
niet aan. Rosalie van Rijn wordt
fulltime wethouder, echter niet
op het fysiek domein wat het
CDA zo graag wilde hebben.
Maar nota bene op het sociaal
domein, waar Betske van Henten veel bereikt heeft. En waar,
blijkens het coalitieakkoord,
men voor 100% het huidige beleid wil afmaken.
Geen bitterheid
Vraagtekens bij het tweetal. Ze
bezweren dat geen enkele CDA
‘er hen verantwoordelijk heeft
gesteld voor het verlies van 3
zetels. Verjonging, was het algemene toverwoord. Dat vinden
Betske en Theo een te algemene
kreet. Temeer daar de nieuwe
fractie ook geen nieuwe jonge
gezichten telt.
Betske van Henten zorgde voor
een soepele transitie van de

Theo Reijn verwezenlijkte diverse wegenprojecten als het
Zuidereind en het centrum
van Nederhorst den Berg, weliswaar met enige hobbels. Ook
startte hij onder andere het
Knorr- terrein, de Porseleinhaven, het Kompas, en West End
op. De Dobber wordt gesloopt
en er komt een nieuw theatertje
in Kortenhoef. Het openbaar
groen ligt er ﬂorissant bij, de
speelplaatsjes worden opnieuw
ingericht en het bijenlint met
de kleurige bollen oogst alom
lof. Hoe je ook denkt over Van
Henten en Reijn, ze mogen beide terugkijken op een periode
waarin ze veel voor elkaar hebben gekregen.
“Nee, geen bitterheid. Wel teleurstelling over de manier
waarop het is gegaan” sluit
Betske van Henten af. “Ik kan
snel een knop omzetten. Dit
is over, ik heb al de gemeentestukken in de kliko gegooid en
ga nu genieten van mijn pensioen.” zegt Theo. Betske van
Henten is er ook klaar mee en
gaat op zoek naar een nieuwe
baan. Beiden wensen de nieuwe ploeg, en in bijzonder Roos,
heel veel succes!

Regentonnen-actie in Overmeer-Zuid
NEDERHORST DEN BERG- Op
vrijdag 4 mei reikte wethouder
Jan-Jaap de Kloet aan twee families in de Uiterdijksehof in
Nederhorst den Berg regentonnen uit. In de wijk wordt momenteel gewerkt aan een gescheiden rioolstelsel. Een mooi
moment voor de bewoners om
ook de regenpijp aan de voorzijde van hun huis af te laten
koppelen. Inwoners van de Uiterdijksehof die hier aan meewerken, krijgen als bedankje
van de gemeente een bon om
een regenton op te halen.
Door het afkoppelen van de regenpijp gaat schoon regenwater
niet langer naar de waterzuivering, maar rechtstreeks naar
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sloten, vijvers, plassen of in de
regenton. Hierdoor ontstaat er
minder druk op het riool bij
hevige regenbuien. In de wijk
Overmeer-Zuid, waar de Uiterdijksehof onderdeel van is,
hebben de bewoners veel last
van (grond) water. Daarom legt
de gemeente er een gescheiden
riool én drainage aan. Inwoners
kunnen zelf helpen de wateroverlast te beperken door mee
te werken aan het afkoppelen
van de regenpijp aan de voorzijde van hun huis. In totaal wordt
bij 27 woningen op de Uiterdijksehof de regenpijp afgekoppeld.
Ook in andere straten in de wijk
Overmeer-Zuid kunnen inwoners meewerken aan het afkoppelen van hun regenpijp.

Smakelijk gesprek
Op donderdag 17 mei organiseert pioniersgroep Wijdemeren, PioWij, weer een
Smakelijk Gesprek met een
driegangen maaltijd. Zie de
foto’s op onze website www.
pioniersgroep-wijdemeren.
nl om een beeld te krijgen
van de sfeer van deze avonden. In de zomermaanden
wordt onze ruimte bij de
Graankorrel verbouwd. We
zijn welkom in ‘t Achterom
op 17 mei, 21 juni, 19 juli en
16 augustus. Er wordt een
vrijwillige bijdrage van € 3,50
gevraagd. Opgeven kan bij
Florence. Tel. 06 4703 7219
of per email info@pioniersgroep-wijdemeren.nl. Inloop
vanaf 17. 30 uur achter de
Sint Antoniuskerk , Kerklaan
24 in Kortenhoef.
Opbrengst Vrijmarkt
Een dame uit Kortenhoef
heeft op Koningsdag een
inzameling gehouden voor
Kinderen in Nood. Met wat
spulletjes van haar zolder
was ze op de Vrijmarkt nabij de Fuik. Ze heeft voor €
15,20 verkocht. Mevrouw
verdubbelde het bedrag en
maakte 30,40 euro over naar
Kinderen in Nood. Een mooi
gebaar!
Geen dauwtrappen
in Ankeveen
Na ruim tien jaar zal er dit
jaar helaas geen dauwtrappen
zijn met Hemelvaartsdag in
Ankeveen. En dat houdt helaas ook in dat de liefhebber
van een mooi optreden van
het welbekende Kriekenkoor
dit jaar dit jaar niet aan zijn
trekken zal komen. Wellicht
dat in de toekomst weer eens
een mooie tocht door de bedauwde velden en dreven van
ons mooi Ankeveen gehouden kan worden.
’t KOOR!
Op zaterdag 12 mei is er tussen de vele kraampjes en het
vee door ook plaats voor een
muzikaal intermezzo. Van
13.00-13.30 uur een optreden van ’t KOOR! op het podium bij de feesttent.
Bij ’t KOOR! staat inmiddels
alweer bijna 1,5 jaar de enthousiaste Vladimir Pairel
op de bok. Ludmila de Klerk
verzorgt de pianobegeleiding.
Als u meer wilt weten het
KOOR nodigen wij u graag
uit voor een bezoekje aan
onze kraam voor ‘De Ossekop’ (Noordereinde 17).

De wethouder (links) en enkele regentonbezitters
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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. 0294-251451.

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.

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende oﬀerte

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!
GRATIS waardebepaling???
035 - 656 0235

ARENS MAKELAARS NVM
NEDERHORST DEN BERG
AAN- VERKOOP TAXATIES
TELEFOON 0294 - 746 941

GSM en COMPUTERSERVICE
WIJ BIEDEN ABONNEMENTEN
KPN, T-Mobile, Vodafone
Ziggo, Telfort, Tele2 etc
ADVIES/VERKOOP/REPARATIE
Smartphone, PC, Tablets,
onderhoud en accessoires
Koﬃe & thee staan klaar
NOORDEREINDE 9
’s-GRAVELAND
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
Div. bedrijfs/opslag ruimtes te
huur Vanaf 30 m2 t/m 90 m2
Ind. Terrein “De Slenk” Telnr:
035-656 3517 Frans@verhuizers.nl
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Te koop droog
berken haard hout.
Per krat 2 M3 gestapeld € 240,Bezorging ’t Gooi € 20,06-2266 4828
LLF@live.nl

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE
CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,
compleet gemonteerd.
Tel. 06-49361184 www.riekocv.nl

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk). E.
du Perronstraat 38, 1382 SZ Weesp.
Tel. 0294-418722

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

Verzamelaar zoekt:
GRAMMOFOONPLATEN
Pop Rock Jazz Soul ETC
goede prijs snel reactie
BEL 06-11913255

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

ENERKI SPA zoekt nieuwe
collega-ondernemers.
Informatie www.enerki.nl
info@enerki.nl 0651360992

Alle voeten verdienen
aandacht, ook die van u!
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned.den Berg.
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Zoek jij een parttime of vaste
baan in de horeca? Wil je bij
een top restaurant werken
met een enthousiast en jong
team en ben je min. 16 jaar?
Restaurant Vlaar zoekt per
direct afwassers en medewerkers bediening. Bel voor
een kennismakingsafspraak
met Carine Lammers via tel.
035-6561661. RESTAURANT
VLAAR, Noordereinde 129
in ’s-Graveland.

Binnenkort in City of Wesopa:
za. 12 mei toneel, zo. 13 mei
jeugd, wo. 16 mei Cityquiz, do.
17 mei ﬁlm. 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.

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

Interieurverzorgster gezocht!! Wij zijn op zoek
naar een betrouwbare huishoudelijke hulp voor 4 uur
per week. Welke dag is in
overleg nader te bepalen.
Tel 06-30777128 na 17.30 uur

Kort nieuws

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

Iedere vrijdag gratis inloopspreekuur van Versa Welzijn op
de Lindelaan 98, Loosdrecht.
Van 09.30 – 11.00 uur. Voor
vragen over (ﬁnanciële) administratie en beantwoord en (digitale) formulieren.
Zingen? Dat kan bij het Gemengd Koor Wijdemeren. Zij
repeteren elke woensdagavond
van 8-10 uur in de Bergplaats,
Kerkstraat 7, Ned. den Berg. U
bent van harte welkom!

www.despotfabriek.nl

Programma
Mei
Open Atelier
Is er weer in het nieuwe seizoen.
De Spotjes Zonnehoed
Zat. 26 mei van 9.30 - 11.30 uur
Locatie: Kidswereld
Platanenlaan 3 (bij voetbalvelden)
Handwerkatelier
Do. 31 mei van 19.30 - 21.30 uur
Locatie: Enerki Vreelandseweg 37
Kijk ook op onze website:
www.despotfabriek.nl

Programma GooiTV
Vanaf 9 mei zendt GooiTV een aangepast programma uit:
Het Gooi Bevrijd; een evenement ter herdenking en viering van de
bevrijding van het Gooi en Omstreken na de Tweede Wereldoorlog.
De presentatie is in handen van Andreas van der Schaaf.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

‘t Wijdehuis, hier kun je buurtgenoten ontmoeten, een kopje
koﬃe/thee drinken of deelnemen aan een ontmoetingsgroep. Consumptie tegen kl.
vergoeding. ’t Wijdehuis K’hoef,
Veenstaete ingang Parkln. via
brug: wo 10– 12: koﬃe inloop,
ma en do 12:30 – 16:30 ontmoetingsgroep. ’t Wijdehuis
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12
koﬃe inloop, wo 12:30 – 16:30
ontmoetingsgroep. Wij zoeken
nog vrijwilligers! Info of aanmelden: Herma Kleve, Versa
Welzijn, hkleve@versawelzijn.
nl of 035- 6231100
Elke donderdagavond klaverjassen in ’t Achterom (achter
r.k. kerk aan de Kerklaan in
Kortenhoef). Tussen 21 sept. en
26 april, aanvang 20 uur. Competitie of gewoon gezellig.

Sleutel
Service
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Door: Herman Stuijver

Vrijheid op de Autocross
HORSTERMEER- Tussen de Molen van Gabriël en de grazende
paarden in de weilanden kwamen een paar duizend mensen
samen om te genieten van de
Autocross in de Horstermeer.
Een gevoel van vrijheid, overspoeld door een weldadig zonnetje, overheerste op deze Bevrijdingsdag in de polder.
Tussen 11 uur en 19 uur was
het onafgebroken genieten van
brullende motoren, opspattende
modder, uitlaatgassen en oliedampen. Hoewel de spanning
en sensatie onder de ongeveer
135 deelnemende mannen en
vrouwen tot op het merg te
voelen was, ging het langs de
speciale aangelegde baan op het
land van boerderij Voshaart heel
relaxt. De rijen voor het bier en
andere versnaperingen waren
lang, maar er viel geen onvertogen woord. Tot blijdschap van
het bestuur o.l.v. René van der
Heijden hadden instanties als de
K.N.A.F, gemeente Wijdemeren,
brandweer en politie het terrein
en de wijde omgeving goedgekeurd. Het zag er ook zeer veilig
uit. Publiek op afstand achter
hekken afgesloten door een boe-

rensloot, de baan afgezet met
zandhopen, baancommissarissen met vlaggen die alles nauwgezet volgden en een ambulance
die de hele dag paraat was. Plus
de EHBO-post. Zelfs parkeren
op die lange Middenweg was
uitgesloten met rood-witte linten. De vrijwilligers, veelal weer
de IJsclubleden, zorgden voor
een veilige af- en aanvoer van de
duizenden bezoekers.
Heel veel races
Je hoefde je niet te vervelen, er
waren acht klassen die allemaal
drie voorrondes reden, gevolgd
door ﬁnales. Tussen de races
door duurde het even, maar de
grondverzetbedrijven, met de
ﬁrma Schuurman als koploper,
deden hun uiterste best om
steeds de modder een tikkeltje
egaal te maken. Daarvoor stond
een wagenpark van zeker 10
grote trekkers en andere landbouwwerktuigen gereed. Dat
kun je aan de Horstermeerder
wel toevertrouwen.
Speakers Emiel Leurs en Edward Voshaart waren niet te
stuiten in hun enthousiasme.
Zelfs toen Edward rond vijven
de koeien moest melken, wist

hij niet van ophouden. Het was
dan ook spannend wat er zich
op het ellipsvormige circuit
afspeelde. Bij de Sprinters, de
koningsklasse bij autocrossers,
was de plaatselijk favoriet Jan
Maarten Schuurman heer en
meester. Zijn polderconcurrent,
de jonge Jari Kroon, moest afhaken vanwege een kapotte versnellingsbak. Zus Kaya hield de
familie-eer hoog door tweede
te worden bij de Junioren. Ook
een andere Berger zegevierde
bijna in de vreselijk spannende
Keverklasse, Jasper Pouw moest
nipt de overwinning laten aan
Mitch Bruns.
Familiesport
Autocross is ook een familiesport. Met de Souverijns, Hogenbergs en Schuurmannen.
Maar ook de gebroeders Van de
Pol, Martijn (30) en Stefan (25)
reden de Crazy Race en Raymond (28) de Standaardklasse.
In die goed bezette Standaards
won uiteindelijk Dirk Jan Oudhoﬀ, in een model dat leek op
een Ford Mustang, maar toch
weer anders was. Een blik in het
uitgebreide rennerskwartier is
altijd een lust voor het oog van

de liefhebbers. De coureurs zijn
mannen en vrouwen van een
apart slag. Overal zie je sleutelende, schroevende, soms zelfs
slaande bewegingen, alles om
die wrakken nog beter en nog
sneller te maken. De sfeer is los,
een beetje boers. De geur van
vers gras, vermengd met koeienstront, benzine en verbrand
rubber, het past er perfect bij.
Mini-buggies
Naast de Sprinters, Kevers en
Standaard had je ook nog de
Crazy Race, Toerwagens, Dames en Mini-Buggy’s. Waar
kinderen vanaf 6 jaar zonder
enige schroom de bochten inscheuren. Wel beschermd door

Jan Maarten Schuurman scheurt
met 150 km. over de ﬁnish
een nekband. Het hoogtepunt
van de Autocross is de Afvalrace
waar het gaat wie er uiteindelijk
als laatste overblijft. Je mag elkaar rammen, duwen en omver
rijden. Hier was FE- artiest Joost
Zwagerman aanwezig met een
opvallend model, geheel ingepakt in houtsnippers.
Terecht bracht good old Bertus
Hogenberg een compliment aan
de goede organisatie, mogelijk
gemaakt door hordes vrijwilligers en tientallen sponsors. Horstermeer en Autocross is en blijft
een twee-eenheid.

Solarfields organiseert inloopavond Zonnepark
WIJDEMEREN - Ontwikkelaar
Solarﬁelds organiseert op
woensdag 23 mei een inloopavond om belangstellenden
te informeren over het voornemen een zonnepark te ontwikkelen op de voormalige
vuilstort bij ‘s-Graveland. Het is
voor belangstellenden mogelijk om ’s avonds tussen 18.00
uur en 20.00 uur binnen te
lopen op locatie De Molen, te
Ankeveen.

De inloopavond in De Molen
is bedoeld voor alle belangstellenden voor zonnepark Wijdemeren. Solarﬁelds presenteert
gedurende deze avond op een
informele wijze de verschillende onderdelen van dit project
en gaat het gesprek aan met de
geïnteresseerden. Het is voor bezoekers mogelijk om gedurende
deze gesprekken ideeën en wensen over het park aan te leveren.
Deze ideeën worden verzameld

en, waar mogelijk, meegenomen
in de plannen. Aanmelden voor
deze avond is mogelijk via telefoonnummer 085- 30 30 858
of per e-mail via aanmelden@
solarﬁelds.nl.
Zonnepark Wijdemeren
Solarﬁelds heeft het voornemen een zonnepark te realiseren van circa 6 hectare op een
oude vuilstortlocatie. Met dit
park kunnen ongeveer 1.600

Gedichten Dodenherdenking
KORTENHOEF- Leerlingen van de Curtevenneschool droegen tijdens de Dodenherdenking
bij de Van Heumenhof gedichten voor. Onderstaand de gedichten van Jules, Bronte en Aidan.
De Harde Oorlog (Jules Tellings)
De oorlog was hard, maar we vochten met kracht
Het verzet streed voor ons land en niet met een hand
Ze helpen de mensen met onderduiken
Ze moesten zich vermommen en hadden dus pruiken
Toen ik dat leerde, voelde ik me rot
De Duitsers zetten de joden aan de kant,
terwijl het verzet streed voor ons land
Dit was mijn gedicht
En hopelijk is de nieuwe oorlog lang uit het zicht
Tweede Wereldoorlog (Bronte Kortmann)
Ze hebben voor ons gevochten, t
erwijl wij vrede zochten

In angst waren we aan ’t leven en wisten,
het bleef nog wel even
Discriminatie, jodenkampen en meer,
het deed allemaal zeer
We hebben nu vrijheid en daar zijn we blij mee
We zijn trots op ons land en
op de mensen die voor onze vrijheid gevochten hebben.
De oorlog (Aidan Buitendijk)
De oorlog is het ergste wat er kan gebeuren
Maar je moet het accepteren zonder te zeuren
Ga in het verzet, doe alles wat je kan
Het is bijna voorbij, dus maak een goed plan
Hitler is stom, daarnaast ook nog dom
Ga ervoor! Racisme blijft achter
Als je iets wilt, word dan geen wachter
Iedereen is gelijk, ook al heet je Buitendijk

huishoudens van duurzame
energie worden voorzien. Het
beoogde zonnepark levert een
goede bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de
gemeente Wijdemeren en provincie Noord-Holland. In de komende jaren zullen duurzame
alternatieven de plaats moeten
innemen van de huidige fossiele
energiebronnen.
Locatie zonnepark
De voormalige vuilstort grenst
aan de noordwest kant van bedrijventerrein de Boomgaard.
De locatie ligt in de Ankeveense
polder, ten zuiden van de provinciale weg de N236. De locatie is volledig afgesloten van de
omgeving door een groene rand
en is van buitenaf niet zicht-

Beoogde locatie
zonnepark Wijdemeren
baar. Het plangebied wordt in
de huidige situatie omringd met
bomen. Er worden geen bomen
gekapt, het zonnepark past binnen deze bestaande structuur.
Solarﬁelds is een ervaren ontwikkelaar van grondgebonden
zonneparken en grootschalige
zonnesystemen. Solarﬁelds ontwikkelt eigen projecten en biedt
ondersteuning bij de realisatie
van projecten van anderen. Om
de energietransitie te versnellen
stimuleert Solarﬁelds, samen
met haar partners, de ontwikkeling van zonneparken in Nederland.
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Moeder verdient het!

Hartvlaai

met aardbeien

€ 11,00
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wijnands
Installatie Service
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

Lezers schrijven...
Hoeveel Judassen lopen er rond in Wijdemeren?
De fusie met o.a. Hilversum
wordt ons door het CDA, de
VVD, D66 en DorpsBelangen
door de strot geduwd. Het is
allemaal voorgekookt en zeer
slim door het CDA gespeeld. Ik
leg het aan u uit.
De coalitie wil met Wijdemeren in 10 jaar naar één gemeente Gooi en Vecht. Dit terwijl er
een ﬂinke meerderheid van de
bevolking op tegen is.
De Lokale Partij werd de grootste partij en staat voor een
zelfstandig Wijdemeren. Zij
mochten het voortouw nemen
om een coalitie te gaan vormen. Maar al snel bleek dat het
CDA, de VVD, DorpsBelangen
(DB) en D66 niet verder met
De Lokale Partij wilden praten en nam de Judaspartij (het
CDA) het formatiestokje over.
Was het niet de CDA- wethou-

der Theo Reijn die al jaren terug pleitte voor een fusie met
Hilversum? Het CDA schrok
van alle fusieweerstand onder
de bevolking en het CDA was
ineens voorstander van een
ambtelijke samenwerking. Het
wilde het woord fusie niet meer
in de mond wilde nemen. Dat
schreef CDA-judas Jan Verbruggen letterlijk in het verkiezingsprogramma.
Dan de andere Judaspartij
DorpsBelangen. Waarschijnlijk rancuneus naar De Lokale
Partij en wil daarom niet samenwerken met die partij. Op
de DB- verkiezingsposters staat
‘Zelfstandigheid Voorop’ en
‘Raadpleging Inwoners’. Ook
zij zijn ineens vergeten waar de
partij voor stond en wat zij aan
de kiezers beloofd hebben. Of
is binnen ‘10 jaar 1 gemeente

Gooi en Vecht’ niet het opgeven van de zelfstandigheid van
Wijdemeren. Dit is regelrecht
kiezersbedrog.
Nu ga ik nog een voorspelling
doen. In Hilversum is het Hart
van Hilversum ook druk bezig om een coalitie te vormen
en ook zij willen geen grote
Gooistad. Daarom verwacht
ik, liggen de landelijke partijen daar dwars. Het zal mij niet
verbazen dat ze daar net zo lang
door konkelen dat ook daar het
CDA, De VVD en D66 naar
1 grote Gooistad toe kunnen
blijven werken. Hart van Hilversum, De Lokale Partij en alle
burgers aan de zijlijn toe moeten kijken hoe onze dorpen
verkwanseld worden.
Sjors R.M. Chamboné,
Loosdrecht

Verkeerd vlaggen
Al jaren kan ik mij mateloos
irriteren aan het vlaggedrag
van veel inwoners. Zo hangt de
vlag bij veel mensen al halfstok
om 10.00 uur in de morgen,
terwijl hij pas om 18.00 uur
halfstok mag. Om ongeveer

21.00 uur moet hij weer weg.
En hangt op Bevrijdingsdag
de vlag nog halfstok. Is het niet
een keer een idee om een A5-je
op te stellen en in te sluiten bij
de lokale bladen met de oﬃciele etiquette? Wellicht kunnen

ook alle dagen dat wij vlaggen
voor leden van het koninklijk
huis ook vermelden. Dus wanneer de wimpel en wanneer
niet.
Arnoud van Breukelen,
Loosdrecht

Onzin over ooievaars
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

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Wat vertelt Arda van der Lee
voor onzin dat de ooievaar niet
veel kuikens van weidevogels
eet. Er zijn geen kuikens meer,
omdat Natuurmonumenten al
hun bloemrijke grasland afgraaft en onder water zet en of
laat verwilderen. Dan komen
de rivierkreeften opzetten en
die wil Natuurmonumenten
niet in hun gebied. Die kan
dan de ooievaar vangen, dus
ooievaar, kom maar in groten
getale naar ons.
De ooievaar eet heel graag jon-

ge haasjes, eenden, pullen en
weidevogelkuikens, maar ook
kikkers, maar die zijn er haast
niet meer. Een aalscholver eet
ook liever een paling dan wit
vis, maar die is ook zeldzaam
aan het worden. En waarom
eet deze reiger deze jonge grutto? Omdat het een makkelijke
grote prooi is i.p.v. lang wachten aan een slootkant op een
langs zwemmend visje.
Nee, Arda van der Lee, een
ooievaar eet wel degelijk heel
graag een weidevogelkuiken

en /of een kikker. Er zijn in
onze natuurgebieden al te veel
ooievaars die het hele evenwicht ontwrichten. Als het zo
door gaat, moeten we over enkele jaren ook de eieren van de
ooievaar verwijderen, zoals we
nu ook doen met de grauwe
gans. Ik vind het een eenzijdig
slecht verhaal dat u geschreven
hebt. U moet zich meer in het
veld begeven, dan weet u wat
er werkelijk gebeurt.
Roelof Pos,
Nederhorst den Berg.

Slag om Ankeveen / Konijnenburg/ genealogie

In de Gloriosa zoekt vrijwilligers
KORTENHOEF- Het bestuur van
de Historische Kring ‘In de Gloriosa’ zoekt vrijwilliger(s) om
te assisteren bij diverse onderzoeken.
Het gaat concreet om de volgende onderwerpen: Een onderzoek
naar de achtergrond en geschiedenis van de ‘Slag om Ankeveen’
(6 oktober 1672). Voorts willen
de amateurhistorici meer weten
over de ‘Verdwenen buitenplaatsen/landhuizen vóór 1900 in
Kortenhoef’, zoals Konijnenburg, Salomonstempel, de plaats

van Dome, de
Heerenbehuizing
‘Friesland’ e.d.
Bovendien
is
er behoefte aan
vrouwen
en
mannen die de
Genealogie van
aloude families in
Ankeveen, ’s-Graveland en Kortenhoef willen onderzoeken.
Bijzonder interessante thema’s
waar hopelijk meer inwoners in
geïnteresseerd zijn. Dus meld u
aan! Voorzitter Jaap Wertheim

zal u met open armen verwelkomen.
Jaap Wertheim, email: jaapwertheim@gmail.com of telefonisch
035- 656 22 55.

Wijdemeren
9 mei 2018

informeren

Naam nieuwe
pier bekend

Gemeentehuis
gesloten

Officiële
bekendmakingen

In verband met de feestdagen in de
komende periode is het gemeentehuis
gesloten op donderdag 10 mei,
vrijdag 11 mei en maandag 21 mei.

@pics_coen_
#mooiWijdemeren
Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Kort
>

15 mei:
afscheidsreceptie

>

Met de voordracht van de beoogde
nieuwe wethouders komt er een
einde aan de collegeperiode 20142018. Op dinsdag 15 mei nemen we
afscheid van drie wethouders en
van voormalig gemeentesecretaris
Jan Visser.

die daaruit ontstaan zijn en natuurlijk de
vele enthousiaste vrijwilligers op wie nooit
tevergeefs een beroep wordt gedaan. Heel
bijzonder om voor hen wat terug te kunnen doen met het vrijwilligersfeest. Al deze
mensen hebben mij in de afgelopen vier jaar
gemotiveerd en geïnspireerd. Bedankt!”

Met de wethouders blikken we nog één keer
terug op de afgelopen periode. Wat blijft hen
het meeste bij?

Wethouder Sandra van Rijkom

Wethouder Betske van Henten
“De vele persoonlijke ontmoetingen blijven mij het meeste bij. De openhartigheid
waarmee mensen hun verhaal met mij deelden. De bevlogenheid van mensen werkzaam in zorg en welzijn. De grote betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving en
bij elkaar, de verschillende mooie initiatieven

“Voor mij is dat de hartelijkheid waarmee
ik altijd en overal ben ontvangen. Ik heb
nog meer bewondering gekregen voor de
belangeloze inzet van al die vrijwilligers. Ik
heb genoten van alle muziekuitvoeringen,
culturele manifestaties, dorpsfeesten, bedrijfsbezoeken, toneeluitvoering, openingen,
carnaval en het mogen dirigeren. Dank dat
ik met zo veel inwoners kennis heb mogen
maken. Ik zal al deze mooie ontmoetingen
nooit vergeten.”

Wethouder Theo Reijn
“De hartverwarmende, massale en snelle
hulp van inwoners, verenigingen en ondernemers bij de opvang van ruim 100 vluchtelingen in Sporthal De Fuik is iets waar ik
met trots op terugkijk. Daarnaast natuurlijk
de bloemrijke bijenlinten in de dorpen en de
vele Appelboom-projecten waarin inwoners
en gemeente samenwerken aan onze eigen
maatschappelijke- en fysieke leefomgeving.”

U kunt de geselecteerde ideeën voor de
Loosdrechtse Plassen en de Wijde Blik

bekijken in een tijdelijk paviljoen bij de
Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht. HET
ICOON is te bezoeken van donderdag 17
mei tot en met zondag 27 mei. Brengt u gelijktijdig met het bezichtigen ook meteen uw
stem uit? Op zondagmiddag 27 mei worden
de stemmen geteld en de publiekswinnaar
bekend gemaakt.

Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen
De prijsvraag Icoon Oostelijke

Inloopavond zonnepark

Ontwikkelaar Solarfields houdt op
woensdag 23 mei een inloopavond om
belangstellenden te informeren over
het voornemen een zonnepark te ontwikkelen op de voormalige vuilstort bij
‘s-Graveland. Geïnteresseerden kunnen
tussen 18.00 en 20.00 uur binnenlopen
bij Restaurant De Molen, Loodijk 30,
Ankeveen. Zij kunnen ideeën en wensen
voor het park aanleveren. Deze worden, waar mogelijk, meegenomen in de
plannen. Meer informatie en aanmelden:
www.wijdemeren.nl/zonnepark.

Afscheidsreceptie
Als inwoner van Wijdemeren bent u van
harte uitgenodigd om persoonlijk afscheid
te nemen van de wethouders en gemeentesecretaris. U bent op dinsdag 15 mei vanaf
16.00 uur welkom in het gemeentehuis aan
de Rading 1 in Loosdrecht. Het programma
start om 16.15 uur met speeches, waarna de
afscheidsreceptie plaatsvindt.

17-27 mei: HET ICOON
Van torens en eilanden tot technische constructies en gezelschapsspellen. Er kwamen vele inzendingen binnen voor het nieuwe icoon
van het Oostelijk plassengebied.
Inmiddels heeft de jury dertig inzendingen geselecteerd voor tentoonstelling HET ICOON. Nu is het
woord aan u!

Evenementen zichtbaar

Op acht verschillende plaatsen in de
gemeente staan digitale borden.
U kunt hierop uw evenement plaatsen.
Ook kunt u op vrijwilligersplatform
De Appelboom uw evenement in de
agenda kwijt. Zo is het online én in de
dorpen zichtbaar. Het gaat om evenementen met betrekking op cultuur,
sport, recreatie en/of educatie zonder
commerciële inslag voor inwoners in
Wijdemeren. Voor de voorwaarden
en aanmelden kijkt u op
www.wijdemeren.nl/informatieborden.

>

>

Vechtplassen, Vrijetijdslandschap van de
Loosdrechtse Plassen is een project van het
Gebiedsakkoord en Uitvoeringsprogramma
Oostelijke Vechtpassen. Het doel van dit
programma is om de natuur, recreatie, waterkwaliteit en het ondernemerschap in het
gebied te versterken. Een winnend ontwerp
zal zo mogelijk bijdragen aan de doelen van
het uitvoeringsprogramma.

9 juni: Veterandag

Op zaterdagmiddag 9 juni vindt in
theater Spant! in Bussum de regionale
Veteranendag plaats. Veteranen uit de
regio Gooi en Vechtstreek worden op
deze dag in het zonnetje gezet als dank
voor hun inzet voor ons land en voor
de internationale vrede. Rond 12.00 uur
worden de veteranen ontvangen. Om
13.00 uur begint het officiële programma, waarbij ook inwoners van harte welkom zijn. Meer informatie:
www.wijdemeren.nl/veteranendag.

Vragen over geld?

Heeft u algemene vragen over geld of
schulden? Dan kunt u terecht bij het
PING-loket in het gemeentehuis. Het
gratis spreekuur is op maandagmiddag
van 14.00 tot 18.00 uur. U hoeft vooraf
geen afspraak te maken. U kunt ook
mailen naar wijdemeren@ping.nl.
Kijk voor meer informatie op www.wijdemeren.nl/schuldhulpverlening.

Wijdemeren
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Naam nieuwe pier bekend
De nieuwe pier in de Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht gaat
‘Bibian Mentelpier’ heten.

heeft de jury een keuze gemaakt en voorgelegd aan burgemeester en wethouders.

Bibian Mentel
Bij de start van de bouw van de pier in februari vroegen we namen in te zenden. Dit
is massaal gebeurd. Er werden namen ingestuurd die met porselein te maken hebben,
namen die de scheepvaart als inspiratie hebben en namen die verwijzen naar de historie
van de gemeente. Uit deze vele inzendingen

De pier wordt vernoemd naar de
Loosdrechtse snowboardster Bibian Mentel.
Een inwoonster die ondanks veel tegenslagen goud behaalde op de Paralympische
Winterspelen in 2014 en 2018. Daarnaast
is ze grondlegster van de Mentelity
Foundation, een stichting die kinderen en

jong volwassenen met een lichamelijke
beperking aan het sporten krijgt. Met haar
positieve instelling is ze een inspiratiebron
voor velen en een bijzondere inwoner van
Wijdemeren. Zoals de winnende inzender
het verwoordde: “ik ben reuzetrots dat zij
mijn dorpsgenoot is!”.

Feestelijke opening
De bouw van de pier vordert momenteel
gestaag en zal naar verwachting in mei ge-

reed zijn. In juni is de feestelijke opening met
leuke activiteiten.

Succesvolle 60+ beweegweek
Van 16 tot en met 22 april was
de 60+ beweegweek. Een week
met 50 gratis beweegmomenten.
Dertien sport- en beweegaanbieders maakten deze week mogelijk!

Stichting Buro Sport in Kortenhoef is een
van deze aanbieders. Voor de maandagavond meldden zich vijf mensen aan om
kennis te maken met de activiteit ‘Basis
Conditietraining’. Raimon Knip, trainer, legde in groepjes de verschillende oefeningen
en beweegapparaten uit. Eén meneer zit
op de roeibank: “Ik ben door mijn vriendin
gewezen op de beweegweek, omdat ze
zag dat ik wat moeite had om uit bad te

stappen. De drempel van de sportschool
vond ik te hoog en hier is het gezellig, laagdrempelig en kleinschalig. Een leuke manier
om te bewegen.”

Beweegweek gemist?
Heeft u de 60+ beweegweek gemist, maar
wilt u wel graag op uw eigen niveau in beweging komen? Bel of mail dan met de 60+
beweegcoach, Beppie van de Bunt. Zij kan

u helpen bij het vinden van een geschikte
activiteit: b.vandebunt@inovum.nl of
(035) 58 88 218/(06) 31 59 58 47.
De 60+ Beweegweek is een initiatief van
de beweegcoach, Team Sportservice
’t Gooi en gemeente Wijdemeren.
Kijk voor meer informatie op
www.teamsportservice.nl/gooi.

Meldpunt drankkoerier
In de regio Gooi en Vechtstreek
zijn diverse drankkoeriers actief die
illegaal drank verkopen aan jongeren. Deze drankkoeriers werken
vaak regionaal. De regiogemeenten
hebben zich daarom aangesloten
bij het ‘meldpunt drankkoerier’.
Vooral jongeren onder de 18 jaar kopen
bij de drankkoeriers, ook wel ‘wodkaboys’

genoemd. Via social media en Whatsapp
bestellen jongeren de drank. Heeft u informatie over deze drankkoeriers? Meld
dit dan via www.hilversum.nl/drankkoerier.
Hier kunt u (anoniem) informatie geven,
bijvoorbeeld over telefoonnummers die
jongeren gebruiken om alcohol te bestellen
of namen van personen die illegaal alcohol
afleveren. De gemeente Hilversum beheert
het meldpunt vanuit haar regionale taak

voor toezicht op de Drank- en Horecawet.

Meerdere acties
Het drankgebruik onder jongeren in de regio Gooi en Vechtstreek is hoog. Het meldpunt drankkoerier is een van de regionale
acties om alcoholgebruik onder jongeren
terug te dringen. Naast dit meldpunt wordt
er ingezet op het voorlichten van ouders,
werken we samen met het onderwijs, wor-

den professionals getraind, de weerbaarheid van jongeren versterkt en zetten we in
op een betere naleving van de regels van
NIX18 bij de verkoop van alcohol.

De nieuwe privacywet
bescherming van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd is. Vanaf 25 mei
zijn de verplichtingen omtrent uw privacy voor
organisaties, bedrijven en overheden in heel
Europa gelijk getrokken. Wat gaat u precies
merken van deze nieuwe privacywetgeving?

Op 25 mei vervangt de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als inwoner krijgt u
onder de AVG meer rechten.
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct over iemand gaan of naar die persoon te
herleiden zijn. Als inwoner heeft u recht op de

Privacy rechten
Naast versterking van de bestaande rechten
zoals het recht op inzage, op wijziging van uw
gegevens en op het maken van bezwaar tegen
een bepaalde gegevensverwerking, krijgt u als
inwoner een aantal aanvullende rechten, zoals
het recht op ‘vergeten te worden’ (vergetelheid) en het recht op dataportabiliteit.

Recht op vergetelheid
U heeft al het recht om een organisatie te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Als
u terecht een beroep doet op het verwijderen
van uw gegevens, kunt u daarnaast eisen dat
de gemeente de verwijdering doorgeeft aan
alle andere organisaties die deze gegevens van
ons gekregen hebben.

Recht op dataportabiliteit
Ook heeft u straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van organisaties uw
persoonsgegevens in een standaardformaat
te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit. Zo kunt u uw gegevens eenvoudig
worden doorgegeven aan andere organisaties

met eenzelfde soort dienstverlening.

Overige wetgeving
Soms wordt u door bepaalde wetten belemmerd in bijvoorbeeld het wijzigen van
gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de Wet
basisregistratie personen (wet BRP). In de BRP
zijn persoonsgegevens opgenomen zoals
bijvoorbeeld naam, geboortedatum, gegevens
over ouders, huwelijk, kinderen, nationaliteit,
adres en BSN-nummer. Deze basisgegevens
kunt u niet zomaar wijzigen. Wilt u weten hoe
wij met uw persoonsgegevens omgaan?
Lees de privacyverklaring op
www.wijdemeren.nl/privacy.

Groen binnen de grenzen
Wijdemeren is een groene
gemeente. In alle dorpskernen
vindt u veel bomen, struiken en
planten. Het komt helaas ook voor
dat groen vanuit tuinen over de
openbare weg of het trottoir hangt.
Zorgt u er deze zomer voor dat het
groen binnen de grenzen van uw
tuin blijft?

Het overhangend groen geeft overlast
voor de gebruikers van de stoep. Dit is niet
alleen hinderlijk, maar het kan voor het
overige verkeer ook tot gevaarlijke situaties
leiden. Vooral op smalle stoepen belemmert overhangend groen de doorgang voor
ouderen, slechtzienden, gehandicapten en
mensen met een kinderwagen.

Snoeien
Nu het volop lente is en de struiken en
bomen weer groeien, is het een goed moment om eens kritisch langs uw erfafscheiding te lopen en te kijken of de beplanting
niet over de erfgrens hangt. Is dit wel het
geval? Probeer de begroeiing dan terug te
brengen tot op de erfgrens door de betreffende beplanting te snoeien. U kunt het

groenafval inleveren op een van de GADscheidingsstations. De openingstijden en
locaties zijn te vinden op www.gad.nl.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde
omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 20: uitbreiden woning (25.04.18)
- Loodijk 24a: vervangen bedrijfsgebouw (19.04.18)
- Noordereinde 52: plaatsen veranda (26.04.18)
- Zuidereinde 12: plaatsen zonnepanelen (27.04.18)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 99: herstellen schuur en inrichten
B&B (26.04.18)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 204g: vernieuwen beschoeiing (24.04.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 274: plaatsen poort (19.04.18)
- Rading 10 35: bouwen woning (20.04.18)
- St. Annapad 40: plaatsen luifel (26.04.18)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 91: bouwen twee woningen (29.04.18)
- Jan Josephsz van Goyenstr. 1 t/m 13 en 10 t/m 24:
gedeeltelijk vervangen daken t.b.v. verduurzamen van
de woningen (03.05.18)
- Machineweg 11: plaatsen mantelzorgwoning (28.04.18)
- Machineweg 56: bouwen paardenstal, paardenbak en
longe (18.04.18)
Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling,
tel. (035) 65 59 557. U kunt geen zienswijze of bezwaar
maken tegen een aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 51a: bouwen van een bedrijfspand
(03.05.18)

Loosdrecht
- De Kreek 19: vergroten woning (26.04.18)
- Moerbeillaan 11: plaatsen dakkapel (02.05.18)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen botenhuis en
beschoeiing met steiger (01.05.18)
- Oud-Loosdechtsedijk 237: plaatsen woonark (26.04.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 237: verleggen bestaande
woonschip (26.04.18)
- Oud-Loosdrechtsedijk 274: plaatsen poort (30.04.18)
- Rading 194: plaatsen lichtmasten langs hoofdveld
(25.04.18)
- Ruysdaellaan 30: plaatsen twee dakkapellen (26.04.18)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 92: uitbreiden woonhuis (25.04.18)
- Wilgenlaan 38: bouwen woning (26.04.18)

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere procedure)
>

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 253: vergroten carport/garage
(01.05.18)
>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
Industrieweg 3: bouwen bedrijfshal
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Besluit omgevingsvergunning
bouwen van steigers, vlonders
en een brug Oud-Loosdrechtsedijk achter 201, 203 en 205 in
Loosdrecht
>

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij op grond van de
artikelen 2.10 en 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 Plassengebied Loosdrecht
2013 voor het bouwen van steigers, vlonders en een
brug op Oud-Loosdrechtsedijk achter 201, 203 en 205
te Loosdrecht.
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende
activiteiten:
1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);

2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c,
Wabo).

Ter inzage
De omgevingsvergunning ligt vanaf 10 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van
Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht. De omgevingsvergunning is digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1696.
OV20Oudlsd2012018-va00. Deze website kunt u ook
benaderen via www.wijdemeren.nl/terinzage.

Beroep
Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit
beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
> Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitbreiden van de
woning Rading 16-16 in Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens zijn om met
toepassing van de artikelen 2.10 en 2.12, eerste lid, onder
a, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen
voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Loosdrecht
landelijk noordoost – 2012’ voor het uitbreiden van de
woning op Rading 16-16 te Loosdrecht.
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende
activiteiten:
1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c,
Wabo).

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ligt vanaf
10 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage in het
gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1 in Loosdrecht.
De omgevingsvergunning is digitaal raadpleegbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.1696.OV24Rading162018-on00.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen
het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een
mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een
afspraak maken met de het secretariaat Fysiek Domein
op telefoonnummer (035) 65 59 557.
Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen de
omgevingsvergunning dient u een zienswijze te hebben
ingediend tegen het ontwerpbesluit.
> Kennisgeving ex artikel 1.3.1
van het Besluit ruimtelijke
ordening inzake voorbereiding
bestemmingsplan “Dorpscentrum Oud-Loosdrecht - De
Porseleinhaven”

In overeenstemming met het bepaalde in artikel 1.3.1 van
het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en
wethouders van de gemeente Wijdemeren bekend dat zij
voornemens zijn te starten met het maken van een nieuw
bestemmingsplan “Dorpscentrum Oud-Loosdrecht - De
Porseleinhaven”.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?
Het geldende bestemmingsplan ”Dorpscentrum
Oud-Loosdrecht” is op 26 februari 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Dit bestemmingsplan is destijds
analoog (uitsluitend papieren versie) vastgesteld en dus
niet digitaal raadpleegbaar. Een bestemmingsplan dient
eens in de tien jaar te worden herzien. Nu deze termijn
nagenoeg is verstreken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld, dat uiteraard digitaal raadpleegbaar is.
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Om welk gebied gaat het?
Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op
het gebied waarvoor nu nog het bestemmingsplan
”Dorpscentrum Oud-Loosdrecht” geldt. De omvang van
het plangebied wordt niet veranderd.

Stukken ter inzage?
Deze kennisgeving is alleen bedoeld om kenbaar te
maken dat het voornemen bestaat de vaststelling van het
genoemde bestemmingsplan voor te bereiden. Er liggen
geen stukken betreffende dit voornemen ter inzage en er
wordt geen gelegenheid geboden om zienswijzen naar
voren te brengen. Daarnaast worden er geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld om advies uit te
brengen over het voornemen.

Festiviteiten
> Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Loosdrecht
- Hilversumsche Mixed Hockeyclub, ’t Jagerspaadje 24
op 20 mei 2018
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Overig

Vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H.J.W.
van Emmerik van de afdeling Fysiek Domein, team Beleid
& Ontwikkeling, telefoonnummer (035) 65 59 444.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Anton Smeerdijkgaarde t.h.v. huisnr. 31: opheffen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband
met omstandigheden belanghebbende (25.04.18)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Nederhorst den Berg
- Vishandel A.J. van Wijk VOF, plein aan de Voorstraat in
Nederhorst den Berg, standplaats vis op zaterdag per 1
mei 2018 (01.05.18)
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.

Nieuwe naamgeving gemeentelijk bouwwerk
>

Persoonsregistratie
> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben wij geen
aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel
2.22 van de wet BRP heeft het college van burgemeester
en wethouders het voornemen het adres ambtshalve te
wijzigen in de Basisregistratie.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.
Het betreft de volgende personen:
K.P. van Houten geboren 14 juli 1989 uit te schrijven per
16 maart 2018 naar Land Onbekend
Asmerom Abraham Girmatsion, geboren 10 december
1983, uit te schrijven per 13 april 2018 naar Land
Onbekend
J. Maciejewski, geboren 23 mei 1973, uit te schrijven per
13 april 2018 naar Land Onbekend
L.K. Piotrowski, geboren 25 juli 1995, uit te schrijven per
13 april 2018 naar Land Onbekend
> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:
R. Bomans geboren 13 februari 1998 uit te schrijven per 9
februari 2018 naar Land Onbekend
K.P. van Houten geboren 14 juli 1989 uit te schrijven per
20 april 2018 naar Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl.

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

Op 17 april 2018 heeft het college van burgemeester en
wethouders besloten de naam Bibian Mentelpier aan de
recreatieve pier in het dorpscentrum van Oud-Loosdrecht (projectnaam Porseleinhaven) toe te kennen.
Op 26 april 2018 is het besluit bekend gemaakt. U kunt
binnen zes weken na de bekendmaking een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders
(9.05.18).
> Wijziging Verordening re-integratie, loonkostensubsidie en
studietoeslag Wijdemeren 2015

De raad heeft op 8 maart 2018 een toevoeging vastgesteld op de verordening re-integratie, loonkostensubsidie
en studietoeslag. Dit heeft te maken met wijzigingen in
de Participatiewet. De doelgroep voor loonkostensubsidie is uitgebreid met jongeren die speciaal onderwijs
hebben gevolgd. Daarnaast is ook de verplichte taakstelling voor beschut werk opgenomen in de verordening.
De wijziging treedt in werking een dag na de publicatie.

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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Samenleving

Door: Niels van der Horst

Vorstelijk ontbijt bij kasteel
NEDERHORST DEN BERG – Een
kleine 200 mensen waren afgelopen zaterdag 5 mei afgekomen op het Bevrijdingsontbijt
op het terrein van Kasteel Nederhorst. De organisatie was in
handen van de Godard Stichting met ondersteuning van
het Wijdemerenfonds.
Doel van de stichting is het organiseren van culturele activiteiten op en rond het kasteel. Zo
wil men bewoners in aanraking
brengen met kunst en cultuur.
De locatie functioneert daarbij als verbindende factor voor
de dorpsgemeenschap. Saskia
Schinck, Joris van Waesberghe
en Jessica Peters-Hondelink zijn
drie enthousiaste vrijwilligers
uit Nederhorst den Berg die
sinds kort in het bestuur van de

Godard Stichting zitten. Zij vatten het plan om een ontbijt op
Bevrijdingsdag te organiseren.
Eerste keer
De stichting is al bekend van
haar jaarlijkse Openluchttheater voorstellingen. “Klopt, en nu
zagen we een kans om ook met
Bevrijdingsdag iets te doen voor
het dorp”, aldus Jessica. “Bevrijdingsdag is een bijzondere dag
en we wilden mensen stimuleren om dit te vieren naast een
dorpsgenoot die je mogelijk nog
niet kent.” Saskia - voorzitter van
de stichting - staat in de buurt en
valt haar bij: “heel leuk dat mensen hier samenkomen, elkaars
hand schudden, zich voorstellen
en zo inderdaad nieuwe mensen
leren kennen.” Ze kijken naar de
gezellige drukte aan de rij tafels

Receptie-/horecamedewerk(st)er
(32 uur) gezocht bĳ de Avontuurfabriek!
Meer informatie?
www.avontuuurfabriek.nl/vacatures

die op de oprijlaan zijn geplaatst.
Sponsors
Hebben jullie nog hulp gekregen? “Ja, onder andere bakkerij
De 7 Heerlijkheden uit Nederhorst, Albert Heijn en café
restaurant Brambergen uit ’s
-Graveland hebben ons tegen
gereduceerd tarief lekkere dingen geleverd,” vertelt Jessica.
Daarnaast was er nog de steun
van Het Wijdemerenfonds. Dit
fonds gaat ook voor verbondenheid en samenzijn binnen
de gemeente. Men zag direct

ANKEVEEN- Nog een maand te
gaan en dan is het weer zo ver,
de leukste zeskamp van Ankeveen. Op zondag 10 juni gaat
het vanaf 11 uur gebeuren, nu
maar hopen op mooi weer.
Wie is er sportief of heeft zin
in een gezellige dag? Je kunt je
inschrijven met het inschrijﬀormulier. Dat vind je op de site van
ASV, onder het kopje ‘nieuws’.

In mei ook elke zondag open
(uitgezonderd 20 mei)
‘s-Gravelandseweg 13, 1381 HH Weesp T 0294 412 636

nu voor

€12,95

Of je haalt het op bij het Wapen
van Ankeveen. Om een team
te maken ben je met 7 personen of meer, van wie minimaal
2 vrouwen en ben je tenminste
14 jaar oud. Inschrijven kost 35
euro per team. Aansluitend is
er een barbecue. Ook als je niet
mee doet aan de Dag van Ankeveen, ben je van harte welkom
om mee te eten. Geef je daar wel
even voor op. Volwassenen: €
12,50 en kinderen slechts 5 euro.
Alle opbrengsten komen ten

Voor mama

eroen

Boerenwit
400 gram

nu voor

€1,00

was het schitterende weer. Al
met al valt te hopen dat het niet
bij deze ene keer blijft want het
idee en de uitvoering waren een
enorm succes.

Doe mee aan Dag van Ankeveen

Zomerbloeiers

Moederdagtaart

aansluiting bij het plan voor
een Bevrijdingsontbijt en zorgde er mede voor dat het gratis
aangeboden kon worden. Wat
ook gratis was en ﬂink bijdroeg,

Aardbeienslof
Met slagroom.
Normaal € 9,95
Bij inlevering van
10 spaarpunten

nu voor

€7,50

Mini
croissantjes
10 stuks

nu voor

€3,70

Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 7 t/m zondag 13 mei.

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum

www.bakkerjeroen.nl

goede aan ASV totaal.
Inschrijven/ betalen
Lever dit formulier vóór 21 mei
in bij Johan Hagen (Frans Fennishof 20) of bij Corine Meisner
(van Blarcumlaan 18). Mailen kan naar corinemeisner@
kpnplanet.nl. Zet daarin: naam
team; contactpersoon; telefoonnummer; barbecuepakket volwassenen en/of barbecuepakket
kinderen. Je kunt contant betalen op bovengenoemde adressen of overmaken op: NL47
ABNA 0434 1338 84 t.n.v. Stichting Beheer Sportaccommodatie. Zet je teamnaam erbij, en
DVA. Deze Dag van Ankeveen
belooft een fantastische Dag van
Ankeveen te worden. Doe mee!

Alzheimer Café
Het Alzheimer Café is een
trefpunt voor mensen met
dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook
hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte
welkom. U staat er niet alleen
voor. Op woensdag 9 mei
gaat het over ‘zaken goed regelen’. 19.30- 21.00 uur; Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum; www.
alzheimercafe.hilversum@
gmail.com
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Ondernemers

Viskraam op zaterdag
NEDERHORST DEN BERG – Vele
Bergers zijn er afgelopen weekend zelf al achter gekomen. We
hebben er op de zaterdag een
viskraam bij.
De Spakenburgse vishandel
Wijkvis verrijkt het Willie Dasplein vanaf nu één keer per
week met vele verschillende
heerlijkheden. Weekblad Wijdemeren wilde daar het ﬁjne
van weten en sprak met Marie

van Wijk.
Hoe hoorde u van ons? “Verschillende klanten die wekelijks
bij ons aan de kraam komen,
vertelden dat zaterdags de viskraam op de brug in Kortenhoef er niet meer stond. De
vergunning van die plek werd
alleen ‘bevroren’ en viel dus af.
Maar toen vertelden ze dat er
in Nederhorst Den Berg op de
zaterdag geen viskraam stond.
En nu staan we hier!” Staat u

Door: Niels van der Horst
nog ergens anders dan in Nederhorst? “Jazeker, wij hebben
standplaatsen in Naarden, Blaricum, Hoenderloo en Schalkwijk.”
Achtergrond
“Ik ben geboren en getogen in
Spakenburg, mijn meisjesnaam
is ook een echte Spakenburgse
naam, namelijk de Graaf. Mijn
beide opa’s waren visboer en
ook mijn eigen vader was visboer, dus de verkoop van vis zit
echt in onze genen. Mijn man
en ik zijn vijfentwintig jaar ge-

Brieven van een dode
KORTENHOEF- Etienne van
den Boogaard, van boekwinkel
CW76 in De Meenthof, Kortenhoef, stelde een lijst samen van
Wijdemeerse auteurs. Vorige
keer stond Johanna Kessler in
de schijnwerper, vandaag: Wim
Heerschop, auteur van de thriller ‘Brieven van een dode’.
Door: Karin van Hoorn
“Ik herinner me mijn moeders
gezang, tijdens het ramen lappen”, vertelt hij aan de eettafel in
het appartement in Veenstaete.
Zijn vrouw zorgt voor koﬃe.
Marieke Korndewal vertaalt. Zij
is Tolk Nederlandse Gebarentaal. Wim Heerschop is doof.
Doof en vrolijk. Zijn lach schalt
regelmatig door de kamer.
“En ik herinner me ook”, zegt hij,
“dat er tegen de deur werd geschopt. 1944. Oorlog. “Wo sind
die Männer”, werd er geroepen.
Dat zijn de twee enige herinneringen uit de tijd toen ik nog kon
horen.”
In 1945, Wim was vijf, kreeg
hij hersenvliesontsteking. Nog
zes andere kinderen kregen die
ziekte. Zij overleden. Wim niet.
Drie dagen coma. Totale doofheid daarna. Ging naar het internaat in St.- Michielsgestel, het
katholieke doveninstituut. Over
die tijd in het internaat schreef
hij zijn eerste boek: ‘Elf jaar en
twee maanden’.
Voor ons op tafel liggen drie
boeken: ‘Elf jaar en twee maanden’, ‘Waarom….? Krijgen stille
moorden toch gehoor’, en ‘Brieven van een dode’. Het eerste is
een boek over zijn ervaringen
in het doveninstituut, de twee
andere zijn thrillers met dove
personages. “Ja, dat vind ik nou
leuk”, zegt hij. “in mijn thrillers
spelen dove personages. Ik wil
dat de gebarentaal bekender
wordt.”
Achtergrond
Schrijven is niet zijn beroep.
Wim naar de graﬁsche school.

Na zijn diploma kreeg hij een
baan bij Drukkerij De Blauwe Wereld (bestaat niet meer)
dankzij papa, die er mensen kende, (“Ik hoefde helemaal niets
te doen”, roept hij schaterend),
daarna bij Ahrend-Globe (bestaat niet meer) om vervolgens
38 jaar te werken bij Drukkerij
Van Wijland in Laren. Daar evolueerde Wim mee met de nieuwe technieken van handzetter
tot desktop-publisher, maar de
liefde voor het handwerk bleef.
Schilderen
Er moest brood op de plank, dus
bleef Wim werken, maar tekenen werd zijn hobby. “Ik ging
vaak naar het Singermuseum
in Laren. Prachtige schilderijen! En toen stond er ineens een
advertentie in de krant voor tekenlessen. Heb ik een paar jaar
gedaan. Daarna ben ik gaan
aquarelleren aan de Gooische
Academie.” Het schilderij in zijn
woonkamer is een landschap
met ondergaande zon en dreigende wolken. “Pastelkrijt”, verklaart hij. “Ik heb mezelf aangeleerd met pastelkrijt te werken.”
In zijn woonplaats Bussum had
Wim een atelier, waar hij naar
hartenlust kon schilderen. Nee,
zijn beroep heeft hij er niet van
gemaakt. Met realistische zelfkennis zegt hij: “Nou, je moet je
wel héél goed onderscheiden,
wil je wat kunnen verdienen. Ik
heb wel geëxposeerd, en ook wel
wat verkocht, maar het is altijd
hobby gebleven.”
In de gang in Veenstaete hangen meer mooie landschappen:
“Veluwe” wijst Wim. “De Witte
Bergen, bij Laren. Olieverf. Heb
ik geschonken aan Veenstaete.”
Schrijven
Zes jaar geleden verhuisde het
echtpaar Heerschop naar Veenstaete. De boekenkast paste niet
meer in het appartement. Soit.
Voor de schilderhobby was te
weinig ruimte. Soit. Van schilderend vertellen is Wim, schijn-
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baar moeiteloos, overgegaan
naar schrijvend vertellen.
“Toen we hier woonden, kwamen herinneringen op aan het
internaat. Ik schreef. En schreef.
En bleef schrijven. Ik kon niet
meer stoppen! Alle herinneringen kwamen boven.”
Toen dat boek af was, wilde hij
meer schrijven. Hij besloot tot
thrillers: “Een beetje spanning
moet er zijn.” Gesticulerend:
“ Ik hou helemaal niet van die
romannetjes, nee, er moeten
dooien vallen.” Geen idee waar
hij inspiratie vandaan haalt. Hij
begint gewoon. Er moeten in elk
geval dove mensen in. Dat is een
zekerheid. En er vallen dooien.
Maar hoe het moordonderzoek
zich ontwikkelt, geen idee. Dat
komt tijdens het schrijven wel.
Soms is Wim zelf verrast door
de dader.
In ‘Brieven van een dode’ weet de
gedode vrouw haar moordenaar
aan de hand van een codetaal
aan te wijzen. Die codetaal was
wel een dingetje. Het duurt ook
wel even voor de moordenaar
ontmaskerd wordt. En ja, een
verrassende moordenaar! En
een lekker boek om te lezen.
Gedisciplineerd schrijft Wim
Heerschop elke dag twee uur.
Het volgende boek is al in de
maak. Eén lezeres heeft hij al: uw
verslaggever. Nu nog een distributeur.
Titel: Brieven van een dode; Auteur: Wim Heerschop; ISBN 97894-022-2058-2

leden begonnen. We hebben
de naam Wijkvis gekozen naar
mijn naam omdat alle vishandels in Spakenburg al zo’n bétje de Graaf heten. Sinds een
jaar heeft mijn oudste zoon het
werk van mijn man overgenomen, omdat die het wegens
ziekte helaas niet meer kan
doen. Ook mijn twee dochters
helpen ieder een dag in de week
mee.”
Lekkernijen
Is er sprake van specialiteiten
bij Wijkvis? “Onze specialiteit
is toch echt zeker onze warme
gebakken en heerlijk gekruide
kibbeling. Ook onze haring is
top en altijd vers van ‘t mes. Al
onze verse vis is altijd dagvers.
Denk aan kabeljauw, zalmﬁlet of bijvoorbeeld scholﬁlet.
Verder maken wij heerlijke en

goed gevulde oven- en wokschotels naar keuze voor onze
klanten klaar. Allemaal vers.”
Nieuwsgierige voorbijgangers
proefden, genoten en kochten
volop van alle lekkernijen. Iedereen was positief over de vis
en het gegeven dat er nu zaterdags een viskraam staat op het
Willie Dasplein. Wijkvis, van
harte welkom!
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Ondernemers
13 Mei

Moederdag
Kom naar de Etos Meenthof
in Kortenhoef.
Voor al uw Moederdagcadeaus.
Alles mooi ingepakt.
Alle mascara’s 2e gratis!
(uitgezonderd Etos en Essence)
Etos Kortenhoef, Meenthof 20, Kortenhoef

ONLINE
OPHEFFINGS
UITVERKOOP
WIJ GAAN VERDER

"MMFFOPQFOPQ
WSJKEBHFO[BUFSEBH
FOEFMBBUTUF[POEBH
WBOEFNBBOE

20/30/50% Korting

Etos Meenthof pakt uit in met
Moederdag
KORTENHOEF- A.s. zondag is
het Moederdag. Die ter ere van
het moederschap altijd op de
2e zondag in mei valt. Moeders
worden op deze dag verwend
en krijgen vaak ontbijt op bed
en cadeautjes. Wilt u moeder
ook verwennen? Dan is een
bezoekje aan de Etos Meenthof
echt de moeite waard.
Joke van As, franchise-ondernemer, met jarenlange Etos- ervaring, weet waarover ze praat. “
Wist je dat Etos staat voor Eendracht, Toewijding, Overleg en
Samenwerking. Dat proberen
we in onze winkel voor 100%
waar te maken.”
Bij Etos kun je terecht voor
de leukste cadeaus. Bij Etos zit
je altijd goed! We hebben ca-

deaus op het gebied van Beauty,
Health, Verzorging of Mama &
Kind, voor zowel een groot als
klein budget. “Met Moederdag
willen we graag uitpakken met
diverse luxe geuren in elke prijsklasse” vervolgt Joke. Als service
naar de klant wordt alles mooi
ingepakt. Laat het mooi verpakken bij de kassa en give it away.

Daarnaast kunt u ook zelf een
fraaie cadeaudoos aanschaﬀen.
Tegenwoordig maakt Etos ook
luiertaarten op bestelling, er
zijn diverse soorten zijn mogelijk. U kunt ook op de Meenthof
terecht voor pasfoto’s die u kunt
gebruiken voor oﬃciële documenten. Stap binnen in de wereld van Etos en geniet!

Jan Akkerman in De Dillewijn
Noordereinde 249, ’s Graveland - www.yandm.nl

Wegens korte vakantie van woensdag 9 t/m
maandag 14 mei gesloten

Gordijnen en raambekleding, Laminaat, PVC,
tapijt, vinyl, Horren en buitenzonwering
Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef
tel. 035-6562680

ANKEVEEN- Jan Akkerman,
een gitaar-fenomeen! Concerten van hem zijn altijd weer
anders: fris, energiek en nooit
voorspelbaar. Als authentieke
improvisator laat hij zien, waartoe hij in staat is en deelt hij zijn
passie voor de gitaar met zijn
vaste bandleden, Coen Molenaar (toetsen), David de Marez
Oyens (bas) en Marijn van den
Berg (drums).
Jan Akkerman, al ruim 50 jaar
een begrip. In die periode deed
hij bijna alles wat een muzikant
graag zou willen doen. Zelfs nu
nog blijft hij zichzelf ontwikkelen en slaat nog steeds nieuwe

muzikale wegen in met hetzelfde enthousiasme dat zo typerend is voor al zijn projecten
tot nu toe.

Kom mee genieten in Theater
De Dillewijn op vrijdag 11 mei.
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: €
25,00 (beperkt aantal zitplaat-
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Muziek
Concert Amicitia op 26 mei

Maestro muziekkaarten in de Meenthof
KORTENHOEF - Zaterdagavond
26 mei is in De Fuik de grote
ﬁnale van Maestro d’Amicitia.
Wilt u kans maken op gratis
toegangskaartjes, open dan de
vakjes van de Maestro muziekkaarten!
Gebaseerd op het gelijknamige televisieprogramma van de
AVRO, ging muziekvereniging
Amicitia in de afgelopen vier
jaar op zoek naar talentvolle
dirigenten. Elk jaar gingen vier
lokale BN’ers de strijd met elkaar aan. Zo stonden in 2014
op de bok SV ’s-Gravelander
André Janmaat, politicus Jan
Verbruggen, dierenarts Madelijn de With en brillenboer Yvar
Steketee. Een jaar later was het
de beurt aan turftrapper André
Koopmanschap, bakker Jeroen
van der Linden, wethouder
Sandra van Rijkom en actieve
oud-Kortenhoever Yvonne Sikking. In 2016 waren het span-

nende tijden
voor
CDA’er
Dik van Enk,
makelaar Rob
Huart, vrijwilliger Henk Kollee en Etienne
v.d. Boogaard
van boekhandel CW ’76. En
vorig seizoen
werd ’t stokje
gezwaaid door
raadslid Rosalie
van Rijn, mondhygiënist Marianne v.d. Velden, Mariette Steenvoorden van Bloemenhuis
Lobelia en Sarina Peelen van
Ismilo.
Grote ﬁnale en gratis kaarten
Alle winnaars pakken nog een
keer de baton op voor de grote
ﬁnale op 26 mei. Wie wordt de
enige echte Grande Maestro
d’Amicitia? Wordt dat Yvar
Steketee (2014), André Koop-

manschap (2015), Henk Kollee
(2016) of Mariette Steenvoorden (2017). U kunt het vanaf
20.00 uur live meemaken in
De Fuik, waar u de kandidaten
mag aanmoedigen en een stem
kunt uitbrengen op uw favoriet.
Toegangskaarten à € 10,00 zijn
telefonisch te bestellen bij Piet
Luijer (06-11436172) of per
mail (amicitia@hetnet.nl). Voor
donateurs geldt de gebruikelijke
kortingsregel.

Als ludieke actie krijgt u vanaf
deze week bij een aantal winkels
in de Meenthof een gratis ‘Maestro muziekkaart’. Op elke kaart
staan vier vakjes die na opening
vier foto’s laten zien. Zijn dat de
afbeeldingen van de vier verschillende maestro kandidaten,
dan kunt u op vertoon van dit
kaartje gratis het concert bezoeken. Een leuke kans dus op
een gezellig avondje uit in eigen
dorp. Mis ’t niet!

Theater Plofhuis 7 ook voor Wijdemeren
Vlakbij de afslag van de N236
richting de ’s-Gravelandseweg
naar Weesp ligt Fort Uitermeer.
Een idyllische plek midden in
het groen en aan de Vecht gelegen. Een ideale plek voor een
hapje en een drankje bij paviljoen Uit & Meer. Of voor een bezoek aan in het 2017 geopende
minitheater Plofhuis 7.
Het oorspronkelijke fort Uitermeer, onderdeel van de Hollandse Waterlinie, verloor zijn
functie en verpauperde lang-

zaam. Een groep roeivrienden,
later verenigd in de stichting
Uiteraard Uitermeer, zag de
wildgroei op het terrein met
lede ogen aan. In 2006 begonnen zij met het restaureren van
het fort en het geschikt maken
van het terrein van Fort Uitermeer voor het zo breed mogelijk uitdragen van cultuur. Sinds
2017 is er ook Plofhuis 7. Het
is een van de acht resterende
kruithuisjes van Fort Uitermeer
dat na restauratie geschikt is
gemaakt als cultuurhuis annex

minitheater.
Kleine voorstellingen
“Plofhuis 7 leent zich voor intieme (kleine) theatervoorstellingen, concerten en lezingen”,
zegt coördinator Joop van
Wijngaarden. “Onze ruimte
is ook te huur voor exposities
of als ruimte voor een familiebijeenkomst.” In Plofhuis 7
houdt Flip van Doorn op 15
mei a.s. een literaire lezing over
de wandelverslagen van ds. Jacobus Craandijk. Van Doorn

Elke Vierveijzer zingt Maarten
van Roozendaal
ANKEVEEN- Helaas was Elke
Vierveijzer in februari ziek,
waardoor de voorstelling in De
Dillewijn niet kon doorgaan.
Op donderdag 17 mei krijgt u
echter opnieuw de mogelijkheid om te genieten van het
liedjesprogramma dat Elke
brengt met liederen van een
van de beste liedauteurs, zangers en componisten die Nederland heeft gekend: Maarten
van Roozendaal. ‘Mooi, mooi.
Om te janken zo mooi!’
Een ‘liedje’ is een deuntje dat
vervliegt. Maar een ‘lied’ kerft
zich voor altijd in je huid. Elke
Vierveijzer zingt, met aan de pi-

ano Michiel Wetzer, een selectie
uit de mooiste liederen van een
man die de kunst van het lied
als geen ander verstond: Maarten van Roozendaal. Niet om te
vervangen, maar om de liederen, zoals hij die zelf selecteerde vlak voor zijn dood, levend
te houden. Van ‘Alsof er niets is
gebeurd’ tot ‘Het te late einde’
en van ‘Mooi’ tot ‘Red mij niet’.
Elke Vierveijzer studeerde af
aan de Koningstheateracademie en was ﬁnalist in het Amsterdams Kleinkunst Festival
2015. De afstudeercommissie
noemde haar ‘een jaloersmakend talent’. Zij maakte in 2015
in Theater De Dillewijn al grote

indruk als halve ﬁnalist van het
Amsterdams Kleinkunst Festival.
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten à
€ 18,00 te bestellen via www.
dedillewijn.nl

vertelt het verhaal van Craandijk en van zijn tijd, van de
ontdekking van het belang van
natuurbehoud en monumentenzorg, de opkomst van nieuwe vervoermiddelen en van het
toerisme. ‘The past is not dead.
It is alive, it is happening in the
back of my head’, luidt de titel
van Theatergroep de Bosjes.
Tussen 27 mei en 2 juni spelen
zij in plofhuis 7. Met een cast
van elf jongeren en een crew
van jong-professionals is er een
poëtische en aangrijpende locatievoorstelling gemaakt over
het kwijtraken van onschuld en
het omgaan met verlies. Meer
info: http://www.uiteraarduitermeer.nl/plofhuis7
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‘Het Gooi Bevrijd’
Zondag 6 mei trok de lange
stoet van ‘Het Gooi Bevrijd’
ook door onze gemeente.
Zo passeerden maar liefst
75 authentieke legervoertuigen, vergezeld van dito
motoren, de Leeuwenlaan in
‘s-Graveland. In het konvooi
reden zelfs veteranen uit de
Tweede Wereldoorlog mee,
wat de tocht extra speciaal
maakte. De oud-militairen
zijn ver in de negentig, maar
reisden graag vanuit Amerika, Canada en Engeland naar
Nederland om de bevrijding
met ons te herdenken en te
vieren.

Cabaret Nigtevecht online
Ook komend seizoen blijft de
pont naar Nigtevecht varen,
speciaal voor de cabaretvoorstellingen. Het programma
van het theaterseizoen 2018
-2019 staat online op www.
cabaret-nigtevecht.nl. Reserveren voor passe partouts
voor vijf voorstellingen voor
het nieuwe cabaretseizoen is
begonnen, een passe partout
kost € 89,-. Kan ook telefonisch op nummer 0294252506, of via het formulier
op de website. De brochure
18-19 is daar ook te downloaden.
Er komen weer topnamen
zoals Patrick Laureij, De
Partizanen, Tim Fransen en
Sandifort en Vrijdag. Traditie is dat het Dorpshuis de
meest veelbelovende jonge
comedian van dit moment
zal presenteren, ditmaal is dat
Janneke de Bijl.

KunstRonde ook in ‘Het Anker’
In het Pinksterweekend van 19
t/m 21 mei gaan de deuren open
van 25 ateliers en 2 galeries tijdens de inmiddels befaamde
KunstRonde Vecht & Plassen.
U kunt uw hart weer ophalen
aan een keur van kunstwerken
van beeldend kunstenaars rondom de Vecht en de Loosdrechtse Plassen. Deze open atelierroute
onderscheidt zich door een hoge kwaliteit en een grote diversiteit aan disciplines.
In jachthaven ‘Het Anker’ te Loosdrecht kunt u terecht voor een
grote overzichtstentoonstelling met werken van alle deelnemende kunstenaars. Een ideale kans om aldaar uw eigen selectie te
maken en zo een persoonlijke route uit te stippelen langs de verschillende locaties. Adres: Oud-Loosdrechtsedijk 117, 1231 LS
Loosdrecht. Openingstijden: tussen 11.00 en 17.30 uur.
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Sport

10e editie Grasbaanspektakel in Hilversum
In 2018 bestaat het grasbaanevenement Hilversum 10 jaar.
Om deze tiende editie op een
bijzondere wijze te vieren gaat
de Stichting Grasbaan Hilversum het evenement nog leuker
maken. Dit jaar is het thema
‘De Amerikaanse Dag’. Line
Dansers, Old American Cars en
The Future Guys zijn met hun
spraakmakende act graag geziene gasten en zullen naast de
11 koersen de middag van nog
meer spektakel voorzien. Deze
unieke middag voor het gezin,
paardenliefhebbers, sponsoren en de lokale politiek, mag u
zeker niet missen.

paarden gaan koersen op de
prachtig gelegen grasbaan aan
de Melkmeent van Harm en
Maartje Jansen te Hilversum.
Het bestuur van de Stichting
Grasbaan Hilversum is trots
dat zij dit evenement 10 jaar
met steun van de gemeente
Hilversum, de vele sponsoren
maar vooral ook het enthousiaste publiek, in Hilversum mogelijk hebben kunnen maken.
Met deze steun stimuleert u
onze Stichting Grasbaan Hilversum enorm en zien wij telkens weer genoeg aanleiding
om dit bijzondere evenement te
blijven organiseren.

Op vrijdag 18 mei zullen de

Tijdens het Grasbaanspektakel

worden elf draverijen gereden
waaronder een duo- koers en
een Monté koers. Een van de
koersen zal speciaal voor een
goed doel worden verreden.
De opbrengst van deze koers
zal dit jaar worden besteed aan
het goede doel Alpe d’HuZes
(KWFkankerbestrijding).
Een tweede steunproject is het
donatieprogramma Kinderen
en Paarden van de Lakota Indianen. En natuurlijk kunnen
de bezoekers genieten van een
Amerikaans hotdog of hamburger en een drankje bij een
van de vele horecapunten. De
koersen zijn professioneel en
onder de verantwoordelijkheid
van het NDR (de Nederlandse

Draf en Rensport)
Ook voor de kinderen zijn er
bijzondere activiteiten zoals het
ponyrijden en het springkussen aanwezig. Dit evenement
is mede tot stand gekomen met

Een show van The Future Guys
medewerking van Stadsfonds
Hilversum. Kijk voor meer informatie op: www.grasbaanhilversum.nl.

Wielerspektakel in Kortenhoef
KORTENHOEF- Zondag 27
mei is het zover. Na een lange periode zonder Ronde van
Kortenhoef is de ronde weer
terug. Het belooft een groot
spektakel te worden. Vanuit
de renners, die zich inmiddels
in grote getale aanmelden,
alsook vanuit de KNWU is men
enthousiast over de locatie, de
medewerking van inwoners,
bedrijven en gemeente maar
zeker ook het parcours.
In de ochtend beginnen we om
10.00 uur met de jeugdrenners.
In de leeftijd van 8 jaar tot en
met 14 jaar wordt er gereden
in verschillende categorieën.
Het is ontwapenend hoe deze
jonge renners de strijd aangaan.
Met verbeten gezichten, grote
ogen en rode wangen ﬁetsen zij
de wedstrijden. Vaak gepaard
gaande met emotie, want winst
en verlies ligt heel dicht bij elkaar bij onze jeugdrenners.

Uw (klein)kind ook
aan het ﬁetsen
Na de jeugdwedstrijden wordt
de Decathlon- dikke- bandenrace gehouden. Deze wedstrijd
is speciaal voor die jongeren
die niet op een raceﬁets mee
willen doen maar op hun eigen
ﬁets. Deze wedstrijd staat open
voor iedereen in de leeftijd van
7 tot 12 jaar. Inschrijven voor
deze wedstrijd kan op de dag
zelf. Deelname is alleen mogelijk voor kinderen zonder
wedstrijdlicentie. Renners van
GWC de Adelaar geven tips en
helpen de jeugd met hun wedstrijd. Alle kinderen dragen een
helm, beschikbaar gesteld door
de organisatie. Alle kinderen
krijgen een herinnering aan
deze Dikke-Bandenrace.
Uw kind of kleinkind ook mee
laten doen? Breng de ﬁets mee
en laat het kind zich aanmelden
op de dag zelf.

De elite tot slot
De senioren strijden in twee
verschillende wedstrijden elk
om de titel ‘Winnaar van de
Ronde van Kortenhoef 2018’.
De twee categorieën ﬁetsen elk
een uur over de grotere ronde
door het dorp heen. Snelheden
die vaak boven de 50 km zullen
zijn. Het is adembenemend hoe
deze renners manoeuvreren, de
strijd aangaan, demarreren en
proberen te ontsnappen. Ook
hier is het ploegenspel, dat we
vaak in grotere wedstrijden
zien, van toepassing. Er zullen
vele landelijke en regionale toppers aan de start verschijnen.
Mis het niet
Mede door de inzet van veel
vrijwilligers, de deelnemers,
bedrijven en de gemeente is er
een mooie basis gelegd voor
een wedstrijd en veel activiteiten rondom het ﬁetsen. Kom
kijken, geniet van de renners.

35+ voetbal bij V.V. Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG- Na
het succes van vorig jaar is de
laatste editie van het seizoen
35+ Voetbal wederom op zaterdagmiddag, 26 mei a.s. Traditiegetrouw is deze editie ook
voor het gezin.

vaders om vervolgens heerlijk
te kunnen genieten van het
buﬀet. Ook aan de kinderen is
gedacht, we hebben een springkussen en er is iemand van
de Knutselkantine die komt
schminken.

Na het toernooi zal een heerlijke maaltijd bereid worden, deze
keer verzorgd door Sem Harten en zijn team, o.a. bekend
van Restaurant Brambergen en
Restaurant Heidezicht. Hierbij
is uiteraard de hele familie van
harte welkom, zodat ze eerst
kunnen genieten van de voetbalkwaliteiten van de partners/

7x7
De voetbalopzet van deze middag is gelijk aan die van de vorige edities. Het is een onderling
7x7 toernooi, waarbij eenieder
3 wedstrijden van 25 minuten
zal spelen. De eerste wedstrijd
zal om 17.00 uur starten. Inschrijven kan via mailadres:
vvn35@outlook.com.

Vermeld bij het inschrijven
graag je naam, telefoonnummer en geboorte datum. Inschrijfgeld bedraagt € 15,- dit
is incl. eten, partners € 10,- en
voor de kinderen (t/m 12 jaar)
€ 5,- p.p. Alleen voetballen kan
natuurlijk ook.
De organisatie heeft zichzelf dit
seizoen wederom het ambitieuze doel gesteld om 6 teams bij
elkaar te krijgen, wat een hele
uitdaging zal worden. Vandaar
dat we ook jullie hulp vragen
om zoveel mogelijk 35+ ‘voetballers’ te activeren en zich te
laten inschrijven.

Onze vrijwilligers, te herkennen aan de gele hesjes met ons
logo, helpen u met oversteken
en alle andere vragen.
Vooraf nog speciale vragen of
onzekerheden? Mail naar eve-

In 1973, Fedor den Hertog
en Gerrie Knetemann op kop
nement@gwcdeadelaar.nl en
we nemen uw vraag in behandeling.

ASV verblijd met gift
ANKEVEEN - De Stichting Beheer Sportaccommodatie Ankeveen heeft een mooie gift
ontvangen uit de nalatenschap
van de heer Jacob Hagen.
De heer Hagen is eind maart
2018 op 91-jarige leeftijd overleden. Hij was getrouwd met
Diny, die enkele jaren geleden
is overleden. Zij hadden geen
kinderen. Jacob Hagen heeft
samen met W. de Kwant en J.
Booy de Sportstichting Ankeveen opgericht, een voorloper
van de Stichting Beheer Sportaccommodatie Ankeveen, die
tegenwoordig ASV Totaal wordt

genoemd. De stichting heeft als
doel dat er altijd sport bedreven
en beleefd kan worden in ons
mooie dorp. Jacob Hagen was
jarenlang voorzitter van ASV ’65
voetbal en gastheer bij de thuiswedstrijden. De vooruitziende
blik van de heer Hagen heeft er
mede voor gezorgd dat we nog
steeds een prachtig sportcomplex hebben in ons eigen dorp.
ASV bedankt de heer Hagen dat
hij in zijn testament aan ons gedacht heeft en wenst zijn familie
veel sterkte met het verlies.
Op 23 mei 2016 vierde Jacob
Hagen zijn 90e verjaardag
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Voetballen in ’s-Graveland

Voetbaldagen groot succes
Het waren weer vier fantastische voetbaldagen in de laatste
week van de mei vakantie. Een
blauwwitte zee van 140 jongens en meisjes die net als de
45 trainers in nieuwe kleding
waren gestoken door ThuizBij Kinderopvang. Tussen de
trainingen door werd de energie op peil gebracht door 30
vaders en moeders die mede
dankzij Albert Heijn Hilversumse Meent lekkere lunches en
tussendoortjes serveerden.
De slotdag op donderdag was
een echt voetbalfeest met een
voetbalcircuit verzorgd door
Arno Splinter Sport Events en

Michiel Koudijs Makelaardij.
We kijken uit naar de 7e editie
in 2019.
Vrouwen
Vr1 beleefde een prettig bezoek aan GeuzenMiddenmeer.
Dankzij vier doelpunten (waaronder een hattrick) van Gitta
Hekman, zegevierde het team
van Daan Verdam en Stefan
Burrekers met 1-4.
Jeugd
Met nog maar een paar wedstrijden te gaan zit de competitie in de slotfase. Welke
teams kunnen nog kampioen
worden? JO15-2 houdt nog

een kansje op het kampioenschap door een 10-0 zege op
Eemnes JO15-3. JO12-1 speelde niet, maar met een tweede
plaats maken zij ook nog kans
op de titel. Een grotere kans
daarop heeft JO12-2 dat drie
punten ‘los’ is van nummer 2:
Loosdrecht. JO10-3 verdedigt
aanstaande zaterdag tegen
Olympia hun koppositie en
MO11 is heel dichtbij het kampioenschap. Zeker na de 6-0
overwinning op Waterwijk van
afgelopen zaterdag.
Komend weekend
Nadat het twee weken rustig
is geweest op zaterdag, is het

Voetballen in Nederhorst

Vierde haalt uit met 5-1 winst
Na twee nederlagen op rij tegen Baarn-2 heeft het vierde
goede zaken gedaan in de uitwedstrijd in en tegen Soest.
Door een fraaie, verdiende en
ruime 5-1 overwinning gaan de
Bergers ook op de ranglijst hun
tegenstander voorbij.
Nederhorst-3 heeft genoten
van het mooie weer maar kon
het niet bolwerken tegen een
goede tegenstander. In Amsterdam verloor men dan ook
verdiend met 5-1 van Geuzen-

Middenmeer

loor het met 10-2 van Hertha.

Jeugd
Ook bij de jeugd maar een beperkt programma vanwege
de vakanties. JO15-2 won opnieuw en versloeg in Almere
AS’80 JO15-6 met 6-1. Door de
overwinning stijgen ze naar een
mooie 4e plaats op de ranglijst.
Door Zuidvogels JO11-2 met
5-2 naar huis te sturen pakte
de JO11-1 de koppositie op de
ranglijst. De JO11-2 ging helaas
fors onderuit in Vinkeveen ver-

Programma
Vanwege de vakanties worden er de komende week op
verschillende avonden inhaalwedstrijden gespeeld om het
competitieprogramma tijdig
afgerond te krijgen. De toernooien staan weer voor de
deur. De competities lopen al
snel naar het einde. Dit betekent voor alle jeugdteams weer
meedoen aan diverse toernooien. De belangrijkste is natuur-

Wijdemeren in Beeld

komende zaterdag weer lekker
druk met maar liefst 17 wedstrijden. Het eerste elftal speelt
zondag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Fortius
komt op bezoek voor de wedstrijd die gewonnen moet worden om de nacompetitie te ont-

lopen. Op zondag spelen ook
het 3e, 4e en 35+ thuis.
Informatie over de S.V. ‘s-Graveland
www.svsgraveland.nl / facebook.com / @svsgraveland /
info@svsgraveland.nl

lijk het jaarlijkse slottoernooi
op ons fraaie sportcomplex
Meerzicht. Dit KIA Marant Nederhorst jeugdtoernooi staat
gepland voor 9 juni.

mei kan je weer veel wedstrijden bekijken. Zo spelen alle
senioren op zondag een thuiswedstrijd. Het eerste speelt dan
thuis tegen MSV’19 uit Montfoort. Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook.

VVN Multinal Voetbal Event
Dit groots opgezette toernooi
met feestavond op de vrijdag,
waaraan deelgenomen kan
worden door 7 -tallen zowel
op prestatie als op recreatief niveau wordt gehouden op 22 en
23 juni. Kijk op de site en schrijf
je in waarbij ook damesteams
van harte welkom zijn.

Kort nieuws
We gaan weer gezellig klaverjassen in de sportkantine de
Blijk op dinsdag avond van
20.00 tot 22.30 uur vanaf 19
september tot mei/juni. Nieuwe
leden van harte welkom

Vol programma
In het weekend van 11 en 12

Een groep parochianen vierde het 90-jarig bestaan van de
St.-Martinuskerk te Ankeveen met een ontbijt in de zon.

Elke 1e woensdag v.d. maand
van 14-17 uur: Repaircafé
Wijdemeren. In de Brasserie
van Veenstaete te K’hoef. Weggooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl
of
bel: Marjolijn Bezemer: 0648545227.
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