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Carnaval in Schuimlikkerveen
en Turfendonk

KORTENHOEF/ ANKEVEEN- 
Alaaf! Prinsessen Nanda en 
Mariska van de Schuimlikkers 
(Ankeveen) en prins Jurgen en 
adjudant André van de Turf-
trappers (Kortenhoef) nodigen 
u van harte uit bij de carnavals-
feesten het komend weekend.

Aanstaande vrijdag bezoeken 
de Schuimlikker- prinsessen 
de Jozef Lokinschool in Anke-
veen waar de kinderen onge-
twijfeld zullen aanhaken in de 
polonaise. Daarna is er tussen 
17.00 en 20.00 uur een Kin-
derparty in het dorpscafé Het 
Wapen van Ankeveen. Waar 
de volwassenen zullen blijven 
hangen, want het Flower Power 
themafeest gaat om 21.00 uur 
van start. 
Op dezelfde avond wordt in 
Kortenhoef de Kroegentocht 
gehouden door De Turft rap-
pers. Te beginnen bij Dirks 

Sportcafé om 20.00 uur om 
vervolgens door te drinken bij 
Café Bollie Blooper, Het Wa-
pen van Kortenhoef en Café 
Zomerlust.  

Zaterdag
Op zaterdag start de altijd 
gezellige Ankeveense carna-
valsoptocht al vroeg in de och-
tend (10.15 uur) bij bedrijven-
terrein De Slenk. De stoet zal 
via de Herenweg en het Sticht-
se End door het dorpscentrum 
rijden. ’s Middags begeven de 
feestvierders zich naar de op-
tocht in Naarden waar de crè-
me de la crème van het Gooise 
carnaval zich zal ophouden. 
Op zaterdagavond staat een 
Groots Carnaval op het pro-
gramma van de Turft rappers. 
Om 20:30 zal in muziekge-
bouw ‘t Akkoord, gelegen 
aan de Kwakel 41, een groots 
gekostumeerd carnavalsfeest 

gehouden worden. Het thema 
deze avond is: Film. Om 21:00 
uur zal het gemeentewapen 
worden overhandigd door een 
vertegenwoordiger vanuit de 
gemeente waarmee het gezag 
tijdens het carnaval in handen 
komt te liggen van onze jonge 
Prins Jurgen-I. Om 23:11 uur 
is het demasqué en de prijsuit-
reiking voor de best verkleden, 
waarna er nog even doorge-
feest zal worden. In het Wapen 
van Ankeveen wordt te zelf-
der tijd ook uitbundig gehost, 
hier draait het gekostumeerd 
bal rond het thema ‘Die goeie 
ouwe tijd’ op de 49e editie van 
het Schuimlikker carnaval.

Zondag
Op zondagmorgen starten de 
Turft rappers deze katholieke 
traditie met de carnavalsvie-
ring om 10.30 uur in de H. 
Antonius van Paduakerk aan 

Kom jij ons team versterken?!

Noordereinde v.a. Klapbrug ri. Loodijk, Loodijk,
Stichtse Kade en Cannenburgerweg

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

de Kerklaan in Kortenhoef. De 
voorgangers bij deze bijzon-
dere viering zijn pastoor Jules 
Dresmé en diaken Wim Balk. 
Uiteraard zal de carnalsviering 
muzikaal worden begeleid door 
kinderkoor Toontje Hoger en 
Madjet onder leiding van Fie-
ke Neijsen. Het zou heel leuk 
zijn als de bezoekers verkleed 
komen naar deze bijzondere 
viering. Een gek hoedje of een 
andere carnavaleske uitdossing 
zal zeker niet misstaan.   
Op zondagmiddag zal de car-
navalsoptocht door Turfen-
donk trekken. De start is stipt 
om 13.11 uur bij sporthal De 
Fuik gelegen aan de Zuidsin-
gel. Wie mee wil doen, graag 
uiterlijk om 12:30 uur aanwezig 
zijn. De jury start dan met haar 

beoordeling. Het einde van de 
Optocht is bij muziekgebouw ‘t 
Akkoord, waarna het Kinder-
carnaval zal aanvangen (14:30 
uur). Een feestmiddag voor 
kinderen maar ook ouders zijn 
van harte welkom. Prins Jurgen 
heeft  voor de mooist verklede 
kinderen een prijs.  
In Ankeveen houdt het bestuur 
tussen 13.30 en 15.00 uur re-
ceptie in het hofpaleis. Daarna 
zullen voorzitter Jan Grijpink 
c.s. zich swingend op het Af-
zakkersbal tot 18.30 uur staan-
de houden om het Schuimlik-
kerweekend af te sluiten. Net 
op tijd met het bord op schoot 
voor Studio Sport.

Zie ook: www.deschuimlikkers.
nl; www.deturft rappers.nl 
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RK Kerk Wijdemeren
◗ OLV Hemelvaart     
 Zo. 3 maart: 9.30 uur:  euch.
 L. Wenneker.
◗ St. Martinus     
 Vr. 1 maart: 09.30 uur:  w&vc.
 W. Balk.
 Za. 2 maart: 19.00 uur:  w&vc.
 W. Balk.
◗ H. Antonius 
 Zo. 3 maart: 10.30 uur: euch.
 J. Dresmé en W. Balk.
 Wo. 6 maart: 19.00 uur: geb.v

 W. Balk.

PKN Gemeenten 
◗ Willibrordkerk 
 Zo. 3 maart: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.
 19.00 uur: Zangdienst.
 Wo. 6 maart: 19.30 uur:
 DOecumenische Vesper
◗ De Graankorrel   
 Zo. 3 maart: 10.00 uur:
 Ds. L. Davidse.
◗ Herv. Gem. ‘s-Graveland 

 Zo. 3 maart: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
◗ Herv. Gem. Kortenhoef  

 Zo. 3 maart: 9.30 uur: 
 Prop. G. Vierdewind.
◗ Oec. Streekgemeente  

 Zo. 3 maart: 1geen dienst

Adverteren:  www.weekbladwijdemeren.nl

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66

W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam

en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16

C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19 035 - 656 47 62

L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96

J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03

Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54

Dokterscentrale (alleen overdag) 0900-15 15

Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53

Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend 088 - 130 96 00

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 

Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk 035 - 656 91 28

B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56

Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13 0294 - 25 27 14

Tandartscentrale 0900-15 15

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10

 Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 

Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts:

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294-253519

Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 -6561074/06-22732136

Annemarie 0294 - 25 58 38

Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk:

Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50

Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com

Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95

Versa Welzijn  035 - 623 11 00

Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland 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  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 - 257507

Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

Online zoeken
En ook  boeken!

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

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.

WANNEER TIJD WAT WAAR
vr. 01 mrt. 17.00 u. Kindercarnaval Schuimlikkers Wapen van Ankeveen

vr. 01 mrt. 20.00 u.  Start kroegentocht De Turftrappers Dirks Sportcafé, K’hoef

vr. 01 mrt. 21.00 u. Flower Power feestje Schuimlikkers Wapen van Ankeveen

za. 02 mrt. 10.15 u. Start Carnavalsoptocht Schuimlikkers De Slenk, Ankeveen

za. 02 mrt. 20.00 u. Concert Infloyd (uitverkocht) Dillewijn, Ankeveen

za. 02 mrt. 20.30 u. Groots carnavalsfeest De Turftrappers ‘t Akkoord, Kwakel 41, K’hoef

za. 02 mrt. 21.00 u. Gekostumeerd bal Schuimlikkers Wapen van Ankeveen

zo. 03 mrt. 10.30 u. Carnavalsviering Turfendonk Antoniuskerk, Kortenhoef

zo. 03 mrt. 10.30 u.  Fotograferen in de natuur NM, Noordereinde 54b, ‘s-Gr.

zo. 03 mrt. 12.00 u. Sieradenexpositie Zodde 20, Loosdrecht

zo. 03 mrt. 12.30 u. Carnavalsoptocht & kindercarnaval De Fuik & ’t Akkoord

zo. 03 mrt. 13.30 u. Receptie en afzakkersbal Schuimlikkers Wapen van Ankeveen

ma. 04 mrt. 14.00 u. Presentatie over de klomp Bergplaats, NdB. 

wo. 06 mrt. 10.00 u. Themaochtend ‘verduurzamen woning’ Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr. 

do. 07 mrt. 20.00 u. Raadsvergadering Gemeentehuis, Rading 1, Ldr

vr. 08 mrt. 10.00 u. CDA gezellige Open Ochtend CCK, Parklaan 5, Kortenhoef

vr. 08 mrt. 20.15 u. Concert Jacob Olie Trio Jagthuis,Middenwg.88, NdB.

za. 09 mrt. 15.00 u. Glow in the Dark, volleybal Sporthal De Blijk, NdB.

za. 09 mrt. 20.15 u. Concert op de Berg Willibrordkerk, NdB

zo. 10 mrt. 11.00 u. Knutselen voor de vogels NM, Noordereinde 54b, ‘s-Gr.

Activiteiten agenda

 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
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PolitiekPolitiek

Weekblad
Wijdemeren

Door: Herman Stuijver

HAARLEM- De Wijdemeerse 
politiek reageerde furieus op 
een uitspraak van gedeputeer-
de Jack van der Hoek. Hij zou in 
een interview met NH Nieuws 
gezegd hebben dat Wijdeme-
ren over anderhalf alsnog moet 
fuseren met Hilversum als er 
geen oplossing komt voor 
het bestuurskrachtprobleem. 
Vanuit Haarlem meldt de ge-
deputeerde dat zijn woorden 
verkeerd zijn opgevat. 

Van der Hoek: ‘Ik heb geen 
mogelijke fusie over anderhalf 
jaar aangekondigd, dus er komt 
naar mijn mening niets uit de 
lucht vallen. Ik heb antwoord 
gegeven op een vraag, die luid-
de: “... Maar ik begrijp dus dat 
als er niks gebeurt op dit mo-
ment Wijdemeren een pro-
bleemgemeente gaat worden?”
Daarbij heb ik geantwoord 
met een mogelijk scenario op 
de ‘als’ vraag. Ik geef duidelijk 
aan dat dit (pas) geldt als niet 
kan worden aangetoond dat 
er verbeteringen zijn door-
gevoerd. En dan nog gaat het 
in dat geval om overleg, niets 
meer of minder. Als Wijde-
meren er niet in slaagt zijn be-
stuurskracht te versterken, dan 
hoort de provincie zijn verant-
woordelijkheid te nemen door 
met de minister te spreken over 

mogelijke oplossingen. Uiter-
aard gaat daar ook overleg, 
over de tot dan toe genomen 
stappen om de bestuurskracht 
te versterken, met de gemeen-
te Wijdemeren zélf aan vooraf, 
zoals ik in het interview ook 
expliciet noem “... daar moe-
ten we het absoluut een keer 
over hebben ...”. Ter toelichting: 
provincie Noord-Holland heeft  
de arhi-procedure beëindigd 
omdat het landelijk beleid is 
gewijzigd. Dit laat onverlet dat 
de lokale- c.q. regionale  be-
stuurskrachtproblemen van 
Wijdemeren en de regio Gooi 
en Vechtstreek vooralsnog on-
opgelost zijn. Dat standpunt is 
niet nieuw. Gedeputeerde Sta-
ten hebben de bestuurders in 
Wijdemeren en Hilversum bij 
het stoppen van de arhi-proce-
dure verteld hoe wij aankijken 
tegen het vervolg. Het is nu in 
eerste instantie aan de gemeen-
ten en aan de minister van BZK 
om daarvoor een oplossing te 
vinden. De provincie is uiter-
aard bereid daarbij haar bijdra-
ge te leveren.

Termijn
M.b.t. de termijn. Over ander-
half jaar is het zomer 2020. Dat 
is vier jaar nadat het onderzoek 
van Deloitte aantoonde dat de 
bestuurskracht van Wijdeme-
ren onvoldoende is. Vier jaar 
achten wij daarvoor een rede-

lijke termijn, om ook Wijde-
meren de gelegenheid te geven 
met uitvoerbare oplossingen te 
komen. Wij zien dat men daar 
stappen toe zet en het is goed 
om dan op enig moment de 
opnieuw de balans op te ma-
ken. Het is in het belang van de 
inwoners van Wijdemeren dat 
niet te lang wordt gewacht met 
het vinden van adequate op-
lossingen om te komen tot een 
daadkrachtige gemeente. Het 
gaat erom dat de gemeente in 
staat is zijn taken goed te ver-
vullen. Als je dat niet kunt, doe 
je je inwoners tekort. Dat Wij-
demeren investeert in de eigen 
organisatie is altijd noodzake-
lijk. Ik vind dat zeker een goe-
de stap. Onderzoek moet t.z.t. 
de vraag beantwoorden of de 
gemeente daarmee voldoende 

bestuurskracht bezit en of deze 
investeringen voldoende zijn.
 
Overleg 
Ik heb wethouder Boermans 
telefonisch gesproken om 
hem de context van mijn be-
antwoording van de vraag in 
het interview toe te lichten en 
binnenkort ga ik bij hem op de 
koffi  e. Het is jammer dat mijn 
antwoord op een ‘als dan’ vraag 
nu zoveel commotie oplevert. 
Volgens mij onnodig en ze-
ker niet door mij bedoeld als 
‘aankondiging’. Het toont maar 
weer eens aan hoe belangrijk 
het is om goed met elkaar in 
contact te blijven, dus als nader 
overleg gewenst is dan ben ik 
daar altijd toe bereid.

Gedeputeerde Van der Hoek heeft geen fusie
aangekondigd

WIJDEMEREN- Het college van 
de gemeente Wijdemeren is 
verbijsterd door de recente uit-
spraak van gedeputeerde Jack 
van der Hoek van de provincie 
Noord-Holland op NH Nieuws. 
In een interview stelt de ge-
deputeerde dat Wijdemeren 
binnen anderhalf jaar met een 
oplossing moet komen voor 
het door de provincie gemeen-
de bestuurskrachtprobleem. Is 
dit niet het geval dan stapt de 
provincie naar de minister om 
alsnog een fusie af te dwingen.  

Wethouder J. Boermans: ‘Het 
college vindt het verbazing-
wekkend dat Wijdemeren dit 
nieuws uit de media moet 
vernemen. Ook past deze uit-
spraak niet bij de koers die 
Wijdemeren heeft  ingezet. De 
afgelopen twee jaar zijn forse 
stappen gezet om de bestuurs-
kracht te verbeteren. Wijdeme-
ren en de regio Gooi en Vecht 
zijn gebaat bij bestuurlijke rust. 
Door het onderwerp herinde-
ling, op deze manier binnen 
drie maanden na het afb lazen 
van de door de provincie in-
gezette herindelingsprocedure, 
weer op de politieke agenda te 
plaatsen wordt het tegenover-
gestelde bereikt. Deze manoeu-
vre werkt een goede samenwer-
king en vertrouwen niet in de 
hand’.  

Wijdemeren 
verbijsterd door 
nieuw fusiege-
luid uit Haarlem 

KORTENHOEF- Opnieuw orga-
niseert het CDA Wijdemeren 
een gezellige open ochtend, 
waarin historie, muziek en ge-
zelligheid centraal staan. Op 
vrijdag 8 maart van 10.00 tot 
12.00 uur bent u van harte wel-
kom op onze Open Ochtend, 
waar gezelligheid en historie 
centraal staan. De Open Och-
tend wordt gehouden in het 
Cultureel Centrum Kortenhoef, 
Parklaan 5  te Kortenhoef. De 
toegang is gratis. 

De Historische kring ‘In de 
Gloriosa’ is ook aanwezig deze 
ochtend. De Historische Kring 
houdt zich bezig met het verza-
melen van oude voorwerpen, 
prentbriefk aarten, foto’s, dia’s, 
krantenknipsels en archieven 
van de drie dorpen Ankeveen, 
’s-Graveland en Kortenhoef. 
Tijdens de gezellige ochtend 
neemt De Historische Kring 
u mee in de geschiedenis van 

onze mooie dorpen. Samen 
vormen wij  de samenleving 
waar wij in leven. Met elkaar 
kunnen wij zorgen dat dit een 
betrokken samenleving is. 
Aandacht voor een ander, om-
zien naar elkaar en gezelligheid 
met elkaar staan hoog in het 
vaandel bij het CDA Wijdeme-
ren. Daarom organiseert het 
CDA Wijdemeren een Open 
Ochtend waar ontmoeting 
centraal staat. Een ochtend vol 
aandacht voor elkaar en gezel-
ligheid met elkaar. Tijdens deze 
ochtend is er natuurlijk een 
kopje koffi  e of thee, een drank-
je en tijd om elkaar te ontmoe-
ten. U bent van harte welkom!

Vervoer nodig?
Dan kunt u bellen met Jan 
Verbruggen (06 – 53 70 40 60) 
of mailen via fractie@wijde-
meren.cda.nl. Dan halen we u 
even op en brengen wij u na 
afl oop weer thuis.  

CDA Wijdemeren organiseert 
gezellige Open Ochtend

Black out Van der 
Hoek 
‘Een black out’, beter had onze 
Dorpsbelangenfractievoorzit-
ter René Voigt het niet kun-
nen verwoorden. Jack van 
der Hoek, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Holland, 
vond het nodig om te zeggen 
dat Wijdemeren nog ander-
half jaar de tijd heeft  om zich 
te bewijzen als zelfstandige ge-
meente. Een opmerking in een 
interview met NH Nieuws. Een 
losse fl odder, en heel duidelijk 
de kretologie van iemand die 
zijn zin niet heeft  gekregen. 

Toen vorig jaar bekend werd 
dat de minister de mening van 
de inwoners wél belangrijk 
vindt, en de fusie tussen Wij-
demeren en Hilversum van 
tafel werd geveegd, gooide Van 
der Hoek nog dezelfde dag de 
fusie-handdoek in de ring.  Als 
een mokkend kind stapte hij uit 
de politieke speeltuin. 

Nu  -  een maand voor pro-
vinciale-statenverkiezing – wil 
hij zijn gedram nog een keer 
hoorbaar maken. Gelukkig 
wordt hij ter verantwoording 
geroepen door de statenlieden. 
Wijdemeren investeert tonnen 
in de organisatie die steeds be-
ter wordt, fi nancieel staan we er 
goed voor en we voeren onze 
ambities uit. 

Aan deze fratsen hebben wij 
bij DorpsBelangen geen en-
kele boodschap. Wij houden 
vast aan wat we altijd al zeggen, 
´Zelfstandigheid voorop`. Ze-
ker nu we hard werken aan een 
sterke gemeente met bloeien-
de kernen. Bij DorpsBelangen 
draait het dan ook altijd om de 
belangen van onze dorpen. 

Wiet van den Brink, voorzitter 
DorpsBelangen

Presentatie ‘Lopen op Hout’
NEDERHORST DEN BERG - Voor heel veel 
mensen is de klomp uiteraard een bekend 
gebruiksvoorwerp; sommigen hebben 
er vroeger zelf op gelopen. Tijdens een 
boeiende lezing door Frans Meek van het 
Internationaal Klompenmuseum in Eelde 
maken we kennis met klompen uit Ne-
derland, Europa en de rest van de wereld.  
De heer Meek vertelt over het ontstaan 
en de geschiedenis van de (werk)klomp, 
het dagelijks gebruik door de jaren heen, 
de klomp als kunst en kunst(ig)object, de 
klomp als folklore en nog veel meer. We 
zien bijna 100 foto’s van uitzonderlijke 
mooie en kunstige klompen, ieder met 
een verhaal. Wanneer? Op 4 maart van 
2-4 uur ‘s middags. Waar? In de Berg-
plaats in Nederhorst den Berg. Iedereen 
is welkom. Toegang is gratis.

Foto: Kenneth Stamp
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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 u 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

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, tuin-

aanleg/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. 0294-

251451.

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 rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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

lijk). 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

Te huur, te Kortenhoef in 
mooie omgeving, praktijk- 
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid. 

Bel voor informatie 035-6562178 

SWART BELASTINGADVIES
voor aangifte, advies en 
(salaris) administratie
deskundig, persoonlijk, 

maatwerk bel 035-7724879

cursusfilosofie-debaar.nl

TUINCENTRUM BOSSON

heeft weer: groentezaden,
groenteplanten en violen

Loodijk 7A
’s-Graveland Tel: 035-6562513

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

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 

afvalstoff en dmv bodywrap
Health Studio BianCare
Meer info: 06-27465015

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende off erte

Kwekerij Krijn Spaan Kortenhoef
Voor groenteplanten en zaden,

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

PEDICURE CAROLINE VAN 
ZOMEREN Overmeerseweg 47 

NdB Tel. 06-51309554 
Ik kom evt ook bij u thuis

Onafh ankelijk fi nancieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Ben jij op zoek naar een 
leuke bijbaan en ben je

16 jaar of ouder? Wij zoeken
per direct AFWASSERS voor 
één of meerdere avonden per
week. Bel voor een afspraak
of info met Danny Rijs, of

kom langs bij RESTAURANT
VLAAR, Noordereinde 129

in ’s-Graveland, tel. 035-
6561661.  

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Eerste Hulp Bij Ontslag 
bel niet 112! 0640414560 

werkinjeeigenwijk.nl EHBO

Programma GooiTV

Vanaf 27 februari zendt GooiTV de volgende programma’s uit:

-  Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals de actie 30 dagen 

Gezonder.

-  Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met Lars Voskuil 

(PvdA) en Eric Smaling (SP) over de Provinciale Statenverkie-

zingen.

-  Er is het geregelde gesprek met de burgemeester van Hilver-

sum, Pieter Broertjes.

GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 

(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.

Raad van State verwerpt 
hoger beroep Pos
NEDERHORST DEN BERG- Op 13 
februari meldde de Raad van 
State dat zij het hoger beroep 
van Berger Roelof Pos afwijst. 

Pos ging in hoger beroep tegen 
een uitspraak van de rechtbank 
Midden- Nederland. Die ver-
klaarde de inwoner van de Ma-
chineweg in Nederhorst den 
Berg niet ontvankelijk met zijn 
bezwaar tegen een vergunning 
van de gemeente Wijdemeren 
aan Natuurmonumenten. Die 
natuurbeschermingsorgani-
satie wil een deel van de pol-
der vernatten. Pos meende dat 
dit ten koste zou gaan van het 
weidevogelgebied en met name 
het bestaan van de grutto zou 
bedreigen. De rechtbank vond 
dat Pos geen belanghebbende 
is, omdat hij op meer dan 300 

meter van het perceel ‘De Put’ 
woont en bovendien geen zicht 
heeft  op dit stukje polder. Dat 
Pos het gebied op z’n duimpje 
kent en opkomt voor de grutto 
moge van belang zijn, maar dat 
doet niet ter zake. De Raad van 
State bevestigt de uitspraak van 
augustus 2018 met de tekst dat 
hij op 2 km. afstand woont en 
dat een natuurlijk persoon niet 
kan opkomen voor de weide-
vogels. Zijn grote betrokken-
heid bij het onderwerp is niet 
voldoende grond om hem ont-
vankelijk te verklaren, schrijft  
mr. Troostwijk. Dat is vaste 
jurisprudentie. Roelof Pos laat 
het er niet bij zitten. Hoewel 
de juridische procedure schrif-
telijk is afgerond, wil hij graag 
een mondelinge afh andeling

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00

� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Adverteren:
weekbladwijdemeren.nl

2 maart a.s. zullen leden van 
de fractie PvdA/GroenLinks 
Wijdemeren met een stand 
aanwezig zijn op de markt 
van Ankeveen. Graag gaan 
wij met de bezoekers van de 
markt in gesprek over loka-
le politieke onderwerpen.                                                                                                                                     
Maar uiteraard kan het ook 

gaan over de verkiezingen 
voor Provinciale Staten van 
Noord-Holland op woensdag 
20 maart a.s. Zoals de laatste 
jaren  gebruikelijk zullen wij 
tevens heerlijke soep serveren. 
Welkom, op zaterdag 2 maart 
tussen 10.00 en 12.00 uur.

PvdA/GroenLinks 
aanwezig op markt 
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Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.

Politiek

Theo Reijn 
wethouder 
in Eemnes
KORTENHOEF- Theo Reijn is 
vanaf maandag weer fulltime- 
wethouder, nu in Eemnes. De 
CDA ‘er was tussen 2014 en 2018 
wethouder in Wijdemeren.

Na de gemeenteraadsverkie-
zingen vorig jaar bleek dat het 
CDA Wijdemeren de wethou-
ders Reijn en Van Henten op 
een zijspoor zette. Men koos 
voor verjonging. Rosalie van 
Rijn is nu het CDA-gezicht in 
het college van B&W. Het af-
scheid van de politiek viel Th eo 
Reijn zwaar. Als gespreksleider 
bij bewonersbijeenkomsten 
ging hij freelancen. Dat gaf een 
welkome afwisseling aan het 
toch wel stille bestaan van de 
67-jarige, die in juni vorig jaar 
ook zijn dochter Rian verloor. 
Begin februari maakte hij zijn 
entree in het kerkbestuur van 
de KAN-parochies in Korten-
hoef, Ankeveen en Nederhorst 
den Berg. Hij werd eind janu-
ari benaderd om de opgestapte 
parttime Dorpsbelang-wethou-
der Jan van Katwijk uit Eemnes 
te vervangen. Th eo Reijn twij-
felde. Toen echter ook de twee-
de Dorpsbelang- wethouder 
Erwin van Dalen uit dezelfde 
gemeente opzegde vanwege za-
kelijke belangen bij zijn bedrijf 
Via Van Dalen was er plaats 
voor een fulltime-wethouder. 
Na gesprekken met bestuur en 
fractie pakte Reijn de hand-
schoen op. Hij werd wethouder 
van DorpsBelang Eemnes.  
Th eo Reijn: “Ik heb er intussen 
veel zin in! Aan mijn pensioen 
vrije tijd is een einde gekomen.”
DorpsBelang Eemnes is ver-
heugd met hun nieuwe wet-
houder. ‘Met Th eo Reijn heeft  
DorpsBelang  een zeer ervaren 
bestuurder, een betrokken en 
communicatief sterke kandi-
daat in huis. Th eo Reijn is, als 
voormalig raadslid en wethou-
der van Wijdemeren, bekend 
met de politiek, beschikt over 
een groot regionaal netwerk en 
onderschrijft  het huidige coali-
tieakkoord.’

KORTENHOEF- Op een CDA-dis-
cussieavond over de N201 
(Vreelandseweg) kwam naar 
voren dat de christendemo-
craten willen dat deze drukke 
provinciale weg ongeveer het-
zelfde beeld krijgt als de N236 
(Hilversum- Weesp), nl. ge-
scheiden rijbanen, plus roton-
des bij ’s-Graveland en Korten-
hoef. “En zeker geen weg over 
de hei”, zei provinciaal lijsttrek-
ker Dennis Heijnen.

Door: Herman Stuijver

Hij was als spreker aanwezig 
in watersportcentrum Ot-
tenhome, naast de gevreesde 
N201, samen met Jan Verbrug-
gen en Olaf Streutker, CDA- 
coryfeeën uit Wijdemeren en 
Hilversum die samen deze ver-
kiezingsavond organiseerden. 
Het eerste deel van de avond 
was er een interessante presen-
tatie van verkeerspsycholoog 
Gerard Tertoolen die aantoon-
de dat er veel in ons brein ge-
beurt als we eenmaal achter 
het stuur zitten. Te vaak gaan 
beleidsmakers ervan uit dat 

een automobilist alles rationeel 
analyseert vanuit het neocor-
tex-deel van onze hersenen. De 
rol van het oude reptielen- en 
zoogdierenbrein wordt onder-
schat. Primair gedrag is dat een 
mens wil vechten, vluchten of 
bevriezen, gedrag dat je vaak 
constateert bij verkeersonge-
vallen. Bij het nemen van ver-
keersmaatregelen zou je veel 
meer het onbewuste handelen 
moeten aanspreken. Fear Ap-
peal, bang maken, werkt niet. 
Terwijl er toch wel aanleiding 
is om met enige angst te gaan 
rijden op deze weg van 56 km. 
tussen Hilversum en Zand-
voort. Er gebeuren minstens 
twee ongelukken per week. Het 
dilemma waar de politiek voor 
staat, is dat de doorstroming 
beter zou moeten worden. 
Ruim 20.000 voertuigen rijden 
er dagelijks over de N201, over 
de Diependaalselaan ± 24.000. 
Anderzijds loopt de weg gro-
tendeels door fraai natuurge-
bied. Aanwezigen hekelden de 
beruchte fl itspaal bij Vreeland 
die jaarlijks 73.000 keer fl itst en 
zorgt voor 200 bonnen per dag. 

Deze verkeersremmer heeft  
geen functie in de verkeers-
veiligheid en houdt een vlotte 
doorstroming tegen, evenals 
het stoplicht bij de afslag Loe-
nen die voor onnodige vertra-
ging zorgt. 

Oplossingen
De provincie Utrecht, verant-
woordelijk voor 16 km. van 
deze provinciale weg, kiest 
voor het aanpakken van be-
paalde knelpunten, maar geen 
verbreding. Het kromme is dat 
Noord-Holland in deze tot nu 
toe nauwelijks heeft  samenge-
werkt met zijn buren, erkende 
Heijnen. Formeel is dat ook 
niet verplicht. Noord-Holland 
heeft  tot 2025 alleen budget 
voor onderhoud. Wat het CDA 
betreft , komt er geen verbin-
ding door natuurgebied met 
de A27 en ook verbreding naar 
een vierbaansweg is uit den 
boze. Wel gescheiden rijbanen 
en twee extra rotondes staan op 
het wensenlijstje.
Vervolgens barstte het los met 
mogelijke oplossingen uit de 

Streefbeeld N201 hetzelfde als N236

Lezers schrijven.....

Als je het internet raadpleegt 
heeft  demagogie twee in het 
oog springende betekenis-
sen. Het is een manier om de 
goedgelovige toehoorder van 
onwaarheden te overtuigen 
en streeft  er naar om hem 
naar een bepaalde conclusie te 
leiden. Tevens is het een ma-
nier, doorgaans met minder 
goede bedoelingen, middels 
retorische middelen en leu-
genachtige voorstellingen de 
wel argwanende toehoorder 
van repliek te dienen en achter 
zich te krijgen. Hierbij gehol-
pen door de journalistiek die 
liever een wit voetje haalt bij 
politici dan hen het vuur na-
der aan de schenen te leggen. 

De recente geschiedenis kent 
vele demagogen en het ge-
vaar dat zij vormden. Iemand 
bedrijft  demagogie wanneer 
men zijn onware uitspraken 
niet met redelijke argumenten 
kan ontkrachten door een ge-
brek aan kennis of omdat men 
feitelijk geen stem of vertrou-
wen meer heeft . Bij mij komt 
onwillekeurig de gedachte 
op dat deze omschrijving de 
schijn heeft  dat het beetje aan 

de heer Mark Rutten is gaan 
kleven. Al jaren zorgen hij en 
zijn partij ervoor dat, door de 
volledig mislukte marktwer-
king, bepaalde groepen zich 
steeds meer kunnen verrijken 
ten koste van de minst draag-
krachtigen. Zo jubelde hij dat 
de koopkracht van 96% van de 
burgers er nu op vooruit zou 
gaan. Volgens het CBS telt Ne-
derland zo’n 17 miljoen men-
sen. Hiervan zijn 3 miljoen 
AOW’ers. Dat is ruim 17% 
van de bevolking. Deze groep 
heeft  er per 1 januari ongeveer 
2 % of wel 20€ per maand bij 
gekregen. Deze stijging wordt 
eigenlijk al teniet gedaan door 
de huidige infl atie van 2%. De 
premie voor ziektekosten is 
bijna 20€ per maand gestegen. 

De energieprijzen stijgen met 
ruim 25€ per maand. Als men 
de verhoging van de BTW 
meerekent dan gaat die 17% 
van de bevolking er volgens 
mij totaal ongeveer 6% op 
achteruit. Ik laat de eventuele 
pensioenen buiten beschou-
wing maar ook 

die zijn de laatste jaren minder 

geworden, terwijl men er, vol 
verwachting, zijn hele werk-
zame leven voor heeft  betaald. 
De ouderen die na de oorlog 
hun bijdragen hebben gele-
verd aan de wederopbouw van 
dit land zijn de verworpenen 
geworden van de hedendaag-
se politiek onder aanvoering 
van de heer Rutten en zijn 
VVD. Daarbij geholpen door 
de andere coalitiepartijen. Wie 
werpt zich nog op voor deze 
groep? Niet de gekozen poli-
tici in Den Haag waarvan het 
merendeel niet de verstande-
lijke vermogens heeft  om een 
soortgelijk salaris in de maat-
schappij te verdienen. Niet 
de christelijke partijen als het 
CDA en de ChristenUnie. Het 
schrijnende ouderenbeleid 
geeft  een heel andere dimensie 
aan het begrip christelijk. Ou-
deren zijn een gebruiksvoor-
werp geworden. Nu we ze niet 
meer nodig hebben, gooien we 
ze op zolder waar ze, zonder er 
nauwelijks naar om te kijken, 
liggen te verstoff en. In maart 
viert de demagogie weer hoog-
tij en worden we verwacht om 
te gaan stemmen voor een 
geldverslindend overheidsor-

gaan, het provinciale bestuur. 
Door de decentralisatie van 
taken naar de gemeenten en 
het steeds minder aantal ge-
meenten is deze bestuurslaag 
al lang overbodig geworden. 
Maar niet voor Den Haag. 

Het is een opvanghuis voor 
politici waarvoor Den Haag te 
hoog gegrepen is of daar zijn 
afgedankt. Wat zouden we de 
ouderen fi nancieel kunnen 
bieden als daarop structureel 
bespaard zou worden. En mis-
schien kunnen de nog onbe-
kende klimaatregelen daarvan 
ook betaald worden. Stilletjes 
hoop ik dat het, alleen op 20 
maart, stormt en plenst. Dan 
heb ik een excuus om niet te 
gaan stemmen. Dan hoef ik 
mijn autootje niet te starten 
waarmee ik 2000 km per jaar 
rij en de zelfde ecotaks en we-
genbelasting betaal als iemand 
die 50.000 km per jaar rijdt. 
Maar ja, de vriendjes van de 
heer Rutten willen dat zo. Het 
bovenstaande is slechts mijn 
mening en ik heb er helaas 
maar een.

V.H. Halvegeus

goed gevulde zaal, waarbij 
bleek dat de meeste toehoor-
ders geen asfaltaanbidders zijn. 
De Diependaalselaan speelt een 
cruciale rol bij alle scenario’s. 
Zoals een begaafd analyticus 
stelde, lopen alle maatregelen 
voor een betere N201 stuk op 
een weg die constant met fi les 
wordt geconfronteerd en last 
heeft  van kilo’s fi jnstof op de 
vensterbanken. Een weg onder 
de hei en de Diependaalselaan 
leek volgens enkele insprekers 
helemaal niet zo futuristisch. 
Het schijnt dat het hoogtever-
schil en het zand zoiets wel 
degelijk mogelijk maken. In 
ieder geval zou een verbod op 
(nachtelijk) vrachtverkeer al 
een forse stap in de overlast be-
tekenen. Hans van der Laan de 
Vries van Jachthaven Korten-
hoef wees op enkele concrete 
punten zoals het keren bij het 
Shellstation, de stoplichten bij 
Intratuin, de aquaplaning ter 
plekke en de afl eiding zomers 
bij het Zuwestrandje. Na afl oop 
kregen de belangstellenden een 
formulier om hun commentaar 
op papier te zetten. Hopelijk 
zullen Dennis c.s. er iets mee 
kunnen doen.

De demagogie van Rutten
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FAMILIEBERICHTEN

Na een leven vol liefde en zorg, waarvan de laatste jaren zeer 
moeilijkvoor haar zijn geweest, is kort na het overlijden van 

Marten, vredig ingeslapen onze lieve zus, schoonzus en tante

Aartje Schaap – de Ridder
Adrie

weduwe van Marten Schaap

* Utrecht,     † Nederhorst den Berg,
3 april 1938                                                   19 februari 2019

Wij zijn het personeel en de verzorging van
Amaris De Kuijer, dankvoor voor de liefdevolle verzorging

die Marten en Adrie hebben mogen ontvangen.

 A. de Ridder
 M. de Ridder-Hoffmans

 T. van der Made-de Ridder
 D. van der Made

 C.H. de Ridder
 E. de Ridder-van Limbergen

 G. Lustig-Schaap

 Neven en nichten

Correspondentieadres:
D. van der Made
Kon. Wilhelminaweg 33
3632 EW  Loenen aan de Vecht

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

In de vroege morgen van 21 Februari 2019 is, op de 
gezegende leeft ijd van 99 jaar, rustig ingeslapen onze 
moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Rika Beijer – Spring in ‘t Veld
sinds 4 maart 1976 weduwe van Henk Beijer

De crematie heeft  in besloten kring plaats gevonden.

Correspondentieadres: 
Rietje Krijnen – Beijer, 

Lepelaarlaan 33, 1241 EE Kortenhoef.

Hij leefde het leven op zijn eigen wijze

Intens verdrietig hebben wij samen afscheid genomen van

Albert Bikkel
17 mei 1938              16 februari 2019

Loes
Daniël, Naomi †, Rafael en Nouriya
Anouk, Robert-Jan, Madelon en Eva

Hennie en Piet †

Correspondentieadres: 
G.H. Breitnerlaan 16, 1394 EV Nederhorst den Berg

FRANS VAN GINKEL
 
 

Hierbij delen wij u mede dat onze oud-voorzitter en
penningmeester Frans van Ginkel overleden is.

Hij was een van de drie musketiers en pionier van
het eerste uur met een groenwit hart.

Frans was een vrolijk en behulpzaam mens en was
in een ieder geinteresseerd en deed dit op zijn geheel

eigen wijze met veel humor.
Op de donderdagavond was hij totdat het echt niet
meer ging altijd nog gezellig in de kantine bij onze

voetbalvereniging aanwezig.

Wij wensen de familie veel kracht en sterkte toe om
dit grote verlies te dragen.

Frans heeft  grotre verdiensten gehad voor onze club en
zijn hem daar zeer dankbaar voor.

 
Namens het bestruur van ASV ‘65

Dick Blom

Int. Vrouwendag
Internationale Vrouwendag staat 
voor het gevoel van solidariteit 
en strijdbaarheid van vrouwen 
overal ter wereld. Het thema dit 
jaar is ‘Heldinnen’. Om deze dag 
te vieren organiseert Versa Wel-
zijn voor alle vrouwen uit Wijde-
meren op 8 maart vanaf 16.00 uur 
activiteiten in het ‘t Wijdehuis in 
Loosdrecht (Acacialaan 2). Er is 
een doorlopend programma met 
handmassage, voetmassage en 
nagelart. Daarnaast zijn er drie 
mini-workshops: Leer de basis-
steken van haken, Kaarten ma-
ken en Barista koffi  e maken met 
latte art. Ook is er de mini-cursus 
Leer je grenzen aangeven. Vanaf 
18.00 uur kunt u mee-eten met 
de soep maaltijd.
Aanmelden kan per mail bij Iris 
Klarenbeek via iklarenbeek@
versawelzijn.nl. Vermeld daarbij 
uw naam, aantal personen en 
aan welke activiteit(en) u graag 
wilt deelnemen.

 Liefde begint met een glimlach
 Groeit met een kus
 En eindigt met een traan
 Denk aan mij zoals ik was

Tot ons grote verdriet is een maand voor ons 50-jarig huwelijk 
overleden

Ferdinand George ten Bosch
Ferry

Amsterdam, 5 augustus 1941              Kortenhoef, 24 februari 2019

 Echtgenoot van
 Clara ten Bosch - Doppenberg 

 Vader en opa van
 Wim en Monique
   Kylian †
    Ryan
    Elisha
     Tygo

 Sander en Marjolein
     Jessy
     Jack
     Jeroen

Uitvaartverzorging Van Vuure
t.a.v. Mw. C. ten Bosch - Doppenberg
Melkpad 21a, 1217 KA  Hilversum

15.00 uur in de aula van Crematorium Laren, Weg over Anna’s 

in de ontvangkamer van het crematorium. 

Hier is gelegenheid voor in het crematorium.

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. W. Blokhuis 
en de dames van thuiszorg Innovum.

IVN – wandeling 
NEDERHORST DEN BERG- 
Op zaterdag 23 maart is er een 
publiekswandeling van de IVN 
in Nederhorst den Berg met als 
thema stinsenplanten.
Er wordt rondgelopen in het 
centrum van Nederhorst met 
aandacht voor de geschiedenis 
van de gebouwen en rond het 
kasteel waar diverse stinsen-
planten staan. De wandeling 
is onder leiding van een na-
tuurgids van het IVN en duurt 
anderhalf uur. Start op zaterdag 
23 maart om 14.00 uur op het 
Willie Dasplein in het cen-
trum. Er zijn geen kosten aan 
verbonden en het is niet nodig 
om zich van te voren aan te 
melden. Meer info op de web-
site van IVN Gooi: www.ivn.nl/
afdeling/gooi-en-omstreken/

Bibliotheek Gooi en meer biedt 
hulp bij belastingaangifte
Kun je wel wat hulp gebruiken bij 
de belastingaangift e via de com-
puter? Heb je behoeft e aan een 
expert die even meekijkt? Of heb 
je een vraag? Kom dan vrijdag 22 
maart 10.00-12.00 uur naar de 
workshop bij Bibliotheek Gooi 
en meer, vestiging Loosdrecht 
(Tjalk 41). Samen met fi nancieel 
adviseur Carina Stassen biedt de 
bibliotheek een gratis workshop 
ter ondersteuning van de digitale 
aangift e 2018. Ook zijn er belas-
tingspreekuren op de volgende 
momenten. In Loosdrecht op 
vrijdag 29 maart van 10.00-12.00 
uur. En in Nederhorst den Berg 
op woensdag 13 en woensdag 20 
maart van 10.00-12.00 uur
Voor mensen die zelf aangift e 
willen doen, biedt de bibliotheek 
beveiligd computer- en inter-
netgebruik. Hulp bij aangift e en 
computerfaciliteiten zijn gratis en 
voor iedereen, ook als je geen lid 
van de bibliotheek bent. 
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Samenleving

Auto te water

Op donderdagochtend raakte op de Koninginneweg een auto te water, aan de achterkant van res-
taurant Vlaar. De plaatselijke brandweer was snel ter plaatse. Het duikteam constateerde dat er geen 
slachtoff er was. Waarschijnlijk is het voertuig zonder handrem de ’s-Gravelandse Vaart in gegleden. 

(foto: Judith van Dijkhuizen)

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG- Op-
luchting bij het bestuur van 
de stichting Nederhorst Ac-
tief, want het Zomerspektakel 
mag toch weer terug naar het 
terrein aan de Blijklaan. De 
‘miscommunicatie’ met de ge-
meente is opgelost. Op zater-
dag 22 en zondag 23 juni kan 
er volop gefeest worden. Met 
een Jaarmarkt, muziekoptre-
dens en de Sprinttriathlon. 

Er komt alleen op zaterdag een 
feestavond en uiteraard moet 
ook dit evenement aan diverse 
voorwaarden voldoen. Zoals 
een goede uitrit voor de brand-
weer en andere hulpdiensten, 
beperkte geluidsoverlast en dat 
de op- en afb ouwwerkzaamhe-
den plaatsvinden binnen be-
paalde tijd. In diverse gesprek-
ken zijn de afgelopen weken 
vier locaties voor het Zomer-
spektakel besproken. Over de 

Voorstraat en Overmeerseweg 
was de organisatie ontevreden, 
dan zou het verdienmodel on-
der druk komen te staan. Met 
Kasteel Nederhorst had nog 
geen gesprek plaats gevonden. 
Het grasveld aan de Blijklaan 
had de voorkeur, omdat op 
zondag de Sprinttriathlon daar 
start. Juist die samenhang wil 
het Zomerspektakel versterken. 
Burgemeester Ossel schrijft  dat 
het Zomerspektakel zich goed 
moet voorbereiden. Want niet 
alleen moet er een evenemen-
tenvergunning worden aange-
vraagd, ook moet er een om-
gevingsvergunning ‘afwijking 
bestemmingsplan’ op papier 
komen te staan. Wijdemeren 
zal niet aarzelen verschillende 
controles ter plekke uit te voe-
ren. Na afl oop is de evaluatie 
van het evenement. Op de lan-
gere termijn wordt de Blijklaan 
opgenomen als toekomstige 
evenementenlocatie.

Zomerspektakel mag 
weer naar Blijklaan

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN- Weliswaar daal-
de de totale criminaliteit in de 
vijf Wijdemeerse dorpen met 
6%, maar het aantal wonin-
ginbraken steeg van 44 naar 
65. Het aantal meldingen over 
jongerenoverlast, vooral uit 
Loosdrecht, vertoonde ook een 
forse stijging (van 70 naar 103). 

Het aantal geregistreerde mis-
drijven in de gemeente Wijde-
meren is in 2018 met 6% afgeno-
men ten opzichte van 2017. Deze 
afname is vergelijkbaar met de 
gemiddelde ontwikkeling in de 
regionale eenheid Midden-Ne-
derland (4%). Waar de wonin-
ginbraken stegen met 48%, 
daalde daarentegen het aantal 
autokraken (30%) en het aantal 
bedrijfsinbraken (-50%). De ab-
solute aantallen in Wijdemeren 
zijn laag waardoor procentuele 
verschillen groot lijken. Zo liep 
het percentage zakkenrollers op 
naar + 300%, dat wil zeggen van 
één in 2017 naar vier in 2018. 
Van de 65 woninginbraken wa-
ren er 47 geslaagd, 18 kraken 
hadden geen succes. Vooral in 
de eerste zes maanden nam het 
aantal woninginbraken sterk toe. 
Regionaal is het aantal wonin-
ginbraken in 2018 juist met 15%.
Whatsapp
In de maanden mei t/m decem-
ber is veelvuldig ingezet op de 
bewustwording, het voorkomen 

van woninginbraken en het mel-
den van verdachte situaties in de 
wijk. Hierbij is gebruik gemaakt 
van voorlichting in Wijdeme-
ren Informeren en de inzet van 
sociale media van de gemeente 
en politie. Hierbij is extra aan-
dacht besteed aan de meldings-
app de WaakSamen-app en de 
WhatsApp buurtpreventiegroep. 
Overigens heeft  Wijdemeren het 
hoogste aantal Whatsapp-buurt-
preventiegroepen van Neder-
land: er zijn maar liefst 82 groe-
pen, dat zijn 34,97 groepen per 
10.000 inwoners. Oft ewel 26% 
van de Wijdemeerders doet mee. 
Daarmee zijn we Nederlands 
kampioen!
Geweld 
Het aantal geweldsmisdrijven 
in Wijdemeren is in 2018 licht 
gestegen. Vooral het aantal be-
dreigingen nam toe (2017 — 12/ 
2018 — 19), dergelijke confl ict-
situaties zijn veel-
al te relateren aan 
bedreigingen in de 
zakelijke- dan wel 
privésfeer. De ver-
nielingen bleven op 
hetzelfde peil, nl. 87.
Jeugd 
Het aantal mel-
dingen van jon-
gerenoverlast is in 
2018 met 47% ge-
stegen. Deze stijging 
is name zichtbaar in 
Loosdrecht waar de 
gemeente samen 

met de politie, BOA en Jeugd-
punt (Jeugdwerk) extra inzet op 
vermindering van de overlast. 
In veel gevallen zien we dan een 
toename in het aantal meldin-
gen, omdat ze de inwoners op-
roepen om meldingen te doen. 
Burgemeester Ossel merkt op 
dat er in Loosdrecht ook jonge-
ren actief zijn uit een andere ge-
meente. In de regio Midden-Ne-
derland is het aantal meldingen 
juist gedaald met 20%.

Veelvoorkomende criminaliteit 
Er waren 21 fi etsdiefstallen in 
Wijdemeren (+40%). Zowel het 
aantal autokraken, als het aantal 
winkeldiefstallen is in 2018 sterk 
afgenomen, ditzelfde geldt ook 
voor inbraak/diefstal bij bedrij-
ven en instellingen.

Foto: Roel de Haan

Nederlands kampioen buurtpreventie

In 2018 meer inbraken en meer 
jongerenoverlast

Update woninginbra-

ken Wijdemeren

WIJDEMEREN- De politie Wijdemeren 
meldt het volgende. Gelukkig neemt 
de frequentie van inbraken af (elke 
inbraak blijft er natuurlijk een teveel). 
In februari is er in Nederhorst den 
Berg niet ingebroken. In Kortenhoef is 
slechts 1 x ingebroken in een woning 
op de Kortenhoefsedijk. In Loosdrecht 
hebben we een poging inbraak op 
de Schakel en een voltooide inbraak 
op de Veendijk. We merken echt dat 
burgers zeer alert zijn en krijgen echt 
relevante meldingen van verdachte 
situaties. Hartelijk dank daarvoor. Wij 
willen u vragen de komende tijd nog 
alert te blijven en meld verdachte situ-
aties zo nodig via 112.  
Ondertussen zullen wij ook met ver-
schillende methodes uw dorpen in de 
gaten houden.

KORTENHOEF- Een 19-jarige 
bestuurder knalde in de nacht 
van zaterdag op zondag om-
streeks 4.50 uur op een gepar-
keerde auto op de Emmaweg. 
Na onderzoek bleek dat hij 
onder invloed van alcohol dit 
eenzijdig ongeval had veroor-
zaakt. Hij blies een waarde van 
535 ug/l, waar voor een jongere 
een maximum van 95 ug/l is 
toegestaan. Tegen de jongeman 
is proces- verbaal opgemaakt. 
Ook moest hij zijn rijbewijs 
inleveren. Beide voertuigen 
werden zwaar beschadigd af-
gesleept, maar er waren geen 
gewonden. 

Beschonken jongere 
moet rijbewijs inleveren
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Puur natuur!
Frans stokbrood

€ 1,00  
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.

Met naald      Draad

Anneke de Kwant
Stichts End 38, 1244 pp  Ankeveen
t. 035 - 656 29 59 - m. 06 519 977 51

E. metnaaldendraad@hetnet.nl

Voor al uw gordijnen en vouwgordijnen.
Ruime keuze aan gordijnstoffen.

Jij liever dan ik
‘Jij liever dan ik’, zei iemand af-
gelopen week tegen me toen 
ik vertelde dat ik politiek actief 
ben. In 2015 stapte ik op de 
bonnefooi mijn eerste partij-
congres van de ChristenUnie 
binnen. Ik kende niemand en ik 
wist niet of de politieke wereld 
een plek voor mij was.

Tijdens dat congres kwam ik 
thuis. Ik ontmoette mensen die 
willen dat het goed gaat met 
ons land. Die niet tegen onrecht 
kunnen. Mensen die vanuit hun 
christelijke levensovertuiging 
geïnspireerd raken om te zorgen 
voor wat ons is toevertrouwd: 
de aarde en al haar bewoners. 
Dichtbij, in onze eigen woon-
plaats, maar ook provinciaal, 
landelijk en wereldwijd.
Verantwoordelijkheid nemen 
doet iedereen op zijn eigen plek 

in de samenleving. Als vader 
of moeder, als collega, student, 
predikant, mantelzorger, vriend 
of buurvrouw. De laatste jaren 
heb ik mogen ontdekken dat 
mijn plek de politieke arena 
is waar we, samen met andere 
partijen en maatschappelijke or-
ganisaties, werken aan oplossin-
gen voor problemen. Het is een 
plek van de lange adem, discus-
sies op het scherpst van de sne-
de. Verliezen en winnen. Ego’s 
en persoonlijke nederlagen.

Tijdens het partijcongres in no-
vember 2018 vertelde ik mijn 
partijgenoten waarom we sa-
men met Hayarpi Tamrazyan 
en meer dan honderd leden 
een motie indienden voor een 
uitzetstop van gewortelde kin-
deren. Hen werd onrecht aan-
gedaan. Op dat moment reali-

seerde ik me waarom dit mijn 
plek is.
In Psalm 37:3 staat: ‘Vertrouw 
op de Heer en doe het goe-
de, bewoon het land en leef er 
veilig.’ Als politicus wil ik bij-
dragen aan het goede. Hoewel 
de meningen over wat goed is, 
verdeeld zijn, wist ik op dat mo-
ment: we doen nu wat goed is. 
En wat we doen, doet ertoe.
De leden van de ChristenUnie 
stemden bijna unaniem voor 
deze motie. We waren één van 
de vele bewegingen richting 
een oplossing voor honderden 
gewortelde kinderen. ‘Iemand 
moet het doen’, zei diegene tegen 
mij. Ik doe het met liefde.
Esther Kaper staat op plek 2 
van de kandidatenlijst voor de 
ChristenUnie Noord-Holland 
voor de komende Provinciale 
Statenverkiezingen op 20 maart. 
Contact: esther.kaper@wijde-
meren.christenunie.nl 

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

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

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

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

KORTENHOEF- De Albert 
Heijn-supermarkt van Peter 
en Johan Landwaart in Kor-
tenhoef wordt per 1 april a.s. 
overgedragen aan een nieuwe 
eigenaar: ondernemer Gerard 
van den Tweel uit Nijkerk. De 
broers Landwaart namen dit 
besluit in de afgelopen peri-
ode, waarbij de gezondheid 
van Peter Landwaart de door-
slag gaf. Jl. donderdag zijn alle 
medewerkers hiervan op de 
hoogte gebracht. De overname 
heeft geen gevolgen voor de 
medewerkers.

In de afgelopen maanden zijn 
de broers Landwaart op zoek 
gegaan naar een overname-
kandidaat die past bij de stijl 
die zij - als derde generatie van 
een familiebedrijf - vele jaren 

hebben uitgedragen. Voor hen 
was daarbij belangrijk dat de 
nieuwe eigenaar een goede 
werkgever zou zijn voor hun 
trouwe medewerkers en die 
past bij het klantenprofi el van 
de consument van Wijdemeren 
en omstreken. Die is gevon-
den in de persoon van Gerard 
van den Tweel, een gedreven 
en ambitieuze ondernemer 
en eigenaar van familiebedrijf 
Van den Tweel Groep. Ook bij 
Van den Tweel staan service en 
klanttevredenheid hoog in het 
vaandel.
Een nieuwe bedrijfsleider zal 
de dagelijkse leiding in handen 
hebben, waarbij Johan Land-
waart hem, zeker in de begin-
periode, zal ondersteunen. Pe-
ter Landwaart blijft  betrokken 
bij de ontwikkelingsplannen 

van de Meenthof en zal samen 
met de nieuwe eigenaar hierin 
optrekken om te komen tot  een 
upgrade van de supermarkt en 
het winkelcentrum.

Van den Tweel Groep
De Van den Tweel Groep is 
een van de grote familiebe-
drijven in Midden-Nederland. 
Deze groep exploiteert reeds 
Albert Heijn-supermarkten in 
Nijkerk, Voorthuizen, Wou-
denberg, Bennekom en op de 
Campus Diemen-Zuid, vijf 
slijterijen en een drogisterij. 
Verder behoren tot de groep 
een grenswinkel en koffi  egroot-
handel, een horecagroep en een 
vastgoedtak. Zie ook www.van-
dentweelgroep.nl.

AH Landwaart overgenomen

REGIO- Woensdag 13 maart is 
de landelijke Montessoridag. 
De Montessorischool in Loe-
nersloot opent daarom haar 
deuren voor kinderen en ou-
ders die geïnteresseerd zijn of 
op zoek zijn naar een passende 
school. 

Tussen 9 en 12.30 uur staan 
leerlingen, ouders en leraren 
klaar voor een rondleiding 
door de onderbouw, de mid-
denbouw en de bovenbouw. 
“Kinderen vertellen hoe zij 
werken, leraren geven aan hoe 
zij de kinderen vanuit obser-
vatie begeleiden en op welke 
manier vorderingen worden 
bijhouden, terwijl ouders van 
kinderen vertellen waarom zij 

voor deze vorm van onder-
wijs gekozen hebben en wat 
de voordelen ervan zijn. Nieu-
we leerlingen voelen zich hier 
snel thuis en genieten boven-
dien van de groene omgeving.” 
aldus directeur Desiree Den 
Haan-Blom. Zelfstandigheid 
en samenwerking staan voor-
op en de school biedt een vei-
lige en sociale omgeving voor 
de kinderen. kinderen gaven 
de school bij de laatste enquê-
te een 9,1 voor veiligheid en 
de inspectie gaf afgelopen jaar 
een goede beoordeling van de 
kwaliteit van het onderwijs De 
Montessorischool in Loener-
sloot is een kleine school met 
een regionale functie. Leerlin-
gen komen uit allerlei kernen 

uit Wijdemeren,  Stichtse Vecht 
en De Ronde Venen.

Landelijke Montessori dag ook 
in Loenersloot
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Duurzame lantaarnpaal

Wijdemeren heeft sinds kort een heuse 

lantaarnpaal op zonne-energie! Deze paal 

zonder elektriciteitsaansluiting staat langs 

de Eilandseweg in Nederhorst den Berg.

  Houd uw buurt in vorm 
  met Fixi 

Kort

>   Ontwerp Kortenhoefsedijk
Woensdag 6 maart om 19.00 uur is er 

een tweede bewonersavond over de 

herinrichting van de Kortenhoefsedijk. De 

bijeenkomst is in Ottenhome (Zuwe 20, 

Kortenhoef). Op deze tweede avond wil-

len we graag uw mening weten over het 

voorlopig ontwerp, dat in samenwerking 

met de klankbordgroep tot stand is geko-

men. Na deze avond wordt een definitief 

ontwerp gemaakt. Meer info: 

www.wijdemeren.nl/kortenhoefsedijk.

>   Bewonersavond busvervoer
De provincie Noord-Holland gaat het 

busvervoer in de Gooi- en Vechtstreek 

opnieuw aanbesteden. Binnenkort is het 

concept-Programma van Eisen klaar. 

Iedereen kan daarop inspreken. De ge-

meente Wijdemeren  is benieuwd naar 

de mening van inwoners en organiseert 

daarom op donderdag 28 maart om 

20.00 uur een bewonersavond in de 

raadzaal van het gemeentehuis (Rading 

1, Loosdrecht). De opgehaalde meningen 

worden gebundeld en meegestuurd met 

de reactie vanuit de gemeente.

> Minder snel, dank u wel!
Er komen twee extra mobiele snelheids-

displays, ook wel smileys genoemd. Deze 

snelheidsdisplays worden vanaf maart 

ingezet om mensen te wijzen op de 

snelheid die zij rijden. We hadden al de 

beschikking over twee snelheidsdisplays, 

maar vanwege de grote vraag zijn er nog 

twee aangeschaft. Per locatie blijven de 

displays een paar weken hangen om ze 

daarna weer in te zetten op een andere 

locatie.

>   60+ Beweegweek 2019
Van maandag 8 tot en met zondag 

14 april is de vierde editie van de 60+ 

Beweegweek. De Beweegweek is een 

open lesweek waarin 60-plussers gratis 

kennis kunnen maken met diverse sport- 

en beweegactiviteiten. Verschillende 

sport- en beweegaanbieders stellen hun 

sport- en beweegaanbod open. Houd 

de website van Team Sportservice en 

Wijdemeren Informeren in de gaten voor 

de deelnemende sport- en beweegacti-

viteiten: www.teamsportservice.nl/gooi.

Offi  ciële
bekendmakingen

Losse stoeptegel, overhangend 
groen, kapot speeltoestel? Vanaf 
nu kunt u dit aan ons doorgeven via 
Fixi. Een makkelijke app en websi-
te om meldingen te doen over de 
openbare ruimte.

U kunt op verschillende manieren een 

melding over de openbare ruimte doen: 

via de Fixi-app, via www.fixi.nl en natuurlijk 

telefonisch via 14 035 (het klantcontactcen-

trum zet de melding dan voor u in Fixi). In 

de Fixi-app en op de website staat een dui-

delijke kaart van de gemeente, waarop ook 

de andere meldingen in uw buurt en in de 

gemeente te zien zijn.

Help ook mee
Wethouder Joost Boermans: “Wilt u actief 

bijdragen aan het verbeteren van uw buurt? 

Met Fixi kan dit heel eenvoudig. Help ons 

door een melding te doen als u op straat iets 

tegenkomt dat wij kunnen verhelpen. Met de 

Fixi-app kunt u de melding gemakkelijk van-

af iedere plek in de gemeente doen.” 

Volg uw melding
U kunt een melding doen mét of zonder 

een account. Als u een account aanmaakt 

dan kan Fixi u op de hoogte houden van 

het verloop van uw melding. Ook kunt u de 

melding online volgen. Uiteraard zijn uw ge-

gevens niet openbaar, maar gebruiken wij ze 

alleen voor de afhandeling van uw melding. 

Bij een anonieme melding ontvangt u geen 

terugkoppeling. 

Gratis downloaden
De Fixi-app is (gratis) te downloaden in de 

Appstore en Playstore. Voor meer informatie 

kijk op www.fixi.nl. 

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren (06) 12 79 45 41 www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:

#mooiwijdemeren
@carelris

Op woensdag 20 maart 2019 kunt 
u stemmen voor de leden van de 
Provinciale Staten van Noord-
Holland en voor het algemeen be-
stuur van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. 

Afhankelijk van uw stemgerechtigdheid 

ontvangt u uiterlijk dinsdag 5 maart 2019 

per post één of twee stempassen. U ont-

vangt de stempassen op het adres waar u 

op 4 februari 2019 ingeschreven stond in 

de Basisregistratie Personen (BRP). Bewaar 

de stempas(sen) zorgvuldig. Zonder stem-

pas kunt u namelijk niet stemmen. De kan-

didatenlijsten ontvangt u in de week voor 

de verkiezingen. 

Wie mag stemmen?
Alle Nederlandse inwoners van 18 jaar of 

ouder kunnen stemmen voor de Provinciale 

Staten. Bij de waterschapsverkiezingen mag 

iedereen stemmen die 18 jaar of ouder is 

én die op 4 februari 2019 rechtmatig in 

Nederland verblijft.

Op woensdag 13 maart staat er in dit blad 

een speciale uitgave met meer informatie 

over de verkiezingen.

Stempassen in aantocht

27 februari 2019
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Ter hoogte van het hoofdkantoor 
van Natuurmonumenten in 
’s-Graveland en aan de overzijde 
van restaurant De Drie Dorpen 
wordt een wandelbrug over de 
’s-Gravelandsevaart aangelegd.

Het is de ontbrekende schakel in het wan-

delpadennetwerk in de Gooi & Vechtstreek 

en maakt het ‘rondje met de hond’ door 

buurtbewoners ook weer mogelijk. Het 

uitbreiden van wandelroutes is onder-

deel van het gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen. 

Half maart in gebruik
De werkzaamheden aan de brug duren 

nog tot en met 15 maart. Het gaat dan 

om plaatsing van de brug en aanleg van 

toegangspaden. De brug is in overleg met 

omwonenden en Natuurmonumenten tot 

stand gekomen.

Nieuw: wandelbrug ’s-Graveland 

Vrouwengroep Yasmin is begonnen 
toen een aantal Syrische gezinnen 
in Loosdrecht kwamen wonen. 
Iedere maand organiseren ze iets 
leuks met elkaar. Het is de ‘appel 
van de maand’. 

“Hun wereld was zo klein, daar moeten we 

iets mee dacht ik”, vertelt Kitty Meussen. 

Samen met een paar andere vrouwen uit de 

buurt heeft ze dit initiatief opgezet. Er doen 

nu zo’n 15 tot 20 dames mee.

Taal en cultuur
De Syrische vrouwen leren meer over de 

Nederlandse cultuur en de Nederlandse 

vrouwen maken kennis met de Arabische 

cultuur. Tegelijk leren ze de Nederlandse 

taal beter kennen. 

Gezelligheid
“Met een positieve insteek maken we  ple-

zier en helpen elkaar. Zo zijn er dansavon-

den, gaan we naar de korenavond in de 

feesttent, is er een EHBO-cursus, wordt er 

gehandwerkt, bloemstukjes gemaakt en 

fietsuitjes gedaan.”

Iedere maand 
Wilt u meer weten of gezellig meedoen? 

Het is elke maand op dinsdag van 19.00 tot 

21.00 uur. De datum kan wisselen. Kijk voor 

contact op www.deappelboom.nl.

Vrouwengroep Yasmin 

De GGD Gooi en Vechtstreek orga-
niseert in maart de actie ’30 dagen 
gezonder’. Welke uitdaging gaat u 
aan?

Complimenten geven, op tijd naar bed, water 

in plaats van frisdrank drinken of in de avond 

je smartphone uitzetten… Gezonder worden 

betekent niet altijd minder eten en meer 

sporten. Er zijn heel veel dingen die helpen.

Uitdaging: 10.000 stappen
Wethouder Rosalie van Rijn: “Ik wil elke dag 

10.000 stappen zetten. Best een uitdaging als 

je weet dat we op een dag gemiddeld 6000 

stappen zetten. Het doel van de actie is in 30 

dagen een gezondere gewoonte aan te leren. 

Dat vind ik belangrijk. Doet u mee? Samen in 

actie komen is leuker en werkt echt!”

Tips en prijzen
U kunt zich aanmelden op www.30dagen-

gezonder.nl voor ideeën, tips om het vol te 

houden en om kans te maken op leuke en 

gezonde prijzen. 

Doe mee aan ‘30 dagen gezonder’
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Er komen steeds meer AED’s 
beschikbaar; ook in Wijdemeren. 
Met zo’n apparaat kunnen levens 
worden gered  bij een harstilstand. 

Waar veel mensen samen komen is vaak al 

een AED beschikbaar, zoals bij winkels, kan-

toren, scholen, sporthallen en buurtcentra. 

Ook elke politieauto heeft een AED aan 

boord, net als het ‘first responder voertuig’ 

van de brandweer in Nederhorst de Berg. 

Wil je de precieze locaties weten waar de 

AED’s in Wijdemeren staan? Kijk op 

www.wijdemeren.nl/burgerhulpverlening. 

AED aanmelden
Ook particulieren bezitten steeds vaker een 

AED en er zijn burgerinitiatieven waarin 

een buurt gezamenlijk een apparaat aan-

schaft. Het is belangrijk dat particulieren 

hun AED aanmelden op www.hartslagnu.

nl. Op het moment dat de meldkamer een 

bericht binnenkrijgt van een hartstilstand, 

ontvangen burgerhulpverleners die in de 

buurt zijn een bericht waarin staat waar een 

AED op te halen is en waar het slachtoffer 

zich bevindt. Als u meer wilt weten over het 

aanmelden van een AED kunt u kijken op de 

website van de Hartstichting: 

www.hartstichting.nl of 

www.hartsslagnu.nl.

AED’s helpen bij hartstilstand



>  Aangevraagde omgevings-

vergunningen 
’s-Graveland
-  Zuidereinde t.o.v. nummer 194 berm: kappen van boom 

(07.02.19)

Kortenhoef
-  Elbert Mooijlaan 45: plaatsen dakkapel (18.02.19)

-  Koninginneweg 63: wijzigen van gebruik bedrijf naar 

sportschool (13.02.19)

Loosdrecht
- Golfslag 22: plaatsen dakkapel (19.02.19)

-  Horndijk 31: plaatsen beschoeiing en damwand 

(18.02.19)

- Rembrandtlaan 32: plaatsen dakkapel (13.02.19)

- Wastobbe 3: bouwen van recreatiewoning (15.02.19)

Nederhorst den Berg
- Voorstraat 33: plaatsen tuinhuis (14.02.19)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. 

U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 

aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)
’s-Graveland
-  De Boomgaard 24: innemen en sorteren van klein 

metaal/ijzer (11.02.19)

Kortenhoef
-  Oranjeweg 74: wijziging van constructie (15.02.19)

Loosdrecht
-  Carl Heinrich Knorrlaan 71: plaatsen van tuinhuis 

(11.02.19)

-  Carl Heinrich Knorrlaan 91: plaatsen van erfafscheiding 

en veranda (08.02.19)

-  Golfslag 18: plaatsen van dakkapel (08.02.19)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 27: bouwen van bijgebouw 

voor gebruik bed & breakfast (18.02.19) 

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: bouwen van woning 

(18.02.19)

-  Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: vervangen van oeverbe-

schoeiing (20.02.19)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 75: uitbreiden van woning 

(19.02.19)

-  Oud-Loosdrechtsedijk 210: bouwen van bijgebouw 

(14.02.19)

-  van Collenstraat 24: intern wijzigen van constructie 

(11.02.19)

Nederhorst den Berg
-  Eilandseweg 24a: bouwen twee veestallen en bedrijfs-

woning (15.02.19)

- Meerlaan 1 en 1a: maken van uitweg (14.02.19)

- Middenweg 26: aanleggen van kavelpad  (12.02.19)

-  Vreelandseweg 29: bouwen van woning en maken van 

uitweg (11.02.19)

- Wilgenlaan 34: bouwen van woning (11.02.19)

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (uitgebreide procedure)
Nederhorst den Berg
-  Middenweg 159: veranderingsvergunning en ambtshal-

ve wijziging RWZI Horstermeer (12.02.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Melding Activiteitenbesluit 

(Milieu)
’s-Graveland
- Noordereinde 105: veranderen van bedrijf (13.02.19)

Nederhorst den Berg
- Reeweg 5: veranderen van bedrijf(18.02.19)

Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt. 

Voor meer informatie: Omgevingsdienst Flevoland & 

Gooi en Vechtstreek, telefoonnummer 088 633 3000.

>  Ontwerpbestemmingsplan 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 198 en 

198a Loosdrecht
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig 

artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 198 

en 198a te Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 198a in Loosdrecht 

is bestemd voor sportieve recreatie in de vorm van een 

midgetgolfterrein en tennisbanen. Het perceel wordt al 

jaren niet meer zo gebruikt. Het perceel wordt geheel 

ontruimd, een deel wordt teruggegeven aan de natuur 

en er wordt één woning toegestaan. Op het naastgelegen 

perceel is een steiger en slibway aanwezig die nog niet als 

zodanig zijn bestemd. Het planologisch mogelijk maken 

maakt onderdeel uit van deze herziening. 

Inzage
Het ontwerpplan en de daarbij behorende stukken liggen 

ingaande 28 februari 2019 gedurende een termijn van 6 

weken voor een ieder ter inzage bij de administratie van 

het Fysiek Domein (geopend van 08.30 tot 12.30 uur), 

Rading 1, Loosdrecht. Het ontwerpplan  (NL.IMRO.1696.

BP5800Nld198a2018-on00) met bijbehorende stukken is 

in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken 

kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze 

over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. 

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de 

Raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Gedurende bovengenoemde termijn 

kunnen ook mondelinge

zienswijzen worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak 

worden gemaakt via de administratie van het Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035.

>  Wijziging bestemmingsplan 

Plassengebied Loosdrecht 2013
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

bekend dat zij overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet 

ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassenge-

bied Loosdrecht 2013 hebben gewijzigd voor zover dit 

betrekking heeft op het perceel 

Herenweg 91 te Breukeleveen. 
Het perceel Herenweg 91 is thans voorzien van de 

aanduiding ‘Recreatiewoning’. Het verzoek ziet erop 

permanente bewoning mogelijk te maken door het 

verwijderen van deze aanduiding. De regels voorzien in 

de mogelijkheid hiertoe.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken 

liggen met ingang van 28 februari 2019 gedurende een 

termijn van 6 weken voor een ieder ter inzage. Indien u de 

stukken wilt inzien, dan verzoeken wij u een mail te sturen 

aan info@wijdemeren.nl. Het vastgestelde wijzigingsplan 

(NL.IMRO.1696.WP15Hrnwg912018-va00) met bijbeho-

rende stukken is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(zoek op adres).

Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende 

bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld 

door degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de 

gelegenheid te zijn geweest om tegen het ontwerpwijzi-

gingsplan een zienswijze in te dienen. Het beroep moet 

worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den-

Haag.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in 

werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als 

binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van 

genoemde afdeling, dan treedt het besluit niet in werking 

voordat op dat verzoek is beslist. 

>  Bekenmaking Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

(gelet op artikel 3: 44 van de Algemene wet bestuursrecht 

en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende 

bekend:

In procedure is het vast te stellen wijzigingsplan 

Moleneind 56 te Kortenhoef. Met dit wijzigingsplan wordt 

op deze locatie de bouw van een vervangende woning 

mogelijk gemaakt buiten het bestemde bouwvlak. Het 

plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluidszone 

van het Moleneind. De beoogde woning zal vanwege het 

verkeer op het Moleneind een hogere geluidsbelasting 

ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd 

in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden. 

Burgemeester en wethouders hebben op 30 oktober 

2018 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder 

in ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden 

vast te stellen. De relevante stukken hebben vanaf 8 

november 2018 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien van de 

ontwerpbeschikking. Burgemeester en wethouders heb-

ben besloten de betreffende hogere waarden definitief 

vast te stellen.

Stukken ter inzage  
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken liggen 

met ingang van 28 februari 2019 gedurende 6 weken 

gezamenlijk met het bestemmingsplan ter inzage. U 

kunt de stukken inzien in het gemeentehuis, Rading 1 in 

Loosdrecht, geopend op werkdagen van 08.30 tot 12.30 

uur. Desgewenst kan een mondelinge toelichting worden 

gegeven op het besluit. U kunt hiervoor een afspraak 

maken met de heer Lieste, te bereiken via telefoonnum-

mer 035 – 65 59 446. Het besluit en de stukken kunnen 

tevens worden ingezien op de website van de gemeente: 

www.wijdemeren.nl bij Ter inzage.

Beroep en voorlopige voorziening
Belanghebbenden die het niet eens zijn met de beschik-

king kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel in com-

binatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening. 

Dit kan binnen zes weken na de dag volgend op de dag 

dat de vaststelling van het wijzigingsplan Moleneind 56 is 

bekend gemaakt.

Wie kunnen in beroep gaan tegen het 
vaststellen van de hogere waarden?
Beroep kan worden ingesteld door:

-  belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

tegen het ontwerp van de beschikking;

-  de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht 

over het ontwerp van de beschikking;

-  belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigin-

gen in de definitieve beschikking ten opzichte van de 

ontwerpbeschikking;

-  belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht 

tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad van 

State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 

EA Den-Haag. Voor behandeling van uw beroep moet u 

griffierechten betalen. De kosten van deze griffierechten 

kunt u opvragen via telefoonnummer (070) 42 64 426.

>  Wijziging bestemmingsplan 

Het Wijde Blik 2004/Moleneind 

56, Kortenhoef
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 

overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke orde-

ning het bestemmingsplan Het Wijde Blik 2004 hebben 

gewijzigd voor zover dat betrekking heeft op het perceel 

Moleneind 56 te Kortenhoef.

Het perceel Moleneind 56 is bestemd voor woondoel-

einden. Een woning moet binnen het op de verbeelding 

aangegeven bouwvlak worden gebouwd. De wijziging 

houdt in dat het bouwvlak is verplaatst.

Ter inzage
Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen 

ingaande 28 februari 2019 gedurende een termijn van zes 

weken op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur ter inzage 

bij administratie van de afdeling Fysiek Domein, Rading 1 

te Loosdrecht. 

Het besluit tot wijziging (NL.IMRO.1696.WP17Mol-

nd562018-va00) met bijbehorende stukken plan is tevens 

in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep 
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan gedurende 

bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld 

door degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in de 

gelegenheid te zijn geweest om tegen het ontwerpbe-

stemmingsplan een zienswijze in te dienen. Het beroep 

moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 

’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding 
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in 

werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als 

binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van 

genoemde afdeling, dan treedt het beluit niet in werking 

voor dat op dat verzoek is beslist.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten
Ankeveen
-  Carnavalsvereniging “De Schuimlikkers”, Carnavalsop-

tocht Ankeveen, op 2 maart 2019 (25.02.19)

Kortenhoef
- Dans en Carnavalsvereniging De “Turftrappers”, meer-

jarenvergunning Carnavalsoptocht Kortenhoef vanaf 

Zuidsingel 25-35, 1e editie op 3 maart 2019 (20.02.19)

Loosdrecht
-  GAD Gooi en Vechtstreek, tweewekelijkse ideële 

standplaatsvergunning op dinsdag in de oneven weken 

in 2019 op parkeerterrein Nootweg (22.02.19)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzendda-

tum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij Team 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belangheb-

benden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het 

besluit genomen heeft. 

>  Kennisgeving incidentele 

festiviteiten
Ankeveen
- Partycentrum “De Molen”, Loodijk 30, op 9 maart 2019

Loosdrecht
- Restaurant AIM, Veendijk 1a, op 6 juli 2019

- HMHC, ’t Jagerspaadje 24, op 16 maart en 13 april 2019

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Ontwerpbesluit para-com-

merciële vergunning Drank- en 

Horecawet
Nederhorst den Berg
-  Tennisvereniging Nederhorst, wegens verhuizing tennis-

park naar Platanenlaan 5

Bovengenoemd ontwerpbesluit ligt vanaf vandaag zes 

weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen 

deze termijn schriftelijk hun zienswijze indienen bij de 

burgemeester van Wijdemeren. 

 

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,  telefoon-
nummer  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 Voorzieningen-
rechter 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 ontwerpbe-
sluit 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) .

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.

Offi  ciële bekendmakingen 27 februari 2019

Bouwen en wonen

Festiviteiten
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Nederhorst verloor in een 
slecht duel met 3-0 van het ook 
niet groots spelende UVV. De 
Utrechters pakten na 14 minu-
ten via een makkelijk gegeven 
strafschop de 1-0. Hierna een 
weinig overtuigend Nederhorst 
en iets makkelijker combine-
rende thuisploeg. Ryan Vrij-
hoef moest al snel geblesseerd 
uitvallen en voor hem kwam 
Quinziano Blijd. Na de pauze 
een iets beter startend Neder-
horst. Helaas moest ook Jef-
frey Terlien al na 4 minuten 
uitvallen na een harde charge. 
Nederhorst zocht de aanval, 
maar bleef onmachtig en UVV 
counterde gevaarlijk. Nadat 
keeper Oscar Vrijhoef redding 
moest brengen was hij een 
kwartier voor tijd kansloos op 

een prachtig afstandsschot van 
25 meter. Vlak hiervoor kwam 
Th omas Grolleman net te kort 
om de gelijkmaker binnen te 
werken op een mooie voorzet 
van Quinziano. Vijf minuten 
voor tijd viel nog de derde te-
gentreff er van de middag. Een 
teleurstellend optreden van 
Nederhorst die aanvallend 
onmachtig bleek om tot uitge-
speelde kansen te komen.

Eff ectief Kampong-5 schakelt 
Nederhorst- 2 uit 
De eerste goede mogelijkheden 
waren voor de thuisploeg maar 
Nederhorst-2 vergat te scoren. 
In plaats daarvan benutte de 
gasten gelijk hun weinige kan-
sen en zo stond er zomaar een 
gefl atteerde 0-3 ruststand. Het 

werd nog erger via een vierde 
tegentreff er omdat de Bergers 
weer niet het net wisten te vin-
den. Toch kwam men nog goed 
terug tot de 3-4 eindstand maar 
was helaas de tijd tekort om 
nog een ronde door te bekeren. 
Nederhorst-3 verloor wat ver-
rassend met 3-1 in Almere van 
Sporting Almere -3.

Stijgende lijn bij Dames 18+
Ondanks de nederlaag tegen 
MSV-dames waren de da-
mes niet ontevreden over het 
vertoonde spel. In de eerste 
thuiswedstrijd met lekker wat 
publiek werd het na een 0-1 bij 
de rust uiteindelijk wel met 0-6 
verloren.

Voetballen in Nederhorst

Nederlaag in Utrecht tegen UVV

Sport

Voetballen in ‘s- Graveland

Verlies in Utrecht 
’s-Graveland probeerde de in de 
1e helft  opgelopen achterstand 
ongedaan te maken tegen VV 
De Dreef en kreeg daar de mo-
gelijkheden toe, maar het slaag-
de er niet in. Pogingen van Tim 
Brug (2x), Ramon Bouwman en 
Daan Stricker werden niet verzil-
verd. In de eerste helft  had Robin 
Boeijink met zijn eerste doelpunt 
voor het eerste elft al ’s-Grave-
land op voorsprong gezet. Dat 
doelpunt werd helaas voor rust 
nog gevolgd door twee Utrechtse 
doelpunten.

Programma afgelopen weekend
Behalve de competitiewedstrijd 
van het 1e waren er louter een 
handvol vriendschappelijke 

wedstrijden. JO19-1 oefende in 
Spakenburg en speelde een leu-
ke partij tegen de JO18-1 van de 
blauwen. Het won met 1-4 door 
doelpunten van Melle van Dijk, 
Lars van Huisstede en Sam Tor-
sing (2x). JO14-1 oefende ook 
met een uitwedstrijd. Job Kaitjily 
scoorde 0-1 tegen DHSC JO14-
1 uit Utrecht, dat later gelijk zou 
maken.

Programma komend weekend
Er zullen dan wat meer wedstrij-
den gespeeld worden dan afgelo-
pen weekend en staan er ook wat 
competitiewedstrijden op het 
programma. Het 2e gaat zondag 
de uitgestelde bekerwedstrijd 
spelen tegen Kampong- 8. Door 

schorsingen, ziekten, blessures 
en vakanties ging deze wedstrijd 
zondag jl. niet door en comple-
teerden meerdere spelers het 1e 
elft al.
Historisch beeldmateriaal
SVS TV gaat een fi lm/documen-
taire maken over de historie van 
onze vereniging. Het gaat hier-
voor zelf beelden schieten, maar 
wil graag ook historische beelden 
gebruiken. We zijn op zoek naar 
dit historische beeldmateriaal. 
Heeft  u fi lmpjes of foto’s? Deel 
het alstublieft  met ons. Uw reac-
tie kunt u sturen naar info@svs-
graveland.nl

SVScup35+
Over ruim twee weken, op 
vrijdag 15 maart, wordt de 7e 
speelronde gespeeld van de SVS-
Cup35+.

Voetballen in Ankeveen

1e elftal verliest gefl atteerd 
ASV ‘65 begon sterk en zette 
de tegenstander onder druk. 
Yamil Logali schoot op de paal. 
Echter uit het niets scoorde de 
tegenstander uit Amersfoort 
weliswaar met een fraai schot 
de 0-1. In de 29ste minuut werd 
het zelfs 0-2, aangezien de Post-
hoorn niet zoveel kansen nodig 
had als ASV om te scoren. Dit 
was tevens de ruststand. In de 
tweede helft  probeerden de 
Ankeveners nog meer druk te 
zetten door in het 3-4-3 sys-
teem te gaan spelen, hetgeen 
resulteerde in een prachtige 
goal van Yamil Logali, na goed 
voorbereidend werk van Fa-
bian Blokker. De gelijkmaker 
leek een kwestie van tijd, maar 

toch werd het 1-3 nadat goalie 
Koen Schouten onderuit werd 
gelopen. Terwijl iedereen een 
vrije trap verwachtte, liet de 
scheidsrechter gewoon door-
spelen en kon er hierdoor vrij 
gemakkelijk gescoord worden. 
De Ankeveners gaven het niet 
op en het was centrumspits 
Yoeri Tol die via een geweldig 
mooi schot de 2-3 binnen-
schoot, na een mooie assist 
van de jeugdige en  talentvolle 
Jeff rey Vierhout. De spanning 
was volop terug en ASV ging 
uiteraard veel risico nemen om 
de gelijkmaker nog te forceren, 
maar de Posthoorn hield het 
achterin goed dicht en counter-
de vlak voor tijd bekwaam naar 

een 2-4 voorsprong. 

2e elftal wint verdiend 
Eindelijk weer een zege voor de 
mannen van Herman Blokker. 
ASV 65 speelde wellicht ook 
ondersteund door het mooie 
weer fris en fruitig en met veel 
elan. Er werd goed gespeeld en 
met nam de eerste helft  lag ASV 
een prima partij voetbal op de 
mat. Jordi Souverijn bracht de 
Ankeveners op een 1-0 voor-
sprong. Fabian Blokker, die la-
ter ook nog in het eerste elft al 
speelde, gaf een mooie assist 
aan Andrew Chau, die beheerst 
de 2-0 binnenschoot en men 
zich op kon maken voor een 
mooie derde helft .

 

 

 

Adverteren: weekbladwijdemeren.nl

FAMILIEBERICHTEN

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



Woensdag  februari  Weekblad Wijdemeren  13

Boeken

Bekendmaking ontwerpwijziging  
Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Op 26 februari 2019 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland 
een ontwerpwijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) 
vastgesteld met betrekking tot een verbod op nieuwvestiging, uitbreiding van 
en omschakeling naar geitenhouderijen. 

U kunt deze ontwerpwijziging van vrijdag 1 t/m donderdag 28 maart 2019 
inzien. Dit kan:

1.  op de website van de provincie Noord-Holland site:  
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen.  

2.  op www.ruimtelijkeplannen.nl 
3.  bij het Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18, te Haarlem,  

op afspraak tel. 023-5143331.

De volgende documenten liggen ter inzage:

Het ontwerpbesluit tot wijziging van de PRV met de toelichting op de 
wijziging.  

Indienen van opmerkingen
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen opmerkingen over  
deze ontwerpwijziging worden ingediend. Dit kan schriftelijk of per e-mail.  
De opmerkingen kunt u richten tot Provinciale Staten van Noord-Holland, 
ter attentie van M. Ebrahimi Poer of S. Ruijs, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem 
of naar het e-mailadres ebrahimim@noord-holland.nl onder vermelding van 
‘Ontwerpwijziging PRV nummer (1169546-1172747)’.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over de ontwerpwijziging kunt u terecht bij 
dhr. S. Ruijs (06 21 69 93 30).

Vandaag staat de Wijdemeer-
se schrijvers-schijnwerper op 
Kortenhoever Ment Kuiper. Zijn 
boek, ‘Marketing plan op 1 A4’, 
(uitgeverij Boom) is woensdag 
13 februari gepresenteerd.  

Door: Karin van Hoorn

Ment Kuiper en zijn vrouw 
Cynthia verwelkomen me 
gastvrij in hun woning. “Wil je 
hoog of wil je laag zitten”, vraagt 
Ment. “Ik wil vooral graag 
schrijven”, zeg ik. We gaan aan 
tafel zitten. Cynthia vraagt of ik 
koffi  e wil, en zo ja, hoe. “Nou 
graag, zwart, zonder suiker”. 
Achteraf gezien is dat precies 
de kern van zijn boek: Hoe stel 
je je klanten tevreden, zodat jij 
je doel kunt bereiken. 

Onderwijs
‘Marketing plan op 1 A4’. Zijn 
daar 189 pagina’s voor nodig? 
Hoezo 1 A4? Ment glimlacht. 
“Zo ziet het marketingcanvas 
eruit.” Hij laat een prachtig 
schema zien. “Maar ik moet 
natuurlijk wel uitleggen hoe 
ik daarbij kom. Dat kost wel 
een paar woorden.” Ach ja, na-
tuurlijk. Hoe kan ik zo stom 
zijn. Canvas is volgens Van 
Dale ‘dun en sterk weefsel’, of 
‘vloerbedekking van een boks-
ring’, maar er bestaat ook een 
werkwoord, ‘canvassen’, en dat 
betekent ‘werven’. Het kwartje 
landt. Ik ben waarschijnlijk de 
enige die bij het woord ‘canvas’ 
een tuinschilderij zag en geen 
klantenwerfschema. Snel een 
volgende vraag, die misschien 
wèl intelligent is. “Waarom heb 
je dit boek geschreven? Moet 
dat niet gewoon op de oplei-
ding uitgelegd worden?” 

Weer die glimlach. “Kort door 
de bocht: Nee, het onderwijs 
voldoet niet. Niet méér. Mar-
keting verandert zo snel. Niet 
zozeer de inzichten, als wel de 
reikwijdte.” Hij legt uit: “Kijk, 
vroeger had je maar 1 tv-zen-
der. Je wist snel wie je klanten 
waren, wat ze wilden. Moet je 
nu kijken! Er zijn zoveel tele-
visiezenders, en dan ook nog 
Netfl ix en Videoland, en de 
sociale media. Je bent er als on-
dernemer niet met alleen een 
huis-aan-huisblaadje. Je moet 
op veel fronten tegelijk werken. 
Marketing verandert snel, dus 
de rol van marketeer ook. Het 
onderwijs blijft  daar enigszins 
achter.”
 
Achtergrond
“Mijn ouders hebben altijd 
bedrijven gehad, en ik heb be-

drijfskunde en marketing ge-
studeerd. Nee, wij spraken niet 
veel over deze onderwerpen, 
maar ik heb onbewust toch 
veel van ze geleerd. Ik geloof 
ook niet dat mijn vader een 
bedrijfsplan op papier had. Het 
zat gewoon in zijn hoofd, en hij 
handelde ernaar. Bijvoorbeeld, 
we hadden een horecabedrijf. 
Mijn vader zei: we gaan om 09 
uur open. Als er om 09.30 uur 
nog niemand is geweest, zet je 
een paar kopjes op een tafeltje 
voor het raam. Mensen komen 
graag binnen als ze zien dat 
het etablissement ook gebruikt 
wordt. Nou, dat is dus inzicht. 
Dat had mijn vader wèl.” 
“In 2007 heb ik mijn eigen 
Academy opgericht. Een 
post-hbo-opleiding. Ik coach 
mensen bij het schrijven van 
bedrijfsplannen. Ik zorg voor 
een fundament en voor hand-
vatten, kortom, ik help mensen 
bij het ontwikkelen van marke-
tingstrategieën”.
Marketing plan op 1 A4 is 
Ments eerste boek via een uit-
gever. “Ik geef al 12 jaar jaarlijks 
in eigen beheer een trendboek 
uit, een voorspelling, van zo’n 
80 pagina’s. Ik zie, lees en com-
bineer. Op basis daarvan doe ik 
een voorspelling. Geen weten-
schappelijk onderzoek. Ik ben 
geen trendwatcher. Ik signaleer 
trends.”

Bloemenwinkel
Hij vertaalt gewone Nederland-
se woorden in heldere marke-
tingtaal. Ambitie, bijvoorbeeld, 
is niet meer dan ‘doel’. Strategie 
is ‘hoe’. Stel, je wilt graag een 
bloemenwinkel met blije klan-
ten. Dat is je ambitie, je doel. 
Hoe ga je dat bereiken. Dat is 
je strategie. “Je zou in de huid 
van de klant moeten kruipen.  
Daarvoor hoef je in feite maar 
vier stappen te nemen. In mijn 
boek leg ik die vier stappen uit.” 
Hij zet zijn coachpet op. “Die 
bloemenwinkel. Wil je je klan-
tenkring vergroten? Staat je 
bloemenwinkel in een buurt 
waar veel senioren wonen, 
dan hoeft  je reikwijdte niet zo 
groot te zijn. Senioren gaan 
misschien niet zo snel mee 
met de digitalisering. Staat je 
winkel in een buurt met veel 
jongeren, millenniums, is je 
reikwijdte groter. Denk vanuit 
de klant. Waarom willen men-
sen wel drie kwartier in de rij 
staan voor een attractie in de 
Eft eling, en niet voor de kassa 
in de supermarkt. Spreek met je 
klanten, zeg ik altijd. Als je niet 
met je klanten spreekt, kan je ze 
ook niet werven.” 

Marketingplan op 1 A4

Soms willen ondernemers te 
graag klanten hebben! Bijvoor-
beeld: als u vanavond nog be-
slist dat u die stoel wilt hebben, 
kan ik u zoveel procent korting 
geven. “Ik weet niet of dat wet-
telijk mag of niet, maar ethisch 
is het niet. Daar heb ik ook een 

hoofdstuk in mijn boek aan ge-
wijd. Aan ethiek.” 

Dromen
“Mijn droom is marketing en 
communicatie op een hoger ni-
veau te brengen door moeilijke 
dingen simpel uit te leggen. Ik 

doe het op de natuurlijke weg. 
Het zit in mijn hoofd. Ik ben 
redelijk papierloos. Al heb ik 
wel een papieren boek geschre-
ven. Maar daar is ook een elek-
tronische versie van! Gratis te 
downloaden!” www.de-marke-
ting-coach.nl
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NEDERHORST DEN BERG - 
Ze hebben nog nooit in het 
Jagthuis gespeeld: het Jacob 
Olie Trio. Een nieuw pianotrio 
van doorgewinterde musici. 
Violiste Diet Tilanus, cellist Jur-
rian van der Zanden en pianist 
Jacobus Den Herder vormen 
het trio en leggen zich toe op 
bijzonder repertoire. 

Voor hun concert op vrijdag 8 
maart kozen zij het pianotrio 
van de Armeen Arno Babaja-
nian. Bij ons in het westen is 
hij wellicht niet zo bekend, in 
thuisland Armenië is hij naast 
Katsjatoerian een gevierd com-
ponist. Net als hij gebruikt 
Babajanian Armeense volks-
muziek in zijn composities. 
Het pianotrio is een van zijn 
belangrijkste werken, prach-
tig geschreven voor de instru-
menten met gevoel voor drama 
en mooie thema’s. Ook op het 
programma staat een pianotrio 
van Schubert en Café Music 
van Paul Schoenfi eld. 
Wie al wel eerder in het 
Jagthuis optraden zijn cellisten 

Godfried Hoogeveen en De-
nis Brott, twee oud-studenten 
van meestercellist Gregor Pi-
atigorsky. Zij komen terug op 
zondag 10 maart. Tijdens hun 
concert met celloduo’s van o.a. 
Barrière, Glière, Popper, Bach 
en Kummer zullen zij anekdo-
te’s ophalen aan hun studietijd 
bij Piatigorsky. Het wordt een 
concert zoals vroeger, door col-
lega’s tevens vrienden met een 
ouderwets cello geluid waar de 
vreugde van het spelen vanaf 
spat. En waarin zij composi-
ties van de crème de la crème 

van 20e eeuwse cellovirtuozen 
zullen vertolken. Om erg van te 
genieten!
Vrijdag 8 maart 2019, aanvang 
20.15 uur: Jacob Olie Trio
zondag 10 maart 2019, aanvang 
15.30 uur: celloduo Hoogeveen 
& Brott. Entree 17,50 euro (tot 
25 jaar 10 euro). Reserveren 
via de website www.jagthuis.
nl, per e-mail via stal@jagthuis.
nl of telefonisch 0294-252609. 
De locatie van het concert is 
Het Jagthuis, Middenweg 88, 
Nederhorst den Berg (Horster-
meer).

Van Babajanian tot Kummer: 
2 concerten in Jagthuis

’s- GRAVELAND- Ga zondag 
10 maart om 11.00 uur samen 
met de boswachter op ontdek-
kingsreis over de ’s-Graveland-
se Buitenplaatsen Boekesteyn 
en Schaep en Burgh. Deze ac-
tiviteit speciaal voor gezinnen 
met kinderen vanaf 4 jaar en 
duurt minimaal anderhalf uur.

Ga samen met de boswachter 
op ontdekkingsreis door de 
’s-Gravelandse Buitenplaat-
sen Boekesteyn en Schaep en 
Burgh. Ontdek wie de bewo-
ners van het bos zijn en hoe zij 
leven. De boswachter weet ant-
woord op al je vragen. Neem 
een tasje mee zodat je onder-
weg materiaal kan verzamelen 

voor je nestbol. Deze ga je na de 
wandeling samen de boswach-
ter maken in het bezoekers-
centrum. Tijdens het knutselen 
krijg je een glaasje limo.

Handig om te weten
Honden kunnen niet mee. Zorg 
dat je een kwartier van tevoren 
aanwezig bent.

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 54-
b; 1243 JJ ’s-Graveland; T 035 
- 656 30 80
Leden Natuurmonumenten: € 
5,00, niet leden € 8,00; kind t/m 
12 jaar lid/OERRR € 4,00, kind 
niet lid € 7,00; www.natuurmo-
numenten.nl/bcgooienvecht-
streek

Knutselen voor vogels met de boswachter

KORTENHOEF- Zondagmiddag 
was Igor Bobylev vergezeld van 
zijn altviool in de zaal van ons 
nieuwe Cultureel Centrum aan 
de Parklaan 5 in Kortenhoef. De 
akoestiek van de zaal werd uit-
voerig getest. De altviool klonk 
vanuit alle hoeken even helder 
en zuiver. 

Op zondagmiddag 7 april van-
af 14:30 kunt u zelf luisteren 
hoe Igor samen met zijn vrouw 
Kerstin en collega/vriendin 

Klassiek trio in CCK

eroen
Keniabrood Skivlaaitje Westfriese 6-granenbrood

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 28 februari t/m zaterdag 16 maart.

400 gram 
€ 1,90 per stuk

Goud van OudGoud van Oud

€ 3,95
nu voor

50%
KORTING

2e broodje3+1
GRATIS€ 1,95

per stuk

Mirjam, stukken speelt van 
W.A. Mozart en Sergei Taneiev. 
Het trio, bestaat uit een altvi-
ool (Igor Bobylev), een viool 
(Kerstin Kendler) en een cello 
(Mirjam Bosma).  

De muzikanten zijn alle lid 
van het Radio Filharmonisch 
Orkest en beschikken over de 
gave om deze fraaie instru-
menten op een zeer aangena-
me manier te bespelen. Violiste 
Kerstin Kendler groeide op in 
Noord-Duitsland en verhuisde 
na haar conservatoriumstudie 
naar Hilversum om in het Ra-
dio Filharmonisch Orkest te 
spelen. Daar ontmoette zij haar 
man, altviolist Igor Bobylev, die 
vanuit Moskou via Spanje naar 
Hilversum kwam. In 1997 ves-
tigden zij zich in Kortenhoef. 
Een jaar later werd ook celliste 
Mirjam Bosma in het orkest 
aangenomen. Naast het orkest 
maken de drie musici graag ka-
mermuziek en recent richtten 
zij het Gabriël Trio op.

Vanaf 14:30 tot 15:15 uur speelt 
dit trio divertimento KV563 
van Mozart in zes delen. Na 
de pauze van een half uur, zal 
de Russische componist Sergei 
Taneiev ten gehore gebracht 
worden door het Trio in D 
major bestaande uit Allegro, 
Scherzo, Adagio ma non trop-
po en Allegro molto. Vanaf 
16:15 uur is er de mogelijkheid 
nader kennis te maken met de 
muzikanten in de foyer van  het 
theater. De toegang voor deze 
uitvoering is 15,00 euro inclu-
sief koffi  e of thee en versnape-
ring in de pauze. 

De kaartverkoop is aan de kas-
sa van de zaal en start 1 uur 
voor aanvang. Zaal open vanaf 
14:00 uur. Reserveren kunt u 
via info@gaetano.nl Cultureel 
Centrum Kortenhoef Parklaan 
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NEDERHORST DEN BERG – Zo 
liefl ijk als ze er uitzagen en 
zo lichtvoetig als de speelse 
interacties met het publiek 
waren, zo gepassioneerd was 
het spel afgelopen zondag van 
het vleugel-tweetal Beth & Flo 
(Elsbet Remijn en Claudette 
Verhulst). 

Door: Niels van der Horst 

Van de toetsen – vaak quatre 
main (vierhandig) – vloog de 
woestheid van alle emoties in 
de (laat)romantische werken 
van onder anderen Rachmani-
nov over het publiek van Het 
Jagthuis.
Met z’n tweeën op de pianok-
ruk starten de twee pianistes 
niet bepaald rustig. De Barca-
rolle van Rachmaninov is droe-
vig, dramatisch, soms gejaagd 
en daardoor prachtig emotio-
neel geladen. Het bekende Car-
naval des Animaux van Saint 
Saëns volgt. De vertolking is er 
een met sterk spel vol energie 
en vloeiende versmolten dy-
namiek gepaard met (letterlijk) 

verstrengelde armen die geleid 
door de muziek als één wezen 
heen en weer over het gehele 
ivoren bereik golven. Ook hier 
ontbreekt de humor niet. Bij 
een van de passages lijken Beth 
en Flo een kip na te doen, wan-
neer ze met hun hoofden heel 
dichtbij de toetsen spelend, 
graankorrels oppikken met de 
noten die ze spelen. Daarna 
volgen twee werken van Gersh-
win met de kenmerkende jazzy 
elementen. De dames spelen 
niet alleen maar zingen hier-
bij ook. Hun stemmen vallen 
mooi in elkaar, zijn misschien 
niet van het niveau als hun pi-
anospel maar bieden wel dege-
lijk een prettige extra dimensie 
aan hun optreden.

Sterk en gevarieerd 
programma
De prelude van Rachmaninov 
is wervelend en groots met uit-
stekend spel. Meteen erna weer 
het contrast. De dames houden 
een soort rap met het opsom-
men van Russische namen 
waarbij ze – wellicht omdat het 

om chocola gaat – enigszins 
verward uitkomen op Choco-
toff . Meteen weer terug naar 
Rachmaninov met het eerste 
deel van zijn tweede pianocon-
cert. Het tweetal heeft  gekozen 
voor de eenvoudige maar doel-
treff ende aanpak om de leiden-
de orkestlijnen te vertolken 
door zang. De twee Ave Maria’s 
van Saint Saëns en Rosenblatt 
daarna zijn persoonlijke favo-
rieten. Gevoelige muziek, ge-
zongen met het mooie twees-
temmige geluid. Is het dan 
allemaal koek en ei tijdens deze 
zondagmiddag? Zeker niet! 
Vanuit onenigheid over het wel 
of niet spelen van wat platte-
re feestmuziek als intermezzo 
ontstaat ineens irritatie tussen 
de twee. Dit gaat vloeiend over 
in het stuk Th e Aft ermath van 
hun Facebookkennis en com-
ponist Ruben Naeff . Tijdens 
het stuk blijven de twee kift en, 
trekken ze aan elkaars haar en 
proberen ze de ander van de 
kruk te duwen. Geestig, goed 
bedacht en zeker ook knap hoe 
tijdens de capriolen het spel 

van hoog niveau blijft .

Klap- en slotstuk
Het slotwoord is aan Smetana 
met zijn romantische en voor 
velen bekende De Moldau. 
Zoals de uitvoerders zelf aan-
geven voert deze Tsjechische 
toonkunstenaar ons van hoog 
in de bergen naar beneden 
in Praag. Onderweg hoor je 
hoe de stroom breder wordt, 
grootser. We gaan langs een 
bos met windgeruis, verzeilen 
in een stroomversnelling om 
vervolgens in een dorpje getui-

ge te zijn van een bruiloft . De 
intensiteit wordt nu opgevoerd, 
de dames gaan in overdrive en 
roff elen iedereen in de zaal om 
de oren met een donderende 
waterval. Het is daar dat we 
de draaikolkende waterstroom 
achterlaten, nakijkend naar hoe 
het water zijn weg vindt naar de 
Tsjechische hoofdstad. We krij-
gen nog een toetje in de vorm 
van een volgend dier uit het 
Carnaval des Animaux, waarna 
het met volle buik huiswaarts 
gaat. Geïnteresseerd 

Prachtig klaviergeweld in ‘t Jagthuis

NEDERHORST DEN BERG - De 
musici van het Amarone En-
semble uit Nederhorst den 
Berg maken zich op voor een 
bijzonder concert. Op 9 maart 
spelen zij onder meer het be-
roemde Forellenkwintet van 
Franz Schubert. Speciaal voor 
dit concert komt een meester-
pianist overgevlogen vanuit de 
Verenigde Staten: Derek Han.

Het belooft  een bijzonder muzi-
kaal weerzien te worden, belooft  
de Amerikaan. “Een gelegen-
heid om met oude muziekvrien-
den in Nederland een optreden 
te verzorgen, wie kan daar nou 
‘nee’ tegen zeggen? Daar heb ik 
niet lang over na hoeven den-
ken.”
Aan de eerdere muzikale samen-
werking met de Bergse musici 

koestert de Amerikaan dierba-
re herinneringen. “Met violiste 
Francien Schatborn en cellist 
Fred Pot heb ik veel gemusi-
ceerd in het Concertgebouw in 
Amsterdam. In de schitterende 
Grote Zaal speelden we onder 
meer muziek van Brahms, sa-
men met de Amerikaanse violist 
en dirigent Joseph (‘Joey’) Sil-
verstein. Geweldig was dat.”

Amerikaans meesterpianist in Nederhorst den Berg
De muziekstukken 
die op 9 maart in 
de Willibrordkerk 
zullen klinken, be-
horen volgens Han 
tot de mooiste uit 
het kamermuzie-
krepertoire. “Het 
Forellenkwintet 
van Schubert was 
het eerste stuk dat 
ik uitvoerde in een 
klein strijkersen-
semble. Dat was 
in Italië, in 1976, en sindsdien 
heeft  het stuk een bijzondere 
plek in mijn hart veroverd. De 
spanning en nervositeit van die 
allereerste uitvoering herinner 
ik me alsof het gisteren was.”
U kunt uw concertkaarten be-

stellen via www.concertenop-
deberg.nl. Geen internet? Geen 
probleem! U kunt ook kaarten 
kopen bij Brinkers Mode en 
Lingerie (Dammerweg 1 in Ne-
derhorst Den Berg). U wordt 
verzocht contant te betalen.

ANKEVEEN- Het is in de bijna 
5-jarige geschiedenis van The-
ater De Dillewijn nog niet vaak 
voorgekomen, dat een  voor-
stelling al na 2 weken was uit-
verkocht. Maar in juli vorig jaar 
was er geen enkele kaart meer 
te krijgen. 

Het is heel bijzonder dat deze 
band naar Ankeveen komt. 
Zonder fi nanciële steun van 
enkele grote Ankeveense Pink 
Floyd fans zou dit dan ook niet 

gebeurd zijn. De band toert al 
een paar jaar door Nederland 
en Europa en speelt voor uit-
verkochte, en vooral ook hele 
grote, zalen. Met als hoogte-
punt februari 2017, toen In-
fl oyd in Nederlands meest 
geprezen zaal: AFAS Live 
(voormalige Heineken Music 
Hall) stond ter afsluiting van 
hun ‘Amused to Death’ tour. 
Op 2 november 2018 werd in 
deze zelfde zaal wegens groots 
succes de tour ‘Final Cut’ afge-

sloten. Veel spelen, goed spe-
len, groots spelen, dat is het 
doel van Infl oyd. Mensen een 
perfecte Floyd- avond bieden, 
dat is toch het mooiste dat er 
is? Alles wordt live gespeeld en 
gezongen, inclusief backing vo-
cals. A.s. zaterdag 2 maart pre-
senteert de band de première 
van een volledig nieuwe show 
in Th eater De Dillewijn. En ui-
teraard worden alle grote Pink 
Floyd- krakers ook gespeeld!

Infl oyd in uitverkocht Theater De Dillewijn

HILVERSUM - Op woensdag 
20 februari ontving Viore een 
cheque van € 3.000. Zij kwa-
men dit jaar als winnaar uit de 
bus van de goede doelen actie 
van EFK. Viore is een centrum 
waar mensen met kanker, hun 
naasten en hun nabestaanden 
elkaar kunnen ontmoeten en 
ondersteunen.

Ieder jaar staat  EFK Inte-
rim-management en advies een 
percentage van haar resultaat af 
aan een maatschappelijk rele-
vant doel. Het goede doel wordt 
door middel van stemming van 
relaties van EFK gekozen. Mike 
Dumanaw (directeur EFK) 
heeft  deze check op woensdag 
20 februari uitgereikt aan Mi-
randa van den Eijnden (direc-
teur Viore) 

Cheque voor Viore 
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Voetbalplaatjes ruilen is hot. Zoals vorige week bij AH Nederhorst dat sa-

men met VV Nederhorst een meeting organiseerde op het Willie Dasplein. 

Met 292 voetbalplaatjes, keurig genummerd, een voetbalveldje, penalty 

schieten, schminken, fl esjes water en zakjes snoep. 

Nieuws 

Club 
4711

Uitslag + stand wintertoer-
nooi Biljartclub 4711
Maandag 18 febr.: B. Worp 
(5 pt.), W. Clements (3 pt.), J. 
van Greuningen (3 pt.), Mw. T. 
Bos (2 pt.), M. Verlaan (2 pt.)
Stand aan kop: M. Zieleman 
5-16, W. Clements 5-15, B. 
Worp 5-13
 Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 21 febr.: J. Kloos-
terman – M. v.d. Velden 
0-3, H. Stalenhoef – P. van ‘t 
Klooster 0-3, J. Kloosterman – 
M. Verlaan 0-3, T. Otten – W. 
Clements 0-2
Stand aan kop: W.Clements 
18-32, M. v.d. Velden 18-27, P. 
van ‘t Klooster 18-26 
Uitslag 4711-maandtoernooi 
biljarten
Zaterdag 23 febr.: 1. M. Boel-
houwer (14 pt.), 2. M. v.d. Vel-
den (12 pt.), 3. M. Verlaan (7 
pt.), 4. W. Clements (6 pt.), 5. 
J. van Greuningen (3 pt.), 6. J. 
van Wijnen (2 pt.), 7. K. Jacobs 
(1 pt.)
Programma
Donderdag 28 febr. 19.30 uur: 
onderlinge competitie BV 
Overmeer, maandag 4 maart 
19.30 uur: wintertoernooi Bil-
jartclub 4711
Overige gegevens
Clubhuis + bar open op vrij-
dag van 14.30 tot 20.30 uur 
(ook voor niet-leden)
Telefoon: 06.20.40.80.58

Het Gooi en Omstreken lanceert nieuwe 
REGIO - Woningcorporatie 
Het Gooi en Omstreken heeft 
voor de komende vier jaar een 
nieuw Koersplan opgesteld, 
genaamd: SamenWonen! De 
belangrijkste thema’s zijn een 
fi jne woning, woonplezier en 
duurzaamheid. Directeur-be-
stuurder Maarten van Gessel 
overhandigde persoonlijk het 
eerste exemplaar aan de voor-
zitter van de huurdersorgani-
satie Henk Dijks. Alle bewoners 
ontvangen het Koersplan op de 
deurmat. 

De drie belangrijkste speer-
punten uit het Koersplan zijn: 
een fi jne woning voor iedereen, 
woonplezier in de buurt en een 

duurzame maatschappij. Maar-
ten van Gessel: “Wij hebben de 
ambitie om een fi jne woning 
voor iedereen te realiseren en in 
de buurten waar onze wonin-
gen staan, samen te werken aan 
woonplezier. Daarnaast zetten 
wij de eerste stappen naar een 
duurzamere maatschappij. De 
komende jaren gaan wij graag 
samen met onze bewoners, 
medewerkers, gemeenten en 
andere samenwerkingspartners 
aan de slag om onze ambities te 
realiseren.”

Ambities
Het Gooi en Omstreken is in-
middels al enthousiast van start 
gegaan. Zo is de woningcorpo-

ratie bijvoorbeeld samen met 
de gemeente, Dudok Wonen 
en de Alliantie in Hilversum 
begonnen met wooncoaches 
om de doorstroming te bevor-
deren. Ook zet Het Gooi en 
Omstreken eerste stappen naar 
een aardgasloze woningvoor-
raad en ze zijn in gesprek met 
bewoners om mee te denken 
over onze communicatie. “Ook 
de komende jaren gaan we hard 
aan de slag met onze missie: het 
bieden van betaalbare, goede 
en duurzame huisvesting voor 
onze bewoners. Om dat te be-
reiken zijn bouwlocaties nodig 
om te kunnen bouwen, bena-
drukt Maarten van Gessel.”

Goede cijfers
Het afgelopen jaar is voor Het 
Gooi en Omstreken een goed 
jaar geweest. “We haalden goe-
de cijfers bij de vierjaarlijkse 
visitatie. Zo wisten we het pres-
tatieniveau vast te houden en 
zelfs hier en daar te verbeteren. 
Onze inzet om meer samen te 
werken met belanghebbenden 
werd geprezen. Ook op het ge-
bied van duurzaamheid bleken 
we voorop te lopen. Dit is een 
goede basis om de komende 
vier jaar met het Koersplan 
verder op voort te bouwen.” 
Zie ook: www.gooienom.nl/sa-
menwonen 

‘s- GRAVELAND- Op zondag-
middag 10 maart a.s. organi-
seert Wijnhuis Numero-V van-
af 15.00 uur tot 18.00 uur een 
Italiaanse wijnproeverij bij res-
taurant Vlaar in ‘s-Graveland. 
Wijnhuis Numero-V bestaat 
uit Annemarie en Marjolein 
van der Hoek, twee zussen die 
gek zijn op de Italiaanse levens-
stijl. Annemarie woont sinds 
anderhalf jaar in ’s-Graveland 
op het Noordereinde. Ze reizen 

regelmatig naar Italië om zelf 
de beste en lekkerste wijnen 
te ontdekken en te proeven. 
Daarbij letten ze niet alleen op 
de smaak van de wijnen maar 
juist ook op de mensen die de 
wijn maken. Want hun passie 
en traditie is van grote invloed 
op de uiteindelijke smaak van 
de wijn. De passie van Italiaan-
se wijnmakers proef je in elke 
wijn van Numero-V. Dit zijn 
voornamelijk kleine familiebe-

drijfj es, die met zorg hun pro-
ducten produceren. De wijn-
proeverij inclusief borrelhapjes 
kost € 12,50 per persoon. Er 
is ook de mogelijkheid om de 
geproefde wijnen ter plaatse te 
bestellen. Aanmelden kan via 
sandra@restaurantvlaar.nl. Cin 
cin!

Foto-onderschrift  (v.l.n.r.): 
Annemarie en Marjolein van der 

Hoek van Numero-V

Italiaanse wijnproeverij bij Vlaar




