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Open dag Vereniging
Spoorgroep Zwitserland
KORTENHOEF- Op zaterdag 30 maart
organiseert de afdeling Midden van de
Vereniging Spoorgroep Zwitserland een
open dag. Daarbij zijn de prachtige modelbanen van de afdeling te zien. Het
betreft de Berninabaan, een van de spectaculairste spoorbanen in Zwitserland, en
de in aanbouw zijnde modelbaan met als
thema de Gotthardbahn. Spectaculaire
treinen rijden daar digitaal aangestuurd
rond. Kortenhoefsedijk 85f, K’hoef; zaterdag 30 maart van 10-16 uur; toegang:
gratis. www.spoorgroepzwitserland.nl

Afscheid Peter en Johan na
bijna 100 jaar Landwaart
KORTENHOEF- Vanaf 1 april a.s.
zijn de gebroeders Peter en Johan Landwaart geen eigenaar
meer van Albert Heijn Kortenhoef. Daarmee komt een einde
aan bijna 100 jaar familie Landwaart als kruideniers en supermarktuitbaters. “Een dubbel
gevoel”, zegt Peter “enerzijds
zal het een enorm gemis worden tegenover het gemak dat
je niet altijd weer moet.”

bedrijfsleider Johan mede-eigenaar van de supermarkt in
de Meenthof. “Dat ik het over
zou nemen, bleek niet mogelijk. Bovendien waren wij een
twee-eenheid, alleen wilde en
kon ik het absoluut niet doen”,
vult Johan aan. Die 30 jaar in
het bedrijf werkt, terwijl Peter
de 40 jaar heeft gehaald. Beide
broers rolden vanaf de middelbare school het flessenhok
in, wat traditioneel het eerste
baantje is in de winkel.

“Het kon niet anders”, vervolgt
de 56-jarige Peter. “Na twee
tia’s waar ik inmiddels van
genezen ben, bleef ik gebukt
gaan onder stress. Veel piekeren over de toekomst. Ik zag
meer bedreigingen dan kansen. Je bent tenslotte eindverantwoordelijke. Die druk, daar
wilde ik vanaf.” Sinds 2008 is

Bijna een eeuw
In 1922 begon grootvader
Krijn voor zichzelf in Oud
Kortenhoef. Nogal primitief,
met een paar planken en een
antieke weegschaal, maar de
zaak liep goed. Want Krijn
was een ondernemend type,
een herkenbare karaktertrek
in het nageslacht, die o.a. een

Door: Herman Stuijver

elektrische koelkast en een
vleessnijmachine introduceerde. Zoon Eli stapte ook in het
kruidenierswezen dat op een
gegeven moment zelfs bestond
uit drie winkels. In 1979 sloot
Peter aan bij de supermarkt op
de Oranjeweg, waar hij na het
vroege overlijden in 1981 van
vader Eli (51) de zaak overnam
van moeder Neeltje in 1987.
Ook Johan meldde zich direct
na de schoolbanken in 1988 in
het bedrijf. Na zich uitvoerig te
hebben laten voorlichten door
bijna alle winkelformules die
Nederland in de negentiger
jaren kende, werd uiteindelijk de keuze gemaakt voor
de landelijke formule Albert
Heijn. De nieuwe winkel werd
in september 1997 in de Meenthof geopend en was direct een
succes voor Kortenhoef. Op 23
maart 2011 was de heropening

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

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

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

van een compleet vernieuwde
AH.
Betrokken
‘Het omgaan met de mensen’
is het eensluidende antwoord
van de broers als het gaat om
het aantrekkelijke van het
werk. “Nu we bekend hebben gemaakt dat we ermee
stoppen, ontdekken we steeds
meer dat er veel klanten zijn
die al decennia bij ons komen.
We hebben echt een band
met veel mensen”, zegt Peter.
“Ja, het is dag in dag uit hard
buffelen. Altijd klaar staan
voor de klanten. Maar na 40 en
30 jaar weten we niet anders”,
vertelt Johan. Tradities als
attent omgaan met klanten,
de persoonlijke contacten en
het helpen van ouderen en
behoeftigen staan hoog in het
vaandel van deze AH. Maar
ook meegaan met de nieuwste ontwikkelingen kenmerkt
beide ondernemers. Zoals de
zelfscanning en binnenkort
een kunstmatige lichte dauw
die ervoor zorgt dat vers langer
vers blijft, enzovoort.
Toekomst
Peter en Johan hebben in
Gerard van den Tweel een
opvolger gevonden die in

De Zonnebloem speelt Bingo
Woensdag 20 maart, ’s middags tussen
13:30 en 17:00 uur, organiseert de Zonnebloem afd. KAG een Bingo in ’t Achterom, bij de Antoniuskerk aan de Kerklaan
in Kortenhoef. De zaal is open vanaf
13:00 uur. Iedereen is van harte welkom.
De Zonnebloem zorgt voor een gezellige
sfeer, uiteraard ook voor een hapje en een
drankje en er zijn weer leuke prijzen te
winnen. Kosten € 5,-- p.p. Graag vooraf
aanmelden bij Jan Nijnuis, tel. (035) 656
5073, ma-vr 18.00 en 20.00 uur. Er kan
vervoer naar ’t Achterom worden verzorgd, graag opgeven bij uw aanmelding.
dezelfde stijl zal werken als de
Landwaarts. “Uit respect voor
ons kent de supermarkt de
eerste jaren ook zondagsrust.
Dat is voor Van den Tweel echter geen principieel punt, na
een bepaalde periode gaat de
winkel ook op zondag open”
vertelt Peter. Die de komende
jaren bij diverse projecten van
de nieuwe eigenaar zal adviseren, plus dat de werkzaamheden voor het upgraden van
de Meenthof nog lang niet zijn
afgerond. Terwijl Johan nog
wel een paar jaartjes samen
met de nieuwe bedrijfsleider
het publiek zal bedienen.
Afscheid
Op zaterdag 30 maart is iedereen van harte welkom bij de
afscheidsreceptie tussen 15 en
18 uur. Een paar dagen eerder
gaan Johan en Peter op pad
met het voltallig personeel ( ±
120), waarheen is nog geheim.
“Bij hen kwam het ook als een
donderslag bij heldere hemel”,
weet Peter. “Wij hadden nooit
zover gekomen zonder hun
medewerking. Ieder heeft zich
door de jaren op z’n eigen wijze ingezet voor deze winkel.”
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2

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

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

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

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Dorpsondersteuner Ankeveen 035-6560620/hmdijst@gmail.com
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘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
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

0294 - 251351
0294 - 251522
0294 - 253336
035 - 6561019
035 - 6560408
035 - 6561370
035 - 6561067

Gemeente
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht
14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek
0900-8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein
carl.klein@politie.nl
Wijkagent Floor v. Riessen (N.d.B.)
floor.van.riessen@politie.nl
Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

w H. Antonius
Zo. 17 maart: 9.30 uur: euch.
L. Wenneker en W. Balk.
w Graankorrel
Wo. 20 maart: 19.30 uur: oec.
Liturgiegroep.
w Willibrord
Wo. 20 maart: 19.30 uur: oec.
Liturgiegroep.

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte
voor uw eigen inbreng en vormgeving
van de uitvaart. Wij helpen en adviseren u voor
een passende invulling van het afscheid.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Zo. 3 maart: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
19.00 uur: Zangdienst.
Wo. 6 maart: 19.30 uur:
DOecumenische Vesper
w De Graankorrel
Zo. 17 maart: 10.00 uur:
Dr M. van Veen.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Vr. 15 maart: 15.00 uur:
W. Kroon. (Veenstaete)
Zo. 17 maart: 10.00 uur:
Dr. F.G. Immink.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 17 maart: 9.30 uur:
Ds. E.E. Bouter.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 17 maart: Nescio Lezing.

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

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

Weekblad
Wijdemeren
Ook op
Facebook,

met honderden views,
likes, enz.

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Adverteren: www.weekbladwijdemeren.nl

Activiteiten agenda
WANNEER
TIJD
wo. 13 mrt.
10.00 u.
do. 14 mrt.
20.00 u.
do. 14 mrt.
20.15 u.
za. 16 mrt.
11.00 u.
za. 16 mrt.
15.00 u.
za. 16 mrt.
15.30 u.
zo. 17 mrt.
11.15 u.
zo. 17 mrt.
12.00 u.
ma. 18 mrt.
20.00 u.
di. 19 mrt.
20.00 u.
wo. 20 mrt.
07.30 u.
wo. 20 mrt.
10.00 u.
wo. 20 mrt.
10.00 u.
wo. 20 mrt.
13.30 u.
21/ 22 mrt.
09.00.
do. 21 mrt.
20.00 u.
do. 21 mrt.
20.15 u.
za. 23 mrt.		
za. 23 mrt.
20.00 u.
zo. 24 mrt.
15.00 u.

WAT
Belasting spreekuur
Buitengew. Raadsvergadering met CdK
Tomoko Mukaiyama ‘Canto Ostinato’
Start Petanque ASV
Concert Canticum Anglicum
VVD Politiek Café
Nesciolezing + koffieconcert
Spiegelplasloop
Commissie Ruimte & Economie
Commissie Maatsch. Zaken
Provinciale en Waterschapsverkiez.
Belasting spreekuur
Themaochtend Rembrandt
Bingo met de Zonnebloem
Gratis bloedsuikertest
Commissie Bestuur & Middelen
Concert ‘Alles begint bij Bach’
Schoonmaakactie Loosdr. Plassen
Jubileumconcert 120 jaar BMOL
Fun4All in concert

WAAR
SCC, Blijklaan, NdB.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr
Oude Kerkje, Kortenhoef
Sportcomplex, Ankeveen
Oude Kerkje, Kortenhoef
Ottenhome, Zuwe 20, K’hoef
Oude Kerkje, Kortenhoef
Sporthal de Blijk, NdB.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Alle stembureaus
SCC, Blijklaan, NdB.
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
’t Achterom, Kerklaan, K’hoef
’s-Grav. Apotheek, Meenthof
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Start Veendijk 26, Ldr
Sporthal de Fuik, K’hoef
MCO Hilversumsen
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Politiek

Ron Wever doet mee aan Waterschapsverkiezingen
Ron Wever is nr. 6 op de lijst van
het CDA voor de Waterschapsverkiezingen op 20 maart a.s.
Hij heeft ervaring in 2 bestuursperiodes van het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht. Nu is
hij voor de derde keer kandidaat-bestuurslid van het CDA
voor dit waterschap. ”Ik woon
in Wijdemeren en de afgelopen
tijd heb ik mij intensief ingezet
in het bestuur van dit waterschap voor onze mooie plassenregio en dat blijf ik graag
doen. Mijn speerpunten voor
de komende tijd zijn: genoeg
water in droge tijden; slimme
waterberging; droge voeten,
dijken op orde. Schoon water: vervuiling bestrijden, micro-plastics en medicijnresten
verwijderen.”
Het CDA blijft zich inzetten
voor een duurzaam, toekomstbestendig waterschap, met

meer oppervlaktewater van
‘zwemwaterkwaliteit’. Door terugwinning van grondstoffen
en energie willen we verspilling
voorkomen en goedkoper onze
taken uitvoeren. Het zorgen
voor veilige dijken heeft prioriteit boven onderwerpen als
recreatie en natuurbeleid. Wij
willen dat waterschapsbelastingen slechts zeer beperkt stijgen.
Met het kwijtscheldingsbeleid
willen we de minima blijven
ontzien. De samenwerking en
communicatie met bewoners,
bedrijven en gemeenten uit het
waterschap moet verder worden verbeterd.
We zijn voor minder regels en
meer vertrouwen in de bewoners van het waterschap. Daarom zijn de regels voor vergunningen van de Keur aangepast
van ‘Nee, tenzij’ naar ‘Ja, mits’.
De bodemdaling door inklinking van veen willen wij afremmen doordat we nieuwe
innovatieve technieken nu uit-

Weinig politiek nieuws
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN- Vorige week was
een rustig politiek weekje. Geen
spectaculair nieuws, geen hemelbestormende betogen en
nauwelijks debat in de gemeenteraad.
Wethouder De Kloet is voornemens om het Najade Resort
aan de Oud Loosdrechtsedijk
243 toestemming te verlenen
om zes appartementen en vier
hotelkamers semi- permanent te
verhuren. Volgens Evert Panday
van Elvestia zijn deze panden
vooral in trek bij expats van bijvoorbeeld Nike uit Hilversum.
Het ligt in de bedoeling dat de
huurders voor ongeveer anderhalf jaar gaan wonen aan de plas.
Om dit te bewerkstelligen moet
daarvoor de recreatiebestemming worden omgezet naar een
dubbele functie, wonen + recreatie. De raadsleden moeten toestemming geven voor deze wijziging. De wethouder benadrukt
dat het beleid ten aanzien van
permanent wonen niet wordt
veranderd, recreatie blijft het belangrijkst.
Privatiseren
Er komt een onderzoek naar
het privatiseren van de gemeentelijke sporthallen. Vooral het
beheer van sporthal Eikenrode
(Ldr.), ‘vraagt aandacht’ zoals
wethouder De Kloet het uitdrukt. Wellicht kan een externe
beheerder het beter doen. Hoe-

wel de wethouder tevreden is
over de beheerders van De Fuik
(Kortenhoef) en De Blijk (Nederhorst den Berg) worden deze
accommodaties ook meegenomen in het onderzoek waarvoor
15.000 euro wordt gevraagd. Er
wordt gekeken naar de kosten,
de kwaliteit en de continuïteit.
“We kijken ook naar de financiën, want wellicht kan het een en
ander efficiënter”, zei Jan- Jaap de
Kloet. Of het gevolgen heeft voor
de gebruikers is nog onbekend.
In ieder geval liggen de huurprijzen en voorwaarden vast in het
Accommodatiebeleid.
Waterburgemeester
Het initiatief om in Wijdemeren
een ‘waterburgemeester’ aan te
stellen, vinden B&W een aardig
plan. Ze laten het wel over aan
degene die het voorstelde om het
verder in te vullen.
Geen fusie, geen verbreding
Na een onderhoud met gedeputeerde Van der Hoek weet
wethouder Boermans nu zeker
dat Noord-Holland geen 2e concreet fusieplan heeft van Wijdemeren met Hilversum. Zoals
uit een artikel in dit blad bleek,
was het nieuws gebaseerd op een
misverstand. Er komt geen verbreding van de N201, ook niet
op het Noord-Hollandse deel,
althans niet vanaf Amstelveen,
deelde Joost Boermans mee
aan de raad. Het Zonnepark bij
Ankeveen zal doorgang vinden,

proberen, die moeten leiden
tot effectieve maatregelen. Het
peilbeheer van het water moet
afgestemd blijven op de functie
die provincies en gemeenten
hebben vastgesteld voor een
bepaald gebied.
Als dat natuur is, prima, maar
niet altijd boven wonen, werken, infrastructuur en landbouw. Met ruimte voor waterberging zijn we voorbereid op
de verandering van het klimaat
(klimaatadaptie), zodat in de
stad als daarbuiten extreme
regenval tot minder wateroverlast leidt. Het waterschap
moet ook in droge tijden door
slimme waterberging zorgen
voor voldoende zoet water en
dient verzilting tegen te gaan.
Natuurgebieden moeten ook
toegankelijk zijn om van te genieten. We werken aan de waterkwaliteit en de verbetering
van de visstand. Daarom moeten we (plastic) zwerfafval en
microverontreinigingen (be-

aangezien de subsidie van SDE
(Stimulering Duurzame Energieproductie) voor de aanleg van
de ± 14.000 zonnepanelen in de
omgeving van de Loodijk in ‘sGraveland erdoor is.
Bomen en beleid
Na veel heen-en-weer gepraat
besloot de gemeenteraad om
de evaluatie van het Bomenbeleidsplan een jaar te vervroegen.
Dat wordt nu dit jaar gedaan in
plaats van de planning in 2020.
Coalitiepartijen CDA en Dorpsbelangen stemden tegen. Dat onderzoek door een extern bureau
kost 30.000 euro. Uit de discussie
bleek nog maar eens dat bomen
en emotie met elkaar verweven
zijn. Veel voorbeelden van hoe
het beter kan, maar ook tevredenheid over de kap van bomen
die te oud of te slecht waren. De
evaluatie is nu juist bedoeld om
op ordelijke wijze te zien hoe het
Wijdemeerse bestand er bij staat.
Boegspriet mag
Met alleen de stemmen van
PvdA/GroenLinks tegen, stemde
de raad in met een omgevingsvergunning voor de bouw van
acht pakhuizen op de Boegspriet
38-44 aan de Porseleinhaven te
Loosdrecht. “Wij zijn tegen beblikken van een van de mooiste
gebieden in Loosdrecht”, zei Stan
Poels. Daarmee doelde hij op een
te groot aantal parkeerplekken,
waar juist winkels en bomen de
levendigheid moeten vergroten.
Wethouder De Kloet zei dat de
projectontwikkelaar veel groen
wil opnemen in het plan.

Profielschets
burgemeester
Wi j d e m e r e n
bekend
Wijdemeren zoekt een nieuwe vaste burgemeester. Een
burgemeester die straks deel
uitmaakt van het Wijdemeerse
dorps-DNA. Een betrokken, besluitvaardige en omgevingsbewuste netwerker die communicatief sterk is en de verbinding
zoekt. Dat staat in de profielschets die de gemeenteraad
heeft opgesteld.

strijdingsmiddelen, medicijnresten en microplastics) in het
oppervlaktewater voorkomen
en opruimen. Anders komt dat
uiteindelijk in het ecosysteem
(organismen in de natuur) terecht waardoor het een negatief
effect heeft op de gezondheid
van mens en dier.

VVD Politiek
Café in Ottenhome
KORTENHOEF- Op 20 maart
aanstaande zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten
en voor de Waterschappen.
Verkiezingen die voor ons in
Wijdemeren om verschillende
redenen heel belangrijk zijn.
Of het nu gaat om verkeersproblematiek, openbaar vervoer
of water- en oeverbeheer, onze
gemeente met al zijn water,
doorgaande wegen en grenzend aan een naburige provincie heeft veel belang bij goed
bestuurde provincies en waterschappen.
In het Politiek Café ontmoet u
Peter Smit, de lijsttrekker voor
de VVD bij de verkiezingen
voor het Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht. We kennen
Peter als alom gewaardeerde
wethouder voor de VVD in
Wijdemeren in de vorige raadsperiode, en nu als lid van het
Dagelijks Bestuur van het Waterschap AGV. Ook ontmoet u
Joost van Gilse uit Hilversum.
Joost is kandidaat voor de Provinciale Staten Noord-Holland
(6e op de kieslijst). U bent van
harte uitgenodigd om met Peter en Joost in gesprek te gaan.
Ottenhome Beach Club – Zuwe
20, Kortenhoef; zaterdag 16
maart van 15:30 tot 17.30 uur.

Sinds mei 2017 heeft de gemeente Wijdemeren een waarnemend burgemeester als gevolg van de door de provincie
Noord-Holland gestarte fusieprocedure. Deze procedure is
in november 2018 gestopt. Wijdemeren heeft daarom nu een
vacature voor een nieuwe vaste
burgemeester.
Commissaris van de Koning
De profielschets is door een
afvaardiging van de gemeenteraad opgesteld en ook aan inwoners is gevraagd aan te geven
welke eigenschap zij belangrijk
vinden. Donderdagavond 14
maart staat de instelling van de
vertrouwenscommissie en de
vaststelling van de profielschets
op de agenda. De commissaris
van de Koning, de heer A. Van
Dijk is daarbij aanwezig en zal
met de gemeenteraad over de
profielschets in gesprek gaan.
Na de raadsvergadering gaat
de vertrouwenscommissie aan
de slag. Totdat de aanbeveling
van de raad voor de nieuwe
burgemeester bekend gemaakt
wordt, kan geen informatie
worden gegeven. Bedoeling is
in het najaar van 2019 de nieuwe burgemeester te installeren.
De openbare raadsvergadering op 14 maart 2019 begint
om 20.00 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis. De
profielschets is te vinden via
onderstaande link:
https://
wijdemeren.raadsinformatie.
nl/document/7385713/1/Profielschets_BM_Wijdemere n_
maart_2019

KOPIJ AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109

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

Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 035-6562178

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

SWART BELASTINGADVIES
voor aangifte, advies en
(salaris) administratie
deskundig, persoonlijk,
maatwerk. Bel 035-7724879

Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.

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

Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg. 0294251451.
Niets leuker dan muziek
die je zelf kan maken!
Gitaarles Tatakh Huismans
Kortenhoef www.tatakh.nl
06-24683096
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980

TUINCENTRUM BOSSON

=>WOONRUIMTE GEZOCHT<=
Van 1 april-31 okt. 2019
Max. E 900 per mnd all-in
06-26090393 / jim@polo.nl
Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte
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. 0356561661.

Voor een professionele en
hygiënische behandeling
van uw voeten!
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den berg
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
Uitvaartkisten van sloopen steigerhout 0618800105
Richard = 60 jaar! 12/3
Gefeliciteerd! Proost!!!
Je(spel)maten Ans - Fred
Hannah -Dick en 10eke

Adverteren:
weekblad
wijdemeren.nl

Gebr. Marislaan 14, Nederhorst den Berg
NIEUW

PHONEU & GOOITECH SHOP
GSM EN COMPUTERSERVICE
Alle mobiele abonnementen
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
’s-GRAVELAND
Te koop: Jhr. Sixhof 18
Interesse? 06-51489675
CULINAIR AAN HUIS
Geniet van een heerlijke
High Tea bij u thuis.
Vanaf 12 personen.
Ga is kijken op
WWW.CULINAIRAANHUIS.NL
06-21687778
Tuin huren, ca 119m2 in
Ankeveen tel. 0294-412110

HOEKWONING met Z-vormige woonkamer, achtertuin
met st. schuur op het oosten. Kinderrijke buurt.
Op loopstand van de dorpskern, fantastisch uitzicht over de
weilanden van de Horn- en Kuijerpolder. Woonopp. 117 m2.

Vraagprijs € 325.000 k.k.

Dammerweg 57, 1394 GP Nederhorst den Berg
Tel. 0294 - 253461/06 1070 2089 www.frankvermeulenmakelaardij.nl

UW VAKANTIE,
ONZE UITDAGING!

Weekblad
Wijdemeren

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

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs
T: 035- / 06-55367994
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/aliFHMRVH

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Programma GooiTV
Vanaf 13 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
- Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals de bijenschans in
Bussum, Wilco Dekker, Kort Nieuws en bandcoaching. - Ruud
Bochardt praat in In Derde Termijn met Marjolein Quené (Water Natuurlijk) en Andreas van der Schaaf (50PLUS) over de
verkiezingen voor het waterschap en de provincie. - Er zijn de
geregelde gesprekken met de burgemeesters van Wijdemeren en
Hilversum.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar
Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
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Politiek

GroenLinks
NH

Bij GroenLinks Noord-Holland
staat een vrouw op nummer 1
en wil men toekomstgericht het
NatuurNetwerk vergroten
8 maart, Internationale Vrouwendag organiseerde GroenLinks een debat in Hilversum
over vrouwen in de lokale politiek. 100 jaar vrouwenkiesrecht,
dat moest gevierd worden. Zita
Pels, een van de sprekers is lijsttrekker van GroenLinks bij de
Provinciale Staten. Bij de verkiezingen voor de Provinciale
Staten staat het thema klimaat
centraal. Voor GroenLinks een
topthema. Nergens in Europa is

zo weinig natuur over als in Nederland. Toch stelde het provinciebestuur in januari 2019 voor
het mogelijk te maken dat andere bestemmingen dan natuur
worden geïntroduceerd binnen
het NatuurNetwerkNederland.
Daardoor zou de oppervlakte van het natuurnetwerk nog
kleiner worden. Doordat het
amendement van Fred Kramer
(GroenLinks) een meerderheid
kreeg is hier een stokje voor gestoken. De aanleg van 800 ha.
nieuwe natuur in de Gooi en
Vechtstreek in het NatuurNetwerkNederland is nu een nieuwe kans.
Voor GroenLinks zijn de Loosdrechtse Plassen zeer waardevol,
vergelijkbaar met het Goois Na-

tuurreservaat, de duinen of het
Markermeer. GroenLinks kiest
voor een groen Noord-Holland
met duurzame bereikbaarheid,
een gezonde leefomgeving en
ruimte voor natuur en landschap. Fiets- en wandelroutes en
vervoer over water hebben hoge
prioriteit. Stiltegebieden beschermen tegen geluidsoverlast.
Het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen is een succes van
samenwerking op natuur en recreatie. Doordat Kees Blase van
het Burgerinitiatief Cabombabestrijding het thema cabomba
op de agenda van de provincie
heeft gezet, en een presentatie
heeft gegeven voor de Provinciale Staten Noord- Holland komt
er binnenkort een Cabomba-

De BNMO krijgt het steeds drukker
Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT - BNMO? Wat is
dat, zal menigeen zich afvragen. De Bond van Nederlandse
Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers is een vrijwilligersorganisatie met het doel hulp
te bieden aan beschadigde
(oud-) militairen en hun gezin.
Ook mannen en vrouwen van
andere geüniformeerde beroepen als politie, brandweer en
ambulance komen in aanmerking voor hulp.
In Loosdrecht woont Chris
Hellinga, hij is secretaris van
de afdeling Utrecht/ ’t Gooi die
zo’n 300 leden telt. “Ja, ik ben er
elke dag mee bezig. We doen in
onze regio best veel, maar ook

Kerncijfers
Wijdemeren
WIJDEMEREN- Bij het opstellen
van de profielschets voor een
nieuwe burgemeester stonden
ook enkele kerncijfers voor
de sollicitanten. Het kan geen
kwaad om ze eens op een rijtje
te zetten.
De vijf dorpen tellen 23.659
inwoners. De gemiddelde
WOZ-waarde van een woning is € 329.000,-. Er zijn 25
werklozen op 1000 inwoners.
De gemeente heeft 47,86 km2
landoppervlakte en 28,5 km2
wateroppervlakte.
Verspreid
over de vijf dorpen zijn er 3
brandweerkazernes en 12 basisscholen. Er zijn 75 gesubsidieerde verenigingen en stichtingen en Wijdemeren telt 1324
vrijwilligers op het platform
De Appelboom (deappelboom.
nl). De begroting van 2019 gaat
over 49,7 miljoen.
Cijfers: CBS 2018 en waarstaatjegemeente.nl

landelijk kun je bij ons terecht
voor veel activiteiten. Lezingen, uitjes, sport, ontspanning,
herdenkingen, een heel scala
om onze leden, hun partners
en kinderen te ondersteunen.”
De BNMO is ontstaan direct
na de Tweede Wereldoorlog
en bestaat volgend jaar dus 75
jaar. Je bent in militaire dienst
geweest en hebt daar gezondheidsklachten aan overgehouden. Dat kan lichamelijk maar
ook geestelijk zijn. Misschien
ben je afgekeurd of ondervind
je pas na jaren problemen. Zo
keren militairen soms geschonden terug van een missie in het
buitenland. Of je bent de echtgenote van zo’n oud-militair.
Dat geldt ook voor politieagen-

ten, brandweerlieden of ambulancepersoneel, die kunnen
ook gewond raken tijdens de
uitoefening van hun risicovolle beroep. Deze verwondingen
kunnen fysiek of psychisch van
aard zijn.
Goede gesprekken
“Je hoort de laatste tijd steeds
vaker verhalen over trauma’s
als PTSS. Daarin kunnen wij
ook een helpende hand bieden.
Onze club voert veel gesprekken, maar verwijst ook door
naar instanties als maatschappelijk werk. Het zou nog veel
opener moeten zijn. Er wordt
teveel weggeschoven. Het is
vaak een taboe in geüniformeerde beroepen.” Hellinga

Meerjarenplan en budget om
dit succesvol uit te voeren. Eerst
hadden GroenLinks/PvdA en
De Lokale Partij de gemeenteraad Wijdemeren zover kregen
de CabombaAanpak te ondersteunen en doordat in de provincie GroenLinks,PvdA en
D66 hierin een breed gedragen
voorstel maakten werd door de
provincie NH een kerngroep
samengesteld bestaande uit
de VerenigingSamenCabombaAanpakken, Plassenschap,
Waterschap, Natuurmonumenten en gemeente Wijdemeren
, die nu zorgvuldig werkt aan
het meerjarenplan. Samen sta
je sterker. Het Gebiedsakkoord
zal ook zorgdragen voor verbetering van de waterkwaliteit

met speciale aandacht voor de
slinkende populatie van boerenlandvogels. Bij de verkiezing
Waterschap AmstelGooi&Vecht
maakt GroenLinks deel uit van
de partij WaterNatuurlijk. Een
van de verkiesbare vrouwen
van WaterNatuurlijk, Marjolein Quene hield zich bezig met
het wereldwijde verdrag tegen
kernproeven, begrotingscontrole Europees Parlement, zonne-energie in Afrika, duurzame
energie en duurzaam waterbeheer.
Kies GroenLinks voor verandering naar een groen, sociaal en
toekomstbestendig Noord-Holland en Water Natuurlijk voor
vertegenwoordiging in het Waterschap

merkt op dat er juist veel wordt
bereikt als de leden elkaar ontmoeten tijdens een informele
ontmoeting. “Je hoeft niet altijd
met elkaar aan een tafel te zitten, juist even uit die sfeer loskomen, biedt lucht.” Hij geeft
het voorbeeld van een nieuw
project waarbij een groep het
bos ingaat om hout te hakken.
In de keet met koffie komen de
gesprekken los. “Dat is allemaal
zo motiverend, inspirerend en
liefdevol”, zegt Hellinga die zelf
tijdens zijn militaire dienst ook
slachtoffer werd met ernstige
brandwonden. Hij is daarvan
gelukkig geheel genezen.

De bond werkt samen met diverse veteranenorganisaties en
heeft zitting in de Chronisch
Gehandicapten Raad. In Doorn
staat een gerenommeerd nazorgcentrum. Het lidmaatschap kost slechts 40 euro per
jaar. Trots toont Chris Hellinga
diverse magazines met informatie. De Activiteitengids 2019
staat bol van de tientallen programma’s, ontmoetend, thematisch en verdiepend. De BNMO
beschouwt het als een ereplicht
om hun leden te ondersteunen.
Er is heel veel mogelijk. Zoals
oprichter Bib van Lanschot ooit
zei: ‘Je bent pas verslagen als je
zelf opgeeft’.
Wilt u meer weten? U kunt Chris
Hellinga bellen: 06- 53 48 12 97 of
mailen: cchellinga@kpnmail.nl Of
eens kijken op: www.bnmo.nl

Nazorg
De BNMO biedt leden nazorg,
professionele hulpverlening en
doet aan belangenbehartiging.

Meer meldingen verward gedrag
REGIO - In 2018 zijn in Gooi
en Vechtstreek 1.135 meldingen gedaan bij de politie over
mensen met verward gedrag.
Het werkelijke aantal ligt zeer
waarschijnlijk hoger*. Om meer
aandacht te vragen voor mensen met verward gedrag en in-

woners te informeren dat ze bij
de gemeenten terecht kunnen
voor vragen en meldingen, start
een publiekscampagne.
Landelijk is het aantal incidenten rond mensen met verward
gedrag in 8 jaar tijd verdubbeld
tot 90.000. De incidenten wor-

Inwoners zoeken een
niet al te jonge verbinder
WIJDEMEREN- Bij de profielschets voor een nieuwe burgemeester konden de inwoners meedenken. 595 Wijdemeerders vulden
digitaal de volgende zin in: ‘Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Wijdemeren, dan zie ik iemand die vooral…” (3 opties
mogelijk).
Boven de partijen staat en een verbinder is (315):
55%
Zichtbaar is voor inwoners en ondernemers (284):
50%
Goed en integer bestuur bewaakt (244):		
43%
Daadkrachtig is (187):				33%
Een ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit heeft (122): 21%
Beschikt over een regionaal en nationaal netwerk (93): 16%
Een aanjager van de regionale samenwerking is (91): 16%
Een inspirerende burgervader/ moeder is (90):
16%
Een ervaren bestuurder is (90):			
16%
Jong en verfrissend is (85):				
15%

den vaak steeds heftiger. Dit
blijkt uit cijfers opgevraagd bij
de landelijk politie door NRC.
Mensen kunnen om diverse redenen (tijdelijk) de grip op hun
leven verliezen. Dit kan zich uiten in verward gedrag. Verschillende oorzaken kunnen hierbij
een rol spelen, zoals dementie,
verslaving, schulden, verlies van
woning of baan.
Er heersen veel vooroordelen
over verward gedrag. Anders
dan vaak wordt gedacht, zijn de
meeste mensen met verward gedrag geen psychiatrisch patiënt
en zijn de meeste mensen met
verward gedrag niet gevaarlijk
of overlast gevend. Door om te
zien naar iemand die verward
gedrag vertoont, kan de juiste
opvang, zorg en ondersteuning
worden geboden.
Melden
Inwoners die zich zorgen maken om iemand, kunnen contact opnemen met hun gemeen-

te. De gemeente adviseert en
kan eventueel hulp inzetten. In
het geval van een gevaarlijke of
levensbedreigende situatie kunnen inwoners 112 bellen. Kijk
op www.kijkjijomofkijkjijweg.
nl voor meer tips, informatie
en contactgegevens van de gemeenten.
* Dit betreft alleen de meldingen
die bij de politie gedaan worden.
Andere instanties zijn hierbij niet
meegenomen. Ook zijn er veel
mensen met verward gedrag die
geen overlast geven en waarover
geen melding wordt gedaan.

Adverteren:
weekblad
wijdemeren.nl
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Hele jaar feest bij 40 jaar Veerman Makelaars
Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT- Het makelen zit
bij Len Veerman in de genen.
Veertig jaar geleden startte zijn
vader Leen het bedrijf samen met
Bas Proper in dat karakteristieke
pand aan de Oud Loosdrechtsedijk waar eerder een melkboer
en een kapper huisden. In het robijnen jaar kunt u profiteren van
aanbiedingen, maar ‘remember
September’, want dan wordt er
groots uitgepakt.
Hoe dat feestje zal uitpakken, wil
Len Veerman nog niet prijsgeven, maar in ieder geval dat het
‘een open karakter’ zal hebben.
“Ik heb inderdaad altijd iets met
huizen en vastgoed gehad”, steekt
Len Veerman van wal, “het
mooiste is dat wij mensen bij elkaar brengen. Je zou ons kunnen
typeren als een moderne makelaar met een klassieke aanpak.”
Daarbij doelt hij op een goede

dienstverlening, attent, persoonlijk en warm, al wordt anno 2019
ook verwacht dat de makelaar
snel en efficiënt optreedt. Samen
met Sanne Veerman, Samantha
van der Linden, Monic Hoofd,
Ellen Vis en Wim Karssemeijer
is Len dagelijks in de weer met
aan de aan-en verkoop, verhuur
en taxaties van huizen, naast
de bedrijfspanden en uiteraard
aan- en verkoopadviezen. “We
onderscheiden ons ook als plassenmakelaar. Ik schat dat zo’n
40% van ons bestand bestaat uit
woningen aan het water. Dat is
echt een specialisme, door andere constructies en door de omgeving.” Vervolgens legt Veerman omstandig uit dat het lang
niet altijd gaat om dure panden.
“Nee, hoor, het varieert tussen
80.000 en 3 à 4 miljoen. Het is
een tendens dat mensen vaker
dichterbij huis willen recreëren.
Dus verkopen we ook veel goedkopere panden als 2e huis.” Ui-

teraard is de jubilerende makelaar blij met het Gebiedsakkoord
van de provincie, gemeente en
tal van organisaties dat inzet op
betere recreatievoorzieningen, al
voegt Len Veerman er direct aan
toe dat hij als professional altijd
afstand moet houden van een
politieke visie over de toekomst
van de plassen.
“Ik vind het moeilijk om te
kiezen wat ik nu de leukste opdrachten vind. Elke transactie
heeft z’n pluspunten. Met sommige klanten zijn we in de loop
der jaren meegegroeid, van een
appartement op een zolder tot
een bungalow aan de rand van
het bos. Dat persoonlijke vind
ik ook uitermate plezierig.” Niet
alleen is Veerman de makelaar
bij de verkoop van de luxe pakhuizen aan de Porseleinhaven in
Oud-Loosdrecht, ook is hij blij
dat hij bij 3/ 4 van de woningen
op het terrein van Erve Knorr
mocht bemiddelen. “Het mooie

is dat je merkt
dat
mensen
heel graag in
Loosdrecht
willen wonen.”
Len Veerman
vindt het ook
belangrijk dat
hij
midden
in de samenleving
staat.
“Fijn dat je
het sociale betrokkenheid
noemt, maar
ik wil graag bijdragen aan het
dorp. Daarom
ben ik ook opvolger geworden van Jacob van
der Meulen als voorzitter van de
ijsclub, daarom sponsoren wij
veel activiteiten, zeker die van de
SLOEP.” De groei zit er in, ook bij
Veerman Makelaars. Maar dat
zal Len Veerman niet van de daken schreeuwen. Hij blijft nuch-

ter: “We zijn met veel moeite de
crisis doorgekomen. Dat was
echt heel spannend, met flinke
verliezen. Dus ik ben me er 100%
van bewust dat je je zegeningen
moet tellen.”
Meer info: www.veermanmakelaars.nl.

Zangdienst 17 maart: Zegenbede

Vrijwilligers voor VoorleesExpress

Met een zegenbede wens je iemand iets goeds toe. En dat doe
je niet zomaar; je bidt iemand
Gods heil en zegen toe. Dat kan
voor eigenlijk alles waarin je
je naaste wilt steunen en voor
hem of haar Zijn bijstand wil
vragen. Niets is te gek.
Uiteraard zijn veel zegenbeden als lied uitgevoerd. Zingen is immers dubbel bidden,
zo schijnt Augustinus ooit te
hebben gezegd. Waarmee hij
bedoelde dat zingen je woorden extra kracht geeft. Recent
repertoire is “Zegen mij” van
Sela – een schitterende zegen-

Ieder jaar verlaat 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand.
De VoorleesExpress is een project waarbij we dit cijfer proberen terug te dringen door kinderen met een taalachterstand
20 weken lang, eenmaal per
week thuis voor te lezen. Dit
stimuleert de taalontwikkeling
van de kinderen en verbindt
mensen met verschillende achtergronden met elkaar.
We zoeken vrijwilligers om als
voorlezer of coördinator aan

bede, terwijl het bekende “Ga
met God en Hij zal met je zijn”
al vanaf begin negentiende
eeuw wordt gezongen, net zoals
bijvoorbeeld “Heer ik hoor van
rijke zegen”.
Medewerking aan de dienst
wordt verleend door Rejoice uit
Veenendaal, onder leiding van
en begeleid door Jan Broekhuis. Hij zal ook het prachtige
Bätz orgel bespelen. Joke Bremmer verzorgt de korte schriftlezingen.
Kortom, een vol uur met liederen om samen te zingen en
naar te luisteren. Wij treffen

Zangdienst

Zegenbede
Zondagavond 17 maart om 19.30
Rejoice uit Veenendaal
o.l.v. Jan Broekhuis
Lezingen Joke Bremmer
Organist Jan Broekhuis
M.m.v.

Hervormde Kerk
Noordereinde 14
’s-Graveland

elkaar D.V. zondagavond 17
maart om 19:30 uur in de Hervormde kerk aan het Noordereinde 14 in ’s-Graveland. Wilt
u de liturgie (ook in grootletter-versie beschikbaar) thuis
ontvangen of vervoer naar de
kerk wensen, neem dan even
contact op met Yvar Steketee
(035-6564521).

11e In Gesprek
met burgemeester Ossel
Vanaf woensdagavond 13 maart
kunt u weer kijken naar de 11e
aflevering van ‘In Gesprek met’
burgemeester Freek Ossel van
Wijdemeren. Deze keer vanuit
kasteel-museum Sypesteyn in
Nieuw Loosdrecht.
Eindredacteur Herman Stuijver
gaat in gesprek over de veiligheid
in de vijf dorpen. Hoe kunnen we
de oprukkende criminaliteit een
halt toeroepen. Wat is er mogelijk om de verkeersveiligheid te
bevorderen? Wat kan de burgemeester doen om zoveel mogelijk Wijdemeerders op 20 maart
naar het stembureau te lokken. Is
de profielschets voor de opvolger
van de heer Ossel herkenbaar?
Hoe reageren de lezers op de columns, een tussentijdse evaluatie
na 2 afleveringen. Waarom toch
een Zomerspektakel aan de Blijklaan? Wat heeft de heer Ossel
geleerd over ondermijning? En
hoever gaat het met de bescherming van de privacy vanuit het
gemeentehuis?
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN (1432). Kijk
voor alle kanalen op gooitv.nl. Ook op
YouTube.

de slag te gaan. Coördinatoren begeleiden gedurende een
voorleesseizoen doorgaans vijf
gezinnen en hun voorlezers.
Dankzij de coördinatoren ontvangen voorlezers een intensieve begeleiding en weet de
projectleiding hoe het project
verloopt. Om je aan te melden
als vrijwilliger kun je contact
opnemen met Dalila Bakir,
via VoorleesExpress@bibliotheekgooienmeer.nl of 035 –
6973005. (bereikbaar op dinsdag t/m donderdag)

Werkinjeeigenwijk
WIJDEMEREN- Arbeidsmarktdeskundige Wim van Oudheusden (72)
publiceert 1e kwartaaloverzicht maart 2019. Vacatures in de driehoek Amsterdam – Amersfoort – Utrecht; heel Nederland: 547.710
Actueler en specifieker dan CBS, UWV of KvK. Want: hoogste aantal
vacatures; elk per postcode te vinden; elk uur van de dag geactualiseerd; van elke vacature is de volledige tekst aanwezig. Enkele aantallen vacatures per vandaag met een woon-werkafstand van 7 km,
een half uur fietsen:
•
Amersfoort:		
7.852
•
Amsterdam:		
54.039
•
BEL-gemeenten:
1.542
•
De Bilt:			
1.220
•
Gooise Meren:		
1.137
•
Hilversum:		
3.592
•
Huizen:			
1.911
•
Utrecht:			
28.066
•
Weesp:			
2.671
•
Wijdemeren:		
232
Totaal deze regio:			
102.262		
Plus daarnaast het permanente aanbod van vacatures vanuit het netwerk van WERKINJEEIGENWIJK van ruim 150 werkgevers.
In de spotlights: Met spoed gezocht: iemand met (school)ervaring
timmeren, meubel maken of frezen. Vast contract, interne specifieke
opleiding vanwege uniek karakter van het werk! “handjes uit de mouwen” persoon vereist! 38 uur/week 9 – 17 uur, Vinkeveen, moet met
eigen vervoer bereikbaar zijn. Af en toe ook werk in Barcelona, Malta
of Rhodos. WERKINJEEIGENWIJK zet wél zoden aan de dijk! Detailinformatie over de vacatures vragen kan via https://www.werkinjeeigenwijk.nl/contact-opnemen of bel 06 404 145 60
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Eindelijk sloop gemeentehuis Voorstraat
NEDERHORST DEN BERG – Het
duurde bijna 17 jaar, maar eindelijk zal het voormalige gemeentehuis aan de Voorstraat
plaats maken voor nieuwbouw.
Vorige week donderdag mochten de wethouders Rosalie van
Rijn en Jan-Jaap de Kloet met
directeur-bestuurder Maarten
van Gessel van woningcorporatie Het Gooi en Omstreken
de eerste sloophandeling uitvoeren.
Maarten van Gessel is erg
blij dat de bouw binnenkort
daadwerkelijk van start kan
gaan: “De sloop geeft ruimte aan nieuwe woonplekken
voor mensen met een klein
inkomen.” Er komen 12 appartementen en vijf eengezinswoningen aan de achterkant.
Wethouder Jan-Jaap de Kloet:
“We weten dat er veel behoefte
is aan woningen in dit segment
en zijn dan ook verheugd dat

dit mooie project na lange tijd
van start gaat. Het geeft een impuls aan Nederhorst den Berg
en levert een bijdrage aan de
doorstroming op de woningmarkt van Wijdemeren.” Maarten van Gessel vult aan: “Met
het gebrek aan bouwlocaties
op dit moment is elke nieuwe
locatie meer dan welkom. We
kunnen dan ook niet wachten
om te beginnen.”
2020
Voordat de sloop aanving, werden het wapen van Nederhorst
den Berg, een paar historische
lampen en een tegeltableau in
veiligheid gebracht. Daarover
zal de Historische Kring zich
ontfermen. Projectleider Danny Dorst van het bouwbedrijf
Driesten Harskamp vertelt dat
deze bouwer het totale proces
voor zijn rekening neemt, inclusief het groen. Het bedrijf

afficheert zich als ‘verbindende bouwer’, daarom hecht
men ook veel waarde aan een
goede communicatie met de
omwonenden. Er staat nogal
wat te gebeuren. Want ook de
riolering wordt ter plekke gerenoveerd voordat er gebouwd
kan worden. Om schade te
voorkomen wordt het heien
uitgevoerd met
een trillingsarm
systeem. De palen worden rond
de eerste week
van mei in de
grond ‘geboord’.
Direct
daarna
wordt de fundering van de
5
rijwoningen
aangelegd. In de
tweede fase worden de sociale
appartementen
gebouwd. Alles

zonder aardgasaansluitingen.
In het ontwerp is door Studio V
architecten rekening gehouden
met de omliggende bebouwing
zodat de woningen passen in
het straatbeeld. Naar verwachting vindt de oplevering begin
2020 plaats.
(v.l.n.r.) Maarten van Gessel, Rosalie van Rijn en Jan-Jaap de Kloet

Collecteweek ReumaNederland

20 huurappartementen op Erve Knorr beschikbaar
WIJDEMEREN- Op haar FB- pagina doet wethouder Rosalie
van Rijn een oproep om te
reageren op de 20 huurappartementen op het terrein Erve
Knorr in Loosdrecht, tegenover
het gemeentehuis.
De Alliantie Gooi- en Vechtstreek realiseert aan de Dirk
Smorenberglaan 20 appartementen, toegankelijk met lift in
de sociale huur. De 20 nieuwbouwappartementen bestaan
uit 17 verschillende woningtypen die zijn verdeeld over
vijf woonlagen. Variërend van

65 - 82 m²; 2 of 3 kamers (incl.
woonkamer). Allemaal met een
privé balkon. Iedere woning
heeft een individuele berging
(van circa 5-7 m2). De appartementen zijn, afhankelijk van
het woningtype, voorzien van
radiatoren of convectoren met
een individuele gasgestookte
HR-Centrale Verwarmingsketel, gebalanceerde mechanische
ventilatie met warmteterugwinning (WTW) en zonnepanelen. Er is alleen elektrisch
koken mogelijk. Alle appartementen worden voorzien van
een COAX- aansluiting. De

appartementen zijn goed geïsoleerd, waardoor het energiegebruik en de bijkomende lasten
zo
laag mogelijk blijven. De huurprijs wordt: € 659, 56.
Voorrangsregels
Op de eerste rang komen doorstromers uit Loosdrecht die
een eengezinswoning/ woning
van een corporatie achterlaten
met een maximale huur tot €
720,42. Dan komt de rest van
Wijdemeren aan bod. Aan deze
categorieën worden woningen
aangeboden totdat maximaal

Global Recycling Day bij Van
Rijn en Co
Wanneer we een lege wijnfles inleveren,
weten we dat dit glas wordt verwerkt tot
nieuwe flessen en potten. Maar wat gebeurt er met auto’s als deze op zijn? Waar
lever je deze in en wat gebeurt ermee?
ARN organiseert in samenwerking met
autodemontagebedrijven door het hele
land tijdens Global Recycling Day op 18
maart een open dag. Deelnemend bedrijf
in Wijdemeren:
Van Rijn en Co B.V.; Cannenburgerweg 73;
1244RH Ankeveen

10 kandidaten een woning hebben geaccepteerd. Vervolgens
worden de overige 10 woningen aangeboden aan de volgende 2 categorieën: starters tot en
met 35 jaar die minimaal 2 jaar
woonachtig zijn in Loosdrecht.
Hierna weer de rest van Wijdemeren. Indien na toewijzing
nog woningen beschikbaar zijn,
dan worden de woningen aangeboden aan kandidaten in de
volgende categorieën: starters
ouder dan 35 jaar, woonachtig
in Loosdrecht, Wijdemeren en
in de regio Gooi en Vechtstreek
(in die volgorde). Een urgen-

In de week van 18 tot en met 23 maart is
de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland, voorheen het Reumafonds. Ook
dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers
zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek
naar reuma. Kunnen ze ook op uw steun
rekenen?
Nieuw dit jaar is dat alle collectanten
een QR-code op hun legitimatiebewijs
hebben staan. Door deze code te scannen
kan eenvoudig via een Tikkie een donatie
worden gedaan voor de collecte. Ook
worden er weer 500 pinbussen ingezet,
met een pinautomaat geïntegreerd in
de bus. Geven aan de collectant wordt zo
steeds gemakkelijker.
tieverklaring telt niet mee in de
toewijzingsprocedure. Om in
aanmerking te komen voor een
van de appartementen in dit
nieuwbouwproject mag het belastbaar huishoudinkomen niet
hoger zijn dan € 42.436 per jaar.
De voorlopige positie op WoningNet komt niet overeen met
de gestelde voorrangsregels.
Meer info: www.woningnetgooienvechtstreek.nl
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Nescio-lezing annex koffieconcert

Spiegelplasloop! Annelies Verbeke ‘Over-leven in
Ren naar de bakker voor een connected world’

Marathonbrood

€ 3,15

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wijnands

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

VLAAR
FESTIVAL

15 t/m 24 maart
4-gangen
chef’s menu
€33,50
Noordereinde 129 • ’s-Graveland • 035 656 1661

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

Adverteren: weekbladwijdemeren.nl

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

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

KORTENHOEF- Op zondag 17
maart zal Annelies Verbeke om
11.15 uur voor de Oecumenische Streekgemeente i.s.m.
de VUvereniging in het Oude
Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 een Nescio-lezing
houden over het onderwerp
‘Over-leven in een connected
world’, een lezing in de serie
Verbinden-VerbandenVerbonden. Daarnaast is er tijdens
de lezing een koffieconcert. De
entree bedraagt €10,- (kinderen gratis).
Wat betekent het om te leven
in een wereld waarin iedereen

met elkaar verbonden is, de
Connected World? Op welke
wijze is de moderne mens verbonden met anderen? We liken
elkaar op Facebook, maar voelen we ons echt met die ander
verbonden? Hoe doen moslims
dat in onze multiculturele samenleving? Wat kunnen we
van hen leren? Verbindt kunst
mensen met elkaar? Hoe dan?
In deze aflevering gaat Annelies Verbeke in op welke eigenzinnige wijzen literatuur kan
verbinden. Verbeke getuigt
over hoe zij als lezer en auteur
troost, herkenning en begrip

heeft ervaren, evenals nieuwe
perspectieven en het eigene van
sterke auteurs. Ze leest bewust
over tijds- en landsgrenzen
heen en kent als veel vertaald
auteur het belang van goede
literaire vertalers, voor wie zij
een lans breekt. Toch ziet zij
een gevaar in de commerciële
tendensen achter internationalisering en verengelsing, die
ook in de literaire wereld voor
verschraling dreigen te zorgen.
Concert
De lezing wordt afgewisseld
met een optreden van een strijkerstrio: Virginia Wolleswinkel
(altviool), William McLeish
(cello) en Leonid Nikishin
(viool). Ze spelen werken van
Beethoven, Bach, Gliere en
Dohnaniy.
De volgende Nesciolezing is op
zondag 19 mei. Dan is Chris
van der Heyden de spreker. Hij
vertelt over ‘NSB- kind zijn’. Zie
ook: www.osg-kortenhoef.nl

OSG concert door Canticum
Anglicum
KORTENHOEF - Op zaterdagmiddag 16 maart geeft Canticum Anglicum om 15.00 uur
een gratis concert in het Oude
Kerkje te Kortenhoef.
Canticum Anglicum is een
gemengd kamerkoor dat zich
heeft gespecialiseerd in het
fraaie Anglicaanse repertoire.
Alternerend met de twee andere koren verzorgt Canticum
Anglicum de Erediensten in
de Vredeskerk te Amsterdam
en af en toe in de Oecumenische Streekgemeente van Kortenhoef. Ook geeft ze enkele
malen per jaar extern speciale

concerten, zoals nu in de OSG.
Op het programma - met als
thema ‘Sunrise to Sunset’ staan dit keer werken van o.a.
Benjamin Britten, R. Vaughan
Williams, James MacMillan en
David Lang. Muzikale medewerking verleent het strijktrio

Trio Lamy , met composities
van Zoltán Kodály en Jean
Françaix. Dirigent is Marga
Schoutens.
Het Oude Kerkje treft u aan de
Kortenhoefsedijk 168 te Kortenhoef.

Happy Bachdag & The Hague Stringtrio
NEDERHORST DEN BERG - Alweer voor het derde jaar doet
Het Jagthuis mee met Happy
Bachdag. Een initiatief van
24classics om de muziek van de
grote Johann Sabastian Bach
overal te laten klinken: van parkeergarages tot kroegen, van
schoolpleinen tot jawel, concertzalen. En dus bent u op de
verjaardag van Bach, donderdag 21 maart, van harte welkom om het vertelconcert Alles
begint bij Bach bij te wonen.
Naar aanleiding van het boek
Alles begint bij Bach, inmiddels een bestseller van Merlijn
Kerkhof, spelen violiste Merel
Vercammen en cellist Joachim

Eijlander muziek van Bach,
maar ook van componisten
die zich lieten inspireren door
Bach. U krijgt een bliksemrondleiding door de klassieke
muziek.
En alsof één concert in de week
niet genoeg is, kunt u zondag
24 maart komen luisteren naar
The Hague Stringtrio. Violiste
Justyna Briefjes, altvioliste Julia
Dinerstein en celliste Miriam
Kirby hebben een supermooi
programma
samengesteld.
Tussen de klassieke trio’s van
Schubert en Beethoven spelen
zij werk van Joodse componisten die de concentratiekampen niet overleefden: Hans

Krása en Gideon Klein. Voor
de pauze klinkt dan ook nog
het strijktrio van Mieczysław
Weinberg. Voor de liefhebbers!
Donderdag 21 maart; aanvang
20.15 uur: Happy Bachdag;
zondag 24 maart, aanvang
15.30 uur: The Hague Stringtrio. Entree 17,50 euro (tot 25
jaar 10 euro). Reserveren via
de website www.jagthuis.nl,
per e-mail via stal@jagthuis.
nl of telefonisch 0294-252609.
De locatie van het concert is
Het Jagthuis, Middenweg 88,
Nederhorst den Berg (Horstermeer).
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Wist u dat...

Wist u dat...

...er in Wijdemeren 18.893 mensen
mogen stemmen bij de verkiezingen
voor Provinciale Staten?
Bij de waterschapsverkiezingen
mogen 19.495 inwoners hun stem
uitbrengen. Weet u nog niet op
wie u gaat stemmen? Doe dan de
stemhulp op www.wijdemeren.nl/
verkiezingen2019.

...er zestien partijen zijn waarop u
kunt stemmen bij de Provinciale
Statenverkiezingen? Deze stemmen
worden verdeeld over 55 zetels.
Van de kandidaten voor Provinciale
Staten is 36% vrouw en 64% man.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

(06) 12 79 45 41

www.wijdemeren.nl

Laat uw stem horen
De stempassen zijn bezorgd, de
verkiezingsposters hangen langs
de weg en via tv-spotjes wordt
u opgeroepen om woensdag 20
maart te gaan stemmen. En ook
ik wil u overtuigen dit ook echt te
gaan doen.
Bij deze verkiezingen kunt u een stem
uitbrengen voor de leden van de

Provinciale Staten van Noord-Holland
en voor het algemeen bestuur van het
waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Voor velen een ‘ver van mijn bed show’.
Niets is minder waar. Een greep uit
onderwerpen waarbij u te maken heeft
met de provincie of het waterschap:
het mogelijk verbreden van de N201,
het opnieuw aanbesteden van het
openbaar busvervoer, de fusieplannen

Wat doet de provincie?
Provinciale Staten regelen veel in de provincie:

en de projecten in het Gebiedsakkoord
Oostelijke Vechtplassen. Onderwerpen
die juist heel dichtbij spelen. Weten welke
kandidaat het dichtst bij uw politieke
voorkeur staat? Vul dan de kieswijzers
in. U treft ze op www.wijdemeren.nl/
verkiezingen2019.
Freek Ossel
Burgemeester Wijdemeren

Wat doet het
waterschap?
Er zijn 21 waterschappen in Nederland.
Het grondgebied van Wijdemeren hoort
bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Zij beslissen bijvoorbeeld over:

Ruimte
• De provincie beslist waar woningen,
wegen en natuurgebieden komen.
• De provincie bepaalt waar boeren een
bedrijf mogen starten. Ook maken zij
regels waar boeren zich aan moeten
houden.

Hoe voorkomen we overstromingen?

Hoe maken we het rioolwater schoon?

Hoe houden we het water in meren
en sloten schoon?

Streekbussen
• De provincie regelt dat er bussen
rijden tussen gemeenten en waar de
bushaltes zijn.

Natuur en water
Provinciale wegen
• Rij je wel eens over een N-weg?
De provincie zorgt voor deze
provinciale wegen.

• De provincie zorgt, samen met het
waterschap, voor gezond zwemwater in
meren en plassen.
• De provincie zorgt voor natuurgebieden.
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Twee verkiezingen
Op woensdag 20 maart zijn er twee verkiezingen:
Provinciale Statenverkiezingen

Waterschapsverkiezingen

Bent u 18 jaar of ouder?

Bent u 18 jaar of ouder?

Bent u officieel Nederlands?

Bent u officieel Nederlands of heeft u een geldige verblijfsvergunning?

Dan mag u stemmen bij de
Provinciale Statenverkiezingen in uw provincie.

Dan mag u stemmen bij de
waterschapsverkiezingen in uw waterschap.

Hoe kan ik stemmen?

STEMPAS

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ

GA NAAR HET STEMBUREAU

U heeft per post één of twee stempassen
gekregen. Voor de waterschapsverkiezingen
en/of voor de Provinciale Statenverkiezingen.
Op de stempas staat welk stembureau
dicht bij uw huis is. Ook heeft u twee
kandidatenlijsten ontvangen.

U ziet op de twee kandidatenlijsten welke
partijen meedoen aan de verkiezingen.
Stemhulp nodig? Gebruik de stemhulpen
op de website van de provincie en het
waterschap of kijk op www.mijnstem.nl.

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen.
Er zijn in Wijdemeren elf stembureaus.
Neem uw stempas en identiteitsbewijs
(rijbewijs, identiteitskaart, paspoort) mee.
U mag stemmen bij ieder stembureau in de
gemeente. De stembureaus zijn open van
7.30 tot 21.00 uur.

LEVER DE STEMPAS IN

STEMMEN!

DE UITSLAG

Op het stembureau levert u de stempas
in. Na de controle van uw stempas krijgt u
één of twee stembiljeten met alle politieke
partijen en kandidaten.

In het stemhokje maakt u het hokje rood
van de kandidaat waarop u wilt stemmen.
Uw stem is alleen geldig als er één hokje
rood is gemaakt. Er mag niets anders op
geschreven worden. Fout gemaakt? Vraag
een nieuw stembiljet. Stop de stembiljetten
vervolgens in de juiste stembus.

Na negen uur ’s avonds worden de stemmen
geteld. De voorlopige uitslag maken we
bekend via www.wijdemeren.nl.
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Hier kunt u stemmen
’s-Graveland

Loosdrecht
❿
11

Kortenhoef
❷ De Dobber, Meenthof 46

❼ De Emtinckhof, Eikenlaan 51
❽ Oude Pastorie, Nieuw-Loosdrechtsedijk 169

Nederhorst
den Berg

❸ Veenstaete, Oudergaarde 1
❸
❹❷

❹ Dirk’s sportcafé, Zuidsingel 56

Kortenhoef

Ankeveen

❻ Gemeentehuis, Rading 1

❺
Ankeveen

❶

’s-Graveland

❶ Hervormde Kerk, Noordereinde 14*

❾ Catamaran, Bleekveld 1

Nederhorst den Berg
❿ De Kuijer, Jozef Israëlslaan 2
11 Kantine Voetbalvereniging Nederhorst,

❺ Wapen van Ankeveen, Stichts End 41

Platanenlaan 1

❾

❻
❼
Loosdrecht
❽

Geopend van
7.30 tot 21.00 uur

Toegankelijk voor
mindervaliden

Breukeleveen
* Hervormde Kerk in ’s-Graveland is minder goed toegankelijk
* voor minder validen.

Zelf niet stemmen?
U mag dan iemand anders vragen om voor u te
stemmen. Er zijn twee opties: een onderhandse
volmacht of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht:
1. Vul de achterkant van de stempas in.
2. Zet een handtekening op de achterkant van
de stempas. De persoon die voor u gaat
stemmen moet ook een handtekening zetten.
3. Geef uw stempas én een kopie van uw
paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs aan de
persoon die voor u gaat stemmen. Degene
die voor u gaat stemmen moet in Wijdemeren
wonen en zelf ook zijn/haar stem uitbrengen
voor de verkiezing.

Schriftelijke volmacht:
1. Download het formulier voor een schriftelijke
machtiging op www.wijdemeren.nl/
verkiezingen2019, vul dit in en zorg dat het
uiterlijk vrijdag 15 maart bij de gemeente is.
2. De persoon die voor u gaat stemmen krijgt
de schriftelijke volmacht thuis gestuurd.
Degene die voor u gaat stemmen hoeft niet
in Wijdemeren te wonen, maar moet wel
zijn/haar eigen stem uitbrengen voor de
verkiezing.

Stempas kwijt?
U heeft een stempas thuis gestuurd gekregen.
Deze neemt u mee als u gaat stemmen.
Bent u de stempas per ongeluk kwijtgeraakt
of heeft u geen stempas ontvangen? Vraag
een nieuwe stempas aan bij Burgerzaken.
Doe dit vóór 19 maart, 12.00 uur. Neem uw
identiteitsbewijs mee bij het aanvragen.

Centraal tellen
Wijdemeren doet mee aan een experiment
met het centraal tellen van de stembiljetten.
Op de verkiezingsavond wordt er op
partijniveau geteld en maken we een voorlopige
verkiezingsuitslag bekend. Het tellen van de
stemmen voor de afzonderlijke kandidaten
gebeurt in het openbaar op donderdag 21
maart in het Gemeentelijk Stembureau (raadzaal
gemeentehuis, Loosdrecht).
Van 8.30 tot 12.00 uur worden de stemmen voor
Provinciale Staten geteld en van 12.30 tot 14.30
uur van de waterschapsverkiezingen.

Wijdemeren
informeren

Maak het inbrekers
niet te makkelijk

Ondanks extra inzet in de afgelopen
periode, zijn er de laatste weken
toch weer inbraken geweest in
Wijdemeren. De politie werkt hard
om de woninginbraken aan te pakken. Neemt u zelf ook maatregelen
om het risico op een inbraak te beperken?

Bel 112

De inbraken richten zich momenteel op
vrijstaande woningen en hoekwoningen.
Inbrekers konden hun slag slaan door ramen
open te breken of het cilinderslot uit de deur
te trekken. Zorg daarom altijd voor goed
hang- en sluitwerk en maak gebruik van een
nachtslot. Laat ook verlichting branden aan
de voor- en achterzijde van uw woning en
spreek met buren af om een oogje in het zeil
te houden als u afwezig bent.

Aangifte

Ziet u verdachte omstandigheden? Bel dan
direct 112 om dit te melden bij de politie.
U kent uw eigen buurt het beste, dus als u
het niet vertrouwt, is dat niet voor niets. Blijf
rustig en neem geen onnodig risico. Noteer
altijd het kenteken als u verdachte personen
ziet met een auto.

De kans dat inbrekers gepakt worden, neemt
toe als u bij de politie meldt wanneer u verdachte zaken ziet. Doe ook altijd aangifte bij
inbraak of een poging tot inbraak. Bel 09008844 om een afspraak te maken.
Meer tips om inbraak te voorkomen? Kijk op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Profielschets nieuwe burgemeester
Wijdemeren zoekt een nieuwe
vaste burgemeester. Een burgemeester die straks deel uitmaakt
van het Wijdemeerse dorps-DNA.
Een betrokken, besluitvaardige
en omgevingsbewuste netwerker
die communicatief sterk is en de
verbinding zoekt. Dat staat in de
profielschets die de gemeenteraad
heeft opgesteld.
De zoektocht naar een nieuwe, vaste burgemeester is het gevolg van het stopzetten

van de fusieprocedure door de provincie
Noord-Holland.

Wat vindt u belangrijk?
We hebben u als inwoner gevraagd om
mee te denken over het profiel van de nieuwe burgemeester. Bijna 600 mensen gaven
een reactie op de vraag ‘Als ik denk aan de
nieuwe burgemeester van Wijdemeren,
dan zie ik iemand die vooral…’. Zij konden
maximaal drie eigenschappen opgeven
die ze belangrijk vinden voor een nieuwe
burgemeester. De meest genoemde eigen-

schappen? Een burgemeester die boven
de partijen staat en een verbinder is (55%),
iemand die zichtbaar is voor inwoners en
ondernemers (50%) en een burgemeester
die goed en integer bestuur bewaakt (43%).

Vaststelling profielschets
Donderdagavond 14 maart wordt de profielschets vastgesteld. Commissaris van
de Koning, de heer A. van Dijk, is daarbij
aanwezig. Na de raadsvergadering gaat de
vertrouwenscommissie aan de slag. Naar
verwachting kan de nieuwe burgemeester

in het najaar van 2019 worden geïnstalleerd.
De volledige profielschets is te vinden op
www.wijdemeren.nl/profielschetsburgemeester.

Eerste editie Duurzame Week Wijdemeren
Van 30 maart tot en met 6 april is
het zo ver…de Duurzame Week
Wijdemeren. Ontmoeting, verbinding en inspiratie staan centraal tijdens een week vol lezingen, acties
en workshops.
Met de Duurzame Week Wijdemeren geven we de aftrap voor de uitvoering van de
duurzaamheidsagenda die eerder dit jaar
door de gemeenteraad is aangenomen. In
het programma komen een aantal thema’s
uit de duurzaamheidsagenda aan bod:
co2-reductie en duurzame energie,

efficiënt gebruik van grondstoffen, recycling en uitbreiding van de groene ruimte.

Duurzame toekomst
Wethouder Joost Boermans: “Ik ben erg
blij dat we met deze Duurzame Week een
startschot kunnen geven voor alle mooie
plannen uit de duurzaamheidsagenda. Door
inwoners, pioniers, verenigingen en bedrijven
te inspireren en met elkaar te verbinden gaan
we samen op pad om te zorgen voor een
duurzame toekomst voor onze dorpen. Komt
u ook inspiratie opdoen tijdens een van de
evenementen in de Duurzame Week?”

23 maart: Landelijke Opschoondag
Op zaterdag 23 maart is de
Landelijke Opschoondag. Overal
in het land organiseren mensen
activiteiten om samen hun straat
of buurt schoon te houden. Want:
zwerfafval hoort niet in de natuur.
Doet u ook mee?
Door afval op te ruimen helpt u mee aan
een schone leefomgeving en het is een
mooie en gezellige gelegenheid om buurtbewoners of leden van uw (sport)vereniging
beter te leren kennen. In Wijdemeren doen
al een aantal scholen en organisaties mee
aan de actie. Bent u ook enthousiast geworden? Dan kunt u een actie aanmelden
op www.supportervanschoon.nl.

Ondersteuning gemeente
Als gemeente ondersteunen we deze actie
graag. Een schone buurt zorgt namelijk
voor een prettige leefomgeving. Ga jij aan
de slag op 23 maart? Dan kunnen we u
helpen door vuilniszakken, hesjes en/of
papierknijpers te leveren. Neem hiervoor
contact op met j.mur@wijdemeren.nl of bel
met telefoonnummer 14 035.

Tuintegels, compost en
speeddaten
Tijdens de Duurzame Week Wijdemeren
kunt u onder andere uw tuintegels ruilen voor (inheemse) plantjes én een zak
compost, speeddaten met onze energiecoaches, aanhaken bij de duurzame
borrel en duurzame woningen in onze
kernen bezoeken. De leerlingen van de
Regenboogschool leren in de Duurzame
Week nog meer over energiebesparing tijdens een heuse energieles. Benieuwd naar
alle activiteiten? Kijk op
www.wijdemeren.nl/duurzameweek.

Wijdemeren
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Toegankelijk trottoir

Uitstel aanplant bomen

Regelmatig komen er bij de gemeente klachten binnen over een
beperkte toegankelijkheid van
het trottoir langs het Noorder- en
Zuidereinde.

Afgelopen maandag heeft wethouder Joost Boermans met het planten van een momumentaaliep op de
Dammerweg het startschot gegeven voor de aanplant van meer dan
150 nieuwe bomen in Nederhorst
den Berg en Oud-Loosdrecht.

Geparkeerde auto’s, fietsen, scooters en
bloembakken zorgen ervoor dat bewoners
met een rollator of kinderwagen te weinig
ruimte hebben en moeten uitwijken naar de
rijbaan. Een gevaarlijke situatie voor deze
kwetsbare verkeersgebruikers.

Meer informatie?
Kijk op www.wijdemeren.nl/onderhoudbomen of mail naar bomen@wijdemeren.nl.

Op de website van de gemeente zijn de
locaties te vinden waar we in de komende
periode nieuwe bomen gaan plaatsen.

Aanplant najaar
Handhaven

Door het bijzonder mooie voorjaarsweer,
krijgen veel bomen alweer bladeren.
Hierdoor kunnen we helaas niet op alle
plekken de geplande bomen aanplanten.
Waar planten we nu niet? Bijvoorbeeld
langs de Oud-Loosdrechtsedijk, op het
Vunutsplein en op de Elbert Mooijlaan in
Kortenhoef. De aanplant van nieuwe bomen doen we op deze plekken in het najaar
van 2019.

De gemeentelijke handhavers en de politie
geven in de komende periode een waarschuwing wanneer zij zien dat de doorgang
op het trottoir gehinderd wordt. Bij herhaling of aanhoudende hinder delen zij hiervoor boetes uit.

Officiële bekendmakingen
- Pieter de Hooghlaan 9: wijzigen zijgevel (06.03.19)

Bouwen en wonen

13 maart 2019
raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.1696.OVBoegspriet2018-va00

Verkeer

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Beroep

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)

’s-Graveland

Ankeveen

>

- Loodijk 12: bouwen bedrijfsgebouw (06.03.19)
- Zuidereinde 167: vervangen kozijnen (06.03.19)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 77: realiseren bed & breakfast (27.02.19)
- Kortenhoefsedijk 117a en 117b: bouwen twee
bungalows (22.02.19)

>

- Herenweg t.h.v. nummer 1: pilot natte teelten voor
periode van zes jaar (01.03.19)
Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.
>

- Beukenlaan 1: plaatsen dakkapel (27.02.19)
- Beukenlaan 8: plaatsen dakkapel en dakopbouw (21.02.19)
- Golfslag 38: plaatsen dakkapel (04.03.19)

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

Nederhorst den Berg

Nederhorst den Berg

- Blijklaan 1: organiseren zomerspektakel 2019 (06.03.19)
- Dammerweg achter 73: plaatsen beschoeiing en
vlonders (03.03.19)
- Pieter de Hooghlaan 9: wijzigen zijgevel (03.03.19)
- Voorstraat t.h.v. nummer 7: organiseren Lentespektakel
(23.02.19)

- Middenweg 115: uitbreiden loods

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Breukeleveen
- Herenweg 54: gebruik gedeelte woning als
bed & breakfast (22.02.19)

’s-Graveland
- Zuidereinde 107 achter het fietspad: plaatsen bronzen
beeld (28.02.19)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 1: plaatsen dakkapel en maken
doorbraak (01.03.19)

Loosdrecht
- Beukenlaan 1: plaatsen dakkapel (06.03.19)
- ’t Breukeleveense Meentje 12a: verbouwen woning
(06.03.19)
- Swingboei 7: aanleggen vlonder (25.02.19)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 9c: bouwen woning (22.02.19)

Festiviteiten

Verlenging beslistermijn

Loosdrecht

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

Op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht kunnen belanghebbenden die tijdig hun
zienswijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt gedurende de hierboven vermelde termijn tegen dit besluit
beroep instellen bij de Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, onder a, sub 3o, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van acht
pakhuizen met kantoor aan huis aan de Boegspriet 24 t/m
38 in Loosdrecht. Voor deze omgevingsvergunning wordt
afgeweken van het bestemmingsplan ‘Dorpscentrum
Oud-Loosdrecht’. De buitenplanse afwijking heeft betrekking op het maken van parkeerplaatsen op een deel van
de bestemming ‘Centrumdoeleinden’.
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende onderdelen:
1. het bouwen van een bouwwerk;
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd
met het bestemmingsplan.

Ter inzage
De verleende omgevingsvergunning ligt vanaf 14 maart
2018 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de omgevingsvergunning opvragen door een mail te sturen aan
info@wijdemeren.nl De omgevingsvergunning is digitaal

Verkeersbesluiten

- Zuidereinde t.h.v. huisnr. 74e: opheffen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden belanghebbende (25.02.19)

Kortenhoef
- Rozenhof t.h.v. huisnr. 12: opheffen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband omstandigheden
belanghebbende (25.02.19)
- Pieter van der Leelaan t.h.v. huisnr. 23: opheffen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met
omstandigheden belanghebbende (25.02.19)

Loosdrecht
- Heulakker achter Vuntuslaan 65: aanleggen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met
handicap belanghebbende (25.02.19)

Kortenhoef
- ’s-Gravelandse Muziekvereniging BMOL, Zuidsingel 54,

Besluit omgevingsvergunVoorjaarsconcert op 23 maart 2019 (25.02.19)
ning voor het bouwen van acht Nederhorst den Berg
pakhuizen met kantoor aan huis - Stichting evenementen BRC, Spiegelplasloop op 17
maart 2019 vanaf Overmeerseweg t.h.v. nummer 39
achter Boegspriet 24 t/m 38,
(08.03.19)
Loosdrecht
>

>

‘s-Graveland

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis (bij
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die het
besluit genomen heeft.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Ter inzage
U kunt alle vergunningen en ontwerpbesluiten, op
afspraak , inzien in het gemeentehuis aan de Rading 1
in Loosdrecht. Voor informatie kunt u contact opnemen
met de administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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

Aanvragen voorlopige voorziening

Ontwerpbesluit para-commerciële vergunning Drank- en
Horecawet
>

Kortenhoef
- Vereniging Door Studie Ontwikkeld (D.S.O.), Parklaan 5
Bovengenoemd(e) ontwerpbesluit(en) liggen vanaf
vandaag zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen
binnen deze termijn schriftelijk hun zienswijze indienen
bij de burgemeester van Wijdemeren.

Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de
rechter op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een
voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus
16005, 3500 DA Utrecht).

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

Beroep indienen

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht) .
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Ferry Staal Bokaal 2019
Door: Cees Stalenhoef

ontdek
Amaris
Ben jij woonachtig in de buurt van
Nederhorst den Berg en op zoek naar een baan als;

Verzorgende IG
Wijkverzorgende

Uren in overleg,

Verpleegkundige

mogelijk vanaf

contract
4 uur

Reageer dan snel

per week.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR EEN FULL-TIME

LOODGIETER/CV MONTEUR
Functie-eisen
• Vakbekwaam
• Aantoonbare ervaring
• Rijbewijs B
• Zelfstandig en nauwkeurig
• Positieve uitstraling
• Goede communicatieve vaardigheden

TWIJFEL NIET &

SOLLICITEER!

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
Franciscusweg 4a | 1216 SK Hilversum
035-624 4800 | info@bijlardbv.nl | www.bijlardbv.nl

eroen
Keniabrood

nu voor

€ 3,95

Eerst wilde ze uiteraard even
naar het paard van Ferry. De
inmiddels ruim 30-jarige Tangelo ontving van haar een lekkere traktatie. Tangelo- nog
steeds actief bij de rijvereniging- is een van de populairste

te maken met het afgelopen
clubjaar. Cross, Koningsdag,
Valentijn, enz. De vijftien deelnemers maakten er een zeer
spannende wedstrijd van. Met
name de jongere deelnemers
reden zeer sterk. Tien ruiters
eindigden zeer dicht bij elkaar,
maar helaas niemand met het
maximale aantal van 2400.
Aan het eind van de avond
reikte Joke de prijzen uit: 1.
Monique Bruinsma op Sabrina; 2. Nikki Bergman op Ymke;
3. Ilayda Buldac op Sabrina.
De jury bestond zoals gebruikelijk uit Marco Grotendorst
en Astrid Hagen. Namens het
wedstrijdsecretariaat was Marti
Bergman aanwezig.

Nieuw seizoen ASV Petanque
ANKEVEEN - Zaterdag 16
maart starten de boulers weer
een nieuw petanqueseizoen. Ze
spelen iedere 3e zaterdag van
de maand een toernooi: Het
Open ASV Petanque Kampi-

Bel: 085 021 3120
Direct solliciteren kan via werkenbijamaris.nl

Wat je van ons kunt verwachten
• Prettige werksfeer
• Goed salaris
• Passende arbeidsvoorwaarden

NEDERHORST DEN BERG - Afgelopen zaterdagavond werd
voor de negentiende keer
gestreden om de Ferry Staal
Bokaal.Ferry Staal herinnert
ons aan de – te jong gestorvenvoorzitter van de Rijvereniging.
Uiteraard was zijn weduwe
Joke , samen met haar goede
vriend Hans weer aanwezig om
de bokaal uit te reiken.

paarden van de club. Daarna
volgden Joke en Hans het spannende verloop van de wedstrijd.De deelnemers kregen
de mogelijkheid om in twee
manches van elk twee minuten,
twee maal een parcours van
zes hindernissen af te leggen.
Ook is er een hindernis met de
naam ‘Joker’.
Elke maal als men deze hindernis neemt, verdubbelt het aantal tot dan toe behaalde punten.
Met hindernissen met een puntenaantal oplopend tot 60 punten kan men in de twee manches, maximaal 2400 punten
behalen. Vorig jaar slaagden
hier drie deelnemers in. De
prachtig versierde hindernissen hadden dit jaar allemaal

oenschap 2019.
Dus iedereen, lid of geen lid,
die wil spelen, is van harte uitgenodigd. Aanvang 11.00 uur
op het Piet Koster Plein op het
sportcomplex van ASV, Sticht-

se End, Ankeveen.
Wilt u nadere informatie? Bel
met: Elly Wilhelmus (035-656
1826) of met Ric Degekamp
(035-656 2160).

Biljarten in Ankeveen

herinnerd zal worden. Later die
week werd het biljartleven weer
opgepakt en vond ook de derde
ronde in 2019 plaats van Tien
van Rood. De maand februari
was nog gewonnen door René.
Afgelopen donderdag won Peter Spoor van Jos van de Berg.
Volgende maand op 4 april is er
weer een nieuwe ronde. Aanvang 21.30 uur.

Het biljartleven stond vorige
week even stil in Ankeveen.
Het droevige en veel te vroege
overlijden van René van Houten trof B.V. ’t Centrum dat een
begenadigd biljarter in hem
verloor, maar bovenal een zeer
gewaardeerd lid. De plechtigheden rond zijn overlijden waren indrukwekkend en daaruit
bleek hoe geliefd hij was en
hoezeer hij gemist zal worden.
Voorafgaand aan de condo-

leance die plaatsvond in ‘zijn’
Wapen van Ankeveen, vormden zijn biljartvrienden samen
met zijn carnavalsvrienden
van C.V. De Schuimlikkers een
erehaag. Velen daarvan waren
de volgende dag ook bij de uitvaart getuige van een indrukwekkende afscheidsrede van
de voorzitter van B.V. ’t Centrum, Peter Kulsdom, die in
mooie bewoordingen treffend
het leven van René die blijvend

Goud
Goud van
van Oud
Oud
Skivlaaitje

per stuk

€ 1,95

Westfriese
krentenpoﬀen

3+1
GRATIS

6-granenbrood
400 gram
€ 1,90 per stuk

2e broodje

Ook op

KORTING

Facebook,

50%

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

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

www.bakkerjeroen.nl
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Sport
Voetballen in Nederhorst

Opnieuw onderuit tegen Zwaluwen Utrecht
Na eerder thuis al te hebben
verloren tegen de nummer
twee op de ranglijst leverde
ook de uitwedstrijd in Utrecht
geen punten op. De 6-3 nederlaag was terecht maar een
kanttekening mag wel geplaatst
worden bij het matige spel van
de Bergers. Teveel duels werden verloren door niet krachtig in te grijpen. De makkelijk
combinerende thuisploeg kon
voor rust uitlopen naar een 3-0

stand. Even leek Nederhorst
terug te komen via twee treffers van Luuk van Huisstede
en Quinziano Blijd. Maar na
de 2-4 was het over. Het slotakkoord was voor de ingevallen Richard Dijkstra die fraai
scoorde op aangeven van Lars
Huussen.
Senioren
Nederhorst- 2 boekte een
mooie 0-2 overwinning op

Victoria -2. Het derde was opnieuw niet opgewassen tegen
Allen Weerbaar- 2 en verloor
met 3-0. Nederhorst- 4 won
de topper tegen AFC met 2-1
en houdt de aansluiting met de
kop van de ranglijst.
Dames
De dames scoorden voor het
eerst in competitieverband en
hadden met wat geluk misschien wel een puntje verdiend.

Voetballen in ‘s- Graveland

Gelijkspel thuis tegen ‘t Goy
‘s-Graveland leek door een schitterende vrije trap van Ramon
Bouwman in de slotminuut te
winnen. In blessuretijd kwamen
de gasten langszij. Debuterend
doelman Menno van Voorst
voorkwam met een mooie redding de gelijkmaker, maar uit de
corner die volgde werd alsnog
gescoord. Bij rust was de stand
ook gelijk (1-1); Daan Verdam
maakt van afstand fraai gelijk.

Senioren
Door een onachtzaamheid vlak
voor rust en een eigen doelpunt
vlak voor tijd verspeelde het 2e
een 0-2 voorsprong (doelpunten van Awet en Bryan Hilhorst)
tegen Wasmeer-3. Het 3e deelde
punten met SDO-4 (1-1). 35+1
won met 6-4 van Nieuw Utrecht
35+1. ZA2 was vooraf niet gerust
op een resultaat bij Zuidvogels,
maar het won met 1-2 via doel-

punten van Tom van Rijn en
Wouter Steenvoorden.
VRouwen
Thalya Stuiver en Kaylee Stoops
(2x) scoorden voor het van
Odysseus winnende VR1 en zag
koploper Woudenberg verliezen.
Het is spannend bovenin. VR2
kwam wat tijd tekort en kon de
gelijkmaker niet meer afdwingen
bij Hercules. Marly van Rooijen,

De Nieuwland dames gingen
echter met een 1-3 zege terug
naar Amersfoort.
Jeugd
JO19-1 won na lange tijd weer
eens een wedstrijd. Thuis tegen
IJburg JO19-1 werd het 2-0. De
harde wind maakte het voetbal bijna onmogelijk. Na goed
doorgaan van Geert Hagen
in de 20e minuut gaf Tijmen
Blok het laatste zetje en de 1-0
Pien Ankersmit en Lisanne Ruiter scoorden.
Jongens O19
JO19-1 versloeg koploper SO
Soest (5-4). Doelpuntenmakers: Stijn van Huisstede, Sam
Torsing, Jorn Kerkhof, Lars van
Huisstede en Twan Roorda. Hees
JO19-1 was met 0-3 te sterk voor
JO19-2 en JO19-3 verloor voor
het eerst deze voorjaarscompetitie: 4-1 van Baarn JO19-3.

NEDERHORST DEN BERG- “Wat
gaan we doen”, roept begeleider Paul de Vries aan een groep
kinderen op het recreatieterrein
achter de Sporthal de Blijk. “Hinkelen”, roept de een, “nee, springen” roept de ander tijdens de
warming-up. Het enthousiasme
spat er van af. Paul de Vries van
kinderopvang Thuizbij is bezig
om de kinderen voor te bereiden
op deelname aan de Kidsruns bij

11e keer
Op zondag 17 maart organiseert
de Bergse Runnersclub het evenement voor de 11e keer. Het
hardlooprondje om de Spiegelplas is populair bij hardlopers in
midden Nederland. In 2018 stonden er ruim 400 hardlopers aan

SailWise zoekt vrijwilligers
LOOSDRECHT - Zon, wind, over
de Plassen zeilen en vrijwilliger
zijn? Dat kan bij SailWise op het
eiland Robinson Crusoe in de
Loosdrechtse plassen. Zeilen
geeft een ultiem gevoel van
vrijheid. Een gevoel dat veel
mensen met een handicap niet
kennen. Dankzij SailWise (een
non-profit organisatie) kan iedereen genieten van een fantastische ervaring op het water,
ongeacht zijn of haar beperking.

Met de juiste aanpassingen en
begeleiding is het voor iedereen
mogelijk om te (leren) watersporten. Alleen met de inzet van
vrijwilligers kunnen wij onze activiteiten organiseren.
Ben jij enthousiast, open minded en heb je een gezonde dosis
verantwoordelijkheidsgevoel?
Vind je het leuk om je steentje
bij te dragen aan een geslaagde
en afwisselende vakantieweek?

de start van de Seneca formulierenserver Spiegeplasloop. Naast
de 10 km wedstrijd en prestatieloop, biedt het evenement ook
een 5km recreatieloop en is de
jeugdloop (voor kinderen tot en
met 12 jaar) een belangrijk onderdeel op het loopprogramma.
De Seneca Formulieren Spiegelplasloop staat bekend als een
gezellig en laagdrempelig hardloopevenement dat in trek is bij
prestatie en wedstrijdlopers. De
voorinschrijving sluit op vrijdag
15 maart Op dit moment hebben
zich al meer dan 100 lopers aangemeld”, zegt Gert van der Vliet
van de evenementenorganisatie
van de BRC. “We hopen dat zowel recreatieve als wedstrijdlopers graag deelnemen aan onze

loop.”

Dan zoeken wij jou voor ons watersporteiland Robinson Crusoe
middenin de Loosdrechtse
Plassen. Vrijwilliger worden bij
SailWise kan al voor een paar
dagen per jaar. Iedere vrijwilliger krijgt een introductiedag of
weekend. Wij zijn op zoek naar
verpleegkundigen en watersportinstructeurs voor de dagelijkse
verzorging en begeleiding van
deelnemers.

lijke ervaring; kosteloos volpension op unieke locaties; begeleiding door ervaren vrijwilligers
en professionele bemanning en
een collectieve WA- en ongevallenverzekering tijdens
vrijwilligerswerk.
De
eerstvolgende introductieweekenden in Loosdrecht: 30 en 31 maart
en 13 en 14 april. Lijkt
het je leuk om mee te
gaan?
Ga naar onze site voor
meer informatie: www.

Meedoen?
Wij bieden jou: een onvergete-

ming bereikt met Juliën Janmaat
als verantwoordelijke voor JO19
volgend seizoen. In een eerdere
periode heeft Juliën meerdere
teams onder zijn hoede gehad
bij S.V. ’s-Graveland en bij Altius.
Hij traint dit jaar bij Baarn. Aanstaande vrijdag de 7e speelronde voor SVS 35+ Cup, aanvang
20.00 uur. Tot en met 25 maart
mag u op ons stemmen in het
kader van de Rabobank Clubkas
Campagne.

Nieuwe trainer JO19
Vorige week heeft de Technische
Commissie Jeugd overeenstem-

Thuizbij Kidsrun nieuw element in Spiegelplasloop
de Spiegelplasloop.
“Sinds dit jaar zijn we sponsor
geworden van de Kidsrun en
proberen we deelname aan de
loop door de kinderen van de naschoolse opvang (NSO) actief te
stimuleren”, legt Paul de Vries uit.
“Door het organiseren van een
aantal clinics krijgen de kids de
gelegenheid om te ervaren of ze
het leuk vinden om mee te doen
aan de Spiegelplasloop.”

voorsprong. In de 70e minuut
besliste Christian Lam het duel
door gebruik makend van de
wind uit een corner in een keer
binnen te krullen.
JO17-1 verloor onnodig met
0-2 van BVV. Een weggegeven
doelpunt op slag van rust en
een niet gekregen strafschop
waren hier mede debet aan.
JO17-2 gaf een 2-0 voorsprong
uit handen en verloor de slag
na rust van Victoria.
Meer info: www.vvnederhorst.
org of facebook.

Titel verdedigen
Lucas Nieuweboer vestigde in
2018 een nieuw parcoursrecord.
De 24-jarige toploper uit Heemstede noteerde op het door de
atletiekunie gecertificeerde snelle parcours rond de spiegelplas,
een tijd van 30 minuten en 51
seconden. Lucas Nieuweboer is
enthousiast over de Spiegelplasloop. Aan Louran van Keulen
van Run2day Hilversum, die het
deelnemersveld voor de wedstrijdloop regelt, liet Nieuweboer
weten dat hij graag zijn titel in
Nederhorst den Berg wil verdedigen. Regiotopper Cas Lutz
(lid van Team MILA Hilversum)
werd vorig jaar knap tweede. De

Hilversummer meldde graag
sportieve revanche te willen nemen. Bij de dames ging in de editie van 2018 de winst naar Mirjam Koersen. De Hilversumse
marathonloopster is eveneens lid
van Running-team MILA Hilversum (MILA: Midden en lange afstand) en heeft net als de rest
van het team haar deelname aan
de spiegelplasloop toegezegd.
Daarmee is de deelname van een
flink deel van de regionale top
verzekerd. Daartoe behoren ook
de Bergse talenten Rick Smits en
Hielke Hilberts. Voorinschrijven
voor de Spiegelplasloop kan via
www.spiegelplasloop.nl. Het evenement start op zondag 17 maart
om 12.15 met de Kidsrun.

sailwise.nl. Voor vragen kun je
bellen met Carola Waalwijk: 0610028408/0228-350756 of een
mail sturen boekingen@sailwise.
nl

16

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 13 maart 2019

SOLK, wordt vervolgd
In Weekblad Wijdemeren van
vorige week besteedden we aandacht aan het boekje SOLK, geïnitieerd en samengesteld door
de Loosdrechtse Petulia van
Tiggelen en voormalig neuroloog en Solkdeskundige Marten
Klaver. SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde
Lichamelijke Klachten. Op dinsdag 5 maart jl. trok een delegatie
naar Den Haag, om het boek
als petitie aan te bieden aan de
vaste Tweede Kamercommissie

van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Er waren afgevaardigden van verschillende partijen
aanwezig: GroenLinks, VVD,
PvdA, D66, 50+ en CDA,
Van SOLK waren er natuurlijk
ook afgevaardigden, met name
dr. Marten Klaver, en Petulia
van Tiggelen zelf als samensteller van de verhalenbundel. Er is
met aandacht gekeken naar het
boek en geluisterd naar de verhalen.
Wordt vervolgd.

Steun ODIS en BMOL met de De Zonnebloem
Rabobank Clubkas Campagne gaat varen
KORTENHOEF- Verenigingen
zijn voor hun inkomsten afhankelijk van contributiegelden en
voor een klein stukje van gemeentelijke subsidie voor hun
jeugdleden. Rabobank Gooi en
Vechtstreek draagt verenigingen en stichtingen een warm
hart toe. Daarom hebben ze de
Rabobank Clubkas Campagne
in het leven geroepen. Hiermee geeft de bank 75.000 euro
weg.
Muziekvereniging BMOL en
turn- en gymnastiekvereniging ODIS doen beide mee
aan de Clubkas Campagne. Leden van de Rabobank kunnen
tot 25 maart stemmen op hun
vereniging of stichting. Hoe

meer stemmen, hoe meer geld
de vereniging krijgt. BMOL en
ODIS kunnen uw stem goed
gebruiken.
ODIS is een actieve vereniging
waar de jeugd uit Wijdemeren
kan turnen en ropeskippen.
Ook heeft ODIS een springgroep voor de jeugd. Volwassenen kunnen pilates en keep
moving lessen volgen. De clubkascampagne is voor ODIS een
van de weinige manieren om
extra inkomsten te genereren.
Zij heeft bijvoorbeeld geen
kantine met bijkomende omzet. Muziekvereniging BMOL
bestaat dit jaar 120 jaar. Bij
BMOL kun je al vanaf 10 euro
per maand les krijgen in slag-

werk. Maar ook saxofoon of
klarinet. Ook worden nieuwe
initiatieven ontplooid om de
jeugd meer kennis te laten met
muziek. Jeugdband Madjet is
daar een voorbeeld van. BMOL
heeft een sterk verouderd instrumentarium. De opbrengst
uit de clubkascampagne is dan
ook hard nodig om nieuwe leden van instrumenten te kunnen voorzien.
Bij de clubkascampagne mag u
– mits u lid bent van de bank
– drie stemmen uitbrengen,
waarvan maximaal 2 op dezelfde vereniging. Nog geen
lid? Wordt dan gratis lid van
de Rabobank. Mogen ODIS en
BMOL op uw stem rekenen?

Nieuw logo voor Curtevenneschool
KORTENHOEF- Het enthousiasme bij de leraren, bestuurders,
ouders en kinderen was groot
toen donderdag jl. in het zonnetje het nieuwe logo van de
Curtevenne werd onthuld. De
openingshandeling werd verricht door onderwijswethouder Jan Klink samen met Vince
Rijnsent, de oudste, en Minte
Dekker, de jongste leerling.
Vooraf vertelde juf Clara de
bekende fabel van de vos en de
raaf, waarin de slimme vos het
wint van de ijdele raaf die door
te gaan zingen zijn brokje kaas
verliest. Het was een passende
inleiding op het logo waarin twee vossen zijn afgebeeld.
De oudere, de opvoedende
vos zorgt voor veiligheid en
de jongere, de speelse verkent
proefondervindelijk de wereld.
Daarnaast zag je een beeld van
de stichting Talent Primair, die
het openbaar onderwijs in Wijdemeren en daarbuiten op 24
scholen bestuurt. In de vijf dorpen zijn er 5 scholen: De Linde, Catamaran, Sterrenwachter
(allen Loosdrecht) en Mr. Kremer (NdB.) en de Curtevenne

in Kortenhoef. De stichting wil
de ‘kracht van samen’ zichtbaar maken. Wethouder Klink
had na de onthulling nog meer
symboliek ontdekt, namelijk
het groene golfje dat staat voor
de natuur en het blauwe verwijst naar het water dat ons
omringt.
Inge Beckers, communicatiemanager van Talent Primair,

is de aanstichter van deze ‘rebranding’ die noodzakelijk is
om de school te positioneren.
Nu er minder leerlingen zich
zullen aanmelden de komende
jaren en om het basisonderwijs
aantrekkelijker te maken voor
leerkrachten.

WIJDEMEREN- Op woensdag
10 april gaan wij weer met gasten uit de Zonnebloem-afdelingen in ’t Gooi vanuit Huizen
varen over de randmeren. Wij
hebben 10 plaatsen aan boord
gereserveerd.
We vertrekken vanaf Veenstaete om 08.45 uur met privé
auto’s naar Huizen waar wij
omstreeks 09.15 aankomen en
inschepen. De boot vaart stipt
om 10 uur af. Aan boord zal het
u aan niets ontbreken, koffie,
thee, warme lunch, hapjes tussendoor. Omstreeks 16.00 uur
zijn we weer terug in Huizen.

Daar staan de auto’s klaar om
u terug te brengen. De Zonnebloem zorgt voor een verzekering tijdens deze dag voor gasten en vrijwilligers. Rollators
kunnen niet worden meegenomen op de boot.
De kosten voor deze tocht incl.
de lunch, etc. bedragen € 30,
dit bedrag wordt na uw aanmelding bij u opgehaald. Voor
deze activiteit kunt u zich aanmelden tot zondag 24 maart bij
Jan Nijnuis, tel. (035) 656 5073,
op werkdagen tussen 18.00 en
20.00 uur.

Luxe broodmaaltijd
t.b.v. Albania-support
NEDERHORST DEN BERG
- Zaterdag 30 maart is er een
luxe broodmaaltijd met aansluitend een gezellige avond in
de Bergplaats aan de Kerkstraat
7 te Nederhorst den Berg. De
ZWO-commissie van de Protestantse Gemeente nodigt u
van harte uit voor deze bijzondere avond. Uw vrijwillige

bijdrage is bestemd voor Albania-support, het project van
de ZWO. De zaal is open vanaf
17.00 uur. Wilt u zich wel van
tevoren opgeven, dan weten
wij hoeveel broodjes we moeten smeren. Dit kan bij A. van
Huisstede tel. 0294.254083 of
bij F. Bouwer tel. 06-40515208.
Wij kijken uit naar uw komst.

KBO Feestmiddag: muziek,
hapjes en gratis lootjes
NEDERHORST DEN BERG Op maandag 18 maart is er een
eestmiddag in De Bergplaats
in Nederhorst den Berg, Kerkstraat 7 voor alle leden van de
KBO (Katholieke Bond voor
Ouderen). Zaal open om 13.30
uur; we beginnen om 14.00 uur
met Hans Baaij en zijn live muziek.
Deze rasmuzikant en zanger speelt en zingt alles. Vaak
wordt bij senioren gedacht dat
er nog liedjes uit de oude doos
gespeeld moeten worden, nou
die kent Hans ook. Maar hij
houdt er rekening mee dat deze
generatie toch ook deels uit de

Rock and Roll- tijd komt. Daarom hoort u nummers uit de 60,
70, 80 ‘er jaren maar ook mooie
liedjes van deze tijd. Samen
met ons maakt Hans er een gezellige middag van met bekende nummers voor alle leeftijden. Dus: luisternummers, een
dansje en bovenal een feestje!
Gratis toegang. Zelfs een gratis
loterij ter afsluiting. In verband
met de hapjes en drankjes dient
u zich wel even van tevoren
aan te melden. Ieder KBO- lid
mag één introducé meenemen.
Aanmelden kan bij Lida en Jan
Pouw (0294-253893) of via
lidapouw@kpnplanet.nl .
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Gezondheid

Laatste kans Fitheidstest voor senioren
Berg en op zaterdag 6 april in
Kortenhoef.
Het is van groot belang dat ook
ouderen kunnen deelnemen
aan sport- en beweegactiviteiten. Om de fitheid en gezondheid van senioren te bevorderen hebben diverse partijen
gezamenlijk het project Vitaal
Wijdemeren gerealiseerd.

WIJDEMEREN - In navolging op
de zeer geslaagde fitheidstest
en het beweegprogramma dat
in 2016 in Loosdrecht heeft
plaatsgevonden, krijgen nu
ook senioren uit Nederhorst

den Berg, Ankeveen, Kortenhoef en ’s-Graveland de mogelijkheid zich weer vitaler en
energieker te gaan voelen. Op
zaterdag 23 maart is er een
fitheidstest in Nederhorst den

Fitheidstesten
Het project start met twee fitheidstesten, een op zaterdag
23 maart in Nederhorst den
Berg en een op zaterdag 6 april
in Kortenhoef. De testen worden gehouden in sporthallen
De Blijk en De Fuik. Deze fitheidstest is primair voor de
inwoners van bovengenoemde dorpen tussen de 67 tot en
met 75 jaar, maar ook mensen
net buiten deze leeftijdscategorie zijn van harte welkom op
de test. De fitheidstest bestaat

uit een aantal onderdelen, die
reactietijd, oog-handcoördinatie, knijpkracht, lenigheid
en uithoudingsvermogen meten. Tijdens de test worden de
metingen aangevuld met bepaling van bloeddruk, lengte
en gewicht. Bij deze test is ook
een arts aanwezig, die zo nodig
medisch advies kan geven. Na
afloop van de test worden de
resultaten doorgesproken en
wordt een persoonlijk beweegadvies gegeven.
Beweegprogramma
Aansluitend op het beweegadvies kunnen de deelnemers een
beweegactiviteit kiezen die passend is bij de individuele interesse en mogelijkheden. Zo kan
er gekozen worden voor het
beweegintroductieprogramma
dat gaat starten in Nederhorst
den Berg en Kortenhoef. In 10
weken wordt kennis gemaakt
met verschillende vormen van

bewegen, sport en spel. Plezier
in bewegen staat in dit introductieprogramma voorop. Er
kan natuurlijk ook gekozen
worden voor andere activiteiten van Wijdemeerse sport- en
beweegaanbieders.
Aanmelden of vragen?
Een groot aantal senioren heeft
zich afgelopen weken al opgegeven voor de gratis fitheidstest, maar er is nog plek! Meld
u zich deze week nog aan! Senioren die thuis een brief hebben
ontvangen met een uitnodiging
voor de fitheidstest, kunnen
gebruik maken van het bijgevoegde opgaveformulier en
antwoordenvelop. Ook is aanmelden via de website mogelijk, www.teamsportservice.nl
Hebt u vragen over bovenstaande dan kunt u contact opnemen
met Eduard van Winsen van
Team Sportservice ’t Gooi via
evanwinsen@teamsportservice.nl of 06 534 798 74.

Kom naar de apotheek voor gratis bloedsuikercontrole
KORTENHOEF- In 2016 waren
er in Nederland ruim 1 miljoen
mensen met diabetes. Per jaar
komen hier zo’n 71.000 mensen bij. Dat zijn bijna 200 mensen per dag en dat aantal stijgt
nog steeds. Daarnaast zijn er
ongeveer 250.000 mensen
die diabetes hebben, maar dit
zelf nog niet weten. Om deze
mensen op te sporen en om

diabetes meer onder de aandacht te brengen, organiseert
de ’s-Gravelandse apotheek de
bloedsuikertest op donderdag
21 en vrijdag 22 maart tussen
9 en 17 uur.
De bloedsuikertest is bedoeld
voor mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2.
om te kijken of u een verhoogd

risico heeft wordt de risicotest
van ‘kijk op diabetes’ voorafgaand aan de bloedsuikertest
uitgevoerd. Dit kan in de apotheek of thuis via www.kijkopdiabetes.nl.
Hebt u een verhoogd risico, dan kunt u door middel
van een klein vingerprikje de
bloedsuikerwaarde laten testen. U hoeft geen afspraak te

Scouts speuren het internet af
KORTENHOEF- Afgelopen zaterdagavond hebben 25 scouts
van de Klaas Toxopeusgroep
meegespeeld in het landelijk
iScout event.
iScout is een combinatie van
ludieke doe-opdrachten en het
beantwoorden van behoorlijk
ingewikkelde vragen. Hiervoor
krijg je exact 4 uur de tijd. Een
voorbeeld van de meer originele doe-opdrachten: Laat zien
dat je met 7 personen in een
dixie past; Laat iemand zweven;
Maak een menselijke rupsband
met minimaal 10 personen
Onder leiding van Renske werden de verschillende doe-opdrachten uitgedeeld aan de
teams die vol enthousiasme
aan de slag gingen. In de denktank werd ondertussen gewerkt
aan de oplossing van vragen
die steeds naar een specifieke
locatie leidden die door het
plaatsen van een pin in Google
maps werd beantwoord. Steeds
weer spannend om te zien of

je de pin op de juiste plek had
gezet ..
Het was een bruisende avond
in en om het pand. Alle resultaten van opdrachten
werden via de iScout
website ingeleverd
bij het landelijke
team en snel daarop
kregen we te horen
of de uitvoering
ok was. Om 23:00
uur ging de website
dicht en konden
we gaan wachten
op de uitslag. Die
kwam een half uur
later en resulteerde
in een 171e plaats!
Best goed als je beseft dat er bijna 500
teams meespeelden.
Het iScout event
was weer bijzonder geslaagd en laat
zien dat Scouting
leuke
activiteiten
heeft voor de oudere

jeugd; tot volgend jaar.
Er passen 7 scouts in een dixie

maken voor het testen van uw
bloedsuikerwaarde. Het is ook
niet noodzakelijk dat u nuchter
bent voor de test.
Meer weten?
Voor antwoorden op vragen
over medicijnen, medicijngebruik of bijwerkingen kunt u
altijd terecht bij een van onze
apothekers of assistenten. Meer

weten over diabetes? Kijk dan
op www.apotheek.nl of loop
eens langs onze apotheek. Ook
kunt u ons telefonisch bereiken op telefoonnummer 0356562110 of per mail info@gravelandseapotheek.nl.
’s-Gravelandse
Apotheek;
Meenthof 32 (in het winkelcentrum); 1241CP Kortenhoef.
www.gravelandseapotheek.nl

ARTV start nieuw tennisseizoen
ANKEVEEN - Wie krijgt er geen
zin om te gaan tennissen na
het lenteachtige weer van begin maart.
Ook bij de ARTV kijkt men alweer verlangend uit naar het
voorjaar. Op zaterdag 16 maart
start de ARTV het nieuwe tennisseizoen met een inloopochtend.
Leden en (nog) niet leden, en
verder andere geïnteresseerden
in de tennissport, zijn van harte welkom tussen 10-12 uur. Je
kunt dan kennismaken met de
ARTV, de tennisleraar en overleggen wat de mogelijkheden
voor jou zijn. Voor de jeugd
die nog geen les heeft zijn er
rackets aanwezig. Onze tennisleraar, Jelle van Koutrik, is ook
aanwezig en zal enkele clinics
verzorgen. Deelname aan deze
inloopochtend is uiteraard gratis. U kunt zich op deze ochtend ook meteen inschrijven
voor tennislessen. De lessen
starten in week 13 (week van

1 april), en vinden plaats op
maandag en vrijdag (v.a. 16 uur
‘s middags en ’s avonds). De
lessen worden verzorgd door
RG Sports. Het is voor iedereen vanaf ca. 5-6 jaar mogelijk
om bij de ARTV tennislessen te
volgen. Deze starten op 1 april.
Ga naar www.RGsprorts.nl/
trainingen/ ARTV om de mogelijkheden te bekijken.
Tossochtend
Bij de ARTV is er elke vrijdag
een tossochtend. Die wordt
steeds goed bezocht, maar als je
ook zin hebt om te komen spelen ben je van harte welkom.
We beginnen rond half 10 met
koffie, en spelen vervolgens tot
ca. 12 uur. De ARTV hoopt op
weer een mooi seizoen!

Adverteren:
weekblad
wijdemeren.nl
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Dorps karakter voor Kortenhoefsedijk

Door: Saskia Luijer
KORTENHOEF – Woensdag 6
maart vond in Ottenhome de
tweede bewonersavond plaats
over de herinrichting van de
Kortenhoefsedijk. Samen met
de klankbordgroep presenteerde gemeente Wijdemeren
het concept ontwerp. Een voorlopig plan dat bij de aanwezige
bewoners enthousiaste reacties opriep.

Dit najaar wil de gemeente beginnen met de herinrichting
van de Kortenhoefsedijk. Het
betreft het deel van de N201 tot
de Kattenbrug (fase 1). Wanneer de rest van de Dijk wordt
aangepakt is nog niet duidelijk.
Het ontwerp voor de nieuwe
inrichting geldt wel voor de
gehele weg. Daarmee wordt de
eenheid gegarandeerd. Bovendien ligt het plan dan al klaar,

Binnen bij…Frits Kloosterman
Door: Astrid Korpershoek
In deze serie neem ik u mee
naar binnen bij bekende inwoners van Wijdemeren. Deze
week ben ik te gast bij Frits
Kloosterman, bewoner van het
oudste huis aan de Herenweg
te Ankeveen. Het is in het jaar
1800 gebouwd en hangt van
buiten vol met potten en pannen en ander antiquariaat. Van
binnen hangt het er ook vol,
met geweien, opgezette koppen, schedels, nagels en tanden van beren gevonden of gekocht van indianen in Alaska.
Waar komt die voorliefde voor
oude spullen vandaan?
Het verzamelen komt vanaf
mijn jeugd. Mijn opa had een
stuk land bij de oude Bussumse
vuilnisbelt (wat nu het industriegebied is aan de Loodijk)
en daar bracht ik mijn halve
kindertijd door met mijn neefjes. Op de vuilnisbelt gingen
we spullen zoeken om dingen
mee te maken. We maakten bijvoorbeeld zelf een kar van een
onderstel van een oude kinderwagen. Of we gingen vuurtjes
stoken en mussen vangen en
braden…Dat is nu niet meer
denkbaar.
En wat heeft u met de jacht?
Vanaf mijn 7e jaar mocht ik
mee met Jan Spaargaren als
hij ging jagen op eenden, fazanten of duiven. Dat deed hij
in de polder tegenover waar ik
woonde (nummer 72) wat nu
het land van Kemp is. Als ik
hem zag jagen, dan ging ik er
altijd naartoe en mocht ik mee.

Ik vond het geweldig. Ik heb
mijn jachtakte gehaald en heb
vijftien jaar gejaagd.
Wat doet u verder zoal?
Ik ben vijftien jaar tegelzetter
geweest en heb achtentwintig
jaar bij de muskusratten bestrijdingsdienst gewerkt. Ik klus
veel en zaag en kloof hout om
mijn kacheltje te branden. Verder kook ik graag en ik houd
van reizen. Ik ben verslaafd aan
Frankrijk. Drie maanden per
jaar trek ik er rond. Dat doe
ik al veertig jaar. Als ik er ben,
struin ik antiekmarkten af en
ga ik jagen met vrienden. Verder sta ik minstens drie weken
op een camping aan de Zuidkust waar ik ook al jaren kom.
Ik krijg er nu al zin in met dit
weer!

mocht men met fase 2 willen
starten.
Veilig verkeer en wonen
Na de eerste bewonersavond
in 2017 is een achtkoppige
klankbordgroep gevormd die
in samenwerking met KNHM
en Arcadis een schetsontwerp
heeft gemaakt. Namens de
groep gaf Minke Fischer een
toelichting op het plan. Het

hoofddoel van de herinrichting is een veilige verkeers- en
woonomgeving langs de Dijk.
Met ruimte voor de fiets, een
duidelijke plaats voor gemotoriseerd verkeer, geen doorstroombelemmeringen maar
wel een snelheidsregime, en
vooral een ruimtelijk, historisch karakter. Landschapsarchitect Timo Cents vulde aan
dat de weg wordt ingericht met
een mix van 50 en 30 km/uur
afgestemd op de bebouwingsdichtheid en de verkeersbewegingen. Een rustig wegbeeld
waarin landschappelijke elementen worden behouden,
zoals de witte bruggetjes en de
groene berm tussen weg en water. Om het historisch karakter
te versterken, is het voorstel om
klassieke verlichting te plaatsen
en het wegdek een dorpse sfeer
te geven. Met roodbruine suggestiestroken van asfalt voor
de fietsers en in het midden
gebakken klinkers voor het
snellere verkeer. Speciale stille

Veel te vieren op Jubileumconcert BMOL
KORTENHOEF- Op zaterdag 23
maart geeft muziekvereniging
BMOL haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Het concert in sporthal
De Fuik staat in het teken van het
120-jarig jubileum van de muziekvereniging, maar er zijn veel meer
dingen om te vieren. Het gaat namelijk heel goed met de muziekvereniging. Zo is het ledenaantal
is afgelopen jaar met ongeveer 25
procent gestegen. Gelukkig blijven
leden van BMOL lang lid. Er zijn dit
jaar dan ook weer jubilea te vieren.
Tenslotte staan we ook stil bij het
succes van Madjet dat haar eerste
succesvolle jaar achter de rug heeft.
Zoals u wellicht weet heeft BMOL
op 9 februari een expositie over
haar 120-jarig bestaan georganiseerd. Daar lagen ook vele
programmaboekjes van eerdere
concerten ter inzage. Enkele van
de werken die in het verleden zijn
gespeeld, staan ook nu weer op het
programma. Zo is er het ‘Fiesta cu
tres banda’, waar in 1991 door de
toenmalige dirigent en zijn dochter,
een passende tekst op is gemaakt,
maar ook ‘Bugler’s Holiday’, waarin
onze trompettisten in de spotlight
staan. Jaren geleden maakte BMOL
indruk bij een festival met het werk
‘Goddess of Fire’, over een vulkaanuitbarsting. Een werk dat nooit
eerder op een voorjaarsconcert te
horen is geweest, maar dat zeer indrukwekkend is.
Jeugd
Er is ook bij dit concert veel ruimte voor de jeugd. De trompetsectie
bestaat inmiddels voor de helft uit

tieners. Ook de solist op Vibrafoon
in het werk ‘Tribute to Lionel’ is nog
jong, maar zeer virtuoos. Madjet
bestaat volledig uit jonge leden, die
hun eigen muziek uitzoeken en zelf
passend maken op hun bezetting.
Madjet voert drie stukken uit, waaronder het bekende ‘Zoutelande’. De
allerjongste muzikanten zijn acht
jaar en zitten bij de djembégroep,
waar jeugd en volwassenen samen
spelen. (BMOL heeft nog meer
jonge leden in de startersgroep. Die
heeft op de expositie gespeeld en
doet bij het voorjaarsconcert niet
mee). Het slagwerk brengt altijd iets
extra’s bij het voorjaarsconcert. Ook
dit jaar is hun programma zeer gevarieerd.
Een jubileum moet ook feestelijk
zijn. En BlueZ zorgt dit jaar echt
voor de feestelijke stemming. Met
een discomedley en het ‘Zing met
me mee’ van Gerard Joling is een
feestje gegarandeerd. Een zeer afwisselend programma dus, wat u
echt niet mag missen.
Stoelen tekort
De afgelopen jaren kwamen we
stoelen tekort. U kunt u kaarten
nu kopen bij Bloemenhuis Lobelia in de Meenthof of reserveren
via info@bmol.nl. Kaarten kosten
12,50 voor volwassenen en 8,50
voor kinderen. Dit is incl. een consumptie in de pauze. Bent u slecht
ter been en/of kunt u niet op een
gewone stoel zitten, maar wilt u
wel graag komen, dan zijn er voor
u speciale stoelen beschikbaar. Wilt
u, in verband met de zaalindeling,
dit dan mailen naar info@bmol.nl?

straatstenen die tot 50 km/uur
hetzelfde of minder geluid produceren als asfalt. Daarboven
waarschijnlijk wat meer.
Omdat bij de herinrichting ook
het riool wordt vervangen, gaf
Sander van Dijk namens Megaborn een technische uitwerking
van o.a. het aanpassen van de
huis-aan-huisaansluitingen en
de vernieuwing van de damwand.
Gemeenteambtenaar
Martin Tijdgat meldde tenslotte dat de leilinden (mits in
goede staat) voorafgaand aan
de werkzaamheden worden
weggehaald en naderhand weer
terugkomen. Zowel gemeente
als particulieren kunnen hier
gebruik van maken.
Complimenten voor plan
Het ontwerp werd met complimenten ontvangen en de klankbordgroep kreeg een spontaan
applaus. Maar uiteraard kwamen er ook wat kritische vragen
uit de zaal. Onder meer over de
mogelijke geluidshinder van de
klinkers, het evt. vervangen van
elektriciteit/internet en over de
bereikbaarheid en duur van het
project. Dat laatste leverde nog
enige hilariteit op, want hoewel
de weg driekwart jaar telkens in
stukjes van 50 meter open zal
zijn, de bereikbaarheid minder
wordt en de bus niet zal rijden,
klonken er ook positieve geluiden: “Kunnen we het niet tien
jaar laten duren? Lekker rustig!” Ook wethouder verkeer
en vervoer, Joost Boermans,
omarmde het ontwerp maar
noemde ook een aantal kanttekeningen die de gemeente gaat
toetsen en doorrekenen. Daarmee doelde hij op het kostenaspect van de klinkers, de kans
op verzakking door de combinatie van asfalt en klinkers en
de mogelijk grotere geluidsoverlast. Na deze technische en
financiële toets volgt een advies
aan het college. Bij grote wijzigingen zal men teruggaan naar
de klankbordgroep, zo niet dan
kan het voorstel naar de raad.
Als deze akkoord gaat met het
krediet, kan men na de zomer
starten. “En ja, we houden rekening met het NK Palingroken” meldde Boermans. Waarop Krijn Spaan ook een lans
brak voor de IJsclub. “Want als
er ijs ligt, is het dorp niet van de
aannemer maar van de schaatsrijders uit heel Nederland” benadrukte hij. Ook dan worden
de werkzaamheden stilgelegd,
stelde de wethouder gerust. Tijdens een ijsperiode moet alles
wijken.
Meer informatie: www.wijdemeren.nl/Kortenhoefsedijk

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 13 maart 2019

19

Cultuur

Moeilijk kiezen uit Rikkert, Lisa en Rosa
Door: Herman Stuijver
ANKEVEEN- Na afloop mocht
het publiek een stembriefje
invullen wie naar de finale
van het Amsterdams Kleinkunst Festival zou doorstoten.
Rikkert, Lisa of Rosa? In welke
volgorde? De meningen waren
verdeeld tijdens de halve finale
zaterdagavond in theater De
Dillewijn.
Het concours voor de AKF
Sonneveldprijs begon met een
openbare auditie waar gemiddeld 50 kandidaten zich in 10
minuten mochten presenteren. Hieruit werden vijftien
kandidaten geselecteerd voor
een 20 minuten auditie. Toen
volgde de ronde van een half
uur optreden (9 kandidaten).
Uiteindelijk bleven er zes halve
finalisten over die op een Try
Out Tournee, met begeleiding

van een coach door het land
trekken. Na de halve finales op
5 en 6 april is de grote finale op
8 april in Theater Bellevue in
Amsterdam.
Rikkert
De opening was voor Rikkert
van Huisstede die in een strak
jurkje een Engelse folksong
zingt, met een prachtige hoge
stem. Met zijn programma
‘Zou jij het zijn’ gaat hij indringend in op de rollen van man
en vrouw. Het is een mooi in
een elkaar passend verhaal,
licht filosofisch en met grote
liefde gespeeld. Met gebaren
laat Rikkert zien wat zogenaamd typisch mannelijk of
vrouwelijk is. Als een man in
een jurk en op hoge hakken
een homo of transgender is, is
een vrouw in een spijkerbroek
dan lesbisch. “Pas je aan’ is een

lied dat je de ogen doet openen
over het vastgeroeste beeld.
Zijn slotquote ‘er is geen gebrek
aan ruimte, maar gebrek aan
lef ’ werd door de volle zaal met
instemming begroet.
Lisa
Lisa Ostermann beschrijft een
date met een Zweed, op uiterst
komische wijze. Haar geschiedenis met wel 117 ontmoetingen met mannen wordt in
hoog tempo over het voetlicht
gebracht. In de Polonaisestraat
in Almere is het slecht toeven,
maar Ibiza is ook niet alles.
Haar avonturen als Randy de
wasbeer in ponypark Slagharen
zijn hilarisch. In ‘Meedoen’ beschouwt Lisa manieren waarop
mensen met elkaar mee proberen te doen. Dat is een moeizame weg van mislukkingen en
succes. Maar het enthousiasme

blijft groot. Haar show zit vol
met goede grappen en woordspelingen.
Rosa
Na de pauze weet je al na 30
seconden dat Rosa da Silva uit
Klazienaveen komt. Het Drents
dialect is onmiskenbaar. Haar
programma ‘Daar moet je
heen’ is een zoektocht naar wie
ze zelf is, waarbij de eeuwige

strijd tussen stad en provincie
akelig herkenbaar is. Met een
Portugese vader in een gat als
Klazienaveen. Ze springt van
het ene personage over op de
ander. Daarbij deinst ze er niet
voor terug om het publiek te
confronteren. Ze spaart niemand, maar neemt zichzelf ook
in de maling. De fado aan het
slot met veel ‘tristessa’ was hartverscheurend.
Rosa had een date met een Zweed

Mini Matthäus voor het eerst in ‘s-Graveland
‘s- GRAVELAND - De Mini Matthäus is Bachs Matthäus Passion in een intieme, solistische
versie van anderhalf uur, maar
met alle donder en bliksem en
tranen, en natuurlijk met het
Erbarme dich en het mooie
slotkoor. Kom ook om de passie mee te beleven. Van harte
welkom in de hervormde kerk
van ‘s-Graveland op vrijdag 29
maart.
Het is de muziek van het
voorjaar, van de passietijd: de
Matthäus Passion van Johann
Sebastian Bach. Krachtige,
prachtige muziek, die overal
in het land weer klinkt. Ook
in ‘s-Graveland, in de NH Stalpaertkerk. De 9 vocalisten van
het Mini Matthäusensemble
laten hun eigen intieme versie
van Bachs Matthäus Passion
horen. Een sterk verkorte ver-

sie van anderhalf uur, waarin
toch geen van de bekende delen in ontbreekt en waarin de
nadruk ligt op de harmonie
tussen de stemmen. Het aangrijpende verhaal komt dichterbij dan ooit. Het Mini Matthäusensemble is 7 jaar geleden
opgericht om het gezongen lijdensverhaal op meer plaatsen
te laten klinken dan de gebruikelijke grote concertpodia en
kerken. Het ensemble zong al
in volle dorpscafés, kleine theaters en kerkjes. De gestripte
Mini Matthäus is voor kenners
en liefhebbers, maar ook voor
iedereen die niet zo lang wil zitten of wel eens kennis wil maken met Bachs meesterwerk.
MiniMatthausensemble
Het
MiniMatthausensemble bestaat uit: Henk Westland, tenor en artistiek leider;

Walther Deubel, tenor (evangelist); Marjoke Kager en Luise Kimm, alt; Hesther Oor en
Anne Kan, sopraan; Ardaan
Dercksen, bas (Christus); Bram
Trouwborst, bas; Jantine Strik,
cantus firmus; Cees-Willem
van Vliet, klavier
Kaartverkoop
Op vrijdag 29 maart; hervormde kerk, Noordereinde 14,
’s-Graveland; aanvang: 20.00
uur;
prijs: € 18,50, inclusief hapje/
drankje. Kaarten te bestellen: door overmaking van
het verschuldigde bedrag op:
NL02ABNA0458883468 t.n.v.
Daniel Stalpaert Stichting.
Info: bestuur@danielstalpaert.
nl of 06-4604 1520

‘s- Gravelandse Quincy Brink presenteert debuutsingle Verliefd
KORTENHOEF - Op zaterdag 23
maart a.s. zal zanger Quincy
Brink zijn debuutsingle Verliefd
vanaf 21.30 uur op grootse wijze presenteren in café Het Wapen Van Kortenhoef.
Tijdens zijn jeugd in Nederhorst
en Ankeveen is Quincy groot
geworden met het repertoire
van Hazes. Toen hij een paar
jaar geleden zo nu en dan in
kroegen begon te zingen, was de
keuze voor het volkse repertoire
voor hem dan ook een logische.
Bij een optreden in Kortenhoef
rond de Kerst in 2017 leerde

Quincy Marc la Chapelle kennen, die momenteel zijn manager is.
“Vanaf het begin van onze samenwerking hamerde Marc
erop dat ik eigen repertoire
nodig had, om mij te kunnen
onderscheiden van al die andere volkszangers. Ik heb daarop
aan Marc voorgesteld om iets
met een in Nederland minder
bekend nummer van Enrique
Iglesias te doen Cuando Me
Enamoro. Marc vond dat meteen een goed idee, maar zei
wel direct dat we het nummer

moesten aanpassen aan de Nederlandse markt. Hij schreef een
mooie Nederlandse tekst op het
nummer en hij legde contact
met producer Thijs de Melker
van Teejay, met wie hij ooit in
een band gespeeld heeft.”
In de studio van Teejay in Amsterdam nam Quincy Brink vervolgens het nummer Verliefd op
en iedereen was zo enthousiast
over het resultaat, dat eigenlijk direct besloten werd dat dit
de debuutsingle van de zanger
moest zijn.
Voor de single release party op

23 maart wordt flink uitgepakt.
Naast Quincy Brink zullen ook
de uit Amsterdam afkomstige
zangers Pierre en Uncle Dippy hun opwachting maken. La
Chapelle zal de avond presenteren. En niet alleen de single
Verliefd zal die avond ten doop
gehouden worden, maar ook zal
de eerste videoclip van Quincy
Brink vertoond worden. Hierin
wordt de Gooise afkomst van de
zanger, die inmiddels al bijna
een jaar in ’s-Graveland woont,
niet verloochend.
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Forellenkwintet in stampvolle Willibrordkerk
Door: Jules van der Leeuw
NEDERHORST DEN BERG - Intieme Romantiek en zwemmende
forellen in kraakhelder water.
Dat waren afgelopen zaterdag
enkele belangrijke ingrediënten bij Concerten op de Berg.
De bezoekers in de stampvolle
Willibrordkerk genoten van beroemde klassieke composities
van twee Duitse grootheden:
Brahms en Schubert.
Behalve een romantisch pianokwartet, dat Johannes Brahms
halverwege de negentiende
eeuw componeerde, brachten
de musici van het Amarone Ensemble ook het beroemde ‘Forellenkwintet’ van Franz Schubert tot leven. Dit stuk ontleent
zijn bijnaam aan het lied ‘Die
Forelle’, waar Schubert zich op
baseerde.
Deze introductie zette de toon
voor het concert: opgetogen,
sprankelend, inspirerend en
fijntjes. De musici konden zich
volop uitleven in Brahms’ afsluitende ‘Rondo alla Zingarese’, waarin het doorgaans beschaafde kwartet zich uitleefde
alsof het een klein zigeunerorkest was. En het snelle en virtuoze scherzo uit het Forellenkwintet werd een waar feest voor

het oor.
Speciaal voor het concert hadden de musici van het Amarone Ensemble – van wie cellist
Fred Pot en violiste Francien
Schatborn in Nederhorst wonen – een bevriende Amerikaanse toppianist uitgenodigd:
Derek Han. Deze gelauwerde
musicus heeft zijn sporen in de
klassieke muziekwereld ruimschoots verdiend. Samen met
contrabassist Wilmar de Jong
speelde de Amerikaan samen
met de Bergse instrumentalisten alsof ze niet anders gewend
zijn.
De jaren dat de Willibrordkerk
slechts halfvol zat voor de Concerten op de Berg lijken alweer
ver achter ons. Ook dit concert
raakte snel uitverkocht. Sommige concertgangers vertelden
zelfs dat ze al een half jaar van
tevoren kaarten hadden besteld. Kortom: met het animo
voor Concerten op de Berg lijkt
het wel snor te zitten.
Voor wie dit concert heeft moeten missen is er goed nieuws:
het Amarone Ensemble laat
binnenkort opnieuw van zich
horen bij Concerten op de Berg.
Het feestelijke tiende concertseizoen wordt op 25 mei feestelijk afgesloten met muziek van
Tsjaikovski en Dvoràk.

Wijdemeren in Beeld

Nog één keer Schuimlikker- carnaval. Vorige week werd Margaretha Anna
Holdinga- Kooij uitgeroepen tot Vrouw van het Jaar in Ankeveen. Bij elke
flauwte, blauwe plek of ander letsel is deze EHBO- vrouw al zeker 10 jaar
paraat. Margreet, van harte gefeliciteerd (prinsessen Nanda & Mariska).

Nieuws

Club
4711

Uitslag Biljartclub 4711 tegen
BV Geinburgia: 3-10
Maandag 4 maart: J. Vrijburg
– T. Boots 3-0, M. Zieleman –
T. Hemelrijk 0-2, A. de Bruin
– N. de Vries 0-3, B. Worp –
K. Bijl 0-3, J. van Greuningen
– E. Vernooij 0-2
Uitslag onderlinge competitie BV Overmeer
Donderdag 7 maart: J. Kloosterman – W. Clements 0-2,
M. Verlaan – M. v.d. Velden
3-0, T. Otten – P. van ‘t Klooster 2-0, H. Stalenhoef – W.
Clements 2-0
Stand aan kop: W. Clements
20-34, P. van ‘t Klooster 2029, M. v.d. Velden 20-27
Uitslag 4711-maandtoernooi
koppelklaverjassen
Zaterdag 9 maart: (bovenste
3 plaatsen, 16 deelnemers)
1. Dhr. H. Tinmaz & Dhr. E.
van Spengen (5490 pt.), 2.
Mw. G. van Klingeren & Dhr.
J. van Wijnen (5136 pt.), 3.
Mw. A. Behnken & Dhr. G.
v.d. Broek (4774 pt.)
Eerstvolgende koppeltoernooi: zaterdag 13 april 2019
(locatie Café Die2, aanvang
16.00 uur)
Programma
Donderdag 14 maart 19.30
uur: onderlinge competitie BV Overmeer, vrijdag
15 maart 20.00 uur: BV De
Poedel tegen BV Overmeer,
maandag 18 maart 19.30 uur:
wintertoernooi Biljartclub
4711
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Ned. den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering Kopij:
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering Advertenties:
advertentie@dunnebier.nl
Advertenties Info & prijzen,
advertentie@dunnebier.nl
of 0294 256200
Eindredactie:
• Herman Stuijver eindredactie
Kijk voor meer informatie
op:
www.weekbladwijdemeren.nl

