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heeft hij als oefencoördinator
en leerwerkplekbegeleider extra taken op de post. Sander
helpt aspiranten en cursisten
met hun opleiding, wat altijd
zeer op prijs wordt gesteld.
Daarnaast is hij sinds een aantal jaar actief als bestuurslid van
de personeelsvereniging.

Vijf lintjes brandweerpost
‘s-Graveland
(v.l.n.r.) Maarten, Johan-1, John, Sander, Freek, Aalt, Johan-2 en Joop
Door: Saskia Luijer
Zaterdag 12 januari ontvingen
Johan van Lindenberg, Aalt
Jansen, Sander Doorenbosch,
Maarten Steinkamp en Johan
Landwaart een koninklijke onderscheiding uit handen van
burgemeester Freek Ossel. De
vijf brandweerlieden van post
’s-Graveland werden allen benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
Er was veel trots en blijdschap
tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de ’s-Gravelandse brandweerpost. Joop Huizing, hoofd
van de vrijwillige brandweer

in de Veiligheidsregio, was blij
met de verjonging en versterking van het team. “Het is een
post die bloeit”, beaamde John
van der Zwan, commandant
van Brandweer Gooi en Vecht.
Burgemeester Freek Ossel had
voor de gelegenheid zelfs zijn
ambtsketting omgedraaid: het
wapen van het Koninklijk Huis
blonk aan de voorzijde, want
in naam van Zijne Majesteit
mocht Ossel vandaag vijf lintjes uitreiken.
Johan-1
Als eerste aan nestor Johan van
Lindenberg, die bijna 40 jaar lid
is van de vrijwillige brandweer.

Na zijn opleiding tot manschap
volgde hij ook nog de opleidingen tot chauffeur tankautospuit en bevelvoerder. Johan is
zeer gedreven, staat open voor
vernieuwingen en is een voorbeeld voor veel jongere manschappen. Daarnaast heeft hij
veel ervaring in de omgang met
koeien en paarden. Een speciale taak die hij in het korps op
zich durft te nemen.
Aalt
Aalt Jansen houdt van hollen,
vliegen en rennen. Een druktemaker in de goede zin van
het woord, die met ongelooflijk
veel energie al ruim 20 jaar vrij-

williger is bij post ’s-Graveland.
Zonder hem als chauffeur had
de post het afgelopen jaar nooit
een 100 procent score kunnen
halen op de uitrukken die overdag moesten plaatsvinden. Aalt
blijft zich enthousiast inzetten
voor de snelle score.
Sander
‘Overstapper’ Sander Doorenbosch is sinds 1994 lid van de
vrijwillige brandweer, waarbij
hij achtereenvolgens de korpsen in de Hilversumse Meent,
Hilversum, Nederhorst den
Berg en ’s-Graveland diende.
Naast lid van het manschap is
hij chauffeur tankautospuit en

Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op
woensdag ons weekblad te bezorgen.
Kortenhoef: Oranjeweg, gedeelte Julianaweg en de Curtevenneweg
Ankeveen: Herenweg, met de hofjes Graaflandhof, Harinxmahof,
Schimmelpennickhof, Wessel ten Damstraat en een stukje Kwakel

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48

Maarten
Maarten Steinkamp is in 1981
bij de brandweer begonnen.
Vanwege verblijf in het buitenland nam hij twee keer afscheid van het korps, maar bij
thuiskomst kwam hij telkens
weer bij zijn oude liefde terug.
Maarten vervult veel functies
bij de post. Hij weet op een gedreven, zakelijke manier problemen zichtbaar te maken en
daarbij ook de mogelijke oplossingen te geven. Als communicatieadviseur is hij actief in
het regionaal piket en vervult
daarnaast een rol als testleider
voor de jaarlijkse keuring van
brandweermensen. Daarbij ondersteunt en stimuleert hij collega’s om hun test met een goed
resultaat af te ronden.
Johan-2
Postcoördinator Johan Landwaart is 25 jaar lid van de
vrijwillige brandweer. Hij
kwam als jonkie binnen, is inmiddels bevelvoerder van het
manschap maar wordt nog
steeds als ‘springerig en jeugdig’ beschouwd. Onder zijn
bezielende leiding is de post
uitgegroeid tot een hecht team
met een geweldig goede sfeer.
Johan is zeer betrokken bij het
welzijn van zijn leden en heeft
een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Mede door zijn
inzet vervult de brandweer een
belangrijke rol in de plaatselijke
gemeenschap, dat bijvoorbeeld
bleek bij de noodopvang voor
vluchtelingen in sporthal De
Fuik. Uit Johans toewijding en
inzet blijkt dat vrijwilliger zijn
niet vrijblijvend is.
Burgemeester Ossels sprak zijn
waardering uit over de vijf onderscheiden brandweerlieden,
maar vergat daarbij ook de
partners niet. Terecht waren er
bloemen voor Jacqueline, Willy, Marjolein en Marja die het
mede mogelijk maken dat deze
mannen dit werk met hart en
ziel kunnen doen.
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

RK Kerk Wijdemeren
035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900-15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
035 - 656 21 88
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
035 - 656 91 28
B. van Eynatten, Voorstraat 24
0294 - 25 34 56
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14
Tandartscentrale
0900-15 15
Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef
035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 6563001
Sensoor
035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073
Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom
planning
Klimboom vestiging Kortenhoef
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
In de Heksenketel
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
Gastouderbureau Gooi en Eemland

030 - 6004750
035 - 3030965
035 - 6569785
035 - 5338982
0294 - 419260
035 - 5826035
06 -10566343
06 - 33890949
035 - 6281381

Scholen:
Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 251351
0294 - 251522
0294 - 253336
035 - 6561019
035 - 6560408
035 - 6561370
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 Floor v. Riessen (N.d.B.)
floor.van.riessen@politie.nl
Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

w OLV Hemelvaart
Zo. 20 januari: 9.30 uur: oec.
W. Balk en E.J. van Katwijk.
w St. Martinus
Za. 19 januari: 19.00 uur: w&vc.
W. Balk.
w H. Antonius
Zo. 20 januari: 9.30 uur: w&vc.
Liturgiegroep.

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.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 20 januari: 9.30 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
w De Graankorrel
Zo. 20 januari: 10.00 uur:
Geen opgave ontvangen.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Vr. 18 januari: 15.00 uur:
W. Kroon (Veenstaete).
Zo. 20 januari: 10.00 uur:
Ds. H.P.J. Schormans.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 20 januari: 9.30 uur:
J. v.d. Kamp.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 20 januari: 11.15 uur:
Nescio lezing.

Heeft u vragen over uitvaartverzorging, -verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur
van 16.00 tot 17.00 uur.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.
Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Streek Gemeenten

w Evangelische Gemeente
Fijnvandraatlaan 2 Weesp
Zo. 20 januari: 10.00 uur:
Geen opgave ontvangen.

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

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

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

Adverteren:
weekbladwijdemeren.nl

Activiteiten agenda
WANNEER TIJD

WAT

WAAR

wo. 16 jan.
wo. 16 jan.
wo. 16 jan.
do. 17 jan.
do. 17 jan.
vr. 18 jan.
za. 19 jan.
za. 19 jan.
za. 19 jan.
zo. 20 jan.
zo. 20 jan.
25, 26, 31 jan.
za. 26 jan.
za. 26 jan.
za. 26 jan.
zo. 27 jan.
zo. 27 jan.
wo. 30 jan.
do. 31 jan.
01, 02 feb.
za. 02 feb.

Burenmaaltijd
Nieuwjaarsreceptie ouderenbonden
Commissie Ruimte & Economie
Food for Soul, christendom
Commissie Bestuur & Middelen
Lezing ‘Van veen tot turf’
Vogelexcursie Loenderveense plas
CDA Stamppottenbuffet (kwekerij)
Stamppottenmaaltijd NH- kerk
Vlooienmarkt
Zemtsov Altviool Kwartet
DSO toneel ‘Geen dag spijt’
Open middag Hist. Kring (tot 16 u.)
ARTV (Ank. tennis) Wintertoernooi
Music Meets Film Stars (orkest VSK)
DSO toneel ‘Geen dag spijt’
Music Meets Film Stars (orkest VSK)
Helge Slikker, try-out ‘As.’
Gemeenteraad
DSO toneel ‘Geen dag spijt’
Vogelexcursie Loenderveense plas

Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
Emtinckhof, Eikenlaan, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Oude Kerkje, Kortenhoef
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
NH kerk,Noordereind 14, Gra.
Bloklaan 5, Loosdrecht
Ome Joop, Kromme Rade 6
Bergplaats, NdB.
De Fuik, Kortenhoef
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
CCK, Parklaan, Kortenhoef
Kerklaan 89, Kortenhoef
Tuliphallen, Kininelaan, H’sum
Dillewijn, Ankeveen
CCK, Parklaan, Kortenhoef
Dillewijn, Ankeveen
Dillewijn, Ankeveen
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
CCK, Parklaan, Kortenhoef
Bloklaan 5, Loosdrecht

12.00 u.
14.30 u.
20.00 u.
18.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
10.15 u.
17.00 u.
18.00 u.
09.00 u.
15.30 u.
20.00 u.
13.00 u.
19.30 u.
20.15 u.
14.00 u.
15.30 u.
20.15 u.
20.00 u.
20.00 u.
10.15 u.
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Geen vierbaansweg over de hei
Om knelpunten op het Utrechtse gedeelte van de N201 op
te lossen heeft de provincie
Utrecht verschillende opties voor de toekomst van de
N201 in kaart laten brengen.
Dit heeft geresulteerd in vier
denkrichtingen. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben
besloten om één van deze vier

denkrichtingen verder uit te
werken.
Op dinsdag 8 januari hebben
de Utrechtse Gedeputeerde
Staten een voorkeursvariant
gekozen voor de N201 tussen
Amstelhoek en Vreeland, te
weten een weg met één keer
twee rijbanen (huidige tracé)

met de maximum snelheid 80
km/u en het oplossen van knelpunten. Provinciale Staten van
Utrecht nemen hierover later
in 2019 een definitief besluit.
Een nieuwe verbinding met de
A27, ten zuiden van Hilversum
en Loosdrecht, maakt geen
deel uit van deze variant. De
provincie wil dit voorstel het

komende jaar uitwerken. Dan
worden ook de knelpunten
verder uitgewerkt. In elk geval
wordt de S-bocht bij Mijdrecht
(Hofland) uit de weg gehaald.
Ook wordt de aansluiting van
de N201 met de A2 verbeterd
Vervolgtraject
Verkeerswethouder Joost Boermans: “Ik ben blij dat een mogelijke vierbaansweg over de
Hilversumse heide en langs

Loosdrecht niet nader onderzocht wordt en dat onze inbreng
goed is meegewogen in de beslissing voor de voorkeursvariant. We trekken samen met
de gemeente Hilversum en
provincie Noord-Holland op
om in het vervolgtraject onze
belangen op het gebied van natuur, landschap, doorstroming
en verkeersveiligheid te behartigen.”

Anita Vonhoff wil 40.000 handtekeningen
Weliswaar is de verbreding
van de N201 met aansluitend
een weg over de hei naar de
A27 niet meer aan de orde,
maar Anita Vonhoff blijft strijdbaar. Zij plaatste in december
op internet een petitie tegen
deze denkrichting van Gedeputeerde Staten van Utrecht,
hetgeen resulteerde in bijna
12.000 handtekeningen. Maar
Anita wil verder, ze streeft naar
40.000 medestanders.
“Met 40.000 handtekeningen
kan ik dit punt op de agenda
van de Tweede Kamer zetten.
Dan wil ik deze kwestie als
speerpunt gebruiken voor een
veel breder maatschappelijk
probleem. Het gaat namelijk
om de belangenafweging van
natuur tegen asfalt. Er moet
een omslag komen in ons denken, niet alles moet worden opgeofferd voor de groei van de
economie. De natuur moet op

1 komen. We hebben de grens
van de afbraak van de natuur
al bereikt. Het is al vijf over 12”,
vertelt Anita gepassioneerd. Zij
is op het idee gekomen door
een telefoontje van Jesse Klaver
himself. De landelijk GroenLinks- voorman belde de Loosdrechtse mondhygiëniste met
de complimenten voor haar
actie. Hoe het formeel allemaal
geregeld moet worden, weet ze
nog niet. Maar het is duidelijk
dat de hectiek rond de petitie
haar alleen maar meer strijdbaar heeft gemaakt. “In Nederland heeft de overheid de neiging om altijd maar tegemoet
te komen aan de automobilisten. Wegen worden hier mooi
en strak gemaakt om nog meer
auto’s te faciliteren. Altijd maar
sneller en dan moeten er achteraf dure maatregelen komen
om het verkeer af te remmen,
zoals flitspalen en bloembakken. Als je in Oostenrijk of

België rijdt, heb je vaak slecht
wegdek en veel bochten. Dan
ga je vanzelf wel minder en
langzamer rijden.”
Inspreken
Mevrouw Vonhoff ziet nog
enkele andere problemen qua
infrastructuur in onze directe
omgeving opduiken. Daarom is
waakzaamheid erg belangrijk.
Ze wijst erop dat het ook mogelijk is dat het tracé Raaweg, de
Rading, de Noodweg misschien
uit de kast wordt gehaald. Ook
dit leidt tot aantasting van de
natuur. Op 28 januari zal ze inspreken bij Provinciale Staten
Utrecht. Ook is ze uitgenodigd
om haar verhaal te doen voor
de commissie Ruimte en Economie van Wijdemeren.
“Ik wist niet wat ik zag toen
ik de petitie had geplaatst. Het
werd een olievlek, het ging razendsnel. Ik heb ook gesprekken gehad met tal van groe-

Veel minder bagger in de plassen
Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT- Het fraaie clubhuis van zeilvereniging De Vrijbuiter was goed gevuld. Veel
belanghebbenden waren benieuwd hoe het staat met het
‘baggeren’ de komende jaren. Er
waren interessante technische
verhalen over toepassingsgebieden, fluffy slib, luwtestructuren
en dynamisch slibmodel. Het
grote nieuws was dat er ‘slechts’
750.000 kuub in de plassen ligt,
in tegenstelling tot de 2,1 miljoen waarvan eerder werd uitgegaan.
Wethouder Jan-Jaap de Kloet
herhaalde nog eens dat het baggeren een essentieel onderdeel
is van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, waarbij 21
partijen de komende 30 jaar
maar liefst 77 miljoen spenderen
aan mooiere Loosdrechtse plassen. “Over een jaar zijn we bezig
met een groot baggerproject. Dat
wil iedereen graag.”

Kwaliteit en kwantiteit
Vanaf april 2018 heeft ingenieursbureau Tauw 3035 boringen
gedaan om de kwaliteit en de
hoeveelheid bagger per plek vast
te stellen. Dat gebeurde op alle
plassen, ook de Stille Plas en de
Vuntusplas. Uit het onderzoek
kwam naar voren dat er veel
minder bagger is dan gemeld in
2017. Geen 2,1 miljoen kuub,
doch ± 750.000 m3. En dat is
een betrouwbare inschatting, zei
de onderzoeker. Ook was men
tevreden over de kwaliteit van
de bagger. Die wisselt per deelgebied, maar is vrijwel overal voldoende om te gebruiken. Op een
overzichtskaart viel af te lezen
aan de hand van kleuren waar
de bagger lag en welke kwaliteit,
verdeeld over verschillende klassen. Dat is belangrijk, want de
bagger moet grotendeels worden
gestort in het gebied zelf. Of als
legakker, of als nieuw natuureiland of in een depot op een weiland. Waarbij het uitgangspunt is
dat het ‘toepassen’ van bagger op
een nieuwe locatie die minimaal

dezelfde of een betere kwaliteit
heeft dan de waterbodem ter
plaatse. Dat is een lastige puzzel
voor de uitvoerders. Alles afvoeren met vrachtwagens is zeer
omslachtig en veel te kostbaar. Er
zijn al plekken die in aanmerking
komen. Recreatieondernemers
en omwonenden rond de Stille
Plas zijn enigszins gerust gesteld,
want de gevreesde natuureilanden ter plekke zijn voorlopig nog
niet aan de orde. De vraag deed
zich voor of er nu niet te weinig
bagger is om legakkers aan te leggen. Temeer daar een baggerdeskundige opmerkte dat 90% water
is, er blijft dus maar 75.000 m3
‘bouwstof’ over. Je zou kunnen
denken dat minder bagger ook
een grote financiële meevaller tot
gevolg heeft. De organisatie temperde dat optimisme, omdat deze
kostenbesparing wellicht nodig is
voor het bestrijden van zwevend
slib en andere projecten.
Jachthavens
De jachthavens zijn zelf verantwoordelijk voor het baggeren,

peringen die zich achter mijn
brief schaarden. Er is een beweging gaande van veel meer
burgers die kiezen voor de natuur.” Dagelijks laat Anita haar
honden uit op de Hoorneboegse hei. Dan komt ze tot rust en
inkeer. “Heerlijk, dan besef je
pas dat je die ruimte en natuur
nodig hebt, dat je vrij kunt ademen”
waarbij men uiteraard wel geholpen wordt door de projectgroep
om plekken te vinden waar het
slib kan worden opgeslagen. Allerlei giftige stoffen als arseen
e.d. zijn al verwerkt in de kwalificaties in A- of B-klasse van de
bagger, maar tributyltin niet (zit
in verf). Daarvan zijn verhoogde
waarden waargenomen rond de
jachthavens. Mogelijk biedt een
nieuwe uitloogproef een kans dat
de gehaltes dalen als het langere
tijd op de kant ligt opgeslagen.
Niet 100% helder
Het is niet realistisch om te verwachten dat op de Loosdrechtse
Plassen over pakweg 10 jaar de
stap van troebel naar helemaal
helder gemaakt is. Dat heeft ook
te maken met het zweefslib. Er
is een onderzoek gaande naar
het opwervelen en bezinken van
slibdeeltjes. Er wordt een model
gemaakt dat de effecten door
golven en stroming analyseert.
Op basis daarvan wordt bepaald
waar luwten worden gecreëerd
en waar voldoende licht op de
bodem komt zodat waterplanten
kunnen groeien. Gedacht wordt

Anita Vonhoff
Wat Anita betreft is de actie
dus nog lang niet afgelopen.
Ze roept iedereen op om de
petitie te blijven ondertekenen:
https://www.petities24.com/
actie_tegen_vierbaansweg_
over_de_hilversumse_hei__
hoorneboegse_hei?a=2\
aan rietstroken of verplaatsbare
steigerdelen. Vroeger waren de
plassen bezaaid met waterplanten. Die moeten weer terugkomen, maar natuurlijk geen
cabomba en andere exotische
soorten.
Planning
Dit voorjaar worden de havens
aan de Veendijk op diepte gebracht. De bagger wordt met
vrachtwagens over land afgevoerd. Wat bij BELP- voorzitter Jaap van Waveren de vraag
opriep of die veel hogere kosten
konden worden gecompenseerd,
want op andere plekken wordt
de bagger op goedkopere wijze
met buizen getransporteerd. In
2019 worden ook diverse pilots
over baggerdepots en zweefslib
afgerond. In het voorjaar 2020
worden de voorbereidende
werkzaamheden baggeren aanbesteed. Er zijn nog tientallen
vragen, maar het begin van een
schone plas lijkt in zicht.
Voor vragen kunt u terecht bij: secretariaat_ovp@noord-holland.nl.
Zie ook: www.vechtplassen.nl
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
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
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg. 0294251451.
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
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980

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.

Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
VechtMeat
(H)eerlijk scharrelvlees
uit eigen dorp! bestel nu
vechtmeat.vleesbesteld.nl
Voor 14.00 uur besteld,
volgende dag in huis!
App of bel: 06 22121181
Woonruimte gezocht voor 4
mensen 3 kinderen en pa
voor oud inwoner Nederhorst
0615599946 groet Jan
Lodeweegs
Zorg ervoor dat je goede
voornemens uitkomen.
Kom sporten in het bos!
www.zorgvoorbewegen.com

Gevraagd: leerling-slager
en winkelpersoneel, ook voor
de zaterdag, parttime winkelpersoneel, flinke jongens
voor hulp in de worstmakerij
Nieuw Walden en een flinke hulp
voor klusjes rond en om het huis
in Horstermeer 035-6918697
of 0653233112
Afwassers gezocht voor
één of meerdere avonden
per week. Interesse? Mail je
cv naar info@restaurantvlaar.nl
of bel met Danny Rijs.
RESTAURANT VLAAR,
Noordereinde 129 in
’s-Graveland, tel. 035-6561661.

Kort Nieuws
Behoefte aan een regelmatig
bezoekje, een wandelingetje?
Humanitas biedt ‘vriendschappelijk huisbezoek’. Mail: tgooi@
humanitas.nl of 035-6286093.

GSM EN COMPUTERSERVICE
Toestellen & abonnementen
Verkoop, hulp, reparatie
Koffie & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND

Viore, centrum voor mensen die
leven met kanker. Een inloopcentrum waar iedereen op doordeweekse dagen tussen 10 en 17 uur
(woensdag tot 21 uur) binnen kan
komen, zonder afspraak. Oostereind 115, Hilversum, tel. 0356853532, www.viore.org

Klussenbedrijf Boshnakov
voor al uw stuc- en schilderwerk
06-87556972

Elke 1e woensdag v.d. maand van
14-16 uur: Repaircafé Wijdemeren.
In ‘t Achterom te K’hoef.

Gezocht: motorstalling
te Kortenhoef ±10 m2
06-55156689

Vrijwilligerswerk of goed idee voor
je buurt? Kijk op www.deappelboom.nl.

Nieuwe lessen per 1 feb:
Pilates en Ashtanga yoga
bij yogastudio YOGAM
0630590201 www.yogam.nl









OPEN 9.0016.00 UUR.
DONEVENTS.NL 0294237320

Programma GooiTV
Vanaf 16 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit: Aandacht voor de Regenboogvlag als reactie op het Nashville
document. - Een productie van Andreas van der Schaaf die op
zoek gaat naar old timers, deel 1. - Ingmar Meijer gaat in gesprek
met de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes. - Herman
Stuijver interviewt burgemeester Freek Ossel van Wijdemeren
vanuit De Dillewijn in Ankeveen.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.

Kerstbomen gerecycled
Vanaf 7 januari is de GAD gestart met het ophalen van de
kerstbomen. Zorgt u ervoor dat
uw kerstboom voor 07.30 uur ’s
morgens aan de weg ligt? Het
is belangrijk dat de kerstbomen
zonder plastic pot, houten kruis
of versiering aan de straat worden gelegd, want de kerstbomen

gaan naar de groenrecycling en
worden verwerkt tot biomassa en bodemverbeteraars zoals
groencompost.
Vrijdag 18 januari : Wijdemeren

De Partizanen in
Dorpshuis Nigtevecht
Na enkele uitverkochte voorstellingen in Nigtevecht zijn er
weer kaarten beschikbaar. En
de pont blijft weer varen voor
de cabaretvoorstellingen, afvaart om 20:00 uur. Terugvaart
in overleg. De komende voorstelling is van De Partizanen,
bekend als de huiscabaretiers
van De Wereld Draait Door.
Op zaterdag 2 februari, aanvang 20:30 uur, zijn ze te zien
in het Dorpshuis van Nigtevecht. Kaarten á € 20,- zijn in
Nigtevecht verkrijgbaar bij de

Attent, bij de bakker en bij Cha
Cha Damesmode . Telefonisch
reserveren op nummer 0294252506. Aanvang 20:30 uur.

Weekblad

Wijdemeren

Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.

Daverend succes Vlooienmarkt Kortenhoef
KORTENHOEF – Het team van
Don Events organiseert op
zondag 20 januari vanaf 9 uur
de 2e editie van Don’s Vlooienmarkt in sporthal De Fuik te
Kortenhoef.
De 1e editie afgelopen oktober
was een daverend succes, het
was in jaren niet zo druk geweest, ook werden er hele leuke
spullen verkocht. Ook de aankomende editie staan er weer
100 particulieren die hier hun
tweedehands spullen te koop
aanbieden. Iedereen kan hier
met zijn of haar spulletjes terecht. Of je nou een echte ver-

zamelaar bent, gewoon je zolder op wilt ruimen of een partij
kleding over hebt: er is voor elk
wat wils. Je kunt je vermaken
met dwalen en neuzen tussen
al het nostalgisch goed en hebbedingetjes, maar ook mensen
ontmoeten met dezelfde interesse. In de horecahoek kunt u
genieten van een heerlijke verse
kop koffie of een lekkere versnapering.
Sporthal de Fuik; Zuidsingel 54;
Kortenhoef. Ook deelnemen of
bezoeken voor info: www.donevents.nl of tel: 0294-237320
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De Lokale Partij blijft vol initiatieven in 2019
Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT- In de historische
ambiance van kasteel-museum
Sypesteijn hield De Lokale Partij een nieuwjaarsbijeenkomst
voor zijn leden. Op de achtergrond klonken de groovy klanken van een saxofoongroep.
Voorzitter Friso van Voorthuizen sprak van een ‘bewogen’ 2018 in retrospectief. Zijn
partij had als nieuwkomer in
maart de verkiezingen gewonnen met de meeste stemmen en
de herindelingsprocedure was
gestopt. “Het drammen van
Haarlem is op dit punt geëindigd. Waar iedereen tegen was,
bleef men doorgaan. Doch het
nieuwe beleidskader van de minister van Binnenlandse Zaken
dwong het provinciebestuur

tot stoppen.” Verder vond Van
Voorthuizen de aankoop van
het Schapenweitje in Nederhorst den Berg door een groep
particulieren een succes. Op de
vraag onder de aanwezigen of
de fusieprocedure alsnog kan
worden verlengd, antwoordde
fractievoorzitter Gert Zagt klip
en klaar dat verlenging uitgesloten is. Hij vond de oproep
van burgemeester Ossel op de
Nieuwjaarsreceptie van de gemeente om een wapenstilstand
in het leven te roepen, 4 jaar
geen fusieplannen meer, een
verstandig voorstel.
Zijn fractiegenoot Alette Zandbergen wees op de provinciale
verkiezingen, waarin diverse
landelijke partijen wel voor fusie kiezen. Zoals de ChristenUnie die daarop inzet. “Je weet
nooit wat ze na maart weer uit

Helaas is er in januari geen 3e
zondag van de maand- lezing
in Geologisch museum Hofland.

de hoed toveren.” Wijdemeren moet zijn bakens voor wat
betreft één gemeente Gooi en
Vecht verzetten. Bij DLP zijn
ze benieuwd waar het op uit
zal draaien. Verder was er natuurlijk trots op DLP- raadslid
Olivier Goetheer die met een
eigen plan de duurzaamheid

op de agenda heeft gezet. Bij
de verkiezing ‘Politicus van het
Jaar 2018’ eindigde Goetheer
halverwege (van de 12 genomineerden). Voorzitter Van
Voorthuizen beloofde dat De
Lokale Partij ook in 2019 zal
inzetten op goede initiatieven.

Zorgen om vuurwerk en inbraken
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Tijdens het
wekelijks persgesprek uitte burgemeester Freek Ossel
zijn zorgen over twee onderwerpen. Vuurwerk zou meer
overlast geven dan uit de cijfers
blijkt. Voorts loopt het aantal
inbraken fors op in alle dorpen.
Hoewel het aantal meldingen
over vuurwerkoverlast meevalt, heeft de burgemeester
toch de indruk dat er meer

overlast is dan uit de officiële
getallen blijkt. Ten eerste gaan
die 16 meldingen alleen over
Oudjaarsnacht, in december
begon het knallen al. Verder
is Ossel zelf diverse keren persoonlijk aangesproken op de
overlast, naast verhalen die je
her en der hoort over excessen.
Daarom wil hij onderzoeken
wat de ervaringen zijn. Wat is
de beleving van de inwoners
over vuurwerk. Hoe het onderzoek eruit zal zien, moet

nog worden uitgewerkt. Maar
het is de bedoeling dat Wijdemeren de burgers breed wil
laten meedenken over dit onderwerp. Daar speelt ook mee
wat de ervaringen zijn met
vuurwerkvrije zones in andere gemeenten. In Wijdemeren
is vuurwerk alleen verboden
bij scholen en zorgcentra,
misschien moet dat worden
uitgebreid. In de basisteamdriehoek, politie, Openbaar
Ministerie, Hilversum en Wij-

demeren worden de vuurwerkvrije zones besproken. “Als
deze nieuwe ontwikkelingen
een hanteerbaar positief effect
hebben op de viering van Oud
en Nieuw ben ik bereid vuurwerkvrije zones op verzoek
van inwoners ook toe te passen
in Wijdemeren” zegt de heer
Ossel. “Wijdemeren is geen
eiland. Het zou ook kunnen
zijn dat er een waterbed-effect
volgt. Waar in Hilversum iets
verboden wordt, kan het hier

LEZERS SCHRIJVEN.....
Ankeveensepad Nederhorst den Berg
Op de voorpagina Weekblad Wijdemeren vorige week het grote nieuws dat het Ankeveensepad onbebouwd blijft.
De CDA- fractie vindt het bijzonder jammer dat door de verkoop aan de stichting Natuurbehoud Ankeveensepad de seniorenwoningen nooit meer gebouwd kunnen worden. Deze mogelijke bebouwing was als ‘tweede
keus’ opgenomen in het coalitieakkoord. Onze oprechte complimenten aan de stichting dat zij zo slim hebben
gehandeld.
In de berichtgeving komt Piet Ambachtsheer aan het woord. Vele jaren heeft hij zich namens de ouderenbonden
ingespannen om op deze locatie zo dichtbij het centrum seniorenwoningen te realiseren. Met wethouder Van
Henten heeft hij veel en goed overleg gehad. Zij heeft zich de afgelopen raadsperiode voor de volle 100% ingezet
om dit unieke plan vlot te trekken. Iedereen weet dat zij voor dit plan echt haar nek heeft uitgestoken. Altijd is zij
blijven geloven in dit bouwplan. In juni 2017 bleek het bouwplan financieel niet haalbaar. Hoge kosten voor riolering en grote risico’s voor het verplaatsen van leidingen en kabels van de nutsbedrijven en de saneringskosten
bij mogelijke vervuiling van de grond. Grote teleurstelling bij ons allemaal.
Er is altijd goed contact geweest tussen de heer Ambachtsheer en de CDA-fractie. Hij wist als geen ander dat het
CDA haar verkiezingsbelofte wilde waarmaken om de in het slop geraakte woningbouw in Wijdemeren weer te
stimuleren. Zijn gedrevenheid hebben wij altijd enorm gewaardeerd. Des te meer verbaast het ons dat door de
heer Ambachtsheer nu de schuld aan wethouder Van Henten wordt gegeven dat het plan uiteindelijk gestrand is.
Wij vinden het erg teleurstellend te lezen, over een voormalig wethouder waar u ruim 3 jaar constructief mee
hebt samengewerkt om dit gezamenlijke doel te bereiken, dat de indruk wordt gewekt dat zij niet haar nek heeft
uitgestoken. Daar verschillen wij blijkbaar van mening over.

Fractie CDA Wijdemeren

Geologisch Museum Hofland

Wel is zeker dat dr. Jan Smit op
17 febr er een lezing zal houden. Deze is dan tegelijkertijd
een toelichting is op de nieuwe
wisseltentoonstelling: de fatale
inslag. Aan deze nieuwe tentoonstelling wordt nu nog hard
gebouwd.
Geologisch Museum Hofland:
Hilversumseweg 51, 1251 EW
Laren (tegenover La Place);
www.geologischmuseumhofland.nl

worden voortgezet. Dat willen
we natuurlijk niet.”
Als het beeld duidelijk is over
wat werkt en wat niet, wil de
burgemeester in september met
een plan komen bij de gemeenteraad. Dan kunnen er eventueel extra maatregelen worden
genomen.
10 inbraken
Uit het tweewekelijks overzicht
van de politie blijkt dat Wijdemeren had te kampen met maar
liefst 10 inbraken, hetgeen voor
de vijf dorpen een hoog aantal
is. Volgens de heer Ossel is het
geen incidentele stijging, doch
is er sprake van een tendens.
De criminele activiteiten waren
verspreid over alle dorpen en er
was volgens de burgemeester
geen patroon te ontdekken. Er
was één ‘heterdaadje’ in Nederhorst den Berg. Momenteel
doet de politie onderzoek of er
overeenkomsten zitten in deze
serie. “Ik wil de mensen niet
angstig maken, maar hen toch
wijzen op alert gedrag. Controleer je hang- en sluitwerk, zorg
voor goede verlichting, let op in
je buurt, enzovoort. De politie
zit er bovenop, maar je kunt
zelf ook van alles doen.”

Adverteren:
weekbladwijdemeren.nl
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FAMILIEBERICHTEN
Zo de wind waait, zeil ik heen.

Freek Goos
‘s – Gravenhage,
13 oktober 1945

† Nederhorst den Berg,
12 januari 2019
Tita
Karin
Tyron
Maarten en Martine
Egbert
Levi
Caroline en John
Marly en Hans
Bas
Klaas en Carla

Correspondentieadres:
Tita ter Reehorst
P/A Uitvaartverzorging Myosotis
Stationsstraat 24
1182 JN Amstelveen
Freek is thuis, alwaar geen bezoek.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op donderdag 17
januari om 15.00 uur in de aula van crematorium Zuiderhof,
Kolhornseweg 13 te Hilversum.
Na de plechtigheid nodigen wij u om 16.30 uur uit om samen
te komen in Het Spieghelhuys,
Dammerweg 3 te Nederhorst den Berg.
Gelieve geen bloemen maar een donatie aan het
KWF Kankerfonds,
IBAN: NL92 INGB 0000 0128 17

Collecte Hersenstichting
Onze hersenen kunnen we niet
missen, ook niet een beetje,
geen dag. Er zijn veel aandoeningen van de hersenen die
ons het leven moeilijk kunnen
maken. De Hersenstichting
zet alles op alles om hersenen
gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Ook
dit jaar komen daarom weer
collectanten in Nederhorst den
Berg bij u aan de deur, in de

week van 28 januari tot en met
2 februari, weer of geen weer.
Ben blij dat deze vrijwilligers
bij u aanbellen, wees vriendelijk tegen ze, en doe wat in die
bus als u het kunt missen, hoe
ouderwets u dat misschien ook
vindt. En mocht u de collectant
missen, uw gift is ook welkom
op IBAN NL18 INGB 0000 000
860 t.n.v. De Hersenstichting.

FAMILIEBERICHTEN
Aanleveren van advertenties voor familieberichten
Als eps of (HR) PDF bestand voor maandag 10.00 uur. De opmaak
van de advertentie kunnen wij ook verzorgen, aanleveren in Word
(doc bestand) opsturen voor maandag 11.00 uur. Tarieven € 0,53 per
mm per kolom in zwart/wit en € 0,69 per mm per kolom in full-color.
Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 mm en 2 kolommen 90 mm.

Oud & Nieuw
9000 euro schade

Rustige jaarwisseling
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Volgens burgemeester Ossel is de jaarwisseling ‘relatief rustig’ verlopen.
Vergelijkbaar met voorgaande
jaren.
Er waren tussen 18.30 uur en
06.00 uur 16 meldingen bij de
politie. Het ging meestal om
overlast door vuurwerk door
jongeren in Loosdrecht en
Nederhorst den Berg. Er zijn
vier personen gearresteerd
die allen betrokken waren bij
een vechtpartij. De brandweer
hoefde tijdens Oudjaarsnacht
geen enkele keer uit te rukken.
Voorafgaand aan de jaarwisseling heeft de politie al begin november op een recreatieterrein
in Loosdrecht een voertuig met
circa 400 kilo illegaal vuurwerk
aangetroffen. De verdachte is
bekend en de zaak ligt ter afhandeling bij het Openbaar
Ministerie.

In december zijn de gemeentelijke BOA’s met name actief
geweest in de weekends en
avonden. Er zijn in die periode ruim 30 jongeren tussen 9
en 16 jaar aangehouden, weer
voornamelijk uit Loosdrecht
en Nederhorst den Berg. Wie
er een bekeuring heeft gehad is
nog niet bekend.
Schade
Het schadebedrag fluctueert
sterk per jaar. Vorig jaar was

het slechts € 4000,-, dit jaar
loopt de schatting op tot bijna
9000 euro aan gemeentelijke
eigendommen. De grootste
schadepost was op de Kwakel
in Kortenhoef. Daar werden 3
lichtmasten en een pompkast
vernield (3500 euro). Ook op
het Lindeplein in Loosdrecht
legde een lantaarnpaal het
loodje. Verder gaat het om verkeersborden, zoutbakken en
prullenbakken.

Vogelexcursies rond Loenderveense Plas
LOOSDRECHT - Ga mee met de
boswachter voor een prachtige
wandeling rond de Loenderveense Plas. In dit gebied zijn
veel bijzondere wintergasten
te zien, zoals het nonnetje, de
brilduiker en de krooneend.
We wandelen langs de plas om
deze watervogels te spotten.
Vergeet uw verrekijker niet.
Een gids van de Vogelwerk-

groep Gooi en omstreken helpt
u de verschillende vogels te
herkennen. De Loenderveense
plas is een prachtig natuurgebied waar Waternet een deel
van het drinkwater voor Amsterdam en het Gooi voorzuivert. Het gebied is normaal niet
toegankelijk voor publiek, dus
een unieke kans om een kijkje
te komen nemen.
Wanneer: zaterdag 19 januari

en 2 februari; aanwezig: 10.15
uur. Bloklaan 5, Loosdrecht.
Geen kosten. Aanmelden en
meer informatie: https://waternet.nl/loenderveenseplas.
Foto: Jan Dirk Bol
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Burgemeester Ossel pleit voor wapenstilstand
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN – Op een goed
bezochte Nieuwjaarsreceptie
in de kantine van voetbalclub
Nederhorst hield burgemeester Freek Ossel een speech
waarin hij onder andere pleitte
voor een wapenstilstand, rust
op het gebied van de herindeling. Vier jaar lang geen nieuwe
procedure voor een samengaan in Gooi en Vechtstreek,
wat de burgervader betreft.
Verenigingen, culturele instellingen, sportclubs, brandweer,
politieke partijen en enkele
‘losse’ individuen meldden zich
bij het college van B&W (incl.
gemeentesecretaris) dat keurig in het gelid staat opgesteld.
Er worden honderden gelukwensen uitgewisseld. Daarna
barstten de informele contac-

ten van Wijdemeerders uit diverse kernen los. Waarbij de
hartige vleeswaren van slager
Vernooij, de bonbons van Mat’s
Delicious en de ‘croquetten’ uit
Loosdrecht naast de vloeibare
versnaperingen rap werden verorberd.
Saillant was dat de heer Ossel
opmerkte dat de organisatie van
deze receptie ‘een educatieve
ervaring’ was, lastig met al die
papieren regels. Hij beloofde dit
jaar een formulierentest op touw
te zetten, om nut en noodzaak
bij diverse vergunningen te onderzoeken. Natuurlijk wilde de
burgemeester stil staan bij enkele top- Wijdemeerders. Van wie
hij paralympisch sporter Bibian
Mentel ‘by far, de stoerste dame
van het Gooi’ vond. Maar ook
zeilwereldkampioen Kaj Moorman, mensenredders Hessel ten
Holter en Andrei Koens en oud-

schaatsvoorzitter Jacob van der
Meulen ontbraken niet in het
rijtje.
Burgerkracht
Freek Ossel gelooft onvoorwaardelijk in de burgerkracht van
de dorpen. Hij beseft dat je zowel de lokale gemeenschappen
moet behouden als op grotere
schaal in Gooi en Vecht vraagstukken aan moet pakken. Hij
constateert dat de gemeenteraad
er hetzelfde over denkt, alleen
verschilt men van mening over
het moment en de weg ernaartoe. ‘Des te teleurstellender dat
het provinciebestuur de handdoek in de hoek heeft gegooid’,
zei Ossel. Daarmee doelend op
het feit dat Noord-Holland na
jaren voorbereiding, onderzoeken en gesprekken plotseling
zonder overleg is gestopt met
het fusieproces in deze regio.

Terwijl Wijdemeren bezig was
met alternatieven die kans van
slagen zouden kunnen hebben.
De burgemeester weet zeker
dat grootscheepse gemeentelijke herindeling van bovenaf
niet gaat lukken. ‘Het werkt
uit elkaar in plaats van naar elkaar toe’. Moeten we dan maar
de boel de boel laten, vraagt de
burgemeester zich af?
Stappenplan
Nee, zeker niet. Daarvoor heeft
Freek Ossel een stappenplan
gemaakt: (1) Beleg een wapenstilstand. Het nieuwe provinciebestuur (na verkiezingen maart
2019- red.) belooft 4 jaar geen
herindeling aan de orde te stellen. (2) Focus op inhoud. Pak
met je beste mensen urgente
regiovraagstukken als woningbouw en infrastructuur aan. (3)
Geen pech onderweg. Blijf in-

vesteren in een goede organisatie van de ambtenaren. (4) Leren
vanuit praktijk en inhoud. Doe
leerervaring op en combineer
die met ervaringen elders in het
land. En verken dan de opties
met provincie, gemeenten Gooi
en Vecht en ministerie van Binnenlandse Zaken.
‘De waarde is dat we de olifant
in de kamer, de herindeling,
buitenshuis begeleiden’ zo vervolgde de burgemeester. De gemeente maakt zich op voor de
grote verbouwing en heeft ondertussen aandacht voor de aannemers. Dat zou een behouden
huis moeten opleveren, dat stevig genoeg is voor de toekomst.
Tot slot dankte Freek Ossel voor
de steun en het vertrouwen van
de burgers, inclusief die van het
college van B&W en gemeenteraad.

Laat elk kind Rookvrij opgroeien DSO zoekt voor Foxtrot zes danseressen
REGIO- De GGD lanceert samen
met Tergooi de Rookvrij Challenge. Via de website www.
rookvrijchallenge.nl kan iedere inwoner meehelpen om
kinderen in de regio Gooi en
Vechtstreek Rookvrij te laten
opgroeien. Op deze website
kunnen zij via een formulier
een organisatie ‘challengen’
om Rookvrij te worden. Dit kan
de sportclub, het buurthuis, de
speeltuin, het schoolplein, de
kinderboerderij, het kinderdagverblijf, enz. zijn.
Als de uitdaging wordt aangenomen, is het voor de organisatie zaak om de achterban

eroen

te mobiliseren en zoveel mogelijk stemmen te verwerven
op de website. De hoofdprijs
is een rondleiding met clinic
voor maximaal 30 personen
op de KNVB -campus in Zeist,
inclusief vervoer. Wij streven
ernaar dat elk kind dat in Gooi
en Vechtstreek wordt geboren
Rookvrij kan opgroeien. Dat
kan in een omgeving, zonder
verleidingen en met goede
voorbeelden om je heen. Hoe
minder mensen je ziet roken,
hoe minder vanzelfsprekend
het wordt om zelf te gaan roken. Iedereen kan helpen met
het Rookvrij maken van onze
omgeving. Naar schatting be-

ginnen jaarlijks nog steeds zo’n
500 kinderen in de regio Gooi
en Vechtstreek met dagelijks
roken. Acht op de tien rokers
begint voor zijn achttiende; een
periode waarin jongeren beïnvloedbaar zijn en extra gevoelig voor verslaving. Maar goed
voorbeeld doet gelukkig goed
volgen. Met de Rookvrij Challenge kunnen alle inwoners uit
de regio hun steentje bijdragen www.rookvrijchallenge.nl.
Volg ons ook via facebook: @
rookvrijegeneratiegv.

KORTENHOEF - In 2019 bestaat
Toneelvereniging DSO 85 jaar.
Dit jubileumjaar wordt afgesloten met de musical Foxtrot,
die eind november meerdere
keren zal worden gespeeld in
Cultureel Centrum Kortenhoef.
Voor deze bijzondere productie zoekt DSO 6 danseressen
tussen 16 en 30 jaar die naast
dansen ook kunnen zingen.
Aanmelden kan individueel
maar ook als dansgroep. De
repetitieperiode is vanaf februari tot en met november 2019,
voornamelijk op maandag- en/

of donderdagavond. De audities vinden plaats op zaterdag 9
februari tussen 10.00 en 12.00
uur in Cultureel Centrum Kortenhoef. Altijd al graag in een
musical mee willen doen? Dan
is dit je kans, meld je aan. Stuur
per mail een korte motivatie
met ervaring, foto, leeftijd,
naam, adres en telefoonnummer aan de Artistieke Commissie van Toneelvereniging
DSO;
judithvoigt1@gmail.
com. Graag tot zaterdag 9 februari!

Zin in een leuke verkoopuitdaging?
Wij zoeken per direct voor onze winkels:

TWEE VERKOOPMEDEWERKERS
circa 20 uur per week

De uitdaging
Wij bieden een leuke, afwisselende baan in onze ambachtelijke brood- en banketwinkels waarbij
we de arbeidsvoorwaarden uit de CAO voor het Bakkersbedrijf hanteren en geen dag hetzelfde is.
Je komt terecht in een leuk team collega’s waarbij er ook contact is met de bakkerij.
Je bent verantwoordelijk voor het contact met onze klanten, de verkoop van brood-en banketproducten en voor de presentatie in de winkel. Ervaring vinden wij minder belangrijk, maar een
positieve instelling, goede communicatieve vaardigheden en een klantvriendelijke houding
staan bij ons hoog in het vaandel.
Interesse?
Ben je flexibel inzetbaar over onze drie winkels in Kortenhoef, Hilversumse Meent
en Hilversum stuur dan je cv met motivatie naar: Jeroen van der Linden, jeroen@bakkerjeroen.nl

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

www.bakkerjeroen.nl

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL
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De bakker in topconditie!

Wijdemeren hijst geen Regenboogvlag

Marathonbrood
heerlijk mueslibrood

€ 3,15

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

WIJDEMEREN- Op verschillende plekken in de regio wordt
de regenboogvlag gehesen.
Gemeenten laten de vlag
wapperen tegen de Nashville-verklaring. Het college van
Wijdemeren heeft besloten de
vlag niet te hijsen. Dit betekent
echter niet dat deze verklaring
door het college wordt ondersteund.

In de gemeente Wijdemeren
is iedereen gelijk en dat moet
vanzelfsprekend zijn, vindt
het college. Wethouder LHBTI Rosalie van Rijn: “Het is te
gek voor woorden dat we op
zoiets als de Nashville-verklaring serieus moeten reageren
als individuele gemeenten door
een vlag te hijsen. Laat degenen voor wie deze gelijkheid
niet vanzelfsprekend is zelf hun
verantwoordelijkheid nemen.”
Goed zijn voor elkaar
Op coming out-dag in oktober
hijst de gemeente ieder jaar de
regenboogvlag, omdat we het
belangrijk vinden op een posi-

tieve manier bij te dragen aan
de emancipatie van alle mensen in onze samenleving. De
gemeente Wijdemeren hijst de
vlag nu niet, omdat gelijkheid
voor ons zo vanzelfsprekend is
én moet zijn. “Elk woord en/of
handeling over deze Nashville-verklaring is er één te veel.
Laten we goed zijn voor elkaar
en elkaar gelijk behandelen.
Daar hebben we echt iets aan,”
aldus portefeuillehouder Rosalie van Rijn.

50%

korting

ALLE KEUS!

Wijdemeren
informeren
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Appelboom:
Crea Club Nederhorst

Volg ons ook op:

Kerstbomen ophalen

#mooiwijdemeren
@natkaper

Op vrijdag 18 januari rijdt de GAD de
laatste ronde door de gemeente voor het
ophalen van kerstbomen.
Zet de kerstboom ’s ochtends voor
7.30 uur zonder versiering, pot of houten
kruis aan de weg, dan nemen zij hem voor
je mee.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Makkelijk en snel
energie besparen

>

De komende jaren gaat er veel
veranderen. We gaan ‘samen op pad’
naar een duurzamere leefomgeving.
Het duurzaam inrichten van uw
woning door betere isolatie,
zonnepanelen en andere maatregelen is een eerste stap.
Energiebesparende maatregelen hoeven
niet meteen veel geld te kosten, aldus de
coaches van de Wijdemeerse energiecoöperatie. Zij kijken regelmatig met bewoners
hoe ze makkelijk én snel energie kunnen
besparen.

Vervang tochtstrips
Pieter Knijff is een van de coaches van de
energiecoöperatie: “Tijdens mijn gesprekken met bewoners begin ik meestal bij de
ouderwetse tochtstrips. Vaak zijn deze

strips uitgedroogd. De tocht is langs het
kozijn te voelen. Voor een paar euro kunt u
de strips vervangen of extra strips plaatsen.
Makkelijk zelf te doen en in één middag
resultaat.”

komen graag een keer bij u langs voor een
persoonlijk advies. Kijk op
www.energiecooperatiewijdemeren.nl voor
meer informatie.

Alternatief HR++

Duurzame huizenroute

Ook Rob Koedijker is energiecoach. Zijn tip:
betere isolatie van je ramen door raamfolie
aan te brengen. “Wilt of kunt u de ramen
van uw huis niet vervangen door HR++
glas of woont u in een monument? Dan is
raamfolie een goed alternatief. Het zorgt
voor een goede isolatie, is veel goedkoper
dan het vervangen van de ramen en u ziet
er niets van.”

Heeft u al een energiezuinig huis en bent
u trots op de maatregelen die u al
genomen heeft? Of heeft u goede
ervaringen met één energiemaatregel
en wilt u dit delen? Doe dan mee met de
Wijdemeerse editie van de Duurzame
huizenroute in de week van 30 maart tot
en met 7 april. Aanmelden kan via
www.wijdemeren.nl/duurzamehuizenroute.
Geef hierbij ook aan op welke momenten
u beschikbaar bent.

Energiecoach op bezoek
Wilt u meer weten over het energiezuinig
maken van uw woning? De energiecoaches

Rookvrijchallenge in Gooi en Vechtstreek
Kent u een plek die rookvrij moet
worden? Bijvoorbeeld de sportclub,
de speeltuin, het verzorgingshuis of
het schoolterrein? Daag hen uit met
de rookvrijchallenge van de GGD en
Tergooi ziekenhuis.

stemlijst komt. Als uitdager kunt u mooie
prijzen winnen. Zoals activitytrackers,
spelletjes als Twister en buitendomino en
het boek De Verademing van psychiater
Bram Bakker.

Iedereen kan meehelpen om kinderen in de
regio Gooi en Vechtstreek rookvrij te laten
opgroeien.
Via www.rookvrijchallenge.nl kunt u
stemmen op uw plek. Staat uw plek er niet
bij? ‘Challenge’ deze dan zodat ze in de

Is uw organisatie uitgedaagd? Trommel de
achterban op en verzamel zoveel
mogelijk stemmen. U kunt een clinic naar
keuze winnen op de KNVB Campus in Zeist
voor 30 personen inclusief rondleiding en
vervoer. Denk aan clinics footcamp, fun

Stem en win

Toekomstplannen N201

Op dinsdag 8 januari hebben Gedeputeerde
Staten van Utrecht een besluit genomen
over de toekomstplannen voor het Utrechtse
gedeelte van de N201. Voorkeursvariant is
een weg met één keer twee rijbanen met een
maximumsnelheid van 80 km/u. Knelpunten
worden gericht opgelost. Een nieuwe
verbinding met de A27, ten zuiden van
Hilversum en Loosdrecht, maakt geen deel
uit van deze variant. Op woensdag 13 februari
ligt de keuze voor bij Provinciale Staten van
Utrecht.

Parkeren grote voertuigen

Campers, keetwagens, aanhangers,
boottrailers, caravans… regelmatig staan grote
voertuigen (hoger dan 2.4 meter of langer dan
6.00 meter) en aanhangers voor een langere
periode in de openbare ruimte geparkeerd.
In veel gevallen zorgt dit bij andere bewoners
voor parkeerproblemen. Grote voertuigen en
aanhangers mogen daarom maximaal drie
dagen op de openbare weg staan.
Onze handhavers gaan hier in de komende
periode strenger op controleren.

>

Energie-informatiepunt

Vragen over energiebesparing aan uw woning? Loop dan eens binnen bij energiecoach
Rob Koedijker aan de Overmeerseweg 85 in
Nederhorst den Berg. Iedere dinsdagochtend
heeft hij tussen 10.00 en 12.00 uur inloopspreekuur en kunt u bij hem terecht met vragen over energiebesparingsmogelijkheden.
Er volgen nog inloopspreekuren in de andere
kernen van Wijdemeren.
Houd voor de laatste informatie
www.energiecooperatiewijdemeren.nl in de
gaten.

parcours, oranje pilates of een powerfood
lunch maken.
>

Circulair ondernemen

Op 28 januari organiseren Nederland Circulair!
en Regio Gooi en Vechtstreek een kick-off
bijeenkomst voor ondernemers en beleidsmakers over circulair ondernemen.
Een bijeenkomst om geïnspireerd te raken
door én met elkaar. Welke initiatieven zijn er?
En hoe geven we een krachtige impuls
richting een circulaire economie? Meer info:
www.wijdemeren.nl/kickoffcirculairondernemen.

Wijdemeren
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Denk mee over invulling ondernemersloket
Bent u ondernemer in Wijdemeren? En heeft u
ideeën over de invulling van het Wijdemeerse
ondernemersloket? Maak dan kennis met Pascal
Spijkerman.

sector en/of overige sectoren. Ook onderzoekt hij welke
ambities en prioriteiten er moeten worden gesteld en welke
taken de ondernemersfunctie krijgt.

De wens om het ondernemersloket nieuw leven in te blazen
komt uit het bestuursakkoord 2018-2022. Pascal Spijkerman,
senior projectmanager bij Stad&Co, is aangesteld om met
ondernemers uit Wijdemeren een plan op te stellen voor de
gewenste invulling van het ondernemersloket.

Uiteindelijk doel is om een samenwerkingspact te sluiten
tussen gemeente en bedrijfsleven. Daarmee werken we de
komende jaren gezamenlijk toe naar een optimaal
vestigingsklimaat in Wijdemeren.

Beste samenwerking

Bent u ondernemer in Wijdemeren en heeft u ideeën over
de invulling van het ondernemersloket? Neem dan contact
op met Pascal Spijkerman.
Hij is te bereiken via p.spijkerman@wijdemeren.nl.

Spijkerman brengt onder andere in kaart hoe de samenwerking
tussen de gemeente en het bedrijfsleven het beste kan
plaatsvinden en welke sectoren hierbij betrokken worden:
agrariërs, starters, ZZP’ers, MKB’ers, de toeristisch-recreatieve

Optimaal vestigingsklimaat

Deel uw ideeën

De Appelboom: Crea Club Nederhorst
Deze creatieve club bestaat al 21 jaar in
Nederhorst den Berg. Het doel? Samen creatief
bezig zijn. Het is de ‘appel van de maand’.

neemt de ander mee en zo zijn we nu met tien dames
tussen de 60 en 80 jaar. De club is zo gezellig. Meer leden
zijn van harte welkom!”

Kaarten, sieraden, haken, vogelhuisjes, mozaïeken… de club
maakt echt van alles. “Je kunt zelf altijd leuke ideeën
inbrengen. We gaan ook dagjes weg of koken samen”,
vertelt vrijwilliger Trees Klaver.

Meedoen

Welkom

De club is elke woensdag van 9.30 tot 11.30 uur in het
Sociaal Cultureel Centrum in Nederhorst den Berg.
Meedoen? Neem contact op met Trees Klaver via
06 24 80 38 13 of kijk op www.deappelboom.nl voor
meer informatie.

Trees is één van de vrijwilligers die de groep leiden. “De één

Officiële bekendmakingen
>

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- Middenweg achter 168: plaatsen twee mobiele
zonnepanelen (24.12.18)

Kortenhoef

- Emmaweg 34a: plaatsen schuifpoort (07.01.19)

Loosdrecht

- Golfslag 1: plaatsen dakkapel (27.12.18)
- Golfslag 3: plaatsen dakkapel (27.12.18)
- Golfslag 36: plaatsen dakkapel (27.12.18)
- Swingboei 7: aanleggen terras (09.01.19)

Verlenging beslistermijn

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Het betreft de volgende persoon:

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

D.C. Arceo, geboren 3 oktober 1977 uit te schrijven per
9 januari 2019 naar Land Onbekend.

Loosdrecht

> Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

- Oud-Loosdrechtsedijk 75: uitbreiden woning realiseren
botenhuis.
> Bestemmingsplan De Zuwe
18m

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 18
oktober 2018 het bestemmingsplan De Zuwe 18m
vastgesteld. Tegen de vaststelling is geen beroep
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Het bestemmingsplan is nu
onherroepelijk.

Nederhorst den Berg

- Middenweg 93: gedeeltelijk vervangen kozijnen en
dakgoten (09.01.19)
- Middenweg 115: uitbreiden loods (03.01.19)
- Wilgenlaan 34: bouwen woning (07.01.19)
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Persoonsregistratie

Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onderstaande personen definitief op te schorten:
Het betreft de volgende persoon:
S. Wang, geboren 15 juni 1990 uit te schrijven per 30
november 2018 naar Land Onbekend.
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie
personen (BRP)

Overig

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 304a: bouwen woning (04.01.19)
- Veendijk 21 a/g en 22 a/g: aanleggen bodemenergiesysteem (21.12.18)
- Dammerweg 5: bouwen overkapping met balkon en
zwembad (03.01.19)
- Dammerweg achter 73: plaatsen beschoeiing en
vlonders (03.01.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen
tot “ambtshalve” uitschrijving uit de Basisregistratie te
publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden
door toezending aan de belanghebbende.

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 96: uitbreiden woning (04.01.19)

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

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 de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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

>

Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit 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).

Loosdrecht

Zienswijze indienen

>

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te
verstrekken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n hebben
wij geen aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond
van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het college van
burgemeester en wethouders het voornemen het adres
ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

- Heijmans Huizen B.V., Boegspriet, ontheffing bouwplaatsinrichting bouwplan Porseleinhaven (10.01.19)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een

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

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 de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht) .
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Samenleving

Aards, melancholisch, meditatief: de altviool
NEDERHORST DEN BERG- Kent
u ze ook: die grappen die altijd
gemaakt worden over de altviool? Maar weet u dan ook dat
altviolisten rustige en vooral
buitengewoon aardige mensen zijn? Binnenkort krijgt u de
gelegenheid niet één maar vier
altviolisten te horen.
En dan ook nog allemaal uit één
familie: het zijn de altvioolspelende leden van de Zemtsov-dynastie. Vader Mikhail, moeder Julia,
dochter Dana en neef Daniil vormen samen het Zemtsov Altviool

Kwartet. De Zemtsovs weten steevast te verrassen met hun muziek,
of het nu als solist, als lid van een
trio of als familie-kwartet is. Veel
repertoire voor altvioolkwartet is
er niet. Dat betekent ook dat er
naarstig naar composities gezocht
wordt of dat er opdrachten verstrekt worden voor nieuwe werken: een altviolist is daarmee ook
avontuurlijk. In elk geval heeft het
kwartet een mooi programma samengesteld voor het concert op
20 januari in het Jagthuis. U hoort
originele werken voor vier altvio-

len van Von Weizierl, van Bowen,
van Pappini en van Werkman en
bewerkingen voor altvioolkwartet
van de prachtige melodieën van
Astor Piazzolla.
Zondag 20 januari, aanvang 15.30
uur: Zemtsov Altviool Kwartet.
Entree 17,50 euro (tot 25 jaar 10
euro). Reserveren via de website
www.jagthuis.nl, per e-mail via
stal@jagthuis.nl of telefonisch
0294-252609. De locatie van het
concert is Het Jagthuis, Middenweg 88, Nederhorst den Berg
(Horstermeer).

Week van gebed voor de eenheid van christenen
Er zijn twee oecumenische
vieringen in de week van gebed van 20 t/m 27 januari. De
20e januari om 9.30 uur is er
een viering in de O.L.V. Hemelvaartkerk te Nederhorst
den Berg. Voorgangers zijn ds.
Evert Jan van Katwijk, diaken
Wim Balk en de oecumenische
werkgroep. De week wordt afgesloten met een viering op
zondag 27 januari om 11.00
uur in het kerkje aan de dijk te
Kortenhoef. Wij zijn te gast bij
de Oecumenische Streekgemeente, de voorgangers zijn:
pastor Corrie van Egmond,
Otto Scholten en diaken Wim
Balk.
´Zoek het recht en niets dan
het recht´ zijn woorden die
terug te vinden zijn in het bijbelboek Deuteronomium (16,
vers 10-20). Het is een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over festiviteiten als vanzelf

overgaan in de opdracht om
niets anders te zoeken dan het
recht. De Bergse kerken sluiten graag aan bij hun wens om
het recht voor ogen te houden.
En te zoeken naar het recht en
niets dan het recht in gebed en
in onze daden ook binnen onze
gemeenschappen.
Indonesië
´Eenheid in verscheidenheid´
is een bekend fenomeen in
Indonesië, dat staat voor samenwerking en voor leven in
solidariteit. Toch wordt deze
eenheid vandaag de dag op vele
manieren bedreigd. De economische groei is er niet voor
iedereen. Er is sprake van corruptie. En zij die de zwakken
behoren te beschermen en
horen op te komen voor recht,
doen dit vaak niet. Een land
rijk aan voorzieningen kent
toch vele mensen die leven in
armoede. Daarnaast worden

specifieke etnische en religieuze groepen geassocieerd met
rijkdom op een manier die
voeding geeft aan spanningen.
Radicalisering zet de ene gemeenschap op tegen de ander.
Indonesische christenen zien
graag herstel van die eenheid in
verscheidenheid. Daarom bereidden zij het thema voor deze
week van gebed voor rond deze
Deuteronomium-tekst.

KOPIJ AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL

Food for your soul in Oude Kerkje
KORTENHOEF- Avonden om u te
laten inspireren door de ‘oude
verhalen en rituelen’ van christendom en islam. De avonden
vinden plaats in het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 164,
Kortenhoef. Onder het genot
van een eenvoudige maaltijd
luisteren we naar de inleiders en
komen we met elkaar in gesprek.
De eerste avond is op donderdag
17 januari en gaat over het christendom.
U wordt verwacht om 18.00 uur.
De avonden worden rond 20.00
uur afgesloten met een meditatief moment. Aanmelden: via
scriba@osg-kortenhoef.nl
Inger van Nes is christen en wil

deze avond graag stil staan bij
het thema ‘brood’. Bij brood en
christendom wordt vaak gedacht
aan Jezus laatste avondmaal,
waarbij wij lezen: “En hij nam
een brood, sprak het dankgebed
uit, brak het brood, deelde het uit
en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat
voor jullie gegeven wordt. Doe
dit telkens opnieuw, om mij te
gedenken.’ “ (Lucas 22:19). Dit
komt onder ander terug in het
avondmaal tijdens kerkdiensten.
Ook in het bekendste gebed uit
het christendom, het ‘Onze Vader’ komt brood voor. “Geef ons
heden ons dagelijks brood”.
Toen Inger kind was en haar vader deze zin uit het Onze Vader
bad voor het eten dacht zij: “Maar

wat heeft God daar nou mee te
maken? Papa heeft toch gewoon
geld verdiend en daardoor kunnen we eten?” Maar toen zij op
haar 28e een fietsongeluk had
en werken niet meer ging kreeg
deze zin een andere betekenis.
Hoe kan God brood geven als er
geen geld meer is? Helpt bidden
dan? Deze avond wil ze het daar
met u over hebben.
Inger van Nes is afgestudeerd in 2010
psychologie (Bsc) en theologie (BA &
MA, cum laude) met als specialisatie
identiteit van (christelijke) non-profit
organisaties.

Zondag Train your Brain

Open Dag Neurotherapie
Centrum Hilversum
Het Neurotherapie Centrum
Hilversum houdt zich al meer
dan 15 jaar bezig met hersentrainingen. Die worden aangewend om zonder medicatie
verbeteringen te bewerkstelligen in de werking van het
brein. Niet alleen voor concentratie- en slaapproblemen,
maar ook voor emotionele belasting en een groot scala aan
andere aspecten. Zondag 20
januari is er een Open Dag.
In het vooraanstaande tijdschrift Nature stond afgelopen
jaar een artikel waaruit het wetenschappelijk bewijs hiervoor
is geleverd. Het gaat in principe
over het zelf kunnen beïnvloeden van uw EEG, uw hersengolven. U bent uitgenodigd om
meer over deze methode te weten te komen.
De grootste pluspunten van
deze vorm van training zijn:
geschikt voor jong en oud, van
4 tot 95 jaar; het is leuk om te
doen; het herstel komt vanuit
het brein zelf; het is niet invasief, d.w.z. er wordt niets het
brein ‘ingebracht’.
Met succes zijn de trainingen toegepast voor: ADD en
ADHD - autisme en PDDNOS - burnout en stressreductie – concentratieproblemen
- depressie - dyslexie en dyscal-

culie – migraine en spanningshoofdpijn - niet-aangeboren
hersenletsel – slaapproblemen
- traumaverwerking en PTSS –
whiplash. Ook zijn er speciale
programma’s voor dementiepreventie en verbetering van
de conditie van het brein bij
epilepsie.
Open Dag
Eerste ronde, 11.30: ontvangst
met koffie, thee; 12.00: algemene lezing; 13.00: demonstratie
in de behandelkamers; 14.00:
afsluiting / praktische informatie. Tweede ronde, aanvang:
15.00 uur, ontvangst 14.30.
Aanmelden is verplicht, gezien
de ruimte + persoonlijke aandacht! Graag per mail (www.
neurotherapie.nl) of bel: 035628 6895

Beelden van 11 speelfilms op groot scherm

De Vriendschapskring
en Nieuw Leven spelen
filmmuziek
ANKEVEEN- Over twee weken
is het zover. Dan staat er zowel
op zaterdagavond 26 januari
als zondagmiddag 27 januari
een unieke voorstelling op het
programma van theater De Dillewijn in Ankeveen. In de dynamische multimediaproductie
‘Music Meets Film Stars’ staan
hoogtepunten uit iconische
speelfilms en de bijbehorende
filmmuziek centraal.
Bijzonder is dat de muziek live
wordt gespeeld door een groot
orkest, bestaande uit muzikanten van de muziekverenigingen
Nieuw Leven uit Loosdrecht en
De Vriendschapskring uit Ankeveen. Het orkest staat onder
leiding van dirigent Ronald
de Haan. Voor het eerst spelen beide orkesten samen in
een prachtige voorstelling die

de toeschouwers meevoert op
een muzikale reis langs meer
en minder bekende filmgenres.
Maar liefst 11 bekende succesfilms komen voorbij, waaronder beroemde films als ‘King
Kong’, ‘Star Wars’, ‘Harry Potter’, ‘James Bond’, ‘The Good,
the Bad and the Ugly’, etc. De
combinatie van prachtige filmbeelden en live gespeelde muziek garandeert een fantastisch
programma voor alle leeftijden,
dat bovendien op een bijzondere wijze wordt gepresenteerd.
Deze unieke voorstelling kunt
u meemaken op zaterdagavond
26 januari (aanvang 20.15 uur)
en zondagmiddag 27 januari
(aanvang 14.30 uur). Kaarten
zijn te bestellen op de website
van theater De Dillewijn: www.
dedillewijn.nl
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Politiek

DorpsBelangen weer vol energie in 2019

De campagne, de verkiezingen, de formatie, vorming van
de coalitie, het leveren van
een wethouder. 2018 was voor
DorpsBelangen een druk jaar.
Er is veel tijd en energie gestopt in het helder uitdragen
van onze ideeën en plannen.
De uitslag van de verkiezingen
was veelzeggend.
We doen onze naam eer aan;
DorpsBelangen staat voor de
belangen van onze dorpen.
Geen verzinsels om stemmen
te winnen, maar serieus aan de
slag voor onze dorpen.
DorpsBelangen blijkt voor velen een stabiele factor in de
gemeentelijke politiek. Geen
grappig bedoelde acties, nooit
anderen beschadigen. Altijd
gericht op de inhoud en op ons
belangrijke standpunt; Zelfstandigheid voorop, zo lang
mogelijk en zo goed mogelijk.
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Versterk Wijdemeren in de
komende jaren. In vergaande
samenwerking, met pijn in het
hart in een groter geheel. Maar,
geen fusie met Hilversum.
We houden de rug recht. Gesteund door de minister van
Binnenlandse Zaken die vorige maand liet weten dat ook
zij geen gedwongen fusie wil.
Gemeenten mogen creatief zijn
in hun bestuurlijke toekomst.
Creatief zijn wíj altijd, en daarom praten we mee over vervoer, bouwen, recreatie, cultuur
en het sociaal domein. In Wijdemeren en met de andere gemeenten in de regio. Gericht op
wat het beste is voor de inwoners. Hoe weten we dat? Omdat
we ons oor te luisteren leggen.
Vragen naar wat u beweegt, een
enquête op de Loosdrechtse
jaarmarkt, aanwezig op bewonersavonden. Dat deden we,
dat doen we en dat blijven we
doen. Ook in het nieuwe jaar.
Wij - fractie en bestuur - gaan
in 2019 vol energie verder. Wij
staan altijd voor u klaar. Als u
ons nodig hebt of van gedachten wil wisselen over zaken in
onze dorpen. Onze vergaderingen zijn openbaar, het schema
van onze activiteiten is te vinden op www.dorpsbelangen.
nu.
De Top-6 van DB (v.l.n.r.): René Voigt,
Jan-Jaap de Kloet, Ria Hennis, Rob
Duikersloot, Jacob Doets en Patricia
IJsbrandy (foto: Jessica Grezel)

The Shorthoofers
zoeken
muzikanten
KORTENHOEF- Wij zijn een
licht gevorderde groep amateurmuzikanten die in Kortenhoef bij het winkelcentrum een
oefenruimte hebben. Vandaar
de naam Shorthoofers. Onze
groep bestaat momenteel uit
4 vrouwen en 3 mannen, die
vervolgens spelen op banjo,
keyboard, piano, mondharmonica, panfluit en gitaar. En we
hebben een zangeres. Ons genre bestaat o.a. uit jazz, blues,
rock tot latin. Om de week op
dinsdagavond oefenen wij van
19.30 - 21.45 uur. Ons doel is
om van elkaar te leren en beter
te worden. Er is nog plek voor
een paar enthousiaste amateurspelers Blaasinstrumenten,
basgitaar en percussie zouden
fijn zijn, maar andere instrumenten zijn ook welkom. Wilt
u meer weten, bel even met Aly
Luursema, telnr: 035-6242556
of mail naar alyleo100@gmail.
com
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Cultuur
Vrolijke kunst bij Gallery McSorley
‘s- GRAVELAND - Gallery
McSorley toont alweer 19 jaar
lang een breed scala aan hedendaagse kunst. De huidige
expositie bevat zeer toegankelijke schilder-, brons- en
glaskunst en momenteel ook
gobelin-achtige wandtapijten
in verdure stijl door de Hongaarse Marianne Benkö. Van de
pas overleden Amsterdamse
artiest Aat Veldhoen zijn een
aantal nieuwe tekeningen en
etsen te bewonderen.
Uit de internationale hoek
springen de kleurrijke vrolijke
schilderijen van de Zuid Afrikaanse artiest Tay Dall in het

oog. De vrije stroom van verwezenlijking en de behoefte om
de grensgebieden van wet en
orde te ontsnappen kenmerken
Dall’s werk. In de ‘Remnants of
a Broken Order’ serie geeft ze
een knipoog naar narcistische
politieke leiders, net als Wassily
Wassily een eeuw eerder.
Textiel is Marianne Benkö’s
passie en de wandtapijten verweven haar innerlijke wereld
met de beelden die ze om zich
heen ziet. Van een afstand zie je
het totale beeld. Met het groene
landschap van de Verdures verwijst Benkö naar kleuren van
bossen, bomen en landschappen. Galeriegasten krijgen

alvast een voorproefje van de
expositie Kunst Weekend in de
Grote Kerk te Naarden (van 24
t/m 27 januari 2019), waaraan
Gallery McSorley deelneemt.
Vraag een gratis toegangskaart
aan!
Eind januari opent de imposante Grote Kerk van Naarden-Vesting weer haar deuren
voor het Kunst & Antiek Weekend. Deze exclusieve Kunst &
Antiekbeurs is dé verkoopexpositie waar al meer dan 20 jaar
een grote diversiteit aan hoge
kwaliteit Oude, Moderne en
Hedendaagse kunst te koop is.
Gallery McSorley, Zuidereinde 124 -1243 KL ’s-Graveland;

zaterdag - zondag 12-18 uur
en op afspraak 06-13786779;
fineart@gallerymcsorley.com;
www.gallerymcsorley.com

Foto: Marianne Benkö, Seizoenen
Barokke landschap, 2016, Jacquard gewoven wol en katoen, 200
x 200 cm

BMOL viert 120-jarig bestaan met expositie
KORTENHOEF- Op 11 februari bestaat muziekvereniging
BMOL 120 jaar. En zoals eerder
aangekondigd, hoopt de vereniging dit te vieren met een
gezellige middag en avond in
Muziekgebouw het Akkoord
aan de Kwakel te Kortenhoef op
zaterdag 9 februari a.s.
In de middag is er een expositie met oude foto- en filmopnames. En dat zijn echt niet
alleen zwartwit foto’s. Zo zijn
er veel foto’s uit privé-archieven
met zwaaiende majorettejurkjes
en foto’s van feestjes en jeugdmiddagen. Helaas hebben we
nog weinig materiaal over het

trompetterkorps. Ook zijn we
nog op zoek naar foto’s van de
begintijd van BlueZ (toch pas
een paar jaar geleden) en bijvoorbeeld foto’s van een wijnproeverij naar aanleiding van
een eerder jubileum. Hebt u nog
foto’s? Mail deze dan naar info@
bmol.nl. U kunt ook bellen met
06 43879233, dan worden foto’s
langs gehaald/gekopieerd. Na
afloop worden alle foto’s en andere materialen overgedragen
aan de Historische Kring, die
ons ook bij de expositie helpt.
Muziek van nu
Tijdens de expositie zullen enkele jongere leden van onze

Ankeveensche verhalen

‘Je Wist Niet Beter’
ANKEVEEN - Op zaterdag 16
maart organiseert Theater De
Dillewijn een hele bijzondere
voorstelling. Ankeveen kent
een lange en rijke geschiedenis. Vele verhalen zijn er over
verteld en sommige ook opgeschreven. Andere moeten nog
verteld worden. Verhalen die
niet verloren mogen gaan. In
“Je Wist Niet Beter” hebben we
drie opmerkelijke hoofdgasten: Rie Torsing – Hilhorst (85
jaar), Door Souverijn – Hagen
(84 jaar) en Willem Vermeulen
(82 jaar).
Bijzondere Ankeveners met
verhalen over hun jeugd die je
niet voor mogelijk houdt. Deze
komen zij live vertellen. Ze vertellen over de eerste 20 jaar van
hun leven. Over de oorlog die
zij meemaakten. Ankeveen had
zo haar eigen manier om met

de bezetter om te gaan. Ze vertellen over familie, school, de
kerk, de schillenboer, de kapper,
de naaischool, de eerste zoen.
palingvissen en veel meer. Het
waren zware tijden die lichter
werden gemaakt door elkaar
te helpen. Een arme tijd die het
hoofd werd geboden door hard
werken. Huizen waren klein. Je
sliep wel met 8 kinderen op één
kamer, die zich, ook in de winter, ‘s ochtends buiten moesten
wassen in de vaart. Eten was
er niet altijd genoeg. Maar er
werd weinig geklaagd, want: ‘Je
Wist Niet Beter’.
In een sfeervol jaren ‘30 decor
worden zij geïnterviewd door
René de Rooij en komt het Ankeveen uit hun jeugdjaren tot
leven. Verhalen die worden begeleid met film, foto’s en prachtige tekeningen van Jan Veenman. Alles omlijst door een

vereniging, waaronder het zeer
succesvolle Madjet, laten horen
dat muziek niet alleen iets is van
vroeger, maar van alle (leef)tijden.
Na de expositie gaan we ouderwets boerenkool eten. Dit als
knipoog naar de tijd waarin er
nog solistenconcoursen werden
georganiseerd, die steevast werden afgesloten met een flinke
stamppotmaaltijd. We hebben
deze avond ook voor gezellige
live muziek gezorgd. De maaltijd staat open voor alle leden,
oud-leden en andere belangstellenden. Wilt u mee-eten (tegen
kostprijs), ook dan kunt u een
mailtje sturen naar info@bmol.

nl. Geef dan even door met
hoeveel personen u wilt komen.
Uiteraard is de expositie gra-

tis voor iedereen toegankelijk.
Misschien zie je jezelf wel terug
op een foto.

gelegenheidsorkestje onder leiding van Angelo van den Burg.
Ingrid Jansen zal gedurende de
avond ‘live’ portretten schilderen van de 3 hoofdgasten. Een

unieke gebeurtenis waar u beslist bij moet zijn.
‘Je Wist Niet Beter’; Theater De
Dillewijn, Ankeveen. Zaterdag
16 maart, aanvang 20.15 uur

(deur open 19.45 uur). Kaarten á 12,50 euro vanaf heden
te koop via de website: www.
dedillewijn.nl.
Foto: Ruud Franken
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Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

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

Samenleving
Studenten Bouwkunde aan de slag
met Huiskamer- buurtproject

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Wijnands

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

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

* 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

Fietsen en hardlopen
Door: Herman Stuijver
NEDERHORST DEN BERG- De 3
vrijwilligers van Veilig Verkeer
Nederland en Swer Elbertsen van
Team Sportservice ’t Gooi zullen
’s avonds uitgeput op hun bank
zijn neergeploft. Want ’s middags
renden ze onvermoeibaar achter
Fatima en Sariwan aan, twee Syrische vrouwen op fietsles.
Vorig jaar waren er Loosdrechtse
Syriërs die hun best deden om
een fietsdiploma te halen. Nu
is de Nederhorst den Berg de
cursusplek. Vanuit het Sociaal
Cultureel Centrum komen de
dames twee keer per week om de
eerste beginselen van het fietsen
te leren. Wat bij een gemiddelde
Nederlander al vanaf 3 jaar in
de benen zit, blijkt voor inwoners van niet-fietslanden een
pittige vaardigheid. Het opstappen, starten vanuit stilstand, het
evenwicht houden, een bocht op

snelheid doen, het lijkt wel hogere circuskunst voor Sariwan en
Fatima. De mannen helpen met
alles, houden de fiets vast aan de
bagagedrager, rennen mee, laten
even los, roepen aanwijzingen,
sprinten er dan weer achteraan
als de vrouwen gaan slingeren
en pakken weer vast. Een grappig schouwspel. Twee begeleiders per fietscursist is echt geen
luxe. Fatima en Sariwan vinden
het doodeng, maar toch zetten
ze door. En het gaat steeds beter, in rechte lijn, geen valpartij.
Alleen remmen ze te snel als ze
een bocht moeten maken. Het
is pas de 3e les en in totaal gaat
het om 12 lessen. “Die zijn echt
nodig”, vertelt coördinator Bert
Dorland hijgend. “Maar we zien
echt vooruitgang, dat gaat wel
lukken.” Na afloop leren de vrouwen, onder het genot van een
kopje thee, ook nog de basisregels voor het fietsverkeer.

Door: Madelinde Winnubst
‘s- GRAVELAND- Maandag 7
januari om 10.30 uur stonden
12 studenten en 4 begeleiders
van de opleiding Bouwkunde
van het ROC van Amsterdam
op de stoep van Noordereinde 17-19. Na een kop koffie en
een kort verslag van de stages
van het afgelopen half jaar
hadden de studenten alle aandacht voor het ‘Huiskamer in
de buurtproject’. Ze luisterden
geboeid naar de presentatie
van de twee opdrachtgevers
van de ‘levensechte opdracht’
die het komend half jaar op het
programma staat.
Na de presentatie kregen de
studenten een rondleiding
door het pand en werd ook het
pand van buiten geïnspecteerd.
Geen detail werd overgeslagen.
De historie van het pand is
goed terug te zien in de bouw
en de aankleding. Zo is de
koeling waar vroeger het vlees
werd bewaard nog te zien, de
tegels van de vroegere slagerij,
de ossekop, de pekelbak waar
het vlees gepekeld werd en het

vossegat, het raampje naar de
kelder. Ook allerlei details van
de synagoge die in het pand gevestigd was, kwamen aan bod.
Het pand dateert van eind 18e
eeuw. Het kadaster en het bevolkingsregister
bestonden
toen nog niet waardoor de
exacte bouwtijd niet te achterhalen is. Rond 1820 verwierf
de familie Corver Hooft van
Gooilust de eigendomsrechten van de grond. Zij werden
erfpachtgevers. In 1858 begon
Hijman Izak de Leeuw na ruzie
met de Joodse gemeenschap in
Hilversum in het pand Noordereinde 17 een huis-synagoge
met een Joods schooltje. Het
schooltje was gehuisvest in de
voorzijde van het pand, de synagoge in het achterhuis. Na
de nodige verbouwingen kreeg
het pand uiteindelijk een andere functie: een slagerij met winkel met ernaast een slachterij.
Eind 19e eeuw werd het karakteristieke houten snijwerk aangebracht met de kenmerkende
ossekop. Tot de jaren tachtig
van de vorige eeuw was de slagerij en slachterij in het pand
gevestigd.

Renovatie
Het komend half jaar inventariseren de studenten de mogelijkheden voor renovatie,
maken ze een studie van de
veiligheids- en duurzaamheidseisen, stellen zij een programma van eisen voor de
verschillende functies op, gaan
zij op zoek naar materialen
die kunnen worden gebruikt,
maken zij kostenramingen en
schetsen van de huidige en de
nieuwe situatie en een maquette. Architect Frans de Beer zal
met zijn kennis en ervaring
de studenten ondersteunen.
De studenten zijn enthousiast.
Door te werken aan een ‘levensechte opdracht’ kunnen ze
laten zien wat ze de afgelopen
jaren aan kennis en ervaring
hebben opgedaan. Als aanvulling op de opleiding krijgen ze
ook de nodige historische kennis van het pand mee en wat er
bij een renovatie komt kijken.
Deze week zijn al afspraken
met de eigenaar van het pand
gemaakt voor het opmeten van
alle ruimten.
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Sport

Geschreven door: Ad van Benschop en Marc Degekamp

Voetballen in Nederhorst

Eerste verliest nipt oefenwedstrijd
Nederhorst is het jaar 2019
begonnen met een kleinst mogelijke nederlaag. SV Diemen
eveneens uitkomend in de
derde klasse was op Meerzicht
de thuisploeg met 3-4 de baas.
Het spel van de Bergers was
zeker voor de rust rommelig
en onrustig. De eerste echte
mogelijkheid werd wel benut.
Jeffrey Terlien gaf een pass op
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de diepgaande Job van Wijk die
beheerst de keeper passeerde
en zo voor de voorsprong zorgde. Nog voor de pauze werd de
stand door een iets makkelijker
voetballend SV Diemen omgebogen in een 1-2 voorsprong.
Na de rust kwamen vier nieuwe spelers in het veld onder wie
de vanwege een half jaar studie
afwezige Thomas Grolleman.

Doelpunten vielen er genoeg in
deze iets betere 2e helft. Voor
Nederhorst waren Sander Verheul en Luuk van Huisstede
trefzeker, maar konden niet
verhinderen dat de gasten verdiend de overwinning pakten.
Jeugd
Maar twee wedstrijden in
competitieverband werd er ge-

speeld. JO10-1 verloor van De
Vecht en de JO19-1 wist opnieuw niet te winnen en stapte op Meerzicht met een 1-2
nederlaag van het veld. Keeper
Niels wist de schade nog te beperken door het stoppen van
een strafschop tegen deze vervelende tegenstander.
18+ vrouwenteam in actie
Op vrijdagavond 18 januari
gaat dit nieuwe team voor het
eerst in actie komen. In Amersfoort treft men tegenstander
Nieuwland. De vrouwen gaan

er alles aan doen om er een succes van te maken.
Competitie en beker herstart
Komend weekend gaat voor
meerdere teams de competitie
weer beginnen. Nederhorst- 1
speelt om 14.00 uur thuis tegen
HDS. Nederhorst -2 gaat naar
Aalsmeer om te proberen verder te komen in het bekertoernooi en het derde speelt al om
11.00 uur thuis tegen BVV 2.
Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook

Voetballen in ‘s- Graveland

Eerste hervat aanstaande zondag de competitie
Aanstaande zondag hervat het
1e, dat sinds 9 december niet
meer speelde, de competitie
met een uitwedstrijd tegen
Domstad Majella. Ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft speelde het tegen de reserves van hoofdklasser SDO. Na
een alleraardigste eerste helft
stond het door vier doelpunten
van Ramon Bouwman met 4-1
voor. Na rust was het wat minder, maar scoorde Ramon nog
een keer. Tot uitgespeelde kan-

sen kwam SDO niet maar, toch
lukte het wel drie keer te scoren.
Een redelijke goede generale
dus voor het 1e.
JO19-1 naar promotiepoule
Een punt was voldoende voor
JO19-1 om zich te plaatsen voor
de promotiepoule. Het haalde
er drie tegen Loosdrecht JO191. De marge van twee doelpunten werd drie keer verkleind
door de gasten maar de overwinning kwam niet in gevaar.

Jorn Kerkhof (2), Sam Torsing
en Stijn van Huisstede zorgden
voor de ‘s-Gravelandse doelpunten. JO19-1 wacht de 2e seizoenshelft een mooie uitdaging.
Programma
Naast competitie- en oefenwedstrijden staan er komend weekend ook bekerwedstrijden op
het programma. Onder andere
het 2e en VR1 gaan proberen de
volgende ronde te bereiken.

Dartboards
Op de nieuwjaarsreceptie zijn
twee prachtige dartbanen geopend en er is direct al veel
gespeeld. Afgelopen zaterdag
werd het eerste toernooi al gespeeld. Een mooie aanvulling in
de kantine.
Peter van Boeijen trainer 2e
Er is vorige week overeenstemming bereikt met Peter van
Boeijen als trainer-coach van
het 2e elftal dat nu uitkomt in

de reserve 4e klasse, maar nog
in de race is voor een plaats in
de res. 3e klasse en ook nog in
de bekercompetitie uitkomt.
Winterstopquiz
Komende zaterdag wordt de 3e
Winterstopquiz georganiseerd
door de leden het winnende team van vorig jaar: COBRA120. Wie van de 16 ingeschreven teams volgt hen op?

ARTV start nieuwe seizoen met Wintertoernooi
ANKEVEEN - De Ankeveense
tennisvereniging mag zich
sinds vorig jaar verheugen
op een gestage toename van
nieuwe leden, en daar zijn ze
in Ankeveen heel blij mee. Het
nieuwe jaar start traditiegetrouw met een wintertoernooi
in de Tulip-hallen in Hilversum.

Dit toernooi vindt plaats op zaterdag 26 januari.
Je speelt 3 wedstrijden met wisselende partners en/of wisselende tegenstanders. De ARTV doet
zijn best om alle deelnemers in
leuke poules in te delen. Adres:
Tulip Tennis Center, Kinine-

laantje 12, 1216 BZ Hilversum.
Aanvangstijd: 19.30 - 20.00 uur,
afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
De tennisclub hoopt dat veel leden zich inschrijven zodat het
weer een gezellig toernooi kan
worden. De kosten bedragen €
7,50 en het eerste drankje (koffie

of thee) en de hapjes zijn hierbij
inbegrepen.
Uiteraard zijn introducees, na
overleg met ons, ook weer welkom. Op dit moment kunnen er
nog wel wat aanmeldingen bij!
Opgeven via een e-mail naar:
r.moolenbeek@ziggo.nl. Je krijgt
ook een deelname-bevestiging.

Wie ‘Tien van Rood’ won, mag het weten?
Door: Marc Degekamp
ANKEVEEN- De ouverture van
‘Tien van Rood’ 2019 ging met
11 spelers van start, een oneven aantal en daarom kreeg
de winnaar van 2018, Peter
Spoor, een vrijgeleide naar de
2e ronde.

De prestaties van 2018 hebben
geleid tot een herijking van het
aantal te maken caramboles.
Verschillende spelers zijn verlaagd, omdat in het verleden
behaalde prestaties voor hen
geen garanties zijn gebleken
voor de toekomst. Meervoudig
kampioen Robur Schouten bijvoorbeeld ging van 18 naar 15,

Kortenhoefs succes op
NK Veldrijden
Op het NK Veldrijden in Huijbergen was Mathieu van der
Poel weer ongenaakbaar bij de
professionals. Maar de Kortenhoevers kunnen er ook wat
van. Bij de Masters 50+ werd
Raimon Knip 12e evenals de
jonge Marco Ehlert die 12e

eindigde in de Beloften-klasse. Op zondag 27 januari doen
Raimon en Marco mee als duo
in de Koppelcross op het parcours van wielervereniging De
Adelaar aan het Kininelaantje
te ’s-Graveland. Op jacht naar
de Zilveren Helm.

maar moest desondanks buigen voor Dick Bouwman, die
zijn 10 te maken caramboles
snel wegtikte. Edwin Hilhorst
profiteerde wel van zijn verlaging van 15 naar 12 en won
van Rob van der Helm (10), die
als verliezer van de 1e ronde in
goed gezelschap was van Bert
Grootjans (10), Bert Hilhorst

(12) en de winnaar van de vorige maand, Stefan van Houten
(15).
Het met zijn tegenstander delen van zijn keu, kwam Marc
Degekamp (10) duur te staan.
De ongelofelijke kets spleet
de pomerans en er moest met
vervangend materieel verder
gespeeld worden. Waarom zijn

De ARTV biedt vele mogelijkheden om ook overdag te kunnen
spelen. Zo is er bijvoorbeeld elke
vrijdagochtend een toss-ochtend
van 10 tot 12 uur, die begint met
een kopje koffie. Kom eens langs!

opponent daar beter mee om
kon gaan? ….. mag het weten!
René de Rooij (18) kwam door
twee winstpartijen in de halve
finale Edwin Hilhorst, die hij
glansrijk won. Maar in de finale kreeg hij alle hoeken van
het biljart te zien en kansloos
met 10-1 verloor. Wie er won?
….. mag het weten. De volgende ronde wordt gespeeld op
donderdag 7 februari, aanvang
21.30 uur.

SOFA wint Y. van de Woude Trofee
ANKEVEEN- Trots showen Richard, Bruno en Karel Spoor +
Martin Koster de Y. van de Woude Trofee waarop zij beslag legden. Het klaverjaskwartet van
de Stichting Oranje Festiviteiten Ankeveen was de glorieuze
winnaar van de 43e editie van
het Ankeveens Klaverjastoernooi in de kantine van ASV ‘65.

Bijna alle Ankeveense verenigingen en instellingen doen
daar al decennia aan mee. Volgens organisator Wim Bornhijm was het een zeer groot
succes. Mede door de bijdrage
van deze sponsors: Bickery,
CW’76, Slijterij de Meenthof,
Rijwiel Wim de Jongh, Dobey,
Etos Kortenhoef, Bakker Je-

roen, Supermarkt AH Landwaart, Slagerij Han Janmaat,
Wapen van Ankeveen, Jumbo
Kortenhoef, Bloemen Hoveling
Zuidereind, Supermarkt AH
Gijs van Rijn en enkele privépersonen. De organisatie bedankt hen voor de mooie tafel.
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Levendige lezing ‘Van veen tot turf ’
’s- GRAVELAND- Turfstekers
Jan Dekker en Henk Verhagen
zijn er klaar voor. Op vrijdagavond 18 januari kunt u vanaf
20.00 uur luisteren naar een
ongetwijfeld levendige lezing
over het thema ‘Van veen tot
turf’. Want Ferry Siemensma en
Aales van Leeuwen weten bijna
alles over vervening en turfsteken. De lezing wordt georganiseerd door de Historische Kring
‘In de Gloriosa’ en de stichting
Stalpaert in de NH- kerk aan
het Noordereinde 14 te ’s-Graveland. De entree is gratis.
In de eeuwenlange historie van
Kortenhoef en Ankeveen was
het veen een bepalende factor.
Al vanaf het jaar 1000 was men
actief met de ontginning, de
moerassen werden langzaam
maar zeker plassen. Tot aan
het eind van de Tweede Wereldoorlog werd in de dorpen
nog volop turf gestoken. De
turfstekers haalden met baggerbeugels het veen met een
praam naar de legakkers. Daarop volgde een lang proces, van
drogen, stampen, harken en
insteken naar turven in twee
maten: 12x12x26 cm. of de
grotere: 15x15x42 cm. Turf was
een belangrijke brandstof voor
Amsterdam en de omliggende
dorpen. ‘De olie van de gouden eeuw’, luidde een bekende
kreet. Het was loodzware arbeid, van 6 tot 16 uur, voor een

spaarzaam loon. Er valt heel
veel te vertellen over vervening
en turf. Dat zullen Ferry Siemensma en Aales van Leeuwen
doen met mooie foto’s en ande-

Wijdemeren in Beeld

re beelden. Of u nu Turftrapper
bent of niet, het is de moeite
waard om meer te weten over
de oorsprong van de plassen.

Henk Verhagen en Jan Dekker met
enkele authentieke turfgereedschappen

Nieuws
C l u b
4711

Uitslag wintertoernooi Biljartclub 4711
Maandag 7 jan.: W. Clements
(5 pt.), M. Zieleman (5 pt.),
Mw. T. Bos (3 pt.), B. Worp (2
pt.), J. van Greuningen (0 pt.)
Uitslag onderlinge competitie
BV Overmeer
Donderdag 10 jan.: W. Clements – J. Kloosterman 3-0,
M. Verlaan – T. Otten 0-3, P.
van ‘t Klooster – W. Lam 0-2
Stand aan kop: W. Clements
14-24, W. Lam 13-21, P. van ‘t
Klooster 13-18, M. v.d. Velden
13-18
Uitslag 4711-maandtoernooi
koppelklaverjassen
Zaterdag 12 jan.: (bovenste 3
plaatsen, 20 deelnemers): 1.
Dhr. H. v.d. Burg & Mw. M.
de Wit (4876 pt.), 2. Dhr. P.
v.d. Brakel & Dhr. B. v.d. Gun
(4592 pt.), 3. Mw. L. Behnken
& Dhr. G. v.d. Broek (4561 pt.)
Eerstvolgende maandtoernooi koppelklaverjassen: zaterdag 9 febr. 2019, aanvang
16.00 uur, locatie Café Die2.
Programma
Donderdag 17 jan. 19.30 uur:
onderlinge competitie BV
Overmeer, maandag 21 jan.
19.30 uur: wintertoernooi Biljartclub 4711
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

Voor de 12e keer trakteerde scouting Klaas Toxopeus hun leden op een
lekkere stamppotmaaltijd bij de start van het nieuwe jaar.
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