Woensdag 13 februari 2019

Weekblad Wijdemeren
48

ste

jaargang week 7

Met nieuws voor Ankeveen, ‘s-Graveland, Kortenhoef en Nederhorst den Berg in samenwerking met de NieuwsSter voor Loosdrecht

Politiek
Nieuwe
burgemeester

3

Samenleving
In memoriam
Dick Blok

7

Natuur
Vrijwilliger op
forten

11

Cultuur
Tafel vol glazen
water

14

Achterpagina
D3D Jam

16

harmonie, slagwerkers, majorettes, zanggroep en streetband. Ook allerlei optredens in
het dorp passeerden de revue,
zoals de intocht van Sinterklaas, het spelen met de Avondvierdaagse, een aubade op Koninginnedag en het meedeinen
met de carnavalsoptocht. Bijzonder was de afbeelding uit
1945, waarbij feestelijke muziek
klonk ter ere van de bevrijding.

Beelden van 120 jaar BMOL
Henk Kollee en Rosalie van Rijn
Door: Saskia Luijer
KORTENHOEF – In clubgebouw
’t Akkoord vierde muziekvereniging BMOL zaterdagmiddag 9 februari haar 120-jarig
bestaan. Na een harde slag
op de gong door wethouder
Rosalie van Rijn verwelkomde
voorzitter Henk Kollee veel belangstellenden bij de tentoonstelling 120 jaar BMOL.
Het was een vertrouwd moment voor Rosalie van Rijn.
De wethouder met cultuur in
haar portefeuille speelde zelf

jarenlang bij de slagwerkgroep
en het orkest van de ’s-Gravelandse vereniging. Ze begon er
met stokken op een oefenpadje
en kreeg zo ‘t ritme voor alle
slagwerkinstrumenten al snel
onder de knie. “Een gezellige club” noemde ze BMOL.
Niet alleen tijdens het muziek
maken, maar ook daarbuiten.
Uiteraard feliciteerde zij de
vereniging met dit bijzondere jubileum, al riep zij daarbij
ook op om na te denken over
de toekomst van muziekverenigingen in Wijdemeren. “Het
is belangrijk om met elkaar de

verbinding aan te gaan en elkaar te versterken” sprak zij.
Voorzitter Henk Kollee sloot
zich bij deze woorden aan.
Hij meldde trots te zijn op de
120-jarige mijlpaal. In een tijd
waarin het zwaar weer is voor
veel muziekverenigingen en
er bijna elke week in Nederland wel een vereniging stopt,
is BMOL nog steeds jong van
geest en een groeiende club.
Kleurrijke historie
Terecht was er een groot applaus voor Alexandra van der
Wier. Na een oproep in dit

weekblad om foto’s en filmpjes
in te sturen, had zij veel tijd
gestoken in het selecteren en
rubriceren van beeldmateriaal
voor de tentoonstelling 120 jaar
BMOL. Haar selectie van 300
foto’s was door Evert Roukens,
Jan Schriek en Bram Wallenburg keurig in mapjes gedaan
en opgeprikt. Natuurlijk kregen de mannen van Historische Kring In de Gloriosa ook
een woord van dank. De verzameling van foto’s in kleur en
zwartwit, namen je mee door
de historie van de vereniging.
Met beelden van de fanfare,

Herinneringen ophalen
Bezoekers liepen langs wanden
met foto’s en haalden herinneringen op. “Wie is dat dan?”
Samen tuurden ze naar de bekende gezichten waarvan de
namen even ontschoten waren. Vele markante muzikanten kwamen voorbij, waarvan
Arie van Wenen toch wel een
ereplaatsje verdiende. Hij is al
zestig jaar lid van de vereniging
en heeft dus de helft van het
clubleven meegemaakt!
Ook op filmbeelden waren de
muzikanten te zien en daarnaast was er een verzameling
aan vaantjes, affiches, programmaboekjes, krantenknipsels,
clubblaadjes, kledingstukken
en wat al niet meer om terug
te gaan in de tijd, om BMOL’s
geschiedenis te tonen. Van februari 1899 tot nu. Zo was in
een reglement uit 1912 te lezen
dat een ‘kwartuur te laat verschijnen op de oefening’ beboet
werd met 5 cent. Het helemaal
niet komen 10 cent kostte, en
in gevallen van uitvoering de
boete werd vertienvoudigd.
Regeren met strakke hand, dat
waren nog eens tijden.

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
Do. 14 februari: 9.30 uur: euch.
J. Dresmé.
Zo. 17 februari: 9.30 uur: euch.
L. Wenneker.
w St. Martinus
Wo. 13 februari: 19.00 uur: w&vc.
W. Balk.
Za. 16 februari: 19.00 uur: euch.
J. Dresmé.
w H. Antonius
Wo. 13 februari: 9.30 uur: euch.
J. Dresmé.
Zo. 17 februari: 9.30 uur: w&vc.
W. Balk.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 17 februari: 10.00 uur:
Ds. F. Leever.
w De Graankorrel
Geen opgave ontvangen.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Vr. 15 februari: 15.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
Zo. 17 februari: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 17 februari: 9.30 uur:
Ds. F.A.J. Heikoop.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 17 februari: 11.15 uur:
Nescio lezing.

Online zoeken
En ook boeken!

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

Collecte Hersenstichting 2019
Eind januari en begin februari hebben de collectanten van de Hersenstichting in Nederhorst den Berg weer bij u aangeklopt. Met de opbrengst financiert de Hersenstichting onder meer onderzoek dat de
verzorging van patiënten met een hersenaandoening kan verbeteren.
De opbrengst in ons dorp was € 1.600,57. Ruim 300 euro meer dan
vorig jaar. De Hersenstichting dankt eenieder van u voor uw bijdrage
en dankt in het bijzonder de mensen die bereid waren ondanks het
natte weer met de collectebus langs de deuren te gaan. Mocht u de
collectant hebben gemist, dan kunt u alsnog uw bijdrage kwijt door
een storting op bankrekening NL18 INGB 0000 0008 60 ten name van
de Hersenstichting Nederland. Meer informatie: www.hersenstichting.nl.
Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 18-02-2019 tot vrijdag 22-02-2019
voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854
Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de
herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven bij de
assistente van huisartspraktijk Overmeer

Alice & José

uw persoonlijke reisadviseurs

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

Activiteiten agenda
WANNEER
wo. 13 feb.
do. 14 feb.
do. 14 febr.
do. 14 feb.
zo. 17 feb.
wo. 20 feb.
wo. 20 feb.
wo. 20 feb.
wo. 20 feb.
wo. 20 feb.
wo. 20 feb.
wo. 20 feb.
vr. 22 feb.
za. 23 feb.
za. 23 feb.
zo. 24 feb.
za. 09 mrt.

TIJD
20.00 u.
19.30 u.
20.00 u.
20.15 u.
15.00 u.
10.00 u.
11.30 u.
12.00 u.
13.00 u.
15.30 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
13.00 u.
20.00 u.
15.30 u.
20.15 u.

WAT
Commissie Ruimte en Economie
Inloopavond bomen E.Mooyln./Zuwe
Commissie Bestuur en Middelen
Concert Trio Bell’Arte
Meezingen Havenloos Mannen Koor
Digitale nalatenschap (SeniorWeb)
Stamppot eten De Zonnebloem
Burenmaaltijd Emtinckhof
Ruilmiddag voetbalplaatjes & clinic
Film The Lion King (Nederlands gespr.)
In gesprek over Godsbeeld (prot. gem)
CDA openbare discussieavond N201
Jaarvergadering Historische Kring
Open huis Historische King (tot 16.00)
Veiling Albanië-support
Pianoduo Beth & Flo
Concert op de Berg

WAAR
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentewerf, Kwakel 40,Kh
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Oude Kerkje, Kortenhoef
Wapen v Ankeveen, St.End 41
Bibliotheek, Ldr.
’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
Eikenlaan 51, Ldr,
Wille Dasplein, NdB
Theater De Dillewijn, A’veen
Bergplaats, Kerkstraat, NdB
Ottenhome, Zuwe 20, K’hoef
Bergplaats, Kerkstraat, NdB
Kerklaan 89, Kortenhoef
Bergplaats, Kerkstraat, NdB
Het Jagthuis, Middenw. NdB
Willibrordkerk, NdB
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Politiek
Inwoners denken mee
CDA over de Vreelandseweg N201
over nieuwe burgemeester De N201, in de volksmond de Weg over de hei
probleem en het is goed dat de
De gemeente Wijdemeren
zoekt een nieuwe burgemeester. Met het beëindigen van
de Arhi-procedure, vervalt het
waarnemerschap van burgemeester Ossel. In de zoektocht
naar een opvolger kunnen
inwoners online aangeven
over welke eigenschappen de
nieuwe burgemeester moet
beschikken.
De gemeenteraad van Wijdemeren is benieuwd welke eigenschappen de inwoners echt
belangrijk vinden voor een
burgemeester. Inwoners kunnen daarom tot maandag 18 februari via www.wijdemeren.nl/

profielburgemeester drie eigenschappen aangeven waarover
de burgemeester zeker moet
beschikken. De uitkomsten
van de enquête worden opgenomen in de profielschets voor
de nieuwe burgemeester.
Procedure
Op donderdag 14 maart komt
Commissaris van de Koning
Arthur van Dijk naar Wijdemeren voor een extra buitengewone raadsvergadering om
de profielschets vast te stellen.
De vacature staat open van 27
maart tot 17 april 2019.

Doener Dick Kaas
verrast met VVD-taart
Door: Saskia Luijer
Vrijdag 8 februari werd
Dick Kaas verrast door VVD
Noord-Holland en Wijdemeren
met een grote slagroomtaart.
Als vrijwilliger maakt hij zich
sterk voor stichting Breedband
Wijdemeren en dat verdient
volgens de liberale partij een
grote pluim.
Nietsvermoedend was Dick
Kaas met Wim Lorje en Wim
Steman aan het vergaderen op
kwekerij Andromeda. Zij bespraken de laatste ontwikkelingen in het project Breedband
Loosdrecht. Het ging over een
nieuwe provider, extra aansluitingen en aandacht voor
werving. Rond half één werden
zij overvallen door Marco Wiesenhahn, lid VVD Statenfractie
Noord-Holland en Sieta Vermeulen, fractievoorzitter VVD
Wijdemeren. “Als iemand deze
taart verdient, dan is het Dick
Kaas” sprak Marco Wiesenhahn. “Want Dick is keihard
bezig om Loosdrecht aan de
wereld aangehaakt te houden.”
Landelijke mijlpaal
Toevallig was die dag net in
het nieuws dat juist in buitengebieden steeds meer glasvezel
wordt aangelegd. Er was er een
feestelijke mijlpaal: de 3 miljoenste glasvezelaansluiting in
Nederland. Het kabinet streeft
er zelfs naar dat in 2023 alle
Nederlanders toegang hebben
tot snel en vast internet. Die
uitspraak leidde direct tot een
levendige discussie onder het
aansnijden en verorberen van

de taart. De ervaring van Kaas,
Lorje en Steman is immers dat
het moeizaam gaat om dit van
de grond te krijgen. Bij de aanleg van glasvezel in het Loosdrechtse buitengebied lopen
ze tegen allerlei grenzen aan.
Onder andere op provinciaal,
landelijk en zelfs Europees niveau. “Het Europese kader is in
ons gebied niet werkbaar” stelt
Dick.
Creativiteit en doen
Maar ondanks als het gedoe
blijft Dick zich met zijn kompanen inzetten en dat siert
hem. Hij is gedreven om de
aanleg van snel internet voor
elkaar te krijgen. Van koper
naar glas, omdat de kwaliteit
nu onvoldoende is. Voor particulieren, voor bezoekers van
vakantieparken, voor ZZP’ers
en ondernemers, voor allen is
een breedbandnetwerk van belang. “We gaan naar een digitale wereld toe” motiveert Dick
Kaas. “Glasvezel wordt steeds
meer een basisvoorziening die
je nodig hebt. Vanuit die visie
willen wij ‘t als stichting mogelijk maken. Ook als het niet
altijd lijkt te passen binnen de
bestaande regelgeving. Dat
vraagt om een creatieve insteek
om het te organiseren. Om het
toch gewoon te doen.”

Vreelandseweg, is een provinciale weg waar op dit moment
veel commotie over heerst bij
inwoners van Hilversum en
Wijdemeren. Dit komt omdat
de provincie Utrecht vergevorderde plannen heeft voor een
reconstructie, waarbij ook over
mogelijke verbreding gesproken wordt van het Noord-Hollands gedeelte. Reden voor de
fractievoorzitters van CDA Hilversum, Olaf Streuter en CDA
Wijdemeren, Jan Verbruggen
om hun provinciale lijsttrekker Dennis Heijnen te vragen
om op woensdagavond 20 februari het standpunt van CDA
Noord-Holland over de toekomst van de N201 toe te lichten. Op deze avond is ook een
verkeersdeskundige aanwezig.

Olaf Streutker benadrukt dat
de doorstroming op de Diependaalselaan zwaar weegt
voor CDA Hilversum. Er is een
petitie met meer dan 11.000
handtekeningen tegen de weg
over de hei. “Het is een lastige
opgave, maar laat het duidelijk
zijn, wij zijn tegen een weg over
de Hoorneboegse Heide. De
opstoppingen op de Diependaalselaan heeft grote gevolgen
voor de aanwonenden, zeker
ook voor de luchtkwaliteit, hier
moet ook gekeken worden naar
oplossingen” volgens Streutker.
CDA Noord-Holland
Dennis Heijnen vertelt: “De
veiligheid en doorstroming
van de N201 in Wijdemeren
en Hilversum is inderdaad een

afdelingen Hilversum en Wijdemeren hier aandacht voor
vragen. Ik wil deze avond samen zoeken naar oplossingen,
zoals rotondes of rijbaanscheiding.”
Openbare discussieavond
Het CDA Hilversum en Wijdemeren hebben de handen
ineengeslagen om aandacht te
besteden aan dit onderwerp
en het provinciale CDA-standpunt nader toe te lichten. Daarom nodigen zij u uit voor een
openbare discussieavond op
woensdag 20 februari vanaf
20.00 uur (inloop 19.30 uur) bij
Ottenhome, Zuwe 20, 1241 NC
Kortenhoef.

Regelmatig zware ongevallen
Vooral tussen de twee kanaalbruggen gebeuren regelmatig zware ongevallen met niet
alleen veel materiële schade,
maar nog erger; (dodelijke)
slachtoffers. Verbruggen: “Nu
de provincie Utrecht aan de
slag gaat is het noodzakelijk dat
ook het Noord-Hollandse deel
wordt aangepakt.” Verkeersveiligheid en doorstroming is voor
CDA Wijdemeren het belangrijkste. “Het heeft ons verbaasd
dat provincie Noord-Holland
niet direct heeft aangesloten
bij de plannen van de provincie
Utrecht”, aldus Verbruggen.

Geen paspoort thuis
Door: Saskia Luijer
Wijdemeren ziet af van het
thuisbezorgen van reisdocumenten. Uit een enquête onder
de inwoners blijkt namelijk dat
slechts 9% bereid is om hiervoor het benodigde bedrag te
betalen.
Als extra service voor hun inwoners bieden sommige gemeenten de mogelijkheid om

reisdocumenten thuis te laten
bezorgen. Je hoeft dan maar
één keer naar het gemeentehuis, om het document aan te
vragen, en het wordt vervolgens thuis op een afgesproken moment bezorgd. In onze
omgeving kan dit bijvoorbeeld
in Gooise Meren en Stichtse
Vecht. Al jaren wordt er over
gesproken om deze dienst ook
in Wijdemeren aan te bieden.

Omdat hier extra kosten aan
verbonden zijn (gemiddeld €
5,95 per document) heeft de
gemeente aan het burgerpanel
voorgelegd wat mensen bereid
zijn om voor deze service te betalen. Slechts een kleine groep
(9%) wilde hier meer dan € 5,voor neerleggen. Vijf procent
van de ondervraagden wist het
niet, een kwart (23%) wilde er
niets voor betalen en de meerderheid (63%) kwam niet tot
het benodigde bedrag. Omdat
er te weinig animo is om deze
service rendabel te maken, zien
burgemeester en wethouders
van het thuisbezorgen af. Voorlopig dus nog twee ritjes naar
het gemeentehuis voor een
nieuwe pas.

Wim Lorje, Dick Kaas, Marco Wiesenhahn, Wim Steman en Sieta
Vermeulen
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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
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!!!
Gratis waardebepaling?
035-656 0235
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
Rundvleespakketten uit
Vreeland
www.grootkantwijkvlees.nl
limovleespakketten@gmail.
com
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 035-6562178
OPSLAGRUIMTE TE HUUR
Trapgans ankeveen !!!!!!
ca 35 m2 € 250.00 p/maand
Info Tel.0655360880
Gezocht: nette en ervaren
hulp in de huishouding.
NdBerg (1x pw) 0610065806

cursus filosofie 7 weken:
cursusfilosofie-debaar.nl
TUINCENTRUM BOSSON

heeft weer: groentezaden,
groenteplanten en violen
Loodijk 7A
’s-Graveland Tel: 035-6562513

Kort Nieuws
City of Wesopa: Voorverkoop
bij de bibliotheek, Oudegracht
67, Weesp of via www.wesopa.
nl.
Elke dinsdag om 20.00 uur
klaverjassen in de sporthal
De Blijk (NdB.) Iedereen is
welkom, gewoon gezellig een
kaartje leggen.
Gezellig komen bridgen? U
bent van harte welkom bij La
Porta Salute, Kerkstraat 7, Nederhorst den Berg. We spelen
op maandagavond. Meer weten? 06 205 140 45.
City of Wesopa: Voorverkoop
bij de bibliotheek, Oudegracht
67, Weesp of via www.wesopa.
nl.
Cultureel Centrum Nederhorst
den Berg nieuwe cursussen, lezingen, workshops: www.bergsecultuur.nl

Wijdemeren borgt
basisnetwerk AED’s
Door: Saskia Luijer
Het college van B&W heeft besloten om geld beschikbaar
te stellen voor onderhoud en
vervanging van de negentien
AED’s die bij de gemeente in
beheer zijn.
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een apparaat dat door het geven van een
elektrische schok het hartritme
kan herstellen bij een hartstilstand. De gemeente Wijdemeren beschikte over zes van deze
apparaten en sinds het burgerinitiatief van Bas Kers zijn daar
in 2017 dertien aan toegevoegd.
De 19 AED’s hangen verspreid
over de dorpskernen en zijn 24
uur per dag beschikbaar voor
reanimatie door een burgerhulpverlener. Burgers zijn immers vaak dichter in de buurt
dan professionele hulpdiensten
en kunnen bij een hartstilstand,

als elke seconde telt, dus eerder
een reanimatie starten. De uitzondering hierop is Nederhorst
den Berg, omdat de brandweer
daar als ‘first responder’ heel
snel ter plaatse kan zijn.
Goed regelen
Burgemeester en wethouders
hebben nu besloten om de vervanging (eens per 10 jaar) en
de jaarlijkse onderhoudskosten van deze negentien AED’s
voor hun rekening te nemen.
Voor de vervanging is een bedrag van 13.000 euro begroot
en voor het onderhoud 4000.
De gemeente vervult hiermee
het basisnetwerk aan AED’s.
“We voelen ons verantwoordelijk voor deze negentien.
Hiervoor gaan we het goed
regelen” meldde burgemeester
Freek Ossel. Andere AED’s die
op particulier indicatief in de
gemeente hangen vallen niet
onder deze regeling.

Ruilmiddag voetbalplaatjes

Is je voetbalalbum nog niet compleet? Woensdag 20 februari van 13.00
tot 16.00 uur organiseren Albert Heijn en VV Nederhorst een ruilmiddag in een grote tent op het plein. Ruil je dubbele plaatjes met anderen die jouw ontbrekende plaatjes hebben. Er wordt een clinic voor de
jongste jeugd gegeven en alle jongens en meisjes tussen de 4 en 7 jaar
mogen meedoen! Er is ook een doel waarop je kunt schieten, met een
leuk prijsje als je raak schiet! Heb je zin, kom dan naar het plein.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
SWART BELASTINGADVIES
voor aangifte, advies en
(salaris) administratie
deskundig, persoonlijk,
maatwerk bel 035-7724879

Vorige week kreeg onze Facebookpagina @WeekbladWijdemeren de 1000e ‘vind ik leuk’.
Welkom nieuwe FB-vrienden!

Programma GooiTV
Vanaf 14 februari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals de Slinger van
Foucault deel 2 en diverse straatinterviews
- Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met Miriam van
Meerten (VVD) en Michel Klein (ChristenUnie), Gooise kan
didaten voor de Provinciale Staten verkiezingen
- PienTV: inspirerende televisie vanuit het hart. Dit maal gaan ze
op zoek naar waarvoor je gebakken bent, deel 2
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.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
De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 13 februari 2019

5

Samenleving

Organisatie op stoom
Door: Saskia Luijer
WIJDEMEREN – “We liggen op
stoom” stelde burgemeester
Freek Ossel vorige week woensdag. Daarmee doelde hij op de
voortgang van de veranderingen in de organisatie ter versterking van de gemeente.
In 2017 heeft de gemeenteraad
800.000 euro beschikbaar gesteld om de organisatie te versterken. Dit budget loopt tot en
met 2019, dus ook dit jaar wordt
er nog fors geïnvesteerd in het

op orde brengen van de gemeente. Dat is af en toe een lastig proces, meldt de burgemeester, maar over het algemeen gaat
het goed. “Soms kraakt ‘t, want
het is verbouwen van de winkel
terwijl de zaak open blijft” licht
hij toe. In het plan voor de organisatieontwikkeling zijn zeven
verbeterpunten opgenomen,
zoals de verandering van organisatiemodel en managementstructuur, het ontwikkelen en
opleiden van medewerkers en
het versterken van het financieel
beheer.

Flexmedewerkers
Een extra toelichting geeft de
burgemeester over de inhuur
van externe medewerkers. Het
uitgangspunt is om ’t werk
met de eigen mensen te doen,
maar soms is tijdelijk wat extra
nodig. Bijvoorbeeld voor specifieke deskundigheid die niet
structureel vereist is. Daar zijn
momenteel zo’n 19 externen
voor aangetrokken. Daarnaast
worden nog 25 externen ingezet voor piekwerk en ziekte- of
vakantievervang. Freek Ossel
verduidelijkt dat dit vaak gaat
moeilijk in te vullen vacatures.
Het is lastig om gekwalificeerd
personeel te vinden voor finan-

ciële functies, het verlenen van
vergunningen, bouwtoezicht en
functies in de jeugdzorg. Dat is
een herkenbaar beeld bij andere gemeenten. In vergelijking
met gemeenten van dezelfde
grootte, zie je dat ook daar het
aantal flexmedewerkers in de
afgelopen jaren toeneemt. In totaal was in Wijdemeren in 2018
achttien procent van het personeel extern ingehuurd. Ossel:
“We volgen de trend en lopen
niet uit de pas, maar uiteraard
blijven we dit scherp in de gaten
houden.”

Meedoen in een collectief zonneproject?
De energiecoöperatie is dringend op zoek naar de laatste
participanten voor het collectieve zonneproject Kortenhoef.
Wil u investeren in lokaal opgewekte 100% groene stroom?
Doe dan mee in ons collectieve
zonneproject met zonnepanelen op het dak van Sporthal

De Fuik, Cultureel Centrum
Kortenhoef en Scouting Klaas
Toxopeus. We hebben nog minimaal 10 participanten nodig
om te kunnen starten!
U participeert voor 15 jaar.
Met uw participatie ontvangt
u een jaarlijkse korting op de
energiebelasting van bijna 12

cent per kWh. Zo verdient u
in ruim 10 jaar uw investering
terug. U kunt participaties kopen tot maximaal uw eigen
verbruik. De kosten zijn eenmalig € 325,- per participatie.
Een gemiddeld huishouden
verbruikt 3000 kWh. Dat zijn
8-10 participaties.

Interesse? Neem contact op via
info@energiecooperatiewijdemeren.nl of kijk op www.energiecooperatiewijdemeren.nl.

Jaarvergadering Historische Kring
Vrijdagavond 22 februari staat
de jaarvergadering van de Historische Kring Nederhorst den
Berg op het programma. De
vergadering wordt gehouden
in de Bergplaats en begint om
20.00 uur, met de traditionele
punten, zoals de jaarverslagen,
het verslag van de kascommissie, de rekening/begroting, bestuursverkiezing, stand van zaken werkgroepen, de plannen
voor 2019 en de rondvraag.

Voor wat de bestuursverkiezing
betreft is het volgende van belang. Het bestuur is nog steeds
op zoek naar kandidaten voor
de functies van voorzitter en
secretaris. Interesse om je in te
zetten voor het behoud van de
plaatselijke historie en hoe dit
is te waarborgen voor de toekomst? Schroom niet en meld
je aan! Dat kan tot voor de opening van de vergadering bij Ton
Kuijs 0294-253443 of Ans Baar

06-13854825. De Nieuwsbrief
met informatie voor de vergadering, wordt voorafgaand aan
de vergadering in de Bergplaats
uitgereikt en is vanaf eind februari a.s. te lezen op de site:
www.historischekring.nl.
Na het officiële deel en een
korte pauze is om ca. 20.30
uur het woord aan Marina
Laméris voor haar lezing over
BoerenErfgoed. Tijdens de
lezing vertelt Marina wat de

betekenis en de waarde is van
het boerenerfgoed. Wat is er
zo bijzonder aan de boerenerven? De langhuisboerderij, het
boenhok, het zomerhuis, de
knotbomen. Allerlei aspecten
van de historie van het erf en
het boerenbedrijf komen aan
bod, alsmede de toekomstmogelijkheden van de boerderij,
het beleid, en het belang van
het behoud van ‘rommelerven’
en bijgebouwen, zoals hooiber-

Thema-ochtend
digitale nalatenschap
Woensdag 20 februari is van
10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Gooi en meer vestiging
Loosdrecht een themaochtend
over digitale nalatenschap, verzorgd door Eleanor Pascoe van
SeniorWeb.
Er is steeds meer over jou en
jouw leven terug te vinden op
internet. Op het moment dat
je komt te overlijden blijven
al deze gegevens en bestanden
op internet staan. Denk aan
e-mails, foto’s in de cloud, sociale media accounts en nog
meer. Deze gegevens zijn vaak
voor de nabestaanden moeilijk
toegankelijk. Tijdens de thema-ochtend krijg je tips wat te
doen rondom de toegang tot,
en je wensen omtrent deze gegevens. Naast het regelen van
de erfenis en de uitvaart is het
verstandig om ook stil te staan
bij deze digitale nalatenschap.
Op een themaochtend in Loosdrecht is ook altijd iemand van
SeniorWeb aanwezig om je te
helpen bij vragen over de PC,
tablet, e-reader of smartphone.
gen. Marina Laméris is architectuurhistorica. Ze doet onderzoek en geeft advies over het
behoud van cultureel erfgoed.
Ook deed ze boerderijenonderzoek in onder meer Breukelen,
Woerden, Harmelen, Kamerik
en Eemnes en is uitgever van
het boek ‘BOERenERFGOED,
Graag tot ziens op 22 februari
a.s. in de Bergplaats, Kerkstraat
7. De toegang is gratis.

Flessenactie Fleur de Jong voor Stop Hersentumoren
KORTENHOEF – Met het inzamelen van statiegeldflessen
heeft Fleur de Jong maar liefst
750 euro opgehaald voor Stichting Stop Hersentumoren. Wat
een mooie actie en wat een
prachtig bedrag!
In Nederland overlijden vier
mensen per dag aan een hersentumor. Van de kinderen die
overlijden door kanker sterven
de meeste (41%) door deze tumor. Indringende cijfers, die
nog aangrijpender worden als
het dichtbij je komt. Zoals bij
Fleur de Jong. Haar moeder
Mascha heeft een hersentumor. Maar hoe verdrietig dat
ook is, het zette Fleur aan tot
actie. “Ze kwam eind december
uit school met een hele grote
smile op haar gezicht” vertelt
Mascha. “Ik dacht, ik wil iets

organiseren” vult Fleur aan.
“Iets voor een goed doel.”
Geld voor onderzoek
Uit zichzelf bedacht de 13-jarige om met het inzamelen
van statiegeldflessen geld op
te halen voor Stichting Stop
Hersentumoren. Bij de Albert
Heijn in Kortenhoef kon ze al
direct in januari terecht voor
de lege flessenactie. Daarnaast
spoorde ze familie, vrienden en
klasgenoten aan om flessen in
te leveren in de grote container
die ze had neergezet. ‘Geef uw
statiegeld voor onderzoek’ was
haar leus. Fleur wilde specifiek
geld vergaren voor het project
pipetteerrobot in het ErasmusMC. Een specialistische
behandelmethode,
waarbij
biopten van de tumor in kweek
worden gebracht en getest op

meer dan honderd soorten medicatie. Daarmee kan de meest
beloftevolle behandeling worden uitgekozen om de hersentumor te remmen of te doen
stoppen.
Wereld Kanker Dag
Op 4 februari, Wereld Kanker
Dag, mocht Fleur bij de Albert
Heijn haar cheque in ontvangst
nemen. Peter Landwaart overhandigde haar het mooie bedrag van € 419,75. Aangeboden
door klanten van AH Kortenhoef. Samen met de opbrengt
van de lege flessen via familie,
vrienden en school kwam ze
daarmee op het streefbedrag
van € 750,-. Een fantastisch resultaat van zo’n snelle en spontane actie. Zoals er onderaan
de cheque ook staat: ‘Gebruik
je hersenen en volg je hart,

geef voor de toekomst’. Nou dat
doet Fleur!

Peter Landwaart met Fleur de Jong
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Madjet
1 jaar

FAMILIEBERICHTEN
Ondanks zijn 94 jaar is toch zomaar ineens
onze papa, opa,“ouwe opa”
en schoonvader overleden.
diep geliefd
we zullen zijn warmte en wijsheid missen

Dick

Prof. dr. D.P. Blok
weduwnaar van Henny Blok – Gazan
7-1-1925

6-2-2019
Francine en Auke
Dieuwertje en Peter
Sam
Mick en Iteke
Tessel
Sander en Mandy
Jari, Amber

Ankeveensepad 7
1394 GW Nederhorst den Berg
De crematieplechtigheid heeft vandaag plaatsgevonden.

Wij zijn dankbaar dat wij mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa en overgrootvader zolang in ons
midden mochten hebben.
Nu is de tijd gekomen dat wij met groot verdriet afscheid
van hem gaan nemen

Theodorus Gerardus Nieuwenhuijsen
Theo
geboren 30 juni 1925 in Utrecht
overleden 7 februari 2019 in Nederhorst den Berg
Zijn naam betekent Godsgeschenk
en wij geven hem nu terug aan zijn Schepper.
Wij gedenken hem als een voorbeeld van
wilskracht, rechtvaardigheid en humor.
Corry Nieuwenhuijsen ‐ Kool
Anneke en John
Arnold en Rietje
Henk en Marijke
John en Sieta
Mirjam
Paul
Stef en Mireille
Thea en Willem
Harry en Joke
Martin en Lisa
Klein‐ en achterkleinkinderen

Mede namens mijn kinderen wil ik u bedanken voor
uw hartelijke medeleven na het overlijden
van mijn lieve man, onze (schoon) vader en (overgroot) opa

Jan van Benschop
Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor persoonlijk
te bedanken, betuigen wij u op deze wijze onze oprechte dank
voor de belangstelling die wij in welke vorm dan ook van u
mochten ontvangen.
Uit aller naam; Wijnie van Benschop-Middelkoop
Nederhorst den Berg, februari 2019.

Lieve mensen,
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor
de steun, op wat voor manier dan ook, na het plotseling
overlijden van mijn broer, zwager en onze oom

Gert-Jan Versluis
Het is ongelooflijk fijn te voelen en te weten dat zoveel
mensen van je houden of je willen troosten en de moeite
hebben genomen om samen met ons afscheid van hem
te nemen.
René, Ageeth en kinderen.
Nederhorst den Berg, februari 2019.

KOPIJ AANLEVEREN:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

Middenweg 55 A, 1394 AD Nederhorst den Berg
Theo is thuis waar op woensdag 13 februari van 16.00 tot
19.00 uur gelegenheid is om afscheid van hem te nemen en
de familie te condoleren.
De Afscheidsviering, uit dankbaarheid voor zijn leven,
wordt gehouden op donderdag 14 februari om 10.30 uur
in de Parochiekerk van O.L.V. Hemelvaart, Dammerweg 6,
1394 GM Nederhorst den Berg. Aansluitend volgt de
begrafenis op het parochiële kerkhof.
Na de begrafenis is er in Het Spieghelhuys, Dammerweg 3,
1394 GM Nederhorst den Berg, eveneens gelegenheid om
de familie te condoleren en te ontmoeten.

Begin februari bestond de
jeugdband Madjet 1 jaar. Reden
voor muziekvereniging BMOL,
waar Madjet het jongste onderdeel van is, om de leden en ouders te trakteren op een bijzondere taart! Het afgelopen jaar
heeft deze jeugdband heel veel
geleerd en successen behaald.
Zo mochten zij bijvoorbeeld optreden op het Loosdrechts Jazz
Festival. Heel bijzonder, zeker
gezien het feit dat zij nog maar
zo kort bestaan.
Madjet speelt eigentijdse hits;
zij leren deze hits met behulp
van Youtube en de basisakkoordenschema’s. Deze werken ze
met elkaar verder uit, met een
mooi resultaat. Een heel andere
manier dan muziek leren spelen
van bladmuziek. Zo zie je wat je
met je oren kunt leren! Met behulp van enkele ouders en goede
muzikale leiding is Madjet een
fantastisch onderdeel geworden
van de jubilerende vereniging.

Hartstichting Ankeveen zoekt collectanten
De jaarlijkse collecte van de
Hartstichting wordt dit jaar
gehouden van 7 tot en met
13 april. De organisatie in
Ankeveen zoekt nog collectanten. Wilt u helpen om de
collecte voor dit goede doel
een succes te maken door
twee uurtjes te collecteren?
Stuur een email aan marcdegekamp@gmail.com.

Lezers schrijven.....

Extreem slechte bezorging PostNL
Sinds het laatste kwartaal van 2018 t/m heden is de postbezorging door PostNL ver
beneden peil. Vele kaarten, tijdschriften en brieven worden niet bezorgd. Dit geldt voor
zowel particuliere als zakelijke post. Zelfs na drie keer opsturen presteert PostNL het
drie keer niet te bezorgen. De post is dan ‘vermist’. De reden hiervan is dat bij PostNL
meer postbodes weggaan dan erbij komen. Er is dus een groot tekort aan gekwalificeerde postbodes. Daarom huurt PostNL een extern bedrijf in om deze klus te klaren. De
naam van dat bedrijf weet men ineens niet meer. Feit is dat het aantal klachten omtrent
de postbezorging in Nederhorst den Berg en omgeving (en mogelijk ook daarbuiten)
exorbitant is gestegen. Herkent u zich in bovenstaande klachten? Bel dan de klachtenlijn van PostNL, tel. 088-2255555. Samen staan we sterk en kunne we PostNL ertoe
dwingen wat gedaan moet worden en dat is correct alle post bezorgen.
G.M. Schnieders, Nederhorst den Berg
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Wandeling Gooilust en rondleiding op Trompenburgh
Geniet zondag 24 februari van
natuur én cultuur tijdens deze
unieke activiteit voor volwassenen op de ’s-Gravelandse
Buitenplaatsen. Wandel eerst
mee over het bijzondere landgoed Gooilust. Het tweede deel
van de excursie staat helemaal
in het teken van het prachtige
landhuis Trompenburgh.
Laat je verrassen door
Gooilust. Samen met de gids
wandel je zo’n 1,5 uur langs de

rododendronvallei, de siertuin,
het landhuis, de exotische bomencollectie en het sterrenbos.
Daarna loop je naar het naastgelegen Trompenburgh voor
een heerlijke kop koffie, om
daarna samen met een Natuurmonumenten gids Trompenburgh van binnen te bekijken.
Het landhuis wordt slechts
enkele zondagen opengesteld
voor een rondleiding met gids.
Maak gebruik van deze unieke kans om een uur lang dit

prachtige gebouw uit de gouden eeuw te bekijken!
Meer informatie
De wandeling start bij Gooilust,
Zuidereinde 49, ’s-Graveland.
Dit kan om 10.00 uur (tot 12.30
uur) of 13.00 uur (tot 15.30
uur). Leden van Natuurmonumenten betalen € 17,50, niet-leden € 21,00. Vooraf aanmelden
via www.natuurmonumenten.
nl/bcgooienvechtstreek.

In memoriam Dick Blok
Door: Saskia Luijer
Woensdag 6 februari 2019 is
Dick Blok overleden op de leeftijd van 94 jaar. Dhr. Blok was
een markante persoonlijkheid
die zich jarenlang heeft ingezet voor de samenleving, onder
andere als raadslid en wethouder in Nederhorst den Berg.
Dirk Peter Blok werd geboren
op 7 januari 1925 in Oegstgeest. Hij trouwde in ‘55 met de
Amsterdamse Henny Gazan en
kocht een huis in Nederhorst
den Berg. Een oude boerderij
aan het Ankeveensepad, tegenover de molen. Daar ging het
echtpaar in ‘56 wonen, als een
van de eerste importgezinnen
in het dorp. Hoewel ze eerst
wat meewarig werden aangekeken, hoorden ze er in no time
bij. Door hun grote maatschappelijke betrokkenheid waren
Dick en Henny al snel onderdeel van het dorp en werden ze
echte Bergers.
Voor de drie dochters, Franci-

ne, Dieuwertje en Tessel, was
het Ankeveensepad een prachtige plek om op te groeien. Dick
Blok was wetenschapper in de
middeleeuwse geschiedenis en
daardoor erg geïnteresseerd
in de Nederlandse taal en cultuur. Hij liet zijn kinderen dan
ook graag kennismaken met
boeken, muziek en beeldende
kunst. Maar nooit dwingen of
sturend. Alles stond tot hun beschikking en ze mochten ‘t zelf
ontdekken. Hij hechtte waarde
aan literatuur en kunst maar
was heel sober in de gewone
dingen. Wars van luxe moesten
gebruiksvoorwerpen juist zo
goedkoop mogelijk zijn. Blok
deed niet mee aan uiterlijk
vertoon, kende geen ijdelheid.
Mooie kleding? Het interesseerde hem niets.
Zijn dochters typeren hun vader als bescheiden, eigenlijk
altijd meer geïnteresseerd in de
ander, zeer begaan met de medemens. Dick Blok vond dat je
in de gemeenschap ook dingen

moet doen. Niet aan de kant
gaan staan maar betrokkenheid
tonen. “Je bent zelf de samenleving” was zijn uitspraak. Als
sociaal bewogen mens in hart
en nieren kwam hij ook in het
openbaar bestuur terecht. Hij
opereerde ruim twintig jaar in
de plaatselijke politiek voor de
PvdA. Daar was hij raadslid en
twee periodes wethouder, van
1974 tot 1978 en van 1978 tot
1982. Die functie vervulde dhr.
Blok op een natuurlijke manier.
Markant, maar zonder er mee
te pronken. Hij deed ‘t niet voor
zichzelf maar echt oprecht voor
anderen. Als kritisch denker
nam hij onafhankelijk zijn beslissingen. Heel uitgesproken,
maar niet star. Vanuit een open
geest. Zo wist hij als wethouder
sociale zaken o.a. grote invloed
uit te oefenen op de woningbouw. Dat vond hij zelf ook
zijn grootste verdienste; dat de
Blijkpolder niet de beoogde
goudkust werd, maar een gemengde woonwijk, waar naast
dure woningen ook ruimte was

Food for Soul – met Enis Odaci
Door: Astrid Korpershoek
KORTENHOEF – In de ‘Food
for Soul’ serie in het Oude
Kerkje aan de Kortenhoefsedijk
kwam 7 februari de uit Turkije
afkomstige publicist en islamdeskundige Enis Odaci aan het
woord. Hij sprak over hoe de
reis naar zijn nieuwe land bij
hem gezorgd heeft voor een
nieuwe kijk op samenleven.
Enis begint met het vertellen
van zijn verhaal: Zijn vader
emigreerde begin jaren ’70
naar Nederland en in het kader
van de gezinshereniging kwam
Enis op tweejarige leeftijd hier
ook naar toe. Als peuter had

hij in Turkije polio opgelopen, waardoor hij gedeeltelijk
verlamd was geraakt. Daarom ging hij in Nederland naar
een school voor Speciaal Onderwijs. Omdat het daar heel
goed ging, werd hij later op een
school geplaatst voor Regulier
Onderwijs. Met de scores van
de Cito-toets kon hij terecht
op het atheneum. Zijn vader
durfde dat echter niet aan omdat het atheneum in Hengelo
waar hij woonde twee verdiepingen had en dat zag hij niet
zitten voor zijn gehandicapte
zoon. Dus schreef hij hem in
bij de MAVO die gelijkvloers
was. De directeur van het atheneum kwam daarop bij hen

thuis en drong er bij zijn vader
op aan hem naar het atheneum
te laten gaan. Ze zouden er wel
wat op bedenken. Maar zijn vader hield voet bij stuk. Wat er
toen gebeurde, heeft een grote
invloed gehad op het verloop
van zijn verdere leven: de man
sloeg met zijn vuist op tafel en
zei: “Wij denken hier in Nederland in kansen en in mogelijkheden en niet in beperkingen”.
Zijn vader was om en zei: “U
mag hem hebben.”
Na zijn studie werd Enis verkeerskundige, maar sinds tien
jaar is hij fulltime bezig met
schrijven, publiceren en spreken overal in het land. Hij is

De Zonnebloem gaat
stamppot eten
Op woensdag 20 februari gaan
we gezellig in ’t Achterom bij de
kerk van Antonius van Padua
aan de Kerklaan in Kortenhoef stamppot eten. De Zonnebloem zorgt voor een aantal
soorten stamppot, uiteraard
met worst, vlees, tafelzuur en
alles wat erbij hoort. We starten
om 11.30 uur met een aperitiefje, een borreltje kan ook. Om
12 uur zorgen we dat het eten
klaarstaat, dat wordt genieten.
Daarna een toetje en tot slot

koffie met iets lekkers. Het eind
van deze activiteit is omstreeks
14 uur.
De kosten voor deze maaltijd bedragen € 8,-. Dit bedrag
kunt u bij aankomst in de zaal
betalen. Vervoer kan eventueel worden geregeld, vraag het
even bij uw aanmelding.
Aanmelden kan uiterlijk tot
vrijdag 15 februari bij Jan
Nijnuis, tel. (035) 6565073.
Wij verwachten veel gasten,
dus: vol is vol.

voor premie A en sociale huurwoningen.

ten van de omgeving waar hij
woonde en was een tevreden
man. Hij las kranten, volgde
het nieuws en was verknocht
aan zijn pijp. Niet voor niets
heette hij ‘oop’ of ‘opa pijp’ voor
zijn drie kleinkinderen en achterkleinkind. Op zijn vertrouwde plekje, in de stoel voor het
raam, achter zijn krant, hielden
de buren hem in de gaten. “Zou
er iets met de oude Blok zijn?”
vroegen ze zich af als hij er niet
zat. Het was zo’n mooi en vertrouwd beeld.

Ook op ander vlak was Dick
Blok maatschappelijk erg actief. Zo bezorgde hij zeker
twintig jaar, tot zijn 80e, Tafeltje Dekje maaltijden in het
dorp. Daarnaast zat hij in het
bestuur van bejaardenhuis De
Kuijer, net zoals zijn vrouw dat
voor hem deed. Heel trouw.
Na haar overlijden, ruim tien
jaar geleden, was er een groot
gemis, maar desondanks had
dhr. Blok geen moeite met alleen zijn. Hij kon intens genie-

zakelijk leider en programmaleider communicatie van het
online platform NieuwWij, een
sociale onderneming gericht
op het verbinden van verschillen binnen de samenleving.
Elkaars verschillende identiteiten zien, erkennen en inzetten
ten gunste van de samenleving
dat is de inzet. En dat via publicaties en methodieken voor
docenten, studenten, werkgevers, werknemers, bestuurders
en ambtenaren. Enis Odaci wil
de dialoog aangaan en bruggen
bouwen. “Misverstanden komen vaak voort uit onwetendheid. Ik heb ervaren dat achter
onze uiterlijke verschillen vaak
dezelfde zorgen, dromen en
verwachtingen schuilgaan. Taal
is hierbij de weg. Het is het ven-

Blok van het pad. Hij wordt gemist.

ster naar je ziel. Als ik wil, kan
ik hier in één minuut een nare
sfeer creëren”, zegt hij. “Dat is
de kracht van woorden. Het
omgekeerde kan ook. Dat doe
ik met mijn woorden en met
mijn blik. Ik kan veiligheid creëren, ik kan iemand bedanken
of complimenteren of de ander
uitnodigen om iets van zichzelf
te laten zien. Zo krijg je een
dialoog en leer je het verhaal
van de ander kennen.” Het was
een mooi betoog van een man
met een missie!
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Liefde gaat door de maag!

Hartvlaai € 11,30
Hartvlaaitje € 2,45
Hartgebakje € 2,35
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

4 - G A N G E N
C H E F ’ S
M E N U
€ 3 7 , 5 0

1 4 – 1 7
F E B R U A R I
2 0 1 9

Noordereinde 129 • ’s-Graveland • 035 656 1661

3D-printing bij het Repair Café
Iedere eerste woensdag van de
maand zijn drie handige vrijwilligers in de weer met schroevendraaier en tang. In het gebouwtje achter de Katholieke
kerk in Kortenhoef, het Achterom, worden defecte koffiezetters, lampen, stofzuigers en
andere huishoudelijke spullen
gratis gerepareerd. Per middag
worden gemiddeld zo’n vier defecten apparaten aangeboden
waarvan 75% gerepareerd weer
de deur uitgaan. Behalve dat
het Repair Café kapotte spullen
een nieuw leven inblaast, biedt
het ook de mogelijkheid om
samen met buurtgenoten een
kopje koffie of thee te drinken
en gezellig bij te praten.
Een groot assortiment aan gereedschap wordt ingezet om de
defecte spullen weer werkend
te krijgen. Niet altijd even gemakkelijk omdat sommige
producten niet of heel moeilijk
te demonteren zijn. Fabrikanten gebruiken soms bijzondere
schroeven die alleen met speciaal gereedschap of zelfs helemaal niet te verwijderen zijn.
Ook losse onderdelen zijn niet
of nauwelijks verkrijgbaar.
Zo overkwam mevrouw van
der Pauw dat ‘t knopje van
haar dimmerschakelaar afbrak
en ze haar lamp niet meer aan
en uit kon doen. De complete
lamp inclusief dimmerschakelaar werd ter observatie aan-

geboden aan het Repair Café.
Al gauw werd duidelijk dat de
schakelaar niet meer gemaakt
kon worden door het ontbreken van onderdelen. Met behulp van een 3D-printer is het
ontbrekende knopje uitgeprint
en bevestigd op de dimmer.
3D-vormgever Guido Dirven
vertelt: “Voordat de 3D-printer kan printen, moet eerst
een 3D-model gebouwd worden met speciale software. Elk
hoekje of ribbeltje wordt opgemeten en ingevoerd in de computer. Vervolgens wordt er een
kunststof draad bij de printkop
verhit en vloeibaar gemaakt.
Ventilatoren zorgen ervoor dat
de kunststof draad op het juiste moment afkoelt en aan de
vorige laag hecht. Laag voor
laag wordt zo het model opgebouwd.”
Mevrouw van der Pauw kan
weer lezen bij haar lamp en
komt zeker weer een keer langs
als er iets te repareren valt. We
hopen met ‘t Repair Café de
hoeveelheid grondstoffen en
energie die nodig is om nieuwe
producten te maken, te beperken. Evenals de CO2-uitstoot.
Bovendien willen we laten zien
dat repareren leuk is en vaak
heel makkelijk. Kom het ook
eens proberen!

Restaurant Vlaar trapt 10-jarig jubileum af met nieuw menuconcept
’s-Graveland, 7 februari 2019
- Restaurant Vlaar uit ’s-Graveland lanceert vandaag een
nieuw menuconcept: het seizoensmenu van de chef. Stel
zelf je 3- of 4-gangen menu
samen uit de à la carte gerechten voor slechts € 37 voor
3-gangen en € 45 voor 4-gangen. Aanleiding is het 10-jarig
jubileum van het Gooische
restaurant. Arlo Vlaar nam in
juli 2009 het voormalig Wapen
van Amsterdam over aan het
Noordereinde in ’s-Graveland
en toverde het om tot het hedendaagse gastronomische restaurant Vlaar dat inmiddels tot
de top van culinair Nederland
behoort.
Arlo Vlaar: “Onze gasten laten zich graag verrassen met
het inmiddels bekende surprise menu. Toch willen mensen
soms ook graag zelf kiezen.
Vandaar dat we als aftrap van
dit feestelijke jubileumjaar onze
à la carte gerechten nu ook als
aantrekkelijk 3- of 4-gangen
keuzemenu aanbieden.” Kijk
hier voor meer info over het
nieuwe seizoensmenu.
Basis is de Franse keuken met

een modern accent. De witte
brigade staat sinds 3 jaar onder leiding van chef Danny
Rijs (31, woonachtig in Nederhorst den Berg). Danny’s
stijl kenmerkt zich door naar
het seizoen te koken, op een
creatieve en vernieuwende manier. Alles is huisgemaakt en
er wordt uitsluitend gewerkt
met verse, pure en duurzame
kwaliteitsproducten waaronder
kruiden, eetbare bloemen en
groenten uit eigen moestuin in
Ankeveen. De wijnkaart biedt
een uitgebreid en kwalitatief
assortiment wijnen.
De afgelopen 10 jaar is er veel
veranderd. Het culinaire niveau van de gerechten is flink
gestegen, het interieur en terras
zijnvolledig gemoderniseerd,
het restaurant is uitgegroeid
tot een Gooische hotspot voor
de (business) lunch en 7 dagen
per week voor lunch en diner
geopend, er is een nieuwe privéruimte toegevoegd (de Tasting Room) voor live cooking
en private dining met een terras aan het water, het rijksmonumentale pand is gerenoveerd
en er zijn door de jaren heen

unieke evenementen georganiseerd waaronder Mathilde
Santing sings Sinatra, en recent
het Music & Dinner event met
Michiel Borstlap in het kader
van beroemde filmmuziek.
Restaurant Vlaar ligt centraal
in Nederland in het landelijke
’s-Graveland naast Hilversum
en is dagelijks open voor lunch,
vergaderen en diner.

Kom in actie bij vermoedens
van huiselijk geweld
Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog steeds
op grote schaal voor. Bewustwording en in actie komen
is belangrijk. Om hier extra
aandacht voor te vragen en op
mensen op te roepen in actie
te komen bij vermoedens van
huiselijk geweld en kindermishandeling is de landelijke
campagne ‘Het houdt niet op,
totdat je iets doet’ gestart.
Huiselijk geweld en kindermishandeling is één van de grootste geweldsproblemen in Nederland. De gevolgen zijn groot
en vaak levenslang merkbaar.
Mensen uit de directe omgeving van slachtoffers van huiselijk geweld vermoeden vaak
dat er iets mis is. Uit een recente peiling in opdracht van de

ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
en Justitie en Veiligheid (JenV)
blijkt dat drie op de tien mensen hun vermoedens alleen
met hun partner bespraken of
dat ze hier helemaal niet over
spraken. De nieuwe campagne
wil mensen aansporen om een
eerste stap te zetten bij vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling. De campagne focust zich de komende
maanden op kindermishandeling. Later dit jaar komen
ook ouderenmishandeling en
partnergeweld aan bod. De
website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl helpt mensen met
advies hoe ze in actie kunnen
komen.
Heeft u een vraag of hulp nodig,
bent u bezorgd over iemand of

wilt u weten wat u kunt doen?
Kijk op www.veiligthuisgv.nl of
bel 0800-2000 (gratis)
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Ook op
Facebook,
met honderden
views, likes, enz.

Blijspel op Friese avond
De Friese Vereniging ‘Frysk
en Frij’ voor Gooi- en Eemland organiseert zaterdag 16
februari een Friese avond in de
grote zaal van woondienstencentrum Nieuw Kerkelanden,
Franciscusweg 137 te Hilversum. De voorstelling begint om
20.00 uur, de zaal is open vanaf

19.15 uur.
Op deze Friese avond komt
de toneelvereniging ‘De Lytse
Komeedzj’ uit Drachten. Zij
brengen een blijspel in vier bedrijven voor het voetlicht met
de titel ‘Bankgeheim’ in het
Fries geschreven door J. Hemmink-Kamp. Om te genieten

van het blijspel is het wenselijk
dat men het Fries enigszins kan
verstaan.
Belangstellenden, leden zowel
als niet-leden, zijn van harte
welkom. De toegangsprijzen
zijn voor leden € 10,00 en voor
niet-leden € 15,00.

Wijdemeren
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Gezocht:
duurzame huizen

Volg ons ook op:

#mooiwijdemeren
@jebentkortenhoeverals

NLdoet
Heb jij je al aangemeld voor NLdoet?
Er worden nog vrijwilligers gezocht voor
onder andere groot onderhoud aan het
pand van scouting Klaas Toxopeus in
Kortenhoef en de high-tea en bingo bij de
Beukenhof in Loosdrecht. Aanmelden via
www.nldoet.nl.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Op vrijdag 15 februari is het weer zo ver:
warmetruiendag. We gaan op deze dag energieverspilling te lijf door de verwarming lager
te zetten en energiebesparingssuccessen te
delen. Meedoen is simpel: zet de verwarming
lager, trek een warme trui aan en bespaar gezellig en comfortabel 6% energie - en dus 6%
CO2 - per graad!

Belastingaanslag eind
februari in de bus
Rond 20 februari 2019 kunt u de
jaarlijkse aanslag gemeentelijke
belastingen verwachten. Bent u
aangemeld bij ‘MijnOverheid’ dan
krijgt u uw aanslag alleen digitaal en
niet per post.
Belastingen SWW is de organisatie die
de belastingaanslagen verzorgt. Dit jaar
verloopt het telefonisch contact over de
aanslagen via de gemeente Stichtse Vecht.
Als u vragen heeft over uw aanslag belt u
het telefoonnummer 14 0346. We proberen

alle vragen binnen twee weken te
beantwoorden.

Vragen of bezwaren?
Bent u van mening dat de WOZ-waarde
verkeerd is? Dan kunt u dit eenvoudig
telefonisch aan ons doorgeven. Als blijkt
dat wij uw WOZ-waarde onjuist hebben
vastgesteld, dan passen we dit graag voor
u aan. Wij adviseren om geen gebruik te
maken van zogenaamde ‘no cure no paybedrijven’ die namens u bezwaar kunnen
maken. Dit brengt vaak onnodig kosten met

>

zich mee, voor u en voor Belastingen SWW.
Deze kosten moeten uiteindelijk
opgebracht worden door u als
belastingbetaler.

Kwijtschelding
Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u,
onder voorwaarden, volledige of
gedeeltelijke kwijtschelding vragen van
gemeentelijke belastingheffing.
Vraag hiervoor een formulier aan bij BSWW
via 14 0346 of info@belastingensww.nl.

Denk mee over nieuwe burgemeester
Met het beëindigen van de
Arhi-procedure vervalt het waarnemerschap van burgemeester Ossel.
Daarom zijn we op zoek naar een
vaste burgemeester. Een burgemeester die goed bij onze gemeente past.
Welke focus moet hij of zij hebben?
Dat willen we graag van u weten
De gemeenteraad van Wijdemeren is benieuwd welke eigenschappen u belangrijk
vindt voor een burgemeester. Moeten we
op zoek naar iemand die jong en verfrissend is, een verbinder of iemand met een
regionaal en nationaal netwerk? Laat het
ons voor maandag 18 februari weten via
www.wijdemeren.nl/profielschetsburgemeester.
Hier kunt u drie eigenschappen aanvinken
die u het belangrijkst vindt.
De uitkomsten van het onderzoek worden

opgenomen in de profielschets voor de
nieuwe burgemeester.

Procedure
Op donderdag 14 maart komt Commissaris

Warmetruiendag

van de Koning Arthur van Dijk naar
Wijdemeren voor een extra buitengewone
raadsvergadering om de profielschets vast
te stellen. De vacature staat open van 27
maart tot 17 april 2019.

Bomen Mr. Kremerschool

In het najaar van 2019 wordt het park aan
de Eksterlaan en de groenstrook achter de
Mr. Kremerschool in Nederhorst den Berg
opnieuw ingericht. Daarom kappen we in de
week van 18 februari een aantal bomen. Veel
van de bomen in de groenstrook zijn al ziek,
afstervend of dood. Om te voorkomen dat zij
een veiligheidsrisico vormen als ze straks weer
in het blad staan, worden ze nu al gekapt. De
komende maanden maken we samen met
omwonenden een ontwerp voor de groenstrook en het park.
>

Inloopavond bomen

Op donderdag 14 februari is er vanaf 19.30
uur een inloopavond over de bomenkap in
Kortenhoef en Oud-Loosdrecht. Onderwerp
van gesprek zijn de locaties waar meerdere
bomen moeten worden gekapt, zoals de
Elbert Mooijlaan, Horndijk, Vuntusplein en
Oud-Loosdrechtsedijk. Tijdens de avond kunt
u meer informatie krijgen over de reden van
de kap en meedenken over de boomkeuze en
locaties van de herplant. Locatie: gemeentewerf, De Kwakel 40 in Kortenhoef.
>

Collectieve energie

De energiecoöperatie Wijdemeren is op
zoek naar de laatste participanten voor het
collectieve zonneproject in Kortenhoef. Wilt u
investeren in lokaal opgewekte, 100% groene
stroom? Doe dan mee. De zonnepanelen
liggen op het dak van Sporthal De Fuik,
Cultureel Centrum Kortenhoef en Scouting
Klaas Toxopeus. Beschikbaar voor huurders
en woningeigenaren met de postcodes: 1241,
1243, 1244, 1394, 1231. Meer informatie? Kijk
op www.energiecooperatiewijdemeren.nl.

Wijdemeren
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Gezocht: duurzame huizen
Bent u aan de slag geweest met het
duurzaam maken van uw huis? Door
isolatie, zuinige HR-ketels of het
gebruik van natuurlijke materialen?
Meld u dan aan voor de Wijdemeerse
editie van de Duurzame Huizenroute.
Van 30 maart tot 7 april is de Wijdemeerse
Week van de Duurzaamheid. Onderdeel van
deze week is de Duurzame Huizenroute. Om
zo veel mogelijk mensen te inspireren zijn we

op zoek naar inwoners die bezig zijn geweest
met het duurzaam maken van hun woning.

Duurzaam stappenplan
Alle kennis en ervaring op het gebied van
duurzaam wonen is welkom. Ook als u net
bent begonnen met verduurzamen kunt u
meedoen aan de Duurzame Huizenroute.
Voor inwoners die zich willen oriënteren, is
het waardevol om van u te horen hoe uw
stappenplan eruitziet en wat uw ervaringen tot
nu toe zijn.

Fitheidstest voor senioren
Om de gezondheid van senioren in
Wijdemeren te bevorderen is het project Vitaal Wijdemeren gestart. Het
project begint met een fitheidstest in
Nederhorst den Berg en Kortenhoef.
In navolging van Loosdrecht kunnen
senioren uit Nederhorst den Berg,
Ankeveen, Kortenhoef en ’s-Graveland nu
ook eenmalig meedoen aan de fitheidstest.

De testen vinden plaats op zaterdag 23
maart in sporthal De Blijk in Nederhorst
den Berg en op zaterdag 6 april in sporthal
De Fuik in Kortenhoef. Het is bedoeld voor
inwoners tussen de 67 en 75 jaar, maar ook
mensen net buiten deze leeftijdscategorie
zijn van harte welkom.

Metingen
De fitheidstest bestaat uit een aantal onder-

Meld u aan
Aanmelden kan via
www.wijdemeren.nl/duurzamehuizenroute.
Geef hierbij aan welke maatregelen u
genomen heeft en wanneer u beschikbaar
bent in de periode van 30 maart tot 7 april. In
overleg kiezen we een geschikt moment in
deze week waarop geïnteresseerde bezoekers
(zij dienen zich vooraf aan te melden) samen
met u en een energiecoach van de energiecoöperatie Wijdemeren uw woning kunnen
bezichtigen.
delen die onder andere lenigheid, reactiesnelheid en bloeddruk meten. Ook is er een
arts aanwezig die, zo nodig, medisch advies
kan geven. Na afloop van de test worden de
resultaten doorgesproken en volgt een persoonlijk beweegadvies.

Beweegprogramma
Hierna kunnen deelnemers een beweegactiviteit kiezen die past bij hun interesses.
Een van de mogelijkheden is het beweegintroductieprogramma dat gaat starten

in Nederhorst den Berg en Kortenhoef.
Deelnemers kunnen hierbij in tien weken
kennismaken met verschillende vormen van
bewegen, sport en spel.

Aanmelden of vragen
Aanmelden voor de fitheidstest kan tot
begin maart via www.teamsportservice.nl.
Bij vragen kunt u contact opnemen met
Eduard van Winsen via
evanwinsen@teamsportservice.nl of
06 53 47 98 74.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen bijgebouw en
plaatsen poort (01.02.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- Zuidereinde 132: plaatsen dakopbouw (24.01.19)
- Zuidereinde 167: vergroten dakkapel en wijzigen kozijn
(30.01.19)

Kortenhoef

- Emmaweg 82: restaureren woning (28.01.19)
- Kortenhoefsedijk 1: plaatsen dakkapel (29.01.19)

Loosdrecht

- Berkenlaan 19: intern wijzigen constructie (24.01.19)
- Carl Heinrich Knorrlaan 91: plaatsen erfafscheiding en
veranda (02.02.19)
- Golfslag 18: plaatsen dakkapel (31.01.19)
- Golfslag 20: plaatsen dakkapellen (04.02.19)
- HoekTrekpad en Bloklaan: maken uitweg (24.01.19)
- Jan Steenlaan 8: uitbouwen woning en plaatsen
dakkapellen (01.02.19)
- Laan van Eikenrode 51: verbouwen en uitbreiden
schoolgebouw (26.01.19)
- Schouw 6: plaatsen stallingsruimte (26.01.19)

Nederhorst den Berg

- Vreelandseweg tegenover 70d: plaatsen gedenkteken
(03.02.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.
> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 75a: afwijken van bestemmingsplan
voor gebruik bouwwerken en gronden voor bedrijven
categorie 1 en 2 (06.02.19)

Breukeleveen

- Herenweg 20a: bouwen woonhuis (29.01.19)

Kortenhoef

- Curtevenneweg 2: plaatsen windreductievleugels
(05.02.19)
- De Kwakel 24: uitbreiden woning (05.02.19)
- Zuwe naast 20: plaatsen toiletvoorziening strandje
Zuwe aan Wijde Blik (05.02.19)

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: plaatsen damwand (25.01.19)

> Weigering omgevingsvergunning
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elektronisch raadpleegbaar is.
De bestemmingsplannen Het Wijde Blik 2004 en Dorpscentrum Oud-Loosdrecht (2009) zijn, met ingang van 14
februari 2019, in gescande vorm, te raadplegen op www.
ruimtelijkeplannen.nl.
Het betreft de geldende bestemmingsplannen die
respectievelijk in 2005 en 2009 zijn vastgesteld. Er is dus
geen sprake van een nieuwe regeling.

’t Jagerspaadje, plaatsen woonwagens van 15 april tot
en met 1 mei 2019
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team
Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen.
Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog
meegewogen worden in de besluitvorming.

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 48: plaatsen beschoeiing (28.01.19)
- Trekpad 1: plaatsen blokhut voor drie maanden per jaar
(04.02.19)
>

Verlenging beslistermijn

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

’s-Graveland
- Zuidereinde 107 achter het fietspad: plaatsen bronzen
beeld

Loosdrecht

- ’s-Gravelandsevaartweg en eiland de Meent: vervangen
oeververdediging

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

Burgemeester en wethouders hebben een melding
Activiteitenbesluit ontvangen van de volgende bedrijven:

Ankeveen
- Trapgans 4a: veranderen van bedrijf (02.02.19)

Loosdrecht

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 1: vervangen van de bestaande
gasregelinstallatie (29.01.19)

Festiviteiten

> Verleende vergunningen/
> Verkeersbesluiten
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
Kortenhoef

’s-Graveland
- Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken BV,
bouwplaatsinrichting grasveld Kininelaantje hoek
Zuiderinde achter nummer 149, van 11 februari tot en
met 10 mei 2019 (05.02.19)
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
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

Kennisgeving incidentele
festiviteiten
>

Nederhorst den Berg

Loosdrecht

- Machineweg 53: veranderen van het bedrijf (29.01.19)

- Tennisvereniging De Rading, ’t Jagerspaadje 22,
baanverlichting na 23.00 uur op 12, 19 en 26 april en
10, 17, 24 en 31 mei 2019
- Hilversumsche Mixed Hockey Club, ’t Jagerspaadje 24,
muziek op 2e Pinksterdag 9 juni 2019

Voor meer informatie over een melding Activiteitenbesluit kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer (088)
63 33 000.
U kunt nog geen bezwaar maken tegen een melding.
> Bestemmingsplan Het Wijde
Blik 2004 en Dorpscentrum
Oud-Loosdrecht

Sinds 1 juli 2018 is de verplichting om iedere tien jaar
een nieuw bestemmingsplan vast te stellen komen te
vervallen (art. 3.1a Wro) indien het bestemmingsplan

Verkeer

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten
>

Loosdrecht
- VOF M. de Weijer, parkeerterrein sportvelden

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.

- Èlbert Mooylaan/Gabrïelgaarde t.h.v. huisnr. 7:
opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
verband met omstandigheden belanghebbende.
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

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

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

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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Natuur

Natuurmonumenten zoekt beheervrijwilligers op de forten
Steek jij graag de handen uit
de mouwen? Ben jij een echt
buitenmens met hart voor
cultureel erfgoed? En woon jij
in de Vechtplassen? Dan is de
functie van beheervrijwilliger
op de forten iets voor jou!
In de beheereenheid Vechtplassen van Natuurmonumenten
liggen maar liefst zeven forten,
behorend tot de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling
van Amsterdam. Dit voorjaar
start Natuurmonumenten een
nieuwe vrijwilligersploeg, die
gaat helpen bij het groenonderhoud op de forten.
Wat ga je doen?
Samen met de andere vrijwilligers draag je bij aan de instandhouding en beleving van onze

zeven forten en beide waterlinies. Dat doe je onder ander
door te maaien, maaisel van de
hellingen te harken, te snoeien en onkruid te verwijderen.
Maar je houdt je ook bezig met
kleine onderhoudsklusjes als
scharnieren smeren, schilderen, hekje maken, etc.
Wie zoeken we?
Natuurmonumenten
zoekt
mensen die op woensdag van
10.00 tot 16.00 uur aan de slag
willen op één van onze forten.
Je kunt met een bosmaaier en/
of andere machines omgaan of
vindt het leuk om dit te leren.
Wat kun je verwachten?
Je gaat deel uitmaken van een
leuk team (ca. 7-10 personen).
Natuurmonumenten
zorgt

voor geschikte kleding en je
kunt jouw reiskosten declareren. Indien nodig verzorgen wij
een cursus, waarin je leert om
veilig om te gaan met machines
en gereedschap. Daarnaast organiseert Natuurmonumenten
elk jaar een vrijwilligersuitje.
Om de forten van Natuurmonumenten beter te leren kennen, nodigen we je bovendien
uit om mee te lopen met één
van onze rondleidingen.
Aanmelden
Heb je interesse voor de functie van beheervrijwilliger op de
forten? Of heb je nog vragen
hierover? Neem contact op
met Fokke de Vries, beheerder
forten, f.devries@natuurmonumenten.nl.

Succesvolle familie en vrienden
kaartavond
Voor de 9e keer organiseerden
Willem en Gerrie van Rijn een
kaartavond voor familie en
vrienden. Negen jaar geleden
werd deze kaartavond bij hen
thuis gehouden, toen nog op de
Ireneweg. De meubels werden
verwijderd en het huis werd
omgetoverd tot een kaartclubhuis waar wel 40 kaarters konden spelen. Het was zo’n succes
dat steeds meer mensen mee
wilden kaarten. Daarom wordt
sinds acht jaar de kaartavond
gehouden in het clubgebouw

van de Plassenjagers. Alhoewel plezier en gezelligheid het
allerhoogst in ‘t vaandel staan,
zijn er bekers te winnen voor
hartenjagen en klaverjassen.
Dit jaar werd het hartenjagen gewonnen door Alex de
Haan. Hij werd op de hielen
gezeten door Jos Luijer, maar
Alex mocht zich met 1 puntje verschil tot koning van het
hartenjagen laten kronen! De
grote wisselbeker voor het klaverjassen ging naar Afra van
Wettum. Afra die last minute

werd gebeld omdat een klaverjasser zich had afgemeld, werd
de grote winnaar. Hetzelfde gebeurde vorig jaar met Joost Haselager die ook lastminute werd
’ingevlogen’.
Het is de leukste spelletjesavond van het jaar. Wat een
prachtig initiatief om vrienden
en familie te verenigen. Zij kijken alweer reikhalzend uit naar
de editie 2020!

Cursus ‘Baby in huis’ voor
kersverse ouders
De eerste maanden met een
baby kom je voor allerlei nieuwe situaties te staan. Leuk en
tegelijkertijd ook spannend.
Wat heeft mijn baby nodig?
Doe ik het wel goed? Hoe pakken andere ouders dit aan?
Speciaal voor kersverse ouders
biedt Jeugd en Gezin Gooi en
Vechtstreek de cursus Baby in
huis.
Baby in huis is bedoeld voor
ouders van kinderen tussen de
4 weken en 4 maanden oud.
Tijdens de cursus ontvang je
informatie over de ontwikkeling van je baby en hoe je deze
kunt stimuleren. Ook krijg je
tips over het herkennen van
kleine signalen bij je kind en
hoe je daarop kunt inspelen.
Hoe sluit je aan bij het ritme

van je kind, qua slapen, voeding en huilen? Verder is er
ruimte voor het bespreken van
de beleving van het ouderschap
en het delen van ervaringen
met andere ouders. Dat geeft
vaak herkenning en zelfvertrouwen. Dat is fijn voor jezelf
en ook voor je kind.
Start in maart
De cursus start 11 maart in
Huizen (Holleblok 2A) en
vindt plaats op vier opeenvolgende maandagen tussen 10.00
en 12.00 uur. Aan het volgen
van deze cursus zijn geen kosten verbonden. Ouders uit de
hele regio Gooi en Vechtstreek
zijn welkom. Kom indien mogelijk beiden, zodat je samen
kunt toepassen wat je hebt geleerd. Ook je baby is van harte

welkom, die kun je evt. na afloop nog even wegen.
Aanmelden en informatie
Voor informatie en aanmelden
kun je terecht op de website
van Jeugd en Gezin Gooi en
Vechtstreek: www.jggv.nl (cursussen). Ook kun je bellen naar
035 69 26 350 of een mail sturen naar cursussen@jggv.nl.

KOPIJ AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL

Opening GGD soa-poli op
Valentijnsdag
Op de toepasselijke datum 14
februari, Valentijnsdag, start
GGD Gooi en Vechtstreek een
soa-poli aan de Burgemeester
de Bordesstraat 80 in Bussum.
De soa-poli biedt hulpverlening en advies over seksueel
overdraagbare aandoeningen
(soa’s), anticonceptie en seksualiteit.
De soa-poli is bedoeld voor
jongeren, sekswerkers, mannen
die seks hebben met mannen
(MSM), en slachtoffers van
seksueel geweld. Het aantal
jongeren dat zich laat testen op
soa’s is in onze regio lager dan
in andere regio’s van het land.
Met het aanbieden van een gratis testmogelijkheid in Bussum
verlaagt de GGD de drempel
om zich te laten testen. Het
anoniem en kosteloos testen is

voor jongeren een belangrijke
reden om zich bij een GGD te
melden.
Op de soa-poli zijn gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam. De verpleegkundigen
bekijken in overleg met elke
bezoeker welke testen nodig
zijn, afhankelijke van de vraag
en de eventuele klachten. Een
afspraak voor een gesprek en
test kan gemaakt worden van
maandag tot en met vrijdag
tussen 08.00 en 17.00 uur via
088-0029910 (in samenwerking met GGD Flevoland). Of
online via www.ggdgv.nl. Een
verwijsbrief is niet nodig. De
GGD stuurt geen post naar het
huisadres. Ook is er geen contact met de huisarts als men dat
niet wil.

Peter en zijn muziekvrienden
Heb je zin in een leuk, fris klassiek concert, met levendige
muziekstukken in een intieme,
sfeervolle ambiance en uitgevoerd door enthousiaste musici, kom dan naar het concert
van ‘Peter en zijn muziekvrienden’. Dit vindt plaats op zaterdag 13 april, om 20.00 uur in
het oude kerkje van Kortenhoef
(Kortenhoefsedijk 168).
Tijdens het concert worden
werken uitgevoerd van Marcello, Sammartini, Vivaldi,
Paganini, J.S. Bach, Schubert,
Tchaikovsky en J. Williams. De
musici zijn: Eva Albiar Aliaga

(hobo), Eleonora Semjonova
(piano), Christiaan de Jong
(gitaar), Peter de Cocq (viool),
Philip Smet (viool), Mirjam
van der Maas (altviool), Margriet Lambour (cello) en Kees
Jan Boerman (viool en sopraan/altblokfluit).
Toegang: € 7,50. Kaartverkoop bij voorkeur online via
pdecocq@hetnet.nl of aan de
zaal (geen pin aanwezig). Na
afloop is er een mogelijkheid
voor een ‘Meet & Greet’ met de
musici.
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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

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

Volleybal Vereniging Nederhorst trots op trainers
Afgelopen week hebben maar
liefst zes trainers van VV Nederhorst hun trainersdiploma
– VT2 – behaald! Zeer trots
zijn wij op deze bevlogen trainers die wekelijks, vaak twee
keer per week, naar de sporthal
komen om onze jeugd te trainen. Nu dan ook nog mét diploma op zak. Van harte gefeliciteerd Helga Jansen, Carlijn
Schutte, Maarten Jansen, Anita
van den Bosch, Leon ten Barge
en Ray Verzijden. Deze laatste
staat helaas niet op de foto. Hij
had zijn proefexamen reeds
dermate goed gedaan dat hij
zijn diploma al eerder behaald
heeft (topper!).
Daar waar de jeugd zich gelukkig prijst met voldoende goede
trainers, zijn we voor de seni-

oren nog op zoek. Dus heb jij
verstand van volleybal en vind
je het leuk je kennis over te
brengen op anderen? Kom eens
bij ons langs in de sporthal of
neem contact op via commu-

nicatie@vvnederhorst.nl voor
meer informatie. Ervaring met
trainen geven is niet noodzakelijk. In overleg kan een cursus
of opleiding gevolgd worden.

Spiegelplasloop zondag 17 maart
www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

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

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

AGV deelname in
Wilnis
Door: Jolanda Gons
Het had wat voeten in aarde
qua organisatie en voorbereiding, maar het is gelukt; zaterdag 9 februari kwamen er drie
teams in actie tijdens de voorronde voor de drie-/vierkamp
turnen in Wilnis. Voor juf Els
Meijer, de voor de eerste keer
de turnsters heeft begeleid,
was dit stiekem een beetje
spannend. Maar de zenuwen
waren niet nodig, de teams
waren in de lessen goed voorbereid.
In de ochtend tijdens de categorie vierkamp 6-8 jaar deed
team Nederhorst 1 haar best
op de mat, bij de sprong, aan
de brug en op de balk. Jana,
Karlijn en Luzie namen dit jaar
voor het eerst deel aan de wed-

strijd, en hebben stralend laten
zien dat zij ervan genoten, aangemoedigd door familie en bekenden. Zij hebben de 8e plaats
behaald.
Team Nederhorst 2 en 3 namen
in de middag deel aan de vierkamp 9-11 jaar. Ook zij hebben
onder aanmoediging van familie en vrienden geturnd op
de mat, de sprong, de brug en
de balk. Eline, Evelien, Manon,
Marit, Uma en Carlijn (Nederhorst 3) lieten een mooie
presentatie zien en haalden de
7e plaats. Voor Dania, Anouk,
Yinte, Senna, Sabine en Sophie
was het de eerste keer dat zij
deelnamen in de groep 9-11
jaar, en voor Yinte zelfs aan een
wedstrijd. Zij voerden de oefeningen allemaal zo goed uit dat
zij de derde plaats hebben be-

“De Spiegeplasloop is niet alleen een mooie en gezellige
loop, maar heeft ook een snel
parcours”, dat is de mening van
veel hardlopers die jaarlijks
meedoen aan de Spiegelplasloop in Nederhorst den Berg.
Het evenement dat deel uit
maakt van de Top Tien lopen
in de Gooi en Vechtstreek is inmiddels een begrip op de hardloopkalender.
Op zondag 17 maart organiseert de Bergse Runnersclub
het evenement voor de 11e
keer. Het hardlooprondje om
de Spiegelplas is populair bij
hardlopers in midden Nederland. In 2018 stonden er ruim
400 hardlopers aan de start van
de Seneca Formulierenserver
Spiegeplasloop. Naast de 10
km wedstrijd en prestatieloop,
biedt het evenement ook een
5 km recreatieloop en is de
jeugdloop (voor kinderen tot
en met 12 jaar) een belangrijk
onderdeel op het loopprogramma.
Het evenement is gezellig en
laagdrempelig en is in trek bij
prestatie en wedstrijdlopers.
“Dankzij sponsoren Senecahaald, en ook mee mogen doen
aan de regionale finale, in april!
Een leuke extra voor juf Els.
Met dank aan (voormalig juf)
Tiny voor de bijdrage als jurylid, de vereniging heeft juryleden nodig om deel te mogen
nemen aan wedstrijden. En
lieve ouders en familie, wat
geweldig dat jullie erbij waren,

formulierenserver, Arens makelaars, Energy control en
Thuizbij kinderopvang is het
mogelijk om een loop te organiseren voor prestatie en
wedstrijdlopers”, zegt Martin
van Wijk, voorzitter van de
evenementenorganisatie van
de BRC. “We willen een evenement dat aantrekkelijk is voor
alle categorieën hardlopers.”
Lucas Nieuweboer vestigde in
2018 een nieuw parcoursrecord. De 24-jarige toploper uit
Heemstede noteerde op het
door de atletiekunie gecertificeerde snelle parcours rond
de spiegelplas, een tijd van 30
minuten en 51 seconden. Lucas
Nieuweboer is enthousiast over
de Spiegelplasloop. Aan Louran van Keulen van Run2day
Hilversum, die het deelnemersveld voor de wedstrijdloop regelt, liet Nieuweboer weten dat
hij graag zijn titel in Nederhorst den Berg wil verdedigen.
Regiotopper Cas Lutz (lid van
Team MILA Hilversum) werd
vorig jaar knap tweede. De Hilversummer meldde graag sportieve revanche te willen nemen.
Bij de dames ging in de editie
van 2018 de winst naar Mirondanks overvolle tribune en
lange wachttijden, dit is echt
een steun voor de meisjes! En
dan nu voorbereiden op de
finale, en voor de recreantenwedstrijd later in het seizoen.

jam Koersen. De Hilversumse
marathonloopster is eveneens
lid van Running-team MILA
Hilversum (MILA: Midden
en lange afstand) en heeft net
als de rest van het team haar
deelname aan de Spiegelplasloop toegezegd. Daarmee is de
deelname van een flink deel
van de regionale top verzekerd.
Daartoe behoren ook de Bergse
talenten Rick Smits en Hielke
Hilberts. Voorinschrijven kan
via www.spiegelplasloop.nl
Op 23 juni organiseert de Bergse Runnersclub de A en S Financieel Adviseurs Sprinttriathlon. De BRC laat weten dat er
zich voor dat evenement al 260
sporters hebben aangemeld.
Door de overweldigende belangstelling betekent dat er nog
maar beperkt ruimte is voor
deelname.
Belangstellenden
worden geadviseerd zich tijdig
aan te melden. Meer informatie
is te verkrijgen via www.bergserunnersclub.nl
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Sport
Voetballen in Nederhorst

Nederhorst pakt verdiend punt bij Wasmeer
Door: Ad van Benschop
Nederhorst begon weer met
enkele invallers de wedstrijd
tegen Wasmeer. De Bergers
kwamen voortvarend uit de
startblokken. In de 11e minuut kwam Nederhorst terecht
op voorsprong. Lars Huussen
gaf een prima pass op Job van
Wijk, die mooi teruglegde op
Ryan Vrijhoef, die van dichtbij
de keeper kansloos liet (0-1) en
daarmee zijn eerste doelpunt in

Nederhorst 1 maakte. Nederhorst heerste op het middenveld en na enkele goede aanvallen werd het vlak voor rust
0-2. Thomas Grolleman kopte
de bal uit een corner uitstekend
in de linkerhoek.
Na rust gooide de thuisclub
vooral fysiek een schepje er
bovenop en dat resulteerde in
de 60e minuut in de 1-2. Een
aanval over rechts resulteerde
in een voorzet op de spits die
de bal keihard inschoot. Ne-

derhorst kwam er steeds moeilijker uit en in de 68e minuut
kwamen de Hilversummers
langszij. Na wat aarzelen in de
verdediging ging de bal er uiteindelijk toch in (2-2). Hierna
pakte Nederhorst de draad
weer goed op, hetgeen resulteerde in enkele corners, die
helaas zonder resultaat bleven.
Uiteindelijk een verdiend punt
voor een met veel inzet strijdend Nederhorst.

Senioren
Nederhorst 2 verloor met 1-0
de derby bij ‘s-Graveland. Een
gelijkspel zou de verhoudingen beter hebben weergegeven.
Wesley van der Helm voorkwam door op een fantastische
wijze een makkelijk gegeven
strafschop te stoppen een vroege achterstand. Ondanks enkele goede mogelijkheden bleef
de vlak voor rust opgelopen 1-0
overeind.
Nederhorst 4 won in een span-

Voetballen in ‘s- Graveland

’s-Graveland wint met 5-0 van vv De Dreef
Door: Marc Degekamp
Voor de tweede keer dit seizoen heeft ’s-Graveland een 5-0
overwinning geboekt. Bij rust
had het ondanks dat het niet
heel goed speelde een 2-0 voorsprong genomen, dankzij een
mooi schot van Paul Kwantes en
een kopbal van Jessy de Birk. Na
rust bouwde het de voorspong
uit en stond er na 90 minuten 5-0 op het scorebord door
treffers van Tim Brug, Jimmy

Reijnders en Roland Haselager.
Senioren
Het 2e speelde een matige wedstrijd, maar verdedigde met succes de enige treffer van aanvoerder Erik Heijnen vlak voor rust.
De beide 35+ teams boekten
een 3-3 gelijkspel. 35+1 deed
dat knap na een 0-3 achterstand
tegen Maarssen 35+1 en 35+2
maakte in de slotminuut gelijk
tegen medekoploper PVCV
35+2.

ZA2
De prestatie van verleden week
kon afgelopen zaterdag geen
vervolg gegeven worden door
ZA2 in de thuiswedstrijd tegen
SVM. De Maartensdijkers wonnen met 0-6.
VRouwen
Voor de tweede keer snoepte
VR1 een punt af van koploper
Woudenberg. Het kwam hierdoor weliswaar niet dichterbij, maar de kampioenskansen

blijven. Het werd 1-1; doelpunt
Kaylee Stoops.
Jeugd onder 19
JO19-1 kon voor de eerste keer
de krachten meten in de promotiepoule. Woudenberg JO19-1
leidde tot 20 minuten voor tijd,
maar het verdient een groot
compliment dat JO19-1 in de
laatste fase toch nog won. Sam
Torsing maakte fraai gelijk op
aangeven van aanvoerder John
Kerkhof en Jordi Hagen werd

Gijs van Rijn wint
NK driebanden
Bij het Nederlands Kampioenschap driebanden klein, dat
afgelopen weekend werd gespeeld in het Noord-Limburgse
Afferden, is Gijs van Rijn kampioen geworden in de hoofd-

eroen
Vikorn

klasse 3. Na 7 gespeelde rondes
bezette hij de eerste plek. Van
harte Gijs!

Winterfeest
Skislofjes

per heel gesneden

Jeroen’s
Speltkoeken
naturel of chocolade

nend treffen met 3-2 van TOG
4.
Jeugd
JO19-1 zijn de voorjaarscompetitie gestart met een ongelukkige nederlaag in en tegen
Loosdrecht. JO17-1 speelden
in een spannend treffen met
2-2 gelijk tegen Zuidvogels en
JO17-2 wisten net geen punt te
pakken. In de uitwedstrijd tegen SDO JO17-3 bleef het 3-2
voor de thuisploeg.
Info
Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook.

matchwinner na een mooie
voorbereidende actie van Stijn
van Huisstede.
JO19-2 kwam terug van 1-4 tot
3-4 tegen NVC JO19-2, maar
verder dan doelpunten van Nick
Schouten en Jeroen van Heumen kwam het helaas niet.
JO19-3 is nog ongeslagen in
2019. Zaterdag won het uit van
Hoogland JO19-6. Door doelpunten van Hielke Manten, Rogier van Wijk en Tom Erdman.
Doelman Abdirahman hield
met prachtige reddingen de nul.

Zoals beloofd hebben
wij in februari een leuke
actie voor ál onze klanten.
Namens ‘El Patron ‘ Wim
Hartenberg mogen wij jullie de hele maand korting
geven van 10% op álle
kantoor – en schoolartikelen…..!!!!
En als u dat wil pakken we
het óók nog voor u in !
Vanwege een niet helemaal volle lijn – lees ; wat
minder animo – hebben wij
bedacht om buiten de twee
Prijskleuren ,
de andere Kleurtjes óók
een prijsje te geven .
Tot ziens in de winkel !

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

Etienne
Boekhandel CW 76
Meenthof 26
Kortenhoef

weekblad
wijdemeren.nl
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Tafel vol glazen water
Door: Karin van Hoorn
Zaterdagavond, 9 februari. De
Dillewijn. Ankeveen. Blauwverlicht podium. Aan een statafel rechts staat cabaretier Pepijn
Schoneveld, Peppi (“Ik ben
gisteren 34 geworden”). Hij
bouwt iets. Cello-muziek vult
de zaal, het publiek ook. Waxinelichtjes maken dat iedereen
mooier en vrolijker lijkt. Links
op het podium een tafel vol glazen water.
Pepijn Schoneveld. “Ik ken
hem niet”, zegt een dame in
de lounge. Wereldberoemd
is deze jonge cabaretier ook
nog niet, (“Stante Pede” is zijn
derde show) maar de kennismaking bevalt goed. Hij is ontwapenend, snel, slim, grappig
en houdt je een zachtmoedige
spiegel voor. Zijn gedachten
vlinderen de zaal in en zorgen
voor voortdurende lachjes en

grinnikjes. Hij houdt je alert.
En steeds grijpt hij een glas
water en nipt eraan. Zware onderwerpen als ‘discriminatie,
vreemdgaan,
eenzaamheid,
rouw, hypochondrie, leven in
het nu’ buitelen luchtig over
elkaar heen, als zeepbellen, je
hoofd in.

stvakantie’. Ergens gebruikt hij
een equivalent van ‘De Paukenslagsymfonie’ van Haydn,
in een vergelijking tussen de
‘tringggg’ van een fietsbel, en
de ‘toeter van een scooter’. Zo!
Àls de zaal al een beetje afgedwaald was, dan is ze nu weer
bij de les. Zo bouwt hij ook een
spannend element in de show
door een verhaal te vertellen
over een visite aan de dokter

die hem vraagt zich uit te kleden. Hij verdwijnt achter een
gordijn en dan volgt een enorm
lange monoloog over hoe hij
zich uit zal kleden en of hij zijn
sokken aan zal houden.
Dat maakt de voorstelling
onderhoudend: Pepijn Schoneveld amuseert. Het bouwwerk dat ie aan het begin van
de voorstelling bouwt, wordt

aan het eind uitgelegd. Een
heel mooi eind. Maar wat die
tafel met zoveel glazen water
betekende, is mij ontgaan. Niet
erg. De Dillewijn heeft ons met
deze Pepijn Schoneveld een
zorgeloos avondje uit bezorgd.
Smaakt naar meer.
www.pepijnschoneveld.nl
Foto: Lady M Artistique

Zijn interactie met het publiek
is geweldig, al praat hij wel snel
en niet al te luid. Of je moet
jonge oren hebben. Af en toe
ontgaat je een grap, wat jammer is, want om je heen wordt
wèl gelachen. Een paar mensen
in de zaal spreekt hij letterlijk
aan, en dat doet ie goed, scherp
en intelligent. Het publiek doet
ook actief mee. Iemand loopt
de zaal uit omdat haar kind
ziek is. Peppi spreekt haar en
haar echtgenoot aan. Stiekem
vraag ik me af of dit erbij hoort.
Het klinkt wel heel spontaan!
Of hij laat zich even van de wijs
brengen door het woord ‘herf-

Film The Lion King in De Dillewijn Schubert en Brahms
Hoe leuk is het om in de voorjaarsvakantie naar de film te
gaan? Kom op woensdag 20
februari in De Dillewijn kijken
naar The Lion King. Aanvang
15.30 uur. Kaarten à € 5,50 via
www.dedillewijn.nl
Deze
onvergetelijke
Disney-klassieker
(Nederlands
gesproken) volgt de avonturen

van Simba, de zoon van Leeuwenkoning Mufasa. Simba is
een leeuwenwelp die niet kan
wachten om zelf koning te
worden. Terwijl hij geniet van
een onbezorgde jeugd in zijn
vaders koninkrijk, smeedt zijn
oom Scar samen met een groep
hyena’s snode plannen. Hij wil
zowel Mufasa als Simba uit de
weg ruimen en zo zelf de macht
grijpen. Helemaal alleen in de

woestijn moet Simba zien te
overleven, maar al snel komt
hij het hilarische stokstaartje
Timon en zijn hartelijke vriend
Pumbaa, het wrattenzwijn,
tegen. Samen gaan ze een zorgeloos leven tegemoet, ofwel
‘Hakuna Matata’. Dit avontuur
waarin moed, loyaliteit en
hoop samen komen, resulteert
in een tijdloos en onvergetelijk
verhaal voor alle leeftijden.

Fort Uitermeer start kinder escaperoom
Fort Evenementen opent
m.i.v. de voorjaarsvakantie
(16 februari) een kinder escaperoom in één van de Plofhuisjes bij Fort Uitermeer.
Het Kanon, zoals de kinder
escaperoom experience heet,
leert kinderen van 8 t/m 12
jaar de werking van een kanon
wat ooit op Fort Uitermeer
heeft gestaan. De opperkanon-

nier van het fort heeft namelijk
de hulp nodig van de kinderen
want er moet een testschot gemaakt worden en alle materialen zitten achter slot en grendel en hij is de sleutels kwijt.
Door middel van het oplossen
van allerlei puzzels en raadsels
hebben de kinderen één uur
de tijd om het ‘schot’ te lossen.
Het Kanon is te boeken op

woensdag, zaterdag, zondag
en in vakanties op alle dagen.
In de voorjaarsvakantie krijgt
iedereen 10% korting!
Vanaf het voorjaar komt er
ook een volwassen versie van
Het Kanon alsook een uitgebreid teambuilding programma binnen en buiten voor bedrijfs- en familie-uitjes.

in Nederhorst
Geen ander klassiek muziekstuk dat vernoemd is naar
een vis werd zo beroemd als
het Forellenkwintet van Franz
Schubert. Op zaterdagavond
9 maart wordt deze compositie ten gehore gebracht in de
knusse Willibrordkerk in Nederhorst den Berg.
Het stuk, tevens de titel van
één van Schuberts bekendste
liederen, vertelt echter het verhaal van een dichter die een
prachtige forel vrolijk stroomopwaarts ziet zwemmen. Een
handige visser, die het heldere
water vertroebelt met zand en
modder, vangt de nietsvermoedende vis. Bij de dichter
leidt dit schouwspel tot hevige
gevoelens van woede, onmacht
en verraad. Ondanks deze tragiek is de muziek van Schuberts Forellenkwintet tamelijk
zonnig, vertelt violiste Nadia
Wijzenbeek van het Amarone
Ensemble. “Van composities
van Schubert word je blij, maar
er zit ook diepte in. Dat maakt
zijn werken zo bijzonder. Het
is prachtig beeldende muziek:
je hóórt de vis duikelen. Ook
hoor je in het stuk een conversatie – een vraag- en antwoordspel – tussen de instrumenten.
Als luisteraar kun je het beste
lekker achteroverleunen en de
muziek met al zijn details over
je heen laten komen.”

Een goede voorbereiding is
daarom essentieel voor de violiste. “Dit stuk is rustiger, maar
daardoor veel moeilijker om te
spelen”, vervolgt Wijzenbeek.
“Die technische moeilijkheidsgraad wordt misschien niet
overal opgemerkt door het
publiek, maar de kleine details
maken deze muziek juist zo
verfijnd. Alle noten liggen als
het ware onder een vergrootglas.”
Ook speelt het ensemble het
pianokwartet van Johannes
Brahms. Dat belooft vuurwerk,
aldus de violiste. “Deze muziek grijpt je en sleurt je mee.
Vooral het laatste deel, dat lijkt
soms wel zigeunermuziek. Bij
die muziek kunt je bijna niet
blijven stilzitten.” De virtuoze
pianopartij wordt vertolkt door
de gelauwerde Amerikaanse
pianist Derek Han, die speciaal
voor dit concert naar Nederhorst den Berg komt.
U kunt uw concertkaarten à €
17,50 bestellen via www.concertenopdeberg.nl of kopen
bij Brinkers Mode en Lingerie
(Dammerweg 1 in Nederhorst
Den Berg). U wordt verzocht
contant te betalen.
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Utrecht String Quartet houdt slechte weer buiten
Door: Niels van der Horst
NEDERHORST DEN BERG – In
het Jagthuis was het afgelopen
vrijdag weer genieten geblazen. Het publiek werd een erg
sterk optreden van het Utrecht
String Quartet voorgeschoteld.
De toehoorders peuzelden de
muzikale gerechten met groot
plezier op en konden na afloop
goed gevuld naar huis.
Beethoven
Als eerste werd het Strijkkwartet in D van Beethoven
gespeeld. Volgens de uitvoerders zelf een heus meesterwerk
waarin geen noot overbodig is.
Zorgvuldig, vakkundig en liefdevol componeerde de Duitse
componist een in eerste instantie lieflijk, lichtvoetig en
later ook verhalend en vurig
eerste deel. Hij schildert als
het ware via knappe overgangen van donkere naar lichte
klanktinten. Direct vanaf de
aftrap is het kwartet in vorm
en speelt geolied maar niet als
een machine. Het is eerder een
vier instrumentaal organisme.
Het tweede deel lijkt de bege-

leidende muziek van een tafereel met spelende poesjes. Het
vloeit van schattig naar serieus
en dan weer naar speels en ook
spannend. Precies zoals een kitten met een propje papier bezig
kan zijn. Deel drie is een beetje als een wals en het contrast
met het letterlijke stormachtige
hondenweer buiten was maximaal. Ook toen de harde wind
het dak stevig deed kraken en
je een paar mensen naar boven
zag kijken, bleef het viertal musici het hoge niveau schijnbaar
moeiteloos vasthouden. Deel
vier is bijna symfonisch, vooral
omdat het Utrecht String Quartet wanneer het voluit speelde
een orkestraal geluid voortbracht. Dynamisch loopt dit
deel flink uiteen en lijkt technisch veel te vragen. Desondanks bleef het spel uitstekend
en uitnodigend. Het slot van
de compositie wordt muzikaal
een paar keer aangekondigd,
hetgeen de spanning mooi opvoert. Toch besloot Beethoven
niet te eindigen met het gangbare slotoffensief. Hij houdt in
en na de laatste zacht klanken,
volgde een welverdiend en luid

applaus.
Piazzolla
Las Cuatro estaciones Porteñas (De vier jaargetijden van
Buenos Aires) van Piazzollo
volgde. Zwoeler dan zwoele
tango’s in een modern klassiek
jasje zonder dat het de tonaliteit verlaat. Piazzolla heeft met
zijn interpretaties van de tango een genre toegevoegd aan
de klassieke muziek. Het spel
zat zo vol passie, dat wanneer
het een glas wijn had betroffen, deze niet leeg te drinken
zou zijn geweest. Het ging van
een mars-achtige tango naar
een stevige wandeling en het
slotdeel (winter) had weer iets
heel aparts. Piazzolla leek wel
een opstandige vorm van pret
maken te beoefenen en strooide met ingenieuze en subtiele
technieken, die wederom spetterend werden uitgevoerd.

bijzondere en bekende tweede
deel, andante cantabile, wat op
een volksliedje is gebaseerd en
regelmatig wordt uitgevoerd
als zelfstandig – dan meestal
voor strijkers gearrangeerd –
werk. Het schijnt dat de componist het liedje bij zijn zuster
hoorde fluiten door een schilder die daar aan het werk was.
Het stuk kent mooie dwarrelende vlinderachtige motiefjes
en is als Russisch werk bijna
vanzelfsprekend op momenten zeer lyrisch en weemoedig,
net als Tsjaikovski zelf. Het slot
was veeleisend voor de spelers

maar spectaculair. Het gecombineerde Russisch Utrechts offensief werd gevolgd door een
langdurig applaus. Een welverdiend applaus gezien het hoge
spelniveau en de bevlogen uitvoering.
Meer informatie over het komende programma van het
Jagthuis vindt u op www.
jagthuis.nl
Als u meer wilt horen van dit
kwartet: www.utrechtstringquartet.com

Tsjaikovski
Tsjaikovski vergt het een en
ander van zijn uitvoerders. Na
de pauze werd zijn melancholische Strijkkwartet 1 in D uit
1871 gespeeld. Dit herbergt het

Een vleugeltje theater met pianoduo Beth & Flo
Twee pianistes die het liefst
concerten geven die niet alleen concerten zijn. Dat zijn
Claudette Verhulst en Elsbet
Remijn, beiden in 2014 afgestudeerd in de master klassiek
piano aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Als
pianoduo Beth & Flo maken
zij een klassiek recital vrolijk en
verrassend en een tikkie theatraal. Braaf op de pianokruk
blijven zitten? Beter niet! Verhalen vertellen, flirten met het
publiek en ondertussen muziek
van Gershwin, Saint-Saëns,
Rachmaninov en andere componisten laten horen – dat is
wat Beth & Flo het liefste doen.
Het duo is in volle vaart op een
ontdekkingsreis om alles wat
er mogelijk is met klassieke
muziek zich eigen te maken –

waarbij ze hun publiek graag
meenemen! Hun optreden zit
ergens tussen een traditioneel
concert en een cabaretprogramma rondom klassieke muziek. Maar geen twijfel: Remijn
en Verhulst zijn pianisten om
serieus te nemen. Als duo zijn
ze perfect op elkaar ingespeeld
en spelen zij als één 20 vingerige pianist. Op zondag 24 februari spelen Beth & Flo in Het
Jagthuis een spiksplinternieuw
programma waar u erg blij
van wordt. Aanvang 15.30 uur,
Middenweg 88, Nederhorst
den Berg. Entree 17,50 euro
(tot 25 jaar 10 euro). Reserveren via www.jagthuis.nl, stal@
jagthuis.nl of 0294-252609.

Veiling voor Albanië-support op 23 februari
Het was een geslaagde stamppotmaaltijd op 19 januari, met
boerenkool, zuurkool, hutspot,
worst, spekjes, gehaktballen
en ijs toe. Lekker eten en bijpraten, met aan het eind van
de avond € 440,- als vrijwillige
bijdrage voor het ZWO-project
Albanië-support. Dit is een organisatie die zich inzet voor de

allerarmsten in Albanië en zich
daarbij vooral richt op kinderen en ouderen. U kunt het
werk van de stichting bekijken
op www.albaniasupport.com.
Als vervolg op de stamppotmaaltijd organiseert de diaconie van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg

een veiling op 23 februari. Deze
veiling start om 20.00 uur in de
Bergplaats aan de Kerkstraat te
Nederhorst den Berg.
Er worden allerlei diensten en
voorwerpen geveild, zoals een
uurtje strijken door ds. EvertJan van Katwijk, een workshop
kaasmaken, taart op bestelling,

blokfluiten, belastingaangifte
invullen voor een particulier,
een schilderij van Herman van
Huisstede, bezoek van een professionele clown enz.
Mocht u nog iets willen inbrengen, dan wordt dat zeer op prijs
gesteld. U kunt het doorgeven
aan W. van Huisstede (0294-

254083 of wzuilen@hotmail.
com) en aan F. Bouwer (0611055543 of info@administatiekantoorbouwer.nl).
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Nieuws
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4711

Door: Astrid Korpershoek
Elke eerste zondag van de
maand is er in De 3 Dorpen te
Ankeveen een gezellige jamsessie. Muzikanten vanuit de regio
en daarbuiten komen lekker
met elkaar muziek maken en
iedereen is welkom om daaraan mee te doen of gewoon te
genieten van de muziek. Afgelopen keer ben ik daar bij geweest. Toen ik binnenkwam,
begon net de eerste formatie
met afstemmen op elkaar en
met de eerste noten te spelen.
Aan het afspreken van een paar
akkoorden hebben ze genoeg;
oefenen hoeft niet. Ik vind het
ongelofelijk wat daaruit voorkomt. Met een lekker kopje
koffie luister ik naar ‘Heroes’
van David Bowie, dat onder
meer wordt gespeeld door Wil
van Rhee – een pianostemmer
uit Amsterdam die sinds zijn
kindertijd blind is en zeer muzikaal – op elektronisch orgel,
Gabri van der Schootbrugge uit
Hilversum op elektrische gitaar
en Luc van der Steeg uit Weesp
op bluesharp. John Schouten
zingt, maar blijkt even later
ook uitstekend overweg te
kunnen met de bluesharp. Het
volgende nummer is ‘Rockin in
the free world’ van Neil Young,
gevolgd door ‘Light my fire’
van The Doors met een geweldige solo van Wil van Rhee op
elektronisch orgel. Het volgen-

de nummer is ‘Before you acuse me’ van Eric Clapton. Wát
een lekkere muziek maken die
mannen! Henk van ter Meij,
die deze middagen organiseert
– samen met Stok van de Burg
– roept dat het tijd is om te wisselen en op het podium wisselen wat muzikanten. Maggy
Alders komt erbij met saxofoon
en brengt ‘Summertime’ ten
gehore van Louis Armstrong,
gevolgd door ‘Baker Street’ van
Gerry Rafferty met een geweldige solo van Maggy op saxofoon. Wat mij betreft doet het
niet af aan het origineel, maar
ik ben natuurlijk maar een leek.
Ze spelen nog wat nummers

Wijdemeren in Beeld

en dan is het weer tijd om te
wisselen. Op elektronisch orgel speelt nu Marc Lachapelle
met zijn muzikaal kompaan
Ronald Welgemoed (zang).
Het zijn beiden virtuozen en
ze rocken dat het een lieve lust
is. Er wordt nog een paar keer
gewisseld van zang, drums
en gitaar, waarbij ik nog een
paar fantastische performances hoor, onder meer ‘Valerie’
van Amy Whinehouse, ‘Proud
Mary’ van Tina Turner en een
paar nummers van Santana. Ik
spreek tussendoor en na afloop
een paar mensen en iedereen
roemt de gemoedelijkheid en
toegankelijkheid van de jam-

sessies en de vriendelijke gastheer en -vrouw hier in De 3
Dorpen. Dus iedereen die het
leuk vindt om muziek te maken of te luisteren en zin heeft
in een gezellige zondagmiddag:
blók die eerste zondagmiddagen van de maand en kom tussen 15.00 uur en 19.00 uur naar
De 3 Dorpen!

Een foto van buiten onze gemeentegrenzen, maar bij velen van ons vast
vaak in beeld: de meest gevreesde flitspaal van Nederland staat op de
N201 bij Vreeland: 200 boetes per dag!

Uitslag + stand wintertoernooi Biljartclub 4711
Maandag 4 febr.: J. Vrijburg –
W. Clements 2-0, Mw. T. Bos –
M. Zieleman 0-2, J. van Greuningen – B. Worp 0-2
Stand aan kop: M. Zieleman
3-11, W. Clements 3-8, Mw. T.
Bos 3-6
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 7 febr.: J. Kloosterman – P. van ‘t Klooster 2-0,
H. Stalenhoef – M. v.d. Velden
0-3, M. Verlaan – W. Clements
0-3, H. Stalenhoef – T. Otten
0-2
Stand aan kop: W. Clements
17-30, W. Lam 15-27, M. v.d.
Velden 17-24
Uitslag 4711-maandtoernooi
koppelklaverjassen
Zaterdag 9 febr.: (bovenste 3
plaatsen, 16 deelnemers) 1.
Dhr. W. Clements & Dhr. H.
Tinmaz (5483 pt.), 2. Mw. J.
v.d. Gun & Dhr. D. v.d. Broek
(5107 pt.), 3. Mw. L. Behnken
& Dhr. G. v.d. Broek (5081 pt.)
Eerstvolgende maandtoernooi
koppelklaverjassen: zaterdag 9
maart 16.00 uur.
Programma
Donderdag 14 febr. 20.00 uur:
BV Overmeer – BV Geinburgia, maandag 18 febr. 19.30
uur: wintertoernooi Biljartclub 4711
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58
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