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Zaterdag elkaar ontmoeten
in Brambergen
‘s- GRAVELAND- Heb je voor a.s.
zaterdagochtend 2 februari om
half 11 nog geen plannen? Kom
dan naar restaurant Brambergen aan het Noordereinde 54d
in ’s-Graveland, om samen met
ons koffie te drinken en daarna,
als je zin hebt even een wandeling te maken.
Is jouw kennissen- en vriendenkring de laatste jaren ook uitgedund, door allerlei omstandigheden en wil je toch weer eens
nieuwe mensen leren kennen,
om gewoon koffie te drinken, te
wandelen of bijvoorbeeld even
te kletsen? Dan is dit jouw kans.
De ontmoeting van de stichting
Vriendenkiezen is voor ieder-

een vanaf 21 jaar. Kom erbij zaterdag.
Maatje vinden
Carin Stolk en Karin van der
Heijden richtten de stichting op
met als doel: mensen verbinden
en te zorgen dat mensen niet in
de eenzaamheid belanden of ze
uit de eenzaamheid te halen. Zij
hebben een website gerealiseerd
www.vriendenkiezen.nl, gratis
toegankelijk voor iedereen, dus
voor mensen met en zonder
portemonnee vanaf 21 jaar.
Www.vriendenkiezen.nl is een
landelijke website, waar mannen, vrouwen en stellen (in wat
voor vorm dan ook) een maatje
kunnen vinden om weer een
sociaal leven te krijgen. Bij het

vinden van een maatje of maa
tjes zal de kwaliteit van het leven
verbeteren en voelen mensen
zich minder eenzaam, zorgen
beter voor zichzelf en gaan meer
bewegen, waardoor ook de ziektekosten zullen dalen. Op onze
site richten mensen zich op anderen in eigen omgeving, dus in
dit geval de gemeente Wijdemeren. Het concept is innovatief en
vernieuwend. “Hiermee bereiken wij mensen, die voor andere
organisaties onzichtbaar en onbereikbaar zijn. Eenzaamheid
komt onder alle leeftijden voor
en is niet zichtbaar. Het kan iedereen overkomen, ook al heb
je gewoon een baan. Vaak weet
men niet hoe daar mee om te

gaan of uit te komen, terwijl wij
eigenlijk een oplossing voor velen bieden” vertelt Carin Stolk.
De deelnemers variëren in leeftijd van 21 tot 84 jaar.”
Een review
Dit schreef een jonge vrouw
recent: ‘Ik kwam in aanraking
met Vriendenkiezen omdat ik
de naam/website toevallig bij
mijn werk voorbij zag komen.
Ik werk nog, ben getrouwd en
heb kinderen en heb zeker een
sociaal leven, maar dacht toch:
daar kunnen nog meer leuke
ontmoetingen, activiteiten en
mensen bij, ook voor de toekomst na mijn werkzame leven.
Mijn man heeft ook niet altijd
dezelfde interesses als ik, dan

kies ik soms ook mijn eigen pad.
Dus ik heb een account aangemaakt en ik kijk regelmatig op
de site in de hoop dat er in mijn
omgeving leuke activiteiten zijn.
Ik heb inmiddels een paar keer
meegedaan aan een groepsactiviteit, zelf een oproep geplaatst
en
het is leuk om nieuwe mensen te
ontmoeten! Spannend ook wel,
maar ik heb de ervaring dat er
meestal een goede en open sfeer
bij een ontmoeting heerst. Dus
ik zou zeggen: gewoon doen,
meld je aan en ga ervan uit dat
je er leuke ontmoetingen en activiteiten aan over houdt.’

Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op
woensdag ons weekblad te bezorgen.

‘s-Graveland: Noordereinde v.a. Klapbrug ri. Loodijk, Loodijk,
Stichtse Kade en Cannenburgerweg

Ben je geïnteresseerd?
Neem dan contact op per telefoon: 06- 136 678 48
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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. 3 februari: 9.30 uur: euch.
L. Wenneker.
w St. Martinus
Vr. 1 februari: 9.30 uur: w&vc.
W. Balk.
Za. 2 februari: 19.00 uur: w&vc.
W. Balk.
w H. Antonius
Zo. 3 februari: 9.30 uur: euch.
J. Dresmé.
w Veenstaete
Vr. 1 februari: 15.00 uur: euch.
J. Dresmé.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 3 februari: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
w De Graankorrel
Zo. 3 februari: 10.00 uur:
Geen opgave ontvangen.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 3 februari: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 3 februari: 9.30 uur:
Ds. J. de Goei.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 10 februari: 11.15 uur:
Dienst van Woord en Tafel met
Corrie van Egmond.

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

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

Online zoeken
En ook boeken!

Alice & José

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

uw persoonlijke reisadviseurs

Adverteren:
weekbladwijdemeren.nl

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

Activiteiten agenda
WANNEER

TIJD

WAT

WAAR

wo. 30 jan.
wo. 30 jan.
do. 31 jan.
01, 02 feb.
za. 02 feb.
za. 02 feb.
za. 02 feb.
zo. 03 feb.
zo. 03 feb.
zo. 03 feb.
do. 07 feb.
za. 09 feb.

19.30 u.
20.15 u.
20.00 u.
20.00 u.
10.15 u.
20.00 u.
10.45 u.
10.30 u.
15.00 u.
16.30 u.
18.00 u.
10.00 u.

Inloopavond boomonderhoud NdB.
Helge Slikker, try-out ‘As.’
Gemeenteraad
DSO toneel ‘Geen dag spijt’
Vogelexcursie Loenderveense plas
Amicitia Winterconcert
Lions Bridge aan de Dijk
Winterse buitenplaatsen, wandeling
D3D Jamsessies
2e Bultpop met Fusebox
Food for Soul, islam
DSO auditie danseressen Foxtrot

Spieghelhuys, NdB.
Dillewijn, Ankeveen
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
CCK, Parklaan, Kortenhoef
Bloklaan 5, Loosdrecht
Antoniuskerk,Kerklaan,K’hoef
6 kroegen, Oud Loosdrecht
NM, Noordereind 54B, Grav.
De Drie Dorpen, Ankeveen
Dillewijn, Ankeveen
Oude Kerkje, Kortenhoef
CCK, Kerklaan, Kortenhoef
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Politiek

Donderdag 28 maart bewonersbijeenkomst
‘Wijdemeren komt er bekaaid af ’
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Of de buslijnen
104, 105 en 106 op dezelfde
routes door de vijf dorpen
zullen rijden, is pas bekend
in 2021. Tot juni 2019 mogen
politici en inwoners van Wijdemeren hun mening geven
over een Plan van Eisen dat het
provinciebestuur zal opstellen voor een nieuwe concessie
openbaar vervoer. Dan mag
Connexxion of een ander bedrijf de busdiensten uitvoeren.
Op een informatieavond voor
raadsleden vorige week donderdag bleek dat de inbreng
van Wijdemeren zal worden
beperkt tot wat sputteren en
spartelen, want Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland nemen het besluit. Tot half maart
kunnen de 7 gemeenteraden
in de Gooi en Vechtstreek hun
mening geven, maar ze hebben
verder niets te vertellen over
het besluit. Alleen Provinciale
Staten in Haarlem kunnen met
wijzigingsvoorstellen komen.
Die geringe inbreng is des te
pijnlijker, omdat Wijdemeren
er ‘bekaaid’ van af komt zoals
VVD-raadslid Sieta Vermeulen
hardop concludeerde. Zij was
niet de enige die ontevredenheid toonde. Hoewel Jordy van
Slooten, mobiliteitsmanager
van de Regio Gooi en Vechtstreek, direct bij aanvang zei
dat het bericht in de Gooi- en
Eemlander dat er buslijnen geschrapt worden voorbarig was

en uitging van een extreme
variant, is het niet uitgesloten.
Wijdemeren mag in z’n handen knijpen als de 104 (Hilversum- Nieuw Loosdrecht), 105
(Hilversum- Kortenhoef) en
106 (Weesp- Hilversum) blijven gehandhaafd. De 121 en
122 die via Loosdrecht rijden,
staan voor 2023 op de agenda.
Die vallen onder de provincie
Utrecht. Van Slooten deed zijn
best om er een positief verhaal
van te maken, maar dat lukte
niet. Op de wegen zijn er teveel files en vaak lege bussen.
Zeven van de 17 lijnen in deze
regio hebben een gemiddelde
bezetting van minder dan 30%,
alleen op de spitstijden is de
vulling in orde. Na achten en
in het weekend vrijwel nihil.
Er zijn slechts drie buslijnen
met meer dan 50% passagiers.
Het streven is meer en meer
tevreden reizigers in het OV te
krijgen. Nog wat cijfers: 42%
van de inkomsten komt uit de
kaartverkoop, 58% is subsidie
van de provincie die jaarlijks 17
miljoen betaalt aan de bussen
in deze regio.
Fietsen naar knooppunten
De Regio is nu bezig om een
stevige inbreng te leveren aan
Haarlem. Men wil meer investeren in sterke lijnen met
daarop aansluitend meer OVknooppunten. Het is de kunst
om inwoners te verleiden met
de fiets naar zo’n knooppunt
(met verschillende faciliteiten)

SP komt naar de
bibliotheek
WIJDEMEREN- Op zaterdag 9
februari organiseert de SP een
bijeenkomst in de Bibliotheek
van Loosdrecht. Iedereen is
welkom om te spreken over elk
thema dat belangrijk voor u is.
De N201 snelweg over de heide? Nieuwe Concessie Openbaar Vervoer, wat voor gevolgen heeft dat voor u als inwoner
van Wijdemeren. De verkorte
pleziervaartverbinding vanuit
de Loosdrechtse Plassen naar
het Hilversums Kanaal. Krijgt
u zorg ondersteuning vanuit de
gemeente, vertel ons uw ervaring. Betaalbaar wonen. Wat u
maar ter sprake wilt brengen.
De bijeenkomst start om 10:00
uur en zal tot uiterlijk 14:00 uur
duren. Opgeven gewenst maar
niet verplicht en iedereen is van

harte welkom!
Adres: Tjalk 41; 1231TT Loosdrecht. Buslijn 104 stopt voor
de deur (halte Regenboog).
Wilt u meer informatie over
deze bijeenkomst kunt u bellen
met de vertegenwoordiger Wijdemeren van de SP, afdeling
Hilversum. Jasiu van Haarlem
op 06-51892427.

te gaan en vandaar met de bus
of trein verder. Dat lijkt eenvoudig, want verreweg de meeste
Gooiers wonen niet meer dan
2,5 km. van een NS-station of
een HOV-buslijn. Dat is leuk
voor Hilversum, Huizen, Bussum, Naarden, Laren, Weesp,
maar niet voor Ankeveen, Nederhorst den Berg, Kortenhoef
en Loosdrecht, die vallen er ver
buiten. De Regio wil 10% meer
budget voor openbaar vervoer,
het is nog niet duidelijk waar
dat geld heen gaat. Voor ouderen en gehandicapten moet er
een vangnet komen van taxi’s
en bussen die hen naar zo’n
knooppunt vervoeren.
Ontevreden
Alle politieke partijen waren
aanwezig tijdens deze ‘beeldvormende’ bijeenkomst. Vrijwel iedereen was ontevreden
over het Wijdemeerse aandeel
in het OV- beeld van de toekomst. Er was nog net geen
boe-geroep, daarvoor zijn de
lokale politici te beschaafd. Dat
er geen bus rijdt over de Middenweg in Nederhorst den Berg
met tal van bedrijven, maar
wel over een provinciale weg,
werd belachelijk genoemd. Op
zondag geen bus om je naar
de watersport te verplaatsen,
was toch ongelofelijk, zei een
raadslid. Hoe moet een student
in het weekend zijn ouders in
Ankeveen bezoeken? Dat lukt
niet met openbaar vervoer. En
zo daalde er een klachtenregen

neer op het forum dat naast Van
Slooten bestond uit medewerkers van de gemeente en provincie en vervoerswethouder
Boermans. Die pleitte voor een
gezamenlijke aanpak van de
Regio. Dan zou je sterker staan
tegenover de provincie. Ja, dat
is leuk, zo’n samenwerking, was
de algemene reactie, maar daar
schieten onze vijf dorpen niets
mee op. Want de kernen liggen
(veel) verder dan 2,5 km. van
die knooppunten af. Eigenlijk
is er een behoefte aan een eigen
zienswijze van Wijdemeren,
maar die lijkt kansloos. Gert
Zagt (DLP) deed nog een poging om te vragen wat er wel
kan voor ‘onze dorpen’, er zijn
zoveel data bekend bij de instanties. Maak eens een simulatie op grond van die feiten, zei
Zagt.
De spanning bij dit onderwerp
is dat de meeste inwoners gewoon in hun auto stappen op
weg naar hun werk of familie,

het gaat slechts om een kleine groep die geïsoleerd wordt.
Dan is het niet economisch
om daar verlies voor te lijden.
Eén buslijn tussen 6 en 23 uur
kost gemiddeld 6 à 7 ton per
jaar. Met een licht katterig gevoel zetten de raadsleden zich
aan de koffie. Het is te hopen
dat ze kunnen redden wat er te
redden valt. Op donderdag 28
maart is er een bewonersbijeenkomst, waar men kan reageren op het Programma van
Eisen dat Noord-Holland zal
opstellen.
Zie voor meer info: www.wijdemeren.nl. Klik 4x verder via
gemeenteraad en vergaderstukken gemeenteraad en u vindt
wellicht de benodigde stukken.
(https://wijdemeren.raadsinformatie.nl/vergadering/591822/B eeldvormende%20raadssessie%20
OV-concessies%20en%20gemeentelijke%20projecten%20
24-01-2019)
Foto:
Willem
Vermeulen
brengt u naar het OV-knooppunt
Ankeveen.

ANPR-controle politie
Wijdemeren
Vrijdagavond meldde politie
Wijdemeren op Facebook dat
zij als een van de maatregelen
in het bestrijden van woninginbraken toezicht hielden op
de N201 nabij Vreeland op mogelijk inkomend mobiel banditisme door gebruikmaking van
ANPR. Informatie in vaktaal,
die voor de volgers lastig te begrijpen was, maar desondanks
veel waardering en complimenten opriep. “Snap dr niks
van, maar het zal nut hebben”
was een van de reacties. Naast
opmerkingen als “Goed bezig”,
“Super van jullie” en “Pak ze”.
Gelukkig volgde al snel een nadere toelichting. Mobiel banditisme betreft rondtrekkende
criminele groepen. Bendes
die Europa doorreizen met als

doel om misdrijven te plegen.
In Nederland is er een toename van mobiel banditisme,
met name gepleegd door verdachten uit Oost-Europa. Het
aanpakken hiervan staat hoog
op de prioriteitenlijst van de
politie. Dit doet zij o.a. door
verkeerscontroles met ANPR:
Automatic Number Plate Recognition. Hierbij scant een
camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. Deze
worden vergeleken met een
lijst met kentekens die op naam
staan van personen die worden
gezocht, boetes open hebben
staan of om andere redenen
bij de politie bekend zijn. Als
een kenteken matcht, kan de
politie actie ondernemen. Naderhand plaatste politie Wijdemeren een kort afloopbericht

over de controle: “Geen hits
op personen/voertuigen m.b.t.
woninginbraken. Wel een hit
op een voertuig m.b.t. diefstal
buitenboordmotoren.
Geen
buitenboordmotoren hierbij
aangetroffen. De bestuurder
van deze auto moest ook nog
een openstaande boete van
1300 euro betalen voor diverse
overtredingen. Dit direct kunnen afhandelen.”

Weekblad
Wijdemeren
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Wijdemeertjes
Slender You studio kortenhoef
Dé andere manier van bewegen.
Een keer proberen kost niets!
Winkelcentrum Meenthof 1
Kortenhoef
Telefoon 035 - 656 61 13
SLENDER YOU
ZONNEBANK
HYDROMASSAGE
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

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.

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.
www.inboedelsenzo.nl
Koninginneweg 66, K’hoef.
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
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
GSM EN COMPUTERSERVICE
Toestellen & abonnementen
Verkoop, hulp, reparatie
Koffie & thee staat klaar
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND
Klussenbedrijf Boshnakov
voor al uw stuc- en schilderwerk
06-87556972
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.
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!
Gratis waardebepaling?
035-656 0235

Programma GooiTV
Vanaf 30 januari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
-Diverse onderwerpen in TV Magazine. - Ingmar Meijer gaat in
gesprek met de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes.Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met Joost Boermans,
wethouder in Wijdemeren over de N201 en de duurzaamheidsagenda.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
Te huur garagebox met stroom
te Nederhorst den Berg. Info:
06 5467 46 77.
Te huur, eengez.woning
136m2, type drive-in
kortenhoef € 1350 excl.
tel 06 43879233/20368827
Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Like en volg ons op
Facebook en Instagram
slenderyoustudiokortenhoef
Rundvleespakketten uit
Vreeland
www.grootkantwijkvlees.nl
limovleespakketten@gmail.
com
PEDICURE VAKKUNDIG VOOR
DE MOEILIJKSTE VOETEN
KOMT AAN HUIS BLIJF NIET
TOBBEN 0648566394
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 035-6562178
Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444

Natuurmonumenten
reageert op vaarverbindingen
In Weekblad Wijdemeren en de
NieuwsSter van woensdag 23
januari jl. wordt in het artikel
‘Geharrewar over vaarverbindingen’ verslag gedaan van de
commissievergadering waarin
de mogelijke vaarverbinding
tussen de Wijde Blik en de Loosdrechtse plassen werd behandeld. In het artikel werden kort
de inspraakreacties samengevat
van o.a. Natuurmonumenten.
Genoemd werd dat Natuurmonumenten haar handtekening
gezet heeft onder het Gebiedsakkoord en dús ook instemt met
een vaarverbinding. Dat laatste
is onjuist. Natuurmonumenten
heeft wél ingestemd met een zogeheten Milieu Effect Rapportage (MER) naar een vaarverbinding, zodat vooraf de gevolgen
worden onderzocht voor natuur, landschap, omwonenden
en recreanten. Natuurmonumenten werkt hier constructief
aan mee zodat deze straks goede

informatie geeft en volledig is.
We pleiten ook voor een goede
onderbouwing van de kosten
en baten voor de samenleving.
Zowel financieel voor de aanleg
en het beheer, maar ook qua effecten. Wat levert het aan winst
voor de recreanten op en wat
betekent het voor de natuur?
Natuurmonumenten vindt het
tenslotte belangrijk dat er naast
de genoemde varianten serieus
wordt onderzocht of verbetering van bestaande verbindingen en routes wellicht ook kunnen bijdragen aan een stimulans
voor de vaarrecreatie, maar met
minder impact op de omgeving.
Natuurmonumenten zal na de
afronding van de MER en raadpleging van haar achterban tot
een standpunt komen over een
eventuele verbinding.
Arjenne Bak, gebiedsmanager
Vechtplassen Natuurmonumenten

Politiekeurmerk informatiewagen in Kortenhoef
Vrijdag 1 februari staat tussen
10.00 en 15.00 uur de informatiewagen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen in
winkelcentrum De Meenthof
in Kortenhoef. Zeker nu de
laatste tijd het aantal inbraken
in onze gemeente toeneemt,

is het belangrijk om je goed te
laten informeren. Hoe beveilig
je je woning volgens de eisen
van het Politiekeurmerk? In
de PKVW-informatiewagen
krijg je advies over het politiekeurmerk, tips om een inbraak
te voorkomen en uitleg over
werkwijzen die veel worden
gebruikt, bijvoorbeeld het ‘cilindertrekken’. Als je weet wat
de veel voorkomende inbraakmethoden zijn, kun je ‘t hangen-sluitwerk daarop aanpassen.
Dus wil je maatregelen nemen
die voldoen aan de eisen van
het Politiekeurmerk, bezoek
dan vrijdag de informatiewagen!
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Hoe kunnen we elkaar helpen in de
energietransitie?
WIJDEMEREN - De Energiecoöperatie breidt haar ondersteuning aan bewoners steeds verder uit en ontmoet ook steeds
meer bewoners die actief investeren in de energietransitie.
Hoe kunnen we elkaar helpen?
Laten we beginnen met de concrete energiebesparing. En dan
de eenvoudige maatregelen die
iedereen zelf al kan doen. De
tips van onze energiecoaches
die gratis bij u thuis komen,
kunnen snel veel opleveren.
Zoals alle lampen vervangen
door ledlampen wat een flinke
besparing geeft per jaar.
Maar de energiecoaches helpen u nog een stap verder. Let
er goed op dat energiemaatregelen in uw huis met elkaar
samenhangen. Let bij vloermuur- en dakisolatie ook op de
ventilatie. Onderzoek of isolatiemaatregelen van vroeger nog
effectief zijn.
Heeft u besloten tot maatrege-

len? Dan komt het zoeken naar
een bedrijf en het aanvragen
en beoordelen van de offertes
en de gekozen maatregelen om
de hoek kijken. De Energiecoöperatie organiseert bijeenkomsten waar u vragen kunt
uitwisselen en uw offertes kunt
bespreken en toetsen op kwaliteit of betrouwbaarheid.
Naast hulp bij offertes kijken
we ook naar de financiering.
Een eenvoudige berekening
laat zien dat een maandelijks
bedrag voor het aflossen van
een lening veel lager kan zijn
dan de huidige energierekening. Belangrijk dus om bij
financieringsvragen goed naar
alle kosten en opbrengsten te
kijken.
Op dit moment kunt u ook
nog participeren in het zonneproject Kortenhoef met onder andere zonnepanelen op
sporthal de Fuik. Opwekken
van lokale, groene stroom. De
laatste participaties zijn nog te

koop. Dit voorjaar worden de
zonnepanelen gelegd. Met uw
participatie krijgt u een korting
op de energiebelasting. U kunt
nog meedoen!
Loop binnen, mail of bel
De Energiecoöperatie organiseert van alles om met bewoners aan de energietransitie te
werken. Energie-informatiepunten waar u wekelijks met
uw vragen en ideeën naar binnen kunt lopen, informatiebijeenkomsten, energiecoachgesprekken bij de mensen thuis,
warmtescans, energiethuisbijeenkomsten voor offerte- en financieringsvragen, een digitaal
woningdossier voor uw eigen
energiebesparingsplannen, collectieve zonneprojecten waarin
u kunt participeren, straatprojecten waar u samen met uw
buren krachten kunt bundelen.
Er gebeurt van alles en als u
vragen heeft die we met de huidige activiteiten nog niet kun-

nen oplossen dan verzinnen
we weer een nieuwe activiteit.
Daarvoor hebben we natuurlijk
wel mensen nodig. We blijven
dan ook zoeken naar mensen
die (betaald en onbetaald) willen meewerken in de Energiecoöperatie. Komt u ook?
Wilt u meer weten? Mail naar
de Energiecoöperatie: contact@
energiecoöperatiewijdemeren.
nl of kijk op de website http://
energiecooperatiewijdemeren.
nl of bel de coördinator van de
Energiecoöperatie Anne-Marie
Poorthuis (06-12395394)
En kom naar het inloopspreekuur van energiecoaches. U
kunt nu al wekelijks binnenlopen bij Rob Koedijker: Overmeerseweg 85 Nederhorst den
Berg, elke dinsdagochtend van
10-12 uur. Binnenkort starten
we ook een inloopspreekuur in
Loosdrecht en Kortenhoef.

Koreaanse delegatie onder indruk van De Spiegel
Door: Herman Stuijver
NEDERHORST DEN BERG- Een
delegatie van 11 Koreanen
bracht een winters bezoek
aan watersportvereniging De
Spiegel aan de Dammerweg te
Nederhorst den Berg. Zij waren
vooral onder de indruk wat je
met vrijwilligers kunt bereiken.
Onder begeleiding van de Nederlands sprekende B.J. Kim
van KNP Travel leggen de Koreanen een bliksembezoek af
aan ons land. “Koud? Helemaal
niet. ’s Winters is het in Korea
nog veel kouder”, zegt delegatieleider Kang Sung-min. Hij
is Deputy General Manager
van de Busan Port Authority
en wordt vergezeld door ingenieurs, architecten en watersportmanagers. Twee dagen
Nederland, dan naar Nice in
Frankrijk en vervolgens via
Spanje en Singapore terug naar
Zuid-Korea. In ons land waren ze al bij ’t IJ in Amsterdam
en bij de haven van IJmuiden.
De Koreanen willen een beeld
krijgen hoe men in Nederland bezig is met jachthavens.
Naast twee grote commerciële
havens vonden ze een kleinere
jachthaven interessant om te
bezoeken. Na enig zoekwerk
kwamen ze via het wereldwijde
web uit op De Spiegel.

Vrijwilligers
Meneer Kang legt uit dat in zijn
land het zeilen en roeien over
het algemeen iets is voor de upper ten. Ze willen de watersport
graag populairder maken. Bovendien worstelen de Koreanen met de vraag hoe je een
balans vindt tussen het zakelijk
beheren van een jachthaven en
toch aantrekkelijk zijn voor een
breder publiek. Ze willen in de
omgeving van Dusan uitbreiden, de vraag is hoe. Met alleen
maar bouwen van hotels en
graven van vaargeulen ben je
er niet. Wat maakt van een verzameling boten nu een jachthaven, vragen ze zich af.
De sleutel ligt grotendeels bij
de vrijwilligers, legt voorzitter Arjan van Wessem uit. Bij
De Spiegel zijn de prijzen laag
door de grote zelfwerkzaamheid van de leden. Je wordt
geacht minstens twee keer per
jaar mee te werken voor de vereniging. Veel van de constructies ter plekke zijn gebouwd
door de leden zelf. Omdat in
ons land participatie in de samenleving hoog in het vaandel
staat, wordt dat ondersteund
door een lage huurprijs van het
water en de grond door de gemeente Wijdemeren.
Goedkoop
Geduldig luistert het elftal Koreanen, de meesten pennen in

hoog tempo alles in een kladblok neer, anderen maken aantekeningen op hun mobieltje.
De tolk maakt overuren. Van
Wessem legt geduldig uit hoe
De Spiegel draait, waarbij hij
uiteraard trots is op zijn club
met ¬¬± 350 leden tussen 16
en 80 jaar, met een wachtlijst
die kan oplopen tot 10 jaar. Er
mogen alleen boten van maximaal 10 meter liggen (m.u.v. de
boten van vóór deze regeling),
het gaat om 120 ligplaatsen.
Door de inzet van vrijwilligers zijn de kosten hier 30%
lager dan bij de commerciële
concurrenten. Het gezelschap
is ook erg geïnteresseerd hoe
de contributie is opgebouwd,
nl. uit een deel voor de watersportbond KNWV, een deel
afhankelijk van je watersportactiviteit en ook de leeftijd
speelt een rol. Elk detail willen
de gasten weten, ze hangen aan
de lippen van de voorzitter. Die

ook nog vertelt dat naast zeilen
ook het roeien belangrijk is met
acht teams in de gigs. Die roeiboten kunnen een eerste stap
zijn om Koreanen over te halen
om aan watersport te doen. Je
hoeft namelijk geen boot aan te
schaffen en het is lekker samen,
hetgeen goed past bij de ZuidOost Aziatische mentaliteit
(zonder te stigmatiseren -red.).
Er passeert nog veel meer de
revue. De afwezigheid van cabomba en bagger, het gezang
van shantykoor Op de Ree, de
gebrekkige samenwerking van
bruggen- en sluizenbeheerders,
de nabijheid van Amsterdam,
de vergrijzing van de klassieke
zeilsport, de helderheid van de
50 meter diepe Spiegelplas, enzovoort. Maar de gezelligheid
staat buiten kijf. Daarom sluiten de gastheren- en vrouwen
en de gasten gezamenlijk af met
een Plassenbitter. Guhn-Bae!

Waarom horen we
zo weinig over waterstof?
Door: Cor Osendarp
Cor Osendarp is altijd met
techniek bezig. Hij vraagt zich
af waarom je in de debatten
over een schoner milieu (minder CO2- uitstoot) vrijwel niets
hoort over waterstof.
Hier enkele meningen: ‘We rijden niet van vandaag op morgen elektrisch’ of ‘Dit kan nog
wel tien tot twintig jaar duren’.
Deze auto’s kunnen schoongemaakt worden en schoner
rijden (minder fijnstof). Windmolens kunnen draaien ook
wanneer we niet veel stroom
verbruiken, we kunnen dan de
stroom opslaan in waterstof.
Waterstof is een energiedrager.
Energiedrager betekent dat wij
er ook wel weer stroom van
kunnen maken. Elektrische auto’s opladen duurt lang (0,5 uur)
en kost veel stroom. Hoe moet
dit bij een appartementencomplex? Auto’s op waterstof tanken in 5 minuten, dus kunnen
er veel meer auto’s tanken per
dag. De actieradius van elektrische auto’s die betaalbaar zijn,
is driehonderd km. Dit houdt
in dat er twee en een half keer
getankt moet worden. Auto’s op
waterstof kunnen 800 km rijden
met één keer tanken. Er zijn
meer methodes om waterstof te
produceren, o.a. mest, (biogas)
autobanden, plastic d.m.v. verbranden op hoge temperatuur.
Ook voor het afval verbranden
is waterstof een oplossing, want
waterstof is een totaalverbrander, geen rest en geen uitstoot.
Het ombouwen van elektrische
centrales die op hout of op gas
gestookt worden, kunnen waarschijnlijk omgebouwd worden
op waterstof. Ook alle huizen
kunnen op waterstof aangesloten worden via het bestaande
gasnet, dit kan voor verwarming
en koken. Hiervoor is een kleine
ombouw nodig van de apparatuur. In 1963 werd Hilversum
omgebouwd van stadsgas naar
aardgas (dit was ook waterstof)
dus kan het weer omgebouwd
worden. In Hoogeveen worden
80 woningen op waterstofgas
aangesloten. In Groningen en
Drenten willen ze teveel stroom
terug leveren via het bestaande
net, maar dat raakt overbelast.
De oplossing kan zijn ‘maak er
waterstof van’. Hiervan kan dan
ook stroom gemaakt worden.
Als stroom door lange kabels
getransporteerd wordt dan gaan
er verliezen optreden. Bij het
zelfde vervoer van waterstofgas
is dit nihil.
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Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij in zijn zorgzame leven
voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van
onze lieve (schoon)vader en opa

Henk Schoenmaker
weduwnaar van Johanna Schoenmaker - Verlaan sinds 2000
Ankeveen, 31 oktober 1933

Column van
de burgemeester
>

Burgemeester Freek Ossel

Hilversum, 21 januari 2019

Grijpskerk

Jacob Willem en Mirja
Wietse, Joost, Jelle

Barneveld

Gerda en Kees
Koen, Rianne, Esther

Ankeveen

Kees en Beppie
Janna, Sophya, Rutger

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van Vuure
t.a.v. Familie Schoenmaker
Melkpad 21a, 1217 KA Hilversum
Onze bijzondere dank gaat uit naar de medewerkers van Gooiers Erf,
het Anker, voor de liefdevolle verzorging van onze (schoon)vader en
opa.
De dankdienst voor zijn leven en de teraardebestelling heeft
plaatsgevonden op vrijdag 25 januari 2019.

Verzoend met de gedachte dat aan haar leven een einde
zou komen, is in alle rust overleden onze tante

Maria Willemina Bruning - Remmers

- Riet weduwe van Peter Bruning sinds 2003
Amsterdam,
8 november 1930

Nederhorst den Berg,
24 januari 2019
Jos en Sonja

executeur:
J. van Kempen (neef)
jbvvk@hotmail.com
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden op donderdag 31 januari 2019.

Kraaien en theebuiken
De tijd is voorbij dat de
jeugd van Kortenhoef en
’s-Graveland minstens
jaarlijks met elkaar op de
vuist gingen. Ook houden de
fanfares van de twee dorpen
geen halt meer op de dorpengrens van de Smidsbrug.
Muziekgezelschappen in Wijdemeren zoeken elkaar juist steeds
meer op om samen te werken.
Toegegeven, we hebben wel
eens overlast van een deel van
de jeugd, maar dat is iets heel
anders dan een rituele collectieve
vechtpartij. En je merkt ook wel
eens dat sommige inwoners van
Nieuw-Loosdrecht een reis naar
‘het andere dorp’ Oud-Loosdrecht
nog heel ver weg vinden. Maar dat
lijkt meer uitzondering dan regel.
De wereld verandert ook in de
dorpen, het DNA van Wijdemeren.
Wat gebleven is, is de burgerkracht
in de dorpen en – niet te vergeten
– de buurtschappen. Ik ken weinig
gemeentes waar zo veel sociale
activiteiten georganiseerd worden
voor zoveel anderen. Het zijn de
bouwstenen van de samenleving.
Als nieuw aangetreden burgemeester in juni 2017 heb je dat
niet meteen in de gaten. Nog nat
achter de oren heb ik vooral in de
eerste maanden met veel, heel
veel dorpelingen prettig kennisgemaakt. Velen soms al jaren actief
in sociale verenigingen, comités,

evenementenorganisaties.
Voor en achter
de schermen
bij sportclubs,
ijsverenigingen,
meerdere sinterklaasintocht
comités en ga
zo maar door.
Foto: Streekarchief

Na verloop van tijd krijg je in de
gaten dat het echt een bijzonder
fenomeen is, die burgerkracht. Het
is niet alleen de veelheid maar ook
de toewijding met hart en ziel en
de vanzelfsprekendheid, waarmee
veel inwoners van Wijdemeren
zich inzetten.
Zo zag ik bij leden van de Historische Kring Loosdrecht dat
ze regelmatig op visite gaan
bij ouderen met een vorm van
dementie. De meegebrachte
historische gebruiksvoorwerpen,
vaak afkomstig uit de huishoudelijke sfeer, roepen herinneringen
op die aanknopingspunt zijn voor
een goed gesprek. Een moment
van helderheid in een wereld van
schemer. Tijdens Nederhorst on
Ice (300 vrijwilligers!) is een speciale ochtend zonder lawaai voor
schoolkinderen die lijden aan een
vorm van autisme. Zomaar wat
voorbeelden, een keuze uit vele…

Dat zit soms in kleine dingen. Zo
begreep ik uit een niet nader te
noemen bron dat het in bepaalde
kringen nog steeds de gewoonte
is om elkaar in de verschillende dorpen en buurtschappen
bijnamen te geven. Dat was voor
mij nieuw. Kortenhoevers worden
‘Kraaien’ genoemd. De bijnaam
voor Loosdrechters is ‘Theebuiken’. Misschien iets te maken
met veel praten aan tafel met een
kopje thee? Minder spectaculair
is de geuzennaam voor inwoners
van Nederhorst den Berg, namelijk
Bergers. Hoewel, associaties met
‘bergen verzetten’ liggen wel
voor de hand. Van Breukeleveen,
‘s-Graveland, Ankeveen en Muyeveld is mij niets bekend. Mocht iemand van u daar meer van weten,
reageer dan naar de redactie van
deze krant. We zijn nooit te oud
om te leren.
Freek Ossel

Ook al leven we in een moderne
tijd, de eigenheid van de dorpen is
nog steeds zichtbaar, voelbaar.

Burgemeester

Wij zijn dankbaar voor de goede zorgen van Peter en Gracia
Hakkert en alle medewerkers van het Zorgcentrum de Kuijer.

Johanna Beukers - Hensen
Echtgenote van Henk Beukers
Zij overleed 24 januari jl. op 79-jarige leeftijd.
Ireneweg 21, 1241 XX Kortenhoef
U kunt afscheid nemen van Johanna op donderdag
31 januari van 19.00 tot 19.30 uur in uitvaartcentrum
Van Vuure, Melkpad 23 te Hilversum.
De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag
1 februari om 11.00 uur in de H. Antonius van
Paduakerk, Kerklaan 24 te Kortenhoef.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in
’t Achterom.
In beslotenheid begeleiden wij haar naar het
crematorium.

IJskoud en toch hartverwarmend
Foto: Barend Abrahamse
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Beweging versterkt sociaal netwerk 60-plussers
WIJDEMEREN – Beweegcoach
Beppie van de Bunt is trots
op haar deelnemers. “In 2018
vroegen 124 60-plussers om
beweegadvies, zodat zij weer
en beter kunnen bewegen.
Zo versterkten zij hun conditie, zelfredzaamheid én hun
sociale netwerk.” Namens de
gemeente Wijdemeren, Team
Sportservice ’t Gooi en Inovum
zet de beweegcoach zich in
voor beweging onder ouderen.
Ouderen kunnen haar rechtstreeks of met een verwijzing
van de huisarts benaderen
voor een kosteloos beweegadvies.
“Veel ouderen twijfelen over of
ze nog wel kunnen bewegen of
sporten.” vertelt beweegcoach
Beppie van de Bunt. “Daarnaast
wordt hun sociale netwerk ook
vaak kleiner. Ik wil ouderen la-

ten inzien wat ze nog wel kunnen. Of dat nu met rollator,
wandelstok of nordic walking
sticks is. In een persoonlijk gesprek bespreken we wat iemand
kan en leuk vindt en welke activiteit hierbij past. Wanneer
iemand aan een activiteit wordt
gekoppeld, zorg ik ervoor dat de
begeleider vooraf weet wie de
nieuwe deelnemer is, zodat hij
of zij opgevangen wordt en zich
welkom voelt. Dat verlaagt de
drempel om mee te doen. Laatst
nog zei een deelnemer tegen
me: ‘Dit is zo gezellig, dit had ik
veel eerder moeten doen!’”
Meer dan beweging
“Een van onze deelnemers wilde na het overlijden van haar
man wat meer naar buiten.
Door onze wandelclub kwam
ze meer in beweging én heeft ze
meer sociale contacten. Ze ver-

telde me laatst dat het wandelen
haar ook erg heeft geholpen met
de rouwverwerking. Dat vind
ik een mooi voorbeeld van hoe
bewegen niet alleen zorgt voor
een betere conditie, maar ook
voor meer sociale interactie en
zelfredzaamheid.”
Nooit te oud voor een uitdaging
De activiteiten variëren van ouderenfitness en pilates tot samen
fietsen en wandelen. Afgelopen
jaar heeft Beppie voor het eerst
met een groepje van de wandelclub meegedaan aan de City
Run in Hilversum. “Dat was erg
leuk en is zeker voor herhaling
vatbaar. Het laat niet alleen zien
dat je ook op hogere leeftijd nog
aan een uitdaging kunt werken,
maar het ook mooi is om samen
deel te zijn van iets groters.”

Wat kan ik
aan beweging
gaan doen?
Ook in 2019
staan er veel
beweegactiviteiten voor
ouderen op de
agenda. Wandelen, fietsen,
Fit en Fun,
yoga, koersbal,
de
beweeggroep en nog
veel meer. Een
compleet bewe egaanb o d
voor ouderen in de gemeente
Wijdemeren vindt u in het ‘Beweegboekje 60+ Wijdemeren’.
Deze vindt u bij huisartspraktijken, de apotheek, bibliotheek en
de beweegcoach. U kunt deze
ook online bekijken via www.
teamsportservice.nl/gooi.

Beppie van de Bunt helpt u
graag bij het vinden van een
passende activiteit. U kunt contact met haar opnemen via 035
– 5888218 / 06 – 31595847 of
b.vandebunt@inovum.nl.

Veel oud beeldmateriaal bij tentoonstelling 120 jaar BMOL
Op een oproep in dit weekblad
om foto- en filmmateriaal in
te sturen is heel goed gereageerd. Vele honderden foto’s
en uren filmmateriaal zijn toegezonden. Er zijn zelfs complete plakboeken ingeleverd. De
oudste foto’s dateren uit 1924
en er zijn ook documenten van
100 jaar oud gevonden.
En dat alles levert een mooi
beeld op over de ontwikkeling
van de ’s-Gravelandse muziekvereniging, die op 9 februari
haar 120-jarig bestaan viert
met een feestelijke expositie.

Het is een hele klus om het
ingeleverde materiaal te bundelen en terug te brengen naar
300 foto’s. De historische kring
‘In de Gloriosa’ aan wie alle
materialen ook worden overgedragen, is druk met het archiveren en ‘opprikken’ van alle
foto’s.
De geschiedenis van BMOL is
veel meer dan een verzameling
foto’s van mensen die muziek
maken. Het is ook een geschiedenis van vele evenementen
waar wij acte de présence hebben gegeven: bij Koninginnedagen, de opening van de

speeltuin, carnaval en zelfs bij
toneeluitvoeringen. Het is een
beeld van samenwerking met
andere muziekverenigingen,
met koren, maar ook met verenigingen op andere terreinen.
Van concerten in eigen huis en
van ver daarbuiten.
Tijdens de tentoonstelling is
materiaal te zien van fanfare,
harmonie, (jeugd)koor, zanggroep, tamboers, slagwerkers,
leerlingen, majorettes, klaroenen en de streetband. Zo ontstaat een beeld van de vele veranderingen die B.M.O.L. heeft
ondergaan. Want we zijn dan

wel 120 jaar oud: we gaan nog
steeds met onze tijd mee!
U kunt ook komen kijken en
herinneringen ophalen op 9 februari van 14.00 uur tot 18.00
uur in muziekgebouw ’t Akkoord, Kwakel 41 in Kortenhoef. Tijdens de expositie, die
wordt geopend door de wethouder Cultuur, kunt u in de
grote zaal luisteren naar enkele
jonge takken van onze vereniging: leerling slagwerkers, een
koperkwintet en de succesvolle
jeugdband Madjet. In de kleine
zaal worden diverse beelden
vertoond van de afgelopen 35

jaar. Het volledige programma
kunt u bekijken op www.bmol.
nl. Daar kunt u ook inschrijven
voor de gezellige boerenkoolmaaltijd, die om 18.00 uur start
(en vanwege de grote hoeveelheid bewegend beeld, zullen
de meest hilarische filmfragmenten dan ook worden afgespeeld). De boerenkoolmaaltijd (inclusief ijs na) staat open
voor iedereen die dat gezellig
vindt. Kosten: 7 euro per volwassene en 5 euro voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. BMOL
hoopt u te mogen begroeten op
9 februari!

Voorlezen in de bieb Filmklassiekers in beeld en geluid
Vorige week woensdag starten
de Nationale Voorleesdagen tot
en met zaterdag 2 februari met
het Voorleesontbijt.
Ook in 6 vestigingen van Bibliotheek Gooi en meer werd
voorgelezen uit het prentenboek van het jaar Een huis voor
Harry. In Bussum, Eemnes,
Loosdrecht, Muiderberg, Naarden en Weesp werd voorgelezen door iemand die met, of
voor, dieren werkt. Dat was bijvoorbeeld een dierenarts, een
dierenverzorger, een dierenartsassistente en iemand die bij
Het Wereld Natuurfonds werkt.
Een huis voor Harry van Leo
Timmers (Querido) is verkozen tot Prentenboek van het
Jaar 2019.
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot

Vera hem vraagt om tikkertje
te spelen. Dat wil hij wel. Maar
hij raakt haar kwijt. Hij weet
niet meer waar hij is. Hoe vindt
hij de weg terug naar huis? Leo
Timmers bedacht voor zijn
nieuwste prentenboek een uiterst aaibaar hoofdpersonage:
de dikke kater Harry met het
kleine hartje, die op zoek moet
naar een nieuw huis.
Bibliotheek Gooi en meer,
Tjalk 41; 035- 582 5488.

KOPIJ
AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL

Door: Niels van der Horst
Ankeveen - Het zat vol en was
gezellig. De vele musici en het
grote videoscherm zorgden
afgelopen weekend voor een
mooie entourage in theater
Dillewijn waar de filmmuziek
van een flink aantal kaskrakers
centraal stond.
Het Loosdrechtse Nieuw Leven
en De Vriendschapskring uit
Ankeveen trakteerden de zaal
op een mooie reeks van bekende filmthema’s en soundtracks.
De muziek werd ondersteund
door een groot scherm waarin
karakteristieke beelden van de
klassiekers werden getoond.
De Hobbit, James Bond, Harry
Potter zijn maar een paar van
de titels die voorbijkwamen.

Leuk was dat ter introductie
het bekende thema van 20th
Century Fox werd gespeeld.
Ceremoniemeester Ron voorzag de toehoorders van de bijbehorende info. De in een rood
pak gehesen gastheer legde in
het kort uit hoe het project tot
stand was gekomen. In 2012
werd in het Ziggo Dome live
filmmuziek gespeeld en het
zaadje was geplant. De films
werden in HD bemachtigd
voor de editing van het beeldmateriaal, de partituren werden herschreven waarna van
alle stukjes muziek en beeld
een geheel werd gemaakt.
Daarbij gingen vele gigabytes
aan data over en weer tussen de
organisatoren.
De muziek werd naar beho-

ren gespeeld, terwijl het toch
echt een opgave was om al
deze topstukken van wereldberoemde componisten als John
Williams, tot een goed einde
te brengen. Natuurlijk waren
sommige passages en wendingen lastig te nemen hordes,
maar al met al hoorde je vele
“prachtigs” uit het publiek en
bleek de formule een succes.
En, zoals Ron mooi aanhaalde,
alle bezoekers hadden in feite
een dag van hun leven gewonnen. Men hoefde de vertoonde
reeks van 11 filmklassiekers
niet nog eens te gaan bekijken
aangezien alles weer fris in het
geheugen was geplant na deze
muzikale avond!
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Nog geen duidelijkheid
Zomerspektakel
Brood met een kaas/
mosterdvulling
Hollands glorie

€ 3,75

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

NEDERHORST DEN BERG - Vorige week maandag was er gesprek op het gemeentehuis van
een delegatie van het bestuur
van de Stichting Nederhorst
Actief met drie medewerkers
van de gemeente Wijdemeren.

Het was volgens voorzitter Jan
van Wijk een uitvoerig gesprek.
Het ging over de vraag waarom
het Zomerspektakel niet kan
plaatsvinden aan de Blijklaan.
Het spektakel speelde zich 30
jaar lang tot en met 2015 altijd af op deze locatie. In 2016,
2017 en 2018 werden het Willie

Dasplein en de Overmeerseweg gebruikt als plaatsen voor
het festijn. Dat levert nogal veel
verkeersoverlast op. Voor 2018
werd een vergunning voor de
Blijklaan geweigerd, dat dreigt
nu ook voor 2019. De gemeente
wijst erop dat een zogenaamd
‘locatieprofiel’ moet zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Dat is niet het geval bij
deze plek (en meer locatieprofielen). Dat moet eerst worden
opgelost. Volgens Van Wijk
wilden de ambtenaren vooral
de argumenten nogmaals horen waarom het Zomerspek-

takel verplaatst moet worden.
Er is dus nog steeds geen duidelijkheid. Een gesprek met
burgemeester Ossel staat op
de agenda. Van Wijk hoopt dat
het niet te lang duurt, want het
bestuur moet ruim op tijd zijn
met een aanvraag voor een vergunning voor een evenement.

100%

korting

LAATSTE KEUS!

Wijdemeren
informeren
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Geef inbrekers
geen kans

Verloren of gevonden
voorwerp?

#mooiwijdemeren
@wijdemerenvanboven

Officiële
bekendmakingen

Gevonden voorwerpen kunt u afgeven op
het gemeentehuis of melden op
www.verlorenofgevonden.nl. Hier kunt u
ook terecht wanneer u iets verloren bent.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Column burgemeester

Vanaf deze week treft u maandelijks in dit huisaan-huisblad een column van de burgemeester. Deze eerste keer schrijft hij over de burgerkracht in de gemeente. U treft de column op
pagina 6 in het Weekblad Wijdemeren en in de
NieuwsSter op pagina 4.

Extra’s voor een
krappe beurs
In Nederland hebben circa 1,4
miljoen huishoudens een krappe
beurs. Armoede onder kinderen
zorgt bijvoorbeeld voor uitsluiting
en minder kansen. Het is daarom
goed om te weten dat de gemeente
kan helpen.
Esther Houtsma heeft twee kinderen en
is gescheiden: “Ik hoorde dat ik een
bijdrage kon aanvragen voor sportlessen
en computers voor de kinderen. Ik heb mijn
vragen toen naar de gemeente gemaild.
Samen met het PING-loket heb ik een
plan gemaakt.”

PING-loket: vragen over geld
Problemen met geld worden vaak groter
als u niets doet. De medewerkers van het
PING-loket in het gemeentehuis helpen u
graag. Het gratis spreekuur is iedere maandag van 14.00 tot 18.00 uur. U hoeft geen
afspraak te maken. U kunt uw vraag ook
mailen naar wijdemeren@ping.nl.

>

mensen met een beperking of chronische
ziekte.

Geld aanvragen
Alle regelingen zijn verzameld op
www.wijdemeren.nl/ondersteuning.
Daar kunt u direct een bijdrage aanvragen
voor uzelf, uw partner of inwonende
kinderen.

Belangrijkste oorzaken voor het kappen van
bomen zijn essentaksterfte en de extreme
weersomstandigheden van het afgelopen
jaar. De rijen en groepen bomen die verwijderd worden vervangen we door bomen
die minder ziektegevoelig én klimaatbestendig zijn.

Inloopavond Nederhorst den
Berg
Op woensdag 30 januari vanaf 19.30 uur

Op woensdag 20 maart 2019 zijn de
verkiezingen voor de Provinciale Staten en
het waterschap. Om te kunnen stemmen
ontvangt u uiterlijk 5 maart 2019 de stempas(sen). Deze worden bezorgd op het adres
waar u op 4 februari 2019 ingeschreven staat
in de Basisregistratie Personen (BRP). De
kandidatenlijsten ontvangt u in de week voor
de verkiezingen. Alle Nederlandse inwoners
van 18 jaar of ouder kunnen stemmen voor de
Provinciale Staten. Bij de waterschapsverkiezingen mag iedereen stemmen die 18 jaar of
ouder is én die op 4 februari 2019 rechtmatig
in Nederland verblijft.

Sportlessen en computers
U kunt geld krijgen voor bijvoorbeeld sportof muzieklessen en computers. Maar ook
voor huisraad als een koelkast of
wasmachine. Ook is er een collectieve
zorgverzekering en een bijdrage voor

>

Inloopavonden boomonderhoud
U heeft het misschien al gezien. We
zijn volop bezig met het onderhoud
van de bomen in de gemeente.
Helaas moeten we ook veel bomen
kappen omdat ze ziek, te zwak of
dood zijn.

20 maart: verkiezingen

is in het Spiegelhuys (Dammerweg 3 in
Nederhorst den Berg) een inloopavond
over het kappen en herplanten van bomen
op diverse locaties in Nederhorst den Berg.
U bent hierbij van harte welkom.

de herplant. De inloopavond vindt plaats
vanaf 19.30 uur op de gemeentewerf, De
Kwakel 40 in Kortenhoef.

Inloopavond Kortenhoef en
Loosdrecht

Het nieuwe beplantingsplan voor de
Randweg-Meerlaan in Nederhorst den
Berg is inmiddels klaar en te raadplegen op:
www.wijdemeren.nl/onderhoudbomen.
Hier staat ook een link naar de kaart waarop
de voortgang van het boomonderhoud is
te volgen.

Ook op donderdag 14 februari is er een
inloopavond. Onderwerp van gesprek
zijn de locaties in Kortenhoef en OudLoosdrecht waar meerdere bomen moeten
worden gekapt, zoals de Elbert Mooijlaan
in Kortenhoef en de Horndijk, Vuntusplein
en Oud-Loosdrechtsedijk in Loosdrecht.
Tijdens de avond kunt u meer informatie
krijgen over de reden van de kap en meedenken over de boomkeuze en locaties van

Stichtingen, verenigingen en zorginstellingen
in Wijdemeren opgelet! Wil je meedoen met
NLDoet op 15 en 16 maart 2019? Dan kun je
jouw klus nog aanmelden op www.nldoet.
nl. Denk aan schilderen, tuinieren, koken en
wandelen. NLDoet zet vrijwilligerswerk in de
spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje
de handen uit de mouwen te steken.

>

Nieuw beplantingsplan
Randweg-Meerlaan

Klussen NLDoet

Whatsapp met de gemeente

Wist u dat u de gemeente Wijdemeren ook
kunt bereiken via WhatsApp? Dit kan op het
telefoonnummer 06 12 79 45 41. Op werkdagen reageren wij tussen 9.00 en 16.00 uur.
WhatsApp is vooral bedoeld voor eenvoudige
vragen. Heeft u een ingewikkeld vraagstuk
dan kunt u het beste bellen of mailen. U kunt
niet naar het WhatsAppnummer bellen, maar
naar 14 035.

Wijdemeren
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informeren

Geef inbrekers geen kans
De laatste tijd zien we in Wijdemeren een stijging
van het aantal woninginbraken. U kunt zelf eenvoudige maatregelen nemen om het risico op
een inbraak te beperken.
Opvallend is dat bij de inbraken vaak het cilinderslot afgebroken wordt. Zorg daarom voor goed hang- en sluitwerk
en gebruik een nachtslot. Laat ook altijd verlichting branden
aan de voor- en achterzijde van uw woning.

Preventiekar
Op vrijdag 1 februari staat de preventiekar in winkelcentrum
De Meenthof in Kortenhoef. Hier kunt u van 10.00 uur tot
15.00 uur terecht om te horen wat u zelf kunt doen om een
woninginbraak te voorkomen. Zo zorgen we samen voor
een veiliger woon- en leefomgeving.

Playstore) om dit te melden bij de politie. Blijf rustig en
neem geen risico’s. De kans dat woninginbrekers gepakt
worden, neemt toe als u bij de politie meldt wanneer u
verdachte zaken ziet. Doe ook altijd aangifte bij inbraak of
een poging tot inbraak. Bel hiervoor 0900-8844 om een
afspraak te maken.

Bel 112
Ziet u verdachte omstandigheden? Bel dan 112 en/of
gebruik de WaakSamen-app (gratis in de Applestore of

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Stichts End 50: realiseren bed & breakfast (21.01.19)

Breukeleveen

- Herenweg 54: realiseren bed & breakfast (10.01.19)

’s-Graveland

- Noordereinde 41: legaliseren dakterras (17.01.19)
- Zuidereinde 206: plaatsen dakraam (14.01.19)

Kortenhoef

- Curtevenneweg 2: plaatsen windreductiescherm
(15.01.19)

Loosdrecht

- Carl Heinrich Knorrlaan 71: plaatsen tuinhuis (16.01.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: vervangen oeverbeschoeiing (11.01.19)
- ’t Breukeleveense Meentje 12a: verbouwen woning
(18.01.19)

Nederhorst den Berg

- Middenweg 26: aanleggen kavelpad (20.01.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 11d: plaatsen twee dakkapellen
(10.01.19)
- Trapgans 6 en 8: bouwen bedrijfsunits (23.01.19)

Breukeleveen

- Herenweg 42: realisatie middenspanningsruimte
(15.01.19)

’s-Graveland

- Franse Kampweg 2: uitbreiden melkveestal (16.01.19)
- Zuidereinde 43: kappen negen bomen (11.01.19)

Kortenhoef

- Moleneind 2a: bouwen vier waterwoningen (18.01.19)

Loosdrecht

- Beukenlaan 29: maken uitweg (11.01.19)
- Bloklaan 22: vervangen beschoeiing (11.01.19)
- Golfslag 1: plaatsen dakkapel (21.01.19)
- Golfslag 3: plaatsen dakkapel (21.01.19)
- Golfslag 36: plaatsen dakkapel (21.01.19)
- hoek Horndijk/Lambrechtskade: kappen twaalf bomen
(14.01.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146c: bouwen woning (16.01.19)
- Oude Molenmeent 10: bouwen bedrijfsverzamelgebouw (21.01.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 89b: bouwen woning (18.01.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 148: wijzigen gevel (21.01.19)
- Rading 194: kappen twee bomen (noodkap) (11.01.19)
- Veendijk 3: aanpassen terrasvlonder en damwand
(11.01.19)

Nederhorst den Berg

- Blijklaan 1a: verbouwen clubgebouw (17.01.19)
- Dammerweg 21: uitbreiden woning (17.01.19)

- Dammerweg tegenover 59: kappen drie bomen (14.01.19)
- Dammerweg 110: plaatsen beschoeiing (17.01.19)
- Jozef Israëlslaan achter 2: kappen twee bomen (11.01.19)
- Kerkstraat tegenover 38: kappen drie bomen (11.01.19)
- Middenweg 35a: bouwen brug (22.01.19)
- Overmeerseweg tegenover 85c: kappen boom
(14.01.19)
- Reeweg tegenover 5: kappen twee bomen (14.01.19)
- Slotlaan achter 2: kappen 32 bomen (11.01.19)
- Sniplaan 6: bouwen woning en tijdelijk plaatsen
stacaravan (22.01.19)
- Torenweg voorbij 11: kappen twee bomen (14.01.19)
- Vincent van Goghstraat tegenover 10: kappen boom
(14.01.19)
- Voorstraat tegenover 39: kappen drie bomen (14.01.19)
- Wethouder Bloklaan 28: bouwen dakkapel (10.01.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader
> Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Kortenhoef
Elbert Mooijlaan 1: oprichten en in werking hebben
tankstation (14.01.2019)
Voor het indienen van beroep: zie kader
>

Verlenging beslistermijn

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

30 januari 2019
heeft op het perceel Veendijk 1 in Loosdrecht. Tevens is
het college voornemens hiervoor een hogere waarde
Wet geluidhinder overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet
geluidhinder toe te kennen.
Met deze wijziging wordt het gebruik van het perceel
Veendijk 1 met de bestemming ‘Horeca-2’ gewijzigd naar
‘Wonen’. De geldende regels Horeca 2 voorzien in de
mogelijkheid hiertoe.

Ter inzage
Beide ontwerpbesluiten en de daarbij behorende stukken
liggen vanaf 31 januari 2019 gedurende zes weken ter
inzage bij de administratie van het Fysiek Domein
geopend van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht.
Het ontwerpbesluit (NL.IMRO.1696.WP18Vndk12018-on00)
met bijbehorende stukken is tevens in te zien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen
tegen de ontwerpbesluiten schriftelijke zienswijzen
worden ingediend bij het college van burgemeester
en wethouders, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Gedurende bovengenoemde termijn kunnen tevens
mondelinge zienswijzen worden ingediend. Hiervoor kan
een afspraak worden gemaakt via de administratie van
het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.
Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen deze
besluiten is het noodzakelijk dat u zienswijzen heeft
ingediend.

Ankeveen

Overig
>

Privacyreglement

Het college van burgemeester en wethouders heeft op
30 oktober 2018 het geactualiseerde privacyreglement
vastgesteld en ondertekend. Door ondertekening zijn
heldere en concrete afspraken tussen partnerorganisaties
over het omgaan met persoonsgegevens gerealiseerd
waarmee het delen van informatie in een multidisciplinair casusoverleg op een veilige manier mogelijk is.
Het reglement is te raadplegen op www.wijdemeren.nl/
regelingen.
>

Collectieve festiviteiten 2019

Het college heeft op 18 december 2018 besloten de
volgende collectieve festiviteiten, zoals bedoeld in artikel
4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor het
kalenderjaar 2019 aan te wijzen:
- 26/27 april 2019: Koningsnacht en Koningsdag;
- 5 mei 2019: Bevrijdingsdag.

Festiviteiten

- Cannenburgerweg 75a: wijziging gebruik voormalige
agrarische gebouwen

Kortenhoef

- Meenthof 37: vervangen gevelreclame

Loosdrecht

- Oud-Loosdrechtsedijk 48: plaatsen beschoeiing
> Bestemmingsplan
Oud-Loosdrechtsedijk 89b in
Loosdrecht.

In zijn vergadering van 18 oktober 2018 heeft de raad
van de gemeente Wijdemeren het bestemmingsplan
Oud-Loosdrechtsedijk 89b gewijzigd vastgesteld.
Het doel van het bestemmingsplan is de realisatie van
een nieuwe bedrijfswoning (vervangende nieuwbouw),
een bedrijfsgebouw en een toiletgebouw.
Tegen de gewijzigde vaststelling is geen beroep ingesteld
bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het bestemmingsplan is hierdoor onherroepelijk
geworden.
> Wijziging bestemmingsplan en
hogere waarde Wet geluidhinder Veendijk 1 in Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken bekend voornemens te zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied
Loosdrecht 2013 te wijzigen voor zover dat betrekking

> Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Ter inzage

Kortenhoef

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.

- Docks Fish & Grill, Moleneind 5, op 8 februari 2019
- Docks Fish & Grill, Moleneind 5, op 18 mei 2019

Bezwaar indienen

’s-Graveland
- Bistro De Garde, Zuidereinde 208, op 8 februari 2019

Loosdrecht
- Bar Bistro ’t Bruggetje, Oud-Loosdrechtsedijk 52, op
14 februari 2019
Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Verkeer

>

Verkeersbesluiten

Kortenhoef
- Zuidsingel achter huisnr. 97: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (06.01.19).
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Binnen zes weken na het verzenden van het besluit
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD
Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening

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

Zienswijze indienen

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen

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
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

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

Linnerie Annelies breidt uit met ‘Linnerie
Annelies Exclusief ’

LOOSDRECHT - Met heel
veel trots en ongelooflijk veel
enthousiasme kunnen wij u
vertellen dat Linnerie Annelies Bedden zich zal uitbreiden met nog eens 165m2 extra
showroom ruimte. Onze nieuwe showroom is gevestigd in
een historische schuur in Loosdrecht. Hier presenteren wij
op een fraaie wijze de heerlijk

comfortabele boxsprings van
het merk Avek uit Surhuisterveen (Friesland).
Onze wens om uit te breiden
met Linnerie Annelies is geboren, nadat we in 2016 een
karakteristieke loods achter
ons huis hebben gekocht. Deze
prachtige ruimte hebben we
kunnen verbouwen tot een

mooie, warme en net zo sfeervolle ruimte als in de winkel
aan de Rading 46a. Het gevoel
van thuiskomen in een gezellige
huiskamer met een kopje versgemalen bonen koffie. Daarbij
nemen we de tijd om de klant te
inspireren maar centraal moet
blijven staan de wensen en behoeften van de consument. Dat
blijft het belangrijkste. Want
iedereen slaapt anders en het is
belangrijk dat de klanten tevreden slapen. En dat maakt het
ook zo fijn om met de mensen
bezig te zijn. Ons enthousiasme over goed en gezond slapen
willen wij overbrengen in een
ruimte waar beleving, gevoel
en sfeer samen komen.
Prachtige locatie
Op een werkelijk unieke en
prachtige landelijke locatie
kunnen wij onze droom wer-

kelijkheid laten worden. Deze
showroom bevindt zich op een
steenworp afstand van onze
huidige winkel aan de Rading
en zal uitsluitend open zijn op
afspraak. Dus altijd wanneer
het u schikt. Ook in de avond.
Onder de naam: Linnerie Annelies Exclusief Bedden ontvangen wij u op een door u
gewenst moment. Liever in de
avond? Geen enkel probleem.
De koffie staat altijd klaar. Onze
showroom zal niet alleen een
beleving zijn maar ook enorm
inspirerend werken. En natuurlijk zoals u van ons gewend
bent, vindt u al deze mooie
nieuwe bed combinaties opgemaakt met het meest mooie
beddengoed van Dommelin
met haar exclusieve collectie.
Rading 46A; 1231 KB Loosdrecht;
tel. O35-582 36 68.

Koffiehoek Albert Heijn In gesprek over Godsbeelden
Door: Cor Koster

NEDERHORST DEN BERG – De
Protestantse Gemeente nodigt
u uit voor gesprekken over
Godsbeelden in de Bergplaats
(Kerkstraat) op dinsdagmiddag 12 februari van 14.00 –
16.00 uur en woensdagavond
20 februari van 20.00 – 22.00
uur.

NEDERHORST DEN BERGBij de supermarkt in Nederhorst den Berg is nu een gezellig
hoekje gemaakt waar mensen
een praatje kunnen maken, een
kopje koffie kunnen drinken,
zelfs een boek uit de boekenkast
kunnen lezen. Het is een initiatief van de lokale supermarkt
zelf, niet iets wat van het hoofdkantoor komt. Ideaal voor met
name ouderen. Uitzicht op het
plein maar toch met een zekere
privacy. Wat een mooi initiatief.
Alle lof voor AH!

Er wordt veel over God geschreven en gesproken. Maar
wat bedoelen we eigenlijk met
‘God’?
Tijdens een tweetal bijeenkomsten willen met elkaar hierover
nadenken en in gesprek gaan.

AVIA Kortenhoef zet 1000ste onbemande tanker in het zonnetje
Door: Thijs Zwagerman
Kortenhoever Henk Ravenhorst werd afgelopen donderdag onverwacht in het zonnetje gezet. Ravenhorst was
alweer de duizendste klant
sinds AVIA Kortenhoef begin
dit jaar werd omgeturnd tot
onbemand tankstation. Uit
handen van garagehouder Jan
Zwagerman en AVIA-mede-

werker Boudewijn Wolthuizen
ontving Ravenhorst een mooie
bos bloemen.
Na enige vertraging te hebben
opgelopen in het voortraject,
maakte AVIA Kortenhoef in de
afgelopen weken de technische
omschakeling naar onbemand
tanken. Dit houdt in dat klanten
vanaf nu zeven dagen per week
zelf kunnen tanken. De omschakeling sloeg aan in Kortenhoef,

want in ruim twee weken tijd wisten dus al ruim duizend klanten
de weg naar het tankstation aan
de Elbert Mooijlaan te vinden.
AVIA Marees zal de komende
periode het tankstation exploiteren op basis van zelfbediening,
met brandstof van hoge kwaliteit
tegen scherpe tarieven. Zo profiteert de tanker van kortingen die
kunnen oplopen tot wel 20 cent
per liter.
Het autobedrijf zal door het onbemand geworden tankstation
verder gaan als servicepunt. De
werkplaatsactiviteiten zullen worden verplaatst naar Nederhorst
den Berg. In Kortenhoef kunnen
klanten nog altijd wel terecht voor
onder meer autoverkoop, verhuur
en het kentekenloket. Ook zal het
aanwezige personeel in Kortenhoef de werkplaatsopdrachten

Bij het denken over God komen
al snel de bekende aanduidingen naar boven: Heer, Vader/
Zoon/Heilige Geest, God van
Israël, Schepper. Vanuit een
meer filosofische of spirituele benadering wordt God wel
omschreven als een gevoel of
ervaring, een mysterie, als ‘Iets’,
een bron van kracht en inspiratie, of als de som van al het goede in de mensen. Ook kan een
Godsbeeld worden geschetst
aan de hand van bepaalde kenmerken en eigenschappen die
vaak met God worden geassocieerd. Hierbij kan gedacht
voor Vakgarage Richtlijn aannemen. Kortom, er is volop beweging en vernieuwing. Kom ook
zelf tanken, ervaar hoe gemakke-

Is er meer ´tussen hemel en aarde´?
NEDERHORST DEN BERGDinsdag 12 februari om 18.30
starten in de Bergplaats aan de
Kerkstraat te Nederhorst den
Berg de ontmoetingsmaaltijden rond leven en geloven.
Vraag jij je ook wel eens af wat
nou de zin van alles is? Of er
meer is ‘tussen hemel en aarde’
zoals ze zeggen? Wij nodigen
je namens de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg
uit om elke tweede dinsdag van
de maand met elkaar te eten en
daarna samen te praten over de
dingen die er toe doen: Hoe sta
ik in het leven? Wat maakt mij
een ‘goed’ mens? Maar we gaan
ook verder: bestaat God? Wie is
Jezus dan? En wat moet ik met
de Heilige Geest? Hoe moet ik
bidden? Hierover gaan we met
elkaar in gesprek. Je bent van
harte welkom op onze eerste
ontmoetingsavond:
dinsdag
12 februari om 18.30. Opgeven
kan tot 11 februari bij Peter
Heeren: 06-53495588 of Karin
van den Broek: 06 -16258440.
worden aan termen als liefde,
licht, hoop, kracht, vergeving,
vrede en troost.
Iedereen is van harte welkom,
ook van buiten de protestantse gemeente! Wel vragen we u
om u van tevoren op te geven
bij ds. Evert-Jan van Katwijk
(0294-251230,
ejvkatwijk@
gmail.com). Er is plaats voor
maximaal 20 personen.

lijk dit is en misschien bent u wel
de volgende gelukkige die in het
zonnetje zal worden gezet.

ALTIJD

SCHERPE
PRIJZEN
AVIA XPress • Vakgarage Richtlijn
Elbert Mooylaan 1, Kortenhoef • aviamarees.nl
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Fortengidsen zoeken vrijwillige
coördinator
REGIO - Ben jij graag een spin
in het web, hou je van regelen
en heb je hart voor cultureel
erfgoed? Dan is de functie van
vrijwillige coördinator fortenexcursies iets voor jou. De
beheereenheid Vechtplassen
van Natuurmonumenten organiseert jaarlijks een groot aantal (groeps)rondleidingen door
vijf forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. De taak
van de vrijwillige coördinator
is aanvragen voor rondleidingen afhandelen. Je bent de spil
tussen fortengidsen, klanten
en de gebruikers/huurders van
de forten.
Natuurmonumenten zoekt een
echte regelneef of -nicht met
organisatietalent. Je vindt het
leuk om ervoor te zorgen dat
aanvragen voor rondleidingen
goed worden afgehandeld. En
om met veel mensen (gidsen,
klanten, organisaties) contact
te hebben.

www.weekbladwijdemeren.nl

Wat ga je doen?
Je gaat de aanvragen voor fortenexcursies afhandelen en
hebt contact met de klant, de
fortengidsen en vaak ook met
de gebruiker/huurder van het
fort. Daarnaast help je mee in
de planning van evenementen
als Open Monumentendag en
NMF
Kamermuziekfestival.

Als coördinator voer je jouw
functie uit in nauw overleg met
de boswachter Communicatie
& Beleven.
Het werk is uitstekend uit te
voeren vanuit huis en gaat
voornamelijk via de mail of telefoon. Naar schatting kost het
je zo’n 1,5 à 2 uur in de week.
In drukke tijden (tussen april
en oktober) wellicht iets meer
en in de winter is het excursieseizoen nagenoeg afgelopen.
Omdat het werk onregelmatig
is, is het belangrijk dat je wél in
de gelegenheid bent om regelmatig te checken of er aanvragen zijn, diensten die geruild
moeten worden en dergelijke.
Daarnaast ben je aanwezig bij
het halfjaarlijks overleg van de
fortengidsen.
Wat kun je van Natuurmonu-

menten verwachten?
Je gaat deel uitmaken van een
leuk team van zo’n 15 fortengidsen. Natuurmonumenten
organiseert elk jaar een vrijwilligersuitje voor de fortengidsen. Ook maken we af en toe
een uitstapje naar één van de
vele forten in Nederland. Om
de forten van Natuurmonumenten beter te leren kennen,
nodigen we je uit om mee te lopen met de rondleidingen.
Aanmelden
Heb je interesse voor de functie van vrijwillige coördinator
fortenexcursies? Of heb je nog
vragen hierover? Neem contact
op met Olga Ekelenkamp, boswachter Communicatie en Beleven, o.ekelenkamp@natuurmonumenten.nl of 06 - 1321
6697.

Kopwerk, een boek voor elke fietsliefhebber
Door: Saskia Luijer
LOOSDRECHT – In het kader
van de goede en sportieve voornemens signeerde
ex-profwielrenner Aart Vierhouten zaterdagmiddag 26 januari in de winkel Wijninspiratie zijn nieuwe boek ‘Kopwerk’.
Het boek schreef hij samen met
Koen de Jong en legt de relatie
tussen brein, ademhaling en
trainen.
“Aart is klant bij ons en signeert
zijn boeken graag met een persoonlijk woord” licht eigenaar
Roland Hengeveld toe. Aan
de grote gezellige stamtafel
vertelt Vierhouten over zijn
ervaringen als beroepswielrenner waarbij hij ook een wijntje
niet schuwde. “Ook wielrenners drinken ’s avonds graag
een glaasje om de stress van
de dag weg te nemen” meldt
hij met een lach. Veertien jaar,
tussen 1996 en 2010 was Aart

Vierhouten profrenner. Hij
reed tien keer een grote ronde,
waaronder drie keer de Tour de
France. Na zijn carrière werd
hij o.a. bondscoach van de junioren & belofte renners en
merkte dat sommige jongeren
moeite hadden om hun adem
onder controle te houden.
Door hun gejaagde ademhaling nam de hartslag onnodig
toe en werd kostbare energie
verspild. Om daar meer grip
op te krijgen, haalde hij ademhalingsexpert Koen de Jong erbij, die ook veel interesse heeft
in wielrennen. “Koens hart
zit ook een beetje op de fiets”
verklaart Aart. Samen gaven
ze presentaties en clinics over
de nut en noodzaak van een
rustige ademhaling en schreven er in 2012 een boek over;
‘Ik, de wielrenner’. Vierhouten:
“Er was zo weinig over bekend.
Mensen kopen dure materialen
en steken veel energie in trainen, maar weten eigenlijk niet

hoeveel ze per minuut ademen.
Als je dat op een goede juiste
manier controleert, heb je daar
veel profijt van met fietsen.”
Kennis en verhalen
In hun nieuwe wielerboek
‘Kopwerk’ duiken Vierhouten
en De Jong nog dieper in de
materie. Aart deelt zijn kennis
over wielertraining, aangevuld met mooie anekdotes uit
zijn profcarrière. Koen schrijft
over de werking van het brein,
de voordelen van een juiste
ademhaling en het belang van
een goed herstel na een training. Samen leggen ze de relatie tussen brein, ademhaling
en trainen. Dat alles in heldere
en toegankelijke jip-en-janneketaal aldus de schrijver, zodat
je als lezer niet afhaakt door ingewikkelde wetenschappelijke
tekst. De eerste reacties op het
boek zijn ook erg positief stelt
Vierhouten. “Er is vooral veel
herkenning over ‘t onbewust

zijn van ademen. Men staat er
vaak niet bij stil wat de effecten
kunnen zijn van een gejaagde
ademhaling. Het is hetzelfde
gevoel als bij stress, de hartslag gaat omhoog terwijl je niet
actief bent. Met een rustige
ademhaling blijft je hartslag je
ook rustiger en reageer je meer
ontspannen. Het is zoeken naar
die balans.”
Geraakt door zijn enthousiasme pak ik een boek van de

stapel, waarin Aart met krachtige halen noteert: “Mooie verhalen, foto’s én kennis welke je
iedere dag kan toepassen. Blijf
genieten van de fiets.” Ik neem
’t ter harte!
Kopwerk | Aart Vierhouten & Koen
de Jong | 2018 | uitgeverij Lucht BV
| ISBN 978 94 92798 19 0.
Aart Vierhouten (rechts) en Roland
Hengeveld bij de tourfiets waarop
Aart in 2004 z’n tijdrit reed.
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Welkom bij Peter van den Akker Opening Kunstroute
‘s-Graveland 2019 in
Theater De Dillewijn

Op zaterdag 19 januari was
de opening van mijn solotentoonstelling en de presentatie van mijn oeuvrecatalogus
‘Zoektocht day in day out’ bij
Projectruimte BMB in Amsterdam. Met Freek Kuin en Alex
Feenstra van drukkerij robstolk, José Jonkergouw en vele
deelnemers aan de crowdfunding van mijn catalogus. Het
was druk en werd een succes!
Voor diegenen die de opening
hebben gemist of nog een keer
in alle rust willen komen kijken: nog te bezoeken tot en
met 9 februari op donderdag,
vrijdag en zaterdag van 12.30
tot 17.30 uur. En op afspraak.
De oeuvrecatalogus is in de galerie te koop voor € 30,-- .Zelf
ben ik aanwezig op zaterdag 2
februari van 15.00 tot 17.30 uur

en vrijdag 8 februari van 12.30
tot 17.30 uur.
Ter afsluiting op zaterdag 9 februari een finissage van 15.00
tot 17.30 uur met een hapje en
een drankje.

Galerie BMB, Jonkergouw
Kunstwerk, Kerkstraat 129A
Amsterdam. Peter van den Akker: info.petervandenakker@
gmail.com.

ANKEVEEN- Goed nieuws. De
Dillewijn gaat deelnemen aan
de jaarlijkse kunstroute. Daarmee is er een mooie locatie
toegevoegd aan het rijtje de
Zanderij, de Oude School, Art
to Join en de diverse ateliers
van de deelnemende beroepskunstenaars.
De officiële opening van de
kunstroute vindt plaats bij de
Dillewijn in aanwezigheid van
de wethouder, de deelnemende
kunstenaars, sponsoren, genodigden en belangstellenden.
Ander nieuws is dat de kunstroute ook uit gaat breiden.

Sinds het ontstaan in 2002 gaat
de route door ‘s-Graveland en
korte tijd later ook Kortenhoef.
Sinds vorig jaar doen kunstenaars uit Ankeveen mee en nu
worden de vleugels uitgeslagen
naar Nederhorst den Berg.
De voorbereidingen voor de
19e kunstroute zijn in volle
gang. Blijf ons volgen op de
website en de sociale media.

Utrecht String Quartet in het Jagthuis
NEDERHORST DEN VERG- Al
meer dan 30 jaar betreedt het
Utrecht String Quartet de Nederlandse en internationale podia.
En met meer dan 25 cd’s die in
vakbladen zonder uitzondering
grote lof oogstten behoort het
kwartet met recht tot de top. Op
vrijdagavond 8 februari hoeft
u niet ver te reizen om een concert van dit fantastische kwartet
bij te wonen: het komt naar het
Jagthuis.
Violisten Eeva Koskinen en Katherine Routley, altviolist Mikhail Zemtsov en cellist Sebastian

Koloski hebben een programma
samengesteld om van te smullen:
opus 18 nummer 3 van Beethoven, de vier jaargetijden van Astor Piazzolla en het eerste strijkkwartet van Tsjaikovski. Toen
in maart 1871 een heel concert
gewijd zou worden aan de componist Tsjaikovski, componeerde hij voor die gelegenheid zijn
eerste strijkkwartet. De première
van het strijkkwartet werd een
groot succes. Vooral het tweede deel, een andante cantabile
met een bekend Russisch lied
als uitgangspunt, werd een van

Tsjaikovski’s grootste hits. Het
internationaal gerenommeerde tijdschrift The Strad vond
de cd-opname van het Utrecht
String Quartet ‘de droomuitvoering waarop deze muziek al die
jaren gewacht heeft.’ Voor u een
kans om bij een live-uitvoering
aanwezig te zijn!
Vrijdag 8 februari, aanvang 20.15
uur: Utrecht String Quartet
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, Midden-

Trio Bell’Arte voor 5e keer in Oude Kerkje
KORTENHOEF- Violist Noé Inui,
cellist Benedict Kloeckner en
pianist Vassilis Varvaresos zijn
allen meervoudig prijswinnaar
van internationale concoursen
en toch geven zij al vijf jaar
lang in wisselende samenstelling fabuleuze concerten in het
uitverkochte Oude Kerkje in
Kortenhoef. Op 14 februari komen ze voor hun eerste jubileum in Kortenhoef terug als het
vertrouwde Trio Bell’Arte met
een geheel Frans programma
getiteld So French en kan het
publiek opnieuw genieten van
de uitstekende techniek en muzikaliteit van dit bijzondere trio.
De Griekse meesterpianist Vassilis Varvaresos (1983) was in
1998 de jongste winnaar ooit
van Young Concert Artists/New
York. Ook bij het Enescu Concours (Boekarest) en de Monte
Carlo Piano Masters viel hij in
de prijzen. In 2012 gaf hij een
solorecital voor toenmalig Pre-

sident Obama in het Witte Huis.
In Kortenhoef presenteerde hij
eerder met violist Inui en actrice Chiara Tissen een bijzondere
Goethe-Schubert avond in Het
Oude Kerkje. Vassilis wordt, behalve voor solorecitals ook regelmatig geëngageerd als solist
met orkesten uit diverse Europese landen.
De Grieks/Japanse violist Noé
Inui (1985) won eerste prijzen
bij o.m. Young Concert Artists/
New York, Sibelius Concours/
Helsinki (Young Talents’ Prize)
en de topprijs Prix Julius Baer
van de Verbier Festival Academy. Eind 2018 trad hij opnieuw
op in het Muziektheater en bij
het Nationale Ballet, ditmaal in
Bernstein’s vioolconcert ‘Serenade after Plato’s Symposium’.
Als kamermusicus deelde Noé
het podium met coryfeeën als
Leonidas Kavakos en Martha
Argerich.
De Duitse cellist Benedict
Kloeckner (1989) won diverse

prijzen bij internationale concoursen en speelt regelmatig
als solist bij de grote Duitse
orkesten en op vele belangrijke Europese en Amerikaanse
podia. In 2015 maakte hij zijn
solodebuut met orkest in het
Concertgebouw. Twee van zijn
vaste muzikale partners zijn pianist José Galliardo en pianiste
Anna Fedórova. Met Anna gaf
hij een spectaculair concert in
Het Oude Kerkje in Kortenhoef.

Kaartverkoop
Op het programma staan werken van G. Tailleferre, Pianotrio,
Maurice Ravel, ‘Pianotrio in a’
en Camille Saint Saëns, Pianotrio Nr. 2 in e, op.92.
Donderdag 14 februari: 20.15
uur. Entree: € 21, Donateurs van
Kunst aan de Dijk Kortenhoef:
€ 17. Het Oude Kerkje is open
vanaf 19:30 uur. Er is vrije zitplaatskeuze. Een drankje is bij
de prijs inbegrepen. Kaarten
bestellen via: www.kunstaandedijk.nl

weg 88, Nederhorst den Berg
(Horstermeer).

DSO zoekt voor Foxtrot zes danseressen
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!
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• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

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

• Warmtepompen
• Airconditioning
• Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Sterk spel van DSO bij ‘Geen
dag spijt’
Door: Saskia Luijer
Vrijdag 25 januari was in het
Cultureel Centrum Kortenhoef
de première van ‘Geen dag
spijt’, een komedie over vriendschap, liefde en familierelaties
die toneelvereniging DSO vol
verve op de planken bracht.
Van de zes geplande voorstellingen kunt u er deze week nog
drie bezoeken; op 31 januari
en 1 en 2 februari. Zeker een
aanrader voor een ontspannen
avondje uit.
Het blijspel start met een filmpje dat het einde toont van het
huwelijk tussen Kim en Fred.
Heftige ruzies, de trouwring
die afgaat, het inpakken van
verhuisdozen en het afscheid
nemen van een huis. Kim,
gespeeld door Mariska Poot,
settelt zich in een nieuw appartement, waar haar bemoeizuchtige moeder Marie regelmatig over de vloer komt. Die
hoopt dat het nog goed komt

tussen haar dochter en Fred en
zinspeelt daar herhaaldelijk op,
tot vervelens toe. Knap hoe Ina
van Mourik het serpentige spel
weet neer te zetten. Je voelt de
spanning die oploopt en de irritatie die zij telkens oproept bij
Kim en haar zus Laura. Want
uiteraard steunt Laura (Irma
van der Meer) haar zus door
dik en dun, al is ook zij wel
nieuwsgierig naar de toekomstplannen van Kim. Prachtig fel,
met pit en karakter laat Poot
weten dat Kim er helemaal
klaar mee is. Ze heeft er geen
seconde spijt van dat ze bij Fred
is weggegaan en heeft voorlopig genoeg van mannen. Voor
haar geen relatie meer! Maar
als Tim op ‘t toneel verschijnt,
komen er toch twijfels. Tim
is een oude schoolvriend van
Dennis, haar vriend ‘van de
verkeerde kant’, kenmerkend in
aangedikte homostijl gespeeld
door Jeffrey Spoor. Ook Dennis
is weg van Tim en probeert ‘m
te versieren. Als dan ook Bart

(Kai Spall), de man van Laura
langskomt, lijkt de verwarring
nog groter te worden. Met
voorzichtige vragen proberen ze de geaardheid van Tim
te achterhalen. Is hij hetero,
homo of bi? Meesterlijk is het
expressieve gezicht van Arjan
van Loenen waarmee hij Tims
verbazing laat zien over alle
aannames die over tafel gaan.
Het publiek reageert enthousiast op de komedie en lacht mee
met de kwinkslagen in de tekst
van Christa Warmerdam. Het
stuk roept herkenning op en
kent veel verwikkelingen in een
vlot tempo. Het lijkt voorspelbaar, maar soms is er dan toch
net een onverwachte wending.
DSO brengt het blijspel levendig en geloofwaardig. Sterk
gespeeld en goed gecast, onder
regie van Ger van Groningen.
Foto: Douwe van Essen

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

www.weekbladwijdemeren.nl
90 jaar Hollands vakmanschap!

50%

korting
op het 2e
matras

Het jubileum matras van Avek!
7 zone pocketvering voor de ideale
ondersteuning en perfecte ventilatie!
Nu het 2e matras met 50% korting!
(1 matras = 25% korting)

BEDDEN

Rading 46a | 1231 KB Loosdrecht
Telefoon 035 582 36 68
info@linnerieannelies.nl
www.linnerieannelies.nl

Lekr voordelig
uit eten…

De gratis 2e driegangenmenu
actie van AH stopt per 31 januari,
maar bij restaurant Lekr duurt deze
nog de gehele maand februari!
(Alleen telefonische reservering is mogelijk)

Tel: 035 - 656 35 55
RESTAURANT

Stichts End 9
1244 PK Ankeveen
www.restaurantlekr.nl

restaurantlekr
restaurantlekr
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Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.
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Sport
Voetballen in Nederhorst

Nederhorst 1 verliest opnieuw
Door: Ad van Benschop
De verre uitwedstrijd in Tiel
moest Nederhorst aanvangen
zonder de geblesseerden Luuk,
Steven en Jeffrey. Nederhorst
heeft zich goed verweerd tegen
deze ploeg die meedoet om
het kampioenschap. De eerste mogelijkheid was voor de
thuisploeg toen uit een corner
de bal net naast gekopt werd.
Een mooie een twee tussen
Thomas en Rafael werd door

de laatste over geschoten. Niet
veel later schoot Rafael uit de
draai helaas recht in de handen van de zeer jonge doelman.
Theole had iets meer balbezit
en probeerde veelvuldig via de
vleugels door te komen. Echter
Lars van Wijk op rechts en op
links Lars Huussen verdedigde
adequaat in de rug gedekt door
Pepijn en Idris. Theole opende
na iets meer dan een half uur
de score. Een voorzet leek in
een kluwen van benen te blij-

ven hangen maar de spits wist
met wat geluk van dichtbij toch
de 1-0 aan te tekenen. Voor de
pauze was Job in een twee tegen twee situatie helaas te slordig met zijn eindpass. Na de
rust werd Quinziano gebracht
voor Job en kregen de gasten
al snel een strafschop tegen
van de matige arbiter. De paal
bracht echter redding. De beste
kans op de gelijkmaker kwam
in de 59e minuut kon Rafael alleen op de keeper afgaan maar

Voetballen in ‘s- Graveland

‘s-Graveland lijdt thuisnederlaag
Door: Marc Degekamp
De eerste helft werd weliswaar
afgesloten met een 1-2 achterstand, maar bood ’s-Graveland
nog wel perspectief op een resultaat. Helaas gaf het vertoonde
spel in de tweede helft dat niet
en werd het door Aurora afgetroefd. Dat gebeurde vooral nadat kort na rust de gasten op 1-3
waren gekomen. Dat leek het

geloof te hebben weggenomen
en in korte tijd werd de achterstand groter tot een onoverbrugbare 1-5. Een tegenvallende
middag en resultaat.
Primeur SVSCUP35+
De organisatie van de maandelijkse competitie bleek afgelopen vrijdag niet voor een gat
te vangen. Het werd daarbij
wel geholpen door het aanbod

van Dirk van den Broek om de
vijfde speelronde in sporthal
De Fuik af te werken. Het eigen sportcomplex was op de
speelavond nog de uitstraling
van een winterlandschap. Of de
gedwongen verhuizing de ranglijst een beslissende factor in de
eindstand is geweest, zal later dit
seizoen moeten blijken.

zijn harde inzet kwam via de lat
het veld weer in. De wedstrijd
ging nu op en neer met een iets
beter Theole. Oscar pareerde
van dichtbij een kopbal en Nederhorst nam meer risico en
bracht met Ryan Vrijhoef nog
een extra aanvaller. Met mislukte kopkansen wist men het
net niet te vinden en mocht
men van geluk spreken dat
de thuisploeg het vizier in de
laatste 10 minuten ook niet op
scherp had staan.
Vrijwilligersavond
Vrijdagavond 1 februari worden alle vrijwilligers van Nederhorst verwacht voor de jaarGeen voetbal, dan maar
darten
Achteraf gezien, was de algehele afgelasting te vroeg afgekondigd. Zaterdag waren de velden
sneeuwvrij en had er misschien
wel gevoetbald kunnen worden.
Geen voetbalprogramma en
dus had de jeugdcommissie in
allerijl een darttoernooitje georganiseerd. Zo werd er toch nog
gesport.
Programma komend weekend
Het is even geleden, maar komende zaterdag wordt er geluk-

Geweldige start nieuwe shirtsponsor VV
Nederhorst: Thuiz bij kinderopvang
Graag stelt Volleybal Vereniging Nederhorst langs deze
weg de nieuwe shirtsponsor
van MC2 aan u voor: Thuiz bij
kinderopvang! Voor velen een
goede bekende uit het dorp.
Chantal en Paul de Vries dragen de sport een warm hart toe

eroen
Vikorn

Winterfeest
Skislofjes

per heel gesneden

Jeroen’s
Speltkoeken
naturel of chocolade

GRATIS

doosje met
3 soorten jam

3+1
GRATIS

2e pakje

50%
KORTING

Geldig van donderdag 31 januari t/m zaterdag 23 februari.

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

www.bakkerjeroen.nl

lijkse vrijwilligersavond. Vanaf
18.00 uur kan men genieten en
bijpraten onder het genot van
lekker eten en een drankje.
Programma
Hopelijk kan er volgend weekend weer volop gevoetbald
worden. Zowel op zaterdag als
zondag is er een vol programma. Nederhorst 1 speelt zondag
3 februari om 14.00 uur thuis
tegen het Utrechtse PVC.
Info
Voor meer info www.vvnederhorst.
org of facebook.

kig weer volop gevoetbald. Met
negentien thuiswedstrijd zal
het weer lekker druk zijn op de
club. De dag begint om 9.00 uur
met 6 wedstrijden, de onderlinge F-competitie en de Smurfen.
Om 15.00 uur eindigen VR2
tegen het Utrechtse Odin VR1
en JO19-3 tegen RKVV Velsen
JO19-3 de eerste dag van het
weekend.
Nog niet door iedereen wordt
de competitie hervat. JO19-1
komt nog niet in actie en JO171 speelt woensdag en zaterdag
nog vriendschappelijk.
en sponsoren ook de Kidsrun
van de Spiegelplasloop op 17
maart. Ze zijn direct betrokken bij de volleybal omdat hun
dochter Lizzy meespeelt in het
enthousiaste MC2 team. Op
vrijdagavond 25 januari speelden de meiden thuis tegen V.V.
Ouderkerk MC1. Onder de
bezielende leiding van coaches
Femke en Maaike (ook gestoken in een fraaie outfit van
Thuiz bij) werd er een geweldige wedstrijd neergezet. De goed
gevulde tribune heeft kunnen
genieten van een enerverende
eerste set die overtuigend werd
gewonnen met 25-18. Na een
klein dipje in de volgende twee
sets, kwamen de gemotiveerde meiden terug en zetten een
zeer spannende 4e set neer, met
als prachtig eindresultaat een
overwinning met 25-22. Tijd
voor een vreugdedansje! Het
team ondervond veel steun in
het aanmoedigingen van hun
‘collega’s’ in het andere C-team,
MC1. Hieruit blijkt wel weer
dat volleybal niet alleen een
teamsport is maar ook een echte verenigingssport. Het eerste
gelijkspel moest natuurlijk gevierd worden met een bittergarnituur. Het was een mooie
start van de sponsorovereenkomst met Thuiz bij.
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RAV betrekt nieuwe ambulancepost

Nieuws
C l u b
4711

Uitslag wintertoernooi Biljartclub 4711
Maandag 21 jan.: J. van Greuningen – M. Verlaan 2-0, W.
Clements – M. Zieleman 0-2,
J. Vrijburg – B. Worp 0-2
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 24 jan.: J. Kloosterman – T. Otten 3-0, M.
v.d. Velden – W. Clements
1-3, M. Verlaan – P. van ‘t
Klooster 2-0, H. Stalenhoef –
W. Lam 0-3
Stand aan kop: W. Clements
15-27, W. Lam 15-27, P. van
‘t Klooster 15-21
Uitslag maandtoernooi biljarten
Zaterdag 26 jan.: 1. M. Verlaan & M. Zieleman (12 pt.),
2. W. Clements & J. van Wijnen (12 pt.), 3. M. Boelhouwer & M. v.d. Velden (6 pt.),
4. R. Boelhouwer & J. van
Greuningen (6 pt.)
REGIO - Op vrijdag 18 januari is
de nieuwe ambulancepost en
hoofdkantoor van de RAV op
het terrein van Tergooi in Hilversum in gebruik genomen.
De nieuwe ambulancepost ligt
vlakbij de oude post, die plaats
moet maken voor de nieuwbouw van het ziekenhuis.

Het nieuwe gebouw, ontworpen door architectenbureau
Wiegerinck, past goed binnen
de natuurlijke omgeving van de
Monnikenberg en is een stuk
ruimer dan de oude post. Het
pand bestaat uit twee bouwlagen en biedt plaats aan 45 medewerkers en acht ambulances.

Wijdemeren in Beeld

Op de eerste verdieping is het
kantoorgedeelte met een vergaderruimte, een instructielokaal
en werkplekken voor de directie en de staf- en ondersteunende diensten. Op de begane
grond bevindt zich de ambulancepost met een kleedruimte,
garage met wasplaats en een

verblijfruimte voor de ambulancemedewerkers. Naast deze
post beschikt de ambulancedienst over een post in Blaricum en een post in Weesp. Het
gebouw in Hilversum wordt op
een later moment feestelijk geopend.

Programma
Donderdag 31 jan. 19.30
uur: onderlinge competitie
BV Overmeer, maandag 4
febr. 19.30 uur: wintertoernooi Biljartclub 4711
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

Wijdemeren kreeg kort bezoek van Koning Winter, met ijs en sneeuw. Het
leverde mooie plaatjes op. zoals van Trompenburgh in ’s-Graveland
foto: Wijdemeren van Boven).
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