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Serre aanwinst voor De Kuijer

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

Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG – Na 
veel gezamenlijk gepaard geld 
en met het nodige doorzet-
tingsvermogen was het zover: 
de opening van de serre in 
verzorgingstehuis De Kuijer 
(Amaris) was dinsdagmiddag 
12 februari een feit. Eén naam 
viel daarbij veelvuldig. Velen 
hadden mooie initiatieven ge-
nomen om geld in te zamelen, 
toch was het vooral Nicole St-
eenvoorden die als onmisbare 
schakel en motor achter de tot-
standkoming werd genoemd.

De lange gang
Anja Diepstraten – directeur 
Wonen met Zorg voor vijf Ama-
ris locaties – sprak het groepje 
genodigden voor de opening 
toe. Ze haalde aan hoe het team 
van afdeling De Instuif ander-
half jaar geleden wees op de lan-
ge gang waaraan hun werkplek 
lag. Vanuit die gang had je mooi 
zicht op de fijne groene binnen-

plaats. Hoe leuk zou het niet zijn 
om een plek te hebben waarbij 
de bewoners het idee hadden 
dat ze in de tuin zaten. Een serre 
dus! Maar de bouw daarvan was 
kostbaar.

Financiering
Vanuit Amaris was wel wat geld 
beschikbaar maar dit bleek niet 
toereikend. Het was op dat mo-
ment dat Nicole Steenvoorden 
met en vanuit het team De In-

stuif op het gaspedaal trapte en 
heel veel mensen begon te be-
naderen. Zo vond ze geld bij het 
Wijdemerenfonds, de Willem 
van Diermen stichting, bedrij-
ven en via familieleden die weer 
hun eigen inzamelingen hielden. 
Bij die laatste categorie vielen de 
inspanningen van Anita Bakker 
op die bij veel middenstand uit 
Kortenhoef en Nederhorst den 
Berg succes boekte.

Opening
Aan de deur naar de serre hing 
een mooi roze lint. De eer om 
dit door te knippen was aan me-
vrouw Burgers, bewoonster van 
De Kuijer. Zij deed dat samen 
met kleindochter Jools. Samen 
slechtten ze deze laatste (ceremo-
niële) barrière, waarna de gasten 
naar binnen liepen. Er kwamen 
feestelijke bubbels en hapjes en 
alle betrokkenen praatten goed 
gehumeurd verder in de nieu-

we aanbouw. Anja Diepstraten 
vertelde nog dat een paar dagen 
ervoor nieuwsgierige bewoners 
al gebruik hadden gemaakt van 
de serre. Medewerkers hadden 
gehoord dat ze zochten naar het 
beste plekje om te kunnen genie-
ten van het zonnetje. Uiteindelijk 
stelden ze vast dat het aan een 
van de zijkanten het beste toeven 
was. Zo bleek het nieuwe plek-
je voor de opening al een echte 
aanwinst te zijn.

De Wijde Blik blijft een stiltege-
bied. In 2017 bleek het niet aan de 
criteria van een stiltegebied te vol-
doen. Daarom heeft de provincie 
Noord-Holland zogenaamde ‘stilte-
tafels’ georganiseerd om te kijken of 
het nog zinvol was om ‘t gebied als 
stiltegebied te handhaven. Aan deze 
stiltetafels hebben o.a. gemeente, 
natuurorganisaties, ondernemers 
en bewoners deelgenomen. Daaruit 
kwam de wens naar voren om De 
Wijde Blik als rustig gebied voor de 
toekomst te behouden. 
Een stiltegebied is een gebied dat 
zoveel mogelijk stil wordt gehouden 
en waarin de geluiden van flora en 
fauna overheersen. Het woord ‘stilte’ 
betekent hierbij niet dat er geen ge-
luid in het gebied waarneembaar is, 
maar vooral dat storende geluiden 
afwezig zijn. Het is ook niet de be-
doeling om mensen uit het gebied 
weg te houden. Het gaat er juist om 
dat bezoekers er kunnen genieten 
van de rust. Het water van De Wij-
de Blik blijft daarmee dus niet al-
leen natuurgebied, maar is tevens 
bestemd voor rustige recreatie en 
pleziervaart.

Wijde Blik blijft 
stiltegebied
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RK Kerk Wijdemeren
w H. Antonius   
 Za. 23 feb:  19.00 uur: w&vc;
 R. Simileer.
w St. Martinus 
 Zo. 24 feb:  9.30 uur: w&vc;
 R. Simileer.
w OLV Hemelvaart 
 Za. 24 feb:  19.00 uur: w&vc;
 Liturgiegroep.

PKN Gemeenten 
w	Willibrordkerk   
 Zo. 24 feb: 10.00 uur: 
 Ds. E.J. van Katwijk.
w	De Graankorrel   
 Zo. 24 feb: 10.00 uur: 
 Ds. D. Pruiksma.
w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 
 Zo. 24 feb: 10.00 uur:  
 Ds. K. van Meijeren.
w	Herv. Gem. Kortenhoef  
 Zo. 24 feb: 9.30 uur:  
 Ds. J. Noordam.
w	Oec. Streekgemeente  
 Zo. 24 feb: 11.15 uur:

      Dienst met Bert Hof.

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff, M. Stam
en M.Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Verloskunde Wijdemeren 035 - 695 35 22

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

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
Klusjesteam Loosdrecht/Kortenhoef  035 - 6834493
Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom                             planning  030 - 6004750
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 3030965
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 6569785
In de Heksenketel 035 - 5338982
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 5826035
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 -10566343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 6281381
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool) 06-15652692

Scholen:
Warinschool 0294 - 251351
Mr. Kremerschool 0294 - 251522
Jozefschool 0294 - 253336
Curtevenneschool 035 - 6561019
De Regenboog 035 - 6560408
Joseph Lokinschool 035 - 6561370
St.-Antoniusschool  035 - 6561067
 

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl
Wijkagent Floor v. Riessen (N.d.B.) floor.van.riessen@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 252928
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

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

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

van 16.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

De politie heeft dinsdag 12 fe-
bruari in Nederhorst den Berg 
een 31-jarige man, zonder vaste 
woon of verplaats, aangehou-
den als verdachte van oplich-
ting. Het wijkteam Wijdemeren 
deed in samenwerking met de 
recherche onderzoek naar een 
persoon die vanaf november 
2018 steeds met een andere 
smoes aanbelde. De ene keer 
vertelde hij dat hij zichzelf had 
buitengesloten en geld nodig 
had voor de trein om de re-
servesleutel bij familie te ha-
len. Dan weer vroeg hij om 
geld voor een taxi of benzine. 
Hierbij vroeg hij om diverse 
bedragen. Variërend van 5 tot 
50 euro. Het geld zou hij dan 
binnen een dag komen terug-
brengen wat helaas niet gebeur-
de. Meerdere personen onder 
andere uit Ankeveen, ´s-Gra-

Verdachte opgepakt 
in Nederhorst

veland en Nederhorst den Berg 
deden aangifte tegen deze man.
De verdachte is naar het po-
litiebureau gebracht en wordt 
verhoord door de collega’s van 
de recherche.

Insluiper op school
Eind januari waren twee ba-
sisscholen in Nederhorst den 
Berg slachtoffer geworden van 
een insluiper. Of de verdachte 
hierbij een rol heeft gespeeld is 
niet duidelijk. De insluiper be-
zocht woensdag 30 januari na 
schooltijd de Jozefschool aan 
de Dammerweg en ging er met 
tablets vandoor. Een dag later 
was de Meester Kremerschool 
aan de Reigerlaan aan de beurt. 
Daar werd tijdens de middag-
pauze een aantal Chromebooks 
ontvreemd.

Het betalen van je telefoona-
bonnement, het afsluiten van je 
zorgverzekering en het regelen 
van je studiefinanciering. Het 
zijn slechts enkele voorbeelden 
van geldzaken waar jongeren 
vanaf 16 jaar mee te maken 
krijgen. Veel jongeren vinden 
dat lastig en komen hierdoor 
in de financiële problemen. Zij 
staan vaak rood of lenen geld 
van familie of vrienden. Jon-
geren met langdurige schulden 
krijgen vaak ook te maken met 
andere problemen. Zo zijn ze 
vaker ziek, hebben meer moei-
te met het behalen van een di-
ploma en belanden sneller in de 
criminaliteit. Om dit te voorko-
men is Humanitas gestart met 
het (gratis) jongerenprogram-
ma Get a Grip. 

Get a grip
De vrijwilligers van Humani-
tas helpen jongeren om hun 
inkomsten, uitgaven en even-
tuele schulden inzichtelijk te 
maken. Ook helpen zij hen met 
het ordenen van hun financiële 
administratie en gaan zij samen 
met de jongeren op zoek naar 
oplossingen voor (dreigende) 
financiële problemen. Doel is 
dat de jongere zijn of haar geld-
zaken weer helemaal op orde 
krijgt en (weer) zelfstandig fi-
nanciële verantwoordelijkheid 
kan dragen.
Voor meer informatie op
www.getagrip.humanitas.nl

Voor jongeren: 

Grip op je 
geldzaken

Van 28 januari tot en met 2 
februari vond in Ankeveen de 
collecte van de Hersenstichting 
plaats. Een drietal collectan-
ten, waarvan een invalkracht, 
is op pad gegaan om voor al 
die mensen met een hersen-
aandoening geld in te zamelen. 
Deze enthousiaste inzet heeft € 
623,69 opgeleverd. Deze mooie 
opbrengst wordt besteed aan 

Opbrengst collecte Hersenstichting
wetenschappelijk onderzoek en 
aan voorlichting, om zo een bij-
drage te leveren aan een betere 
toekomst voor mensen met een 
hersenaandoening. Namens de 
Hersenstichting hartelijk be-
dankt voor uw bijdrage. 

Heeft u de collectant gemist? 
Uw gift is altijd welkom op 
rekeningnummer
NL18 INGB 000 000 860 t.n.v. 
Hersenstichting, Den Haag. 

Meer informatie kunt u vinden 
op www.hersenstichting.nl.
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Natuurmonumenten aan zet bij parkeren Jagtlust
Door: Saskia Luijer

De parkeersituatie op het ter-
rein van buitenplaats Jagtlust 
in ’s-Graveland stond woens-
dag 13 februari op de agenda 
van de commissie Ruimte en 
Economie. Een oplossing lijkt 
voorhanden, maar Natuurmo-
numenten is daarbij aan zet. 

Op verzoek van de VVD-frac-
tie was het een bespreekpunt 
tijdens de vergadering. Om-

wonende Dick ’t Hoen was als 
gastspreker aanwezig. Hij gaf 
een toelichting op de brief die 
hij begin januari aan college en 
raad had gestuurd. Van ’t Hoen 
ergert zich aan het vele parke-
ren van auto’s aan de voor- en 
zijkant van het pand. Hij meent 
dat dit niet past bij het Rijks-
monument en ‘t beschermde 
dorpszicht aan de Leeuwen-
laan. Daarnaast maakt hij zich 
zorgen over de veiligheid om-
dat door de parkeerdrukte er 

geen goede opstelplaats meer is 
voor de brandweer. 

Corverslaan
Sinds 2007 is Natuurmonu-
menten eigenaar van Jagtlust. 
De vereniging is al langere tijd 
met de gemeente en omwonen-
den in gesprek om de parkeer-
situatie te verbeteren. Samen 
zijn ze het erover eens dat het 
aanleggen van een parkeerter-
rein aan de achterzijde, aan de 
Coverslaan, de beste oplossing 

is. De oproep van Dick van ’t 
Hoen was of de gemeente hier 
actief aan kan meewerken en 
wil lobbyen bij de provincie 
Noord-Holland. Deze heeft na-
melijk al eerder een vergelijk-
baar plan afgewezen omdat het 
om beschermd natuurgebied 
gaat. 

Compenseren
Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
bevestigde dat dit inderdaad 
een goede oplossing lijkt maar 

dat deze nog verder verkend 
moet worden. De actie ligt ook 
niet zozeer bij de gemeente, 
maar Natuurmonumenten is 
aan zet. Zij moet met de pro-
vincie overleggen welke com-
pensatiemogelijkheden er zijn. 
De natuur die wijkt voor het 
extra parkeerterrein moet na-
melijk ergens anders gecom-
penseerd worden. De Kloet 
hoopt op een goede en snelle 
afloop, maar kon geen garan-
ties geven.

Door: Christien Pennings

Bovenstaande vraag stelde Joan 
Lichtenbelt aan de Energieco-
operatie Wijdemeren. Daarom 
bracht ik samen met energie-
coach Pieter Knijff een bezoek 
aan haar huis, een omgebouw-
de kolenschuur uit 1890 aan de 
Oud-Loosdrechtsedijk. Het huis 
bestaat deels uit een atelier waar 
Joan cursussen biedt in o.a. schil-
deren en beeldhouwen maar 
waar ze ook Regenesis Healing 
Therapie geeft. De 73-jarige kun-
stenares is een bezige bij en heeft 
volop toekomstplannen. Daar-
om wordt haar atelier momen-
teel grondig verbouwd. Er ko-
men dikke lagen isolatie tegen de 
muren, HR++ beglazing en een 
geïsoleerde vloer met vloerver-
warming en porseleinen vloer-
tegels. Die tegels geleiden de 
warmte perfect. Al met al zullen 
de stookkosten flink dalen. Ook 
in het woonhuis kan echter nog 
veel gebeuren en Pieter maakt 
voor Joan een advies op maat. 
Een eenvoudige besparingstip 
is het kopen van LED-lampen 
want die zijn veel zuiniger dan 
Joans huidige gloei- en spaar-
lampen. Door een LED-lamp te 
kiezen met een laag k-getal op 
de verpakking heb je gegaran-
deerd warm licht. Pieter oppert 
verder om in het woonhuis het 
bestaande dubbele glas uit de 

jaren tachtig misschien wat later 
te vervangen. Want ook al iso-
leert modern HR++ glas twee 
keer beter, vervanging heeft een 
lange terugverdientijd. Eventu-
eel kan Joan een folie kopen bij 
de bouwmarkt en op de ramen 
plakken voor wat extra isolatie. 
De grote klappers worden ge-
maakt door het isoleren van dak, 
muren en vloer. Dat biedt bo-
vendien veel comfort. Maar om 
comfort is het Joan in eerste in-
stantie niet te doen. “Ik kan pri-
ma zonder comfort. Ik verwarm 
alleen de woonkamer en slaap-
kamer en ben ervan overtuigd 
dat overgangen van warm naar 
koud goed zijn voor je gezond-
heid. Ik douche al jaren koud na 
en ben zelden ziek.” Een steentje 
bijdragen aan het milieu vindt 
Joan wel belangrijk. “Ik maak me 
niet dagelijks zorgen om het mi-
lieu want dat is zinloos maar ik 
doe wel wat ik kan. Ik overweeg 
ook zonnepanelen.” Een goed 
idee beaamt Pieter want zonne-
panelen betalen zich in zeven tot 
negen jaar terug. En als de zon-
nepanelen niet op je eigen huis 
passen, kun je participeren in 
het Collectieve Zonneproject op 
sporthal De Fuik in Kortenhoef. 
Interesse in een gratis advies van 
een energiecoach? Of wil je zelf 
energiecoach worden? Mail naar 
info@energiecooperatiewijde-
meren.nl.

Hoe verbouw ik mijn 
huis energiezuinig?

Wensen voor beter OV
Door: Saskia Luijer

Als het aan de leden van de 
commissie Ruimte en Econo-
mie ligt, krijgt Wijdemeren 
meer openbaar vervoer op 
zondag, plus een aansluiting 
op het metronet. 

De provincie Noord-Holland 
gaat een nieuwe concessie 
(vergunning) afgeven voor het 

openbaar vervoer in de regio 
Gooi en Vechtstreek. Hiervoor 
is een nota van uitgangspunten 
vastgesteld. De zeven gemeen-
ten uit Gooi en Vecht gaan hier 
gezamenlijk, met één zienswij-
ze op reageren. Specifiek voor 
Wijdemeren heeft wethouder 
Joost Boermans hiervoor een 
aantal punten aangedragen.

De gemeente wenst behoud 

van de huidige OV-lijnen in 
de buitenwijken. Daarnaast 
een OV-verbinding van Loos-
drecht naar het NS-station 
Hollandsche Rading. Ook een 
OV-lijn op de Middenweg in 
Nederhorst den Berg staat op 
het verlanglijstje, net als het 
verzoek dat ondernemers al-
ternatieve OV-vormen mogen 
inzetten voor periodes waarin 
er geen openbaar vervoer is.

Meer suggesties
Tijdens de commissievergade-

ring van 13 februari kwamen 
nog meer suggesties aan de 
orde voor een betere dekking 
van het OV in Wijdemeren. 
Zoals het experimenteren met 
een belbus, het inzetten van 
een moderne variant op de 
treintaxi, of het creëren van een 
buslijn met ‘loep verbinding’ 
(rondje) naar Hilversum, Bus-
sum en Weesp.

De meeste realistische ideeën 
leken: pleiten voor een buslijn 
op zondag in Loosdrecht en 

Nederhorst den Berg, plus ont-
sluiting van de buitengebieden 
op het metronetwerk. Joost 
Boermans benadrukte “zich 
keihard te gaan inzetten” voor 
het OV in Wijdemeren. Met 
daarbij naast eerdergenoem-
de punten ook aandacht voor 
bereikbaarheid op zondag en 
aansluiting op de metro.

Bij een scheiding komt er veel 
op je af. Je moet samen met je 
gezin een nieuwe balans vin-
den en dat valt niet altijd mee. 
Daarom organiseert Jeugd en 
Gezin in maart de cursus Positief 
Opvoeden, speciaal voor ouders 
die een scheiding achter de rug 
hebben.  

Vind je het moeilijk om de draad 
weer op te pakken na de schei-
ding? Heb je last van boosheid, 
negatieve gevoelens of stress? 
Vraag je je af hoe je beter kunt 
communiceren om conflicten 
te voorkomen? Wil je je kind 
steunen en leren omgaan met 
de gevolgen van de scheiding? 
Als je met deze vragen zit, kan 
de cursus Positief Opvoeden 
voor gescheiden ouders je daar-
bij helpen. De cursus gaat in op 

het herkennen van verschillende 
emoties, het hanteren van con-
flicten en het vinden van een 
goede balans tussen werk, gezin 
en ontspanning. Ouders die deze 
cursus hebben gevolgd ervaren 
meer grip in hun gevoel over de 
scheiding en een positief effect in 
de communicatie met de andere 
ouder.  

Cursusopzet 
De cursus bestaat uit vijf weke-
lijkse groepsbijeenkomsten van 
2,5 uur. Voorafgaand aan de 
cursus vindt een intakegesprek 
plaats en na afloop is er een te-
rugkombijeenkomst. Je volgt 
deze cursus samen met 5 tot 12 
andere gescheiden ouders. Beide 
ouders kunnen deelnemen, maar 
zitten nooit in dezelfde groep. De 
leeftijd van de kinderen speelt 

geen rol, de cursus is vooral ge-
richt op jou als ouder. Tijdens de 
bijeenkomsten worden filmpjes 
van praktijksituaties gebruikt en 
krijg je een praktisch werkboek.  

Start in maart 
De cursus vindt plaats in Hilver-
sum (Edisonstraat 47) op woens-
dag 6, 13, 20, 27 maart en 3 april 
en een terugkombijeenkomst op 
24 april. Alle keren van 9.15 tot 
11.45 uur. De kosten voor deel-
name zijn 30 euro per ouder. 
Voor informatie en aanmelden 
kun je terecht op de website van 
Jeugd en Gezin Gooi en Vecht-
streek: www.jggv.nl (cursussen). 
Ook kun je bellen naar het in-
houdelijk spreekuur: 035 69 26 
350 of een mail sturen naar cur-
sussen@jggv.nl. 

Positief Opvoeden voor
gescheiden ouders 

Opening GGD soa-poli op Valentijnsdag
Op de toepasselijke datum 14 fe-
bruari, Valentijnsdag, startte GGD 
Gooi en Vechtstreek een soa-poli 
aan de Burgemeester de Bordes-
straat 80 in Bussum. De soa-poli 
biedt hulpverlening en advies 
over seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa’s), anticon-
ceptie en seksualiteit.  
De soa-poli is bedoeld voor jon-
geren, sekswerkers, mannen die 
seks hebben met mannen (MSM), 

en slachtoffers van seksueel ge-
weld. 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 jonge-
ren een belangrijke reden om zich 
bij een GGD te melden. 
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 ma. 
t/m vr. tussen 08.00 en 17.00 uur 
via 088-0029910. 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. 

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL
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Wijdemeertjes Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl, inclusief de betaling daarvan. 
Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning. Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

0626252434

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

den Berg. Tel. 0294-252375

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

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

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 

106, Ned. Den Berg.
0294-251451.

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waardebepaling ?
035 - 656 0235

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl

06-24683096

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag, en/of 

woningontruiming. 
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

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

035-6566623
 

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

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

MET NAALD EN DRAAD
Voor al uw gordijnen en

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06 51997751 

CURA PEDICURE & MANICURE
ProVoet - Wendy Brockhoff

Kortenhoef, tel: 06-51102957
www.curapedicuremanicure.nl

OPSLAGRUIMTE TE HUUR
Trapgans ankeveen !!!!!!

ca 35 m2 € 250.00 p/maand
Info Tel.0655360880

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

SWART BELASTINGADVIES
voor aangifte, advies en 
(salaris) administratie

deskundig, persoonlijk, 
maatwerk bel 035-7724879

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL
www.verloskundewijdemeren-vreeland.nl

voor De Verloskundige Zorg op maat

Weekblad 
Wijdemeren

Ook op Facebook

cursusfilosofie-debaar.nl

TUINCENTRUM BOSSON heeft 
weer: groentezaden, groente-
planten en violen Loodijk 7A
 ’s-Graveland Tel: 035-6562513

PHONEU & GOOITECH SHOP
Smartphones, Tablet en PC
Alle mobiele abonnementen
Verkoop/Reparatie/Advies

Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9 

’s-GRAVELAND

Heeft u pijnlijke voeten?
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

 =>WOONRUIMTE GEZOCHT<=
Van 1 april-31 okt. 2019

Max. E 900 per mnd all-in
06-26090393 / jim@polo.nl

 Verlies minimaal 15 cm in
1 behandeling waarbij je 
je lichaam ontdoet van 

afvalstoffen dmv bodywrap
Health Studio BianCare
Meer info: 06-27465015

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

Kwekerij Krijn Spaan Kortenhoef
Voor groenteplanten en zaden,

pootaardappels en uien.
Ook biologisch, meststoffen e.d.

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

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

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

Nieuw Walden 32,
1394 PB Nederhorst den Berg

Aanmelden bij Esther:
tel. 06 53 23 3112

janma194@planet.nl

Thema Voorjaarspaté
 

vrijdag 15 maart 
van 19.30 – 22.00 uur

Workshop paté maken

Hoflaan 64 Kortenhoef

NIEUW
Eigentijdse en goed onderhou-
den HOEKwoning (bj 1986) met 
CARPORT,een verzorgde zonnige 
achtertuin en een berging. Nette 
lichte keuken, 3 slaapkamers op 
de eerste verdieping en een ruime 
zolder met mogelijkheid voor ka-
mer(s). Op punten is modernisering 
wenselijk. Perceel 181 m2.
Vraagprijs € 299.500,- k.k.

Elisabeth de Walélaan 30 Ankeveen
Tot in de puntjes verzorgde, 
UITGEBOUWDE woning met vier 
slaapkamers, een moderne keuken 
met Boretti-fornuis en een eigen-
tijdse badkamer, een schitterende 
eiken houten vloer, glad stucwerk 
door de gehele woning. Deze zéér 
verzorgde woning is geheel ‘in-
stap-klaar’.
Vraagprijs € 299.000,- k.k.

NIEUW

NIEUWNIEUW
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Samenleving

Eerste opzet dorpenbeleid
Door: Saskia Luijer

Dinsdag 12 februari gaf wet-
houder Rosalie van Rijn aan 
commissie- en raadsleden een 
presentatie over het dorpen-
beleid in Wijdemeren. Het was 
een eerste aanzet, gebaseerd 
op de succesvolle structuur in 
gemeente Súdwest-Fryslân. De 
grootste gemeente van Neder-
land.

Als je denkt dat ‘t ingewik-
keld is om in Wijdemeren, een 
gemeente met 6 kernen, een 
dorpenbeleid te ontwikkelen, 
dan stelt de ervaring in Súd-
west-Fryslân je gerust. Daar is 
het immers gelukt om met 89 
kernen een dorpenbeleid op 

poten te zetten. Niet voor niets 
heeft Wijdemeren dan ook 
kwartiermaker Ingrid Wage-
naar ingeschakeld om mee te 
denken in dit proces. Zij neemt 
haar expertise uit de Friese ge-
meente mee. “Het is een me-
thode die met kleine wijzigin-
gen ook in andere gemeenten 
zou kunnen werken” oordeelde 
zij nuchter.

Sterke dorpen
De gemeenteraad van Wijde-
meren heeft in het bestuur-
sakkoord vastgesteld dat zij de 
dorpen willen versterken. Deze 
wens was in eerste instantie 
ingegeven door de op handen 
zijnde fusieplannen. Maar ook 
nu dat van de baan is, wil men 

meer aansluiting zoeken bij 
de afzonderlijke kernen. Wat 
speelt er? Welke wensen heb-
ben de inwoners? Hoe kunnen 
we hun suggesties en initiatie-
ven realiseren? Allemaal vragen 
die gericht zijn op een betere 
samenwerking en meer invloed 
van de bewoners. Dat maakt 
de dorpen krachtiger en helpt 
om de eigenheid van elke kern 
te bewaken. Meer focus dus 
op Ankeveen, Breukeleveen, 
’s-Graveland, Kortenhoef, Ne-
derhorst den Berg, Nieuw- en 
Oud-Loosdrecht (incl. Boom-
hoek en Muyeveld).

Alleskunners
De eerste aanzet toonde een 
organisatiemodel waarin een 
centrale rol is weggelegd voor 
twee dorpencoördinatoren. 

Dit zijn hoogopgeleide ambte-
naren (‘alleskunners’) die ieder 
drie dorpen onder hun hoede 
krijgen en daarvoor 24/7 be-
reikbaar zijn. Zij worden ‘t aan-
spreekpersoon voor de mensen 
uit die dorpen, maar gaan zelf 
ook op pad om wensen en sig-
nalen te inventariseren. Naast 
vraagbaak en adviseur zijn zij 
dus ook aanjager van initiatie-
ven. Deze dorpencoördinato-
ren moeten de ogen en oren in 
de samenleving zijn en de scha-
kel tussen dorp en gemeente. 
Initiatieven die bij hen binnen-
komen, stemmen zij af met de 
wethouder (elk dorp krijgt een 
contactwethouder) en leggen 
zij voor aan een beslisteam. De 
insteek van dit team is altijd ‘Ja, 
tenzij…’ want er moet uiteraard 
ook kritisch gekeken worden 

naar de haalbaarheid, het be-
leid, ’t budget en de planning. 
Bij een akkoord gaat het voor-
stel vervolgens naar de rele-
vante vakafdeling(en), zoals de 
buitendienst, vastgoed, sociaal 
domein of toezicht en hand-
having, en wordt er een beroep 
gedaan op het dorpenfonds. 
Dit fonds wordt o.a. ingericht 
met de beschikbare budgetten 
uit De Appelboom, met moge-
lijkheden voor cofinanciering 
en subsidies, en met linken 
naar evt. financiering vanuit de 
vakafdelingen. “Het model is 
nog niet af. Het vraagt om een 
nadere uitwerking” benadrukte 
Rosalie van Rijn. “Maar dit zou 
het antwoord kunnen zijn.”

Geld voor goede ideeën van groene vrijwilligers
Er is dit jaar weer € 45.000,- 
beschikbaar voor Noord-Hol-
landse groene vrijwilligers-
projecten. Het geld van het 
fonds ‘Betrekken bij Groen’ is 
afkomstig van de provincie 
Noord-Holland. Van vrijdag 
15 februari tot en met zondag 
17 maart kunnen organisaties 
en vrijwilligers(groepen) een 
aanvraag indienen. Vooral pro-
jecten rond jongvolwassenen 
in het groen, verhoging van 
de biodiversiteit en de verbe-

tering van de samenwerking 
en organisatie van het vrijwil-
ligerswerk maken kans op een 
bijdrage.

Jongeren in de natuur
Het fonds wil een stimulans 
zijn voor breed gedragen vrij-
willigerswerk. Projecten die de 
natuur verbeteren en zorgen 
voor meer planten en dieren, 
maken vooral kans als dit ge-
combineerd wordt door nieu-
we samenwerkingsvormen. 

Denk daarbij aan de samen-
werking tussen een bedrijven-
terrein en een beheergroep. 
Ook projecten die jongvolwas-
senen (18-35 jaar) betrekken 
bij het groen maken meer kans 
op een bijdrage. Projecten rond 
de instroom van nieuwe vrij-
willigers of de flexibilisering 
van het vrijwilligerswerk ma-
ken meer kans. 

Deskundige jury
De jury bestaat uit medewer-

kers van de Terreinbeherende 
Organisaties in Noord-Hol-
land. Dit zijn: Amsterdamse 
Bos, Goois Natuurreservaat, 
IVN Noord-Holland, Land-
schap Noord-Holland, Natuur 
en Milieufederatie, Natuurmo-
numenten, PWN, Recreatie-
schap Noord-Holland, Staats-
bosbeheer en Waternet. 

Het Spanderswoud
Vorig jaar werden 17 groepen 
in Noord-Holland blij gemaakt 

met een bijdrage. Een voor-
beeld is de projectweek die vrij-
willigersgroep Nardinclant en 
Goois Natuurreservaat organi-
seerden rond natuurtechnisch 
bosbeheer in het Spanders-
woud. Daar was veel belang-
stelling van beroepskrachten 
en vrijwilligers om samen te 
leren. 
Meer weten? Kijk op www.
betrekkenbijgroen.nl voor alle 
informatie en een inschrijffor-
mulier.

Deze boom aan de J. van Ruysdaelstraat in Nederhorst den Berg stapte 
niet uit het plantsoen maar blijft nog even. Knoestig en wel, gelukkig maar, 
voor ons bewonderaars. - Barend Abrahamse -

De 70-jarige die niet 
verdween…

In de week van 18 t/m 23 maart 
is weer de jaarlijkse collecte-
week van ReumaNederland 
(voorheen het Reumafonds). 
Ook dit jaar zetten duizenden 
vrijwilligers zich met hart en 
ziel in om door heel Nederland 
geld op te halen voor onder-
zoek naar reuma. We zoeken 
nog vrijwilligers in Nederhorst 
den Berg. Kunnen we ook op 
uw steun rekenen? Door te col-
lecteren helpt u mee om geld 
voor reumaonderzoek op te 
halen. Want alle kleine beetjes 
helpen!  
Geld voor reumaonderzoek 

hard nodig. Meer dan twee mil-
joen Nederlanders hebben reu-
ma, waarbij artrose het meest 
voorkomt. Daarmee is reuma 
helaas de meest voorkomende 
chronische ziekte in Neder-
land. Reuma beperkt je - thuis, 
op school, op het werk. Door 
ernstige pijn en vermoeidheid, 
beschadigde spieren en ge-
wrichten die moeilijk bewegen.   
Met de opbrengst van de col-
lecte helpt u mee aan het doel 
dat ReumaNederland nastreeft: 
een betere kwaliteit van leven 
voor mensen met reuma. Nog 
meer wetenschappelijk onder-

zoek is nodig om dit doel te 
bereiken. Naast het financieren 
van wetenschappelijk onder-
zoek geeft ReumaNederland 
ook voorlichting, ondersteu-
nen we patiëntenactiviteiten en 
komen we op voor de belangen 
van mensen met reuma in de 
politiek en zorg.  
Helpt u mee? U kunt zich op-
geven via reumanederland.
nl/werving-vrijwilligers. Bel 
voor meer informatie Reuma-
Nederland in Amsterdam op 
020-5896471. U kunt ook een 
mail sturen aan: vrijwilligers@
Reumanederland.nl   

ReumaNederland zoekt
collectanten in Nederhorst  

Woensdagavond 13 maart is het 
thema bij het Alzheimer Café 
‘WMO-voorziening bij demen-
tie’. Mensen met dementie willen 
vaak zo lang mogelijk thuis blij-
ven wonen. Wat kan de gemeen-
te vanuit de WMO hierin bete-
kenen? Volgens de WMO, wet 
maatschappelijk ondersteuning, 

moet iedereen zo lang mogelijk 
aan de maatschappij kunnen 
meedoen. Bij mensen met de-
mentie is hiervoor wel goede hulp 
en ondersteuning nodig. Welke 
vormen van ondersteuning zijn er 
en hoe kan dit geregeld worden? 
Deze avond gaan wie hierover in 
gesprek met WMO-consulenten 

Lisa van Boxtel en Monica Kobus. 
De bijeenkomst is van 19.30 tot 
21.00 uur (zaal open 19.00 uur) 
in Wijkcentrum de Koepel, Ka-
pittelweg 399a, Hilversum. Parke-
ren, entree en eerste kopje koffie is 
gratis. Kijk voor meer informatie 
op www.alzheimer-nederland.nl/
gooi.

WMO-voorziening bij dementie
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Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

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

Brons!
Ons saucijzen-

broodje kwam als 
derde uit de test.

Al geproefd?
€ 1,80

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

TOP OCCASIONS MET 6-12 MND  GARANTIE   
Twingo Dynamique 3drs Ivoire 06-2012 62000 km  6950,-
Clio Estate Intens automatic Zwartmet. 05-2016 46000 km 15950,-
Captur Dynamique automatic Ivoire/Zwart 06-2017 49000 km 18950,-
Captur Intens Tce-90 Rood/Zwart 05-2018 10300 km 19750,-
Megane Estate 1.6 Zilvermet. 11-2007 190000 km   4800,-
Kadjar Intens 130 Blauwmet. 03-2018 16000 km 26500,-
Scenic Intens 130 Automatic Grafitmet. 08-2018                5000 km       32350,-
Scenic 1.6 Business-Line Zwartmet.  01-2009         116000 km          5500,-
Grand Scenic Bose 130 Roodmet.  07-2014            36000 km       20000,-
Espace Dynamique 2.0-T Zwartmet. 01-2006 177000 km  8000,-
Peugeot 3008 Executive 1.6 Blauwmet. 11-2012 115000 km  9950,-
Chevrolet Kalos 1.4 5drs Zwartmet. 01-2006 173000 km  2250,-
Opel Tigra 1.4 TwinTop S. Blauwmet. 07-2007 61000 km  5500,-

Wij zijn per direct op 
zoek naar uitbreiding 
van ons team!

- FULLTIME KRACHT (38 UUR)

- PARTTIME KRACHT (UREN IN OVERLEG)

Ben JIJ die nieuwe enthiousiaste collega voor in onze slagerij?
Bel, mail of loop binnen op Meenthof 30 in Kortenhoef!

Slagerij Meat & Eat  |  info@slagerijmeatandeat.nl  |  035 6560267

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

Elbert Mooylaan 1a Kortenhoef 
tel. 035-6562680

Het was 14 februari weer Valen-
tijnsdag! Dé dag om mensen 
die in Wijdemeren een bijzon-
dere bijdrage hebben geleverd 
extra aandacht te geven. Ook 
dit jaar zijn fractie en bestuurs-
leden van PvdA/GroenLinks 
weer met een echte Valentijn-
staart langs geweest bij zeer 
gewaardeerde inwoners, vrij-
willigers en medewerkers. 

Als eerste hebben wij een taart 
gebracht bij de medewerkers 
en vrijwilligers van afdeling De 
Ster in verpleeghuis De Beu-
kenhof in Loosdrecht. Afdeling 
De Ster is de hospice afdeling 
van De Beukenhof. De deskun-
dige medewerkers zorgen daar 
samen met een vaste groep 
zeer betrokken vrijwilligers 

voor een huiselijke sfeer, waar 
gekookt wordt en waar voor 
wie kan de tafel gezellig wordt 
gedekt en met elkaar wordt ge-
geten. Er is altijd ruimte voor 
een lach en een traan voor de 
patiënten maar ook voor hun 
naasten/familie. Dit alles ge-
beurt vol liefde, aandacht en 
met zorg en daarom wilden wij 
hen graag verrassen met een 
taart voor Valentijn.  
De tweede taart hebben we bij 
Ingrid Jansen, kunstenares en 
docente, gebracht. Ingrid ver-
zorgt bij haar Art to Join al ja-
ren cursussen en workshops in 
het atelier. Negen opeenvolgen-
de jaren toverde Ingrid één dag 
in het jaar Kortenhoef om tot 
een waar Frans vakantieoord; 
Place du Tertre. Een plek waar 

Taart voor De Ster

niet alleen inwoners van Wij-
demeren kwamen, maar ook 
bezoekers van ver daarbuiten. 
Ingrid is daarnaast vele jaren 
voorzitter geweest van stich-
ting Kunstbezit ’s-Graveland, 
voorzitter van de Kunstroute 
en een belangrijke verbinden-
de factor tussen het kunst- en 
cultuuraanbod binnen onze 
gemeente. Bij de liefde die In-
grid heeft voor haar vak en de 
passie waarmee ze haar vrijwil-
ligerswerk uitvoert, hoort een 
echte Valentijnstaart. 
Lieve mensen, dank dat wij de 
taarten bij jullie mochten bren-
gen en dank jullie allemaal voor 
jullie inzet en betrokkenheid!

Valentijnstaarten PvdA/GroenLinks

INGEZONDEN TEKSTEN
VÓÓR VRIJDAG 16.00 UUR 

NAAR: REDACTIE@DUNNEBIER.NL
MAXIMAAL: 300 WRD. 
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Samenleving

Door: Saskia Luijer

In het CCK, het Cultureel 
Centrum Kortenhoef, vierde 
toneelvereniging DSO op Va-
lentijnsdag al een klein beet-
je haar 85-jarig jubileum. Uit 
handen van voorzitter Nanda 
de Bruin ontving de club een 
valentijnstaart van D66 Wijde-
meren.

Al meer dan 25 jaar heeft D66 
in Noord-Holland de traditie 
om op Valentijnsdag een taart 
te geven aan een organisatie of 
individu die actief is in de sa-
menleving. Een waardering op 
de dag van de liefde, voor men-
sen die iets goeds doen in de 
maatschappij, zonder daar een 
politieke lading aan te geven. 
Als eerste partij in Wijdemeren 
nam D66 deze gewoonte over. 
Ook dit jaar ging men op 14 
februari weer op pad, dit keer 
naar DSO.

Een warm hart
Kersverse voorzitter Nanda de 
Bruin was verbijsterd dat DSO 
de taart nog niet eerder had 
gekregen. Als oud-speler van 
de Bergse toneelgroep Poefff 
draagt ze het amateurtoneel 
een warm hart toe. “Culturele 
activiteiten zijn de beschaving 
van de samenleving” sprak 
Nanda. Na alle inspanningen 
die DSO de afgelopen jaren 
heeft geleverd voor het CCK, 
leek de valentijnstaart hier ge-
woon prima op zijn plek. Zeker 
omdat de actieve Kortenhoefse 
club dit jaar ook een jubileum 
viert en 85 jaar bestaat.

Vlinders zijn vrij
De grote slagroomtaart was een 
welkome onderbreking tijdens 
de repetitieavond. De toneel-
spelers oefenen twee keer per 
week en zijn druk bezig met 
het instuderen van het stuk 
‘Vlinders zijn vrij’ van de Ame-

rikaanse schrijver Leonard 
Gershe. Deze komedie uit de 
jaren ’70 komt op 17, 18, 19, 23 
en 24 mei op de planken. Do-
nateurs worden hier uiteraard 
persoonlijk over geïnformeerd 
en alle andere belangstellenden 
kunnen via www.toneelDSO.nl 
hun toegangskaarten bestellen. 
Voorzitter Enno van Tulder 
lichtte toe dat DSO meestal 
twee voorstellingen per jaar 
geeft, maar omdat er vorig jaar 
door de bouw van het CCK 
maar één mogelijk was, zijn er 
dit jaar maar liefst drie in de 
planning. Na de recente uitvoe-
ring van ‘Geen spijt’ en het ko-
mende optreden in mei, volgt 
dit najaar nog een speciale ju-
bileumvoorstelling. 

Blij met CCK
De DSO’ers genieten volop van 
hun nieuwe repetitieruimte in 
het CCK. Naast eigen gebruik 
bieden zij ook onderdak aan 

andere activiteiten. Zo is er op 
woensdagmiddag een gezellige 
linedancing voor ouderen en is 
de ruimte op donderdagmid-
dag verhuurd aan Spotlight 
kids, muziektheater voor 8 tot 
12-jarigen. Meer informatie 

Enno van Tulder en Nanda de 
Bruin 

over ’t gebruik van het CCK 
staat ook op de DSO-website.

Valentijnstaart D66 voor DSO

Wandeling Gooilust en rondleiding op Trompenburgh
Geniet zondag 24 februari van 
natuur én cultuur tijdens deze 
unieke activiteit voor volwas-
senen op de ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen. Wandel eerst 
mee over het bijzondere land-
goed 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 rodo-
dendronvallei, de siertuin, het 
landhuis, de exotische bomen-

collectie en het sterrenbos. Daar-
na loop je naar het naastgelegen 
Trompenburgh voor een heerlij-
ke kop koffie, om daarna samen 
met een Natuurmonumenten 
gids Trompenburgh van binnen 
te bekijken. Het landhuis wordt 
slechts enkele zondagen open-

gesteld 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 Natuurmonumen-
ten betalen € 17,50, niet-leden 
€ 21,00. Vooraf aanmelden via 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek.

Heb je altijd al willen leren hoe 
je met je smartphone mooie 
natuurfoto’s maakt? Kom dan 
zondag 3 maart of 7 april om 
10.30 uur naar Bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek en ga 
samen met de boswachter en 
onze natuurfotograaf op ont-
dekkingsreis door de natuur. 
Deze activiteit is voor gezinnen 
met kinderen vanaf 9 jaar en 
duurt ongeveer 2 uur.

Bijna iedereen heeft tegenwoor-
dig een smartphone. Fotografe-
ren is daardoor heel makkelijk 
geworden, maar mooie foto’s 
maken blijft toch best wel las-
tig. Zeker als je ze graag buiten 
in de natuur maakt. Om dit te 
leren kun je samen met de bos-
wachter en natuurfotograaf op 
pad. Onderweg vertelt de bos-
wachter je alles wat je in het bos 
tegenkomt en van de fotograaf 
leer je hoe je daar de mooiste 
foto’s van maakt. Je doet leuke 
opdrachten en krijgt fotografie 
tips & tricks. Van basistechnie-
ken tot perspectief. Het enige 
wat je nodig hebt is een smart-
phone!

Deze gezinsactiviteit start in de 
Eekhoornzaal van het bezoe-
kerscentrum in ’s-Graveland 
(Noordereinde 54b), met een 
korte uitleg over wat je allemaal 
gaat doen. Na een wandeling 
van ongeveer 1,5 uur kom je 
weer terug in het bezoekers-
centrum. Daar bekijk je samen 
met de andere deelnemers de 
mooiste resultaten. Natuurlijk 
onder het genot van een kop 
koffie of thee en een glaasje li-
monade.

Koop van tevoren je tickets on-
line, deze kosten voor kinderen 
t/m 12 jaar € 6,- (geen OER-
RR-lid: € 9,-) en voor volwasse-
nen € 8,- (geen lid Natuurmo-
numenten € 11,-).

Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Fotograferen in de natuur met je smartphone

Weekblad 
Wijdemeren

Ook op Facebook
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WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 20 feb. 10.00 u. Digitale nalatenschap (SeniorWeb) Bibliotheek, Ldr
wo. 20 feb. 11.30 u. Stamppot eten De Zonnebloem ’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
wo. 20 feb. 12.00 u. Burenmaaltijd Emtinckhof Eikenlaan 51, Ldr
wo. 20 feb. 13.00 u.  Ruilmiddag voetbalplaatjes & clinic AH, Wille Dasplein, NdB
wo. 20 feb. 20.00 u. Ruilmiddag voetbalplaatjes AH, Meenthof Kortenhoef
wo. 20 feb. 15.30 u. Film The Lion King (Nederlands gespr.) Theater De Dillewijn, A’veen
wo. 20 feb. 20.00 u. In gesprek over Godsbeeld (prot. gem) Bergplaats, Kerkstraat, NdB
wo. 20 feb. 20.00 u.  CDA openbare discussieavond N201 Ottenhome, Zuwe 20, K’hoef
vr. 22 feb. 20.00 u.  Jaarvergadering Historische Kring Bergplaats, Kerkstraat, NdB
za. 23 feb. 13.00 u.  Open huis Historische King (tot 16.00) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 23 feb. 20.00 u.  Veiling Albanië-support Bergplaats, Kerkstraat, NdB
zo. 24 feb. 15.00 u. Galerie concert: Ensemble Resonans Art Gallery, De Zodde 20, Ldr
zo. 24 feb. 15.30 u. Pianoduo Beth & Flo Het Jagthuis, Middenw. NdB
di. 26 feb. 20.00 u.  Informatie-avond MER-vaarverbinding Gemeentehuis, Rading 1, Ldr
vr. 01 mrt. 20.00 u.  Start kroegentocht De Turftrappers Dirks Sportcafé, K’hoef
za. 02 mrt. 20.30 u. Groots carnavalsfeest De Turftrappers ‘t Akkoord, Kwakel 41, K’hoef
zo. 03 mrt. 10.30 u. Carnavalsviering Turfendonk A van Padua, Kerklaan, K’hoef
zo. 03 mrt. 12.30 u. Carnavalsoptocht & kindercarnaval De Fuik & ‘t Akkoord
do. 07 mrt. 20.00 u. Raadsvergadering Gemeentehuis, Rading 1, Ldr

Activiteiten agenda

Kom in actie bij vermoedens van
huiselijk geweld  
Huiselijk geweld en kindermis-
handeling komen nog steeds 
op grote schaal voor. Bewust-
wording en in actie komen is 
belangrijk. Om hier extra aan-
dacht voor te vragen en op 
mensen op te roepen in actie 
te komen bij vermoedens van 
huiselijk geweld en kinder-
mishandeling is de landelijke 
campagne ‘Het houdt niet op, 
totdat je iets doet’ gestart.   

Huiselijk geweld en kindermis-
handeling is één van de groot-
ste geweldsproblemen in Ne-
derland. De gevolgen zijn groot 

en vaak levenslang merkbaar. 
Mensen uit de directe omge-
ving van slachtoffers van hui-
selijk geweld vermoeden vaak 
dat er iets mis is. Uit een recen-
te peiling in opdracht van de 
ministeries van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport (VWS) 
en Justitie en Veiligheid (JenV) 
blijkt dat drie op de tien men-
sen 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 vermoe-
dens van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. De cam-
pagne focust zich de komende 
maanden op kindermishan-
deling. Later dit jaar komen 
ook ouderenmishandeling en 
partnergeweld aan bod. De 
website www.ikvermoedhuise-
lijkgeweld.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

Kinderen zitten vol emoties 
en moeten nog leren hiermee 
om te gaan. Hoe pak je dat als 
ouder aan? Hoe geef je je kind 
ruimte maar stel je tegelijker-
tijd ook grenzen? Daarover 
gaat de cursus SOS kinderen en 
emoties. Deze cursus bestaat 
uit drie afzonderlijke work-
shops die je als reeks, maar ook 
los van elkaar kunt volgen.  

Boos, bang en bedroefd  
SOS - kinderen en emoties is 
bedoeld voor ouders met kin-
deren van 2 tot 12 jaar. In elke 

workshop staat een basisemo-
tie centraal: boos, bang of be-
droefd. Je kunt je aanmelden 
voor één van de bijeenkom-
sten, maar je bent natuurlijk 
ook welkom om de serie van 
drie te volgen. Tijdens de work-
shops krijg je informatie over 
de functie van de verschillende 
emoties. Ook wissel je handige 
tips en praktische handvatten 
uit hoe er mee om te gaan.   

Maart/april 
De cursus is op donderdag 7 
maart (boos), 21 maart (bang) 

en 4 april (bedroefd) in Bus-
sum op de Olmenlaan 14. Elke 
keer tussen 20.00 en 22.00 uur. 
De kosten voor deelname zijn 
10 euro per bijeenkomst per 
ouder(paar). Voor informatie 
en aanmelden kun je terecht 
op de website van Jeugd en Ge-
zin Gooi en Vechtstreek: www.
jggv.nl (cursussen). Ook kun 
je bellen naar 035 69 26 350 of 
een mail sturen naar cursus-
sen@jggv.nl.  

Leer meer over kinderen en emoties

Opgroeien in armoede
Door: Saskia Luijer

Om er voor te zorgen dat kin-
deren die opgroeien in armoe-
de toch gewoon mee kunnen 
doen, wil gemeente Wijde-
meren aansluiten bij Sam&. 

Dit voorstel is opgenomen in 
het beleidsplan ‘Armoede en 
Schuldhulpverlening’ dat dins-
dag 12 februari werd bespro-
ken door de commissie Maat-
schappelijke en Sociale zaken.

Voor kinderen die opgroeien in 
armoede heeft Wijdemeren al 
een aanbod aan extra ondersteu-
ning, waaronder een bijdrage 
per schooljaar, computertoeslag, 
bijdrage sport en cultuur, zwem-
les voor basisschoolkinderen en 
extra hulp via Leergeld. In aan-
vulling hierop wil de gemeente 
aansluiten bij Sam&. Deze or-
ganisatie kan gezinnen bijvoor-
beeld ondersteunen in de vorm 
van Kinderhulp en Jarige Job. 
Als kinderen hun verjaardag 
niet kunnen vieren omdat er 
thuis geen geld is, helpt Jarige Job 
door het geven van een Verjaar-
dagsbox t.w.v. € 35,-. Hierin zit 
alles wat nodig is om een echte 
verjaardag te vieren, thuis en op 
school.
Sam& is er voor kinderen van 0 
- 21 jaar en niet alleen voor kin-
deren die opgroeien in gezinnen 
met een bijstandsuitkering. Ook 
ouders met werk maar met een 
laag inkomen, ouders met schul-
den, of bijvoorbeeld ZZP’ers die 
lang zonder klus zitten, kunnen 
hiervoor in aanmerking komen.

Aandacht voor jongeren
Vanuit de commissie kwam de 
vraag of in het beleidsplan ook 
specifieke aandacht kan komen 
voor jongeren. Steeds meer 
jongeren komen namelijk in fi-
nanciële problemen omdat ze 
moeite hebben om met geld om 
te gaan. In Nederland heeft meer 
dan 40% van de 18 tot 25-jarigen 
schulden, een lening of een beta-
lingsachterstand. Qua preventie 
is daar dus nog veel te winnen

From classic to pop, dat is het 
thema van het concert van 
Fun4All op zondag 24 maart. 
Fun4All is het gemengde koor 
uit Loosdrecht, onder leiding 
van Pieter van den Dolder. Met 
bijna 50 enthousiaste leden ge-
ven we voor het derde jaar op 
rij een concert in het MCO, met 
elk jaar weer een nieuw en ver-
rassend programma. Te gast bij 
ons koor is soliste Maja Rood-
veldt uit Loosdrecht (bekend 
van o.a. het Groot Omroep-
koor). Ook het orkest Vegas 
Strings zorgt dit jaar weer voor 
prachtige klanken. Kortom: het 
wordt een middag vol muzikale 
wendingen. Kom je ook?
MCO Hilversum, 24 maart, 
15:00 uur. Kaarten zijn te koop 
via www.fun4all.nu. 

Fun4All in
concert
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Binnen bij…Sander & Majella
Door: Astrid Korpershoek

In deze serie neem ik u mee naar binnen bij bekende en minder 
bekende inwoners van Wijdemeren. Deze week ga ik op bezoek 
bij de bewoners van de voormalige pastorie van de Hervormde 
kerk in Ankeveen (nu Theater De Dillewijn): Sander van Renesse 
en Majella de Vries. 

Het contrast kan bijna niet groter, want hiervoor hebben ze twaalf 
jaar op de Zeedijk in Amsterdam gewoond. Nu wonen ze precies 
drie jaar met hun poes Gini en kat Toni in landelijk Ankeveen. 
Majella, die oorspronkelijk uit een klein dorp in Friesland komt, is 
onderzoeker bij de rekenkamer en staat regelmatig achter de bar 
bij De Dillewijn. Maar haar grootste passie is haar paard. Sander 
heeft jarenlang houseparty’s georganiseerd en runt nu al weer 
veertien jaar samen met een compagnon een koffieketen. Verder 
zijn ze allebei veel aan het klussen in en rond hun huis.

Wat vind je het leukst aan wonen in een voormalige pastorie?
M: Het is een huis met een rijke historie. Het is leuk om te merken 
dat veel mensen het huis kennen en er herinneringen aan hebben. 
Verder is het een karakteristiek gebouw met mooie hoge plafonds.
S: Het heeft veel bekijks omdat zo veel mensen het huis goed ken-
nen en de reuring voor de deur in het voormalige kerkje De Dil-
lewijn.

Wat is er zo leuk aan Sander?
M: Hij is sociaal en onbevangen. Hij heeft weinig vooroordelen 
over anderen. Hij is ontzettend lief en zorgzaam.

Wat is er zo leuk aan Majella?
S: Wat er ook gebeurt, ze is altijd vrolijk en eerlijk.

Heb je nog dro-
men of ambities?
M: Eerst het huis 
helemaal op-
knappen en dan 
kijken hoe we alle 
ruimtes kunnen 
gebruiken. Mijn 
droom is een 
mooie wijn- en 
whiskykelder en 
proeverijen orga-
niseren, waarbij 
ik gerechtjes wil 
serveren. Verder 
veel beestjes om 
ons heen.
S: Ik ben zo benieuwd naar het moment dat alles af is, maar dat 
duurt nog wel een jaartje of vijf. Maar ooit hebben we een huis met 
een weiland waar onze beesten in rond banjeren… 

Het is nog geen voorjaar, maar 
een echte winter lijkt er ook niet 
te komen. Het is de tijd van het 
jaar dat je vooral binnen actief 
bent, maar wat is er dan zo al 
te doen? Bij het KursusProjekt 
Loosdrecht heel veel en niet 
eens allemaal binnen. Op 25 
februari start Zentangle, verder 
met meditatief tekenen. Deze 
workshop is verdeeld over twee 
maandagavonden en uitermate 
ontspannend, bijna medita-
tief. Op 1 maart kun je siera-
den gaan maken op basis van 
Mokume Gane Hidden Ma-

gic techniek. Met polymerklei 
maak je jouw eigen unieke sie-
raad. De 6e februari staat in het 
teken van de hond tijdens de 
workshop verbandleer hond. 
De workshop die geen hon-
deneigenaar mag missen want 
je leert deze avond verbanden 
aanbrengen bij je eigen hond. 
Op 6 maart is ook de dag voor 
alle Wijdemeerse kinderen 
want dan mag er geknuffeld 
worden met lammetjes tijdens 
een kijkje bij de lammetjes. Dat 
wil je als kind (en als (groot)
ouder) niet missen! De 11e 

maart duiken wij in de historie 
van Oud-Loosdrecht tijdens de 
unieke filmavond waarin een 
Wandeling door Oud-Loos-
drecht gemaakt wordt en veel 
herinneringen zullen bovenko-
men. De maand maart wordt 
afgesloten op de 30e met een 
workshop schilderen. Hiervoor 
is geen ervaring nodig, muziek 
gaat je inspireren tot een schil-
derij vanuit je hart.
Zin in één van bovenstaan-
de activiteiten? Kijk op www.
kploosdrecht.nl en meld je aan!

KursusProjekt Loosdrecht blijft 
je bezighouden!

Op 23 en 24 november 2019 
wordt de beroemde musical My 
Fair Lady uitgevoerd in theater 
‘t Spant in Bussum. De muzi-
kale leiding van deze voorstel-
ling is in handen van Hans van 
Breugel en het stuk wordt gere-
gisseerd door Pauline van Eijk. 
Muziektheater Spotlight zoekt 
zangers en acteurs die willen 
meespelen en -zingen in deze 
spectaculaire klassieker. Ieder-
een vanaf 18 jaar die belangstel-
ling heeft om aan dit stuk mee 
te doen is van harte welkom tij-
dens het auditieweekend op za-
terdag 16 en zondag 17 maart. 
Geïnteresseerden kunnen 
zich aanmelden via de website 

www.muziektheaterspotlight.
nl of bellen met Eric Brand (06-
15650941). Op de website vind 
je ook meer informatie over 
Muziektheater Spotlight en op 
welke manier de audities zul-
len plaatsvinden. De repetities 
voor deze productie starten op 
21 maart en vinden wekelijks 
plaats op donderdagavond in 
Loosdrecht.

Zangers / acteurs gezocht voor My Fair Lady

Bomen zijn emoties
Door: Saskia Luijer

Donderdag 14 februari was 
op de gemeentewerf een in-
loopavond over de bomenkap 
in Kortenhoef en Oud-Loos-
drecht. Onderwerp van ge-
sprek waren de locaties waar 
meerdere bomen moeten 
worden gekapt, zoals de Elbert 
Mooijlaan, Horndijk, Vuntus-
plein en Oud-Loosdrechtsedijk. 

Frank Peters, coördinator bui-
tendienst, legt uit dat gemeente 
Wijdemeren de bomen cyclisch 
aanpakt. Elke drie jaar vindt 
controle plaats in een aan-
tal kernen. Zo is men bijv. in 
2018/2019 in Nederhorst den 
Berg aan de gang, is in 2019-
2020 Nieuw-Loosdrecht aan 
de beurt en wordt in 2020/2021 
gestart in ’s-Graveland. De con-
trole is altijd in juni, waarna 
in de periode van oktober t/m 
maart aan de bomen wordt 
gewerkt. Dat kan in de vorm 
van snoeien zijn en zo nodig 
kappen. Het rooien moet al-
tijd voor het broedseizoen ge-
beuren, bij voorkeur in maart, 
maar dit wordt soms doorge-
schoven naar het najaar. Het 
moment van herplant is afhan-
kelijk van het type boom.

Zieke bomen
Tijdens de inloopavond kregen 
de bezoekers informatie over 
de reden van ‘t kappen van 
bomen in hun omgeving. De 
meest voorkomende oorzaak 
is essentaksterf, een schimmel 
die de bomen ziek maakt. Pe-
ters: “Wijdemeren heeft veel 
essen, daarvan gaan er helaas 
veel dood. Dat is nu heel ac-
tueel.” Bij wilgen komt juist 
de watermerkziekte veel voor. 
Ook dat kan een reden zijn 
voor het rooien van de boom. 

“Kappen is altijd een probleem 
want bomen zijn emoties” stelt 
Frank. “Maar we halen echt al-
leen de bomen weg die ziek of 
oud zijn en een gevaar opleve-
ren voor de inwoners. Als dat 
ook niet-zieke bomen betreft, 
zullen we dit altijd duidelijk 
onderbouwen.”

Nieuwe keuze
Alle omwonenden die zicht 
hebben op de huidige bomen 
zijn voor de inloopavond uit-
genodigd. Wethouder Joost 
Boermans verduidelijkt dat 
zij mogen meedenken over de 
nieuwe boomkeuze en de loca-
ties van herplant. Op tafel ligt 
een grote plattegrond van elke 
locatie. Met een wit rondje zijn 
de gesnoeide bomen aangege-
ven, een rood rondje staat voor 
kap en een groene stip wijst de 
mogelijke plek voor herplant 
aan. Martin Tijdgat, boombe-
heerder van de gemeente, is dé 
deskundige om advies te geven 
bij de boomkeuze. Zijn voorstel 
is om bij de kop Horndijk/Dirk 
A. Lambertzkade inheemse 
fladderiepen te plaatsen. In de 
groenstroken bij het parkeer-
plein Vuntuslaan raadt hij juist 
kastanje, zwarte noot of wal-
noot aan. Een peppel of zuiliep 
is zijn advies nabij Oud-Loos-
drechtsedijk 113. Terwijl op 
de Elbert Mooijlaan voor De 
Regenboog een moeraseik of 
lobeliep de juiste keuze lijkt. Sa-
men met de omwonenden gaat 
hij hierover in gesprek, waar-
bij zij uiteraard ook suggesties 
kunnen aandragen. De uitge-
werkte voorstellen komen als 
tekening op de gemeenteweb-
site te staan (onder het kopje 
projecten).

EHBO
cursus in 
maart
EHBO Vereniging ’s-Grave-
land e.o. start in maart met 
een nieuwe EHBO-cursus. 
Het theoriegedeelte kan thuis 
in eigen tempo worden uitge-
voerd d.m.v. een e-learning op 
de computer. De kennis die je 
hierbij opdoet, wordt tijdens de 
e-learning getoetst. De prak-
tijkcursus bevat vijf avonden 
les in onder andere verband-
leer, ziekteleer, reanimatie en 
het gebruik van een AED. Deze 
avonden worden getoetst met 
een officieel examen, waarna 
een diploma van het Oranje 
Kruis wordt uitgedeeld.

De cursus wordt gegeven op 28 
maart, 4, 11, 18 en 25 april en 
het examen vindt plaats op 2 
mei. Er zijn nog enkele plekken 
beschikbaar. De avonden star-
ten om 19.30 uur en eindigen 
om 22.00 uur. Locatie: Eslaan 2, 
te Kortenhoef (de brandweer-
kazerne). Kosten voor deze 
cursus bedragen 195 euro. Veel 
ziektekostenverzekeraars ver-
goeden geheel of gedeeltelijk de 
kosten. Voor meer informatie 
en aanmelden kunt u contact 
opnemen met Margreet Hol-
dinga via ehbosgraveland@
gmail.com of even kijken op 
www.ehbo-sgraveland.nl. 

WEEKBLAD

WIJDEMEREN.NL
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Het bestuur van ASV is verheugd 
dat zij een nieuwe hoofdtrainer 
hebben vastgelegd voor het sei-
zoen 2019/2020. De keuze is op 
Stefan van Laar gevallen. Stefan 
is momenteel trainer van IJFC 2 
zaterdag, dat in de reserve eer-
ste klasse uitkomt. Hij heeft vo-
rig seizoen in de nacompetitie 
net niet de stap naar de reserve 
hoofdklasse kunnen maken 
met zijn team. Tevens begeleidt 
hij het belofteteam onder de 23 
jaar en assisteert hij waar nodig 
de hoofdtrainer aldaar en wordt 
ook volop betrokken bij het 
eerste elftal. Hij is daar aan zijn 
tweede seizoen bezig. Hetzelfde 
heeft hij daarvoor ook twee sei-
zoenen gedaan bij Altius, na eerst 
de A-1 onder zijn hoede te heb-
ben gehad. Verder is hij daarvoor 
jeugdtrainer geweest bij onder 
meer VVZA, SO Soest, de Bilt, 
Saestum en SVMM.

Nieuwe 
hoofdtrainer 
ASV

FAMILIEBERICHTEN

Aanleveren van advertenties 
voor familieberichten

Als eps of (HR) PDF bestand voor 

maandag 10.00 uur.

De opmaak van de advertentie 

kunnen wij ook verzorgen, 

aanleveren in Word (doc bestand) 

opsturen voor maandag 10.00 

uur.Tarieven € 0,53 per mm per 

kolom in zwart/wit en € 0,69 per 

mm per kolom in full-color. 

Kolombreedtes zijn 1 kolom 43 

mm en 2 kolommen 90 mm.

Niet het vele is goed, maar het goede is veel

Na een leven van hard werken en voor anderen klaarstaan is onze 
lieve vader en opa overleden.

Klaas Kostelijk
weduwnaar van Martie Kostelijk - Streutker

Horstermeer,                                                              Nederhorst den Berg,
16 oktober 1933                                                                 12 februari 2019

Wij missen hem.

 Mayan & Michel, Vincent, Sander

 Jolanda & Alan

 Jaap & Lucia, Klaas, Emma

 Gemma & Jeroen, Simone, Jesse

Het afscheid van Klaas heeft plaatsgevonden in besloten kring.

Correspondentieadres:
Middenweg 13 a, 1394 AC  Nederhorst den Berg
4allburgers@gmail.com

In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons heeft 
betekend en gedaan, geven wij u kennis van het overlijden 
van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en trotse opa

Jan Willem Blok
Jan

Nederhorst den Berg,                           Nederhorst den Berg,  
* 25 september 1939                            † 14 februari 2019  
  

Wij zijn De Stichtse Hof  te Laren en De Kuijer 
te Nederhorst den Berg dankbaar voor de liefdevolle verzorging.

 Alie Blok – Pool

 Hans en Marion

 Dirk en Ellen
 Stijn, Maarten

 Alex

 Jan-Willem en Linda
Jan Steenhof  43
1394 GA  Nederhorst den Berg 

Er is gelegenheid tot condoleren op donderdag 21 februari 
van 19.00 tot 19.45 uur in Woonzorgcentrum De Kuijer, 

Jozef  Israëlslaan 2 te Nederhorst den Berg.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 
22 februari om 14.00 uur in de Willibrordkerk, 

Kerkstraat 32 te Nederhorst den Berg.

Aansluitend zal om 16.00 uur de crematieplechtigheid plaats-
hebben in de aula van crematorium Laren, 

Weg over Anna’s Hoeve 1 te Laren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren 
in de ontvangkamer van het crematorium.

In plaats van bloemen graag een donatie aan de Parkinson Vereniging. 
Collectebussen zijn aanwezig bij de condoleance en uitvaart.

Online condoleanceregister:
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl/condoleren/#17281

INGEZONDEN
 TEKSTEN VÓÓR

VRIJDAG 16.00 UUR 
NAAR:

REDACTIE@DUNNEBIER.NL

MAXIMAAL: 300 WRD. 

KORTENHOEF - Deze week 
gaat familie Kemp, biologisch 
melkveehouder op de Kwakel 
8, ‘bokashi’ uitrijden over hun 
weilanden. Dit natuurmaaisel 
wordt ingezet als voer voor het 
bodemleven.

Afgelopen najaar hebben zij op 
hun bedrijf een bokashi-kuil 
aangelegd met maaisel uit de 

moeraspercelen van Natuur-
monumenten in de Korten-
hoefse Plassen. Dit maaisel 
moest voorheen vanuit de na-
tuurgebieden naar een veraf-
gelegen composteerbedrijf ge-
reden worden en kan nu lokaal 
worden ingezet als natuurlijke 
bodemverbeteraar.
Bokashi is een mengsel van 
natuurmaaisel dat door toe-

voeging van zeeschelpen, 
klei-mineralen en zogenaamde 
effectieve micro-organismen 
gefermenteerd wordt. Fermen-
tatie is een conserveringspro-
ces door aanwezige melkzuur-
bacteriën. Dit proces wordt ook 
toegepast bij het maken van o.a. 
zuurkool, brood, bier, yoghurt, 
karnemelk enz.
Dit bokashi natuurmaaisel 

Natuurmaaisel op de weilanden wordt komende week uitgere-
den over de biologische weilan-
den aan de Kwakel en is voedsel 
voor het bodemleven. Een rij-
kere gezonde bodem leidt tot 
meer biodiversiteit met meer 
schimmels, bacteriën, wormen, 
kevers en torren wat weer gun-
stig is voor weidevogels.
“De bokashi heeft bij het uitrij-
den een wat zoetig zure geur, 
daar kunnen onze buren het 
aan herkennen” Aldus Wilko 
en Hermien Kemp. 

Schoonmaakactie Loosdrechtse Plassen
Omdat er in en rond de Loos-
drechtse Plassen veel vuil rond-
zwerft, roepen Stichting Sloep 
en Plassenschap Loosdrecht op 
om zaterdag 23 maart te ko-
men helpen met een grondige 
schoonmaakbeurt. 

Die dag is het Nationale Op-
schoondag. Vanaf de startloca-

tie aan Veendijk 26 word je met 
boten van het Plassenschap (of 
eigen boot indien beschikbaar) 
de Plassen opgebracht om uit 
het water, walkanten en eilan-
den zwerfafval te verwijderen. 

Het ingezamelde afval wordt af-
gevoerd door het Plassenschap. 
Zij zorgen ook voor hapjes en 

drankjes om de dag goed door 
te komen. Materiaal als harken, 
zwemvesten e.d. zijn aanwezig, 
maar heb je zelf spullen, neem 
dat dan vooral mee. 

Wil je meehelpen aan deze fan-
tastische en nuttige dag? Meld 
je dan voor 10 maart aan bij 
Wim Bekenkamp (wim@stich-

tingsloep.nl) onder vermel-
ding van naam, mailadres en 
telefoonnummer. Ook de hulp 
van familieleden, vrienden of 
(vage) kennissen is welkom!
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Voetballen in Nederhorst  
Internationaal voetbal voor Nederhorst senioren

Sport

Voetballen in ’s-Graveland 
’s-Graveland wint opnieuw 

Door: Marc Degekamp

In Schalkwijk boekte ’s-Grave-
land de tweede opeenvolgende 
overwinning. De basis werd 
in de eerste helft gelegd door 
treffers van Gerben van Veen, 
Jimmy Reijnders en Ramon 
Bouwman. Na rust incasseerde 
het een tegentreffer, maar kwam 
ondanks twee rode kaarten de 
overwinning niet meer in ge-
vaar. 

Het programma van afgelopen 
weekend was verder zeer be-
perkt vanwege de krokusvakan-
tie. Jammer, want het was prach-
tig voetbalweer. 
Jeugd
JO11-2 trapte zaterdag af en 
won van Nederhorst JO11-1 
met 12-2. JO11-3 verloor met 
2-7 van AS’80 JO11-5 uit Al-
mere. Verderop op het Kinine-
laantje verloor JO12-2 met 5-1 

van Olympia’25 JO12-1. Een 
mooie prestatie leverde JO15-
2 dat won bij De Vecht JO15-2 
(1-6). MO17-1 behaalde na de 
overwinning van vorige week 
op ’t Gooi MO17-3 nu een 1-1 
gelijkspel tegen Roda’46 MO17-
2. JO19-1 moest het vanwege 
blessures/vakanties doen zon-
der veel vaste krachten en leek 
daar goed doorheen te komen. 
De mix van spelers van JO19-
1, JO19-2 en JO17-1 stond op 

winst, maar de krachten raakten 
op en VVZA JO19-1 scoorde in 
kort tijdsbestek drie keer. 
Senioren
VR2 trof in ’t Vliegdorp VR1 
een sterke tegenstander. Het 
verloor met 7-2. Het 3e won met 
bijna dezelfde cijfers: 3-7 uit bij 
AS’80 9. Minder goed verging 
het 35+1 bij Nieuw Utrecht (7-1 
verlies).
Programma komend weekend
Wederom een beperkt pro-
gramma met een paar compe-
titiewedstrijden. JO19-1 speelt 
vriendschappelijk bij Spaken-
burg JO18-1 en onze beide 

vrouwenteams doen dat tegen 
elkaar. Op zondag gaat het 2e de 
volgende bekerronde proberen 
te bereiken ten koste van Kam-
pong 8. Het eerste speelt de uit-
wedstrijd tegen VV De Dreef.
Scheidsrechtercursus
Vorige week maandag was de 
eerste van twee cursusavonden 
voor onze jonge (toekomstige) 
scheidsrechters. Onder leiding 
van een KNVB-docent zullen 
ze in april hun examen afleggen 
door het fluiten van twee wed-
strijden. 

Door: Ad van Benschop

Zowel het tweede als derde elftal 
moest aantreden tegen volle-
dig uit buitenlanders bestaande 
teams. Nederhorst 2 moest in 
Almere spelen tegen een Pools 
team en verloor met 2-1 van deze 
kampioenskandidaat FC Almere 
2. Het fysieke geweld uit Polen 
werd niet goed aangepakt in de 
eerste helft hetgeen dan ook de 
1-0 betekende. Na de rust een 
beter Nederhorst die verdiend 

langszij kwam uit een fraai inge-
schoten vrije trap door Tijmen 
Blok. De irritaties liepen hoog op 
mede door het zwakke optreden 
van de Poolse arbiter. De zege 
werd een kwartier voor tijd vei-
liggesteld door de thuisploeg in 
deze rommelige wedstrijd. 
Nederhorst 3 speelde op Meer-
zicht tegen BFC 3. Deze te-
genstander bestaat volledig uit 
Syriërs. Martijn Wever werd 
matchwinnaar door snoeihard 
vlak voor rust de 2-1 binnen te 

schieten. Na de rust werd het 
overleven voor de Bergers maar 
men hield stand.
Vrouwen
Opnieuw een uitwedstrijd. In 
Amersfoort werd er door dit net 
opgerichte team met 5-0 verlo-
ren van Amsvorde.
Jeugd
Een beperkt programma. JO19-
1 speelde tegen een onbekende 
opponent HBOK JO19-1 en be-
haalde een 1-1 gelijkspel. Waar 
het voor rust nog kansen creëer-

de was het na de pauze erg matig 
aan Bergse zijde. JO11-1 ging 
fors onderuit tegen de leeftijds-
genoten uit ‘s-Graveland. 
Ruilmiddag voetbalplaatjes en 
-clinic
Op woensdag 20 februari van 
13.00 tot 16.00 uur organiseren 
Albert Heijn en VV Nederhorst 
een ruilmiddag in een grote tent 
op het Willie Das plein. Tijdens 
de ruilmiddag is er een voetbal-
clinic voor de jongste jeugd en 
alle jongens en meisjes tussen 4 

en 7 jaar mogen meedoen. Er is 
voor iedereen de mogelijkheid 
om op een doel met gaten te 
schieten, met leuke prijsjes als er 
raak geschoten wordt!
Programma aankomend 
weekend
Weinig jeugdwedstrijden in ver-
band met de krokusvakantie. Bij 
de senioren gaat Nederhorst 1 op 
bezoek bij het Utrechtse UVV, 
ontvangt Nederhorst 2 Kam-
pong en gaat het 3e naar Spor-
ting Almere. 

Info
Voor meer info www.vvnederhorst.
org of facebook.

Voetballen in Ankeveen  

1e elftal ASV verliest met 4-0 van BVV
Door: Dick Blom

Na de redelijk goed gespeelde 
wedstrijd van vorige week tegen 
Baarn, welke weliswaar met 2-6 
(doelpuntenmakers Yoeri Tol 
en Fabian Degenkamp) werd 
verloren, werd er toch met een 
goed gevoel afgereisd naar Bla-
ricum om tegen middenmoter 
BVV”31 aan te treden. Men zag 
een hardwerkend ASV”65 tegen 
een iets beter BVV”31 voetbal-
len. Helaas waren twee routi-

niers Yoeri Tol en Joeri Steen-
voorden geblesseerd en werden 
node gemist. De Blaricummers 
hadden het middenveld in han-
den en kregen een paar kansen 
in de openingsfase, maar de 
goed keepende Koen Schouten 
hield bekwaam de nul. In de 
32ste minuut was het echter wel 
raak en werd het
1-0 voor de thuisclub, na wei-
felend optreden van de Anke-
veense defensie. ASV”65 kon 
in de eerste helft aanvallend 

geen vuist maken in het 4-4-2 
systeem. Na de rust werd er ge-
probeerd meer druk naar voren 
te zetten door met 3 spitsen te 
gaan spelen, hetgeen aardig luk-
te, maar er ontstonden slechts 
kleine mogelijkheden en geen 
echte kansen. BVV”31 counter-
de beheerst in de 56ste minuut 
naar de 2-0. De Ankeveners ble-
ven ervoor gaan en gooiden er 
een schepje werklust bovenop 
en dat siert de ploeg van Yoes-
sef Bouali. Toen echter geheel 

onnodig door een persoonlijke 
verdedigingsfout de 3-0 viel in 
de 69ste minuut was de wed-
strijd uiteraard gespeeld. Yamil 
Logali kreeg nog een kans, maar 
was ongelukkig in de afwerking. 
Michel Heus liet nog een fraai 
afstandsschot los, maar de Bla-
ricumse goalie redde evenzo 
fraai. Vlak voor tijd viel nog de 
4-0. Uitblinkers in deze match 
waren Koen Schouten, Fabian 
Degenkamp, Patrick van der 
Voorst, Rowan Kloosterman en 

Michel Heus.

2e team verliest met 2-0 van 
Olympia
Een onnodige nederlaag volgens 
coach Herman Blokker. Een 
wedstrijd met twee gezichten. 
De eerste helft was dramatisch 
en keken de Ankeveners al te-
gen een 2-0 achterstand aan. In 
de tweede helft werd er na een 
donderspeech in de rust accep-
tabel gespeeld, alleen ontbrak 
het gogme om te scoren. Vol-
gende week gelijk met volledige 
inzet beginnen mannen, dan 
worden de punten weer gepakt. 
Dit was een weggevertje.

Door: Patrick Kreuning

Na de voor de Warinschool ver-
drietig verlopen finale, ze wer-
den gedeeld eerste maar werden 
op basis van een arbitrageregel 
tweede, is deze week het bericht 
gekomen dat de leerlingen toch 
naar de schaakfinale mogen op 
zaterdag 23 maart in de Rientjes-
mavo te Maarsen. Dit ondanks 
het feit dat er maar negen teams 
meededen. Waarschijnlijk heeft 
voor de bond de goede prestatie 
van vorig jaar de doorslag gege-
ven. Toen had de Warinschool 
een plaats in de top 10, waar er 
veertig teams meespeelden. Eén 

en ander is uiteraard mede te 
danken aan hun schaaktrainer, 
Johan Verburg.
We wensen het team nog veel 
succes met oefenen en hopen en 
verwachten uiteraard weer veel 
van ze.

Daarnaast zijn door de schaakbi-
bliotheek weer 2 mooie boeken 
aangeschaft.

50 jaar correspondentie-
schaak
Dit is een overzicht van mooie 
partijen die in de Nederlandse 
geschiedenis van de correspon-
dentiecompetitie zijn gespeeld. 

Bij correspondentie kun je aan 
vele vormen denken, een zet op 
een briefkaart schrijven en die 
naar je tegenstander sturen, of 
wat vroeger ook wel gebeurde 
was 1 cent naar je tegenstander 
overmaken en dan een zet erbij 
vermelden, de tegenstander deed 
vervolgens weer hetzelfde. Op 
het postkantoor en bij de bank 
had men het er maar druk mee.

Simon de schaker
Dit is het eerste deel uit de jeugd-
boekenserie Akelige Arnold. 
Simon is een jongen van 10 die 
één grote droom heeft. Nog beter 
worden dan zijn oom Arnold die 

landelijk kampioen schaken is. 
Zijn vader vindt schaken maar 
niets en oom Arnold is een vre-
selijke opschepper en helemaal 
niet aardig. Hij wil Simon geen 
eens schaakles geven. Teleur-
gesteld gaat hij naar oma die bij 
hem in het tuinhuisje woont. En 
zij geeft hem een oude schaak-
computer, die eerst kapot lijkt te 
zijn, maar wanneer Simon door-
krijgt hoe het werkt... enfin, dat 
mogen de kinderen zelf lezen.

Een schaakboek lenen? Neem con-
tact op via www.pkreuning.wixsite.
com/schaakschool of 06-12194831.

Warinschool toch naar schaakfinale Explosie(f) 
onder auto
Zondag 17 februari werd 
brandweerpost Loosdrecht 
rond 04.45 uur gealarmeerd 
voor een voertuigbrand in de 
Moerbeilaan. Bij aankomst 
bleek dat er geen sprake van 
brand was, maar flinke schade 
aan drie voertuigen als gevolg 
van een explosie(f). Naast een 
harde knal kwam hierbij veel 
rook vrij en vlogen brokstuk-
ken door de straat. De politie 
heeft de zaak in onderzoek, 
volgens hen ging het om zwaar 
vuurwerk.
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Wijdemeren in Beeld “Zingen, zingen hier in Ankeveen, met alleen maar mannen om je 
heen.” Deze eerste regel van het nieuwe ‘Havenloos lied’ schalde

zondagmiddag door het Wapen van Ankeveen waar het 
Ankeveens Havenloos Mannen Koor samen met Cees Koldijk optrad.

Nieuws Club 4711
 
Uitslag + stand wintertoer-
nooi Biljartclub 4711
Maandag 11 febr.: B. Worp – 
M. Verlaan 0-2, J. van Greu-
ningen – M. Zieleman 0-2, J. 
Vrijburg – Mw. T. Bos 2-0
Stand aan kop: M. Zieleman 
4-14, W. Clements 4-12, B. 
Worp 4-8

Uitslag BV Overmeer – BV 
Geinburgia: 11-3
Donderdag 14 febr.: M. v.d. 
Velden – T. Boots 3-0, M. 
Verlaan – T. Hemelrijk 2-0, 
P. van ‘t Klooster – R. Droo-
mers 3-0, T. Otten – N. de 
Vries 0-2, H. Stalenhoef – E. 
Vernooij 3-1

Programma
Donderdag 21 febr. 19.30 
uur: onderlinge competitie 
BV Overmeer, zaterdag 23 
febr. 16.00 uur: 4711-maand-
toernooi biljarten (locatie 
Café Die2), maandag 25 febr. 
20.00 uur: BV De Tram – BV 
Overmeer, dinsdag 26 febr. 
20.00 uur: Biljartclub 4711 –
BV De Poedel

Openingstijden + contactge-
gevens
Clubhuis + bar open op vrij-
dag van 14.30 tot 20.30 uur 
(ook voor niet-leden)
Adres: Overmeerseweg 5a te 
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

Trio Bell’Arte in ‘t Oude Kerkje Kortenhoef

rio in a’ in 1914 gecomponeerd 
door Maurice Ravel (1875-
1937). Ook hij nam af en toe deel 
aan deze ‘Groupe des six’ en het 
is te horen dat zij elkaar hebben 
beïnvloed. Het klinkt afwisse-
lend lieflijk, dreigend en somber 
tot snel en speels of ingetogen. 
De finale is meeslepend en bom-
bastisch. De drie heren laten 
hierbij hun enorme technische 
bagage zien en spelen soms bijna 
in zichzelf gekeerd en dan weer 
enorm uitbundig en expressief. 
Ze hebben even de tijd om bij te 
komen want na dit deel volgt de 
pauze met een drankje. 
Na de pauze wordt het Pianot-
rio nr. 2 in e, op. 92 van Ca-

mille Saint-Saёns (1835-1921) 
ten gehore gebracht. Dit werk 
is geschreven in 1892, ruim 20 
jaar vóór de twee voorafgaande 
werken, in de Romantiek. Een 
prachtig werk, waar het publiek 
ademloos naar luistert. Het 
wordt meeslepend, geestdriftig 
en gepassioneerd uitgevoerd. 
Een technisch hoogstandje. Van 
breed en intens naar delicaat en 
luchtig van pianissimo naar for-
tissimo. Tot de climax, waarna 
een staande ovatie van een paar 
minuten volgt. Van alle kanten 
wordt er “Bravo!” geroepen en 
iedereen gaat helemaal opgela-
den weer richting de uitgang. 

Na afloop heb ik nog een kort 
gesprekje met het trio. De Duitse 
cellist Benedict zegt: “We vinden 
het erg prettig om hier in het 
Oude Kerkje te spelen doordat 
de akoestiek zo fijn is en door 
de intieme sfeer van het kerkje. 
Kortenhoef is voor ons een soort 
‘niche’ geworden met de landelij-
ke omgeving en de vriendelijke 
mensen hier. We hebben alle drie 
ons eigen leven met onze eigen 
concerten, maar we blijven el-
kaar toch steeds weer opzoeken. 
We kunnen het gewoon goed 
met elkaar vinden.” ”Nee, hoor” 
grapt de Griekse pianist Vassilis 
tussendoor. “Eigenlijk kunnen 
we elkaar niet uitstaan. Daarom 
frustreren we elkaar ook zo met 
zulke onmogelijk ingewikkelde 
composities.” Ze vertellen dat 
het voor het eerst was dat ze iets 
van de vrouwelijke componist 
Tailleferre speelden en dat ze dat 
geweldig vonden om te doen; 
iets heel nieuws te leren en zo’n 
‘episch’ stuk in te studeren. Hoe 
dat dan in zijn werk gaat terwijl 
ze alle drie in een ander land wo-
nen? “We hebben hier een paar 
dagen van tevoren ‘als gekken’ 
samen op geoefend.” Tja, topmu-
sici kunnen dat. Dat heeft deze 
avond bewezen…

Door: Astrid Korpershoek

Het was afgelopen donderdag-
avond alweer de vijfde keer dat 
Trio Bell’Arte in het Oude Kerkje 
aan de Kortenhoefsedijk speel-
de. Dit enthousiaste en gedreven 
trio, bestaande uit de Griekse 
meesterpianist Vassilis Vervare-
sos (1983), de Grieks/Japanse vi-
olist Noé Inui (1985) en de Duitse 
cellist Benedict Kloeckner (1989), 
speelde een Frans programma 
getiteld ‘So French’. Een kwar-
tier voor aanvang staat er een 
enorme rij voor het kerkje. De 
mensen zijn hier vanuit de wijde 
omgeving op afgekomen.

Het programma begint met een 
pianotrio, in 1916 gecompo-
neerd door Germaine Tailleferre 
(1892-1983). Zij maakte deel uit 
van een Franse componisten-
groep ‘Groupe des six’ die wilde 
afrekenen met de Romantiek 
en vernieuwende muziek wilde 
maken met invloeden uit andere 
muziekstijlen, zoals jazz. En dat 
hoor je; het is af en toe wat moei-
lijk te volgen met wat onwennige 
akkoorden en ritmes, voor die 
tijd zéér vooruitstrevend. Het 
wordt door Trio Bell’Arte ongelo-
felijk knap en bevlogen gespeeld. 

Het volgende werk is het ‘Pianot-




