
KORTENHOEF- Of de brand-
weerveteranen die zaterdag 
16 juni bijeenkomen voor een 
reünie het met hem eens zijn, 
is onzeker. Maar Maarten Stein-
kamp is ervan overtuigd dat de 
brandweer anno 2018 veel leu-
ker is dan vroeger.

En Maarten is toch ook een er-
varingsdeskundige die al vanaf 
1981 met tussenperiodes ac-
tief is bij de post ‘s -Graveland. 
“Het werk is veel gevarieerder. 
Je leert er een heleboel interes-
sante dingen bij en de werkom-
standigheden, de uitrusting en 
materialen, worden steeds be-
ter.” Toen de 56-jarige zich als 
jongeling meldde bij comman-
dant Cor van de Velden was 
het een fraaie mix van oudge-
dienden als Adriaan Rozendaal, 
Johan Pot en jonge honden als 
Jan Spaargaren, Johan Linden-
berg, Dirk van den Broek, de 
gebroeders Van den Pol en niet 
te vergeten Henny de Haan. “Je 
moest toen heel vaak ‘slangen 
gooien’, kilometers en je mocht 

in het begin niet uitrukken. Dat 
wilde je juist, maar de opleiding 
was verspreid over minstens 
3 jaar.” Maarten heeft  nog fan-
tastische herinneringen aan 
Loosdrechter Jan Lam die hem 
als keiharde instructeur leerde 
lopen met een ademluchtappa-
raat. “Ik deed het omdat ik het 
fi jn vond om samen iets voor 
elkaar te brengen, om mensen 
op een heel slecht moment te 
helpen. Ook in het dagelijkse 
leven gebruik ik een aanpak 
die ik nooit meer zal afl eren: 
het BOB- principe, vorm een 
Beeld, maak een Oordeel en 
Besluit.” 

Werkplek
Brandweerman zijn zit in je. 
Daarvan kan Steinkamp ge-
tuigen. Als mede-eigenaar van 
o.a. Jamin, Multivlaai en CNR 
Records, valt hij tijdens verga-
deringen zijn medewerkers re-
gelmatig lastig met brandweer-
termen ‘hakken in vakken en 
zagen in lagen’.  Overigens kan 
Maarten gedurende twee dagen 

per week zijn zakelijke beslom-
meringen uitvoeren op een 
werkplek in de kazerne aan de 
Eslaan, wanneer hij dagdienst 
heeft . Is er een alarm, dan vliegt 
hij uit en laat soms zijn zaken-
relaties in verbijstering achter. 
Op de Eslaan zijn ze er trots op 
dat de ’s-Gravelandse post de 
snelste uitrukker is van de re-
gio. Elk uur van de dag zijn er 
vier tot zes man paraat om een 
brand of een andere calamiteit 
te bestrijden. 

Meer dan blussen
“Het werk is zoveel interessan-
ter. Veel meer dan een brand 
blussen. Ik was laatst op de 
Harskamp bij een cursus Ter-
rorisme Gevolgen Bestrijding. 
Ongelofelijk wat een profes-
sioneel geheel waaraan de 
brandweer ook zijn steentje bij-
draagt.” Volgens Maarten zijn 
Gevaarlijke Stoff en (met wiet-
plantages, xtc, chemisch afval 
e.d.) en de aanpak van branden 
van elektrische auto’s nieuwe 
elementen. “Je ontdekt zoveel, 
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‘Brandweer veel
leuker dan vroeger’

S.V. ’s-Graveland – Berkhout
De laatste offi  ciële wedstrijd van het seizoen is ook de belang-
rijkste. Aanstaande zondag speelt S.V. ’s-Graveland om lijfsbe-
houd in de 4e klasse. In die strijd is alle ondersteuning welkom. 
Het elft al lijkt er klaar voor te zijn na goede oefenwedstrijden 
tegen Nederhorst (vorige week) en TABA (afgelopen zondag). 
Desondanks is alle steun welkom. Zondag 10 juni, aanvang 
14.00 uur. Sportcomplex Berestein.

‘Brandweer veel
leuker dan vroeger’

waarbij er regelmatig een raak-
vlak is met de criminaliteit. Dat 
is even schakelen.” Maarten 
Steinkamp mag dan vanaf de 
daken roepen ‘Kom erbij’, maar 
het loopt niet storm met het 
aantal potentiële spuitgasten. 
“Er worden aan vrijwilligers 
fysiek dezelfde eisen gesteld als 
beroeps en dat is pittig. Je moet 

continue bijleren, je moet twee 
keer per jaar een proeve van 
bekwaamheid afl eggen. Plus 
dat de uitruktijden steeds snel-
ler zijn. Dat kan werknemers 
op grotere afstand wellicht af-
schrikken.” Er is geen ‘pensioen’ 
leeft ijd meer. Zolang je voldoet 
aan de test mag je meedoen. 

Lees verder op pagina 2
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RK Kerk Wijdemeren
◗ H. Antonius   
 Zo. 10 juni: 09.30 uur: w&cv.

 W. Balk, W.v.L. en Toontje Hoger,
 Wo. 13 juni: 09.30 uur: euch.

 J. Dresmé. 
◗ St. Martinus     
 Vr. 8 juni: 09.30 uur: w&cv.

 W. Balk,
 Zo. 10 juni: 09.30 uur: w&cv.

 Liturgiegroep; Maria-Martinus,
 Wo. 13 juni: 19.00 uur: w&cv.

 W. Balk.
◗ OLV Hemelvaart 
 Za. 9 juni: 19.00 uur: euch.

 J. Dresmé.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk  
 Zo. 10 juni: 10.00 uur:   

 Ds. A. Parmentier.
 16.00 uur: Praisedienst;
 Oscar Griffioen.
◗ De Graankorrel   

 Zo. 10 juni: 10.00 uur: 
 Dhr. R.J. van Duijn.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 

 Zo. 10 juni: 10.00 uur: 
 Prof. dr. W. Balke; ‘s-Gravenhage.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  

 Zo. 10 juni: 09.30 uur:  
 Ds. E.E. Bouter; Overberg.
◗ Oec. Streekgemeente  
 Oude Kerkje K’hoef   

 Zo. 10juni: 11.00 uur:
 Fride Bonda.

Streek Gemeenten 
◗ Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 10 juni: 10.00 uur:  
 Br. G. van Emmerik
◗ Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 10 juni:  10.00 uur: 
 Ds. G. Hagens,
 15.00 uur: Ds. Klaas de Vries.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

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

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam

en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16

C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62

L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03

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

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

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

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28

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

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Versa Mantelzorgondersteuning 035 - 697 00 50

Klusjesteam Kortenhoef  035 - 6561860

Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001

Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767

Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:

KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750

Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965

Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785

In de Heksenketel 035 - 5338982

Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260

Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035

Eigen&Wijzer BSO Ankeveen & PSZ/PO Knuttegrut 06 - 22301476

Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343

Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949

Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381

Scholen:

Warinschool 0294 - 251351

Mr. Kremerschool 0294 - 251522

Jozefschool 0294 - 253336

Curtevenneschool 035 - 6561019

De Regenboog 035 - 6560408

Joseph Lokinschool 035 - 6561370

St.-Antoniusschool  035 - 6561067

Gemeente 

Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035

Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844

Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht

Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl

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

Sport

Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066

Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

WANNEER TIJD WAT WAAR
26/05- 17/06 11.00 u. Expositie Janus de Winter Oude School, Kortenhoef
wo. 06 juni 13.00 u. Skûtsjesilen Het Witte Huis, Nw. Ldr.
do. 07 juni 20.00 u. Antonius Klaverjassen ’t Achterom, Kerkln. K’hoef
do. 07 juni 20.00 u. Commissie over Kernenbeleid Rading 1, Loosdrecht
vr. 08 juni 20.00 u.  Defi lé avondvierdaagse Kwakel-Kerklaan Kortenhoef
9/10 juni 12.00 u. Presentatie Galerie Eewal  Kasteeltuin Nederhorst, NdB.
za. 09 juni 12.00 u. Kerken Nederhorst den Berg open Willibrord- en OLV- kerk
zo. 10 juni 11.00 u. Dag van Ankeveen, zeskamp  ASV- velden
zo. 10 juni 14.30 u. Vaartconcert Ensemble M. Scarlat t.h.v. Emmaweg 20, K’hoef
zo. 10 juni  16.00 u. Praisedienst Willibrordkerk, NdB
di. 12 juni 19.30 u. Dorpsbijeenkomst Energietransitie Kantine VVN, Meerzicht, NdB.
vr. 15 juni 20.15 u. Concert Van Baerle Trio Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
16/17 juni 12.00 u. Presentatie Galerie Eewal  Kasteeltuin Nederhorst, NdB.
za. 16 juni 11.00 u. ASV Petanque toernooi Sportcomplex ASV
za. 16 juni 12.00 u. Kerken Nederhorst den Berg open Willibrord- en OLV- kerk
za. 16 juni 09.00 u. Zomerspektakel (Braderie, enz) Centrum NdB. 
za. 16 juni 22.15 u. Midzomernachtloop (meer starts) NM Bez. Centr, Noord 54B, Gr.
zo. 17 juni 13.00 u. 32e Sprinttriathlon (Zomerspektakel) Nederhorst den Berg
zo. 17 juni 15.30 u. Concert pianist Hannes Minnaar Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
ma. 18 juni 12.30 u. Inschrijven Ouderentocht Kortenhoef Veenstaete, ingang Oost
di. 19 juni 20.00 u. Gemeenteraad Rading 1, Loosdrecht
do. 21 juni 20.00 u. Consultatie Berenschot (fusieproces) Rading 1, Loosdrecht
za. 23 juni 12.00 u. Kerken Nederhorst den Berg open Willibrord- en OLV- kerk
zo. 24 juni 13.30 u. Jeugdtheater Meneer Monster Kasteeltuin Nederhorst, NdB.

Activiteiten agenda

 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
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PolitiekPolitiek Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- De gemeente-
raad van Wijdemeren toonde 
zich kritisch over de fi nanci-
en van de Veiligheidsregio 
(o.a. brandweer). Zowel op de 
jaarstukken 2017 als op de 
begroting 2019 heeft de raad 
een zienswijze ingediend. Met 
dank aan Gert Zagt van De Lo-
kale Partij die de tekst had ge-
schreven.
Burgemeester Ossel zei dat het 
college het niet nodig vond een 
bezwaar in te dienen op de jaar-
cijfers 2017. Hij herkende welis-
waar de kritiek, maar wees erop 

dat het fi nanciële ver-
mogen bij tegenvallers 
was gesteld op 100%, 
dat wil zeggen dat 
alle risico’s op hetzelf-
de moment kwamen. 
Nu dat was terug ge-
schroefd naar 30% was 
het zgn. ‘weerstands-
vermogen’ op peil. 
Gert Zagt wilde echter 
de kritiek ‘handen en 
voeten’ geven. De accountants-
verklaring was onderweg, maar 
niet formeel bij de stukken. Dat 
kon ook absoluut niet, meende 

hij. Daarin gesteund door VVD 
‘er Michiel van Balen. De raad 
ondersteunde Zagts zienswij-
ze unaniem, want men maakt 

zich zorgen over toekomstige 
fi nanciële scenario’s waarbij de 
gemeente mogelijk fors extra 
moet meebetalen aan de Veilig-

Gemeenteraad bedankt Gert Zagt

heidsregio. V.w.b. de begroting 
2019 meent Wijdemeren dat 
de gemeentelijke bijdrage aan 
de Veiligheidsregio niet verder 
mag stijgen, met uitzondering 
van loon- en prijscompensatie 
en dat de uitwerking van de 
thema’s niet mag leiden tot een 
verhoging van de bijdrage van 
2019.

DLP-fractie: Alette Zandbergen, 
Gert Zagt, Renée Wijnen 

en Olivier Goetheer 
(foto: Douwe van Essen) 

•  Dik van Enk (CDA) zal na-
mens Wijdemeren plaatsne-
men in de Plassenraad die 
over het beheer van de Loos-
drechtse plassen gaat. Breu-
kelevener Michiel van Balen 
(VVD) wordt zijn vervanger. 
In het bestuur zal wethouder 
De Kloet zitting nemen, en 
dan zal Joost Boermans zijn 
plaatsvervanger worden;

•  Binnenkort komen de data 
naar buiten wanneer onder-
zoeksbureau Berenschot dat 
voor de provincie Noord-Hol-
land de fusie met Hilversum 
begeleidt, de inwoners en on-
dernemers zal raadplegen. Op 
dinsdag 19 juni staat voorals-
nog het overleg met de raad 
op de agenda;

•  Op Koningsdag en Bevrij-
dingsdag mag de geluidsca-
paciteit niet hoger zijn dan 60 
DB. Dat komt in de APV te 
staan. Het gemeentebestuur 
wilde een verhoging naar 80 
DB toestaan, maar Olivier 
Goetheer van De Lokale Par-
tij had gedegen onderzoek 
gedaan en vond  de argu-
mentatie niet sterk. Hij werd 
daarin gesteund door VVD, 
D66 en PvdA/ GrL. Overi-
gens hoeven de Loosdrechtse 
Feestweek, de SFG Feesttent 
en het Zomerspektakel zich 
geen zorgen te maken over 
deze regels en ook niet over 

de sluitingstijd. Dat blijft  ge-
woon 01.00 uur; 

•  De hele raad steunde het 
amendement waarbij het ver-
boden is ballonnen op te laten 
stijgen, althans de onbeman-
de waarbij de richting en/ of 
hoogte niet door menselijk 
ingrijpen wordt bepaald. De 
gevolgen van deze plastic 
soep zijn te ernstig om deze 
traditie te handhaven; 

•  B&W ontvingen de opdracht 
om te onderzoeken of ver-
plichte ruiterpaden en hon-
denuitlaatgebieden mogelijk 
zijn. Dit in het kader van de 
enorme overlast met ont-
lasting. De vervuiler betaalt 
moet het principe worden;

•  Burgemeester Ossel erkende 
dat Wijdemeren moeite heeft  
met handhaven. “We zitten 
op de rand” zei hij. Met die 
opmerking wilde hij geen sig-
naal uitzenden om toch extra 
geld te reserveren om nog een 
BOA aan te stellen; 

•  Financieel wethouder Jan 
Klink stelde dat het ‘weer-
standsvermogen’ op peil is. 
Wijdemeren kan onverwach-
te tegenvallers opvangen. Er 
komen op termijn grote uit-
gaven aan die de capaciteit 
zullen doen slinken. Klink 
antwoordde echter ferm, dat 
hij maatregelen zou treff en 
om toch boven de weerstand-

snorm te blijven; 
•  De raad bleef enthousiast 

over de 23 tiny houses op de 
Dennenlaan in Loosdrecht. 
Wethouder Van Rijn schat-
te dat de huur tussen 500 en 
550 euro zou bedragen. Meer 
hoogbouw wilde ze niet i.v.m. 
de omwonenden. “Ik kan niet 
wachten op meer locaties” zei 
ze als reactie op een vraag 
daarover. Overigens matigde 
mevrouw Van Rijn de blijd-
schap, want woningbouwver-
eniging Gooi en Omstreken 
moet nog een haalbaarheids-
onderzoek afronden;

•  Aan het eind van de gemeen-
teraad was de maximale 
spreektijd (15 minuten) van 
De Lokale Partij overschre-
den, maar had D66 nog 14,30 
minuten over, PvdA/ Groen-
links had nog 4.42 minuten in 
reserve;

•  Door het staken der stemmen 
worden de vragen van Alette 
Zandbergen (DLP) over een 
bestemmingsplanwijziging 
Nieuw Loosdrechtsedijk 198 
verschoven naar de volgende 
gemeenteraad. Vooral CDA 
en Dorpsbelangen hebben 
geen zin om alles naar boven 
te halen in dit langlopende 
dossier. Het zou gaan om za-
ken van ongeveer 12 jaar ge-
leden. 

Gemeenteraad in het kort

Uit recente cijfers op de AD Mis-
daadmeter 2017 blijkt Wijde-
meren een van de lichtgroene 
plekken op de kaart van Neder-
land. 

Onze gemeente staat op plaats 
285, nog lager dan in 2016 (281). 
Er waren in 2017 in Nederland 
388 gemeenten. Het kan nog 
veiliger, zo staat Woudrichem 

op 384 en Tubbergen op 383. 
Hilversum is rood op de 34e 
plek, Gooise Meren (Bussum 
e.a.) scoort 77, het kleine Weesp 
is ook veel crimineler met een 
103e positie en dorpen als Loe-
nen, Vreeland horen bij Maars-
sen en staan daardoor op de nr. 
144. De procenten in de laatste 
kolom zijn uiteraard vanwege de 
lage aantallen weinig zeggend.

Delict  2017  2016  verschil (%)
Woninginbraak  44  52  -15,4
Inbraak schuur  17  12  41,7
Autokraak  61  63  -3,2
Autodiefstal  15  5  200,0
Bedreiging  12  25  -52,0
Mishandeling  29  30  -3,3
Vernielingen  87  113  -23,0
Straatroof  1  1  0,0
Overvallen  0  0  0,0
Zakkenrollen  1  6  -83,3

Weinig criminaliteit in Wijdemeren

Vervolg van pagina 1

Vanaf 18 jaar
Dus kan iedereen vanaf 18 jaar 
zich aanmelden.  Wel vindt er 
na de inschrijving een scree-
ning plaats of je geschikt bent. 
Tegenwoordig kun je tijdens je 
tweejarige opleiding al direct 
mee in de spuitwagen als as-
pirant-brandweerman. “Juist 
die uitrukken motiveert jonge 
mensen. Het is echt een mach-
tig vak.” Hoewel de Wijdemeer-
se posten hard moeten werken 
om het aantal brandweerlui 
op peil te houden, is het en-
thousiasme in de drie nieuwe 
kazernes in Loosdrecht, Neder-

horst den Berg en ’s-Graveland 
onverminderd groot. “Zonder 
vrijwilligers kan het niet. Een 
complete beroepsbrandweer is 
veel te duur, de kosten zouden 
2,5 keer zo hoog zijn.” Maar-
ten geeft  aan dat in Nederland 
binnen 5 minuten zeker 10.000 
brandweermensen op de been 
kunnen worden gebracht. “Dat 
is toch uniek, dat willen we 
toch niet missen?” Steinkamp 
zou pagina’s kunnen vullen 
met brandweerstory’s. Eentje 
dan: “De mooiste was wel op de 
Klapbrug in het gesloten café-
tje van Gekke Gijs. Wij met veel 
moeite naar boven, trap afge-
sloten. Wat bleek? Lag die Gijs 
buiten in de berm zijn roes uit 
te slapen.”
Maarten Steinkamp woonde in 
Kuala Lumpur, New York, Lon-
den en is nu weer terug in het 
dorpje Kortenhoef sinds 2014. 
“De cirkel is rond. Veel gezien 
en meegemaakt, maar samen 
met je maten mensen in nood 
helpen in je eigen gemeenschap 
blijft  toch het allermooiste.” 

Lijkt het je wat, brandweerman/ 
vrouw worden? Bel postcom-
mandant Johan Landwaart: 
06- 10 31 83 69. Of kijk op: 
www.brandweergraveland.nl 

‘Brandweer veel 
leuker dan vroeger’
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Wijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 

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

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

035-6562319/ 0626252434

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

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

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

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

@: info@harrit.eu
 

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

035-6566623 

Glazenwasserij E. de Boer
06-55390254

edeboerglazenwasserij.com

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

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 106, 
Ned. Den Berg. 0294-251451.

RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

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

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

Vrijblijvende off erte

ARENS MAKELAARS NVM
NEDERHORST DEN BERG
AAN- VERKOOP TAXATIES

TELEFOON 0294 - 746 941

Te koop droog 
berken haard hout.

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

06-2266 4828
LLF@live.nl

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

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@verhui-
zers.nl

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

aanleg/onderhoud, weghalen 
bomen/stoppels, verhakselen 
tuinafval. Bel 06-43086321. 

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en reparaties 
klaar terwijl u wacht (ind. moge-

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

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!! 

GRATIS waardebepaling???
035 - 656 0235

GRATIS FEESTZAAL BUSSUM
INFO 0653319921

Toekomst in de autotechniek? 
Kom werken bij

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of

kom langs in Nederhorst.

ENERKI SPA zoekt nieuwe
collega-ondernemers. 

Informatie www.enerki.nl 
info@enerki.nl 0651360992

Heerlijk weer? DeTUIN in!
TUINGEREEDSCHAP BOT?

Laat het slijpen! HAGEN- 
gereedschapslijperij. 

Trapgans 2A Ankeveen

Stage plek of vakantiebaan? 
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn. 
Bel 0294-252325 of 

kom langs in Nederhorst. 

Geen/halve wenkbrauwen ?
Microblading is de oplos-
sing. Ideaal op vakantie.

Pijnloos en 1 jaar gar.
Nu Eur. 225,= Ned d Berg

Tel. 06 265 169 22
www.babsinksaloon.nl

GGD goed gekeurd 

Handig met auto’s?
Kom werken bij 

Vakgarage Richtlijn.
Bel 0294-252325 of

kom langs in Nederhorst. 

PHONEU.NL & GOOITECH.NL
WIJ BIEDEN ABONNEMENTEN

KPN, T-Mobile, Vodafone,
Ziggo, Telfort, Tele2 etc

ADVIES/VERKOOP/REPARATIE
Smartphone, PC, Tablets,
onderhoud en accessoires
Koffi  e & Th ee staat klaar

NOORDEREINDE 9, ‘s-GRAVELAND

Ma-Vr 9-17   TEL 035 760 44 22

Sleutel
Service

Online zoeken
En ook  boeken!

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

Professioneel Autowassen
Aan Huis op locatie!

www.ecowash-hilversum.com
06 47 085 157

Telegraaf zoekt bezorgers 
in Nederhorst en Vreeland

250 euro per maand
www.bezorgdekrant.nl

Pedicure in Ned. den Berg
VOETZORG REEHORST

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

TE HUUR AANGEBODEN 
in Nederhorst den Berg 

140m2 opslag / bedrijfsruimte
op afgesloten terrein

Loods is voorzien van water, 
electra en 2 overheaddeuren. 

€ 750,-    06-54271409

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

2 Rookstoelen Te Koop
100 jaar oud 06 53 54 38 26

Telescopische glasbewassing

Postbus 104

1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T

06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Programma GooiTV
Vanaf 6 juni zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
TV Magazine met onder andere een voorbeschouwing op de 
wereldbarbecue, informatie over de AED, een reisje met de Zon-
nebloem en Kort Nieuws. In Gesprek met de Burgemeesters van 
Hilversum en Gooise Meren. RegioHub gaat over projecten in Kor-
tenhoef die opgezet zijn door de Stichting De Appelboom.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 

(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl

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

RESTAURANT        UITSPANNING         PARTYCENTRUM         VERGADEREN
                       We zijn donderdag tot en met zondag open.
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Natuur Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG- “Ik 
ken dit gebied op mijn duimp-
je. Ik kom er al van kinds af 
aan. Vroeger zat het hier vol 
met weidevogels. Nu is er niets 
meer over van het bloemrijke 
grasland. Ik kom op voor de 
grutto die hier totaal verdwe-
nen is. Die stilte, dat doet pijn 
aan je oren.” Aan het woord is 
Roelof Pos die op 4 juli zijn be-
zwaren tegen het plasdras ma-
ken van 7 ha. poldergebied bij 
de Rechtbank Midden Neder-
land (Utrecht) wil bepleiten. Bij 
de gemeente Wijdemeren en 
Natuurmonumenten vindt hij 
geen gehoor. Roelof Pos zoekt 
steun. 

Aan de overkant van het Hilver-
sums Kanaal bij Fort Uitermeer, 
achter de molen van Gabriël, 
heeft  Natuurmonumenten een 
fl inke lap grond afgegraven en 
door peilverhoging omgezet in 
plasdras, met een laagje water. 
“Weer een stuk bloemrijk weide-
gebied naar de Filistijnen” meent 
Roelof Pos “Het wordt een grote 
wildernis, met riet en opgescho-
ten wilgenhout. Geen habitat 

meer voor de weidevogels. Je 
ziet ze niet meer, de tureluur, 
leeuwerik of grutto. Af en toe 
zie ik nog een enkele kievit.” De 
grutto was volgens Pos op grote 
schaal aanwezig in de polder. Als 
er iemand over mee kan praten, 
dan is hij het wel. Al vanaf be-
gin jaren ’60 ziet Pos de natuur 
in dit gebied zich ontwikkelen, 
de laatste decennia op negatieve 
wijze, meent hij. Hij heeft  vanaf 
1974 een jachtvergunning in de 
Meeruiterdijkse polder. De 6 ha. 
plasdras grenst aan deze en de 
Kortenhoefse polder. Minstens 
drie keer per week wandelt Pos 
door het gebied. Hij constateert 
tot z’n spijt: “De grutto staat nota 
bene op de rode lijst van be-
schermde vogels. Nu wordt zijn 
broed- en leefgebied afgenomen, 
wat wettelijk verboden is.” Vol-
gens de Berger heeft  het allemaal 
te maken met de Europese sub-
sidies die Natuurmonumenten 
ontvangt om er een moeras van 
te maken. “Dat werkt naar twee 
kanten, naast die subsidie is het 
goedkoper, want het vergt nau-
welijks onderhoud en toezicht.” 
Pos wijst erop dat de verschra-

ling van de grond gebaseerd is 
op ideeën uit de jaren ’90 van de 
vorige eeuw. Dat dit nu wordt 
uitgevoerd is in strijd met de 
huidige opvatting dat de bloem-
rijke weiden ook prima natuur-
gebied is met weidevogels, insec-
ten en bijen.

Niet ontvankelijk
Toen Wijdemeren voornemens 
was om Natuurmonumenten 
een vergunning te geven voor de 
plasdras, heeft  hij zijn bezwaren 
op papier gezet. Daarbij geassis-
teerd door een medewerker van 
de gemeente. Pas bij de hoorzit-
ting bij de beroepscommissie op 
10 juli 2017 bleek dat Pos ‘niet 
ontvankelijk’ was, omdat hij te 
ver van de plek woonde en der-
halve geen belanghebbende kon 
zijn. Dat was hem niet bekend. 
Op de hoorzitting vertelde de 
medewerker dat het wel degelijk 
bekend moest zijn. Pos: “Zij ver-
telt niet de waarheid. Ik heb een 
getuige van dat gesprek.”

Steun
Nu zit de natuurliefh ebber dus 
verstrikt in een juridisch ge-

Roelof Pos zoekt steun tegen plasdras

Door peilverhoging is het 
bloemrijk grasland vernield

touwtrek tegen een machtige or-
ganisatie en de lokale overheid. 
Op 4 juli is hij gedaagd om uit 
te leggen dat hij als ervarings-
deskundige wel degelijk ‘ontvan-
kelijk’ is. “Ik ben niet juridisch 
onderlegd, maar ik hoop dat de 
rechter daar doorheen kijkt. En 
dat ik wel offi  cieel bezwaar kan 
maken.”

Parkinson Café Laren
Op donderdag 21 juni wordt 
er een multidisciplinaire 
bijeenkomst gehouden in 
samenwerking met Parkin-
sonNet. Er wordt vooral 
aandacht besteed aan de er-
gotherapie. Hierna kunt u 
uw vragen stellen. Ook hier 
sluiten we weer af met de 
mogelijkheid elkaar te spre-
ken onder het genot van een 
drankje.
Adres: Amaris Th eodotion, 
Werkdroger 1, 1251CM La-
ren (Ridderzaal); toegang: 
gratis. Zaal open om 14.00 
uur, waar u de informatietafel 
van de Parkinson Vereniging 
kunt bezoeken. Koffi  e en thee 
staan voor u klaar. Website: 
www.parkinsoncafelaren.nl

Wie wil Roelof Pos helpen? Wie 
steunt zijn strijd tegen plasdras? 
Wie wil graag het bloemrijke 
weidelandschap terug? Of mis-
schien meegaan naar de rechts-
zaal op 4 juli? Mail naar: r.pos@
ziggo.nl 

HILVERSUM – In een brief aan 
de nieuwe gemeenteraadsle-
den en de collegeformateurs in 
de Gooi en Vechtstreek vragen 
de gezamenlijke woningcorpo-
raties aandacht voor twee be-
langrijke maatschappelijke op-
gaven. Voor bouwlocaties om 
sociale huurwoningen te bou-
wen en voor samenwerking op 
het gebied van verduurzaming. 

De vraag naar betaalbare wo-
ningen is vele malen groter 

dan het aanbod in de Gooi en 
Vechtstreek. Ook moet een 
deel van de voorraad worden 
vervangen omdat de doelgroep 
verandert: minder gezinnen 
en meer eenpersoonshuishou-
dens. In de regionale Woonvisie 
is afgesproken om 1/3 van alle 
nieuwbouwwoningen in de so-
ciale huur te realiseren. Dat is 
wat de corporaties betreft  het 
minimum. Door het toevoegen 
van het typen woningen waar-
van er nu onvoldoende zijn, 

door het stimuleren van door-
stroming en door een optimale 
woonruimteverdeling (passend 
bij het inkomen en de gezins-
samenstelling) door te voeren, 
kunnen wij meer huishoudens 
voorzien in hun woonbehoeft e. 
De corporaties gaan graag in 
gesprek met de nieuwe colleges 
en raadsleden om alle kansen te 
onderzoeken.  
 
Verduurzaming 
De corporaties nemen hun 

verantwoordelijkheid voor het 
maken van grote stappen op 
het gebied van verduurzaming. 
Zij werken de komende jaren in 
een hoger tempo aan het ener-
giezuiniger maken van de wo-
ningen. Belangrijk hierbij is te 
weten welke duurzame warmte 
en andere energiebronnen de 
gemeenten in de wijken gaat 
ontwikkelen. De kansen voor 
energietransitie liggen groten-
deels op wijkniveau. Ook hier-
over willen de corporaties idee-

Aandacht voor duurzaamheid en bouwlocaties 

Ga mee varen op de 
Loosdrechtse plassen
Wie er zelfstandig niet meer op 
uit kan vanwege rollator of rol-
stoel kan nu mee uit varen op 
de Loosdrechtse plassen. Dit is 
een initiatief van Vrijwilligers 
Beukenhof, Cliëntenraad en 
Partnergroep. 

Het sluit aan bij het jarenlange 
succes van varen voor bewoners 
van het verpleeghuis. Dankzij 
sponsors en jachthaven Wet-
terwille zijn de afgelopen jaren 
tientallen vaartochtjes gemaakt 
en honderden mensen uit varen 
geweest. Er wordt een bijdrage 
van 5 euro gevraagd. “Met alle 

bijdragen worden extra  leuke 
dingen voor bewoners en be-
zoekers van de Beukenhof mo-
gelijk”, onderstreept Ron van 
Aalst van de Cliëntenraad. “De 
Beukenhof staat middenin de 
samenleving. Wie er nauwelijks 
op uit gaat en vereenzaamt wil-
len we nu ook meenemen. Ons 
motto is: Samen staan we sterk.”
Wilt u mee of weet u iemand 
die ervoor in aanmerking 
komt: meld je aan met vermel-
ding NAW, telefoonnummer of 
emailgegevens bij de receptie 
van de Beukenhof of bij Ron@
ronvanaalst.nl, 06-21255944.

en uitwisselen met de nieuwe 
gemeentebestuurders. 
 
Kennismaking 
De brief, voorzien van facts-
heets per corporatie, aan de 
raadsleden is tevens een uitno-
diging voor een bijeenkomst 
om kennis te maken met als 
doel inzicht te krijgen in wat 
zij belangrijk vinden, waar zij 
kansen zien en welke zorgen er 
leven. 
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Onze topper
Amandelcake

€ 4,35
 webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

aannemersbedrijf

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

HAARLEM - De provincie 
Noord-Holland investeert ruim 
€ 14 miljoen in lokale verkeer-
sprojecten die de verkeersvei-
ligheid verbeteren. Van de Kop 
van Noord-Holland tot ‘t Gooi 
wordt geïnvesteerd in wegen, 
kruisingen en fi etspaden. Op 
het prioriteitenlijstje ontbre-
ken Wijdemeerse verkeerspro-
jecten. 

Dit jaar hebben Gedeputeerde 
Staten vooral subsidie beschik-
baar gesteld voor het herken-
baar maken van schoolzones, 

het aanleggen van vrijliggende 
fi etspaden, rotondes en ver-
hoogde plateaus bij kruisingen. 
Van de € 14 miljoen wordt ruim 
€ 2 miljoen toegekend aan 11 
projecten in de regio Gooi- en 
Vechtstreek. Zo is er onder an-
dere een subsidiebedrag van 
€65.000 toegekend voor de 
aanleg van een fi etsverbinding 
tussen Landweg en Gooierserf 
te Huizen. Ook is de subsidie-
aanvraag voor het verbeteren 
van de verkeersveiligheid en 
de aanleg van een herkenbare 
schoolzone te Blaricum toege-

kend en krijgt de Hoofdweg in 
Huizen een Duurzaam Veilige 
30km/u inrichting met kruis-
puntplateaus en inritten. 
Echter, geen projecten voor 
de vijf dorpen. Er is voor € 
2.237.987 aangevraagd en ge-
waardeerd. Het provinciale 
subsidieplafond voor de re-
gio Gooi en Vechtstreek is € 
3.405.000. Blijft  nog € 1.167.013 
over. Wellicht kan de nieuwe 
verkeerswethouder Boermans 
nog een graantje meepikken 
voor een van de vele Wijde-
meerse knelpunten. 

Geen cent voor Wijdemeren 

NEDERHORST DEN BERG- Een 
beschuldigende vinger naar 
Wijdemeren of ingaan op de 
feiten? De Gooi en Eemland 
kiest voor het eerste. 

Door: Mark Hilberts 

‘Wijdemeren zou bij de provin-
cie Noord-Holland niet gemeld 
hebben dat er plannen zijn om 
pal ten noorden van Neder-
horst den Berg 175 woningen 
te bouwen’, schrijft  de Gooi en 
Eemlander- journalist Ronald 
Frisart. Daardoor zou volgens 
hem de weg vrij zijn geweest 
voor provinciale staten om per 
ingang van 1 mei het gebied te 
verklaren als beschermd weide-
vogelgebied. De werkelijkheid 
geeft  een ander relaas. De eerste 
verkenningen van het PARK 
advies (Provinciaal Adviseur 
Ruimtelijke Kwaliteit) dateren 
al uit 2016. Wijdemeren heeft  
toen de gelegenheid gehad zijn 
zienswijze over het polderge-
bied aan te geven. Dat zij de 
beoogde bouwlocatie destijds 
niet hebben genoemd is niet 
verwonderlijk.
De grootste onzorgvuldigheid 
lijkt bij exploitant Kennemer-
land (zelf) te liggen. Zij had-
den eveneens melding kunnen 
maken van een voorliggend 

plan. Dat de interesse van Ken-
nemerland in 2016/2017 niet 
heel groot was, wordt nog eens 
bevestigd door het niet acteren 
tijdens het destijds “te koop” 
staan van een aanzienlijk deel 
van het gebied. 
De exploitant koos voor een 
andere route. Via besloten bij-
eenkomsten werden de loka-
le politieke partijen geïnfor-
meerd over de bouwplannen 
in Nederhorst Noord hetgeen 
uiteindelijk resulteerde in een 
beginselakkoord in maart 2018 
van het nieuwe college(s) over 
de bouwpannen. Dat het Colle-
ge het plan Nederhorst Noord 
niet eerder bekend maakte is 
niet verwonderlijk omdat het 
(democratische) proces van 
formele besluitvorming nog 
moest plaatsvinden. 
Of een zienswijze ingebracht 
in het PARK, of later bij het tot 
stand komen van de PRV door 

de provincie gehonoreerd kon 
worden valt overigens te be-
zien. Naast weidevogelgebied 
maakt de Horn & Kuijerpolder 
al langer deel uit van het gebied 
van de stelling van Amsterdam 
en de Nieuwe Hollandse water-
linie (UNESCO).  
De krant meldt ook niet dat de 
status ‘vogelweidegebied’ wordt 
verkregen door zorgvuldige tel-
lingen en in samenhang wordt 
bekeken door de provincie. 
Ook worden er aan de agrariërs 
in het gebied eisen gesteld aan 
het maaien van grasland met 
vogelnesten.
In het nieuwe provinciaal be-
leid ten aanzien van infrastruc-
tuur en bouwen krijgt het be-
houd van het open landschap 
een steeds prominentere rol. 
Inbreien in plaats van inbreken 
zal, in het belang van de waarde 
van het open landschap, het ad-
vies worden aan Wijdemeren. 

Inbreien in plaats van inbreken

G & E bericht selectief over 
bouwplan Nederhorst Noord 

Opinie Door: Mark Hilberts



Wijdemeren
informeren

Digitale nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de gebiedsont-

wikkeling in de Oostelijke Vechtplassen? 

Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief 

met updates over lopende projecten. 

Aanmelden: www.vechtplassen.nl.  

  College Wijdemeren: 
  één gemeente Gooi en Vecht 

Kort

>   Erfgoedfestival
Het eerste erfgoedfestival, Groen in 

Gooi en Vecht, is gestart. Liefhebbers 

van cultuur en natuur kunnen ruim 

drie maanden genieten van meer dan 

100 activiteiten en tentoonstellin-

gen. Onder andere het Singer Laren, 

Kasteel-Museum Sypesteyn en het 

Vechtstreekmuseum organiseren spe-

ciale groene tentoonstellingen. Het 

festival duurt van 31 mei tot en met 9 

september. Bekijk het programma op 

www.groeningooivecht.nl. 

>    AVG voor verenigingen
Op 25 mei 2018 is de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming 

(AVG) van kracht gegaan. In deze nieuwe 

privacywet staat dat bedrijven, overhe-

den maar ook vrijwilligersorganisaties 

precies moeten bijhouden welke ge-

gevens ze verzamelen, waarom en hoe 

lang. Is uw sportvereniging nog niet 

AVG-proof? Kom dan naar de cursus 

voor verenigingen op 19 juni en 10 juli 

van 19.30-21.30 uur in het gemeente-

huis, Rading 1, Loosdrecht. Meer info: 

www.teamsportservice.nl. 

>    Geldige reisdocumenten
Heeft u voor de zomervakantie nog 

een nieuw reisdocument of rijbewijs 

nodig? Maak dan op tijd een afspraak. 

De wachttijd voor het maken van een 

afspraak is momenteel één week. 

Na de aanvraag duurt het een week 

voor uw nieuwe document klaar is. 

Maak per persoon en per product dat 

u wilt aanvragen een aparte afspraak 

via www.wijdemeren.nl/afspraak of 

via telefoonnummer 14 035. 

>   Veilig zwemmen
Warm is het hè? Zoekt u regelmatig 

verkoeling in een van de plassen? 

Raadpleeg altijd eerst de (gratis) zwem-

water-app om te zien waar u veilig kunt 

zwemmen. De kwaliteit van het water 

kan in warme periodes snel veranderen. 

In de app staan actuele gegevens over 

800 zwemlocaties in Nederland. U kunt 

de kwaliteit van het water ook bekijken 

via www.zwemwater.nl. 

 

Offi  ciële
bekendmakingen

Het nieuwe college van 

Wijdemeren werkt aan de vorming 

van één gemeente Gooi en Vecht 

binnen tien jaar. Alle tussenvor-

men van fusie sluiten zij uit. Ook 

is het college geen voorstander 

van de wens van de provincie voor 

een fusie tussen Hilversum en 

Wijdemeren.

Het college werkt momenteel aan een 

voorstel voor de gemeenteraad waarin 

het streven naar één gemeente Gooi en 

Vecht, binnen tien jaar en zonder tussen-

stap, wordt bekrachtigd. Op dinsdag 19 juni 

bespreekt het college haar plannen met de 

gemeenteraad.

Herindelingsontwerp 
Berenschot

Eind vorig jaar heeft organisatieadviesbu-

reau Berenschot van de provincie de op-

dracht gekregen om een concept herinde-

lingsontwerp te maken voor een fusie tus-

sen Wijdemeren en Hilversum. Berenschot 

spreekt daarover in de komende periode 

met de gemeente, inwoners, maatschappe-

lijke organisaties en ondernemers. 

Deze bijeenkomsten vinden plaats onder 

verantwoordelijkheid van de provincie. 

Zodra Berenschot de data van de bijeen-

komsten bekendmaakt, plaatsen wij dit 

op www.wijdemeren.nl/toekomst. 

Twee processen, één doel

Wethouder Joost Boermans: “Er lopen 

momenteel twee processen. Het proces 

van de provincie om op korte termijn te 

komen tot een fusie tussen Wijdemeren en 

Hilversum én het proces van de gemeente 

om binnen tien jaar te komen tot één ge-

meente Gooi en Vecht. Wij geloven dat één 

gemeente Gooi en Vecht de beste optie is 

om een krachtige regio te vormen, betere 

kwaliteit te leveren en een snellere dienst-

verlening te realiseren. De vorming van één 

grote gemeente in de Gooi en Vechtstreek 

is ook het einddoel van de provincie 

Noord-Holland. We trekken daarom graag 

met de provincie en de gemeenten in de 

regio op om dit doel te realiseren.”

Dorpsgesprek
energiecoöperatie

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

6 juni 2018

Overdag op kantoor, ’s avonds in 

een band of op de planken? Bijna 

de helft van de Nederlanders doet 

aan een vorm van amateurkunst. 

Tijdens het landelijke festival 

Iktoon laten honderden amateurs 

hun kunsten zien. 

Juni is de maand van Iktoon. U kunt dan 

met eigen ogen én oren ervaren hoe leuk 

en mooi amateurkunst is. Er zijn muzie-

koptredens van bands, koren en DJ’s. Er is 

zang, theater, dans en er zijn workshops.

Spotlight
Vanuit Wijdemeren doet muziektheater 

Spotlight mee aan Iktoon. Op zaterdag 

9 juni staan zij vanaf 20.15 uur met de 

musical Ja Zuster, Nee Zuster in het Spant! 

in Bussum. Ook doen ze mee aan de fees-

telijke afsluiting van de Iktoon-maand op 

vrijdag 29 juni in het Spant! in Bussum.

Programma
Bekijk het hele programma op 

www.iktoongooivecht.nl. 

#mooiwijdemeren
@bertmelief
#mooiwijdemeren
@bertmelief

Iktoon: amateurkunst in de regio



>  Aangevraagde omgevingsver-

gunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 66: vernieuwen toegangspoort (30.05.18)

Kortenhoef
- Bruinjoost 5: dichtmaken balkon (22.05.18)

-  Kortenhoefsedijk 153: plaatsen zonnepanelen 

(24.05.18)

- Moleneind 33: plaatsen carport (28.05.18)

-  Moleneind 46: slopen woning en bouwen nieuwe 

woning (30.05.18)

- Zwanenbloem 20: plaatsen dakkapel (30.05.18)

Loosdrecht
-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 278: vernieuwen beschoeiing 

(29.05.18)

-  Nootweg 15: verbouwen kantoor tot woningen en 

nieuwe garageboxen (17.05.18)

- Oud-Loosdrechtsedijk: aanpassen oeverlijn (18.05.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 237: vervangen woonark 

(31.05.18)

-  Rading project Knorr: plaatsen dakkapellen op zestien 

woningen (30.05.18) 

Nederhorst den Berg
-  Overmeerseweg 33: verbouwen en vergroten woning 

(22.05.18)

- Sectie C 5142 kavel 17: bouwen woning (31.05.18)

Meer informatie: afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, 

tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar maken 

tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
-  Leeuwenlaan 12: slopen bouwdelen en aanbouwen 

in beschermd dorpsgezicht Landhuis Oostereinde 

(17.05.18)

-  Noordereinde 60: afwijken van bestemmingsplan 

t.b.v. Wonderfeel

-  Zuidereinde 109: bouwen vier woningen, uitweg, een 

dam met duiker met beschoeiing (25.05.18

Loosdrecht
- Dennenlaan 14: plaatsen dakkapel  (22.05.18)

-  Muyeveldse Wetering sectie E 1437: vervangen 

beschoeiing  (28.05.18)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 252 en 254: vernieuwen 

beschoeiing (18.05.18)

- Veendijk 3: uitbreiden steiger (25.05.18)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 173: vervangen rieten dak  (31.05.18)

Nederhorst den Berg
- Jozef Israëlslaan 2: aanbouwen serre (18.05.18)

- Middenweg 53: bouwen woning (23.05.18)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

-  Middenweg 159: renoveren bedrijfsgebouw, bouwen 

werkplaats lavafilter en duiker 

-  Voorstraat 35: bouwen vijf woningen behorende bij 

herontwikkeling Voorstraat

Informatie
Tegen het indienen van een melding staat geen bezwa-

renprocedure open.

Informatie kan worden verkregen bij de Omgevings-

dienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon 

nummer (088) 63 33 000.

>  Bekendmaking ter inzage-

legging Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

ingevolge artikel 7.27 van de Wet milieubeheer bekend 

dat het concept van de Notitie Reikwijdte en Detail-

niveau (NRD), voor het realiseren van een vaarverbin-

ding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums 

Kanaal, ter inzage wordt gelegd. Eenieder kan een 

zienswijze indienen op deze notitie.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Het project betreft de aanleg van een vaarverbinding 

tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums 

Kanaal. Hiervoor zijn een aantal varianten geselec-

teerd die in de milieueffectrapportage zullen worden 

onderzocht.

De eerste stap in de milieueffectrapportage is het afba-

kenen van de onderzoekskaders. Dit gebeurt nu in de 

ter inzage gelegde Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In 

deze notitie wordt onder meer de voorgenomen acti-

viteit (vaarverbinding Loosdrechtse Plassen-Hilversums 

Kanaal) beschreven. Vervolgens wordt beschreven 

welke varianten worden onderzocht én op welke wijze 

deze varianten en de milieueffecten zullen worden 

beoordeeld. De commissie m.e.r. zal advies uitbrengen 

over de NRD. 

Ter inzage
De “Notitie Reikwijdte en Detailniveau” ligt vanaf 6 juni 

gedurende zes weken ter inzage. Op afspraak kunt 

u deze inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC), 

Rading 1 in Loosdrecht.

Inspraak en overleg
Binnen de termijn van zes weken kan eenieder schrif-

telijk of mondeling een zienswijze(n) over de notitie 

kenbaar maken bij het college van burgemeester en 

wethouders. Zienswijzen kunt u sturen aan college 

van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, 

postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Het indienen van 

een zienswijze is vereist om later beroep te kunnen in-

stellen. Op basis van de ingebrachte zienswijzen wordt 

de definitieve versie van de NRD vastgesteld door het 

college. Daarbij wordt een zienswijzenota opgesteld, 

waarin wordt aangegeven of, en zo ja op welke manier, 

de definitieve NRD is aangepast naar aanleiding van de 

verschillende zienswijzen.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

’s-Graveland
-  Maarssen’s Bouwbedrijf B.V., wijziging data ontheffing 

bouwplaatsinrichting bouwplan Buitenlust, Zuiderein-

de 250-252 (22.05.18)

Kortenhoef
-  Winkeliersvereniging De Meenthof, Braderie Meenthof 

in het winkelcentrum op 16 juni 2018 (25.05.18)

-  Sportvereniging ’s-Graveland, parkeerterrein Sporthal 

De Fuik, Zuidsingel 54, Wijdemeren Beach Event op 

22, 23 en 24 juni 2018 (30.05.18)

-  Spakenburgse Vishandel Van Kooij, vaste standplaats 

vis op donderdag op De Meenthof/Curtevenneweg 

(31.05.18)

Loosdrecht
-  D. Manten, Accacialaan tussen Laan van Eikenrode 

en Meidoornlaan, Straatbarbecue op 7 juli 2018 

(30.05.18)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzend-

datum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij 

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belang-

hebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die 

het besluit genomen heeft. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 

Wetten

Kortenhoef
- T. Stam, Kalkakker 2-12, Straatbarbecue op 14 juli 2018

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op 

afspraak, inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1 in 

Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen met 

afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 

(035) 65 59 557. 

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 

(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). 

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

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

uitspraak van de rechter op korte termijn noodzakelijk? 

Dan kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-

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

voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een 

ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij 

burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD 

Loosdrecht). U kunt uw zienswijze ook mondeling 

indienen. Maak hiervoor een afspraak met afdeling 

Ruimtelijke  Ontwikkeling, via telefoonnummer: (035) 65 

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

beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

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

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

Offi  ciële bekendmakingen 6 juni 2018

Bouwen en wonen

Dorpsgesprek enegiecoöperatie
Kent u de Wijdemeerse energieco-

operatie al? De energiecoöperatie 

richt zich op energiebewustzijn, 

energiebesparing en energieop-

wekking. Op dinsdag 12 juni is 

het eerste dorpsgesprek in 

Nederhorst den Berg. 

Tijdens het dorpsgesprek vertellen de vrij-

willigers van de energiecoöperatie over 

de mogelijkheden van energiebesparing 

in de eigen woning. Ze informeren u over 

de mogelijkheden voor vloer-, muur- en 

dakisolatie, over warmtenetten, warmte-

bronnen en collectieve energieopwekking. 

De bijeenkomst vindt plaats in de kantine 

van VV Nederhorst en duurt van 19.30 tot 

22.00 uur.

Energiecoach
Tijdens de avond kunt u zich ook inschrij-

ven voor een (gratis) gesprek met een ener-

giecoach. Dit is een betrokken bewoner, er-

varingsdeskundige of vrijwillige professional 

die samen met u in uw woning kijkt naar de 

mogelijkheden voor energiebesparing. De 

energiecoach neemt na drie maanden nog-

maals contact met u op om te vragen of 

het is gelukt om een vervolgstap te zetten. 

Aanmelden
Aanmelden voor het dorpsgesprek kan via 

info@energiecooperatiewijdemeren.nl. 

Er volgen nog dorpsgesprekken in de 

andere kernen.

Wijdemeren
informeren

6 juni 2018
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NEDERHORST DEN BERG- 
Graag willen we u uitnodigen 
voor een nieuwe presentatie 
bij kasteel Nederhorst. 

De titel van de tentoonstelling 
is ‘Heather’. We willen het werk 
van Herman van der Heide, 
Valentijn van der Heide, van 
Th ea Tolsma-van der Heide en 
werk uit de collectie van Hoog-
terp-van der Heide combine-

ren en samen brengen in de 
tentoonstelling. De periode is 
9 en 10 en 16 en 17 juni. Deze 
twee weekenden zullen we u 
graag ontvangen in de grotere 
ruimtes op het terrein van het 
kasteel tussen 12 - 18 uur. Het 
adres: Slotlaan 3, Nederhorst 
den Berg; tel. 06 53614954. 

Presentatie 
Galerie Eewal   

Zomerspektakel Door: Mark Hilberts en Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG- De 
laatste week voor het Zomer-
spektakel staat de telefoon bij 
Berger Joost Boers (50) rood-
gloeiend. Hij krijgt dan volop 
vragen, ‘of er nog een kraam 
worden gehuurd op de jaar-
markt?’ ‘En hoe zijn de kramen 
verdeeld?’ Organisator Joost 
Boers (namens Stichting Ne-
derhorst Actief) is er druk mee. 

In januari wordt de inschrij-
ving opengezet. In de laatste 
week voor het Zomerspektakel 
bereikt het werk zijn climax. 
“Marktlui beslissen tegenwoor-
dig steeds later of ze komen”, 
zegt Boers (in het dagelijks 
leven runt hij samen met zijn 
vrouw Liz het lifestyle mar-
ketingbedrijf Feeling-healthy.
net). “Ze houden de weersvoor-
spellingen nauwlettend in de 
gaten en beslissen op het laatste 
moment of het lucratief genoeg 
is om een kraam te huren.” Hij 
merkt dat de concurrentie van 

jaarmarkten en braderieën in 
de omgeving enorm is toege-
nomen. Ondanks dat blijft  de 
jaarmarkt een geliefd onderdeel 
van het Zomerspektakel. 
Joost Boers geniet van de ge-
zellige drukte rondom de orga-
nisatie van de jaarmarkt. Sinds 
vijf jaar is hij verantwoorde-
lijk voor de organisatie van de 
jaarmarkt. In het bestuur van 
Stichting Nederhorst Actief, 
de organisator van het Zomer-
spektakel, is hij ook actief als 
secretaris en is (mede) verant-
woordelijk voor de website. 

Voor dag en dauw
Op de dag van het evenement 
rinkelt om half vier ‘s ochtends 
de wekker. Voor dag en dauw 
staat hij dan op om te assiste-
ren bij het opbouwen van de 
kramen. Als alle kramen staan, 
ontvangt hij de marktlui. Die 
meestal al vroeg in de morgen 
staan te popelen om hun waar 
uit te stallen. “Ik help de markt-

mensen als er vragen zijn of als 
praktische problemen moe-
ten worden opgelost”, vertelt 
hij enthousiast. In de loop van 
tijd heeft  hij de kneepjes van 
het vak geleerd om een goede 
markt te organiseren: “Je moet 
geen palingroker naast een 
kraam plaatsen waar kleding 
wordt verkocht.” Over de inde-
ling van de markt heeft  hij zorg-
vuldig nagedacht net als over 
de looproute van de markt. Die 
dit jaar wordt opgebouwd in de 
Voorstraat, de Brug- en Kerk-
straat. Om 10.00 uur wordt 
groen licht gegeven voor de 
verkoop. Hij vindt het leuk om 
met de ondernemers een praat-
je te maken. De vaste klanten-
kring kent hij bij naam. “Zoals 
de markante Leo Verberne, die 
elk jaar bij het Zomerspektakel 
een kraam huurt voor de ver-
koop van huishoudartikelen.”

Meer Bergers
“Voor 70 euro kun je in Neder-

horst den Berg op een geweldi-
ge jaarmarkt een kraam huren.” 
Joost Boers is er trots op dat de 
vrijwilligers van het Zomer-
spektakel er jaarlijks in slagen 
om de jaarmarkt tot een succes 
te maken. Over de toekomst 
maakt hij zich geen zorgen. 
“De concurrentie is stevig maar 
markten blijven in trek, zelfs 

(echte) commerciële partijen 
willen graag markten organise-
ren.” Het enige aandachtspuntje 
is de aanwezigheid van Bergse 
ondernemers op de jaarmarkt: 
“Daarvan zouden er best wat 
meer mogen zijn!” Geïnteres-
seerden kunnen contact opne-
men met Joost Boers via: jaar-
markt@zomerspektakel.nl  

Joost Boers geniet van organiseren Jaarmarkt

KORTENHOEF- Bent u inwoner 
van Kortenhoef en 75 jaar of 
ouder (mocht uw partner jon-
ger dan 75 jaar zijn mag deze 
uiteraard gewoon mee) en 
kunt u zich redelijk zelfstan-
dig verplaatsen, dan kunt u 
zich maandag 18 juni a.s. aan-
melden in Veenstaete (ingang 
Oost/kapsalon).

Daar zullen tussen 12.30 uur en 

13.30 uur enkele vrijwilligers 
van het Ouderencomité  Kor-
tenhoef aanwezig zijn om u te-
gen betaling van 35 euro (s.v.p. 
gepast betalen) in te schrijven 
voor deze altijd gezellige dag-
tocht, die zal plaatsvinden op 
dinsdag 11 september. Deze 
tocht zal u dit jaar naar Sche-
veningen en Den Haag bren-
gen en ook de koffi  e met gebak 
een heerlijke lunch en het altijd 

voortreff elijke diner bij de Drie 
Dorpen zullen niet ontbreken. 
Natuurlijk kan u rollator ook 
mee en moet u een handje ge-
holpen worden, geen probleem 
want onze vrijwilligers zullen u 
graag helpen. Zoals altijd gaan 
we weer met twee bussen maar 
vol is vol, dus wees er op 18 juni 
op tijd bij!
Nog vragen? Contactnummer: 
035-6562422

Inschrijven Ouderentocht Kortenhoef

’s- GRAVELAND- Als je door het 
uitvallen van de enige echte 
Cornelis Tromp plotseling mag 
optreden op zijn buitenhuis 
Trompenburgh, dan is dat een 
geweldige kans om weer eens 
te acteren. En vooral om met de 
drie Kortenhoefse basisscholen 
terug te duiken in de geschie-
denis van deze vermaarde zee-
held.

Al jarenlang krijgen de leerlin-
gen van de groepen 7 van de 
Curtevenne-, Antonius-  en de 
Regenboogschool omgeving-
seducatie. Wie kun je dan beter 
uit de lokale geschiedenis por-
tretteren dan luitenant- gene-
raal-admiraal Cornelis Tromp, 
graaf van Syllisburg en ridder 
in de orde van de Olifant. Dus 
trok ik een wijde plofb roek aan, 
omgordde mij met een plastic 
zwaard, zwaaide een dieprode 
mantel om de schouders en 

plakte een vettige langharige 
pruik op mijn hoofd. Vooral 
dat laatste was op de 1e juni 
fl ink zweten, omdat de tem-
peratuur opliep tot tropische 
hoogte. De kinderen hadden 
op school fors geoefend op hun 
rollen. Je had tuinlui, vissers, 
schilders en keukenpersoneel. 
En natuurlijke de lieft allige 
echtgenote Margaretha van 
Raephorst en Grietje, de keu-
kenmeid die ex-zeeheld van 
liters wijn voorziet. ‘Bommen 
en granaten, wat is dat voor 
kabaal’ opent de ruwe Tromp 
vanaf zijn balkonnetje als de 
tuinlui er een potje van maken. 
Dat is het begin van een leven-
dig toneelstuk waaruit blijkt dat 
Tromp een knorrepot en een 
ijdeltuit is. Hij laat zich zelfs op 
een schilderij vastleggen als een 
Romeinse held. Chef-kokkin 
Willemkje runt de keuken op 
buitengewoon eff ectieve wij-

ze. Je ziet dat Ingrid Deijs een 
ervaren DSO- actrice is, ze zet 
haar kinderkeukenpersoneel 
gezwind aan het werk om de 
lekkerste gerechten klaar te 
maken. Alleen was iemand ver-
geten het plastic varken mee te 
nemen. Peter Hendriksen weet 
als verteller Tromps levensver-
haal op boeiende wijze over 
te brengen. Tussendoor geven 
medewerkers van eigenaar Na-
tuurmonumenten aan de mee-
gekomen ouders uitleg over 
de bouw en het ontstaan van 
Trompenburgh dat in Tromps 
tijd nog Syllisburg heette, naar 
het Deense graafschap waar hij 
heer van was. De Koepelzaal 
met de vele schilderingen is 
buitengewoon indrukwekkend, 
met prachtige afb eeldingen van 
de schepen waar Tromp op 
voer. ‘Fortus Creantur Forti-
bus’ luidt een van de loft uitin-
gen, ‘sterken brengen sterken 

Cornelis Tromp in de tropen

voort’ vond de niet-beschei-
den Tromp. Het was een warm 
maar buitengewoon leuk uit-
stapje in de tijd, met dank aan 
leraressen Yvette, Ellen, Debora, 
Lisette en Milène, de assisteren-
de ouders en Joop Glijn die de 
regie voerde en Natuurmonu-
menten dat het kwetsbare pand 

een dag ter beschikking stelde. 
Van mij uit: dank aan DSO dat 
ik weer eens mocht acteren. En 
gelukkig gaat het met de enige 
echte Tromp de goede kant op, 
sterkte Wim.  
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Buitenplaats Overweer  (te Breukelen)  zoekt

HUISMEESTER 
Functie-omschrijving
-  Zorgdragen voor de veiligheid van de eigenaren op de buitenplaats;
-  Reiniging gemeenschappelijke ruimten(trappenhuizen, liften, steigers e.d.);
-  Onderhoud tuin (maaien, sproeien, wieden) jaarlijks ondersteund door een hovenier 
 voor het groot onderhoud;
-  Signalering groot en klein onderhoud en in overleg met de bestuurder/beheerder 
 verhelpen of laten verhelpen;

Functie-eisen
-  Buiten werktijden bereikbaar zijn voor calamiteiten;
-  Zelfstandige pro-actieve werkwijze ;
-  Goede communicatieve vaardigheden met de eigenaren/gebruikers en leveranciers;
-  Kennis van facilitaire en technische zaken;
-  Op gepaste wijze kunnen omgaan met verzoeken buiten de opdrachtsfeer;

Sollicitaties met CV binnen 14 dagen na verschijning van het nieuwsblad, uitsluitend 
per email naar de secretaris: overweer.sollicitatie@gmail.com

Fout bij advertentie Frank Vermeulen Makelaardij
In het Weekblad Wijdemeren stond boven een advertentie van 
Frank Vermeulen Makelaardij een verkeerde straatnaam bij 
een woning. Er stond ‘Spiegelpolder 1c’ maar het moest zijn: 
Rembrandt van Rijnhof 6. Excuus voor deze slordigheid van 
de makers. 

NEDERHORST DEN BERG- Vrij-
dagavond 15 juni ontvangt Het 
Jagthuis het Van Baerle Trio en 
zondagmiddag 17 juni komt pi-
anist Hannes Minnaar. 

Het Van Baerle Trio zit momen-
teel tot over z’n oren in Beetho-
ven en zal een paar juweeltjes 
uit de Beethoven-triovoorraad 
spelen: het Geister (op 70/1), het 
Barlaeus (op 70/2), de Variaties 
op “Ich bin der Schneider Ka-
kadu” (op 121a) en het WoO 38. 
Gezien de aanmeldingen die er 
voor dit concert al binnen zijn, 
verheugt een groot aantal men-
sen zich op dit concert. Met het 
Van Baerle Trio krijgt u dan ook 
een topconcert. Violiste Maria 
Milstein, cellist Gideon de Her-
der en pianist Hannes Minnaar 
spelen sinds 2004 samen en 
wonnen inmiddels vele prijzen. 
Hun cd’s kregen naast lovende 
recensies ook een Edison.

Van Baerle Trio en Hannes 
Minnaar in Jagthuis

Op zondagmiddag speelt Han-
nes de Goldbergvariaties van 
Bach. Ook voor dit concert stro-
men de reserveringen binnen. 
Maar u kunt er nog bij! Voor-
afgaand aan het concert kunt u 
om 15 uur gratis een inleiding 
bijwonen waarin musicoloog 
Pieter Kuipers enige geheimen 
van de Goldbergvariaties uit de 
doeken doet. 
Hannes Minnaar studeerde pia-
no bij Jan Wijn aan het Conser-
vatorium van Amsterdam, waar 
hij in 2009 met hoogste onder-
scheiding afstudeerde. Violiste 
Maria Milstein werd geboren 
in Moskou, maar groeide op in 
Frankrijk. Ze studeerde bij Ilya 
Grubert in Amsterdam en Da-
vid Takeno in Londen. Zowel 
haar bachelor- als haar mas-
terdiploma behaalde ze met de 
hoogst mogelijke onderschei-
ding. Inmiddels geeft  ze zelf les 

op het Amsterdamse Conserva-
torium. Gideon den Herder stu-
deerde cello bij Monique Bar-
tels in Amsterdam en Clemens 
Hagen in Salzburg, waar hij zijn 
masterdiploma met de hoogste 
onderscheiding behaalde. 
Na het weekend met Beethoven 
en Bach kunt u met een voldaan 
gevoel de zomer tegemoet. Het 
nieuwe Jagthuisseizoen gaat be-
gin september weer van start.

Van Baerle Trio: vrijdag 15 juni, 
aanvang 20.15 uur; Hannes 
Minnaar: zondag 17 juni, aan-
vang 15.30 uur, inleiding om 15 
uur; Entree 17,50 euro (tot 25 
jaar 10 euro). Reserveren: www.
jagthuis.nl, per e-mail via stal@
jagthuis.nl of telefonisch 0294-
252609. De locatie van het con-
cert is Het Jagthuis, Middenweg 
88, Nederhorst den Berg (Hor-
stermeer).

KORTENHOEF- Is uw rollator 
nog wel veilig? Werken de rem-
men nog goed? Op deze vra-
gen kregen verschillende rolla-
torgebruikers antwoord tijdens 
de eerste rollator APK. Afgelo-
pen woensdag 30 mei konden 
rollatorgebruikers in en om De 
Dobber in Kortenhoef hun rol-
lator laten nakijken en ontvin-
gen zij advies over het gebruik 
om weer veilig op pad te kun-
nen.

Tamara van der Meij van Er-
gotherapie Inovum en Anne 
Krijnen van Th uiszorgOe-

fenTh erapie gaven gebruikers 
individueel advies over het ge-
bruik van hun rollator. Zo werd 
gekeken naar de instelling van 
de rollator en meegekeken met 
evenwicht, kracht en het valri-
sico. Aan de hand van een loop-
parcours kreeg men deskundig 
advies over hoe je met obstakels 
als drempels om kan gaan. Be-
weegcoach Beppie van de Bunt 
gaf de aanwezigen informatie 
over het aanbod aan beweegac-
tiviteiten in de regio.
Vanwege het succes wordt er 
gekeken naar een vervolg, maar 
als u vragen heeft  hoeft  u niet 

te wachten op de volgende rol-
lator APK. De ergotherapeuten 
van Ergotherapie Inovum hel-
pen bij het zoeken naar oplos-
singen wanneer u door ziekte, 
een ongeval of ouderdom al-
ledaagse activiteiten niet meer 
naar wens uit kunt voeren. Zij 
komen aan huis in Wijdemeren 
en Hilversum. Voor meer infor-
matie kunt u kijken op www.in-
ovum.nl/ergotherapie of bellen 
met 035 58 88 447.

Veilig op weg na rollator APK

Ergotherapeut Tamara 
van der Meij aan het werk

Senioren

’s-GRAVELAND - Op zondag 
10 juni om 14.30 uur vindt 
voor de laatste keer het gratis 
‘Huis (aan de Vaart) concert’ 
plaats van het grote Roemeense 
orkest Ensemble Mihai Scarlat 
op het terras van Kees en Els 
van Oorschot. Het orkest stopt 
in december, dus dit is de laat-
ste kans om te genieten van de 
Balkanklanken aan de vaart.
Het Ensemble Mihai Scarlat 
bestaat uit ca. 30 professione-
le musici. Twee dorpsgenoten 

maken al jaren deel uit van 
dit grootste Balkanorkest bui-
ten Roemenië; Kees en Els 
van Oorschot-Vermeulen op 
gitaar, viool en trompetviool. 
U kunt in een bootje of in de 
berm ter hoogte van Emmaweg 
29c genieten van authentieke 
volks- en zigeunermuziek uit 
Roemenië. Wanneer u geen last 
van het verkeer wilt hebben is 
het komen in een bootje zeker 
aan te raden. 
www.ensemblemihaiscarlat.nl  

Laatste Vaartconcert
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Theater Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF – Zaterdag 2 juni 
konden donateurs van DSO een 
kijkje nemen in het Cultureel 
Centrum Kortenhoef (CCK) aan 
de Parklaan. De toneelvereni-
ging had hen uitgenodigd voor 
een exclusieve sneak preview 
van het nieuwe theater.

“We willen zichtbaar zijn voor 
onze donateurs, ook nu we 
even geen toneel spelen. Laten 
zien dat we heel actief zijn en 
zin hebben om hier te starten” 
motiveert bestuurslid Kai Spall 
de open middag. Als gastheer 
ontvangt hij de bezoekers in het 
oude klaslokaal van basisschool 
de Regenboog dat wordt omge-
bouwd tot foyer. De bar staat al 
in de hoek en bij de muur liggen 
stapels tapijttegels die nog op de 
vloer moeten komen. Eén van 

de vele werkzaamheden die de 
DSO-leden zelf oppakken. “We 
zijn nu een soort bouwvereni-
ging” grapt Yolentha Nickolson. 
“Ja, er zijn naast de toneelavond 
ook veel klusavonden gepland” 
vult Kai aan. “Maar iedereen is 
bereid om wat te doen, om mee 
te helpen en mee te denken. 
Met wat je kunt en leuk vindt, 
bijvoorbeeld met de inrichting, 
de techniek of het beheer. Dat 
verbroedert en verbindt. Je leert 
elkaar zo ook op een andere 
manier kennen.”

Meer dan toneel
De ruime, lichte hal, waar veel 
glas in is verwerkt, vormt een 
mooie entree naar de theater-
zaal. Daar zijn de muren juist 
zwart geverfd om een intieme 
sfeer te creëren. Ook hier wordt 

nog hard gewerkt. Aan een vlie-
ring voor de opslag van spullen 
uit het huidige clubgebouw de 
Spel-Onk, aan het ophangen 
van podiumverlichting en aan 
het inrichten van de zaal met 
een deel van de tribune uit De 
Dobber. Als minitheater biedt 
het CCK straks plaats aan 70 
bezoekers. Waarbij Spall bena-
drukt dat DSO weliswaar de 
hoofdhuurder is, maar dat het 
geen DSO-gebouw wordt. Het 
is een multifunctionele ruimte 
dat zich leent voor meer dingen 
dan toneel en dus ook door an-
dere verenigingen te gebruiken 
is. 

Voorstelling in oktober
Als eerste voorstelling zal DSO 
van 17 t/ 20 oktober het stuk 
‘Sophie’ van Roos Ouwenhand 

Kijkje in Cultureel Centrum Kortenhoef

Benefi etconcert voor Tara Bodong
KORTENHOEF- Op zondag 24 
juni organiseert Stichting Tara 
Bodong (Nederland) om 15.00 
uur een benefi etconcert in het 
muziekgebouw ‘t Akkoord in 
Kortenhoef.

Alle opbrengsten van het con-
cert gaan rechtstreeks naar 
een kleinschalig hulpproject 
in Aarunachal Pradesh, een 
afgelegen gebied van noord-
oost India waar de Stichting 
Tara Bodong (Nederland) een 
school/nonnenklooster voor 
meisjes heeft  opgericht. Het 
programma ‘Van Beethoven 

tot pop’ wordt verzorgd door 
de Japanse pianiste Yoshimi 
Kawai (onder anderen bekend 
uit concerten in de Amstelkerk 
en het Concertgebouw Am-
sterdam) en het Nederlandse 
Röntgen Trio (fl uit, hobo en 
fagot). Naast Beethovens ‘Va-
riations aria Mozart’ staat ook 
de hit ‘Dromen’ van Jan Smit op 
het programma. De stichting 
Tara Bodong wil een bijdrage 
leveren aan een dringende uit-
breiding van de keermuur. Die 
hard nodig is i.v.m. het moes-
sonseizoen, die vaak leidt tot 
aardverschuivingen. Omdat 

de school op een helling is ge-
bouwd, wordt het gebouw be-
dreigd. Help ons alstublieft  de 
veiligheid van de meisjes en de 
school te waarborgen

ANKEVEEN- Het blaasorkest 
van Muziekvereniging de 
Vriendschapskring uit Anke-
veen is weer een hele leuke 
uitdaging aangegaan door als 
‘hofkapel’ op te treden bij de 
voorstelling ‘Hendrikje Der-
tien, Koning van Niks’ in Wijk 
bij Duurstede. Een bizarre, 
originele en soms ook pikante 

theatervoorstelling, bedacht 
door Stichting de Inrichting, 
waar het orkest al eerder musi-
cals als Hester en De Bloesem-
bruiloft mee deed.

Het verhaal van ’Hendrikje 
Dertien’ is origineel en bij-
zonder. In een moeras op de 
gemeentegrens van Wijk bij 

Duurstede en Houten ligt een 
koninkrijkje. Met de dag wordt 
het kleiner. De koning, een la-
kei en een nar hebben het aan 
de stok met hun regering, zeven 
vrouwelijke ministers. De ko-
ning is het beu om alleen te zijn 
en zoekt een duurzame relatie. 
De zeven ministers voelen zich 
er erg door bedreigd, dat de ko-

Reis gratis mee met ‘de spelersbus’ 
ning op vrijersvoeten gaat. Dat 
loopt uiteindelijk zelfs uit op 
een staatsgreep! Meer vertellen 
we er niet over. U moet het echt 
zelf gaan zien.

Rijd mee met de bus
Vijfentwintig amateuracteurs 
voeren dit vermakelijke, Sha-
kespeareaanse stuk op. In het 

stuk is het misschien even wen-
nen aan de taal, maar u stapt 
daar vast snel overheen dankzij 
de mooie, gevoelige en komi-
sche gebeurtenissen.

Naast het blaasorkest van De 
Vriendschapskring is er het 
koor ‘Wijks Vocaal’ dat de mu-
zikale omlijsting compleet 
maakt. Er zijn nog kaarten 
beschikbaar voor de avond-
voorstellingen (20.00 uur) op 
7, 8 en 9 juni en het matinee 
(13.30 uur) op zondag 10 juni. 
Locatie is de tot theater omge-
bouwde combihal op sportpark 
Mariënhoeve, Lekdijk 15 in 
Wijk bij Duurstede. Kaarten à 
€ 22,- zijn te bestellen via www.
vvvkrommerijnstreek.nl Op 
alle speeldagen vertrekt er ca. 2 
uur voor aanvang voorstelling 
een ‘spelersbus’ uit Ankeveen. 
Op 7, 8 en 9 juni is het mogelijk 
om gratis met deze bus mee te 
rijden. Wilt u hiervan gebruik-
maken, laat het ons dan even 
weten via: info@vriendschaps-
kring.nl  

Muziekgebouw ´t Akkoord, De 
Kwakel 41, 1241LD, Korten-
hoef; tickets: €10 pp. (reserve-
ring: e-mail tickets@tarabo-
dong.org)              

ten tonele brengen. Dat vergt 
een strakke klus- en repeteer-
planning, maar de leden rich-
ten zich vol enthousiasme op 
de laatste loodjes. “We hebben 
zin om aan de bak te gaan, om-

dat je steeds beter beeld krijgt 
van wat het gaat worden” licht 
Yolentha toe. “Je ziet waar je 
naar toe gaat. Het begin is in 
zicht. Niet het einde.”

Van maandag 11 juni tot en 
met zaterdag 16 juni gaan 
duizenden vrijwilligers van Na-
tuurmonumenten collecteren. 
De collecte staat dit jaar in het 
teken van insecten. 

Het aantal insecten neemt dra-
matisch af. En dat is erg, want 
insecten zijn cruciaal in haast 
ieder ecosysteem. Natuurmo-
numenten roept heel Neder-

land op om de strijd aan te 
gaan voor de insecten. Ook 
Natuurmonumenten neemt 
extra maatregelen om de leef-
wereld van insecten te verbe-
teren. Denk aan een grotere 
bloemenrijkdom in natuurge-
bieden, meer afwisseling in het 
landschap en insectvriendelijk 
maaibeheer. Wil jij helpen Ne-
derland insectvriendelijker te 
maken, dan is het nu het mo-

ment om te geven.
 
10.000 insectenredders
In ruim 300 gemeenten gaan 
ongeveer 10.000 vrijwilligers 
van deur tot deur met een col-
lectebus. Houd jij ook van de 
natuur in Nederland? Geef dan 
tijdens de collecteweek van Na-
tuurmonumenten.’
Natuurmonumenten is een 
vereniging met ruim 700.000 

leden en donateurs en 200.000 
kinderen die lid zijn van OER-
RR. Zij hebben een gezamenlijk 
doel: opkomen voor natuur in 
Nederland. Daarom verwerft  
en beheert Natuurmonumen-
ten natuurgebieden. De natuur-
gebieden zijn bijna allemaal 
toegankelijk voor publiek. 
Meer informatie op: www.na-
tuurmonumenten.nl/insect

Collecteren om insecten te redden
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ANS STREEF
OOK VOOR THEORIE LES

SEAN Lid ABAN

J.F. van Heumenhof 22 • 1241 DK Kortenhoef
035 - 656 42 00 • 06 - 51062530

VRIJSTAANDE WONING MET PRACHTIG

UITZICHT OP DE HORSTERMEERPOLDER
Zeer geschikt voor aan huis gebonden beroepen.

Kenmerken: In goede staat van onderhoud. Heel veel privacy. 

Tuin/terras aan zuidzijde. Kantoor/atelierruimte 80m2 met aparte 

ingang/toilet. Garage van ca 30 m2 met overheaddeur. 

Paardenstal met rijbak (30 x 15 m) en weidegang

Woningopp. 170 m2 + vliering 60 m2 (beperkte hoogte)

Totaal perceel opp.  10.000 m2

Indeling woning begane grond: 2 woonkamers en keuken 

en grote bijkeuken met aanrecht

Verdieping: 1 ruime slaapkamer met balkon en 

3 kleine slaapkamers en badkamer.

Adres: Middenweg 74-A Nederhorst den Berg     Info: 06-46 39 66 55

TE KOOP

KAN Nieuws juni
Door:  Willeke Veens - van der Wal, Wim Balk en Mariska Leurs

Vormsel
Op vrijdagavond 25 mei was 
een bijeenkomst van de vor-
melingen van de regio Hilver-
sum om te oefenen voor de 
vormselviering. Voorafgaand 
aan de bijeenkomst was er een 
gezamenlijke maaltijd. Alle jon-
geren hebben hun beste kook-
kunsten laten zien en allemaal 
iets te eten meegenomen. 
Op zaterdag 26 mei hebben zij 
hun Heilig Vormsel ontvangen 
van monseigneur Hendriks. 
Voorgangers waren diaken 
Randy Simileer, pastoor Jules 
Dresmé en diaken Wim Balk. 
Maurice Lagemaat, de jonge-
renwerker van onze regio co-
ordineerde de viering. Het koor 
Golden Voices zorgde voor de 
muzikale omlijsting. Het was 
een mooie en ontroerende vie-
ring in de Emmausparochie te 
Hilversum waarin er veel aan-
dacht was voor de jongeren. 
In juni en de zomermaanden 
zullen de jongeren uitgenodigd 
worden voor activiteiten van 
Rock Solid, een vervolg op het 
Vormsel. 

90 jaar Martinuskerk
Dit jaar bestaat de Marti-
nuskerk 90 jaar. We zullen 
dit bijzondere jaar onze 
St.- Martinuskerk Neder-
land in kunnen sturen. 
Op 6 mei is er begonnen 
met de verkoop van een 
velletje jubileumzegels, bij 
gelegenheid van het 90-ja-
rig bestaan. Een velletje 
van 10 zegels kost €15,-- . 
Zo wordt onze St. Mar-
tinuskerk bekend in heel 
Nederland. Ook zijn van-
af 6 mei de foto’s van alle 
pastores die voor de paro-
chies werkzaam zijn geweest, in 
de kerk worden tentoongesteld. 
In een kleine vitrinekast  (op 
de grote tafel bij de ingang van 
de kerk) zal een wisselende 
tentoonstelling van ‘bijzonder-
heden’ uit de kerkgeschiedenis 
worden tentoongesteld. 
En zo zullen wij u in de komen-
de maanden nog vaker uitnodi-
gen voor diverse evenementen. 
Wij verwelkomen u graag in 
onze mooie kerk. 

Antoniusfeest
Het weekend van 9 en 10 juni 
staat in het teken van het jaar-
lijkse Parochiefeest St.- Antoni-
us van Padua. Zaterdagmiddag 
is er een feestelijke bijeenkomst 
voor de vele vrijwilligers die de 
parochie rijk is, allen zijn van 
harte uitgenodigd. Zondag 10 
juni start om 9:30 uur met een 
feestelijke eucharistie viering in 
de kerk met pastoor Dresmé als 
voorganger en beide koren. U 
bent van harte welkom!

NEDERHORST DEN BERG- Os-
car Griffi  oen neemt ons aan de 
hand van het thema ‘God van 
Licht, wees mijn gids’ mee in de 
Praisedienst van a.s. zondag 10 
juni in de Willibrordkerk, Kerk-
straat 32 te Nederhorst den 
Berg. 

Hij is geen onbekende voor de 
bezoekers van de praisedienst 

in de Protestantse Gemeente. 
De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door Jan Willem van 
Delft , een veelzijdig pianist en 
bevlogen musicus, met zijn 
roots in de jazz en gospelmu-
ziek. Beiden komen uit Hilver-
sum. De dienst begint om 16.00 
uur. Vanaf 15.30 staat de deur 
open voor koffi  e, thee, fris en 
wat lekkers, na afl oop is er ge-

legenheid om nog gezellig na te 
praten met een drankje. Voor 
de kleine kinderen is er oppas 
en de grotere zijn in de kerk 
aan het knutselen, zingen en 
misschien muziek maken.  Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd! 
Iedereen is van harte welkom.

Praisedienst 

‘God van licht, wees mijn gids’
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Sport

KORTENHOEF- Er werden geen 
records geboekt in aantallen en 
temperatuur, maar de 30e edi-
tie van de Rabobank Drie Dor-
penloop werd druk bezocht, 
ondanks de warmte. Gelukkig 
was er een uitgebreid peloton 
plaatselijke EHBO’ers dat op 
uitstekende wijze ondersteun-
de met natte handdoeken en 
scherpe controle op uitvalver-
schijnselen.

De oproep van de kersverse 
voorzitter Willem de Leeuw om 
veel kinderen te laten bewegen 
had blijkbaar uitwerking, er 
verschenen bijna 140 kinde-
ren aan de start. Van wie zeer 
waarschijnlijk kinderopvang 
Th uizBij het hoogste opkomst-
percentage had, dus die orga-
nisatie wordt verblijd met een 
omroepinstallatie.
Bij de KidsRun lijkt de jonge 
Tijs Hollander onverslaanbaar, 
hij won soeverein binnen 5 mi-
nuten op de 1,5 km. De gezus-
ters Fleur en Marit Agterberg 

werden eerste en tweede bij 
de meisjes, op slechts vier se-
conden verschil. Tot hun grote 
vreugde kregen de Antonius-
leerlingen Siem Fecken en Sara 
Ruwers ook een beker voor de 
eerste plaats, bij de kinderen 
tot 9 jaar. Ex- voorzitter André 
Janmaat mocht ook bij de grote 
loopwedstrijd van de senioren 
het startschot verrichten. Dat 
deed hij met verve zodat de 
massa van 460 lopers zich op de 
Zuidsingel in beweging zette. 
Binnen de kortste keren snelde 
Max Hildebrand over de fi nish 
van de 4 km, speakers Menno 
van den Brand en Willem De-
gekamp schrokken wakker in 
het weelderige zonnetje. Max 
liet nr.2, Simon Polman, bijna 2 
minuten achter zich. Maar ook 
de winnaar van de 7 km. had 
er de gang in. Amsterdammer 
David Vonk vloog met onge-
veer 18 km/u. over het straten-
circuit. Knap dat de junior Lars 
van Huisstede nu derde werd 
binnen 25 minuten. Er is altijd 

grote waardering voor Rendolf 
van Hoof die met zijn loophan-
dicap nu voor de 30e keer de fi -
nish haalde, ook met dank aan 
zijn begeleiders. 

Training
De meeste lopers (175) doen 
de 12 km. wat een pittige uit-
daging was onder deze omstan-
digheden. Veel bekende namen 
uit de dorpen werden door de 
speakers aangekondigd, vete-
raan Raimon Knip die knap 
vijfde werd of onderwijzeres 
Sandra Moen die de bronzen 
plak veroverde. De Drie Dor-
penloop staat bekend als een 
recreatieloop, zonder uitge-
sproken topatleten. Reken maar 
dat deze vrouwen en mannen 
ook menig uurtje training door 
bos en hei achter de rug heb-
ben. Het gaat vooral om het 
meedoen wat Menno van den 
Brand de opmerking ontlokte 
bij een zeer langzame binnen-
komer dat de man ‘genoten had 
van de omgeving’. Of dat een lo-

per in ‘Het Wapen 
van Ankeveen was 
blijven hangen’, 
toen iemand aan-
merkelijk minder 
snel was dan Wil-
lem Degekamp 
verwachtte.

Halve marathon
Goed presteren 
gold zeker voor de 
deelnemers aan de 
halve marathon 
die 21,1 km. afl eg-
den, een beestach-
tige afstand onder 
deze omstandig-
heden. Winnaar Jan Berkhout 
uit Rijnsburg liep ruim 16 km. 
per uur wat hem een eindtijd 
van 1.18.27 uur opleverde. De 
nummer twee kwam acht mi-
nuten later over de eindstreep. 
Ook petje af voor veteraan Rob 
Fecken die in ruim anderhalf 
uur de drie dorpen doorkruis-
te. Leuk om te zien dat raadslid 
Olivier Goetheer van De Loka-

Warme en drukke Drie Dorpenloop

Door: Herman Stuijver

’s- GRAVELAND- ’s Nachts is 
het stil en donker op de bui-
tenplaatsen in ’s-Graveland. 
Speciaal voor Midzomernacht 
openen we op zaterdag 16 juni 
de poorten van de 17e-eeuw-
se landgoederen. Ervaar het 
bos in de nacht en luister naar 
de spookachtige roep van de 
bosuil. Wandel 5 of 10 kilometer.

De wandeling begint op de bui-
tenplaats Boekesteyn. Volg de 
lampjes en vind je weg in de 
duisternis. Kijk door een tele-
scoop naar de fonkelende ster-
ren aan de hemel. In het donker 
zie je pas hoeveel het er eigen-
lijk zijn.

Nachtvlinders, vleermuizen
Overdag zie je ze niet, maar ’s 
nachts wemelt het van het le-
ven in het bos. De boswachter 

smeert speciaal voor deze Mid-
zomernachtloop een lokstofj e 
op de bomen. Daar komen tal-
loze nachtvlinders op af, groot 
en klein en in alle kleuren. Ont-
dek hoeveel soorten er op land-
goed Bantam rondvliegen.
Even verder wandel je over de 
statige lanen van buitenplaats 
Schaep en Burgh. Achter het 
imposante landhuis ligt een 
oude ijskelder. Vroeger werd 
daar het ijs bewaard tot in de 
zomer. Tegenwoordig gebrui-
ken vleermuizen de kelder als 
winterverblijf. Ontdek welke 
vleermuizen er boven het water 
van de grote vijver scheren. Met 
behulp van de ‘batdetector’ van 
de boswachter hoor je de hoge 
kreten van de vleermuizen.

Handig om te weten
De route is 10 kilometer lang. 

Ter plekke kun je beslissen of 
je ‘m inkort tot 5 kilometer. 
Laat voor de ultieme nacht-
beleving je zaklantaarn thuis. 
Je hebt hem echt niet nodig. 
Graag een kwartier van tevoren 
aanwezig zijn. Kleed je op het 
weer. Honden mogen niet mee. 
Controleer jezelf op teken na 
een activiteit in de natuur. Voor 
alle activiteiten geldt deelname 
uitsluitend na aanmelding en 
betaling vooraf via de website.

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, 035 - 656 30 80; 
diverse starttijden tussen 22:15 
en 23.45 uur; kind t/m 12 jaar 
lid/OERRR € 5,00, kind niet-lid 
€ 7,00; volwassene- lid € 10,00, 
niet -lid € 14,50. www.natuur-
monumenten.nl/bcgooien-
vechtstreek.

Foto: @ Natuurmonumenten, 
René Koster

Midzomernachtloop 

le Partij ook een doordouwer is, 
hij deed bijna 2,5 uur over zijn 
halve marathon. Met de vrolij-
ke klanken van Bloaskapel De 
Fluutjes werd op het terras van 
Dirks Sportcafé nog lang nage-
kaart over deze drukke en war-
me Drie Dorpenloop. 

 Jan Berkhout won de 
halve marathon

NEDERHORST DEN BERG- Nu 
het Nederlands Elftal bij de 
mannen qua prestaties achter-
blijft zijn de ogen gericht op de 
jeugd, de toekomstige genera-
tie. 

Het nationaal voetbalteam 
Onder 17 kampioen met goed 
voetbal, veel inzet en ... succes 
in de penaltyreeks. Wat lan-
ge tijd de achilleshiel van het 
Nederlands elft al was lijkt nu 

ons visitekaartje te worden. Na 
de kwartfi nale (tegen Ierland) 
en de halve fi nale (tegen En-
geland) werd ook de fi nale te-
gen Italië in het voordeel van 
Nederland beslist op penalty’s. 
Da’s prachtig natuurlijk maar 
dat willen we graag zo houden. 
Bij Voetbalvereniging Neder-
horst (VVN) heeft  de Activitei-
tencommissie daarom besloten 
een penaltyschietbord voor de 
jeugd aan te schaff en. Het bord 

is gemaakt en gesponsord door 
Ron Seijsener van Kosprosign 
uit Weesp, het ontwerp is van 
Niels Sneyers. De onthulling 
werd verricht door Oscar Vrij-
hoef, de keeper van het eerste 
elft al van VVN die vervolgens 
op zichzelf mocht schieten. Het 
bord zal op het aankomende 
VVN jeugdtoernooi op zater-
dag 9 juni a.s. ongetwijfeld goed 
worden gebruikt.

Penalty schietbord bij Nederhorst

A.s. zaterdag 9 juni staat ‘Ja 
Zuster Nee Zuster’ op het pro-
gramma in Spant! 
Muziektheater Spotlight is 
een Loosdrechtse vereniging 
die kort na haar oprichting 
in 2016 al succes had met ‘Jo-
seph and the Amazing Tech-
nicolour Dreamcoat’ in een 
uitverkocht Spant!, vorig jaar 
gevolgd door de musical West 
Side Story in hetzelfde theater. 
Spotlight is een professioneel 
werkend amateur gezelschap 
dat uit alle spelers het beste 
probeert te halen op het ge-
bied van zang, dans en toneel.  
Met een cast van twintig per-
sonen en een acht koppige 
live band, wordt ‘Ja Zuster Nee 
Zuster’ wederom in de grote 
zaal van SPANT! in Bussum 
neergezet. Aanvang 20.15 uur.                                 
Kaarten: https://www.spant.
org/ja-zuster-nee-zuster
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Zaterdag 2 juni was het al vroeg 
een drukte van belang. Van-
uit alle delen van Nederland 
stoomden maar liefst 24 teams 
van JO10 naar Meerzicht. Al 
deze teams hadden zich ge-
plaatst voor het NK van het 
Voetbal Talenten Toernooi. Zo 
waren er ploegen uit Hengelo, 
Alkmaar, Rotterdam, Veghel, 
Leeuwarden, ‘s-Hertogenbosch, 
Nijmegen, etc. 

Om 09.30 uur begon de ope-
ningsceremonie waarbij bijna 
alle teams zich met club vlag 
een voor een in een ruime boog 
op het veld presenteerden. Na 
gezamenlijk het Wilhelmus te 
hebben gezongen begonnen de 
wedstrijden om 10.00 uur. Na 
de prestaties in de poulewed-
strijden werd er in 4 categorieën 

gestreden om het kampioen-
schap.  Kampioen van Neder-
land werd AFC’34 uit Alkmaar 
door via strafschoppen IJFC te 
verslaan. Winnaar van catego-
rie 2 werd Sporting Martinus 
uit Amstelveen. In categorie 3 
werd het Blauw Geel’38 uit Ve-
ghel en in categorie 4 DOVO uit 
Veenendaal die tevens de spor-
tiviteitsprijs in ontvangst mocht 
nemen. 

De leiding was in handen van 
de voetbaltechnische commis-
sie van VVN die samen met de 
hulp van vele vrijwilligers dit 
groots opgezette toernooi, waar 
extra aandacht uitgaat naar 
sportiviteit en gezonde voeding, 
uitstekend en strak hadden ge-
organiseerd.

Jeugdtoernooi 
Alle Nederhorst jeugdteams 
doen zaterdag weer mee aan het 
afsluitende eigen Kia Kooiman 
jeugdtoernooi. Naast wedstrij-
den zal veel aandacht gaan naar 
de fi nale van de Multinal Penal-
tybokaal en alle verkiezingen 
van de meest waardevolle pu-
pil-, junior-, team-, scheidsrech-
ter-, leider van het jaar.

Nog twee toernooien
Op 16 juni wordt op onze vel-
den het eindtoernooi van Stich-
ting VSV gehouden voor de 
jongste jeugd.
Op 22 en 23 juni wordt het voet-
balseizoen afgesloten met het 
Multinal Group Voetbalevent 
waarvoor zich inmiddels al 22 
teams hebben ingeschreven. Wil 
je nog meedoen wees er dan 
snel bij en kijk op de website.

Voor meer info 
www.vvnederhorst.org of face-
book.

Voetballen in Nederhorst 

Gastheer van NK JO10

Sport Door: Micha Nijveen

Het succesverhaal van de 9 spe-
lers van de JO10-3 op het SVS - 
Arie Janmaat toernooi 2018:

Als jongste en laagst geclassi-
fi ceerde team van het toernooi  
werden ze op voorhand niet tot 
de grote kanshebbers gerekend. 
Maar de atletische keeper Da-
vid Verbruggen, beresterke ver-
dediger met prachtige traptech-
niek Teun Prins, boomlange 
en ijzersterke verdediger Jurre 
Hoogendoorn, zeer talentvolle 
centrale verdediger Brian Baar, 
behendige dribbelaar Th ibaut 
Mensen, supersnelle knokker 
op het middenveld Ryan Baar, 
scorende spelverdeler Jilles 
Nijveen, technisch begaafde 
goalgetter Giovanni Makar en 
watervlugge topscorer Jasper 
Visser zetten zich optimaal in 
en speelden als team enorm 

sterk tegen de grotere en ou-
dere tegenstanders van Ne-
derhorst, Diemen en BFC. Na 
spannende poulewedstrijden, 
twee series penalty’s was de 
ontlading bij de toernooiwinst 
groot. Een ware bekroning van 
een prachtseizoen voetbal voor 

deze pupillen. Doorzetten, hard 
trainen en samenwerken als 
team is uiteindelijk dus toch 
beloond. Met dank aan de be-
zielende leiding van trainer/
coach- duo Marcel Visser en 
Jurgen Baar. 

JO10-3 wint toernooi

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

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

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

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

Dobbelaan 36, Nederhorst den Berg

Prima onderh. royale half-vrijstaande villa met panora-
misch uitzicht over Spiegel- en Blijkpolderplas. 4 woonla-
gen best. uit basement met garage, bijkeuken, hobbyruimte, 
sauna en   inloopdouche. Woonkamer 58 m2, woonopp. 252 
m2, 4 slaapkamers, 2 badkamers. Uitst. geschikt voor aan 
huis gebonden beroep.

Vraagprijs € 695.000 k.k. 

NIEUW

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg

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

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

De eerste Skûtjes zijn al op de plassen. Kom a.s. woensdag genieten van een mooi 
watersportevenement bij Finley Het Witte Huis. 

Skûtjesilen Witte Huis
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Sport

Nieuws Club 
4711
Uitslag len-
te-toernooi bil-
jarten Maandag 
28 mei: J. van 

Greuningen – M. Zieleman 
1-1, M. Verlaan – W. Cle-
ments 2-0, Mw. D. Giavar-
ra – B. Worp 2-0. Stand aan 
kop (maandag-poule): W. 
Clements 8-30, M. Zieleman 
8-27, Mw. D. Giavarra 8-25
Zaterdag 2 juni: 1. J. Vrijburg 
& M. Zieleman (30 pt.), 2. R. 
van Huisstede & M. v.d. Vel-
den (24 pt.), 3. Mw. D. Giavar-
ra & M. Verlaan (14 pt.), 4. 
Mw. T. Bos & J. van Wijnen 
(4 pt.). Stand aan kop (zater-
dag-poule): M. v.d. Velden 
6-70, W. Clements 6-62, Mw. 
T. Bos 6-60
Programma
Zaterdag 9 juni 16.00 uur: 
maandtoernooi koppelkla-
verjassen, maandag 11 juni 
19.30 uur: lente-toernooi bil-
jarten
Openingstijden
Vrijdag en zaterdag van 
15.00 tot 20.30 uur (ook voor 
niet-leden)
Contactgegevens
Adres: Overmeeseweg 5a, Ne-
derhorst den Berg
Tel. 06 20408058

Voetballen in Ankeveen

Eerste elftal handhaaft zich in 4e klasse
De gehele wedstrijd tegen 
werd gedomineerd door ASV 
‘65. Het elftal bestond uit een 
mix van de JO19 en het eerste 
elftal, hetgeen fantastisch uit-
pakte. 

In de 8ste minuut kon Bram 
Schouten de 1-0 binnenschie-
ten. Na een geweldige solo 
scoorde Laurens van der Greft  
onhoudbaar. Vlak voor rust 
liet de uitblinkende Benjamin 
Tol de 3-0 aantekenen. Kort 

na rust werd het onnodig 3-1, 
maar even later mocht captain 
Joeri Tol een strafschop ver-
zilveren. Toen Yamil Loyali de 
5-1 scoorde was het verzet van 
Odijk gebroken. Na de 6-1 van 
Koen Schouten stal Joeri Tol 
de show met 7, 8 , 9 en 10-1. 
Michel Heus, Berend van de 
Bunt, Bram en Koen Schou-
ten van de JO19 speelden een 
prima partij. Uiteindelijk werd 
het nog 10-4 door concen-
tratieverlies. Gelukkig heeft  

ASV zich van de zesde klasse 
naar de vierde klasse kunnen 
opwerken. Door deze hand-
having sluiten we het seizoen 
in stijl af door deze grandioze 
zege in de nacompetitie.

JO19 verliest
ASV was afgelopen donder-
dagavond de bovenliggende 
partij tegen SV ‘s- Graveland 
JO19-2. ASV kwam via Bram 
Schouten en Jordi Souverijn 
op een 2-0 voorsprong. Dit 

was ook de ruststand. Na de 
rust werd er door de tegen-
stander competitievervalsing 
toegepast door spelers van de 
JO19-1 in te brengen. Dit ge-
tuigt niet van sportiviteit. SV 
‘s- Graveland had verzocht 
deze wedstrijd doordeweeks 
te spelen. Het is blijkbaar nog-
al ernstig om van ASV ‘65 te 
verliezen en dan in de rust 
het hele elft al om te gooien, 
is op zijn zachtst gezegd niet 
netjes. Uiteindelijk werd het 

Door: Mark Degekamp en Dick Blom

Dat was het afgelopen week-
end! In eendrachtige samen-
werking hebben de jeugd-, 
toernooi-, scheidsrechter- èn 
kantinecommissie heel veel 
jeugdspelers en hun ouders 
een heerlijk weekend bezorgd. 
Dat zij daarbij geholpen zijn 
door de weergoden was mooi 
meegenomen. 

Arie Janmaat Toernooi & 
Leeuwinnentoernooi
Op zaterdagmorgen 8.30 uur 
startte het Arie Janmaat Toer-
nooi en ruim 12 uur later was 
de laatste actie van Tygo Steen-
voorden die de penaltyserie 
won voor de JO15-1 met het 
stoppen van de laatste straf-
schop. Naast de voetbalwed-

strijden streden de keepers om 
de ‘Penalty Killer’ trofee, was 
er een voetbalquiz en voor het 
team dat het snelste een drib-
belparcours afl egde was er ook 
een prijs. Zondagmorgen start-
te om 9.30 uur het 2e Leeuwin-
nentoernooi. En ook dat werd 
een groot succes met als een 
van de hoogtepunten het te wa-
ter gaan van de MO13-1 dat de 
toernooiwinst vierde met een 
verfrissende plons in de ’s-Gra-
velandse Vaart.

Competitie
We zitten al in de maand juni, 
maar er wordt nog volop ge-
voetbald. Niet alleen vriend-
schappelijk of in toernooivorm, 
maar zelfs nog voor de compe-

titie. De JO19-2 bijvoorbeeld 
speelde afgelopen week nog uit 
bij ASV ’65 JO19-1 (nipte 4-5 
overwinning) en deze woens-
dagavond spelen ze thuis tegen 
Victoria JO19-4. Een dag eer-
der speelt JO14-3 uit bij SDO 
JO14-2.

S.V. ’s-Graveland Club TV in 
première
Afgelopen zaterdag beleef-
de de vereniging een primeur 
met de eerste uitzendingen 
van S.V. ’s-Graveland club TV. 
Een jeugdredactie ondersteund 
door professionals zal met re-
gelmaat nieuwsitems rondom 
het wel en wee van de vereni-
ging gaan uitzenden. Kijk de 
eerste uitzendingen terug via 

onze website: www.svsgrave-
land.nl.

Huldiging der kampioenen
Tijdens de rust van de nacom-
petitiewedstrijd van het eerste 
elft al aanstaande zondag tegen 

Voetballen in ‘s-Graveland

Eén groot voetbalfeest

Berkhout zullen alle teams die 
het afgelopen seizoen een kam-
pioenschap hebben behaald in 
het middelpunt van de belang-
stelling staan door het lopen 
van een ereronde.

2-3 voor de gasten en scoorde 
Koen Schouten uit een voorzet 
van broer Bram de 3-3. Daar-
na werd het 3-5 en bepaalde 
Martijn Smits de eindstand op 
4-5. ASV kan terugzien op een 
prima wedstrijd die normaliter 
dik gewonnen had geworden.

NEDERHORST DEN BERG- Na 
het succesvol verlopen Len-
tespektakel is stichting Ne-
derhorst den Berg Actief klaar 
voor de tweede uitdaging van 
het jaar: de organisatie van het 
Zomerspektakel. 

Op zaterdagmorgen 16 juni 

start het Bergse Zomerfeest 
met de traditionele braderie. 
Een gezellige markt die dit jaar 
wordt opgebouwd in de Voor-
straat, Brug- en Kerkstraat.  
Op zaterdagmiddag is de om-
geving rond het Willie Dasplein 
het centrum van spectaculaire 
demonstraties en activiteiten. 

Spanning en spektakel wordt 
verwacht bij de adembenemen-
de Fietstrialshow. Welke voet-
baller uit de regio Wijdemeren 
zal zijn zenuwen het beste in 
bedwang kunnen houden in 
het ‘Panna Knock Out’ toer-
nooi? 
Genieten van activiteiten voor 
jong en oud in een gezellige 
ambiance onder het genot van 
een hapje en een drankje. Dat 
is het Zomerspektakel! Na de 
kinderdisco en kinderbingo 
luidt Dansstudio Van Harten 
het avondprogramma in met 
een swingende demonstratie. 
Om 21.00 uur wordt de win-
naar bekend gemaakt van de 
Spektakelloterij. Op 11 en 12 
juni houden de vrijwilligers 
van Stichting Nederhorst Ac-
tief daarvoor een laatste loten-
verkoopactie. De prijzenpot is 
gevuld met aantrekkelijke prij-
zen! Het slotstuk van de avond 
wordt verzorgd door een spet-

terend optreden van de Gooi-
sche Zangers. 

Zwemmen, fi etsen, rennen
Zondag 17 juni staat in teken 
van de A&S Sprintriathlon. Om 
13.00 uur start de eerste serie 
op het strand achter Sporthal 
de Blijk. Rondom de start en 
fi nishlocatie op de Overmeer-
seweg zal het publiek kunnen 
genieten van de sportieve inzet 
van meer dan 300 triatleten. 
Het doorgaande verkeer in het 
dorp zal tijdens de triathlon 
rekening moeten houden met 
enige omleidingen en tijdelijke 
afsluitingen van wegen. 

Uitdagend programma Zomerspektakel   
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Wandeltochten
Een uurtje wandelen langs 
de Vecht, of in stevig tempo 
van Loenen via Vreeland en 
Nederhorst den Berg naar 
Ankeveen en via Korten-
hoef weer terug naar Loenen: 
dat zijn de twee uitersten 
van op de beide dagen van 
deze wandeltocht ‘Stichtse 
Vecht en plassen’, een klas-
sieke wandeltocht van WSC 
De Verbinding. Op 9 en 10 
juni a.s. De afstanden zijn 6, 
10, 15, 25, 34, 40 en 50 km. 
Starten kan vanaf 7.00 uur. 
Startlocatie: Loenense Mixed 
Hockey Club, Rijksstraatweg 
182, 3632 AJ Loenen aan de 
Vecht. Voor deze wandel-
tocht kunt u zich inschrijven 
via onze website. Zie voor 
tarieven www.wscdeverbin-
ding.nl. Ook op de dagen zelf 
kunt u zich aanmelden. 

272 kinderen liepen Avond3daagse

Colofon
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Wijdemeren in Beeld Wethouder Joost Boermans was op de B. van Beeklaan in Korten-
hoef waar het wemelt van de Appelboom-projecten. Voor GooiTV 

wilde de wethouder wel een demonstratie ‘schoff elen’ geven. 

Achterpagina

NEDERHORST DEN BERG – Af-
gelopen week was het weer 
raak voor de vele enthousiaste 
wandelaartjes onder ons: van 
dinsdag tot en met vrijdag 
werd de Avondvierdaagse ge-
lopen. Alhoewel, het onweer 
dinsdag zorgde voor gevaar, 
waardoor er maar drie dagen 
gelopen kon worden. Een uni-
cum.
V
rijdagavond rond kwart voor 
acht was het topdrukte tegen-
over de Jozefschool. De vele 
kinderen fi nishten op deze 
slotavond en ouders wachtten 
hen op met bloemen of ande-
re presentjes. Bij de aankomst 
stond ook Joke Callenbach van 
de ijsclub die deze vierdaagse al 
jarenlang organiseert. Ze deel-
de slingers en zakjes glutenvrije 
chips uit en gaf complimen-
tjes: “Goed gedaan joh!” en een 
glimlach op het kinderkoppie 
was geboren. Joke wees me op 
een oudere man die meeliep. 
Het betrof Hennie die voor 
maar liefst de 27ste keer fi nish-
te. Toen iedereen er was ging de 
hele meute onder luide muziek 
naar het clubgebouw en werden 
de stempelkaarten ingenomen 
en de medailles uitgedeeld.

272
Maar liefst 272 
kinderen liepen 
dit jaar mee. Het 
was de vraag of 
die het wel alle-
maal gered had-
den. “Ja allemaal, 
er was maar één 
kind met een 
blaar”. Dat was 
toch opzienba-
rend weinig! Het 
aantal beteken-
de ook 272 zak-
jes chips en 272 
slingers. Hoe had 
Joke dat bij el-
kaar geknutseld? 
“Nou, die slin-
gers heb ik zelf 
geknipt. Dat was 
een fl inke klus! De chips heb-
ben we van de Albert Heijn ge-
kregen.” Naast de verantwoorde 
chips gaf de AH nog meer weg.  

Ze stonden zelf ook in een 
standje ijsjes uit de delen. “En 
bij het begin stonden ze nog 
met petjes en water”, vulde Joke 
aan. Letterlijk en fi guurlijk een 
hoofdsponsor! Ook Kidswereld 
deelde iets leuks uit maar Joke 
had niet kunnen ontdekken 

wat het precies was. Niettemin 
sprak ze vol waardering over de 
gulheid van beide bedrijven.

Organisatie
Joke had zich de afgelopen twee 
weken met een aantal vrijwil-
ligers gestort op de organisatie 
van het evenement. Zij was het 
aanspreekpunt. Naast de vele 
slingers was het ook routes uit-
printen, knippen, plakken en 
bijvoorbeeld stempelkaarten 

verzorgen. “We hadden dit jaar 
ook weer twee routes, 5 en 10 
kilometer. Weer andere wan-
delingen dan de vorige keer. Je 
kon de routes ook andersom 
lopen, dus eigenlijk waren er 
vier routes.” Volgend jaar wil-
len ze weer nieuwe routes gaan 
uitstippelen. Dan ter ere van 
het zevende lustrum, of te wel 
als het voor de 35ste keer wordt 
georganiseerd.

Door: Niels van der Horst Kort nieuws

Binnenkort in City of Wesopa:
Do. 7  en vr. 14 juni fi lm Info: 
www.wesopa.nl

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

‘t Wijdehuis, hier kun je buurt-
genoten ontmoeten, een kopje 
koffi  e/thee drinken of deel-
nemen aan een ontmoetings-
groep. Consumptie tegen kl. 
vergoeding. ’t Wijdehuis K’hoef, 
Veenstaete ingang Parkln. via 
brug: wo 10– 12: koffi  e inloop, 
ma en do 12:30 – 16:30 ont-
moetingsgroep. ’t Wijdehuis 
NdB, SCC Blijkln. 1: wo 10– 12 
koffi  e inloop, wo 12:30 – 16:30 
ontmoetingsgroep. 




