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BMOL is 120 jaar jong
Zaterdagavond vierde muziek-
vereniging BMOL in De Fuik 
haar 120- jarig jubileum met 
een uitbundig concert. Een 
vooraanstaand Kortenhoever 
die al decennia in het dorp 
woont, was voor het eerst in 
zijn leven bij een amateur-
concert: ‘Ik weet niet wat ik 
meemaak. Gewéldig! Ik was 
vanmiddag nog in het Concert-
gebouw, maar dit is mooier.’ 

Door: Herman Stuijver

‘BMOL, Bevriend met Onze 
Leden’ toonde aan dat ook na 
120 jaar muziek het beste mid-
del is om jong en oud samen te 
brengen. Het was een gevari-
eerd feest waar het plezier van 
afspatte. Mede ondersteund 
door goed geluid, licht en beel-
den van Music Plant e.a. Diri-
gent Yvonne de Winter weet 

de harmonie bij tijd en wijle 
naar grote hoogte te stuwen. 
Lichtvoetig maar toch ook 
bloedserieus neemt ze blazers 
en slagwerkers mee naar verre 
muzikale horizonten. Buglers 
Holiday was een hoogtepunt, 
met drie jonge trompettisten 
en een veteraan die verfris-
send helder hun solopartijen 
bliezen. Maar ook Goddess of 
Fire klonk fenomenaal. Heer-
lijk aanzwellend volgden de 
muzikanten elkaar naar een 
climax die de sporthal deed 
sidderen. Het moet een genot 
zijn geweest om dit in te stude-
ren. Presentator Johan Sponse-
lee maakte met z’n teksten op 
professionele wijze een eenheid 
van deze jubileumshow, waar 
Arie van Weenen werd on-
derscheiden voor zijn 60-jarig 
lidmaatschap. Hij zou zo weer 
plaats willen nemen achter de 

tuba, gelukkig zijn er na hem 
nog drie generaties actief bij de 
club. 

Slagwerk
De World Percussion zal diri-
gent Arend Bruijn gaan mis-
sen, want dit drummende on-
derdeel begint ook weer aan 
kracht te winnen. En er zijn 
altijd talenten die opstaan. Nu 
stal Lucas Jansen de show op 
de vibrafoon. Hij speelde geïn-
spireerd en met volle overgave 
een solo bij de Tribute to Lio-
nel. Het nummer Clean Team 
met de rubber handschoenen 
die ritmisch geluid produ-
ceerden was vindingrijk. Met 
open mond keek het publiek 
toe hoe je hier slagwerk van 
kan maken. Maar de 120-ja-
rige heeft nog meer jongeren 
die zich muzikaal ontwikkelen. 
De band Madjet met inspirator 

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

Fieke Neijsen mixt popsongs 
met live musiceren. Het num-
mer Despacito opende met een 
fraaie gitaarintro en bij Fireball 
klonk de trompet van Silke 
lekker. Het zingende tweetal is 
goed op elkaar afgestemd. 

Bluez
Het koor Bluez onder leiding 
van Evelien de Weger had een 
groot aandeel in het concert. 
En terecht, de vrouwen en één 
man met lef kregen de zaal keer 
op keer op de banken met hun 
aanstekelijke poprepertoire. 
Oude hits als Why tell me why 
en Close to you kwamen weer 
tot leven, alles uit het hoofd en 
loepzuiver meerstemmig. Bo-
vendien is de presentatie fleurig 
en vlot. 
Het slot met Fiesta Cu tres 
Banda kon niet feestelijker, alle 
onderdelen deden vol passie 
mee. Orkest, slagwerk, koor 
en band vormden een eenheid 
die op machtige wijze 120 jaar 
BMOL afsloot. Muziek maken 
is en blijft heerlijk. Voor wie 
ook mee wil doen, kijk eens op:  
www.bmol.nl 

Foto: met dank aan Thomas Jansen 

Wandelen op weg naar Pasen

‘s- GRAVELAND - Pioniersgroep Wij-
demeren organiseert een wandeling 
op weg naar Pasen op zondagmiddag 
31 maart vanaf 14 uur. Die staat in 
het teken staat van ontmoeting en 
bezinning. 
De wandeling start op Zuidereinde 
15 in ‘s-Graveland en duurt anderhalf 
uur. Daarna staat er koffie en thee 
klaar. De paastocht door het bos van 
Gooilust is ongeveer 7 kilometer. 
Lopen in de natuur doet je goed. Die 
oordeelt niet. Je wordt er hoopvoller 
van en je gedachten kunnen de vrije 
loop gaan. Iedereen is welkom. Via: 
www.pioniersgroep-wijdemeren.nl 
is meer informatie te vinden.

Gooise Lente wandeltocht 
met 7 afstanden 

ANKEVEEN – Wandelsportcentrum 
De Verbinding is alweer volop bezig 
met de wandelevenementen van dit 
jaar. Op 6 en 7 april kunt u genieten 
van het vroege voorjaar tijdens een 
van de wandelroutes vanaf de grens 
van ’s-Graveland en Ankeveen.  
Dit schitterende parcours voert u 
langs buitenplaatsen, door bossen 
en over de heide, afhankelijk van de 
wandelafstand die u kiest en afhan-
kelijk van welke dag u komt. Jonge 
eenden, ganzen en zwanen, schapen, 
runderen, kalfjes en hertjes, verstilde 
plekjes langs het water, u kunt het 
allemaal tegenkomen. Op zaterdag 
gaat het parcours grotendeels naar 
het oosten, richting Bussum en La-
ren, Spanderswoud en de prachtige 
heidegebieden. Op zondag geniet u 
volop van de ’s -Gravelandse buiten-
plaatsen en de prachtige natuur in 
Corverbos en Spanderswoud en voor 
de langere afstanden ook de heide. 
U kunt kiezen uit: 40 – 33- 25- 20- 
15- 10 en 5 km. Starts tussen 07.30 
en 13.00 uur
Startlocatie: De Drie Dorpen; Cannen-
burgerweg 51; 1244 RG  Ankeveen.
Meer info en inschrijven: www.wsc-
deverbinding.nl. 

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN 
SERRE - TUINKAMERS
RUIME DAKKAPELLEN

Loosdrecht // Elst (U) // Zeist
(035) 582 89 83 // ESSEVELD.NL
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RK Kerk Wijdemeren

w H. Antonius 
 Zo. 31 maart: 9.30 uur: euch.
 J. Dresmé.
w St. Martinus
 Zo. 31 maart: 9.30 uur: euch.
 L. Wenneker.
w OLV Hemelvaart 
 Wo. 20 maart: 19.30 uur: w&vc.
 Liturgiegroep.

PKN Gemeenten 

w	Willibrordkerk 
 Zo. 31 maart: 10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk.
w	De Graankorrel   
 Zo. 31 maart: 10.30 uur:
 Ds. O. Sondorp.
w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 

 Vr. 31 maart: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
w	Herv. Gem. Kortenhoef  

 Zo. 31 maart: 9.30 uur: 
 Ds. A. van Duinen.
w	Oec. Streekgemeente  

 Zo. 31 maart: Geen opgave.

Adverteren:  www.weekbladwijdemeren.nl

Alarmnummer 1-1-2

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

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

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

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

Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland 035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 6563001
Sensoor  035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073

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

Scholen:
Warinschool 0294 - 251351
Mr. Kremerschool 0294 - 251522
Jozefschool 0294 - 253336
Curtevenneschool 035 - 6561019
De Regenboog 035 - 6560408
Joseph Lokinschool 035 - 6561370
St.-Antoniusschool  035 - 6561067
 
Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900-8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Carl Klein   carl.klein@politie.nl
Wijkagent Floor v. Riessen (N.d.B.) floor.van.riessen@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 6560066
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 257507
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 11238777

Belangrijke telefoonnummers

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

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

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

van 16.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,

met honder-
den views, 
likes, enz.

WANNEER TIJD WAT WAAR
wo. 27 mrt. 12.00 u. Burenmaaltijd in Grand Café  Emtinckhof, Eikenln. 51, Ldr.
wo. 27 mrt. 13.00 u. Rommel -en ruilmarkt SCC, Blijklaan 1, NdB. 
wo. 27 mrt. 20.00 u. Schrijver Wim Daniels vertelt Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr. 
vr. 29 mrt. 10.00 u. Belasting spreekuur Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
vr. 29 mrt. 20.00 u. Concert Mini Matthäus NH Kerk, ‘s-Graveland
vr. 29 mrt. 20.00 u. COM-missie concert Sijpekerk, Loosdrecht
za. 30 mrt. 09.00 u. Inschrijving KUD-Quiz www.kenuwdorp.nl
za. 30 mrt. 10.00 u. Open dag Spoorgroep Zwitserland Kortenhoefsedijk 89F, K’hoef
za. 30 mrt. 13.00 u. Open middag Hist. Kring (tot 16 u.) Kerklaan 89, Kortenhoef
za. 30 mrt. 13.00 u. Ouderenmiddag SV Loosdrecht Sportpark Hallinckveld, Ldr. 
za. 30 mrt. 17.00 u. Luxe broodmaaltijd Albania-support Bergplaats, Kerkstraat, NdB.
za. 30 mrt. 20.00 u. Bingo in ‘Ons Eigen Honk’ Oud Loosdr. dijk 124, Ldr. 
za. 30 mrt. 20.00 u. Pianoconcert Hannes Minnaar Willibrordkerk, NdB. 
zo. 31 mrt. 09.00 u. Vlooienmarkt De Fuik, Zuidsingel, K’hoef
zo. 31 mrt. 09.30 u. Vogelsafari voor het gezin  NM,Noordereind 54B,’s-Grav.
zo. 31 mrt. 13.30 u. Start Sup seizoen IkSUP Oud Ldr. dijk 237, Ldr. 
zo. 31 mrt. 14.00 u. Wandeling op weg naar Pasen Vertr: Zuidereind 15, ’s-Grav.
wo. 03 apr. 10.00 u. Themaochtend Ipad Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
wo. 03 apr. 20.15 u. Film over Django Reinhardt  Dillewijn, Ankeveen
do. 04 apr. 20.00 u. Gemeenteraad Gemeentehuis, Rading1, Ldr.

Activiteiten agenda

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef 
www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk
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WIJDEMEREN- Vorige week wa-
ren er zelfs twee commissies 
Ruimte & Economie, met twee 
volle agenda’s.

Door: Herman Stuijver

• De commissie vond het billijk 
dat Albert Heijn Kortenhoef 
niet de gehele huur van 2018 
van de Dobber moet betalen. 
Eigenlijk zou dat wel moeten, 
omdat de huur nog niet offici-
eel is opgezegd. PeJoLam (AH- 
red.) huurt al jaren voor ruim € 
52.000 per jaar het voormalige 
theater/ dorpscentrum voor 
opslag en maatschappelijke 
doeleinden (o.a. de Kleding-

Twee keer commissie Ruimte & Economie
bank). De huurovereenkomst 
werd steeds stilzwijgend ver-
lengd. Met de opening van het 
cultureel centrum De Blinker 
aan de Parklaan, is de functie 
van de Dobber verdwenen. 
De uitschijfbare tribune, het 
meubilair, serviesgoed e.d. zijn 
allemaal verwijderd. Zodat Pe-
JoLam deze locatie niet meer 
fatsoenlijk kan verhuren. Nu 
heeft Wijdemeren een tekort 
van 23.550 aan huuropbrengst 
hetgeen als nadelig saldo in de 
jaarrekening zal worden ver-
werkt.
• De klankbordgroep die zich 
bezighoudt met de reconstruc-
tie van de Oud Loosdrechtse-

dijk tussen de rotondes krijgt 
maximaal vier weken uitstel 
om een alternatief plan te ma-
ken. De aanleg gaf in het recen-
te verleden veel discussie, met 
name over de ruimte voor fiet-
sers en wandelaars. Wethou-
der Boermans gaf aan dat de 
werkzaamheden aan de water-
leiding en het riool buiten be-
schouwing blijven, het gaat om 
het wegdek. Als er rond 20 april 
geen plan op tafel ligt, dan gaat 
het alternatief niet door.
• Aangezien het conceptplan 
van de provincie over de con-
cessie openbaar vervoer in deze 
regio nog niet klaar is, zou het 
weleens kunnen gebeuren dat 

de geplande bewonersavond 
hierover niet door gaat. Dat 
zou verkeerswethouder Boer-
mans op tijd communiceren.
• “Hè, hè, eindelijk”, zei CDA- 
raadslid Torsing toen bekend 
werd dat er 140.000 euro op 
tafel komt om de kruising 
Machineweg / Middenweg in 
Nederhorst den Berg te verbe-
teren. De glasbak op de hoek 
gaat waarschijnlijk weg, men 
kan terecht op de hoek Heren-
weg-Middenweg. Het lot van 
de brievenbus is nog onzeker.
• De meningen over het over-
leg dat wethouder Jan-Jaap 
de Kloet heeft met VLEK  
(landeigenaren Emmaweg) 

en Afvalzorg (waterwoningen 
en sanering vuilnisbelt) over 
het aansluiten van beide wo-
ningbouwplannen, waren ver-
deeld. Jan Verbruggen (CDA) 
vond het zonde van de tijd, 
omdat de wethouder hierover 
al veel had verteld. “Laat die 
onderhandelingen gewoon 
doorgaan”, meende hij. Terwijl 
Alette Zandbergen van De Lo-
kale Partij bang was voor een 
‘handjeklap’ met het aan elkaar 
knopen van de plannen. Een 
term die de wethouder en an-
dere partijen verwierpen. D66 
‘er Nanne Roosenschoon die 
het onderwerp op de agenda 
had gezet, pleitte voor één ste-
denbouwkundige visie. 

WIJDEMEREN - Ook in de 
vijf dorpen van Wijdemeren 
is het Forum voor Democratie 
de grote winnaar bij de Provin-
ciale Statenverkiezingen. De 
partij van Thierry Baudet kreeg 
ruim 17% van de stemmen en 
had bijna 600 kiezers meer dan 
het CDA. De VVD staat met 20% 
in Wijdemeren bovenaan. 

Het opkomstpercentage was 
met 63,15 % hoger dan het lan-
delijk gemiddelde ¬(± 56%). Er 
waren bijna 19.000 stempassen 
verspreid, waarvan 11.904 gel-
dige stemmen werden uitge-
bracht . 

VVD  2472   20,81
Forum v Dem. 2068   17,41
CDA  1476   12,43
GroenLinks 1171   9,86
D66  1047   8,82
PvdA  796     6,70
PVV  669     5,63
ChristenUnie 605     5,09
PvdD  525     4,42
SP  409     3,44
50+  375     3,16
Code Oranje 168     1,41
Ouderenpartij 75       0,63
NIDA  11       0,09
DENK  10       0,08

Forum voor Demo-
cratie grote winnaar

Ook de opkomst bij de Water-
schapsverkiezingen was hoog. 
Zes van de tien Wijdemeerders 
stemden op de kandidaten van 
het waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht. In de vijf dorpen kreeg 
het CDA de meeste stemmen, 
nipt gevolgd door de VVD. 

CDA 2662 23,13
VVD 2614 22,71
Water Natuurlijk
 1509 13,11
PvdA 1133 9,84

Partij voor de Dieren 
 1116 9,70
50+ 773 6,72
ChristenUnie  
 590 5,13
Duurzaam Effectief  
 478 4,15
De Groenen  
 403 3,50
Soc. Waterschapsver. 
 183 1,59
Republikeinse Partij 
 26 0,23
QUEER 22 0,19

CDA grootste bij
Waterschap AGV

HAARLEM- De overweldigende 
winst van het Forum voor Demo-
cratie zorgt voor een ingrijpende 
zetelverschuiving in de Provincia-
le Staten van Noord-Holland (bij-
na 1,1 miljoen geldige stemmen). 
Niet alleen had het FvD de meeste 
stemmen (167.600), het heeft nu 

samen met GroenLinks en VVD 
9 zetels. VVD, CDA, PvdA, D66, 
PVV en SP verloren, GrL, Forum 
en DENK wonnen, Christen-
Unie, Partij voor de Dieren en 
50+ blijven op hetzelfde aantal 
zetels (=). Overeenkomstig de 
landelijke tendens is dat de vier 

partijen die het provinciebestuur 
(VVD, D66, CDA en PvdA) vor-
men, allemaal verloren hebben, 
ook de meerderheid. Voor ‘onze’ 
Wijdemeerse CU- kandidaat Es-
ther Kaper (nr.2) is er geen plek in 
het provincieparlement (55). De 
opkomst in Noord-Holland was 

met 56% fors hoger dan in 2015. 
Uitslag
Forum voor Democratie: 9 (+9); 
GroenLinks: 9 (+5); VVD: 9 (-2); 
D66: 6 (-4); PvdA: 6 (-1); CDA: 4 
(-1); Partij voor de Dieren: 3 (=3); 
PVV: 3 (-3); SP: 3 (-3); CU: 1 (=1); 
50+: 1 (=1); DENK: 1 (+1).

Zetelverschuiving Provinciale Staten Noord-Holland

AMSTERDAM – Voor het Alge-
meen Bestuur Amstel Gooi en 
Vecht stemden 514.806 inwo-
ners. Dat is een opkomst van 48 
%. Dat is aanzienlijk hoger dan 
4 jaar geleden (41%). In het AB 
van het waterschap geen grote 
wisselingen. Of hetzelfde (=) of 
1 zetel winst of 1 verlies. 
Van de 30 zetels zijn er 7 ge-
borgd, dat zijn er drie voor be-

drijven en landbouwers en één 
voor het natuurbeheer.
De verdeling van de 23 zetels 
van de gekozen partijen:

VVD: 5 (=); PvdA: 4 (-1); Wa-
ter Natuurlijk: 4 (=); Partij voor 
de Dieren: 4 (+1); CDA: 2 (-1); 
Groenen: 2 (+1); 50+: 1 (=); 
CU: 1 (+1). 

Lichte verschuiving 
bij Waterschap AGV

Collecteweek 
Fondsgehan-
dicaptensport
In Nederland zijn er 1,7 miljoen 
mensen met een handicap die, 
om te kunnen sporten, extra 
ondersteuning nodig hebben. 
Sporten is voor hen helaas nog 
niet vanzelfsprekend. Fonds 
Gehandicaptensport zet zich in 
om sport voor iedereen met een 
handicap structureel mogelijk te 
maken. De collecte is een zeer 
belangrijke bron van inkomsten. 
Dit jaar vindt de collecteweek 
plaats van 31 maart tot en met 6 
april. Wij zijn nog op zoek naar 
collectanten! Dus heeft u een 
paar uurtjes over, geef u dan op 
bij Mirjam Klaver.
Informatie over de collecte in 
Kortenhoef Mirjam Klaver, T: 
035-6564679, M:06-57066059, E: 
mirjamklaver@hotmail.com.

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

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

0626252434

VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’

Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.

Tel. 035-6931109

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

en nog veel meer. Stichts End 28 
Ankeveen, Tel: 035-6560059, 

@: info@harrit.eu

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

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

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg 
106, Ned. Den Berg. 0294-

251451.

Niets leuker dan muziek 
die je zelf kan maken!

Gitaarles Tatakh Huismans 
Kortenhoef www.tatakh.nl 

06-24683096

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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

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

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

035-6566623

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

Bel voor informatie 035-6562178 

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

maatwerk. Bel 035-7724879

TUINCENTRUM BOSSON
heeft weer: groentezaden,
groenteplanten en violen

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

Uitvaartkisten van sloop-
en steigerhout 0618800105

www.karakterkisten.nl

Tuin huren, ca 119m2 in
Ankeveen tel. 0294-412110

Zorg goed voor uw voeten!
VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg

0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht! 

GRATIS Waarde indicatie ?
035 - 656 0235

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Te koop: Jhr. Sixhof 18
Interesse? 06-51489675

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287 

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf info@birkhoffbv.nl

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar

Monteurs en leerling monteurs.
Sollicitaties naar wimboomkens@birkhoffbv.nl

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.

Hoekwoning in een compleet nieuw jasje!
Deze woning met fraai uitzicht op de H+K polder is in 
2018 smaakvol gemoderniseerd met gebruik van hoogw. 
materialen. Werkelijk alles is aangepakt. Door omstandigh. 
is de woning slechts 3 mnd. bewoond geweest. Achtertuin 
op het westen. Vraagprijs € 375.000 k.k. 

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

VTE makelaars o.g.                  
Frans Halslaan 5, 1231 BA Loosdrecht                      
035-888 33 77  www.vte-makelaars.nl

Veenderij 23, Nederhorst den Berg

Als je de woonkamer van deze goed verzorgde woning bin-
nenkomt, heb je gelijk een “wow” gevoel! Wat een ruimte 
en wat een licht. Dit licht komt door de kamerbrede licht-
straat in het uitgeb. deel van de kamer en door de achter-
pui met de opensl. deuren. Hierdoor kun je in het vroege 
voorjaar met de tuindeuren open al gauw het lentegevoel 
opsnuiven. Verdere info op onze website.

Vraagprijs € 300.000 k.k. 

NIEUW

NIEUW

P. de Hooghlaan 2, Nederhorst den Berg

Fout Duurzame 
Week
In het artikel ‘Nieuws van-
uit B&W van vorige week is 
bij de alinea over Duurzame 
Week een foutje geslopen. Er 
staat dat mensen op vrijdag 
30 maart compost kunnen in-
leveren op de gemeentewerf,. 
Dat is niet waar, want mensen 
kunnen op zaterdag 30 maart 
een gratis zak compost opha-
len op de gemeentewerf. Ook 
kunnen ze een tuintegel of 
andere tuinverharding inrui-
len voor 3 gratis plantjes. Het 
volledige programma van de 
Duurzame Week staat deze 
week op de gemeentepagina

Programma GooiTV

Vanaf 28 maart zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals de Landelijke 
Opschoondag in Muiderberg en het Perzisch Nieuwjaar. 
- Ruud Bochardt kijkt in In Derde Termijn terug op het 
werkbezoek van de Commissaris van de Koning aan onder 
andere Wijdemeren en kijkt vooruit naar de kustvisie. - Er 
is het gesprek met de burgemeester van Hilversum,Pieter 
Broertjes.
GooiTV is te zien bij o.a. Ziggo (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen op gooitv.nl.
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Politiek

WIJDEMEREN- Het is niet uitge-
sloten dat wethouder De Kloet 
het voorstel voor een krediet 
voor het bouwplan Achtererf 
aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 
zal terugtrekken. Bijna alle po-
litieke partijen vonden het een 
stap te vroeg.

Door: Herman Stuijver

Wethouder Jan- Jaap de Kloet 
vroeg aan de commissie Ruimte 
en Economie om een voorbe-
reidingskrediet van € 106.550 
om een woningbouwplan 
aan de Achtererf op te zetten. 
Achtererf is het gebied tus-
sen de lintbebouwing aan de 
Nieuw-Loosdrechtsedijk en de 
wijk Hallinckveld, waar de drie 
eigenaren een woningbouwplan 
van ca. 35 woningen willen ont-
wikkelen. Het wijkje kan ont-
sloten worden via de Tjalk, over 
gemeentegrond. Inspreker de 
heer Richel van de Sar vond het 
vreemd dat de gemeente geen 
partij is, maar wel wil meebeta-
len aan het stedenbouwkundig 
plan. Namens de eigenaren van 
de Nieuw Loosdrechtsedijk 79-
85 meende hij ook dat het niet 
paste in een agrarisch gebied. 
Bovendien toonde hij aan dat 
de omwonenden niet waren 
betrokken bij dit bouwplan, dat 
nieuw is nadat het vorige plan 
met 29 woningen was afgebla-
zen. Nu zouden 31 woningen 
opeens wel mogelijk zijn? 
Alle politieke partijen zijn in 
principe wel vóór woningbouw 
op deze locatie die goed aansluit 
op de wijk Hallinckveld. De be-
hoefte aan huizen in de vijf dor-
pen is zo groot, die kans moet 
je aangrijpen, is het algehele 
gevoel. 
Echter, er waren twee punten 
van forse kritiek. Op de eerste 
plaats zou de communicatie 
met de inwoners op een hoger 

plan moeten komen. Het vo-
rige project Achtererf uit 2017 
was nota bene opgezet als een 
participatieproject, schamperde 
Alette Zandbergen van De Lo-
kale Partij. Dat had de gemeen-
te niet geëvalueerd. Het was nu 
de hoogste tijd om de Loos-
drechters te betrekken bij deze 
woningbouw. Ook Sandra van 
Rijkom (PvdA/GrL.) vond een 
communicatieplan een ‘must’. 
Daarnaast sloot ze aan bij de 
teksten van andere woordvoer-
ders dat er harde afspraken op 
papier moeten komen over het 
krediet. Van Van Rijkom mag 
Wijdemeren best geld lenen aan 
de projectontwikkelaar, met een 
bankgarantie, echter alleen op 
voorwaarde dat er ‘echte volks-
huisvesting’ uitrolt. Nu vond ze 
15 sociale koopappartementen 
op 6 vrijstaande woningen, 6 
twee-onder-één-kappers en 8 
rijwoningen te mager. Michiel 
van Balen (VVD) vond het kre-
diet ook een stap te ver te gaan, 
het risico is voor Wijdemeren. 
Bovendien zijn er nog eens 
50.000 extra kosten door de in-
huur van een extern adviseur. 
Ook D66 ‘er Nanne Roosen-
schoon had moeite met een niet 
door een bankgarantie afgedekt 
krediet. Namens Dorpsbelan-
gen eiste René Voigt dat de 
wethouder een intentieovereen-
komst opstelt om vast te stellen 
hoe het geld terugkomt. Volgens 
Eric Torsing (CDA) is het stan-
daardpraktijk om van tevoren 
een bouwproject op deze wijze 
financieel te ondersteunen. Hij 
noemde het ‘dienstverlening’. De 
wethouder zei dat het ging om 
een nieuwe methodiek, waarbij 
uiteraard de kosten later wor-
den verhaald op de projectont-
wikkelaar. Het is de vraag of De 
Kloet voor de raadsvergadering 
een overeenkomst zal bereiken. 

Veel kritiek op plan 
Achtererf

																																																			

	

UITNODIGING	

Afscheid	van	bijna	100-jarig	familiebedrijf	Landwaart	

zaterdag	30	maart	van	15.00	–	18.00	uur	
	

Albert	Heijn	Kortenhoef	wordt	per	1	april	a.s.	overgenomen	door	Van	den	Tweel	Groep,	een	
familiebedrijf	uit	Nijkerk	met	o.a.	Albert	Heijn-supermarkten.	

	
Op	30	maart	a.s.	stellen	wij	onze	klanten,	oud-medewerkers,	collega’s	en	belangstellenden		
in	de	gelegenheid	afscheid	van	ons	te	nemen	tijdens	een	receptie	van	15.00	tot	18.00	uur		in	

de	foyer	van	De	Dobber.		
	

U	bent	van	harte	welkom	op	30	maart	en	wij	schudden	u	dan	graag	de	hand!	
	

Peter	en	Johan	Landwaart	

Nog steeds niet uitgepraat over vaarverbindingen

WIJDEMEREN- Na diverse verga-
deringen, rijen met insprekers 
en stapels documenten raken de 
politieke partijen niet uitgepraat 
over een mogelijke vaarver-
binding tussen het Hilversums 
kanaal via de Wijde Blik naar 
de Loosdrechtse plassen. In de 
commissie Ruimte en Economie 
kwam de Nota Reikwijdte en De-
tailniveau Milieu Effect Rappor-
tage nogmaals aan de orde. En 
het wordt geen hamerstuk voor 
de komende gemeenteraad.

Door: Herman Stuijver

De nota is een uitgebreid do-
cument dat bedoeld is om het 
‘echte’ MER- rapport voor te be-
reiden. Daarin worden diverse 
varianten onderzocht. Het doel 
is om een kortere vaarverbin-
ding voor de recreatiebootjes 
aan te leggen. Daarbij wordt ge-
keken naar de natuur, de drink-
waterfunctie, of het doel bereikt 
wordt, de beleving voor omwo-
nenden en de investeringskos-
ten. Uiteindelijk bleven er vier 
varianten over, waarbij die langs 
de Horndijk/ Veendijk op het 
meeste verzet stuit (LV3). Voorts 
een vanaf het Moleneind langs 
de Horndijk (VT2), een via de 
Vecht (doorsteek Terra Nova) en 

die via ’t Hol naar de Vuntusplas. 
Ook blijft er een optie waarbij 
alleen de bestaande knelpunten 
worden opgelost.

Amendement
Wat Eric Torsing (CDA) betreft, 
was er al voldoende gezegd. Hij 
was akkoord met deze nota en 
zei dat iedereen nog volop gele-
genheid had in een latere fase te 
reageren. VVD ‘er Michiel van 
Balen had z’n bedenkingen. Hij 
wees op de maatschappelijke 
weerstand tegen de verbinding 
langs de Horndijk. Bovendien 
meende hij dat bij de kosten-ba-
tenanalyse te weinig aandacht 
was voor de kosten. Volgens 
hem zouden de plassen weleens 
te vol kunnen worden, je kon nu 
al op drukke dagen van dek op 
dek springen. Sandra van Rij-
kom (PvdA/ GrL.) kondigde een 
amendement aan om alsnog de 
LV3- variant (langs de Horndijk- 
red.) niet op te nemen. Die wijzi-
ging wordt ondersteund door De 
Lokale Partij, zei Alette Zandber-
gen. Michiel van Balen wilde ook 
graag dat een zuidelijke route 
alsnog zou worden onderzocht. 
“Baat het niet, dan schaadt het 
niet”, was zijn argumentatie.
Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
wees erop dat het zuidelijke al-

ternatief buiten het gebied van 
de Oostelijke Vechtplassen valt. 
Tenslotte is de gewenste vaarver-
binding een onderdeel van het 
Gebiedsakkoord waarvoor gel-
den uit Brussel komen om elders 
beschadigde natuur te compen-
seren. “Bij dit gebied hebben we 
geen aanspraak op die gelden.” 
Hij deed de suggestie om de zui-
delijke verbinding als los project 
op te zetten. Mevrouw Van Rij-
kom vroeg om in het rapport 
ook duidelijk aan te geven wat de 
verschillen zijn tussen fluisterbo-
ten en reguliere boten. Waarop 
De Kloet antwoordde dat het 
zgn. ‘vaarregime’ wordt meege-
nomen in de MER. 

Zorgvuldig
Hij voegde eraan toe dat ‘alle 
redelijke alternatieven’ waren 
besproken en dat het rapport ge-
fundeerd was. Dat ook de belan-
gen van de omwonenden waren 
meegewogen. Hij was niet bereid 
om op voorhand al de variant 
van de Horndijk af te wijzen. 
In het vervolg van de procedu-
re komt het definitieve MER- 
rapport weer terug bij de raad. 
Dan kan iedereen mondeling of 
schriftelijk nog een keer zijn of 
haar zegje doen. 
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60+ Beweegweek Wijdemeren

Van 8 t/m 14 april vindt voor de vierde keer de 60+ Beweegweek plaats in Wijdemeren. U kan tijdens deze 
week gratis deelnemen aan 87 activiteiten. Kies een beweegmoment, meldt u aan en kom vrijblijvend 
kennismaken! Ook de activiteiten in Loosdrecht bekijken? Kijk voor het overzicht op 
www.teamsportservice.nl/gooi (onder het kopje ‘Voor Jou’, ’60-plussers’). 

Hulp nodig bij het kiezen van een sport- of beweegactiviteit? Neem dan vrijblijvend contact op met de 60+ 
Beweegcoach van de gemeente Wijdemeren: Beppie van de Bunt via b.vandebunt@inovum.nl,  035 58 88
218 of 06 31 595 847.

KORTENHOEF 
Datum Tijd Activiteit

Maandag
8 april

08.45-09.45 Keep fit, Sporthal de Fuik, Elly de Greef, 06-29501613
10.00-11.15 Hatha Yoga 55+, YogaDebra Body&Mind studio, De Meenthof 

18, Debbie van Westering, 06-20396069, info@yogadebra.nl
12.30-13.30 Nordic Walking, Elly de Greef, 06-29501613
13.30-14.30 Seniorenfitness, Fysio Inovum, Veenstaete, Oudergaarde 1, 

Johanna Schuurman, 035-5888492, fysio@inovum.nl
19.00-20.00 Keep fit, Sporthal de Fuik, Elly de Greef, 06-29501613
19.10-20.00 Basis Conditie Opbouw, St. Buro Sport, Sporthal de Fuik (zij-

ingang), Zuidsingel 60, Raimon Knip, info@stichtingburosport.nl
20.00-21.30 Volleybal (recreanten), Odis Volleybalvereniging, Sporthal de 

Fuik, Ger van Kooten, bestuur@odis.nl

Dinsdag 
9 april

09.00-10.00 Seniorenfitness, Fysio Inovum (zie hierboven).
09.45-10.45 Meer bewegen voor Ouderen, Veenstaete, ingang West, 3 

hoog, Elly de Greef, 06-29501613
11.30-12.30 Bodyshape, Sporthal de Fuik, Elly de Greef, 06-29501613
13.30-14.30 Nordic Walking, Elly de Greef, 06-29501613
13.30-14.30 Seniorenfitness, Fysio Inovum, (zie hierboven).

Woensdag 
10 april

08.45-09.45 Pilates, Fysio Inovum, (zie hierboven)
09.00-10.00 Iedereen in beweging, St. Buro Sport, (zie hierboven).
10.00-11.00 Pilates, Fysio Inovum, (zie hierboven)

Donderdag 
11 april

09.00-10.00
Seniorenfitness, Fysio Inovum, (zie hierboven).13.30-14.30

Vrijdag 
12 april

09.00-10.00
09.00-10.15 Yin Yoga, YogaDebra Body&Mind studio (zie hierboven).
11.00-12.00 Groepsles Oefentherapie Cesar, Meenthof 16, Anne Krijnen, 

06-11312252
Za. 13 april 09.00-10.00 Nordic Walking, Elly de Greef, 06-29501613
Zo. 14 april 10.00-11.15 Yin Yoga, YogaDebra Body&Mind studio (zie hierboven).
Elke dag in de week:

8 t/m 12 
april

14.30-16.30 Inloopfitness, Fysio Inovum, Veenstaete, Oudergaarde 1, 
afspraak maken: Johanna Schuurman, 035-5888492

8 t/m 13 
april

ochtenden & 
ma-, di-,  do-
avond

Slender You bewegingsbanken, Slender You Studio, Meenthof 
1, 035-6566113

 

’S GRAVELAND
Datum Tijd Activiteit

Wo. 
10 april 09.15-10.15 Zorg voor Bewegen, Sporten in de buitenlucht. 

Natuurmonumenten Bezoekerscentrum Parkeerplaats, Susanne 
Renkema, 06-25308201, s.renkema@planet.nlVr. 12 april 10.30-11.30

 

ANKEVEEN
Datum Tijd Activiteit
Di. 9 april 14.00-16.00 Jeu de Boules, ASV Petanque ‘91, 

Stichts End, achter het parkeerterrein, Elly Wilhelmus, 035-
6561826, gfm.wilhelmus@ziggo.nl

Do. 11
april

19.30-21.30
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NEDERHORST DEN BERG 
Datum Tijd Activiteit
Maandag

8 april

10.00-11.00 Tennisles, Tennisvereniging Nederhorst, Platanenlaan 5, Trienke 
Stellema, 0294-295815 secretaris@tvnederhorst.nl

20.30-21.30 Pilates, Sportlokaal, Reeweg 12-3,  Yvonne van Schaik, 0294-
254490

Woensdag 
10 april

09.00-10.00
11.00-12.00 Senior Fit, Sportlokaal, (zie hierboven).
20.00-21.00 Yin Yoga,  Sportlokaal, (zie hierboven).
20.00-22.00 Badminton, De Blijkklappers,  Sporthal De Blijk, Blijklaan 1, 

Henny Booij,  0294-253083
Donderdag

11 april
14.00-14.40 Bewegen voor Ouderen, Therapie Practicum, De Bergplaats, 

Martie Hansen, 0294-253838
Vr.12 april 09.00-10.00 Pilates, Sportlokaal (zie hierboven).
Elke dag in de week:

8 t/m 12 
april

08.30-13.00 Slenderen of Fitness, Blue Zone Vitaliteit, Meerhoekweg 10, 
Sanny Gillissen, 06-51852827

																																																			

	

Nieuwe	openingstijden	Albert	Heijn	

Binnenkort	gaan	onze	openingstijden	veranderen.	
Vanaf	1	april	zijn	wij	van	maandag	tot	en	met	zaterdag	
van	8:00	–	21:00	uur	open	om	U	nog	beter	van	dienst	
te	kunnen	zijn.	

Albert	Heijn	Kortenhoef	
	

   LEZERS SCHRIJVEN.....

Varen over het Loenderveen
Op een dinsdagavond stapte ik op de fiets op weg naar het 
gemeentehuis. Ik was nieuwsgierig naar de voortgang van 
de plannen voor een nieuwe vaarverbinding en daar stond 
iets van op de agenda. Inspreken mocht niet meer, dat mocht 
alleen als er echt iets nieuws te vermelden viel. ‘Iets nieuws, 
nee iets nieuws eh, nou ja eigenlijk wel’, al hortend en stotend 
probeerde ik de griffier een dag tevoren uit te leggen dat ik 
zo graag iets wilde vertellen over waarom een rondje varen 
zo leuk is. Ze aarzelde en beloofde terug te bellen. Dinsdag-
ochtend ging de telefoon, het mocht niet. Er was al zoveel 
ingesproken, zei de griffier. Ik wilde nog zeggen ‘ja maar niet 
over iets leuks!’ maar ik hield mijn mond. ‘U kunt natuurlijk 
wel komen’ zei de griffier. Het klonk zelfs een beetje alsof ze het 
toch gezellig zou vinden als ik in ieder geval zou komen. ‘Dat 
doe ik’ zei ik, ‘ik kom vanavond’. 
Al dagdromend stapte ik de raadszaal binnen, varen over het 
Loenderveen… vaak halve wind denk ik, of misschien wel 
ruim naar Kortenhoef.  Binnen zag ik de kring met de fracties 
in het midden van de zaal. Langs de kanten de belangstellen-
den voor de verschillende agendapunten, wat ambtenaren, de 
pers en aan één kant werd de zaal bezet door zo’n vijftiental 
bewoners van de Horndijk. Het agendapunt over de vaarver-
binding stond vrijwel bovenaan. Het ging om het vaststellen 
van de notitie reikwijdte en detailniveau. Oftewel, er werd een 
stapje uit het hele proces doorgesproken. Zo hoort dat ook, we 
leven in een democratie. Voor de goede orde: we zijn bij het 
stapje ‘onderzoek’: De vraag is of we het eens kunnen worden 
over de opzet (een uitvoerig verhaal van vele kantjes) van een 

onderzoek naar de effecten voor het milieu bij de verschillende 
varianten van de route. 
Eigenlijk was het een soort conceptvraag:  oftewel een vraag 
die later, over een week of wat, nog een keer wordt herhaald. 
Het kwam er op neer dat de wethouder werd doorgezaagd 
over de opzet van het onderzoek naar de verschillende alter-
natieven. De eerste vroeg of het onderzoek wel breed genoeg 
was opgezet, de tweede vroeg of er niet andere routes onder-
zocht konden gaan worden en de derde kondigde dreigend een 
amendement aan als er niet een onderdeel op voorhand werd 
geschrapt. 
Ik dacht aan vroeger. Aan de keer dat ik heel hard voor een 
proefwerk Duits had geleerd en tegen mijn vader zei: Over-
hoor me maar, ik weet alles. Waarop mijn vader om mij te 
plagen twee hoofdstukken oversloeg. Alsof het allemaal niet 
erg genoeg was kwam er nog een tweede ronde. Echter, van 
verdieping was geen sprake. ‘Hoeveel belasting kan een plas 
nog hebben’ werd er geroepen en ‘we kunnen zelfs over de bo-
ten lopen’. Een ander vroeg of het allemaal wel meetbaar was, 
wat heel intelligent klonk maar nog nergens op sloeg. 
De linkerkant van de zaal stond op. Hè, dacht ik, oh! Het is 
voorbij alweer. We waren bij het volgende punt van de agenda 
aangekomen en de Horndijk verliet de zaal. Lichtelijk bezorgd 
ben ik naar huis gefietst. Ik hoop het al zo lang, zo’n extra 
rondje. Ik verheug me er op om straks zwaaiend te groeten 
naar de Kortenhoevers. Zo’n rondje varen gaat om samenle-
ven, verbinden. In onze omgeving is verbinding via het water 
heel natuurlijk. Straks welteverstaan, want we zijn bij onder-
zoek.
    Tries Scherpel, Oud Loosdrecht.

   LEZERS SCHRIJVEN.....

Armoede in Wijdemeren
Met belangstelling lazen wij het artikel in dit 
blad van 20 maart over armoede in Wijde-
meren. Hoe rijk ons land ook is: er zijn altijd 
mensen die het om wat voor reden dan ook 
(tijdelijk) niet zelfstandig redden. Het is fijn 
dat wij een maatschappij hebben die voor hen 
zorgt en Wijdemeren is een gemeente die daar 
gelukkig heel actief mee bezig is.
Toch zijn er nog situaties waarbij ook die 
mensen buiten de boot vallen. Voor de kinde-
ren uit die groep zetten wij, Stichting Leergeld 
Hilversum Wijdemeren, ons in. Dat doen we 
overigens in nauw overleg en samenwerking 
met de gemeente.
Leergeld helpt kinderen tussen 4 en 18 jaar 
deel te nemen in de maatschappij. Denk hier-
bij aan schoolreisjes, sport, cultuur, een fiets, 
een computer, zwemlessen en andere voorzie-
ningen die zorgen dat het kind mee kan doen 
met zijn klas- en leeftijdsgenoten. Wij komen 
bij de gezinnen thuis en helpen altijd in natura 

zodat we weten dat de hulp ook echt bij het 
kind terecht komt.
Ons motto is “Alle kinderen mogen meedoen”. 
Kinderen kunnen nooit verantwoordelijk 
gehouden worden voor de omstandigheden 
waarin zij terecht komen. Wij bieden hen 
kansen om deel te nemen aan binnen- en 
buitenschoolse activiteiten. Zij hebben zo een 
springplank waardoor ze opbloeien, kennis en 
vaardigheden ontwikkelen en meer eigenwaar-
de krijgen.
In Nederland zijn inmiddels meer dat honderd 
Leergeldstichtingen actief die elk hun eigen 
gemeente(n) bestrijken. Zij werven ook zoveel  
mogelijk lokaal hun fondsen zodat voor dona-
teurs duidelijk is waar hun geld naar toe gaat. 
Doordat Leergeld zoveel mogelijk met vrijwil-
ligers werkt kunnen de kosten laag gehouden 
worden en gaat dus een zo groot mogelijk 
deel van onze baten naar de kinderen. Meer 
informatie over Stichting Leergeld Hilversum 
Wijdemeren en onze contactgegevens vindt u 
op onze site www.leergeldhw.nl.

Bingo in ons 
eigen honk
Op zaterdagavond 30 maart or-
ganiseert de Nederlands Gere-
formeerde Kerk van Loosdrecht 
een gezellige bingoavond.

Er zullen meerdere speelron-
den worden gespeeld en er zijn 
prachtige prijzen te winnen. De 
bingo begint om 20.00 uur en 
zal plaats vinden in onze activi-
teitenruimte ‘Ons Eigen Honk’. 
Vanaf 19.30 uur bent u van har-
te welkom voor een lekkere kop 
koffie of thee.

De activiteitenruimte Ons Eigen 
Honk en het kerkgebouw vindt 
u aan de Oud-Loosdrechtsedijk 
124, 1231 ND te Loosdrecht.
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Samenleving

In Memoriam Henk Stuyver Adieu President 

Op 17 februari 2010 riepen wij, de 
Horstermeerbewoners, de Republiek 
Horstermeer uit, met onze eigen pre-
sident: H.W. Stuyver AA. Hij heeft ont-
zettend veel voor de Horstermeer be-
tekend met zijn kennis over de polder. 
Mede dankzij hem, de leider van het 
actiecomité, zijn de meest verschrik-
kelijke plannen van provincie Noord- 
Holland en Natuurmonumenten niet 
doorgezet. Beloond en bekroond met 
een Koninklijk lintje (mede) voor zijn 
inzet tijdens deze periode van verzet. 
Wij wensen zijn vrouw Betsy én zijn 
kinderen en kleinkinderen heel veel 
sterkte toe in deze periode van rouw.

KORTENHOEF- Op basisschool 
De Regenboog zijn de leerlin-
gen van Prisma-groepen 5/6 
en 7 bezig met een project over 
werk, geld en handel.  Roos, 
Mijntje en Tess hebben elk een 
eigen onderneming opgericht.

Door: Herman Stuijver

“Ja, wij wilden de uitdaging 
aangaan om een eigen bedrijfje 
op te zetten”, vertelt Roos. Elk 
kind kreeg een microkrediet 
van 10 euro om een goede start 
te maken. Maar Roos ontdekte 
al gauw dat ze eerst meer geld 
moet hebben om haar handel 
op te zetten. Ze wil namelijk 
knuffeldieren verkopen, maar 
als je die bestelt via AliBaba 
kost het een paar centen, alleen 
al de verzendkosten. Daarom 

probeert ze een beginkapitaal 
te verwerven met koffie en thee. 
Daarnaast wil ze klasgenoten 
fotograferen voor een klei-
ne vergoeding. Haar favoriete 
knuffeldier is de tijger. Aan de 
commerciële actie is namelijk 
ook een goed doel verbonden. 
Roos zet zich in voor bedreigde 
dieren. Haar website heet: ani-
mals4animals.com. 
Mijntje heeft een Instagram- 
account met de raadselachtige 
naam Ticanola, hetgeen is op-
gebouwd uit Tinkerbell, car-
rousel, Noga en Laren. Mijntje 
is namelijk gek op paarden. Ze 
gaat tegen een vergoeding re-
views schrijven over paarden-
producten. Wie haar een foto 
plus wat gegevens zendt over 
laarzen, dekens, spray, halsters, 
en dergelijke krijgt per om-

gaande een beoordeling van het 
product. 
De handel die Tess wil verko-
pen, is van een totaal andere 
aard. Zij gaat rompertjes, baby-
pakjes, voorzien van leuke tek-
sten. Ze koopt een stapel rom-
pers bij Zeeman en bewerkt ze 
vervolgens met tekst met een 
textielstift, watervast. Ze heeft 

al een paar ideeën: ‘Ik ben de 
zon in huis’ of ‘Poepiemon-
ster’.  Uiteraard mag de klant 
ook zelf een tekst bedenken, en 
dat slechts voor € 7, 50. Je vindt 
haar op #rompi_rompertjes. 
Op donderdag 11 april is de 
markt waar iedereen welkom is!

Ondernemers in de dop: Tess, 
Roos en Mijntje (rechts)

Drie ondernemers in de dop

Kort nadat Henk Stuyver zijn 
Koninklijke onderscheiding 
ontving uit handen van bur-
gemeester Ossel is hij op 18 
maart jl. thuis overleden. 

Door: Herman Stuijver

Henk werd op 22 augustus 1944 
geboren. Door hard te studeren 
op de avondschool werkte de 
geboren Ankevener zich op tot 
AA- accountant met een eigen 
kantoor. Hij was niet alleen 
een man van de kille cijfers, 
integendeel, hij wist ook dat er 
mensen betrokken zijn bij fi-
nanciële kwesties. Zijn sociale 
gevoel was groot wat bleek uit 
het feit dat hij zich onder ande-

re sterk maakte voor de positie 
van ouderen, hij was jarenlang 
penningmeester van de Katho-
lieke Bond voor Ouderen. Ook 
bij het plaatselijke CDA toonde 
hij zich een voorvechter voor 
de onderkant van de samen-
leving. Henk Stuyver deinsde 
niet terug voor een doortasten-
de aanpak. Als president van de 
Republiek Horstermeer ging 
hij de confrontatie aan met de 
provinciebestuurders om het 
plas-drasbeleid in de polder 
te bestrijden. Maatschappelijk 
was Henk verbonden met tal 
van verenigingen en besturen: 
de biljarters van ’t Centrum in 
Ankeveen, de parochiebestu-
ren van de St. Antonius en OLV 

Hemelvaart en de Vrienden 
van Antonius. Daarnaast was 
hij medeoprichter van ASV’65 
(voetbal) en carnavalsclub de 
Schuimlikkers. In 1992 was hij 
zelfs Prins Henk-I. 
Henk was 42 jaar getrouwd 
met zijn geliefde Betsy. Hij laat 
zijn dochters Isabel, Esther 
met partner Martijn, en zoon 
Patrick met zijn vrouw Linda 
na. Plus vijf kleindochters en 
één kleinzoon. Henk Stuyver 
verloor een ongelijke strijd die 
hij dapper en geduldig heeft 
gestreden. Op zondagavond 
was er een laatste groet in Het 
Wapen van Ankeveen. De af-
scheidsdienst en crematie von-
den plaats op dinsdag 26 maart. 

Opvallende flyer alleen voor 
Ankeveners

In de uitgave van dit blad zit een op-
vallende flyer die alleen in Ankeveen 
is ingestoken. Bent u ook benieuwd 
naar de achterkant? Maak dan a.s. 
maandag een rondrit door het dorp 
om de oproep te aanschouwen. 
‘Herinnering , Aan de bewoners van dit 
adres. 
Scheiden van afval in de gemeente 
Wijdemeren is sinds enkele jaren zeer 
succesvol en zo draagt iedere inwoner 
bij aan een gezonder milieu. Maar we 
zijn er nog niet. A.s. maandag wordt 
gestart met de uitlevering van uw 
persoonlijke glaskliko. Samen met 
de kliko’s voor GFT, papier, plastic en 
restafval maakt dit uw milieustraat 
compleet.
Het is mogelijk dat u geen prijs stelt op 
een persoonlijke glaskliko en u uw af-
valglas deponeert in de containers die 
op strategische plekken in de gemeente 
zijn geplaatst. In dit geval dan verzoe-
ken we u om deze brief met de achter-
kant duidelijk zichtbaar a.s. maandag 
aan de openbare weg op te hangen. 
Alle dank voor uw medewerking.’
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De smaak van Friesland! 
Suikerbrood 

€ 2,86
 

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

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

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

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Adverteren: weekbladwijdemeren.nl

Coffee Break bij ID Makelaars 
tijdens NVM Open Huizen Dag
Op zaterdag 30 maart vindt 
weer de altijd druk bezochte 
en succesvolle landelijke NVM 
Open Huizen Dag plaats. Tij-
dens die dag kunnen woning-
zoekers zonder afspraak te-
recht bij tal van deelnemende 
woningen. Bent u op zoek naar 
een woning, kijk dan op www.
funda.nl bij welke woningen u 
die dag vrijblijvend kunt bin-
nenlopen. 

ID Makelaars organiseert die-
zelfde dag ook een ‘open huis’ 
in haar fraaie kantoorpand aan 
de Soestdijkerstraatweg 27 te 
Hilversum. Mensen die onder-
weg zijn kunnen bij ID Make-
laars een coffee-stop houden en 
genieten van een gratis over-
heerlijk kopje Italiaanse koffie 
met wat lekkers uit de food-
truck. Tevens is er de mogelijk-
heid om ‘woning’-advies in te 

winnen bij een van de aanwezi-
ge makelaars en de hypotheek 
adviseur. Ook voor meer infor-
matie over het nieuwbouwpro-
ject ‘Jazzkwartier’ in Laren en 
over de laatst beschikbare ap-
partementen bij ‘Het Kompas’ 
te Loosdrecht kunt u die dag bij 
ons terecht. U bent op zaterdag 

30 maart tussen 10.00 en 16.00 
uur van harte welkom bij

ID Makelaars,
Soestdijkerstraatweg 27 te 
Hilversum.
www.idmakelaars.nl 
info@idmakelaars.nl 
tel. 035-6424474

Column van 
de burgemeester

Burgemeester Freek Ossel>

Steeds meer mensen doen een 

beroep op hun gemeente bij aller-

hande, onderlinge meningsverschil-

len, burenruzies en conflicten. Men 

komt er niet meer uit,  is verstrikt 

in elkaars belangen en kan of wil 

elkaar niet meer in de ogen kijken. 

Al dan niet aangespoord door 

advocaten wordt de gemeente 

gesommeerd om te handhaven, 

maatregelen te nemen of extra 

toezicht te houden.

De rijdende rechter is niet voor 

niets een populair programma.

Scheidsrechter

Wijdemeren is daarop beslist geen 

uitzondering. En de gemeente heeft 

ook zeker een taak om waar nodig 

en van toepassing op te treden en 

uitspraken te doen. Dat ‘waar nodig’ 

is het addertje onder het gras. Want 

het lijkt erop dat de gemeente steeds 

meer een scheidsrechter wordt bij uit 

de hand gelopen conflicten tussen 

buren. De lontjes worden korter, de 

fase van ‘uitpraten en overleggen’ ook. 

En dan kan het voorkomen dat kleine 

ergernissen of grensconflicten in een 

mum van tijd uitgroeien tot majeure 

handhavingsgevallen. Ter illustratie: 

in 2018 kreeg de gemeente circa 500 

verzoeken voor controles en handha-

ving tegenover circa 200 in 2017.

Onafhankelijke partij

Op papier is dan de gemeente dikwijls 

verplicht om te handhaven. Wanneer 

en hoe is een kwestie waarbij prioriteit 

en capaciteit ook meewegen. Ik denk 

dat we juist in de fase voorafgaand 

aan de gemeentelijke scheidsrech-

ter nog meer kunnen doen. In een 

vroege fase, gezamenlijk een derde 

onafhankelijke partij inschakelen om te 

bemiddelen kan helpen. Deze (buurt)

bemiddeling, gefaciliteerd door de ge-

meente, blijkt in 2018 van de 16 keer 

een kleine 30% succesvol.  In het jaar 

daarvoor lag dat percentage nog ho-

ger. Het is dus zeker de moeite waard 

om uit te proberen. De gemeente 

Wijdemeren heeft een vaste overeen-

komst met deskundige bemiddelaars. 

Van deze mogelijkheid wordt nog te 

weinig gebruikgemaakt.

Pendelen tussen partijen

Iets wat ik als burgemeester ook 

steeds meer zie is burgerbemid-

deling zonder tussenkomst van de 

gemeente. Een persoon, meestal uit 

de directe omgeving, biedt aan om te 

helpen tot een oplossing te komen. 

Een vertrouwenspersoon die pendelt 

tussen de partijen om tot een redelijk 

compromis te komen. Er zijn in 

Wijdemeren steeds meer inwoners die 

in alle stilte deze rol oppakken. Niet in 

de plaats van maar voorafgaand aan 

en ter voorkoming van een rol van 

de gemeente. Hulde aan deze stille 

burgerhelpers!

Freek Ossel,

Burgemeester Wijdemeren

Naschrift

Mijn tweede oproep naar de bijnamen van 

de inwoners van de dorpen van Wijdeme-

ren heeft wederom reacties opgeroepen. 

Van diverse kanten kreeg ik de bevestiging 

dat  inwoners van Oud-Loosdrecht (en 

volgens sommigen ook Breukeleveen en 

Muyeveld) ‘Knollenvreters’ worden ge-

noemd. Het waren boeren die niet veel te 

makken hadden en dus knollen moesten 

eten. Dat leidt tot de volgende lijst:

Nieuw-Loosdrecht = Theebuiken

Nederhorst den Berg = Bergers

Ankeveen = Waterkippen

’s-Graveland = Stoep ‘zitters’

Kortenhoef = Kraaien

Oud-Loosdrecht, Muyeveld,

Breukeleveen = Knollenvreters

Stille burgerhelpers

Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op

woensdag ons weekblad te bezorgen. 
‘s-Graveland: Noordereinde v.a. Klapbrug ri. Loodijk, Loodijk,

Stichtse Kade en Cannenburgerweg

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

Op woensdag 20 maart waren de verkiezingen 

voor Provinciale Staten en waterschappen.

In Wijdemeren was de opkomst met 63,15% 

voor Provinciale Staten en 60,18% voor het

waterschap hoger dan vier jaar geleden.

De verkiezingsuitslag is te vinden op

www.wijdemeren.nl/verkiezingsuitslag2019. 

  60+ Beweegweek 

Kort

>   Bewonersavond busvervoer 
De provincie Noord-Holland gaat nieuwe 

contracten afsluiten voor het busvervoer. 

Uitgangspunt is dat er vanaf 2021 snellere 

busverbindingen komen met minder haltes. 

De provincie heeft een concept Programma 

van Eisen opgesteld. Wij zijn benieuwd naar 

uw mening. Kom naar de bewonersavond 

op donderdag 28 maart vanaf 19.30 uur in 

het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht).

De opgehaalde meningen worden gebun-

deld en meegestuurd met de gemeentelijke

reactie. Buslijnen 121 en 122 door Loosdrecht 

vallen onder het contract van de provincie 

Utrecht en zijn daarom geen onderwerp van 

gesprek tijdens deze avond. 

>   Onderzoek communicatie
Bent u een kritische inwoner? Doe dan mee 

met het onderzoek naar onze communicatie 

en dienstverlening. Bekijkt u het nieuws van 

de gemeente bijvoorbeeld graag via de web-

site of liever op Facebook? En wat kunnen 

we verbeteren aan Wijdemeren Informeren 

of aan onze digitale nieuwsbrief? Vul de en-

quête in op www.wijdemeren.nl/onderzoek. 

> Woononderzoek Wijdemeren
In de eerste week van april valt bij 2700 

inwoners in de gemeente een woononder-

zoek op de mat. Wijdemeren doet dit onder-

zoek samen met 30 andere gemeenten in de 

Metropoolregio Amsterdam (MRA). Wat is uw 

woonsituatie en hoe ervaart u die? En heeft u 

verhuiswensen? Met deze informatie helpt u 

ons te bepalen waar wij ons als gemeente en 

regio voor moeten inzetten. Het onderzoek 

is anoniem. Doet u mee? U kunt een iPad 

winnen!

>   Brexit Impact Scan

Bent u ondernemer? De Brexit kan gevol-

gen hebben voor de positie van eventuele 

medewerkers uit het Verenigd Koninkrijk 

of voor de handelsafspraken die u, of uw 

partners, hebben gemaakt met leveran-

ciers. Door de Brexit Impact Scan in te 

vullen op www.brexitloket.nl kunt u deze 

onverwachte gevolgen in beeld brengen. 

En wist u dat u een EORI-nummer nodig 

heeft als u handel drijft met het Verenigd 

Koninkrijk? U kunt dit aanvragen bij de 

douane. 

Offi  ciële
bekendmakingen

Van 8 t/m 14 april is de vierde editie 

van de 60+ Beweegweek. Er zijn 

maar liefst 87 gratis sport- en be-

weegactiviteiten in Wijdemeren. 

Van wandelen, yoga, tennis en

circuittraining tot badminton en 

jeu de boules.

Voorafgaand aan de 60+ Beweegweek zijn 

er fitheidstesten in Wijdemeren. Op 6 april 

is de laatste test in Kortenhoef. Er wordt bij 

deze test gekeken naar uithoudingsvermo-

gen, lenigheid, handvaardigheid, reactiesnel-

heid en bloeddruk. U kunt nog meedoen. 

Aanmelden kan bij Eduard van Winsen via

06 53 479 874 of

evanwinsen@teamsportservice.nl.  

Overzicht activiteiten
Een overzicht van de gratis activiteiten 

vindt u op www.teamsportservice.nl/gooi 

(onder het kopje ‘Voor Jou’, ’60-plussers’). 

Liever een schema op papier? Deze vindt 

u verderop in de krant of kunt u ophalen 

in het gemeentehuis en de bibliotheek in 

Loosdrecht, het Sociaal Cultureel Centrum 

en De Bergplaats in Nederhorst den Berg, 

sporthal de Fuik en bloemenwinkel Lobelia 

in Kortenhoef. 

Hulp bij kiezen
Hulp nodig bij het kiezen van een activiteit? 

Dan kunt u terecht bij de 60+ Beweegcoach 

van de gemeente: Beppie van de Bunt via 

b.vandebunt@inovum.nl of 06 31 59 58 47. 

Bij vragen over de 60+ Beweegweek kunt u 

terecht bij Rosanne Hartman via

06 30 63 97 54. 

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

#mooiwijdemeren

@roxana.mitroi13

Op het dorpsplein in Nederhorst 

den Berg kunt u een potje jeu de 

boule spelen. Op initiatief van 

inwoners heeft de gemeente de 

baan aangelegd. Een echt De 

Appelboom-project!

De jeu de boulesbaan ligt naast de mu-

ziektent op het vernieuwde dorpsplein. De 

baan is er al sinds 2013, dankzij het initiatief 

van Gretha Jager: “Sinds die tijd zijn er op 

maandag- en vrijdagmiddag vaste groepen 

van ongeveer twaalf personen waarbij u 

kunt aansluiten om mee te spelen. U kunt 

elke dag gebruikmaken van de baan.” 

Vrij spel op de baan
Ook voor toeristen en recreanten op de 

fiets is het een mooi rustpunt in het dorp. 

“De winkeliers rondom het plein vinden 

de levendigheid op het plein ook fijn. Zij 

lenen u graag een set jeu de bouleballen 

om te spelen. Ophalen kan bij Slagerij Ton 

Vernooij, Chinees restaurant Golden Crown 

en Brasserie Het Spiegelhuys.”

Vrijwilligerswerk
Kijk welke initiatieven er in uw dorp zijn ge-

start en sluit ook aan:

www.deappelboom.nl. Op de website vindt 

u ook vacatures voor vrijwilligerswerk.

Jeu de boulesbaan Nederhorst den Berg

27 maart 2019



wijdemeren.nl/duurzameweek

‘BEFORE 
THE FLOOD’

+ Film: 

Wijdemeren
informeren

ZATERDAG 30 MAART

RUIL EEN TUINTEGEL 
VOOR PLANTJES & GRATIS 
COMPOST

Steeds meer inwoners kiezen voor een 
betegelde tuin, terwijl u met een groene 
tuin wateroverlast voorkomt én de bijen 
en vlinders kunt helpen. In wilde planten 
vinden ze voedsel en hun rupsen kunnen 
er van eten. Kom daarom een tuintegel of 
andere tuinverharding inleveren en ont-
vang in ruil drie (wilde) planten, gekweekt 
door Kas & Co uit Kortenhoef. Wilt u meer 
informatie over het vergroenen van uw tuin 
en de planten die hier het beste bij passen? 
We adviseren u graag. 

Tegelijkertijd willen we u graag bedanken 
voor het gescheiden inzamelen van groen-
te-, fruit- en tuinafval. Daarom kunt u één 
gratis zak compost ophalen. Wees er op 
tijd bij, want op=op.

Tijd: 10.00-14.00 uur

Locatie: Gemeentewerf

De Kwakel 40, Kortenhoef

DUURZAME HUIZENROUTE
Benieuwd welke maatregelen u kunt 
nemen om te komen tot een volledig 
energie-neutraal huis? Bezoek dan het huis 
van Robert. Hij plaatste 60 zonnepanelen, 
installeerde een water/water warmtepomp, 
verving de ramen gedeeltelijk door beter 
geïsoleerd glas en plaatste twee pellet-
kachels voor gezelligheid en warmte. 

Tijd: 10.00-12.00 (vrije inloop)

Locatie: Eilandseweg 29a 

Nederhorst den Berg

MAANDAG 1 APRIL

DUURZAME HUIZENROUTE 
Technicus Vincent werkt al ruim vijfen-
twintig jaar in de warmtepompindustrie 
en verhuisde onlangs binnen Nederhorst 
den Berg. In zijn nieuwe huis installeerde 
hij uiteraard een warmtepomp die zorgt 
voor verwarming en warm water. Isolatie 
is heel belangrijk omdat een warmtepomp 
werkt met lagere temperaturen dan een cv. 
Dus ook daarover kan hij veel tips en tricks 
geven tijdens de rondleiding in zijn woning.

Tijd: 10.00-12.00 uur (vrije inloop)

Locatie: Wilgenlaan 58 

Nederhorst den Berg

WOENSDAG 3 APRIL

WEGGOOIEN? MOOI NIET!
Kapotte laptop, stofzuiger of broodbakma-
chine? Kom langs bij het Repair Café, dan 
kijken we of we jouw kapotte apparaten 
een tweede leven kunnen geven. Goed 
voor de portemonnee én een mooie 
manier om de afvalberg te verkleinen.
Nog vragen over energiebesparing? Je 
kunt er ook speeddaten met een energie-
coach.

Tijd: 14.00-16.00 uur 

Locatie: Achterom achter RK Kerk 

Kerklaan 26, Kortenhoef

DUURZAME HUIZENROUTE 
Technicus Vincent werkt al ruim vijfen-
twintig jaar in de warmtepompindustrie 
en verhuisde onlangs binnen Nederhorst 
den Berg. In zijn nieuwe huis installeerde 
hij uiteraard een warmtepomp die zorgt 
voor verwarming en warm water. Isolatie 
is heel belangrijk omdat een warmtepomp 
werkt met lagere temperaturen dan een cv. 
Dus ook daarover kan hij veel tips en tricks 
geven tijdens de rondleiding in zijn woning.

Tijd: 10.00-12.00 uur (vrije inloop)

Locatie: Wilgenlaan 58 

Nederhorst den Berg

DONDERDAG 4 APRIL

SPEEDDATE MET
ENERGIECOACH
Heeft u vragen over de huidige energie-
staat van uw woning? Of wilt u weten wat  
u kunt doen aan isolatie, ventilatie, ener-
gieverbruik… Kom langs voor een speed-
datesessie met energiecoaches Christien 
Pennings en Ulrike de Jong.  

Tijd: 15.00-17.00 uur

Locatie: Bibliotheek Gooi en Meer

Tjalk 41, Loosdrecht 

INFORMATIEAVOND 
COLLECTIEF ZONNEPROJECT

Geen zonnepanelen 
op uw eigen dak? 
Doe dan mee met de 
collectieve zonne-
panelen op sporthal 
de Fuik en scouting 

Klaas Toxopeus in Kortenhoef. Investeren 
in lokaal opgewekte, 100% groene, stroom. 
We vertellen u graag meer over het project 
en de groene én fi nanciële voordelen. 

Tijd: 20.00-21.30 uur 

Locatie: Dirks Sportcafé

Zuidsingel 56, Kortenhoef

VRIJDAG 5 APRIL

HOE ORGANISEREN BEWO-
NERS DE ENERGIETRANSITIE? 
De energiecoöperatie Wijdemeren is een 
initiatief van bewoners, die de hele lokale 
samenleving willen mobiliseren om de 
energietransitie goed te organiseren. 
Een platform om krachten te bundelen 
en als collectief te communiceren met 
ondernemers, overheid en maatschappe-
lijke organisaties. Dat is lokale democratie. 
Kom en praat mee over hoe bewoners dat 
kunnen organiseren. 

Tijd: 13.30-17.00 uur

Locatie: Gemeentehuis Wijdemeren 

Rading 1, Loosdrecht

LEZING DUURZAAMHEID EN 
MONUMENTEN

“Als een eeuwenoud pand duurzaam kan, 
dan kan het toch overal?” De Groene 
Grachten, adviseur verduurzamen histori-
sche gebouwen, geeft een lezing waarin ze 
kansen voor monumenten bespreken op 
gebied van isolatie, ventilatie, verwarming, 
elektra, water en groen. Ze vertellen meer 
over technische, juridische, fi nanciële  en 
organisatorische aspecten. 
Een gemeentelijk ambtenaar is aanwezig 
om de specifi eke mogelijkheden voor uw 
woning te bespreken. Aanmelden via 
www.wijdemeren.nl.  

Tijd: 20.00-21.30 uur

Locatie: De Oude School

Kortenhoefsedijk 145, Kortenhoef

DINSDAG 2 APRIL

DUURZAME HUIZENROUTE
In 2013 kocht Rob zijn woning en ging aan 
de slag met de verbouwing. Hij verving en 
isoleerde het dak, isoleerde de spouwmu-
ren en de vloer, plaatste vloerverwarming 
en HR++ glas. Ook zette hij een glazen 
pui op het zuidoosten waardoor hij op 
een zonnig winterdag nauwelijks verwar-
ming nodig heeft. Verder plaatste Rob een 
warmtepomp in de woonkamer die zorgt 
voor verwarming in de winter en koeling 
in de zomer. Rob is energiecoach en kan 
je tijdens de rondleiding helpen met al je 
energievraagstukken.  

Tijd: 10.00-12.00 uur (vrije inloop)

Locatie: Overmeerseweg 85

Nederhorst den Berg

ACTIE HONDENPOEP:
MIJN BAAS RUIMT OP!

Hondenpoep is niet 
alleen één van de 
grootste ergernissen 
van onze inwoners, 
het is ook nog eens 
erg vervuilend voor 
het milieu. Help mee 
hondenbaasjes op 

een ludieke wijze te bewegen de honden-
poep op te ruimen. Dit is een initiatief van 
De Appelboom. 

Tijd: 13.00-14.00 uur

Locatie: Godelindehof, Loosdrecht

DUURZAAMHEIDSCAFÉ 
& VRAAGGESPREK 
WETHOUDER BOERMANS

Ik duurzaam, jij duurzaam, wij duurzaam? 
Deze avond staat in het teken van vragen 
en kwesties zoals: Wat houdt duurzaam-
heid nu eigenlijk in? Is een duurzamer le-
ven een ‘beperking’ of juist ‘verrijking ‘ van 
je leven? En wat kun je concreet doen? 
De avond wordt geleid door fi losofe en pu-
bliciste, Annette van der Elst. Zij gaat ook in 
gesprek met wethouder Joost Boermans, 
want wat doet de gemeente eigenlijk en 
wat zijn de plannen voor de toekomst? 
We eindigen de avond met de fi lm ‘Before 
the fl ood’. Aanmelden: www.wijdemeren.nl.

Tijd: vanaf 19.30 uur 

Locatie: De Blinker - Cultureel Centrum 

Parklaan 5, Kortenhoef

ZATERDAG  6 APRIL

WIJDEMEREN CIRCULAIR.
MEER DAN RECYCLEN
Wist u dat circulaire economie, waarin 
producten en grondstoff en maximaal 
hergebruikt worden, ook leuk kan zijn? 
Er zijn, naast afval scheiden, nog veel meer 
aspecten rond circulariteit. Klaske Postma, 
industrieel product ontwerper, neemt u 
mee langs de kansen en mogelijkheden.
Ze doet dit samen met kringloopwinkel 
Vide, de weggeefwinkel, de bibliotheek,
het repaircafé en de GAD. 

Benieuwd hoe u uw hoeveelheid afval kunt 
verminderen of uw afval op een goede 
manier kunt scheiden? Kom dan langs bij 
de GAD-afvalcoach. 

Tijd: 10.30-11.30 uur

Locatie: Bibliotheek Gooi en Meer

Tjalk 41, Loosdrecht

OPEN DAG / INFORMATIEDAG 
LANDGOED DE RADING 
Het is lente! En dat betekent dat u bij 
CSA-Tuinderij LandinZicht terecht kunt 
voor een nieuw seizoen zelfoogst van 
groenten en bloemen. Ook is er een markt 
met onder meer biologische zuivel, eieren, 
honing en bloemen. U kunt meer informa-
tie krijgen over duurzaam ondernemen en 
over groene stroom van onze energieco-
operatie. Er is een energiecoach aanwezig 
en voor de kinderen is er een heuse ener-
gieles met activiteiten en knutselprojecten.  

Tijd: 11.00-17.00 uur

Locatie: Landgoed De Rading

Rading 1b, Loosdrecht

EEN WEEK VOL LEZINGEN, ACTIES EN WORKSHOPS



>  Aangevraagde omgevings-

vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 7: plaatsen golfbreker (11.03.19)

Kortenhoef
- Emmaweg 30: uitbreiden woning (11.03.19)

- Emmaweg 34a: wijzigen constructie (13.03.19)

- Moleneind 45: handelingen met gevolgen voor 

   beschermde plant- en diersoorten (15.03.19)

Loosdrecht
- Larixlaan 20: kappen conifeer (18.03.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 129: renoveren en uitbreiden 

   woning (10.03.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 143: bouwen recreatiewoning 

   met bijgebouw (19.03.19)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 149: uitbreiden woning (08.03.19)

- Uiterdijksehof 1 t/m 31 (oneven), 10 t/m 24 en 56 t/m 62 

   (even): dakrenovatie 30 woningen (18.03.19)

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

U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 

aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-

ningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- Berkenlaan 19: intern wijzigen constructie (19.03.19)

- Golfslag 38: plaatsen dakkapel (11.03.19)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 115: uitbreiden loods (19.03.19)

- Voorstraat ter hoogte van 7: afwijken van bestemmings-

   plan voor Lentespektakel 2019 (15.03.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

’s-Graveland
- Zuidereinde 132 plaatsen van dakopbouw

- Zuidereinde 206: plaatsen dakraam, zonnepanelen en 

   deur

>  Bekendmaking wet geluid-

hinder
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

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

en artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende 

bekend:

In procedure is het vast te stellen bestemmingsplan 

Beukenhof in Wijdemeren. Dit bestemmingsplan richt 

zich op modernisering en herontwikkeling van het 

woon-zorgcentrum aan de Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 

in Loosdrecht. 

Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluids-

zone van de Nieuw-Loosdrechtsedijk. Het woon-zorg-

centrum Beukenhof zal vanwege het verkeer op de 

Nieuw-Loosdrechtsedijk een hogere geluidsbelasting 

ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde genoemd 

in de Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden. 

Burgemeester en wethouders hebben op 24 oktober 

2018 overeenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder 

in ontwerp besloten voor deze woning hogere waarden 

vast te stellen. 

De relevante stukken hebben zes weken ter inzage 

gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend ten aanzien 

van de ontwerpbeschikking.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de betref-

fende hogere waarden definitief vast te stellen.

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

28 maart 2019 gedurende zes weken, gezamenlijk met 

het bestemmingsplan, ter inzage. U kunt de stukken 

inzien in het gemeentehuis, Rading 1 te Loosdrecht, op 

werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur. Desgewenst kan een 

mondelinge toelichting worden gegeven op het besluit. 

Hiervoor kunt u een afspraak maken via het secretariaat 

Fysiek Domein, telefoonnummer (035) 65 59 557.

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

king kunnen hiertegen in beroep gaan eventueel in com-

binatie met een verzoek tot een voorlopige voorziening. 

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

dat de vaststelling van het bestemmingsplan Beukenhof is 

bekend gemaakt.

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

- belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht 

   tegen het ontwerp van de beschikking;

- de wettelijke adviseurs die advies hebben uitgebracht 

   over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijziging-

   en in de definitieve beschikking ten opzichte van de  

   ontwerpbeschikking;

- belanghebbenden bij wie redelijkerwijs niet kan worden 

   verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht 

   tegen de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Raad 

van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage.  Voor behandeling van uw 

beroep moet u griffierechten betalen. De kosten van deze 

griffierechten kunt u opvragen via telefoonnummer

(070) 42 64 426.

>  Ontwerpbesluit omgevings-

vergunning voor het uitbreiden 

van een landhuis op Leeuwen-

laan 12, ‘s-Graveland 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijde-

meren maken bekend dat zij voornemens zijn om met 

toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbrei-

den van een landhuis op Leeuwenlaan 12 in ’s-Graveland. 

Voor deze omgevingsvergunning wordt afgeweken van 

het bestemmingsplan ‘Kern ’s-Graveland en landgoe-

deren’. De afwijking betreft het maken van een uitbouw 

buiten het bouwvlak aan het bestaande landhuis.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning liggen vanaf 

28 maart 2019 gedurende

zes weken ter inzage. De omgevingsvergunning is 

digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.

nl met identificatienummer NL.IMRO.1696.OVLeeu-

wenln122019-on00. Voor meer informatie over deze 

aanvraag kunt u een mail sturen aan info@wijdemeren.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen het 

ontwerpbesluit een schriftelijke

zienswijze worden ingediend bij het college van burge-

meester en wethouders, Postbus 190,

1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een mondelinge 

zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een afspraak maken 

via het secretariaat Fysiek Domein, telefoonnummer (035) 

65 59 557.

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Kortenhoef
- Oranje Comité, Zuidsingel 54-56 (Sporthal De Fuik), 

   Oranjepop op 20 april 2019 (14.03.18)

- Willem de Kwant jr Ankeveen, Parklaan, meerjarenver

   gunning kermis april 2019-2023 (21.03.19) 

Loosdrecht
- De Vries en Verburg Bouw BV, Veendijk 20-21, onthef-

   fing geluidhinder voor werkzaamheden gedurende 

   één avond en aansluitende nacht in week 13 van 2019 

   (14.03.18)

- VOF Weijer, parkeerterrein ’t Jagerspaadje, ontheffing 

   plaatsen woon- en kermiswagens van 15 april tot en 

   met 1 mei (20.03.19)

- Melissen, terrein aan de Tjalk, kermis van 3 tot en met

   7 april 2019 (21.03.19)

U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzendda-

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

Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebben-

den kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemoti-

veerd bezwaarschrift indienen bij degene die het besluit 

genomen heeft. 

>  Meldingen APV en Bijzondere 

Wetten

Loosdrecht
- Nederlands Gereformeerde Kerk, Oud-Loosdrechtsedijk 

   124A, bingo op 30 maart 2019

- Stichting HAMIN, Eikenlaan 17A, bingo op 30 maart 2019 

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 

toepassing.

>  Tijdelijke verkeersmaatregel 

Kortenhoef
In verband met de jaarlijkse kermis in Kortenhoef is de 

Parklaan van maandag 8 tot en met maandag 15 april 

2019 afgesloten voor verkeer. Deze afsluiting geldt niet 

voor het bestemmingsverkeer voor de Van Heumenhof 

en de Anton Smeerdijkgaarde. Het is hierbij echter niet 

toegestaan auto’s te parkeren op de Parklaan. Fietsen 

moeten op de Parklaan worden geplaatst tegen de 

daarvoor bestemde hekken. 

Loosdrecht
Houd van maandag 15 april tot en met woensdag 1 mei 

rekening met minder parkeerruimte op  het parkeer-

terrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met het 

plaatsen van woonwagens van de kermisexploitanten 

uit Hilversum. In het paasweekend worden extra 

tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen in verband met 

paastoernooien.

>  Verkeersbesluiten

Ankeveen
- Van Blarcumlaan t.h.v. huisnr. 7:  aanleggen gereserveer

   de gehandicaptenparkeerplaats in verband met handi

   cap belanghebbende (12.03.19) 

Kortenhoef
- Hoflaan t.h.v. huisnr. 44: opheffen gereserveerde gehan

   dicaptenparkeerplaats in verband met omstandigheden 

   belanghebbende (27.03.19) 

- J.F.van Heumenhof  t.h.v. huisnr. 9: opheffen  gereser-

   veerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   omstandigheden belanghebbende (19.03.19)

Loosdrecht 
- Schouw t.h.v. huisnr. 30: aanleggen gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap 

belanghebbende (12.03.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Beschikking ambtshalve

uitschrijving uit de BRP
Het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van 

artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 

(BRP) besloten is de bijhouding van de persoonslijst van 

onderstaande persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende persoon:

Arceo, D.C., geboren 3 oktober 1977 uit te schrijven naar 

Land Onbekend per 9 januari 2019 

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 

personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 

Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@

wijdemeren.nl.

>  Nieuwe naam gemeentelijk 

bouwwerk
Op 18 december 2018 heeft het college van B en W 

besloten de naamgeving De Blinker. Cultureel Centrum 

Kortenhoef aan het nieuwe cultureel centrum aan de 

Parklaan 5 in Kortenhoef toe te kennen. Op de naamge-

ving rustte enige tijd een vertrouwelijk karakter, maar de 

naamgeving is nu openbaar. Op vrijdag 15 maart 2019 is 

het besluit bekend gemaakt. 

U kunt binnen zes weken na de bekendmaking een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 

en wethouders.

>  Verordening op de vertrouwens-

commissie
De gemeenteraad heeft op 14 maart 2019 de Verordening 

op de vertrouwenscommissie gemeente Wijdemeren 

2019 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 

21 maart 2019. 

De officiële bekendmaking van deze verordeningen is 

te vinden op www.overheid.nl onder “lokale wet- en 

regelgeving”.

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

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

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbe-
sluit kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en 
wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het 
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 
DA Utrecht) .

COLOFON Wijdemeren Informeren is een uitgave van de gemeente Wijdemeren Bezoekadres: Rading 1, 1231 KB Loosdrecht
Postadres: Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht Telefoon: 14 035 E-mail: info@wijdemeren.nl Internet: www.wijdemeren.nl
Receptie gemeentehuis: maandag tot en met donderdag 8.30-16.30 uur, maandagavond 16.30-19.30 uur, vrijdag 8.30-12.30 uur.
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Op vogelsafari met de boswachter ’s- GRAVELAND - Vroege vogels 
ontdekken op zondag 31 maart 
of 14 april tussen 9.30 en 11 
uur samen met de boswachter 
hoe de vogels en andere die-
ren leven op de ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen. Deze activiteit 
is speciaal voor gezinnen met 
kinderen vanaf 6 jaar en duurt 
1,5 uur.

Voordat de drukte op de bui-
tenplaatsen losbarst ga je op 
pad met de boswachter. Ieder-
een, zowel jong als oud, ziet 
elke dag en bijna overal vogels. 
Er zijn veel verschillende soor-
ten vogels: zangvogels, roofvo-
gels, eenden. Maar wat doen 
ze zoal de hele dag? Leven ze 
alleen, samen, of in een groep? 
Hoe gebruiken ze hun snavel?
Met je verrekijker in de aanslag 
leer je verschillende vogels her-
kennen. Hoor jij een koerende 
duif of een fluitende merel? 
Ontdek het verschil tussen een 

boomkruiper en een boomkle-
ver. Kun je aan de snavel zien 
wat een vogel het liefste eet? 
De boswachter vertelt je leuke 
weetjes en heeft antwoord op al 
je vragen. Neem je eigen verre-
kijker mee!
 
Handig om te weten
Dit is een gezinsexcursie, zo-
wel volwassenen als kinderen 
melden zich aan als deelnemer. 
Deze activiteit is geschikt voor 
gezinnen met kinderen vanaf 
6 jaar. Koop van tevoren je tic-
kets online.
Honden kunnen niet mee. 
Zorg dat je een kwartier van 
tevoren aanwezig bent.
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54-B; ’s-Graveland.  www.na-
tuurmonumenten.nl/bcgooi-
envechtstreek
 
Foto: © Natuurmonumenten, Jan 
Jaap Zeydner  

Natuur

NEDERHORST DEN BERG- 
Geheugensteuntje: zaterdag 
30 maart is er een luxe brood-
maaltijd met aansluitend een 
gezellige avond in de Berg-
plaats aan de Kerkstraat 7 te 
Nederhorst den Berg.
U  bent van harte uitgenodigd 
door ZWO-commissie van de 
Protestantse Gemeente. Uw 

vrijwillige bijdrage is bestemd 
voor Albania-support, het pro-
ject van de ZWO. De zaal is 
open vanaf 17.00 uur. U kunt 
zich nog tot vrijdag 29 maart 
opgeven bij A. van Huisstede 
tel. 0294.254083 of bij F. Bou-
wer tel. 06-40515208. Dit wilt u 
niet missen!

Luxe broodmaaltijd 
t.b.v. Albania-support‘s- GRAVELAND- Kom kijken 

naar een documentaire over 
de pelgrimstocht naar Santia-
go de Compostela op vrijdag-
avond 5 april in de Graankorrel 
te ‘s- Graveland. 

De Compostelabedevaart is 
een ervaring die ieder jaar 
meer mensen trekt. De tocht 
wordt ondernomen om zich-
zelf met zijn omgeving te 
confronteren en de grenzen 

te verleggen. De pelgrimage 
is fysiek zwaar, maar is vooral 
een aanslag op de geestelijke 
vermogens. De beleving van de 
tocht is voor iedereen verschil-
lend en biedt nieuwe inzichten.  
Gaat het om de weg of om het 
doel? Pelgrimeren verandert de 
mens door het onderweg zijn 
en aankomen, door te genieten 
en te doorstaan, door te helpen 
en te delen, door na te denken 
en te relativeren. Ieder die be-

langstelling heeft, is welkom 
op vrijdagavond 5 april bij de 
Graankorrel op Zuidereinde 15 
in ‘s-Graveland.

Vanaf 19 uur is er inloop met 
koffie/thee. Om 19.30 uur start 
de film. Aanmelden is niet no-
dig en de toegang is gratis. Zie 
ook: www.pioniersgroep-wij-
demeren.nl.

Filmavond Compostela 

LOOSDRECHT – Wie Vide Kring-
loop aan de Nootweg in Loos-
drecht binnen wandelt, ziet 
direct dat deze kringloopwin-
kel anders is dan anderen. Hier 
geen verzameling ouwe meuk, 
maar smaakvol ingerichte hoe-
ken waar de liefhebber uren 
kan dwalen langs spullen van 
weleer.

Door: Herman Stuijver

Eigenaren George en Fiona, het 
klinkt als een bekend tv-koppel 
uit de vorige eeuw, komen bei-
de uit een totaal andere sector 
van het bedrijfsleven. Zij houdt 
zich bezig met werving en se-
lectie en hij is consultant. “We 
maakten een gedachtesprong 
en we hebben ons beide met 
volle overgave op deze winkel 
gestort”, vertelt Fiona. In korte 
tijd werd het voormalige Elec-
tro World Van Melsen, inclu-
sief magazijnen, gevuld met 
een grote ruimte met spullen. 

Vanaf 1 oktober 2018 is Vide 
een ontmoetingshal vol met 
meubels, lampen, schilderijen, 
glaswerk, kleding, boeken, enz. 
“Wat wij doen, is het verlengen 
van de levensduur van mooie 
spullen. Er zit ook de filosofie 
achter dat we een halt willen 
toe roepen aan de weggooicul-
tuur”, opent George die druk 
in de weer is om een houten 
tafelblad glad te schuren. Op 
de gevel staat ‘restylen, shop in 
shop, vintage, tweedehands en 
brocante’. 

Restylen- recyclen
Een groot deel van hun tijd 
steken Fiona en George in het 
opnieuw bruikbaar maken van 
oude spullen. Een donker ei-
ken dressoir dat niemand wil, 
wordt door hen in eigentijds 
zwart gespoten. “Je moet echt 
de tijd nemen om het er goed 
uit te laten zien” vervolgt Fiona. 
“Als het ware de klant meesle-
pen in een idee van een fraai 

interieur.” Daarom hechten 
zij en George aan het creatief 
positioneren van de materia-
len. Er worden leuke combi-
naties gemaakt van een tafel, 
een kleedje, een servies en een 
schemerlamp, alle stijlen door 
elkaar. Maar wel netjes, schoon 
en gevarieerd. “In principe ne-
men we alles aan, met uitzon-
dering van bedden, witgoed en 
zonnebanken” zegt Fiona. Wel 
overwegen ze om de inname 
van boeken en kleding stop te 
zetten. Het aanbod is te groot. 
“Hoewel we bij kledij echt kij-
ken naar mooie stijlvolle spul-
len die je nog zo kunt dragen.” 
Ze wijst op een prachtig Arma-
ni-kostuum en een paar Van 
Bommel-schoenen. Kleuren-
stickers geven de prijzen aan, 
van 0.50 tot 5.00 en wit is vrije 
verkoop. 
Binnen de Vide tref je het ‘shop 
in shop’ concept. Met hoeken 
als Verwend Nest (kleding); 
Atelier Budique (restylen, stof-

Vide, kringloop in optima forma fen); Elvey’s Sieraden; Carla 
Veenstra kiezelschilderijen; Jan 
van Rouwendaal apothekers-
flessen; Floyds oorbellen. 

Droom
De Vide is ook een ontmoe-
tingsruimte waar mensen 
graag een kopje koffie of thee 
nuttigen. Op maandag en 
dinsdag zijn Fiona en George 
hard aan het werk om de zaak 
er weer iets anders uit te laten 
zien. Toch wordt er regelmatig 
aan de deur gerammeld, men-
sen blijven nieuwsgierig. “Juist 
dat ontmoeten is zo fijn. We 
maken zoveel mee, 
we horen mooie 
verhalen achter de 
spullen. We zou-
den er een dag-
boek van bij moe-
ten houden” vertelt 
George. Vide heeft 
stevige contacten 
met de Weggeef-
winkel aan het Lin-
deplein en diverse 
goede doelenorga-
nisaties. Er gingen 

al vrachtwagens vol naar diver-
se plekken in Europa. 
George en Fiona huren deze 
plek van een projectontwik-
kelaar die hier woningen wil 
neerzetten. Wanneer is nog 
niet duidelijk. Ze hebben een 
droom, het liefst zouden ze een 
grote hal willen openen aan de 
Noodweg, richting vliegveld, 
waar domeinen nu nog voor-
malige kazernes heeft staan. 
Wie weet…
Vide, Nootweg, woensdag- za-
terdag; 10- 18 (17) uur open. 
Zie ook Facebook. 
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Op woensdagavond 3 april 
kunt u genieten van een film 
over het waargebeurde ver-
haal en leven van Django Rein-
hardt. Hij was een Belgische 
manouche ofwel Sinti-gitarist.

Zijn voorliefde ging uit naar 
jazz. Samen met zijn broer 
leerde hij gitaar, banjo en viool 
spelen zonder muzieklessen te 
volgen. Op 18 -jarige leeftijd 
werd hij ernstig gewond bij 
een brand en raakte zijn lin-
kerhand verminkt. Maar met 
volharding leerde hij opnieuw 
spelen en ontwikkelde een ge-
heel eigen stijl. Hij ontmoette 

beroemheden als Louis Arm-
strong en Duke Ellington. Tij-
dens de Tweede Wereldoorlog 
werden de zigeuners vervolgd. 
Maar Django werd zelfs ge-
vraagd om op te komen treden 
in Berlijn. In plaats van  op het 
aanbod in te gaan, probeerde 
hij te vluchten. Na nog vele 
succesvolle jaren stierf hij in 
1953 aan een hersenbloeding. 
De muziek in de film wordt 
gespeeld door het Rosenberg 
Trio. Een boeiende film met 
prachtige muziek. 
Aanvang 20.15 uur. Kaarten: € 
7,- via www.dedillewijn.nl

Film over Django Rein-
hardt in Dillewijn

Uiteraard worden de waan-
zinnige feesten van Stichting 
SLOEP tijdens de Loosdrechtse 
Feestweek weer muzikaal inge-
vuld door de vaste SLOEP-Dj’s 
Jan & Lesley, die als geen ander 
weten hoe je een feestje moet 
bouwen.
Maar Jan & Lesley ontvangen 
ook fantastische muzikale gas-
ten op hun podium in de Feest-
tent, noteer vast in je agenda: 
26 april - Koningsfeest met An-
net Hesterman als Tina Turner, 
The Queen of Rock & Roll. Op 
27 april: Koningsdag met tij-
dens de Oranjeborrel Johnny 
and the Gangsters of Love
Op 30 april is er Hollandse 
Avond met Wolter Kroes. 3 
mei: Feestavond met Abba Fe-
ver. 5 mei:  Bevrijdingsborrel 
met ‘Geen Hofkapel’ en JoJo de 
zingende DJ met een spetteren-
de André Hazes- imitatie.

Ouderenmiddag op 
Na het overweldigende succes 
van de afgelopen jaren is het 
onmogelijk om een Feestweek 
te organiseren zonder de oer-
gezellige Ouderenmiddag in 
de Feesttent. Op woensdag 1 
mei staan de vrijwilligers van 
SLOEP in groten getale klaar 
om hun gasten te verwelkomen 

voor een middag met een hap-
je, een drankje, een praatje, ge-
zellige spelletjes, toneel, en een 
optreden van het Havenloos 
Mannenkoor uit Ankeveen. De 
tent gaat (echt pas) om 13.30 
uur open en om 14.00 uur star-
ten we het programma. Heeft u 
vervoer nodig om naar de tent 
te komen? Dan kunt u bellen 
naar 06 22 315 787. U wordt 
dan opgehaald en, als u zich 
netjes gedraagt, brengen we u 
ook weer thuis!

Doets wandeling
Op woensdag 1 mei vertrekken 
Jacob en Dirk Doets rond 14.00 
uur vanaf de Feesttent voor een 
prachtige wandeling door het 
Loosdrechtse Stergebied. De 
familie Doets woont al 4 gene-
raties in boerderij Hilverzicht 
aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 
en daardoor zijn Jacob en Dirk 
op de hoogte van alles wat je 
wilt weten over de natuur, de 
geschiedenis en de toekomst 
van dit unieke stukje Loos-
drecht. 
Zin om mee te wandelen? 
Vanaf 1 april kun je je aanmel-
den via info@stichtingsloep.nl

Wolter Kroes in de 
Feesttent

Cultuur

KORTENHOEF- Afgelopen za-
terdag was de releaseparty van 
de debuutsingle ‘Verliefd’ van 
Quincy Brink in het Wapen van 
Kortenhoef. Het is een door 
Marc la Chapelle bewerkte ver-
sie van het liedje ‘Quando Me 
Enamoro’ van Enrique Iglesias. 
Quincy heeft deze avond zijn 
single een paar keer gezongen. 
Het is een vrolijk nummer dat 
lekker in het gehoor ligt en 
goed blijft hangen. 

Door: Astrid Korpershoek

Quincy heeft een mooie stem. 
Deze single zou zo maar een 
hit kunnen worden. Voor wie 
benieuwd is: hij is nu ook te 
downloaden op Spotify. Ook 
is er een videoclip bij gemaakt. 
Die is deels opgenomen bij de 
buitenplaatsen in ’s -Graveland, 
deels in een Amsterdamse 

kroeg. Super low budget, maar 
het resultaat is heel leuk gewor-
den. De videoclip is ook te zien 
op youtube: Verliefd – Quincy 
Brink.
Quincy (Brink is zijn arties-
tennaam, naar zijn oma Van 
den Brink) is opgegroeid in 
Nederhorst den Berg en later 
verhuisd naar Ankeveen. Hij 
is groot geworden met het re-
pertoire van onder meer André 
Hazes. Zingen is zijn lust en 
zijn leven. Dit deed hij regelma-
tig in de kroeg, waar hij opviel 
bij Marc la Chapelle, die hem 
onder zijn hoede nam en zijn 
manager werd. Marc heeft ook 
de tekst geschreven voor zijn 
single ‘Verliefd’. Thijs de Melker 
is de producer. Die is gitarist 
van verschillende bands, waar-
onder de Raggende Manne en 
producer/engineer van onder 
meer De Kast, Kinderen Voor 
Kinderen, Het Goede Doel en 
Frank Boeijen. Niet de minste 
dus. Thijs had heel graag bij 
deze avond willen zijn, maar 
kon helaas niet doordat hij een 
optreden had. Wél heeft hij een 
videoboodschap gemaakt voor 
Quincy, waarin hij laat weten 
dat hij het erg jammer vindt er 
niet bij te kunnen zijn en waar-
bij hij hem veel succes wenst. 
Een superleuke boodschap op 
deze avond voor Quincy.

Pierre en Hans 
In het Wapen zingt Pierre Bies-
terveld een paar nummers in 
de categorie meezingers. Hij 

heeft Quincy vorig jaar de kans 
gegeven om tijdens Amster-
dam Pride op te treden op het 
Rembrandtplein in Amster-
dam. Uiteraard was Quincy 
heel blij met deze kans. Ook 
Hans Wijtenburg zingt een 
paar nummers. In zijn kroeg in 
Amsterdam is de publicatiefo-
to van Quincy gemaakt en een 
deel van de videoclip opgeno-
men. Ook Ronald Welgemoed, 
die samen met Marc het duo 
Rock ’n Ronnie vormt, zingt 
een paar nummers, maar dan 
meer van het rockgenre. 
Afgezien van zijn nieuwe single 
heeft Quincy een aantal num-
mers ten gehore gebracht; alle-
maal Hollandse meezingers. Er 
is na afloop nog de gelegenheid 
de single van Quincy te kopen 
en er is een dankwoord voor 
alle mensen die hem geholpen 
hebben deze avond tot een suc-
ces te maken. Daar hoorden 
ook bij Janice van Beusekom 
van het Wapen van Kortenhoef 
en Henk van ter Mey die het 
geluid regelde. Het is al met al 
een hele gezellige avond gewor-
den. En dat is ook precies wat 
Quincy hoopt te bereiken met 
zijn optredens: Mensen een 
gezellige avond bezorgen met 
leuke muziek en iedereen aan 
te steken met zijn enthousias-
me en dat is gelukt!
Voor wie op de hoogte wil blij-
ven van Quincy Brink: hij is te 
volgen op facebook!

Releaseparty single Verliefd van 
Quincy Brink 

KORTENHOEF- Op zondag 7 
april om 14.30 uur geven vio-
liste Kerstin Kendler, altviolist 
Igor Bobylev en celliste Mirjam 
Bosma een concert in Cultureel 
Centrum De Blinker aan de Par-
klaan te Kortenhoef.

De drie leden van het Radio 
Filharmonisch Orkest hebben 
zich verenigd in het Gabri-
el-Trio en nemen twee parels 
van de kamermuziekliteratuur 
mee naar de nieuwe theater-
zaal. W.A. Mozart’s Diverti-
mento KV563, het enige werk 
van hem voor deze bezetting, is 
in 1788 vlak na zijn drie laatste 
symfonieën ontstaan en is in 
elk opzicht Mozart at his best.
De in 1856 geboren Russische 
componist Sergei Taneiev,  
leerling van Tsjaikovski, werd 

een van de invloedrijkste mu-
ziekdocenten in zijn land. Mo-
zarts composities hadden zijn 
bijzondere interesse en waren 
een bron van groot inspira-
tie. Taneiev’s Strijktrio in D in 
1879-1880 geschreven, is dan 
misschien ook op basis van 
Mozarts grote voorbeeld ont-
staan.

De kaartverkoop is in het the-
ater op zondag 7 april vanaf 
14.00 uur. Toegangsprijs:  € 
15,00 inclusief een kopje kof-
fie of thee met versnapering in 
de pauze. Wit u verzekerd zijn 
van een plek dan is reserveren 
gewenst via info@gaetano.nl. 
De Blinker, Cultureel Centrum 
Kortenhoef, Parklaan 5.

Strijktrio Concert in Cultureel 
Centrum De Blinker 
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FAMILIEBERICHTEN

Mede namens mijn kinderen, schoondochters en 
kleinkinderen wil ik u bedanken voor uw hartelijk 
medeleven na het overlijden van mijn lieve man, 

onze vader, schoonvader en trotse opa

Jan Willem Blok
Jan

Aangezien het voor ons onmogelijk is u allen 
daarvoor persoonlijk te bedanken, betuigen wij

u op deze wijze onze oprechte dank voor de 
belangstelling die wij van u mochten ontvangen. 

Wij hopen dat de mooie herinneringen
aan hem zullen blijven voortleven.

Alie Blok-Pool
Kinderen en kleinkinderen

	
Bedankt voor alles, tot de volgende keer, opa 

 
Het was een ongelijke strijd die hij dapper en geduldig  

heeft gestreden. 
Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering  

aan zijn leven, hebben wij thuis afscheid moeten nemen  
van onze man, vader en “gewone” opa 

 
Hendrikus Wilhelmus Stuyver AA 

Henk 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 

 
 * Ankeveen,              † Horstermeer,  
 22 augustus 1944      18 maart 2019 

 
Hij is tijdig voorzien van het H. Sacrament van de Zieken 

 
Betsy Stuyver - de Later 
 
Esther en Martijn 
Laura, Femke, Iris 
 
Patrick en Linda 
Anna, Elise, Jorrit 
 
Isabel 

 
Onze speciale dank gaat uit naar Buurtzorg Kortenhoef, 
Huisartsenpraktijk Curtevenne en 
Dr. Van Bommel, voor hun toegewijde zorg en aandacht. 
 
Het afscheid van Henk heeft inmiddels plaatsgevonden. 

50ste Vecht-
streek dam-
toernooi bij 
LDV

Tijdens het jaarlijkse Vecht-
streek-damtoernooi, werd er 
door vijf damclubs uit de regio 
met teams van tiental spelers 
in Loenen weer ‘moordend’ ge-
streden om de cup met de grote 
oren. Dit jaar was het de 50ste 
editie van deze oude traditie. 

In de editie van 2018 was DC. 
Hilversum er nog met de hoofd-
prijs vandoor gegaan. Na het 
openingswoordje van de wet-
houder van sport van de ge-
meente Stichtse Vecht, mevr. 
Hetty Veneklaas, werd door haar 
de eerste zet gedaan en kon de 
strijd op de 25 damborden los-
barsten. Deze editie werd de eer-
ste plaats een nek een nek race 
tussen DC, UDG-Vrienden-
kring (Utrecht) en DC. Diemen. 
Beide clubs scoorden 13 bord-
punten maar door een fraaie 
partijzege van Ester van Muijen 
(UDG) op bord 2 tegen ex- deel-
nemer aan het N.K. Herman 
van Westerloo (Diemen) ging de 
cup naar DC. UDG-Vrienden-
kring. Waarbij DC. Hilversum 
dit jaar genoegen moest nemen 
met een 3de plaats. Illustratief 
voor DC Hilversum was dat eer-
ste bordspeler Wim Vlooswijk 
de kopman van LDV Gerrit van 
Schaick ondanks een duidelijk 
hogere rating niet van het bord 
kon vegen. Voor LDV scoor-
de Eric Dubelaar aan bord drie 
een fraaie maar zwaarbevochten 
overwinning op zijn tegenstan-
der van DC Groene Hart. Neem 
daarbij de mooie overwinning 
van LDV-nieuwkomer Peter 
van der Zwaag en je hebt de bes-
te punten van LDV genoemd. 
Zo werd LDV deze avond 4de 
net voor DC Groene Hart. Het 
was weer een fraaie damavond 
met goed en mooi werk op de 
damborden.

Lijkt het u leuk om ook eens de 
strijd aan te gaan op het dam-
bord, dat kan op maandagavond 
29 april tijdens het Lentespekta-
kel Damtoernooi in ons onvol-
prezen Spiegelhuys restaurant. 
Opgeven via slotsom@ziggo.nl 

KORTENHOEF - Rogier Sluijter 
gaat wederom Alpe d’HuZes 
fietsen. Op 6 juni is het weer 
zover - Alpe d’HuZes 2019. Hij 
gaat op voor zijn zevende deel-
name. 

Dit jaar wordt voor Rogier een 
andere editie dan alle voor-
gaande. Rogier heeft in de orga-
nisatie op de koersdag een klus 
op zich genomen samen met 
Alp-maatje Geert Gieling, die 
niet eenvoudig gecombineerd 
kan worden met de berg op 
fietsen. Nu gaan ze ook de hele 
koersweek de coördinatie van 
de catering op het startplein 
oppakken. Een flinke (extra) 
uitdaging voor de heren, maar 
daar houden ze van. Verdeeld 
over de woensdag en de don-
derdag verwachten ze toch nog 
4 keer omhoog te fietsen. Dat is 
een behoorlijke uitdaging. 

Het financiële doel is echter 
onveranderd. Zoveel mogelijk 
geld inzamelen voor het KWF! 
Natuurlijk gaat Rogier ook dit 
jaar weer koken. Jeroen van 
Beers, eigenaar/ chef-kok van 
restaurant Docks Fish & Grill, 
heeft net als vorig jaar zijn res-
taurant weer belangeloos be-
schikbaar gesteld voor de 2019- 
editie. Op maandag 1 april 
kookt Rogier samen met Jeroen 
een heerlijk viergangenmenu. 
De kosten voor deze avond zijn 

Sponsordiner door en 
voor Rogier Sluijter

€ 100 euro per persoon. Inmid-
dels zijn alle ingrediënten 100% 
gesponsord, dus de gehele op-
brengst gaat naar het KWF. Er 
zijn 70 plaatsen beschikbaar en 
vol is vol. Dus reageer snel en 
meld je aan. Je kunt een plaats 
reserveren door een mail te stu-
ren naar rogier.sluyter1@gmail.
com.

PS: Als je niet naar het sponsor-
diner komt, maar Rogier wel 
wilt steunen, kun je een donatie 
overmaken op zijn deelnemer-
spagina.

Zie: www.opgevenisgeenoptie.
nl/fundraisers/RogierSluy-
ter5632

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

- PARTTIME KRACHT (2,5 TOT 3 DAGEN)

Ben JIJ die nieuwe enthiousiaste collega voor in onze slagerij?

Bel, mail of loop binnen op Meenthof 30 in Kortenhoef!

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

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,

met honderden 
views, likes, enz.
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Sport

Net als vorige week pakte Neder-
horst nu via een 2-2 gelijkspel in 
Leersum tegen HDS een puntje. 
De ruststand werd bereikt na 
een gelijk opgaande eerste helft 
met een iets beter veldspel van 
de gastheren. De Bergers kregen 
drie minuten voor de pauze de 
beste kans om te scoren en op 
voorsprong te komen. De keeper 
pareerde tot tweemaal toe een 
inzet van Quinziano Blijd en 

Sander Verheul. Na rust werd het 
wat feller en vielen de doelpun-
ten. Tot tweemaal toe wist Ne-
derhorst via benutte strafschop-
pen van Thomas Grolleman de 
opgelopen achterstand goed te 
maken. Op basis van de inzet 
een verdiend gelijkspel waar de 
Bergers echter weinig mee op-
schieten.
Senioren
Nederhorst -2 was vrij. Neder-

horst- 3 stelde teleur door de 
uitwedstrijd tegen FC Almere- 4 
met 1-0 te verliezen. Nederhorst- 
4 heeft zich met een mooie 3-1 
zege in de wedstrijd tegen Wa-
terwijk -3 gemeld bij de koplo-
pers. Als men de achterstallige 
wedstrijden in winst weet om te 
zetten zit er een mooi slot van de 
competitie aan te komen.
Dames
De dames moesten helemaal 

naar Amerongen en kwamen 
ondanks de twee gescoorde doel-
punten helaas met lege handen 
terug. Tegenstander DVSA bleek 
een maatje te groot en wist het 
net 8 keer te laten bollen.
Jeugd
JO17-1 behaalde uiteindelijk 
een 3-3 gelijkspel in de thuis-
wedstrijd tegen VVZ’49 JO17-2. 
Nadat men eerst was terug ge-
komen van een 0-2 achterstand 

Voetballen in Nederhorst

Opnieuw gelijkspel voor eerste elftal 

Voetballen in ‘s- Graveland

Zeer ruime winst op Domstad Majella 
Kort na het begin kwam de gasten 
van Domstad Majella uit Utrecht 
op voorsprong, maar daarna was 
het de beurt aan ’s-Graveland dat 
via Ramon Bouwman op gelijke 
hoogte kwam. Voor rust besliste 
Daan Verdam met een hattrick de 
wedstrijd. Na rust schoot Roland 
Haselager een penalty binnen en 
Jimmy Reijnders overtrof Daan 
met liefst vier treffers. Een uitge-
breid verslag op www.svsgrave-

land.nl. 
Senioren
Het 2e kwam terug van een 3-1 
achterstand, maar in de slotminuut 
alsnog mis: 4-3 verlies tegen Victo-
ria -2. Het 3e pakte wel een puntje 
door een 1-2 achterstand bij rust 
goed te maken tot 2-2 tegen Laren 
’99 -4 VVU Ardahanspor was de 
tegenstander van zowel 35+1 (0-1 
verlies) als 35+2 (1-7 winst).
Nul-nul

Zowel VR1, thuis tegen TOV 
VR1, als VR2 speelden met 0-0 ge-
lijk. VR2 was over de puntendeling 
met Hercules VR6 meer tevreden 
dan over het punt dat VR1 haalde. 
Dat zag de koploper namelijk twee 
punten uitlopen. 
VR1 had wel succes in de beker 
door de kwartfinale te bereiken. 
Na strafschoppen versloeg het 
DHSC VR1. De winnende penalty 
werd door keepster Fabiënne Arp 

overtuigend binnengeschoten. 
Zaterdag aanstaande speelt VR1 
de kwartfinale tegen GeuzenMid-
denmeer.
Jeugd onder 15
JO15-1 won ruim met 4-0 van Vi-
ctoria JO15-3 en houdt de kop van 
de ranglijst daarmee in het vizier. 
Komende zaterdag speelt het weer 
thuis, om 11.30 uur tegen Buiten-
boys JO15-2. De JO15-2 won het 
najaarskampioenschap door in 

prikte Mike Bergman de derde 
treffer in de hoek. Het punt was 
zeker verdiend. JO17-2 pakte een 
eerste driepunter. In hun thuis-
wedstrijd tegen Huizen JO17-4 
werd het na een spannend treffen 
3-2. De meiden O19-1 hielden 
de punten in Nederhorst door 
Overbos MO19-1 met een 5-2 
overwinning terug naar Hoofd-
dorp te sturen. De MO13-1 
wonnen opnieuw. Nu werd BFC 
MO13-2 met 1-4 verslagen.
Zie ook: www.vvnederhorst.org 
of facebook

een rechtstreeks duel naaste con-
current Altius JO15-2 te verslaan. 
Afgelopen zaterdag waren de rol-
len omgekeerd en wonnen de Hil-
versums buren. MO15-1 speelde 
in Bussum tegen SDO MO15-1 en 
het verloor met 3-1. 
Trainen schoolvoetbal
Op zaterdag 20 april wordt het 
schoolvoetbaltoernooi gespeeld 
en de schoolteams die daarvoor 
willen trainen kunnen dat bij ons 
doen. Wie dat wil doen, kan con-
tact opnemen via info@svsgrave-
land.nl 

Op 16 maart was het bij Ryu 
een groot judofeest. Op de club-
kampioenschappen mochten de 
leden uit Kortenhoef, Ankeveen 
en Nederhorst den Berg strijden 
wie zich clubkampioen mocht 
noemen van 2019. Het was een 
groot feest voor de ouders en 
kinderen. Er werd met volle 
overgave gestreden, waaruit een 
mooi aantal judoworpen (Ippon)
werden gemaakt. Met de nieuwe 
locatie uit Nederhorst den Berg 
erbij kan Ryu nu spreken over 
een zeer groot aantal judoka’s uit 
heel Wijdemeren. Judoschool 
Ryu t Gooi sport bestaat sinds 
1994 en heeft dit jaar een 25 jarig 
jubileum. Maarten van de Pas cs. 
hebben dan ook een cadeau voor 

een nieuw beginnende judoka. 
U kunt bij Ryu ‘t Gooi Sport judo-
lessen volgen voor de beginnen-
de judoka’s op woensdagmiddag 
in Kortenhoef in sporthal de 
fuik , op vrijdagmiddag in Ne-
derhorst den Berg in sporthal de 
Blijk. www.ryugooi.nl

Groot feest clubkampioen-
schappen Ryu ’t Gooi Sport

ANKEVEEN – Ondanks ideaal 
wandelweer was het afgelopen 
zondag druk in Het Wapen van 
Ankeveen. Schaatsvereniging 
De 5 Dorpen had een gezellige 
dag gepland voor jong en oud. 
Voor de jongeren was er een 
quiz georganiseerd, de oude-
ren gingen voor de versnape-
ring. Tussendoor werden ver-
schillende prijzen en diploma’s 
uitgereikt, waaronder die voor 
snelste meisje en jongen.

Door: Niels van der Horst

De vragen uit de quiz hadden 
allemaal betrekking op schaat-
sen en de vereniging. Van ‘hoe-
veel meisjes zijn er lid bij De 5 
Dorpen’ tot ‘wat is het wereldre-
cord op de 1000 meter’. Laatste 
was natuurlijk recent gereden 
door Kjeld Nuis (1.06,18) en 
was goed nieuws voor de Ne-
derlandse schaatssport. Ook 
hier lokaal/regionaal was er 

Afsluiting schaatsseizoen De 5 Dorpen
goed nieuws want het aantal 
leden van de club was gegroeid 
met een dik tiental tot boven 
de tachtig. Tussen de quizvra-
gen door waren onder meer 
de uitreikingen van de rapsten 
op de ijzers van de jongens en 
meisjes. Rosanna Houthuijs en 
Bastiaan Lam kregen dit jaar 
voor die prestatie de bekers en 
het applaus. In het vervolg van 
de middag was het borrelen 
geblazen voor de ouders en vol-
wassenen.

De 5 Dorpen
Ankeveen, ’s- Graveland, Kor-
tenhoef, Nederhorst den Berg 
en Vreeland zijn de dorpen 
waarvan de ijsclubs ooit de 
handen ineen sloegen naarma-
te de perioden met natuurijs 
schaarser begon te worden. Om 
de continuïteit in de sport en 
het verenigingsleven te waar-
borgen zochten ze het kunstijs 
van de Jaap Edenbaan op, zo-
dat kinderen les konden blijven 
krijgen. De leden van de vereni-
ging komen nog steeds uit alle 
vijf de dorpen. Iedereen kan 
er terecht want je wordt inge-
deeld op jouw niveau. Het sei-
zoen mag dan nu net afgesloten 
zijn, over ongeveer een half jaar 
begint het al weer. Dus twijfel 
niet als je je vast wil opgeven. 
Hetzelfde geldt voor degenen 
die benieuwd zijn naar de mo-

gelijkheden om een steentje bij 
te dragen. Als bijna vanzelfspre-
kend houdt men ook hier de 
boel drijvend en wakloos met 
een enthousiaste en zeer gezel-
lige club vrijwilligers.

Nieuw
Naast de genoemde aanwas 
van de leden was er een ander 
nieuwtje. Vooruitlopend op de 
geluiden vanuit de Koninklij-
ke Nederlandse Schaatsbond 
wordt het dragen van een helm 
tijdens het schaatsen volgend 
seizoen verplicht. Vanwege toe-
nemende drukte op de ijsbaan 
en natuurlijk omdat voorkomen 
beter is dan genezen, heeft de 
clubleiding deze stap gezet. De 
5 dorpen zelf en twee sponsors 
– Kiremko BV uit Montfoort 
en The Way You Live uit Laren 
– hebben zich opgeworpen als 
co-financier van het voorzien 
van helmen bij de kinderen. 
Hierdoor hoeven zij geen vijf-
tig maar twintig euro voor een 
helm te betalen. Voor wat be-
treft het aangezicht van schaat-
staferelen en dus ook voor alle 
toekomstige foto’s daarvan, is 
er hiermee toch sprake van het 
einde van een tijdperk. Van 
helmloos schaatsvertier op naar 
veiligere ijspret. Waarschijnlijk 
zijn we zo gewend!
Meer info en contact: www.de-
5dorpen.nl

Huurdersorganisatie HGO 
zoekt nieuwe leden
REGIO- Bent u huurder van woningcor-
poratie Het Gooi en Omstreken en wilt u 
meepraten en invloed uitoefenen op het 
beleid van de corporatie en de gemeente? 
En vindt u het belangrijk dat huurders pret-
tig wonen en wilt u zich hiervoor inzetten? 
Dan is Huurdersorganisatie Het Gooi en 
Omstreken (HGO) op zoek naar u De huur-
dersorganisatie HGO is hard op zoek naar 
nieuwe bestuursleden om het bestaande 
team te versterken, met name inwoners 
uit de gemeente Wijdemeren zijn van harte 
welkom. De huurdersorganisatie zet zich 
in voor de belangen van alle huurders van 
woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. 
Samenwerken
Voorzitter Henk Dijks: “Met de komst van 
het nieuwe Koersplan is de samenwerking 
tussen Het Gooi en Omstreken en de HGO 
nóg belangrijker geworden. De speerpun-
ten voor de komende vier jaar zijn: een fijne 
woning voor iedereen, woonplezier in de 
buurt en een duurzame maatschappij. Deze 
onderwerpen zullen regelmatig onderwerp 
van gesprek zijn in het onderlinge overleg.”
Kijk voor meer informatie op www.hgohil-
versum.nl
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Bij de 14 stemlokalen in Wijdemeren stonden mensen soms in de rij om te 
kiezen voor Provinciale Staten of voor het Waterschap. In De Kuijer (NdB.) 

was het ook druk (foto: Gert Hendrickx)

Nieuws 

Club 
4711

Uitslag + stand wintertoer-
nooi Biljartclub 4711

Maandag 18 maart: J. van 
Greuningen – R. Boelhou-
wer 2-0, E. Vernooij – M. 
Boelhouwer 2-0, Mw. T. Bos 
– W. Clements 2-0

Stand aan kop: B. Worp 
7-20, M. Zieleman 7-20, W. 
Clements 7-15
 
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer

Donderdag 21 maart: M. 
v.d. Velden – H. Stalenhoef 
2-0, P. van ‘t Klooster – M. 
Verlaan 2-0, W. Clements – 
T. Otten 3-0

Stand aan kop: W. Clements 
22-37, P. van ‘t Klooster 22-
34, M. v.d. Velden 22-32
 
Programma
Donderdag 28 maart 19.30 
uur: onderlinge compe-
titie BV Overmeer, zater-
dag 30 maart 16.00 uur: 
4711-maandtoernooi bil-
jarten (locatie Café Die2), 
maandag 1 april 19.30 uur: 
openingsronde lente-toer-
nooi Biljartclub 4711

Adres: Overmeerseweg 5a te 
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

Opening speeltuin
De Eekhoorn

KORTENHOEF - Het is bijna zo-
ver: De Eekhoorn komt bijna uit 
zijn winterslaap. Nog even ge-
duld, maar op zaterdag 6 april 
gaan we weer open. 

De feestcommissie is al druk 
bezig om er weer een leuke dag 
van te maken. Wat er allemaal 
gaat gebeuren, houden we nog 
even als verrassing. Wat we al 
wel kunnen verklappen is dat 
het hele jaar door, met het ope-
ningsfeest, zomerfeest en sluit-

feest het thema ‘dieren’ centraal 
staat. Eerst hebben we het ope-
ningsfeest op zaterdag 6 april 
van 11.00 uur tot 16.00 uur. De 
toegang is deze dag voor alle 
bezoekers gratis. Met limona-
de, eekhoornbrood en versna-
peringen om deze dag tot een 
succes te maken. 
Speeltuin De Eekhoorn, Elbert 
Mooijlaan 31A, Kortenhoef; 
www.speeltuinkortenhoef.nl

NEDERHORST DEN BERG - Af-
gelopen zondag was het weer 
reuze spannend op manege 
Laanhoeve.
Er werd gestreden in de N-klas-
se. De beginnende klasse voor 
ruiter of paard.

Vandaar dat Juryvoorzitter An-
ne-Marie van Rijn en schrijfster 
Els Blom veel jonge deelnemers 
van start zagen gaan, maar ook 
een aantal wat gevorderde rui-
ters, die van start gingen op een 
– bij dressuur beginnend paard. 
Allereerst gingen de 14 deelne-
mers van start in de klasse N2. 
Deze ruiters hebben al min-
stens 4 wedstrijdpunten be-
haald in de beginnende klasse 
N1. Je behaalt winstpunten als 
je bij de wedstrijd minstens 102 
punten van de jury hebt gekre-
gen. Bij meer dan 110,5 punten 
krijg je twee winstpunten, bij 
meer dan 119 drie winstpun-
ten. Het verschil tussen de N1 
en de N2 is dat de proef in de 
N2 uitgebreider is en ook een 
opdracht -in -galop bevat.
De wedstrijd in de N2 leverde 
de volgende uitslag op: 1. Ta-
mar Dornheim op Nador met 
116 pnt;  2. Billy Puttenaar op 
Polly met 113 pnt; 3. Manon 

van de Berg op Amy met 112 
pnt.
Hierna volgden de 18 deelne-
mers in de klasse N1. Een span-
nende wedstrijd met enthousi-
aste deelnemers.
De uitslag was: 1. Britty van 
de Bosch op Survivor met 116  
pnt; 2. Lieke Esser op Joy even-
eens met 116 pnt, maar een 
iets lager gemiddelde; 3. Yolet 
Overweel op Tangelo met 112 
pnt; 4. Marilou Jungman op 
Coleman met 110 pnt.
Het merendeel van de proeven 
werd voorgelezen door Demi 
Simons  en Daniek Schols. 
Een klein aantal proeven wer-
den gelezen door Samantha 
Prinssen. De ringmeesters van 
de dag waren Silvia Loman en 
Marti Bergman en het wed-
strijdsecretariaat werd weer 
verzorgd door Astrid Hagen.

N-Dressuur bij Rij-
vereniging Nederhorst
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