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Verkeerslichten Overmeerse-
weg komen terug

Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om  op woensdag in
Kortenhoef ons Weekblad Wijdemeren te bezorgen 

Ben je geïnteresseerd om Weekblad Wijdemeren te bezorgen?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Bezorger gezocht

Vorig jaar is het plein in Ne-
derhorst den Berg gerenoveerd 
en besloten om een 30km-zone 
in te voeren bij de Overmeer-
seweg. Daar horen verkeers-
lichten niet in thuis, dus deze 
zijn indertijd verwijderd. Dat 
gaf direct kritische geluiden en 
zorgen over de veiligheid. Re-
den voor toenmalige wethou-
der Theo Reijn om toe te zeg-
gen dat de stoplichten zouden 
terugkeren als uit de evaluatie 
zou blijken dat de oversteek 
onveilig was. De oplevering 
van de werkzaamheden was 
in maart 2018 en de situatie 
zou na 1 jaar opnieuw bekeken 
worden. Omdat er veel signa-

len kwamen van bewoners is de 
evaluatie vervroegd en was er 
woensdag 11 juli al een bijeen-
komst in het Spieghelhuys. 

Geen voorrang
Bij de bewonersbijeenkomst 
was het hoofdpunt van zorg de 
afwezigheid van de verkeers-
lichten. Veel fietsers voelen 
zich niet veilig bij het overste-
ken van de Overmeerseweg. 
Als ze van rechts komen horen 
ze voorrang te krijgen van na-
derende automobilisten, maar 
met regelmaat gebeurt dit niet. 
Ouders van schoolgaande kin-
deren vinden de situatie zelfs 
zo onveilig dat ze kun kinderen 

Door: Saskia Luijer

Donderdag 19 juli stemde de gemeenteraad van Wijdemeren una-
niem in met het voorstel om geld beschikbaar te stellen voor het 
plaatsen van verkeerslichten op de Overmeerseweg in Nederhorst 
den Berg. De zo gewenste stoplichten komen dus weer terug.

niet meer alleen naar school 
durven laten gaan. Ter toetsing 
van de verkeersafwikkeling op 
de kruising heeft in opdracht 
van de gemeente een onafhan-
kelijk bureau ter plekke een 
onderzoek uitgevoerd. In de 
laatste week van juni is de ver-
keerssituatie met een camera 
gefilmd. Daaruit bleek dat 8% 
van de automobilisten geen 
voorrang gaf, waarbij in de helft 
van de gevallen fietsers betrok-
ken waren. Juist dit hoge aantal 
kwetsbare verkeersdeelnemers 
bevestigde de onveiligheid. 

Spoedaanvraag
Op basis van deze observaties 
en de geluiden van de bewo-
ners, diende wethouder Joost 
Boermans donderdag 19 juli 
tijdens de raadsvergadering 
met spoed een kredietaanvraag 
in voor het plaatsen van ver-
keerslichten en het inrichten 
van een nieuwe oversteekplaats. 
De raad ging unaniem akkoord 
met het beschikbaar stellen van 
€ 45.000,- voor dit doel, ge-
dekt uit het investeringskrediet 
(post vervang verkeersinstalla-
tie). Daarbij ontving Boermans 

lovende woorden van de raads-
leden, zoals: “We zijn blij dat de 
evaluatie naar voren is gehaald. 
We begrijpen de urgentie. Dit 
is een goed voorbeeld van bur-
gerinspraak. De mensen willen 
ze terug!” De verkeerslichten 
worden op dezelfde plek gezet 
als waar ze stonden. Gezien de 
levertijd van circa 3 maanden 
komt de definitieve installa-
tie pas in het najaar. Vanaf 1 
september – de start van het 
nieuwe schooljaar – zal om die 
reden een tijdelijke noodinstal-
latie het verkeer regelen.
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RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius   
 Zo. 29 juli:  09.30 uur: euch.
 J. Dresmé. Liturgiegroep.
w St. Martinus 
 Za. 28 juli:  19.00 uur: w&vc.
 W. Balk.
w OLV Hemelvaart 

 Zo. 29 juli:  09.30 uur: euch;
 L. Wenneker, samenzang.
PKN Gemeenten 
w	Willibrordkerk  
 Zo. 29 juli: 10.00 uur: 

 Ds. W. Jonkers.
w	De Graankorrel   
 Zo. 29 juli: 10.00 uur:  
 Pastor A. Visser.
w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 29 juli: 10.00 uur:  
 Ds. G.J. van Meijeren.
w	Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 29 juli: 09.30 uur:  
 Prop. H. Kramer.
w	Oec. Streekgemeente  
 Zo. 29 juli: 11.00 uur:
 Geen dienst.
Streek Gemeenten 
w	Evangelische Gemeente  
 Fijnvandraatlaan 2 Weesp 
 Zo. 29 juli: 10.00 uur:  
 Br. P. v.d. Geest.
w	Vecht & Angstelkerk  
 Rijkstraatweg 139 Loenen a/d Vecht  
 Zo. 29 juli:  10.00 uur: 
 Geen opgave.

WANNEER TIJD WAT WAAR

do. 26 juli 14.00 u. Watersafari  NM, Noordereinde 54b
vr. 27 juli 20.00 u. Reeën kijken Corversbos Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
vr. 27 juli 21.00 u. Langste maansverduistering v.d. eeuw Sterrenwacht, N’einde 54e
za. 28 juli 11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk 171
za. 28 juli 12.00 u. Kerken Nederhorst den Berg open Willibrord- en OLV- kerk
zo. 29 juli 11.00 u. Struinen met de boswachter NM, Noordereinde 54b
30-07/02-08 09.00 u. Mad Science Zomerkamp Bieb, Tjalk 41
di 31 juli 14.00 u. Watersafari NM, Noordereinde 54b
do. 02 aug 14.00 u. Bossafari NM, Noordereinde 54b
wo. 01 aug 19.00 u. Waterestafette & spelletjes De Eekhoorn, E. Mooijlaan 
za. 04 aug 11.00 u. Expositie ‘bijbelse kindertekeningen’ Sijpekerk, Nw.Ldr.dijk 
za. 04 aug 20.00 u. Reeën kijken Corversbos Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
zo. 05 aug 11.00 u. Struinen met de boswachter NM, Noordereinde 54b
vr. 10 aug 19.30 u. Reeën kijken Corversbos Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
zo. 12 aug 11.00 u. Struinen met de boswachter NM, Noordereinde 54b
wo. 15 aug 14.00 u. Watersafari NM, Noordereinde 54b
za. 18 aug 19.30 u. Reeën kijken Corversbos Alg. Begr.pl. Beresteinseweg
zo. 192 aug 11.00 u. Bossafari NM, Noordereinde 54b
do. 23 aug 14.00 u. Watersafari NM, Noordereinde 54b
do. 30 aug. 14.00 u. Bossafari NM, Noordereinde 54b
za. 1 sept 11.00 u. NK Palingroken Kortenhoefsedijk, K’hoef
za. 1 sept 20.00 u. Gondelvaart Dode eind, K’hoef
za. 8 sept 17.00 u. Wijdegat Waterconcert Wijdegat, K’hoef

Activiteiten agenda

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff, 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/Leushuis) 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
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
Klusjesteam Loosdrecht/Kortenhoef  035 - 6834493
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 - 252928
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte 
voor uw eigen inbreng en vormgeving 

van de uitvaart. Wij helpen en adviseren u voor 
een passende invulling van het afscheid. 

Heeft u vragen over uitvaartverzorging, -verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur 

van 16.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

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

AANLEVEREN KOPIJ

Programma GooiTV
Vanwege de zomer is er een enigszins aangepast televisieprogramma:
- Hilversum op hoog digitaal niveau. Een herhaling van een documentaire     
   uit 2002 over de zogenaamde ‘KPN-toren’.
- RegioHub gaat over de energietransitie: we gaan van het aardgas af.
- Herman Stuijver gaat In Gesprek Met de burgemeester van Wijdemeren, 
- Freek Ossel, over: alarmerende inbraakcijfers, het referendum, inwoners 
betrekken bij besluiten en de communicatie in het algemeen. 
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432).
Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl
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Politiek

Wat gaan we als CDA Wijde-
meren de komende jaren doen? 
Wat willen we bereiken? Voor 
wie willen we er zijn? Als poli-
tieke partij kennen we uiteraard 
onze speerpunten, maar voor de 
concrete invulling hiervan en 
voor de juiste accenten is de in-
breng van inwoners onmisbaar. 

Wat vindt u belangrijk?
Zo horen we graag wat er speelt 
binnen de clubs, wat mensen 
belangrijk vinden in het ver-
enigingsleven. Datzelfde geldt 
voor ondernemers; weet ons te 
vinden en te bereiken. Samen 
kunnen we bijvoorbeeld beter 
in beeld brengen wat er nodig is 
om kunst en cultuur een impuls 
te geven. Wat maakt Wijdeme-
ren aantrekkelijk voor toeristen, 
voor werkgelegenheid en hoe zit 

het met wonen? Als CDA vin-
den we dat er niet zomaar ge-
bouwd moet worden, maar dat 
we vooral moeten kijken naar 
waar de behoefte ligt. Gericht 
blijven bouwen en de wonin-
gen vervolgens goed toewijzen. 
Daar staan we voor. Net zoals 
we ons sociale hart willen laten 
spreken bij de zorg voor elkaar. 
Bij het nader invullen van het 
Sociaal Domein dat in de afge-
lopen jaren is opgezet. Daarbij 
denken we o.a. aan jeugdzorg, 
maar ook aan de toenemende 
vergrijzing, aan eenzaamheid 
en aan zoveel andere dingen die 
mensen aangaan. Wij willen ons 
hier voor de volle 100% voor in-
zetten, maar kunnen niet alles 
zelf verzinnen. Voed ons, want 
met z’n allen weten we meer dan 
alleen.

Zeg ’t het CDA
Al lonkt met dit zonnige zomerweer het reces, de CDA-fractie van 
Wijdemeren weet van geen wijken en zit nog vol energie. De jon-
ge politieke ploeg is ambitieus, enthousiast en heeft er zin in. Maar 
niet zonder u!

Leefbare dorpen
Natuurlijk staan we in de ko-
mende vier jaar ook stil bij het 
kernenbeleid, bij de vraag wat 
de specifieke dorpen willen. 
Wat maakt uw dorp nu leefbaar? 
Hoe heeft u dat als gemeen-
schap samen gecreëerd? Waar 
moet uw dorp in de toekomst 
zelf over gaan en hoe kunnen we 
dat het beste regelen? Met uw 
antwoorden en inbreng zorgen 

we ervoor dat ‘kernenbeleid’ 
geen holle term meer is, maar 
een concreet begrip waarmee 
we verder kunnen. Iets wat ont-
staan is vanuit de samenleving 
en waarin u als inwoner centraal 
staat. 

Altijd bereikbaar
Laat ons dus weten wat er bij u 
leeft, waar u tegenaan loopt of 
vragen over heeft. We zijn te al-

len tijden bereikbaar. Stuur een 
mail naar info@wijdemeren.
cda.nl of bel of whatsapp één 
van onze raadsleden: Dik van 
Enk (06 54 90 08 10), Jan Wil-
lem Nienhuis (06 81 52 72 72), 
Eric Torsing (06 53 93 58 93) 
of Jan Verbruggen (06 53 70 40 
60). Spreek ons aan, klamp ons 
aan, zeg ’t het CDA.

Door: Saskia Luijer

Noodreparatie Kerklaan 
I.v.m. verzakking van ’t riool 
op de Kerklaan in Kortenhoef, 
vindt van 13 tot 18 augustus 
een noodreparatie plaats ter 
hoogte van de kruising met de 
Curtevenneweg. De weg wordt 
hierbij afgesloten voor verkeer. 
Winkeliers en hulpdiensten zijn 
hiervan op de hoogte en ook 
de omwonenden worden hier-
over door de gemeente geïnfor-
meerd.

Verkeersmaatregelen Zuwe
Bij zomers weer ontstaan ge-
vaarlijke verkeerssituaties bij 
het strandje aan de Zuwe. De 
gemeente is hierover in overleg 
met de provincie, die eigenaar is 
van de weg. Als tijdelijke maat-
regel roept de provincie op om 
vooral op de fietst te komen en 
wordt om de doorstroming te 
bevorderen het aantal parkeer-
plaatsen teruggedrongen. Daar-
naast wordt nagedacht over 
oplossingen voor de langere 
termijn.

Presentaties bij de raad
De gemeenteraad heeft ermee 
ingestemd dat voortaan bij com-
missievergaderingen ook digita-
le presentatiemiddelen mogen 
worden gebruikt. Beelden zeg-
gen soms meer dan woorden 
en kunnen in vergaderingen het 

Uit de raad 
van 19 juli

Goetheer pleitte namens De 
Lokale Partij om een referen-
dumverordening vast te stellen 
en hiervoor € 25.000 vrij te 
maken uit de post ‘onvoorzien’. 
DLP vindt dat inwoners meer 
mogelijkheden moeten krijgen 
om invloed uit te oefenen op de 
lokale politiek. Niet alleen als 
kiezer, één keer per vier jaar bij 
de gemeenteverkiezingen, maar 
ook via andere middelen, zoals 
een referendum waarmee men-
sen een voorgenomen besluit 
van de raad kunnen corrigeren. 
Met vaart en humor bracht Oli-
vier Goetheer een vlammend 
betoog, dat door het snelle 
tempo en de vele kwinkslagen 
soms inhoudelijk wat lastig te 
volgen was. Zijn grootste punt 
van kritiek was dat een aantal 
partijen wel het referendum 
in hun verkiezingsprogram-
ma had opgenomen, maar nu 
geen voorstander meer waren. 
Daarbij doelde hij op D66 en 
DorpsBelangen die concessies 
hadden gedaan bij de coalitie-
vorming. 

Referendumverordening haalt ‘t niet
Door: Saskia Luijer

“Vandaag winnen waarschijn-
lijk de politieke belangen het 
van de idealen” opende Olivier 
Goetheer zijn betoog. Daar-
in kreeg hij gelijk. Tijdens de 
raadvergadering van 19 juli 
werd het initiatiefvoorstel voor 
een referendumverordening in 
Wijdemeren afgewezen. 

Ja of nee
Ook Stan Poels haalde namens 
PvdA/GrL aan dat in de vori-
ge raadsperiode juist D66 het 
initiatief had genomen om te 
komen tot een referendum-
verordening. Een voorstel 
dat raadslid Joost Boermans 
indertijd als een leeuw had 
verdedigd, maar zonder re-
sultaat. Poels benadrukte dat 
zijn partij destijds tegen was 
en dat nog steeds is. Ze zien ‘t 
raadslidschap als een vak en 
menen dat er maar weinig on-
derwerpen zijn die zich lenen 
voor een eenvoudig ja of nee. 
CDA’er Jan Verbruggen mist 
ook de nuances bij een refe-
rendum en vindt dat scherpe 
keuzes juist de tegenstelling in 
de samenleving kunnen ver-
groten. De christendemocraten 
zijn nooit voorstander geweest 
van een referendum en gaan 
liever ‘de straat op’ om geluiden 
op te vangen. Namens de VVD 
sprak Sorrel Hidding uit dat 
zij het voorstel ook niet zou-
den steunen. Zij willen graag 
de stem van de inwoners beter 
horen, maar doen dat liever 
door moderne technieken van 
inspraak in te zetten.

Lokaal accent
Nanne Roosenschoon lichtte 
toe dat er bij de coalitievorming 
inderdaad geen draagvlak 
was ontstaan voor het invoe-
ren van een referendum. Voor 

D66 was dit geen breekpunt 
geweest, omdat in het akkoord 
wel is opgenomen dat er ande-
re vormen worden ontwikkeld 
voor lokale raadpleging van 
de bevolking. Daar wil de par-
tij nu vooral op inzetten. Net 
als DorpsBelangen, waarvoor 
René Voigt het woord voerde. 
Ook hij bracht ter motivatie de 
coalitievorming naar voren en 
voegde daaraan toe dat het juist 
belangrijk is om lokaal naar de 
inwoners te luisteren, iets wat 
je niet bereikt met een referen-
dum. Voigt nodigde het college 
uit om snel aan de slag te gaan 
met de ontwikkeling van nieu-
we methoden. 

Nieuwe vormen
Joost Boermans, sinds 2 maan-
den weer in zijn rol als wet-
houder, verduidelijkte dat het 
college met een voorstel komt 
voor de gewenste nieuwe vor-
men van democratie. Geen 
raadpleging middels een re-
ferendum met enkel ja of nee, 
maar echt informatie ophalen 
bij de burgers, en moderne me-
thoden inzetten om inspraak te 
stimuleren en betrokkenheid 
bij het lokale bestuur. Met de 
toezegging dat men daar in-
vulling aan gaat geven, was de 
uitkomst van de stemming niet 
verrassend: alleen de leden van 
DLP (4) stemden voor de refe-
rendumverordening en de rest 
(11) was tegen.

Overleg in de DLP-fractie
(foto: Douwe van Essen)

debat versterken. Deze presen-
taties moeten kort en bondig zin 
en mogen maximaal 3 minuten 
duren. 

Minimumloon voor iedereen
N.a.v. een motie van PvdA/
GrL neemt wethouder Rosalie 
van Rijn het initiatief om sa-
men met andere gemeenten en 
de TominGroep een krachtige 
stem te laten horen tegen een 
wetsvoorstel van staatssecretaris 
Tamara van Ark. Daarin vervalt 
namelijk de loonkostensubsidie 
voor mensen met een arbeids-
beperking, met als risico dat ze 
(flink) onder het minimumloon 
betaald kunnen worden.
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Kort nieuwsWijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 
Aanleveren tot maandag 10.00 uur 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

De Triboulet: voor al uw gou-
den en zilveren sieraden. Geo-
pend van wo t/m za van 11.00-
16.30 uur. Middenweg 94 Ned. 

den Berg. Tel. 0294-252375

Tandprothetische praktijk 
Weesp Kunstgebitten en repa-

raties klaar terwijl u wacht (ind. 
mogelijk). E. du Perronstraat 
38, 1382 SZ Weesp. Tel. 0294-

418722

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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.

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

AB FAAS VERHUIZINGEN-
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

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

035-6566623
 

 RIEKO
VERWARMINGSSERVICE

CVonderhoud en storingservice
Nieuwe CV-ketels,

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

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!!

GRATIS waardebepaling ?
035 - 656 0235

Helmut Smits voor al uw tuin-
aanleg/onderhoud, snoeiwerk

en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598.

Vanaf heden kunt u voor een
behandeling van MV Hairstyling

ook terecht bij Enerki Spa
Vreelandseweg 37A

Ned. den Berg
Informatie: 06-51140404

GSM EN COMPUTERSERVICE
NOORDEREINDE 9

 ‘s-GRAVELAND
Alle ’mobiele’ abonnementen

Verkoop, hulp, reparatie 
iPhone, Samsung, Nokia HP

Koffie & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

 www.rachidas.nl
Patisserie aan huis
Met zorg gebakken

035-8872660

Pijnlijke voeten?
VOETZORG REEHORST

Pedicure in Ned. den Berg
0294-741464 of kijk op

www.voetzorgreehorst.nl

DELANGEONTZORGT.nl
Ontzorgverlener - SAMEN 

is alles LEUKER - Samen
op stap! Samen doen! 

Samen lachen! 06-39305573
frans@delangeontzorgt.nl

Huish. hulp gezocht NdB 
4 uur p/wk in overleg

NL-sprekend. 
0614579077

Kijk op  www.wesopa.nl voor 
het programma-aanbod in De 
City of Wesopa.

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

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

‘t Wijdehuis, hier kun je buurt-
genoten ontmoeten, een kopje 
koffie/thee drinken of deelne-
men aan een ontmoetingsgroep. 
Consumptie tegen kl. vergoe-
ding. ’t Wijdehuis K’hoef, Veen-
staete ingang Parkln. via brug: 
wo 10– 12: koffie inloop, ma 
en do 12:30 – 16:30 ontmoe-
tingsgroep. ’t Wijdehuis NdB, 
SCC Blijkln. 1: wo 10– 12 koffie 
inloop, wo 12:30 – 16:30 ont-
moetingsgroep. Wij zoeken nog 
vrijwilligers! Info of aanmelden: 
Herma Kleve, Versa Welzijn, 
hkleve@versawelzijn.nl of 035- 

Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om  op woensdag in
Kortenhoef ons Weekblad Wijdemeren te bezorgen 

Ben je geïnteresseerd om Weekblad Wijdemeren te bezorgen?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Bezorger gezocht

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

Cultureel Centrum Nederhorst 
den Berg nieuwe cursussen/le-
zingen/workshops www.berg-
secultuur.nl

De zomervakantie is begon-
nen, de zomerse temperaturen 
gieren om de oren. Het is dus 
weer tijd om even lekker met 
water te spelen. Ga je op va-
kantie maar ben je woensdag 
1 augustus nog thuis en heb je 
zin om leuke waterspelletjes te 
doen? Kom dan rond de klok 
van 19.00 uur naar speeltuin 
De Eekhoorn en doe mee met 
een heuse waterestafette. Van 
een bevroren T-shirt aan trek-
ken tot rennen met een beker 
met gaatjes. Tussendoor even 
lekker achter elkaar aan rennen 
met een waterpistool of water-
ballonnen in een watergevecht. 
In de pauze lekker even de keel 
smeren met wat limonade en 
een lekker snoepje. Mocht je 
waterpistolen in bezit hebben, 
graag meenemen. Ook handig 
om mee te nemen zijn droge 
kleren en/of een handdoek. 
Wij zien je graag op 1 augustus 
van 19.00 uur tot 20.30 uur, op 
deze avond is de entree gratis.

Waterestafette 
in Speeltuin
De Eekhoorn

ANKEVEEN - Het was bomme-
tjevol. Kennelijk wilden velen 
met een goede prestatie aan 
het biljart de vakantie in gaan. 
Of iedereen er een goed gevoel 
aan over heeft gehouden, is de 
vraag, want er kan natuurlijk 
maar een winnen. 

Peter Spoor zal om die reden 
waarschijnlijk het meest tevre-
den huiswaarts zijn gekeerd. 
In de 1e en 2e ronde versloeg 
hij Bram Schouten en Jaap 
Hilhorst en kreeg daarna een 
vrijgeleide naar de halve finale. 
Daarin trof hij Marc Degekamp 
(die versloeg achtereenvolgens 
Robur Schouten, Jos van de 
Berg en Niels Wooldrik) en zo-
als eerder dit seizoen riep Peter 
hem ook nu een halt toe en was 
de 3e plaats zijn deel. In de fi-
nale trof Peter Tirian Schouten. 

De weg naar zijn finale verliep 
via René de Rooij, Dick Bouw-
man en Bert Hilhorst. De rest 

van het 20–koppige (!) deelne-
mersveld reikte dus niet verder 
dan de 1e, 2e of 3e ronde. Er 
zaten wel mooie partijen bij: de 
broederstrijd tussen Edwin en 
Bert Hilhorst en de burenruzie 
tussen Dick Bouwman en Bert 
Grootjans. Voor Peter Janssen, 
Ruud Veldwijk, Jeroen van 
Voorst, Koen en Oscar Schou-
ten, Rob van der Helm en Nor-
bertus Meisner zat er helaas 
niet meer in dan een eervolle 
vermelding van hun vroege uit-
schakeling. Op donderdag 16 
augustus biedt kastelein Stefan 
van Houten van het Wapen van 
Ankeveen hen weer een nieu-
we kans. Niet zoals gebruike-
lijk dus op de eerste donderdag 
van de maand, maar ditmaal de 
derde en dat heeft natuurlijk 
alles te maken met de zomer-
vakantie.  

Tien van Rood: juli 
prooi voor Peter Spoor
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Een met doeken bespannen 
hek onttrok de werkzaamhe-
den aan het oog van dit al ja-
renlang ter discussie staande 
transformatorhuisje/annex het 
vroegere wachthuisje voor de 
bus naar Hilversum. Vorige 
week woensdag werd het hek 
verwijderd en werd zichtbaar 
dat er in opdracht van ‘Liander’, 
beheerder van het elektriciteit-
snetwerk in deze regio, aan het 
gebouwtje restauratiewerk-
zaamheden  waren uitgevoerd. 
Bij navraag bleek dat een deel 
van het gebouwtje nog steeds 
een belangrijke rol speelt bij de 
elektriciteitsvoorziening. Het 
resultaat van de restauratie was 
zondermeer verrassend. Rond-
om zijn de gemetselde muren  
schoongespoten en ontdaan 
van graffiti. Door deze behan-
deling ziet het metselwerk er 
weer als nieuw uit. Zowel langs 
als onder de goten is het hout-
werk hersteld en geschilderd. 
Tenslotte is het  dakbeschot 
vernieuwd en van nieuwe dak-
pannen voorzien. Wanneer nu 
ook nog de ruimte tussen de 
Herinneringsbank aan de vroe-
gere burgemeester van ’s-Gra-
veland, Jhr. Harinxma toe 
Slooten, wordt geëgaliseerd en 
ingezaaid, dan is, komend van-
uit Hilversum, het jarenlang zo 
kenmerkend en herkenbare en-
tree van ’s-Graveland, eindelijk 
weer in oude glorie hersteld.

Een verwarrend persbericht
Deze verrassende ontwikke-
ling brengt de vele geschreven 
reacties weer naar boven over 
de deplorabele situatie waarin 
het jarenlang zo bekende ge-
bouwtje terecht was gekomen. 
Voor mij ligt bijvoorbeeld een 
brief van 4 juli 2017, die on-
dergetekende schreef aan het 
college van burgemeester en 
wethouders van Wijdemeren. 

Met deze brief reageerde ik op 
een summier persbericht in het 
regionale dagblad ‘De Gooi en 
Eemlander’ van zaterdag 17 
juni 2017. Het betrof de be-
kendmaking van het college 
van Wijdemeren, dat in het 
kader van het verfraaien van de 
entree van ’s-Graveland, het aan 
de Leeuwenlaan gelegen voor-
malige transformatorhuisje van 
de PEN, dat als zodanig niet 
meer in gebruikt wordt, maar 
nog wel jarenlang dienst deed 
als wachtruimte voor de bus 
naar Hilversum, zal worden ge-
sloopt. Dit transformatorhuisje 
bevindt zich door jarenlange 
vernielzucht in een deplora-
bele toestand. Einde van dit  
persbericht. Dat het nu toch 
is gerestaureerd, is dan ook op 
z’n zachtst gezegd verrassend te 
noemen. Uit informatie bleek 
ook dat het transformatorhuis-
je niet meer in eigendom is van 
de PEN, maar van ‘Liander’, de 
netwerkbeheerder van elek-
triciteit in deze regio. Hoe het 
mogelijk is dat de nu uitgevoer-
de restauratie zo haaks staat op 
het voornoemde persbericht 
van de gemeente, dat het trans-
formatorhuisje zal worden ge-
sloopt, is dan ook een compleet 
raadsel.

Een korte terugblik   
Ik ben o.a. in het bezit van 
correspondentie uit 2005 en 
2006 van o.m. mevrouw Ca-
role Denninger, kunsthistorica 
en woonachtig in Kortenhoef. 
Al op 30 oktober 2005 reageert 
ze namens het bestuur van de 
toenmalige vereniging ’Curte-
venne’, per brief op het onzalige 
plan om het transformator-
huisje te slopen. Met de volgen-
de steekhoudende argumenten 
wijst ze namens het bestuur 
van deze voormalige vereni-
ging,  de voorgenomen sloop 

Erfgoed Door: Joop Glijn

Een verrassende ontknoping
‘s- GRAVELAND - Binnen onze dorpsgemeenschap zal met verba-
zing zijn gereageerd bij de ontdekking dat het bekende transfor-
matorhuisje, gelegen aan het begin van de Leeuwenlaan, naast 
het voormalige postkantoor van ‘s-Graveland, in de steigers stond. 

nadrukkelijk af. Zij schreef 
o.m.: ‘Het verleden moet zicht-
baar blijven, het heeft ons ge-
maakt wie en wat we zijn. Wij 
verwachten dat ons gemeente-
bestuur dezelfde visie heeft en 
zich daar ook sterk voor maakt’. 
Einde citaat. Over het trans-
formatorhuisje zelf schreef ze: 
’Een in alle opzichten artistiek 
bouwwerk.  Niet alleen vanuit 
bouwkundig oogpunt is het 
een fraai architectonisch hoog-
standje op het gebied van in-
dustrieel erfgoed, maar vooral 
ook als beeldbepalend element 
bij de entree van ’s-Graveland’. 
Na restauratie zou het ons 
weer sterk verbinden met de 
historie van het mooie, vooral 
bijzondere dorp ’s-Graveland’. 
Einde citaat. In 2017 stond in 
de toenmalige ‘Wijdemeerse 
Webkrant, ondersteund door 
foto’s, een chronologische op-
somming van de tussen 2005 
en 2017 verschenen publica-
ties die over dit gebouwtje zijn 

geschreven. Die lange reeks 
bracht de redacteur, Rick Jung-
mann, tot de kernachtige ont-
boezeming: ‘Sloop het bushok’. 
Ook ondergetekende schreef  
in de ‘Wie Wat Waar’, gevolgd 
door het ‘Weekblad Wijdeme-
ren’ een aantal artikelen over de 
voorgenomen sloop. Deze met 
de intentie om het zo kenmer-
kende gebouwtje bij de entree 

van ’s-Graveland, te behouden. 
Nu het volkomen onverwacht 
is gerestaureerd en nog steeds 
een rol speelt bij de elektrici-
teitsvoorziening, is er voor alle 
betrokkenen, die gedurende 
vele jaren hebben gepleit voor 
het behoud ervan, sprake van 
een verrassende, zelfs verheu-
gende ontknoping. 
       

Door: Niels van der Horst

KORTENHOEF – Afgelopen dins-
dag 17 juli was er een infoavond 
van Energiecoöperatie Wijde-
meren (ECW) voorgezeten door 
Anne-Marie Poorthuis. De co-
operatie start binnenkort met 
energieopwekking via zonne-
panelen op enkele collectieve 
daken in Kortenhoef. Mensen 
uit Wijdemeren kunnen parti-
ciperen als ze een aanliggende 
postcode hebben: 1241, 1243, 
1244, 1394, 1231.

In Nederland begint de over-
stap van fossiele naar duurzame 
energie op gang te komen. Mede 
om deze te steunen is Energieco-
operatie Wijdemeren ontstaan. 
Een andere belangrijke reden 
is dat van de nieuwe energie de 
helft lokaal moet worden opge-
wekt. Dat niet iedereen zonne-
panelen op zijn dak wil, mag of 
kan hebben, was de reden om 
tot een collectieve exploitatie 
van grote daken te komen. Op 
deze manier wil ECW vorm 
geven aan de ambitie om sa-
men met alle inwoners, onder-
nemers, bedrijven, scholen en 
overheden in onze gemeente 
een bijdrage te leveren aan de 
overstap op duurzame en groene 
energie. Hiertoe wordt ook besef 
gecreëerd van de mogelijkheden 
die je hebt om daadwerkelijk 
van het gas af te gaan maar ook 
welke besparingen je kan maken 
in je eigen woning. Dat laatste 

wordt bijvoorbeeld mogelijk 
gemaakt door gratis gesprekken 
met een energiecoach die langs 
komt met tips.

Kortenhoef
In Kortenhoef is de coöperatie 
in een redelijk ver gevorderd 
stadium met de inzet van drie 
grote daken voor de plaatsing 
van zonnepanelen voor collec-
tieve energieopwekking: het 
Cultureel Centrum Kortenhoef 
met ruim zeventig, Scouting 
Klaas Toxopeus met meer dan 
honderd en sporthal De Fuik 
met een kleine driehonderd pa-
nelen. Men heeft meer plekken 
op het oog en ook daarmee zijn 
de gesprekken inmiddels gestart. 
De drie hierboven genoemde 
projecten worden gekoppeld en 
bieden de eerste mogelijkheid 
voor bewoners uit de betreffen-
de en omringende postcodes in 
te stappen.

Werkzaamheden coöperatie
De coöperatie heeft te maken 
met vele verschillende zaken. 
Allereerst moeten dus geschik-
te locaties worden gevonden. 
Goedkeuring en toestemming 
volgen. Belangrijk daarbij is een 
grondig technisch onderzoek. In 
het vervolg is er de aanbesteding, 
de begeleiding van de uitein-
delijk gekozen installateur (bij 
voorkeur lokaal of regionaal), 
de vergunningen en de aanslui-
ting op het net. ECW heeft bij 
genoemde daken het gebruiks-

recht bedongen, heeft afspraken 
gemaakt met energieleverancier 
OMenergie en heeft alle beno-
digde verzekeringen afgesloten. 
Dit is het moment om bewoners 
in te gaan lichten en onder hen 
te gaan werven voor participatie.

Kosten en opbrengsten
Een zomer als deze zou zeer 
winstgevend zijn. Als je uitgaat 
van een gemiddelde zomer in 
Nederland,  is de terugverdien-
periode ongeveer acht á tien jaar. 
De opbrengsten bestaan uit be-
lastingvoordeel en de opbrengst 
van de collectief opgewekte 
stroom. Anne-Marie Poorthuis 
gaf aan dat deze periode een 
voorzichtige inschatting was. 
Instapprijs van een paneel ligt 
op 325 á 350 euro. Bij ECW mag 
je alleen participeren voor de 
hoeveelheid energie die je nodig 
hebt. Om optimaal van het be-
lastingvoordeel gebruik te ma-
ken, werd verteld dat je ongeveer 
tachtig procent van je energie via 
panelen moest binnen halen. De 
hoeveelheid panelen die je dan 
uiteindelijk moet kopen ligt 
grofweg op acht voor samenwo-
nenden en twaalf á dertien voor 
een gezin met twee kinderen. 
Tot slot biedt OMenergie nog 
een interessante overstaprege-
ling.
Hebt u interesse? Mail naar info@
energiecooperatiewijdemeren.nl 
(contactpersoon: Anne-Marie Poort-
huis) of bezoek de website: http://
energiecooperatiewijdemeren.nl

Duurzaam opgewekt
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Voor een zomers feestje
en zomers prijsje

Bosvruchten gondel
€ 8,50

Nieuw: glutenvrij brood (diepvries)

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag. 

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,-
Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517  www.opslagVL.nl

Gordijnen en raambekleding, 
Laminaat, PVC, tapijt, vinyl,  
Horren en buitenzonwering

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Bent u zelf min-
der mobiel en voor uw vervoer 
afhankelijk van anderen? En 
moet u daardoor teveel thuis-
blijven? Met hulp van Wilma van 
den Akker komt u weer onder de 
mensen. 

“Ik ben een soort matchmaker” 
vertelt Wilma van den Akker uit 
Loosdrecht “ik bemiddel tussen 
de mensen die vervoer nodig 
hebben en de chauffeurs die 
beschikbaar zijn.” Het ANWB- 
Automaatje is een vervoersser-
vice waarbij vrijwilligers minder 
mobiele plaatsgenoten op ver-
zoek vervoeren. De vrijwillige 
chauffeurs gebruiken daarvoor 
hun eigen auto. 
“Ik heb al van alles meegemaakt. 
Iemand naar de mondhygiënis-
te rijden of naar een opstapplek 
voor een busreis. Maar het hoeft 
echt niet alleen iets medisch 
te zijn. Je kunt mij ook bellen 
voor een familiebezoek of ge-
zellig winkelen” vervolgt Wilma. 
Die constateert dat er voor veel 
mensen nog een drempel is om 
het AutoMaatje in te schakelen, 
maar dat is echt niet nodig. “Ik 
leg het contact tussen de vrager 
en de aanbieder en die moeten 
er dan samen uitkomen. Het is 
helemaal niet moeilijk.” Als je 
gebruik maakt van een WMO-
taxi moet je vaak een medische 
of sociale indicatie hebben, dat 
geldt niet voor het AutoMaatje. 
Iedereen kan meedoen!

Hoe werkt het?
Hebt u vervoer nodig? Dan belt 
u twee dagen van tevoren Wil-
ma van den Akker: 06-302 38 

257. Op maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 12.00 uur.
Wilma zoekt een vrijwilliger 
uit de poule van chauffeurs. Zij 
heeft inmiddels uitgerekend 
wat de afstand is en dus ook de 
reistijd en de kosten. Dan belt ze 
klant op en vertelt wat de kosten 
ongeveer zijn. De vergoeding be-
draagt € 0,30 per km., gerekend 
vanaf het huis van de vrijwilli-
ger. U moet eventuele parkeer-
kosten ook betalen. Dan komt 
de chauffeur op het afgesproken 
tijdstip langs en gaat u samen op 
stap. Bij korte ritten zal hij/ zij 
vaak bij u blijven. Zit er veel tijd 
tussen heen- en terugrit? Dan 
maakt u een afspraak wanneer 
hij weer klaar staat. U betaalt het 
bedrag direct na de rit aan de 
vrijwillige chauffeur. 

Meer chauffeurs
Wilma heeft een lijstje van 
chauffeurs uit heel Wijdeme-
ren, er is zelfs een motorrijder 
bij. “We hebben een groep van 
leuke en goede chauffeurs waar 
ik heel blij mee ben. Ze zijn tot 
nu toe heel erg bereid om mee 
te doen. Maar wat meer mensen 
zou prettig zijn. Eigenlijk kan ie-
dereen zich aanmelden.” Er zijn 
een paar eisen: chauffeurs boven 

de 75 jr. moeten medisch ge-
keurd zijn en een Verklaring van 
Goed Gedrag moet je ook kun-
nen overleggen. “En verder wil 
ik met mensen die zich aanmel-
den graag een kennismakings-
gesprek zodat we weten wat we 
aan elkaar hebben.” 

Gemotiveerd
“Ik vind dit een mooie invulling 
van mijn tijd” vertelt Wilma die 
door haar lichamelijke beper-
king geen arbeid kan verrich-
ten. “Het is sociaal werk en ik 
weet hoe groot het belang is dat 
mensen buiten de deur komen. 
AutoMaatje kan je uit een iso-
lement halen.” Bovendien is het 
erg handig dat Wilma van den 
Akker een kei is met computers. 
Het is voor haar een koud kunst-
je om afstanden te berekenen en 
vraag/ aanbod in een overzichte-
lijk systeem te plaatsen. 
AutoMaatje wordt ondersteund 
door de Zonnebloem, Rotary 
Wijdemeren, Versa Welzijn, 
ANWB en de gemeente Wij-
demeren.  Meer weten? Mail: 
automaatjewijdemeren@versa-
welzijn.nl of kijk op: www.wij-
demeren.nl/deappelboom.
Of bel Wilma! Doen!

Wilma matchmaker voor AutoMaatje

Op 21 juni waren de bewoners 
geïnformeerd door woning-
verhuurder De Alliantie over 
de gebreken die waren aange-
troffen aan hun woning, dit 
naar aanleiding van jarenlang 
vocht- en schimmelklachten. 
De Alliantie heeft de afgelopen 
jaren diverse onderzoeken la-
ten uitvoeren en heeft uiteinde-
lijk een gerenommeerde firma 
in de arm genomen die alle 
uitkomsten heeft gebundeld 
en daarnaast nog een 100% 
onderzoek heeft uitgevoerd. 
Tijdens die bijeenkomst is de 
conclusie gedeeld en die waren 
voor de bewoners zeer moeilijk 
te bevatten. Van vloerherstel bij 

een aantal woningblokken tot 
funderingsherstel met heiwerk 
in de woning. Ook de optie van 
sloop/nieuwbouw  voor een 
aantal woningblokken is ge-
noemd.

Onzekerheid
De emotie en alle daarbij ko-
mende vragen hebben de be-
woners afgelopen donderdag 
gedeeld met elkaar en daar 
over gediscussieerd. Veel ant-
woorden konden de leden van 
de klankbordgroep niet geven, 
omdat er nog niets of weinig 
bekend is over de daadwer-
kelijke keuze van de Alliantie 
en dan voornamelijk voor de 

Bezorgde bewoners ‘bomenstraten’ bij elkaar
NEDERHORST DEN BERG- Afgelopen donderdag was het druk en 
warm boven in de vergaderruimte van sporthal De Blijk. Bezorgde 
bewoners van een deel van de ‘bomenstraten’ in Overmeer (Kas-
tanjelaan, deels Esdoorn- en Meidoornlaan) waren op de oproep 
van ‘hun’ klankbordgroep afgekomen.

woningen die genoemd zijn 
voor funderingsherstel dan wel 
bouw/sloop. 
Wat wel duidelijk is geworden 
dat de uitvoering van vloerver-
vanging voor aanvang nog be-
sproken dient te worden, omdat 
er klachten zijn over de (mis-)
communicatie en niet nakomen 
van afspraken tijdens vloerver-
vanging elders in Overmeer. 
Over het funderingsherstel of 
sloop/nieuwbouw zijn ook erg 
veel vragen en dan met name 
over de noodzaak van deze ri-
goureuze aanpak. De gehoorde 
argumenten hiervoor zijn niet 
herkenbaar als steekhoudend 
en zeker discutabel volgens de 
bewoners. Gelukkig heeft de 
Alliantie zich kwetsbaar opge-
steld en aangegeven dat ze de 
bewoners uitnodigen om mee 
te denken en dat sterkt de be-
woners in hun gedacht dat er 

nog niets besloten is en dat ze 
ook zeggenschap hebben in de 
uiteindelijke keuze.  Daar ver-
trouwen de bewoners dan ook 
op en vertrouwen in elkaar is 
heel belangrijk.

Door: Piet van Loenen, lid klank-
bordgroep Overmeer Bomenstra-
ten
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Gezondheid

Zaterdag 10 mei 2014 was het 
mooiste moment van ons leven; 
de geboorte van onze dochter 
Robine. Een vrolijk meisje dat 
zich ontwikkelde als ieder an-
der kind, al sprak ze wat minder 
woordjes dan haar leeftijdgeno-
ten. “Maak je geen zorgen, ze 
is een laatbloeiertje, dat komt 
wel goed”, werd ons op het hart 
gedrukt. Vlak na haar derde 
verjaardag kreeg zij haar eerste 
epileptische aanval, waarna de 
aanvallen elkaar in rap tempo 
opvolgden.

Nachtmerrie
De combinatie van haar spraak-
probleem en de epileptische 
aanvallen leidden uiteindelijk tot 
een DNA- en stofwisselingson-
derzoek in het WKZ-ziekenhuis 
in Utrecht. Na drie zenuwslo-
pende maanden kregen wij op 
22 maart 2018 het slechtst denk-
bare nieuws: Robine heeft de 
extreem zeldzame en dodelijke 
stofwisselingsziekte CLN2. Een 
progressieve ziekte die gepaard 
gaat met blindheid, epilepsie en 
uitval van motoriek, denkver-
mogen en slikken, resulterend 
in vroegtijdig overlijden, in de 
meeste gevallen tussen 8 en 12 

Steun de Bobby & 
Robine Foundation

jaar oud. Onze wereld stortte 
in. In een fractie van een se-
conde veranderde ons leven in 
een nachtmerrie. Ons leven zou 
nooit meer hetzelfde zijn…

Ook Bobby
Op 8 februari 2017 werd Robine 
haar broertje geboren, Bobby. 

Ook zo’n heerlijk vrolijk kind 
met een sterk eigen willetje. Ge-
zien het genetisch karakter van 
de ziekte van zijn zus hebben 
we hem ook direct laten testen. 
De kans was 1 op 4 dat hij ook 
CLN2 zou hebben. Onze groot-
ste angst werd waarheid. Ook 
onze lieve Bobby heeft deze af-
schuwelijke, ongeneeslijke ziek-
te.

Opsplitsen
Ons belangrijkste doel is nu om 
Bobby en Robine een zo opti-
maal mogelijk levensniveau te 
bieden. Op dit moment is er 
één behandeling die de ziekte en 
uitvalsverschijnselen vertraagt. 
Bobby, dankzij zijn zus de jong-
ste erkende CLN2- patiënt ter 
wereld, maakt als proefpersoon 

deel uit van een 3 jaar durende 
trial met dit medicijn in Ham-
burg. Onze hoop was dat Ro-
bine met haar broertje in Ham-
burg terecht kon, maar vanwege 
economische en politieke belan-
gen moet zij helaas in Rotter-
dam behandeld worden. Dit be-
tekent voor ons niet alleen zeer 
intensieve behandelschema’s in 
verschillende steden, maar ook 
het opsplitsen van de kindjes en 
ouders in de meest kwetsbare 
tijd van ons leven…

Waarom de Bobby & Robine 
Foundation? 
De doelstelling van de Bobby 
& Robine foundation is tweele-
dig. Ten eerste ‘family support’ 
met als doel om Bobby en Ro-
bine zo optimaal mogelijk kun-

nen ondersteunen en hen het 
mooist denkbare leven te kun-
nen geven. Wij gebruiken uw 
giften om (zorg-)kosten die niet 
door de verzekering of over-
heidsinstanties worden gedekt 
te financieren, zoals educatie 
en beweging, zorgkosten, juri-
dische ondersteuning, reis- en 
verblijfkosten, aanpassingen in 
huis, etc.
Ten tweede draagt de Bobby & 
Robine foundation bij aan het 
financieren van onderzoek en 
de ontwikkeling van medicij-
nen die het levensniveau van 
kinderen met CLN2 en andere 
stofwisselingsziektes verbetert 
en in de toekomst deze ziekte(s) 
hopelijk geneest. U kunt done-
ren op: bobbyenrobinefounda-
tion.nl

NEDERHORST DEN BERG- ‘Er zijn momenten die je leven markeren, 
momenten waarop je je realiseert dat niets meer hetzelfde zal zijn. 
Je leven is verdeeld in twee delen: voor en na dit moment’ schrijven 
Jan Willem Schermerhorn en Pamela Puijk uit Nederhorst den Berg 
als inleidende zin op hun website Bobby & Robine Foundation. Dan 
volgt het hartverscheurende verhaal over de ziektes van hun kin-
deren.

Aan de westkant van het dorp 
Nederhorst den Berg ligt een agra-
risch gebied, de Horn- en Kuijer-
polder. In deze polder is vlak na de 
Tweede Wereldoorlog de eerste 
uitbreidingswijk van Nederhorst 
den Berg gerealiseerd. Sinds 2007 
bestaat het plan om de noordkant 
van deze woonwijk uit te breiden. 

Dit plan “Nederhorst Noord” is 
door een projectontwikkelaar al 
eens besproken met de gemeen-
teraad, maar nu blijkt dat de 
bouwplannen niet door kunnen 
gaan omdat het betreffende ge-
bied door de provincie is aange-
wezen tot weidevogelleefgebied. 
 
De Noord-Hollandse VVD heeft 
hier vragen over gesteld, want 
een aantal dingen vallen op. Zo 
is de gedeputeerde van de pro-

Extra weidevogelgebied in 
Wijdemeren?!

vincie Noord-Holland, door de 
projectontwikkelaar, op de hoog-
te gesteld van de bouwplannen 
maar is de gemeente Wijdeme-
ren, waar Nederhorst den Berg 
onder valt, niet officieel op de 
hoogte gesteld van deze bestem-
ming tot weidevogelleefgebied. 
 
De VVD wil daarom weten of het 
klopt dat hier extra weidevogel-
leefgebied bij is gekomen, wanneer 
dit besluit is genomen en hoe deze 
procedure is gelopen. Want zijn er 
daar echt meer weidevogels geteld? 
Een recente telling is namelijk een 
van de criteria voor aanwijzing. En 
hoe is de gemeente Wijdemeren 
in deze procedure betrokken en 
welke mogelijkheden zijn er nu? 
Beantwoording op deze vragen 
moet binnen 30 dagen aan de 
Provinciale Staten zijn verzonden.

Afscheid juf Agnes Antoniusschool
Woensdag 18 juli heeft juf Ag-
nes Gootjes op een bijzondere 
manier afscheid kunnen ne-
men van de St. Antoniusschool: 
met een muzikaal onthaal door 
het team en de leerlingen (met 
dank aan de instrumenten van 
BMOL). Na meer dan 40 jaar 
juf te zijn geweest, gaat zij ge-
nieten van haar pensioen. Zij 
heeft 12 jaar vol passie op de St. 
Antoniusschool gewerkt. Zelf 
zegt ze nog steeds: “Het is mijn 
school en jullie zijn nog niet 
van me af”. Bij haar afscheid 
heeft ze nog even mogen genie-
ten van de Antonius-leerlingen 
tijdens een Antonius Got Ta-
lent show.
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Het belooft een mooi jaar te 
worden met onder andere ons 
eigen concert m.m.v. de be-
kende Big Bad Bruce Band op 
zaterdag 24 november in het 
MCO in Hilversum. En wat te 
denken van het concert, dat wij 
op zondag 10 maart 2019 in 
Spant! Bussum organiseren sa-
men met twee gospelkoren, een 
popkoor en een vrouwenkoor. 
Dit ter gelegenheid van het feit 
dat onze gezamenlijke dirigent 
Vladimir Pairel 40 jaar in de 
muziek zit. Evenementen om 
naar uit te kijken. 

Door oefenen
Officieel staken de stemmen 
van ’t KOOR! gedurende de zo-
merbreak, maar in de praktijk 
wordt er thuis en in groepjes 
gewoon doorgeoefend, want 
het is zo 24 november en wij 
hebben een zeer ambitieus 
programma. Zo brengen wij 
o.a. nummers van Boudewijn 
de Groot (Avond), Caro Eme-
rald (A Night Like This), Guus 
Meeuwis (Tranen gelachen) en 
Adele (To Make You Feel My 
Love). Maar ook een tweetal 
prachtige stukken van de be-

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 
september viert het Loosdrecht 
JazzFestival naast haar 5-jarig 
jubileum ook 60 jaar jazzge-
schiedenis in Loosdrecht. 

Deze editie van het JazzFestival 
heeft voor iedereen iets in petto: 
Van een ClassicJazz Night waar 
heerlijk ontspannen naar topmu-
zikanten geluisterd kan worden tot 
een echte JazzBattle voor de jeugd 
en ‘Jazz rond de Haven’ voor de 
kinderen. De uitsmijter is de Funk 
& SoulNight op zaterdag met 
Alain Clark, Ruben Hein en vele 
anderen. 
 
Vrijdag, Classic Jazz Night
Na het succes van afgelopen jaren 
is ook dit jaar het Loosdrecht Jazz-
Festival verdeeld over twee dagen. 
Zo kunnen nog meer bezoekers 
genieten van de uitstekende li-
ne-up.  Voor de echte jazzliefheb-
bers heeft het Loosdrecht JazzFes-

tival op vrijdagavond o.a. Hans 
Dulfer en Peter Beets & friends, op 
het programma staan. 
 
Afscheidsoptreden Louis van 
Dijk
Speciale gast van het festival is 
Louis van Dijk. Het winnen van 
het Loosdrecht Jazzconcours in 
1961 was de start van zijn impo-
sante carrière. Op vrijdagavond zal 
hij nog eenmaal live te horen zijn 
op het festival waarmee voor hem 
het muzikale cirkeltje rond is. 
 
Zaterdag, Soul & Funk Night 
De liefhebbers van Funk, Soul 
en andere spectaculaire jazzstij-
len kunnen op zaterdag hun hart 
ophalen tijdens de Funk & Soul-
Night met bekende namen als 
Alain Clark en Ruben Hein. De 
botenloodsen van Jachthaven Het 
Anker aan de Oud-Loosdrechtse-
dijk zijn ook dit jaar het sfeervolle 
decor van het festival.  De optre-

dens vinden plaats op verschillen-
de podia. Om het festivalsfeertje 
compleet te maken zijn er op het 
terrein verschillende foodtrucks 
aanwezig. 
 
Jazz rond de Haven
De zaterdagmiddag staat met een 
echte Jazzbattle en ‘Jazz rond de 
Haven’ in het teken van de hele 
familie. Een middag vol optredens 
en activiteiten zoals instrumenten 
maken en workshops. De entree 

is gratis en op het festivalterrein 
staan diverse foodtrucks. 
 Kaartverkoop 
Meer informatie over het festival 
is te vinden op www.loosdrecht-
jazzfestival.nl. Daar worden ook 
online kaartjes verkocht (Voorver-
koop: ClassicJazz Night €24 | Soul 
& Funk Night €34 | Jazz rond de 
Haven: gratis entree. 
 
LJF 
Het Loosdrecht JazzFestival heeft 

Lustrum Loosdrecht
JazzFestival

een lange historie die teruggaat 
naar 1958. Met tussenpozen en on-
der verschillende namen heeft het 
festival iedere keer weer een revival 
gehad. De afgelopen 4 jaren heeft 
Loosdrecht laten zien een waardig 
opvolger te kunnen brengen door 
samen met haar hoofdsponsors 
Rabobank en Sena Performers een 
kwalitatief en sfeervol festival neer 
te zetten met als motto: Thuisha-
ven van de Jazz.

Foto:
Marjolijn Lamme

De stemmen staken, 
maar niet voor lang
Donderdag jl. heeft ’t KOOR! het seizoen 2017/2018 afgesloten in 
de tuin van koorlid Mirjam Beenen (achter de vroegere Old Smo-
ker). Eerst een serieuze ‘openlucht’ repetitie en daarna gezellig 
aan de borrel en vooruitblikken op het nieuwe seizoen, dat voor 
ons weer op donderdag 30 augus tus begint.

kende koordirigent John Rut-
ter en een medley uit de film 
Grease. Met een bigband ‘in da 
house’ doen we uiteraard ook 
een paar swingende gezamen-
lijke nummers en een spette-
rende uitsmijter. 

Mannen aanschuiven
Onze vereniging bestaat in-
middels alweer ruim 7 jaar en 
heeft momenteel 80 leden. De 
vrouwen zijn – net zoals bij veel 
gemengde koren – in de meer-
derheid, maar met 14 tenoren 
en bassen mogen we zeker niet 
klagen. Voor de balans in het 
koor is uitbreiding van deze 
sectie echter wenselijk en wor-
den nieuwe heren met open 
armen ontvangen. Gewoon op 
30 augustus aanschuiven en 
kijken, luisteren of mee zingen. 
Als het je wat lijkt, mag je daar-
na nog 4x meedoen voordat 
je beslist om al dan niet lid te 
worden. Een mooi moment om 
in te stappen met zulke leuke 
concerten in de planning. Als 
je langs wilt komen, stuur dan 
even een mailtje naar secre-
taris@tkoor.nl, want dan ligt 
er op donderdag 30 augustus 
een gastenmap voor je klaar en 
krijg je een buddy toegewezen. 
We repeteren van 19.45-22.00 
uur in het Muziekcentrum van 
de Omroep, Heuvellaan 33 in 
Hilversum.
’t KOOR! heeft enorm veel zin 
in de zomervakantie, maar ze-
ker net zoveel in het nieuwe 
seizoen.  

Foto: Vladimir en Ludmilla aan 
het werk met ’t KOOR!

Nieuw Walden 10A, te Nederhorst den Berg

TE HUUR
Per direct beschikbaar

    Bedrijfsruimte : Beneden 130 m2 en boven 130 m2 
met toilet en keuken. Eigen buiten terrein 230 m2

Huurprijs € 1500,00 p/mnd BTW vrij.

Excl. Elektra en water.

Bellen voor informatie 06-44193674
of mail gwsouverijn@gmail.com.

Elke woensdag is in het Sociaal 
Cultureel Centrum te Neder-
horst den Berg ‘t Wijdehuis. 
Dan is iedereen welkom om 
een kopje koffie of thee te ko-
men drinken, met elkaar te 
lunchen of iets gezelligs te on-
dernemen. 
Speciaal voor ouders van jon-
ge kinderen is er tussen 10.00 
en 11.30 uur een ouder & kind 
speel- en ontmoetingsochtend. 

Een mooie manier voor ouders 
om met elkaar in contact te ko-
men terwijl de kinderen samen 
spelen. De toegang is gratis, 
maar je kunt een vrijwillige bij-
drage doen in het spaarpotje, 
bijvoorbeeld om keer samen te 
gaan zwemmen bij de Bergse 
Akker of een springkussen te 
huren. Kom gezellig een keer 
kijken, je bent van harte wel-
kom!

Ouder & kind speelochtend

I.v.m. de zomervakantie zal het Weekblad Wijde-
meren van 22 augustus a.s. komen te vervallen.

Vakantie
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Door: Saskia Luijer

’s-GRAVELAND – Samen met 
Natuurmonumenten en de 
provincie Noord-Holland rea-
liseert de gemeente Wijdeme-
ren een wandelbrug over de 
’s-Gravelandsevaart tussen het 
Noordereinde en de Cannen-
burgerweg. De brug is een ont-
brekende schakel in de wan-
delroute Noord-Hollandpad. 
Dinsdag 17 juli werd tijdens 
een informatieavond bij Na-
tuurmonumenten het ontwerp 
van de brug gepresenteerd.

Vanaf de entree van Natuur-
monumenten aan het Noor-
dereinde kunnen wandelaars 
straks rechtstreeks via een 
bruggetje naar de Cannenbur-
gerweg om het Noord-Hol-
landpad volgen. Enkele jaren 
geleden staken de wandelaars 
hier via een houten pontje de 
’s-Gravelandse Vaart over. Dit 

Wandelbruggetje over de
’s-Gravelandse Vaart

pontje werd vanwege de vele 
reparaties en het ontbreken van 
sociale controle uit de vaart ge-
haald. Als alternatief komt er 
nu dus een wandelbrug.

Drie ontwerpen
Tijdens de informatieavond 
werden drie ontwerpen voor-
gelegd aan de geïnteresseer-
de omwonenden. Namens de 
gemeente Wijdemeren liet 
opdrachtgever Erik Verkerk 
verschillende varianten zien 
van een smalle gebogen brug, 
gemaakt met een stalen con-
structie. De vormgeving was 
gebaseerd op de cultuurhis-
torische omgeving, maar met 
een moderne twist. Dus geen 
replica van bestaande bruggen, 
maar wel ontwerpen ‘in de stijl 
van’. De zes aanwezige buurtge-
noten gaven allen de voorkeur 
aan het bruggetje met grote 
openingen tussen de assen en 
doorbuigende randen aan het 

eind. Daarbij werd door een 
paar aanwezigen nog een appel 
gedaan om het ontwerp wat 
klassieker te maken. Terwijl ie-
mand anders de moderne vari-
ant juist wel mooi vond. “Sma-
ken verschillen” reageerde 
ook Erik Verkerk. Waarna hij 
toelichtte dat er in de ’s-Grave-
landse landschappen veel ver-
schillende stijlen te zien zijn. 
Daar sloot wethouder Jan-Jaap 
de Kloet op aan: “Er is hier in 
de buitenplaatsen geen stan-
daardbrug, er is nu ook al een 
mix. Daar past deze metalen 
brug goed bij.”

Officiële procedure
De voorkeursvariant wordt aan 
de gemeente voorgelegd, waar 
uiteindelijk de definitieve keus 
valt. Daarna start de officiële 
procedure voor de aanvraag 
van een omgevingsvergunning 
en kan elke burger er nog wat 
van vinden en op- en aanmer-
kingen kenbaar maken. Als al-
les volgens planning verloopt, 
kunnen in november de voor-
bereidingen getroffen worden 
qua constructie en kan in de-
cember/januari de aanleg star-
ten. Het streven is dat de brug 
er in het voorjaar van 2019 ligt, 
bij het begin van het nieuwe 
seizoen. Daarbij benadrukte 
de wethouder dat het brugge-
tje er straks voor iedereen is. 
Dus niet alleen voor de lange 
afstandswandelaars maar ook 
voor de buurtbewoners.

Sport

N.a.v. vragen van de CDA-frac-
tie in Stichtse Vecht heeft het 
college aldaar toegezegd om in 
samenwerking met de gemeen-
te Wijdemeren een pilot te 
starten voor uitbreiding van de 
vaartijden van de veerpont tus-
sen Nigtevecht en Nederhorst 
den Berg. Aan de hand van de 
evaluatie van de pilot wordt be-
sloten of de ruimere openings-
tijden gehandhaafd blijven. 

De uitbreiding start zodra de 
fietsbrug bij Nigtevecht over 
het Amsterdam-Rijnkanaal in 
gebruik wordt genomen (zo-
mer 2018) en duurt tot 1 okto-
ber 2018. Het is de bedoeling 
dat de veerpont gedurende de 
pilot doordeweeks gaat varen 
tussen 07.00 en 17.30 uur en 
in het weekend tussen 10.00 en 
17.30 uur. De vaartijden zijn 
nog onder voorbehoud omdat 
gekeken moet worden of de 
vaartijden ook praktisch met 
de veermedewerkers uitkomen. 

Uitbreiding
vaartijden
veerpont

Op 27 juli vindt de langste 
maansverduistering van de 
eeuw plaats. Ter gelegenheid 
hiervan is Sterrenwacht Gooi 
en Vechtstreek in ’s-Graveland 
(Noordereinde 54e) die avond 
open vanaf 21.00 uur, ook bij 
licht bewolkt weer. 

Vanwege de rode kleur wordt 
de maansverduistering soms 
ook een ‘bloedmaan’ genoemd. 
Vanuit Nederland is door de 
lage stand van de maan al-
leen een gedeelte van de eclips 
zichtbaar. De maan komt op 
rond 21.30 uur, aan het begin 
van totaliteit. Vanuit de ster-
renwacht én bij helder weer 
zal in ieder geval het begin van 

totaliteit en het einde van de 
eclips zichtbaar zijn. Aan het 
begin van de avond zullen wij 
ook Saturnus en wellicht Ju-
piter kunnen zien. Naast het 
kijken naar de maan door de 
diverse telescopen zullen er 
presentaties en een leuke quiz 
over de maan zijn. Bij bewolkt 
weer met geen zicht op verbe-
tering, gaat de sterrenwacht 
dicht om 23.00 uur. Bij helder 
weer en voldoende belangstel-
ling zullen wij tot het einde 
van de eclips rond 1.30 uur 
zaterdagochtend open zijn. Bij 
zware storm of regen gaat de 
avond echter niet door. Dit zal 
worden gemeld op de website: 
www.sterrenwacht-gv.nl.  

Langste maansverduistering
van de eeuw op 27 juli 

Zoals u wellicht weet wordt er 
in Ankeveen zeer regelmatig 
gebiljart. BV ’t Centrum heeft 
zijn domicilie in het Wapen van 
Ankeveen. Deze vereniging 
heeft een jaarlijkse traditie 
hoog te houden. Een zeer gere-
nommeerd lid uit het verleden, 
Jan Neijssen, wordt elk jaar nog 
in ere gehouden. Jaarlijks orga-
niseert de vereniging een toer-
nooi, speciaal voor de eigen 
leden, dat zijn naam draagt.

Dit jaar was dit gepland op 
15 juli. 21 leden hadden zich 
hiervoor aangemeld en daar 
de wedstrijdleiding een kop-
peltoernooi had gepland viel 
er een man af, dat was onder-
getekende. De 10 koppels wa-
ren doormiddel van loting aan 
elkaar gekoppeld en er werden 
verschillende mooie partijen 
gespeeld. Een van de koppelle-
den moest 3 banden spelen en 
de ander libre, het vrije spel. Er 
was tijd om ongeveer 4 wed-
strijden per koppel te spelen, 
aan het einde van die 4 rondes 
was er 1 koppel die alle wed-

strijden had gewonnen. Deze 
2 mannen moesten uiteindelijk 
gaan strijden om de fel begeer-
de wisselbokaal. Deze finale 
ging tussen Bert Hilhorst en 
Johan den Blanken. Dat Johan 
in een blakende vorm steekt 
had hij de hele dag al laten zien, 
ook in de finale was er maar 1 
die aanspraak kon maken op 
de titel. Kampioen werd Johan 
den Blanken, hij mag zich een 
jaar lang kampioen van de club 
noemen en een heel jaar passen 
op de ‘Jan Neijssen’ wisselbo-
kaal en voor dat deze ingele-
verd gaat worden zal hij hem 
mooi oppoetsen.
Rest mij nog om Stefan van 
Houten te bedanken voor de 
gastvrijheid en het beschikbaar 
stellen van het materiaal. Het 
eten was ook door Stefan be-
reid. Het bleef nog lang gezellig 
en iedereen keerde tevreden 
huiswaarts.
Tot volgend jaar, Richard Spoor.
 

Jan Neijssen biljarttoernooi
Door: Ric Degekamp

ANKEVEEN - Zaterdag 21 juli 
werd alweer het vierde petan-
quetoernooi gespeeld. De op-
komst voor onze kleine vereni-
ging was geweldig te noemen.
 
Dat het toernooi van de maand 
juni succesvol was verlopen, 
blijkt uit het feit dat er weer 
meer spelers van buitenaf kwa-
men spelen en dat met deze 
hitte. Deze mensen waren net 
zo enthousiast als onze eigen 
clubleden. Spelvreugde en ge-
zelligheid staan op deze dagen 
voorop. Jammer dat er in onze 
omliggende dorpen weinig 
animo is om eens te komen 
kijken en/of mee te spelen. Ie-
dere donderdagavond aanvang 
19.30 uur bent u welkom.
De drie partijen werden in de 
hitte afgewerkt en waren het 
aankijken meer dan waard. De 
spelers waren aan elkaar ge-
waagd. Tussen de beste drie zat 
toch wel een duidelijk verschil. 
De nummer 1 van het toernooi 
werd Wim Bornhijm met drie 

gewonnen partijen en een  sal-
do van plus 32. De nummer 2, 
op ruime afstand, werd Frans 
Wiegers met twee gewonnen 
en een plus van 13. Als derde 
eindigde Marja Nijnuis met 
twee gewonnen en een plus 
van 9. Zoals met elk spel is er 
ook een laatste en ditmaal was 
het Claudia Neijsen, die helaas 
geen enkele partij wist te win-
nen en haar saldo was min 20. 
Tussen de partijen door was er 
weer hapje en drankje en na de 
prijs uitreiking keerde een ie-
der tevreden huiswaarts.
Ons volgend toernooi is op zater-
dag 18 augustus. U bent wederom 
welkom!

ASV Petanque julitoernooi

Aanleveren van tekst: Kopij in Word 

(doc bestand) en foto’s als JPG be-

stand opsturen voor vrijdag16.00 

uur en voor de weekendactiviteiten 

is de sluitingstijd: zondag 20.00 uur. 

Aanleveren advertenties: Als (HR)

PDF of EPS bestand voor maandag 

10.00 uur. 

AANLEVEREN 
KOPIJ
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Madelijn
Konten

Madelijn de With is dierenarts in Kortenhoef en 
Loosdrecht. Ze is getrouwd met Marc en heeft een 
zoon die Sjef heet. Natuurlijk zou haar huishou-
den niet compleet zijn zonder behaarde vrienden. 
Hond Jagger, kat Madammeke en konijnen Anto-
nio en Schnitzel horen er dan ook helemaal bij. Ze 
eet eitjes van haar eigen kipjes, wordt ‘s ochtends 
gewekt door haar eigen haan en rijdt in haar va-
kanties graag te paard door de natuur.

Kont (de; v(m); meervoud: konten) (informeel) 
achterste, gat, zitvlak: de zaak ligt op zijn kont func-
tioneert niet meer, ligt stil; op zijn (luie) kont blijven 
zitten geen hand uitsteken; babbelkont, bofkont, 
draaikont, mazzelkont, mopperkont iem. die vaak, 
graag babbelt, vaak boft enz.
Dat aldus de Dikke van Dale. Ik ken konten ook 
nog als werkwoord. Maar die betekenis daarvan 
wordt daar dus niet in vermeld. Helaas. 

Sjef en zijn maten zaten in zo’n fase. Zo’n fase waar-
in alles dat met je onderkant te maken heeft enorm 
grappig is. Schaterlachen, slappe lach en tranen 
over de wangen. U herkent het vast wel. Enfin, Sjef 
kwam op een dag (het is alweer jaren geleden hoor) 
thuis van een slaappartij met de mededeling dat hij 
gekont was. Hij werd tegen de grond gedrukt (en 
daar waren wel vier van zijn maten voor nodig, 
want hij was toen al best sterk), terwijl nummer vijf 
met de ontblote kont dus boven zijn gezicht kwam 
hangen. Hilarisch vond hij het. Maar ook wel een 
beetje vies toch. 
Afgelopen week hadden we een hele gezellige BBQ. 
In Leersum. Een van hoogtepunten van het dorpse 
leven daar (zoals wij het palingroken, de braderie 
en de gondelvaart hebben) is het jaarlijkse bloe-

mencorso. Een groots 
evenement in augus-
tus, waar vanaf april al 
druk aan gewerkt wordt. Het ontwerpen en maken 
van de praalwagens kost enorm veel inspanning 
en tijd natuurlijk. We raakten aan de praat met een 
stel hele gezellige jonge praalwagenbouwers. Hun 
wagen was nu bijna af. In de laatste twee dagen (en 
dat is dus écht nachtwerk) worden de bloemen 
pas op de wagen bevestigd.  Tweehonderdvijftig-
duizend dahlia’s (gemiddeld voor een wat kleinere 
wagen) in verschillende kleuren moeten er op de 
wagen komen. En dat proces mag niet op zijn kont 
komen te liggen. Toch? Maar goed de eerste stap 
is het konten van de dahlia’s. (het steeltje moet eraf 
zodat alleen het bloemetje overblijft). Dus. Nou 
ik ben blijkbaar nog niet helemaal door de ‘fasci-
natie-voor-je-onderkant-fase’ heen want ik schoot 
in de lach. Tranen over de wangen. Ik zag het hele-
maal voor me. Ik ben nogal visueel ingesteld name-
lijk. Kinderachtig, ik weet het...maar ná mijn uitleg, 
bleek ik gelukkig niet de enige.

Gisteren heeft Marc de groene asperges gekont. 
‘t Harde onderkantje eraf dus. Kan ook met witte 
asperges natuurlijk. Of met een stronk broccoli. Ik 
denk dat ik maar contact opneem met de Dikke 
van Dale. Dat ze hun boek moeten bijwerken. Toch 
raar dat zo’n veelzijdig werkwoord vergeten wordt. 
Maar ook al mochten ze niet bereid zijn dat te doen 
dan blijft konten voor mij hét woord van 2018. Dat 
vind ik nou heel geestig en velen, die in dezelfde 
fase als ik zijn blijven steken, vast ook! 

Madelijn de With; madelijn.wiewatwaar@gmail.com. 
Volg mij op FaceBook: MadelijnsSchrijfsels

GEZOCHT: 
TANDARTSASSISTENTE 

(allround)

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Dodaarslaan 18, 1241 XJ Kortenhoef

Tel: 035-6562188
info@tandartskortenhoef.nl
www.tandartskortenhoef.nl

Per direct zijn wij op zoek naar een
enthousiaste tandartsassistente voor 

3-4 dagen die ons team komt versterken.
Ervaring gewenst, niet noodzakelijk.

Interne opleiding mogelijk.

Ben jij collegiaal, flexibel en heb je
zin in een nieuwe uitdaging?

Reageer dan z.s.m.

‘Ergernis over gebrek aan infor-
matie’ en ‘knokken voor woning-
bouw in de regio.’ Volgens het 
artikel in De Gooi en Eemlander 
(21 juli) is het woningbeleid van 
de provincie Noord-Holland 
belemmerend voor de krappe 
woningmarkt. Vandaar dat de 
gemeenten in de regio Gooi en 
Vechtstreek proberen veilig te 
stellen dat er genoeg nieuwe 
woningen gebouwd kunnen 
worden. ‘Lukt dat niet dan zal 
het Wijdemeers college in zijn 
eentje proberen de nieuwbouw-
locatie in Nederhorst-Noord te 
realiseren’, schrijft de Gooi en 
Eemlander. Weliswaar is Ne-
derhorst-Noord in het nieuwe 
college genoemd als speerpunt, 
maar over de bouwlocatie is 
door het college nooit inhoude-
lijk met de raad gesproken. De 
provincie erkende de Horn- en 
Kuijerpolder recentelijk als wei-
devogelgebied en heeft het in die 
zin beschermd. Ook heeft het ge-
bied een grote cultuurhistorische 
waarde. 
‘Als het niet lukt om met de an-
dere gemeenten uit de Gooi en 
Vechtstreek tot een gezamenlijke 
zienswijze te komen over bou-
wen buiten stedelijk gebied’, zal 
Wijdemeren voor 30 juli a.s. een 
zienswijze indienen die er voor-
al op gericht zal zijn om nieuw-
bouw in Nederhorst-Noord 
mogelijk te maken. Dat zou op-
merkelijk zijn omdat het college 
zich met deze stap buiten het de-
mocratisch proces lijkt te plaat-

sen. Immers, er is geen debat met 
de raad gevoerd. 
De speerpunten van de provincie 
zijn: duurzaam ruimtegebruik, 
ruimtelijke kwaliteit en klimaat-
bestendigheid. En dat is verwerkt 
in een visie op wonen, werken en 
recreëren. Dat is sinds half juni 
bekend. Dat gemeenteraadslid 
Dik van Enk (CDA) daar in de 
raadsvergadering van 19 juli een 
vraag over stelde, betekent nog 
niet dat de provincie achterwege 
blijft met de informatieverstrek-
king over haar nieuwe beleid. 
Begin september komt de regio-
nale omgevingsvisie ter sprake in 
de commissievergadering. Een 
nieuwe kans voor raadsleden of 
voor projectontwikkelaars?

Opinie: Mark Hilberts

Gebrek aan informatie in 
perspectief zien 

Door: Saskia Luijer

Uit het gemeentelijk veiligheidsbeeld – de veiligheidscijfers op het gebied van woninginbraken, ge-
weld, jeugd en veelvoorkomende criminaliteit – blijkt dat het aantal woninginbraken in Wijdemeren 
in de eerste helft van 2018 is toegenomen met 114%. Daarom roept de gemeente op om extra alert 
te zijn in de vakantieperiode en maatregelen te nemen om inbraak te voorkomen.

Het totaal aantal geregistreer-
de misdrijven in de gemeente 
Wijdemeren is in de eerste zes 
maanden van dit jaar met 6% 
gedaald ten opzichte van de-
zelfde periode in 2017. Er zijn 
er duidelijke afnames bij ge-
weld, autokraak en bedrijfsin-
braken, maar opvallend is de 
toename in het aantal wonin-
ginbraken. 

In alle kernen
In 2017 waren er 14 wonin-
ginbraken (5 pogingen, 9 ge-
slaagd) en in 2018 maar liefst 
30 (10 pogingen, 20 geslaagd). 
Opvallend is dat de regio Mid-
den-Nederland juist een da-
ling kent van 15%. Uit analyse 
van de cijfers blijkt dat er geen 
vaste werkwijze van inbraak is 
en ook geen specifieke dader-
groep. Wel vinden veel wonin-
ginbraken plaats bij vrijstaan-
de- en hoekwoningen, waar 

inbrekers zich gemakkelijk aan 
het zicht kunnen onttrekken 
om ongestoord ‘hun werk’ te 
doen. De toename is verspreid 
over alle kernen van Wijdeme-
ren, maar spitst zich iets meer 
toe tot Loosdrecht.
Omdat de vakantieperiode een 
inbraakgevoelige tijd is, sur-
veilleert de politie opvallend 
en opvallend in de wijken om 
de pakkans te verhogen. Maar 
daarbij is de hulp van inwoners 
onmisbaar! Sluit u bijvoorbeeld 
aan bij WhatsApp buurtpre-
ventie (www.wabp.nl) en bel 
bij een verdachte situatie altijd 
112. Daarnaast kunt u uiter-
aard de kans op een inbraak 
verkleinen door goed hang- en 
sluitwerk te monteren, kos-
tenbaarheden uit het zicht op 
te bergen, ramen en deuren 
te sluiten etc. Op de website 
www.politiekeurmerk.nl, www.
geefinbrekersgeenkans.nl en 

Toename woninginbraken Wijdemeren

www.maakhetzeniettemakke-
lijk.nl is veel informatie te vin-
den om een woninginbraak te 
voorkomen.

Veel vermindering
Het gemeentelijk veiligheids-
beeld liet t.a.v. de inbraken/
diefstallen bij bedrijven en 
instellingen juist een afname 
van 50% zien; van 22 naar 11. 
Ook het aantal geweldsmisdrij-
ven daalde met 28% (van 29 
naar 21), waarbij er specifiek 
een vermindering was van het 
aantal mishandelingen (van 17 
naar 9). Er waren ook minder 
meldingen van jongerenover-
last (37 versus 34). Verder was 
het aantal autokraken lager 
(van 39 naar 24) en nam het 
aantal vernielingen met 7% af. 
Alleen het aantal fietsdiefstal-
len nam toe: van 7 naar 10.

Exposanten
Let Op!

Vanaf 1 augustus is er 

weer GRATIS ruimte 

beschikbaar om uw 

werk te tonen.

Sociaal Cultureel centrum

06 155 82 425
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Boeken

“Het is een leuke man, hoor”, 
waarschuwde Etienne, de im-
mer enthousiaste CW76-boek-
verkoopster in Kortenhoef, en 
de aanstichtster van deze reeks 
Wijdemeerse auteurs. Dus ik 
pantserde mijn hart, koos voor 
mijn serieuze bril, trok mijn 
journalistieke mantelpakje 
aan, zette mijn verstand op 
journalist en de schijnwerper 
op Rik Kuethe uit ’s Graveland,  
auteur van het vorig jaar ver-
schenen boek:  “Het Badpak 
van Mevrouw Bos”. 

“……Maar op de laatste avond, 
toen ik de zilvergeschubde zee 
met schetsen van Le Daumier 
stond te vergelijken, schaarde 
zij zich geruisloos naast mij, 
legde haar ellebogen over de 
reling, en een hand op mijn 
arm, en vroeg stralend: “Tell 
me what do you do with your 
noses when kissing?”
Een fragment uit het verhaal 
‘De mandoline van Gloria ba-
ronin von Berg’. 
Rik Kuethe is net terug uit 
Budapest, waar hij deze Gloria 
na vijfenvijftig jaar, weer ont-
moet heeft. En terwijl hij erover 
vertelt, verandert de 76jarige 
wereldwijze man tegenover mij 

Badpak

der schrijf. Ik belde hem op. 
Had hem ook al in geen jaren 
gezien. Was een geweldig weer-
zien. Hij vond het prima. En 
hij is écht een kunstenaar. Mijn 
kracht is de werkelijkheid ver-
tellen. Hij creëert iets wat nog 
niet bestaat”.

Journalist
Van schoolkrantschrijver 
tot diplomaat tot “late-roe-
ping-journalist”,
“Ik wilde eigenlijk altijd al jour-
nalist worden maar durfde niet. 
Vond de linkse Amsterdamse 
journalisten in de jaren zestig 
rare snaken. Bovendien was 
het een slecht betaalde baan! 
In de diplomatie reisde je veel, 
leidde je een gecapitonneerd 
bestaan. Dat leek me wel wat. 
Uiteindelijk koos ik toch voor 
de journalistiek. Kwam terecht 
bij Elsevier. 35 jaar geleden. Ik 
was 43. Die overstap was won-
derlijk, maar ook het beste wat 
ik ooit gedaan heb”. Hij klinkt 
weer emotioneel, als hij vertelt: 
“In mei 1985 vluchtten duizen-
den Tamils uit Sri Lanka, waar 
een burgeroorlog heerste, naar 
Nederland. Ik was twee jaar 

eerder hoofd van de Neder-
landse ambassade daar,  en had 
gezien hoe tientallen Tamils 
werden afgeslacht in Colombo. 
De Nederlandse regering wilde 
hen niet opnemen. In het pro-
gramma van Karel van de Graaf 
heb ik daar mijn ontzetting over 
uitgesproken, my fifteen minu-
tes of fame, de hele wereld viel 
over me heen. Elsevier deelde 
mijn standpunt niet, maar had 
waardering voor mijn optre-
den. Bood mij een plaats op de 
buitenlandredactie. Dat is toch 
je reinste Voltaire”.
“Ik zit daar nog steeds. Nu ben 
ik, denk ik,  de oudste journa-
list-met-vast-dienstverband 
in Nederland. En ik heb onze 
redactiesecretaresse gezegd: ik 
wil in jouw armen sterven”. 

Het badpak van Mevrouw Bos, 
enerverende ontmoetingen
Auteur: Rik Kuethe
Illustraties: Beata Kalker
Uitgever: Elsevier
ISBN 9789463480093

in een 21jarige adolescent.  “Ik 
kreeg een telefoontje van een 
ex-collega. Die had mijn boek 
gelezen, het enorm gewaar-
deerd, vooral het verhaal van 
Gloria, want: “Die ken ik! Enig 
mens!” Adres gevraagd, brief 
geschreven: ik zou het leuk 
vinden je weer te ontmoeten! 
Brief terug. Juichend: “We heb-
ben vijfenvijftig jaar geleden de 
gelegenheid ‘verpatzt’ lovers 
te worden, misschien kunnen 
we nu vrienden worden”. Rik 
pakte snel zijn koffers, en toen 
hij Gloria, eindelijk, voor de 
eerste keer, kuis, küsste, was 
het gewoon weer 1962, reisden 
ze weer samen naar Amerika, 
waar hij haar, ongekust, aan de 
kust afzette. 

De werkelijkheid overtrof zelfs 
zijn hooggespannen verwach-
tingen. Rik Kuethe: “Gloria 
woont in het huis van haar 
ouders en haar grootouders. 
In het verhaal ‘Zuster Anna, 
ziet gij nog niets komen’, vertel 
ik over Raoul Wallenberg, de 
Zweedse diplomaat, die in 1944 
tienduizenden Joden in Boe-
dapest het leven redde en toen 
spoorloos verdween. Wallen-
berg kreeg van Gloria’s vader 
kantoorruimte in zijn huis”. Hij 
laat me een foto van een enorm 
huis zien.  “Kijk, hier wonen 

de Von Bergs. Zie je wat er op 
het bord staat? ‘onder bescher-
ming van de koning van Zwe-
den!’ Hier had Wallenberg dus 
een kantoor. En in dát kantoor, 
heeft Gloria mij, samen met 
een Hongaarse prins en een 
Catalaanse nationaliste op gan-
zenlever en Spaanse rosé ge-
trakteerd.! Echt écht écht waar”.

Waarom 
Als hij uit de roze Hongaarse 
wolk weer in de kamer met uit-
zicht op de ’s Gravelandse vaart 
is teruggekeerd, praten we ver-
der. Kernvraag van deze serie 
is: waarom schrijf je? “Bij de 
feestelijke presentatie van het 
boek heeft Floor Kist (oud-di-
plomaat en cabaretier) mij die 
vraag ook gesteld. Ik antwoord-
de: opdat ik niet vergeet! Mijn 
geheugen is net een liksteen: 
ik lik aan mijn herinneringen 
en dan zie ik de benen van een 
tangodanseres uit San Telmo, 
van ooit, nog zo voor me. Het 
heeft dus te maken met het 
behouden van een ervaring. 
Schrijven is, in zekere zin, wa-
ter geven aan een herinnering”. 
Waarom wil je dat wij jouw 
herinneringen lezen? Ant-
woord: “Omdat ik denk dat 
het amusant is. Omdat ik wil 
amuseren. Ik heb geen inge-
wikkelde boodschap. Het moet 
plezierig zijn”. Daarbij tekent hij 
aan dat de illustraties van Beata 
Kalker het boek nóg plezieriger 
maken!
Het motto van het boek luidt: 
De sprinkhaan sleept zich 
voort. Prediker. “Daar zit een 
tegenstelling in. Zo voel ik me 
wel een beetje. Het lijkt nog wel 
wat, van de buitenkant, maar ik 
sleep me soms voort!”
De titelkeuze? “Het is een pak-
kende titel. Toch? En er zit 
een verhaal aan. Die mevrouw 
Bos, onze lerares klassieke ta-
len, was de opwindende moe-
der van een andere auteur uit 
jouw reeks, Helge Bonset. Ik 
dacht: misschien vindt hij het 
niet leuk dat ik over zijn moe-

Door: Karin van Hoorn

Nieuws van Club 4711
Uitslag + stand zomertoernooi biljarten
Zaterdag 21 juni: J. van Wijnen (15 pt.), M. Zieleman 
(13 pt.), W. Clements (12 pt.), M. v.d. Velden (11 pt.), 
Mw. T. Bos (5 pt.), J. van Greuningen (4 pt.), M. Ver-
laan (4 pt.)

Stand aan kop: M. v.d. Velden 3-35, J. van Wijnen 3-31, Mw. T. Bos 
3-29
Programma
Zaterdag 28 juli 16.00 uur: maandtoernooi biljarten, maandag 30 juli 
19.30 uur: zomertoernooi biljarten.

Openingstijden bar
Vrijdag en zaterdag van 15.00 tot 20.30 uur (ook voor niet-le-
den).

Contactgegevens
Adres: Overmeerseweg 5a Nederhorst den Berg
Telefoon: 06-20408058
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Warm en warmbloedig Wonderfeel

Brandweerpost ‘s-Graveland blaast even af
Wmet een laatste oefening in Ankeveen

Door: Herman Stuijver

Welke route je ook volgde, 
het bleef drie dagen een zoek-
tocht naar veel hoogtepunten 
op acht podia. Waarbij soms 
na enig wikken en wegen dat 
ene vioolduet of die bepaalde 
pianovirtuoos links bleef lig-
gen, want een koele ijsthee in 
de schaduw is ook wat waard. 

Na de gloedvolle opening van 
de jonge musici van het Won-
derfeel Festival Orchestra o.l.v. 
Johannes Leertouwer op Het 
Veld waaierde het publiek uit 
naar andere locaties. Het was 
goed om te zien dat maar liefst 
drie van de vier Wijdemeerse 
wethouders gebruik maakten 

van hun vrijkaartje om cultuur 
op te snuiven. Het Nederlands 
Blazers Ensemble was inge-
krompen tot drie blazers op 
het verre Weeshuis van de Hits. 
De aanvulling met de cymbaal-
speler Vasile Nedea en harpiste 
Astrid Haring was een lichte 
compensatie voor het verwach-

‘s -GRAVELAND- Op Wonderfeel drie dagen genieten van klassieke muziek in de buitenlucht verveelt blijkbaar nooit. Ook al schijnt de 
zon onbarmhartig en is het af en toe stof happen op de droge gronden van landgoed Schaep en Burgh, de variatie aan muzikale klan-
ken in combinatie met literatuur, dans en lekkere hapjes/ drankjes biedt ontspanning en kortstondig genot. 

te blaasgeweld. De solopartij op 
hoorn door Jasper de Waal bij 
Richard Strauss’ eerste hoorn-
concert (18 jr.) was daarente-
gen fenomenaal, omrand door 
de enthousiaste spelers van het 
Wonderfeel Festival Orchestra. 
Michelle Verheggen (harp) en 
altvioliste Rinde Yildiz waren 
representanten van de vele 
jonge musici op Wonderfeel. 
Michelle en Rinde worden on-
dersteund door het Nationaal 
Muziekinstrumenten Fonds. 
Zij speelden een mix van De-
bussy en folk in de tent van 
Solo. Een plek waar het heerlijk 
toeven was. Een dag later speel-
de Julien Libeer subliem pia-
no op het ronde podium. Zijn 
Bach-improvisaties ontroer-
den velen, ook Ankevener Jan 
Franken was aangedaan door 
deze tijdloze klanken. “Dat je 
hier in je gewone kleding mag 
optreden is toch wel uniek in 
de wereld” zei de jonge Belg. 
Dat onderscheidt Wonderfeel 
inderdaad van andere festivals, 
die ongedwongen sfeer. Al blijft 
ook hier het schuiven met een 
strandstoel hinderlijk bij de 
laatste subtiele eindnoten. Het 
publiek bestaat grotendeels 
uit kenners die precies weten 
wanneer je wel en niet moet 

applaudisseren. Voor de kinde-
ren was er ook allerlei vermaak. 
Het zelf muziekinstrumenten 
knutselen was populair. Maar 
ook waren er veel ouders die 
hun kroost meenamen naar 
de mini-concerten. Dat verliep 
meestal prima. Soms was er 
irritatie. Zoals die moeder die 
haar 3-jarige zoon verweet dat 
‘papa en mama vaak met jullie 
naar de speeltuin gaan. Dan 
mag je ook weleens je best doen 
om iets leuk te vinden wat papa 
nu eenmaal mooi vindt’. Schit-
terend mooi was het vioolspel 
van Tosca Opdam die 60% van 
haar tijd in New York werkt en 
woont. Ze speelde met Helena 
Basilova op piano stukken vol 
raadsels van Bach en Korngold 
die ‘inspireren tot het horen 
van muziek tussen de noten’. 
Topschrijver Arthur Japin trok 
in het Capitool zoveel publiek 
dat zelfs de koptelefoons om 
buiten mee te luisteren op wa-
ren. Japin kan ook boeiend 
voorlezen, nu uit Kolja, zijn 
laatste historische roman. Een 
ander hoogtepunt was aan 
het begin van de zondagmid-
dag. The Choir of Holy Tri-
nity uit Shakespeare’s kerk in 
Stratford-upon- Avon deed 
op rondreis door Nederland 
als eerste het droge gras van 
Schaep en Burgh aan. Je kreeg 
bijna medelijden met de mei-
den, jongens en volwassenen 
in de warme rode pijen met 
witte kraag. Dat vonden ze zelf 
ook iets too hot, want na twee 
prachtige a capella kerkliede-
ren wierpen ze hun pijen af en 
zongen verder in korte broek/ 
rok met shirt. Wonderfeel was 
weer zeer de moeite waard met 
Natuurmonumenten in ‘s- Gra-
veland als uithangbord voor 
natuur en cultuur. 

Het Holy Trinity Choir




