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Vrijwilligers
voor gezelligste Feesttent
gezocht

Hondenpoepinitiatief in
Wijdemeren

Saskia Hille heeft zojuist de eerste sticker opgeplakt

WIJDEMEREN- Hondenpoep is
een van de grootste ergernissen
in de vijf dorpen. In samenwerking met Saskia Hille, coördinator van het Appelboom-project,
hebben bewoners van vijf straten in Wijdemeren het initiatief
genomen om de baasjes te laten
opruimen. Vorige week startte
de eerste actie nabij de Godelindehof in Loosdrecht.
Door: Herman Stuijver
De bewoners willen met de positieve campagne ‘Mijn Baas Ruimt
Op’ de hondeneigenaren bewegen om hondenpoep op te ruimen. Hondenuitlaters zijn heus
niet allemaal asocialen, maar veel
mensen beseffen niet hoe vervuilend de ontlasting is. Dat je hondenbelasting betaalt, is toch geen
vrijbrief om de poep te laten liggen. Niemand vindt het fijn om

in een hondendrol te staan!
Besmetting
Hondenpoep is milieuvervuilend
en een bron van besmetting. De
hoeveelheid hondenpoep van
100 flinke honden produceert zoveel bacteriën dat deze het oppervlaktewater kilometers rondom
de plek verontreinigen. De bacteriën tasten het zuurstofgehalte
in het water aan. Dit is schadelijk
voor de waterkwaliteit. Naast al
die bacteriën bevat hondenpoep
vaak een enorme fauna aan virussen, wormen en parasieten.
Een paar voorbeelden van ziektes zijn de ring- of rondworm,
de hartworm, de lintworm en de
salmonellabacterie. Bovendien is
hondenpoep schadelijk voor de
biodiversiteit
Veel bloemrijke beplanting is niet
bestand tegen gevolgen van hondenpoep. Daar waar veel hondenpoep ligt, ‘verrijkt’ de grond

en neemt het eenzijdige gras de
overhand. In de hele gemeente
Wijdemeren geldt een opruimplicht. Hier zijn geen uitzonderingen op. De boete voor het niet
opruimen van hondenpoep staat
op € 140,- (exclusief € 9,- administratiekosten).
Mijn baas ruimt op
Een normale afvalbak krijgt een
sticker met de tekst ‘Mijn baas
ruimt niet op’ maar wel met een
blije
hond, zodat het een hondenpoepbak wordt. De gemeente
zorgt dat de bak tijdig wordt geleegd.
Bij deze vijf projecten komt een
tijdelijke dispenser met 1200 afvalzakjes. Deze dispenser wordt
beheerd door de initiatiefnemers.
Zij zien er ook op toe dat er geen
zakjes gaan zwerven. De zakjes
zijn biologisch afbreekbaar. Als
de 1200 stuks op zijn, is het de

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

bedoeling dat de hondeneigenaren zelf zakjes kopen (voor 12,95
euro kunt u 300 biologische afbreekbare zakjes kopen bij www.
eko4petz.nl).
Vlaggetjes
Als onderdeel van de bewustwordingscampagne krijgen de initiatiefnemers een aantal vlaggetjes
om de hondendrol te markeren.
Dit herinnert de hondeneigenaar op een ludieke manier aan
zijn plicht. De initiatiefnemers
verplichten zich natuurlijk om
de vlaggetjes weer op te ruimen.
“Het gaat om de bewustwording.
Het is daarom ook een positieve actie, waarbij je anderen wijst
op hun verantwoordelijkheid”,
vertelt Saskia Hille die bij de gemeente wel 137 (!) projecten begeleidt, waarvan erg veel om de
leefomgeving netjes te houden.
Kick off
Met appeltaart was het een gemotiveerde start van deze actie.
Naast de Godelindehof gaan
binnenkort ook de Drie Kampjes
in Oud Loosdrecht, Erve Knorr
tegenover het gemeentehuis, de
omgeving rond Zuidereinde 75
en Noordereinde 167 in ’s-Graveland aan de slag. Nicola Wolstenholme is met anderen al vanaf
2016 actief in Oud Loosdrecht
rond basisschool De Catamaran:
“Het werkt als je mensen attent

‘s- GRAVELAND - Een enorme
inzet van vrijwilligers is altijd
de basis geweest van een van de
allergrootste evenementen in
gemeente Wijdemeren: de Jaarmarkt en Feesttent aan het Noordereinde in ‘s- Graveland. En dat
zal voor de komende editie op 10
en 11 mei niet anders zijn. Maar
met name voor de bardiensten
op zaterdagavond kan organisator SFG nog best wat hulp gebruiken. Heb je zin om een paar
uur te komen helpen met inschenken van de drankjes in de
gezelligste feesttent van Nederland? Neem dan contact op met
Christa Bruyn via secretariaat.
sfg@gmail.com. Ook wordt er
nog gezocht naar mensen die op
de Jaarmarkt even willen helpen
met op - en afbouw.
maakt. Ik deel ook zakjes uit. Je
moet het steeds bijhouden, maar
uiteindelijk zie je resultaat.” Wilt
u ook meedoen? Zie: www.DeAppelboom.nl

TE HUUR

Kantoor Nederhorst den Berg

Turn-key kantoorruimte op begane grond van
een kantoorgebouw aan de Dammerweg
103a. De kantoorruimte (122 m2) is voorzien
van eigen aansluitingen, led verlichting ,
vloerbedekking, keuken etc..
Huurprijs: € 1.182,50 per maand excl. BTW.
Géén servicekosten!

0294 – 480355

TE HUUR

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN
Kantoor
den Berg
SERRE - Nederhorst
TUINKAMERS
RUIME DAKKAPELLEN

Turn-key kanto
grond van een
Dammerweg 1
(122 m2) is voo
aansluitingen,
vloerbedekkin

Huurprijs: € 1.
BTW. Géén ser

Loosdrecht // Elst (U) // Zeist

(035) 582 89 83 // ESSEVELD.NL

0294 –
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer
Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
C. Snepvangers, Oogarts, Meenthof 19
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

1-1-2
035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 47 62
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900-15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00

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

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

Dierenarts:
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
0294-253519
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
035 -6561074/06-22732136
Annemarie
0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek
035 - 683 03 00
Maatschappelijk:
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg
035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin
035 - 655 91 95
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland
035 - 6561860
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 6563001
Sensoor
035-6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 6565073
Kinderopvang:
KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 6004750
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 3030965
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 6569785
In de Heksenketel
035 - 5338982
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 419260
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 5826035
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 -10566343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 33890949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 6281381
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool) 06-15652692
Scholen:
Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

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

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

035 - 6560066
0294 - 257507
06 - 11238777

RK Kerk Wijdemeren

w H. Antonius
Zo. 14 april: 9.30 uur: w&vc.
W. Balk.
w St. Martinus
Zo. 14 april: 9.30 uur: w&vc.
R. Simileer.
Wo. 17 april: 11.00 uur: geb.v.
W. Balk.
w OLV Hemelvaart
Do. 11 april: 9.30 uur: euch.
J. Dresmé.
Za. 13 april: 19.00 uur: w&vc.
W. Balk.

PKN Gemeenten

w Willibrordkerk
Wo. 10 april: 19.30 uur: Oec. vesper
M. Kroone en A. Luppes.
Zo. 14 april: 10.00 uur:
Ds. E. J. van Katwijk.
w De Graankorrel
Zo. 14 april: 10.00 uur:
Ds. D.J. Lagerweij.
w Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 14 april: 10.00 uur:
W. Balke.
w Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 14 april: 9.30 uur:
Ds. J. de Goei.
w Oec. Streekgemeente
Zo. 14 april: 11.15 uur: Palmzondag
Godelieve van Liebergen

Raad van State
verklaart hoger
beroep tegen
IJshal ongegrond
NEDERHORST DEN BERG- Op
3 april jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State het hoger beroep
tegen een vergunning voor de
IJshal voor Nederhorst on Ice
ongegrond verklaard.
door: Herman Stuijver
Op 5 september 2017 hebben
B&W van Wijdemeren de IJsclub Nederhorst den Berg een
omgevingsvergunning
verleend voor vijf jaar voor een
seizoensgebonden ijsbaan op
het parkeerterrein aan de Blijklaan. Een inwoner die in de
buurt woont, stelt hinder te ondervinden van de Bergstube, de
horeca in de ijshal. De gemeente zou onvoldoende aandacht
besteed hebben aan de geluids-,
parkeer- en verkeersoverlast,
vooral als er festiviteiten worden georganiseerd. Temeer
daar er in de directe omgeving
ook een sportcafé en zalencentrum gevestigd zijn. Het zou
volgens de appelante slechts
om een commercieel belang
gaan. Niet in het belang van
de Wijdemeerders, omdat een
groot deel van de bezoekers van
buitenaf komt. B&W erkennen

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte
voor uw eigen inbreng en vormgeving
van de uitvaart. Wij helpen en adviseren u voor
een passende invulling van het afscheid.
Heeft u vragen over uitvaartverzorging, -verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur
van 16.00 tot 17.00 uur.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.
Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

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

Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 22 april tot vrijdag 26 april
voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854
Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen! In geval van NOOD kunt
u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s ochtends afgeven bij de
assistente van huisartspraktijk Overmeer
dat omwonenden hinder kunnen ondervinden, maar dat die
belangen minder zwaar wegen
dan die van de ijsclub met haar
sociale functie. De Bergstube is
noodzakelijk voor de financiering van de overdekte ijsbaan.
Het gemeentebestuur hecht
daarbij aan het belang van de
sociale cohesie in het dorp en
aan de schaatsmogelijkheden
voor schoolkinderen, gehandicapten en ouderen.

tast. De Bergstube is slechts zes
weken per jaar in bedrijf. Uit
het geluidsrapport van december 2017 blijkt dat de normen
niet worden overschreden. Dat
inwoners van andere gemeenten ook de ijsbaan bezoeken,
doet niets af aan het belang van
de Bergstube als sociaal evenement voor de Bergse gemeenschap, sluit rechter mr. Steendijk af.

Dat vindt de Raad van State
ook. De bewoner heeft in hoger
beroep niet aannemelijk gemaakt dat de overlast zodanig
is, dat het woon- en leefklimaat
in ernstige mate wordt aange-

KOPIJ AANLEVEREN:
REDACTIE@
DUNNEBIER.NL
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Politiek

Klantportaal Jeugd en Gezin live
REGIO - Sinds 1 april is het
klantportaal
MijnJeugdenGezin.nl officieel gelanceerd.
Een feestelijk moment waarvoor wethouder Rosalie van
Rijn het consultatiebureau in
Loosdrecht bezocht. Zij deed
dit samen met Karin Walters,
wethouder van de gemeente
Hilversum.
Via het klantportaal kunnen
ouders en jongeren zelf online
een afspraak maken, verzetten
of afzeggen bij Jeugd en Gezin
Gooi en Vechtstreek. Dat kan
op elk gewenst moment, altijd
en overal, op een eenvoudige
manier. Ook kan men hier de
groeicurven bekijken; de grafieken van de lengte, het ge-

wicht en de hoofdomtrek van
het kind. Daarnaast bevat het
portaal een overzicht van de
vaccinaties die gegeven zijn en
is het mogelijk om hier voorafgaand aan de afspraak een vragenlijst in te vullen. Het klantportaal
MijnJeugdenGezin.
nl is een beveiligde omgeving,
inloggen gaat via DigiD zodat
de privacy is gewaarborgd.

met internet is voldoende om
toegang te krijgen tot de eigen
gegevens. Op een moment
wanneer het zelf het beste uitkomt. Meer regie en flexibiliteit

dus bij het raadplegen van informatie en het regelen van de
afspraken.
Rosalie van Rijn (l) en Karin Walters

7 dagen 24 uur
De eerste ervaringen zijn positief. Zonder tussenkomst van
een medewerker van Jeugd en
Gezin kunnen ouders en jongeren 7 dagen per week, 24
uur per dag inloggen in het
klantportaal. Een smartphone, tablet, laptop of computer

Meer controles, meer aanvragen en meer
boetes
WIJDEMEREN - De economische groei zorgde in 2018 wederom voor een stijgende lijn
in het aantal ingediende aanvragen omgevingsvergunningen in Wijdemeren. Ook het
aantal verzoeken tot handhaving verdubbelde bijna. Voor
parkeerovertredingen werden
er meer boetes uitgeschreven.
Dit valt te lezen in het onlangs
vastgestelde Jaarverslag 2018
Vergunningverlening, Toezicht
en Handhaving.
Ondanks dat de gemeente in
2018 te maken had met een
flink aantal langdurig openstaande vacatures is het door
inhuur van tijdelijk personeel
gelukt de toename van aange-

vraagde vergunningen en de
grote stijging van handhavingsverzoeken te behandelen.

Lopende zaken afronden
In 2018 zijn er maar liefst 1825
controles uitgevoerd. Op het
gebied van parkeren, hondenpoep, illegaal wonen, overlast,
bouwzaken e.d. Deze explosieve stijging in vergelijking met
2017 (521) is onder andere het
gevolg van een verbeterde geautomatiseerde registratie en
de volledige bezetting door inhuur van tijdelijk personeel. In
2018 zijn 45 handhavingszaken
gestart en 51 procedures aangevangen. De ‘formele’ verzoeken om handhaving zijn met
dertien zaken gedaald terwijl
de verzoeken om handhaving
en controles via mail, telefoon
en social media verdubbelden

ten opzichte van 2017 van 236
naar 548. Vermoeden is dat
inwoners deze kanalen als laagdrempelig ervaren. Ten opzichte van 2017 is te zien dat het
aantal nieuwe handhavingszaken nagenoeg gelijk blijft. Het
is duidelijk te zien dat de capaciteit in 2018 onder andere
is gebruikt om lopende zaken
af te ronden. Er zijn 94 zaken
afgesloten. Dat zijn 54 zaken
meer dan in 2017. Dit maakt
dat het totaal aan openstaande
zaken met vijf zaken licht daalt
ten opzichte van 2017.
Vergunningen stijgend
Uit de cijfers blijkt dat het aantal ingediende aanvragen omgevingsvergunning in vergelijking met de voorgaande jaren
nog steeds stijgt. In 2018 zijn er
92 aanvragen meer ingediend

ten opzichte van het voorgaande jaar. Op één inritvergunning
na zijn alle aanvragen binnen
de wettelijk termijn vergund.
Meer boetes
Toezicht en handhaving in de
openbare ruimte is het domein
van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). In
2018 zijn er aanzienlijk meer
boetes uitgeschreven voor parkeerovertredingen ten opzichte
van 2017, van 40 naar 145 boetes. Ook is er ook meer opgetreden tegen loslopende honden: van één boete in 2017 naar
twaalf boetes in 2018. Daarnaast zijn er over het algemeen
meer controles uitgevoerd en
waarschuwingen
afgegeven
dan in het jaar ervoor.

Studenten Bouwkunde maken tekeningen
Huiskamer in de buurt Inmiddels is de ‘levensechte ratie Wijdemeren die graag een

‘s- GRAVELAND- Elke maandag
gaat architect Frans de Beer
met zijn map met tekeningen
onder de arm naar het ROC
van Amsterdam in Hilversum.
Studenten van de opleiding
Bouwkunde hangen tijdens de
les aan zijn lippen om zijn verhalen te horen over historische
elementen in het pand waar de
Huiskamer in de buurt is gepland.
Sinds januari werkten 12 studenten aan de levensechte opdracht. De samenwerking met
een architect en werken aan
een ‘echt’ project – een monument – geeft een extra dimensie
aan hun opleiding.
Voor de tekeningen van de
bestaande situatie hebben de

studenten eerst alle vertrekken
in het pand ingemeten. Dat
niet alles recht bleek, was voor
de studenten een eye-opener.
Ook het feit dat de dakgoot niet
precies op de plek zit van de
verdiepingsvloer was voor hen
nieuw. Frans de Beer heeft de
studenten een foefje geleerd om
toch een getrouwe afspiegeling
van het pand op de tekening te
krijgen. Terwijl de studenten
de tekeningen maakten, heeft
Frans de Beer het ontwerp voor
de nieuwe situatie voorbereid.
Het met de hand getekende
ontwerp zetten de studenten
in de computer en de tekeningen nam hij mee naar huis om
te kijken wat verbeterd moest
worden.

opdracht’ bijna afgerond. De
studenten moeten nog een aantal opdrachten afmaken. Een
3D- print van de nieuwe situatie evenals een maquette staan
nog op het programma. Een
groep studenten gaat een uitsnede van de speciaal ontworpen trap maken om een beeld
te krijgen hoe die in werkelijkheid eruit ziet.

Buurtproject
Ook de organisatie van het
huiskamer in de buurtproject
krijgt steeds meer vorm. Er is
een werkgroep van drie bewoners die gesprekken voeren met
potentiële huurders, zoals de bibliotheek voor het bibliotheek
service punt, de Energiecoöpe-

loketfunctie in het pand wil
huisvesten, Philadelphia voor
werk- en leertrajecten en zzpers die op zoek zijn naar een
flexplek in de buurt. Een meedenkgroep die bestaat uit circa
20 bewoners komt regelmatig
bij elkaar om de volgende stappen in het project te bespreken. Voor het bestuur zijn we
nog op zoek naar een bewoner
(m/v) met financiële kennis die
op hoofdlijnen meekijkt. Heb
je interesse in een bestuursfunctie, wil je meedenken of op
een andere manier een bijdrage
leveren? Voor meer informatie
kun je mailen naar bewonersverenigingsgraveland@gmail.
com of bellen met Madelinde
Winnubst (06-52166683).

Geld beschikbaar
voor initiatieven
met nieuwkomers
Je hebt een goed idee. Je wilt activiteiten opzetten waar nieuwkomers en mensen die hier al langer
zijn elkaar kunnen ontmoeten. Je
hebt daar een financiële bijdrage
voor nodig (max. 2500 euro):
Meld je dan hier: www.wijdoenmee.nu. Klein van schaal met
een groots effect. Initiatieven zoals samen eten of koffiedrinken,
elkaar ontmoeten in een naaiatelier of een sportdag hebben
een groot effect op het leven van
vluchtelingen. Wijdoenmee.nu
is een samenwerking tussen verschillende vermogensfondsen
die een aanvraag voor financiële
steun eenvoudig willen houden
voor iedereen die zich inzet voor
vluchtelingen.

Ondernemers gezocht voor Lentemarkt
ANKEVEEN- De lente is begonnen, zowel astronomisch, als
voor ons gevoel. De dagen zijn
weer langer dan de nachten en
de zon wordt weer sterker. De
vogels zingen uit volle borst
bij het ochtendkrieken en het
groen staat weer in bloei. De
hoogste tijd om extra aandacht
te besteden aan deze mooie
periode.
In Ankeveen doen we dit onder
andere met een Lentemarkt. Op
zaterdag 4 mei 2019 wordt de
weekmarkt uitgebreid met extra
kramen en ook zal er jong vee op
de markt staan. Alles in het teken
van de lente. Stichting Bruisend
Ankeveen nodigt alle ondernemers die producten willen aanbieden op deze markt, van harte
uit. Hebt u interesse hierin, dan
kunt u zich aanmelden of informatie opvragen via: bruisendankeveen@gmail.com of 035- 656
1507.

Rijbewijskeuringen
Wie voor verlenging van het
rijbewijs een medische keuring
moet ondergaan, kan daarvoor
op vrijdag 19 april terecht in
het Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1 te Loosdrecht.
Vooraf moet wel even een afspraak worden gemaakt via 0613031321. De kosten bedragen
€ 40. De keuring voor rijbewijs
CDE en de taxipaskeuring kost
€ 60. De volgende keuring zal
zijn op vrijdag 17 mei.
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Wijdemeertjes
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434
VAN PARIDON BUSSUM
Loodijk 15, ‘s-Graveland
afslag ‘De Boomgaard’
Afval- en opslagcontainers
Lev. zand, grind, grond enz.
Tel. 035-6931109
Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer,
reparatie, uitbreiding, installatie,
onderhoud, virus verwijderen
en nog veel meer. Stichts End 28
Ankeveen, Tel: 035-6560059,
@: info@harrit.eu
Hoveniersbedrijf André Bosson:
Voor deskundig snoeiwerk, tuinaanleg/onderhoud, weghalen
bomen/stoppels, verhakselen
tuinafval. Bel 06-43086321.
Cito Transport: Lev: zand,
grond, grind, ook in bigbags
leverbaar. Gemalen veengrond,
menggranulaat, compost,
boomschors, gebakken stenen/
betonklinkers. Middenweg
106, Ned. Den Berg. 0294251451.
TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941
LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer
wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloemstukken. Tel. 06-30064980

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

Tandprothetische praktijk
Weesp Kunstgebitten en reparaties
klaar terwijl u wacht (ind. mogelijk). E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie 035-6562178
SWART BELASTINGADVIES
voor aangifte, advies en
(salaris) administratie
deskundig, persoonlijk,
maatwerk. Bel 035-7724879
Uitvaartkisten van sloopen steigerhout 0618800105
www.karakterkisten.nl
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht!
GRATIS Waarde indicatie ?
035 - 656 0235
Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
GSM EN COMPUTERSERVICE
Smartphone, Tablets en PC
Verkoop/Reparatie/Advies
Bij afsluiten abonnement
een gratis telefoonhouder
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND

Er zijn meer honden die Fikkie heten

Steven Voorn van massagepraktijk Feel uit Nederhorst den Berg
is niet dezelfde als Steven Voorn, de watersportnemer uit Loosdrecht.

Wilt u van die lelijke
schimmelnagels af?
VOETZORG REEHORST
Pedicurepraktijk in NdB.
0294-741464 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
GEZ. GASTVROUW UITVAART
Parttime overdag catering
Ervaring niet vereist
info@fajecatering.nl
Bel FAJE catering H\’sum
035-201 9629
Leuke baan? Ben je handig,
interesse in techniek en heb
je een rijbewijs? Kom dan
werken bij Vakgarage Richtlijn!
Opleiding mogelijk, Erkend
Leerbedrijf. Tel. 0294-252325
Middenweg 101 NdB
Voorjaarsexpositie Flava
art en Zeeman in de Oude
School te Kortenhoef.
Vrij 12 t/m Zo 14 april
van 11.00 tot 17.00 uur
Te huur per 1 juni bedrijfsruimtes van 200m2 met
kantoor op de Reeweg in
Nederhorst den Berg.
€ 1250,- excl. btw.
06-54271409
PACT® Schimmelnagel
Therapie. Nu ook bij:
VOETZORG REEHORST
Info: 0294-741464 of
www.voetzorgreehorst.nl

Parkinson Café Laren
Op donderdag 18 april is er
weer een Parkinson Café in Laren. Daar zal logopedist Pleun
Verstappen aandacht besteden
aan ‘speekselvloed en moeite
met slikken’. Hierna kan men
vragen stellen. Na afloop weer
een gezellig samenzijn met een
drankje.
Amaris Theodotion; Ridderzaal, Werkdroger 1, 1251CM
Laren. Toegang: gratis. Aanvang 14.30 uur.
www.parkinsoncafelaren.nl

Vrijdag 10 mei

v.a. 21.00 uur
Dj Erick E - Dj Gio Lennox
Dj La Fuente - Dj Mental Theo

l
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a
sGravel
Zaterdag 11 mei

JAARMARKT

Met o.a Coverband De Koffers
Feestavond v.a. 21 uur

TripleXL - Samantha Steenwijk

Peter Beense en Bob van Veen
KOPIJ AANLEVEREN:
REDACTIE@DUNNEBIER.NL

UW VAKANTIE,
ONZE UITDAGING!

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

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

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

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Programma GooiTV
Vanaf 10 april zendt GooiTV de volgende programma’s uit:
Diverse onderwerpen in TV Magazine, zoals het Cmmunity
Art Project in Muiderberg, de Vestingrally en Kort Nieuws. In Derde Termijn: Ruud Bochardt praat met Jan Franx, die zijn
wethouderschap in Gooise Meren opgeeft om waarnemend
burgemeester te worden in Koggenland. - 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.

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

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

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
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Politiek
Raad unaniem achter onderzoek alternatieve vaarroutes
WIJDEMEREN- Op de publieke
tribune was er donderdagavond jl. bij de raadsvergadering geen stoel onbezet. Op de
agenda stond o.m. punt 8: ‘Notitie reikwijdte en detailniveau
MER vaarverbinding Loosdrechtse Plassen – Hilversums
Kanaal. Dit agendapunt had de
aandacht van belanghebbenden en omwonenden.
Door: Joop Glijn
Voor niet- ingewijden een korte
samenvatting van deze notitie:
Hij vloeide voort uit het door de
gemeente Wijdemeren met 20
andere publieke en private partijen ondertekend Gebiedsakkoord. Daarin wordt de ambitie
uitgesproken om het gebied van

de Oostelijke Vechtplassen te
ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied waar mensen graag
wonen, werken en ook recreëren. Daarin ook een breed en
kwalitatief aanbod van publieke
en private voorzieningen. Het
betreft een gevarieerd waterrijk
cultuurlandschap met topnatuur. Het doel is om met een
aantal investeringsprojecten dit
vrijetijdslandschap te versterken, passend bij de schaal en het
karakter van dit gebied. Hierin ontbreekt echter een korte
vaarverbinding tussen de Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal via ’het Wijde Blik’.
In het Gebiedsakkoord is dan
ook het voornemen vastgelegd
om deze vaarverbinding te realiseren. Die vergroot de variatie
aan vaarroutes en maakt kor-

te vaarrondjes mogelijk. Deze
vaarverbinding moet geschikt
zijn voor de sloepenvaart, waarbij elektrisch varen de voorkeur
heeft. Zoals inmiddels algemeen bekend mag zijn, heeft
dit de toekomst. Tevens worden
hiermee de watersportbedrijven
aan de ‘Wijde Blik’ en de Loosdrechtse Plassen met elkaar verbonden. Om deze vaarverbinding mogelijk te maken moeten
er op een of meerdere plekken
verbindingen worden gemaakt
tussen de bestaande plassen. Via
een commissie MER (Milieu Effect Rapportage) wil het college
een vijftal opties verder laten
onderzoeken om daarover een
onafhankelijk advies te krijgen.

Verontrusting over Eikenrode

Door: Herman Stuijver
De bewoners van Nieuw-Loosdrecht, met name in de Schildersbuurt, zijn flink geschrokken door
de grote bomenkap en op handen
zijnde bouwwerkzaamheden op
Landgoed Eikenrode/Bos van
Hacke. Om half zes in de ochtend
klonk er onaangekondigd kabaal
van machinerieën en vrachtverkeer. Ook nu het broedseizoen is
begonnen gaat het kappen van de
bomen door. Aanwonenden trekken aan de bel en hebben behoefte aan transparantie en communicatie. Zij zijn niet per definitie

tegen onderhoud en verbetering,
maar vragen zich met grote zorg
af of alles wel langs de correcte officiële weg gaat en waarom zij niet
op de hoogte zijn gebracht.
Vragen
De fractie van Dorpsbelangen
vraagt aan de gemeente of die
op de hoogte was van de grote
bomenkap en bouwplannen. De
eigenaar van Landgoed Eikenrode/Bos van Hacke meent dat de
bomen ziek waren, is dat correct
en deskundig vastgesteld? Is er
kapvergunning verleend voor de
zieke en gezonde bomen, vraagt
Dorpsbelangen. De omwonenden (St. Annepad) hebben op
voorhand geen kennis kunnen
nemen van de beoogde werkzaamheden. Dit is volgens de
DB-fractie niet de juiste gang
van zaken. Kunnen B&W hier
een verklaring voor geven? Op

ten, gezien de onderzoekfase
waarin de alternatieve mogelijkheden verkeren, uiteindelijk
van tafel. Ook een poging om
nog een zesde variant onder de
aandacht te brengen, haalde het
niet. Uiteindelijk ging de raad
unaniem en in goede harmonie,
met het ongewijzigde agendapunt akkoord.
Het was vol in de raadzaal
foto: Douwe van Essen)

Discussie
Hoewel de alternatieve vaarrou-

Nico Ockhuisen ‘Alles volgens de regels’
Dorpsbelangen hoopt met spoed
antwoorden te ontvangen over
de bomenkap en het bouwplan
op landgoed Eikenrode in Nieuw
Loosdrecht. Eigenaar Nico Ockhuisen zegt dat alles binnen de
regels plaatsvindt.

tes nog moeten worden onderzocht, kwamen bij de discussie
over de uitgebreide notitie, toch
al twee amendementen op tafel,
van zowel de Lokale Partij (Alles of niets), als één amendement gezamenlijk met de PvdA/
Groenlinks (Bescherm de karekiet, dus de LV3 willen we niet).
Met LV 3 wordt een alternatief
benoemd. Tijdens de hierop
volgende discussie, onderbroken door een paar korte schorsingen, gingen de amendemen-

maandag 25 maart ontvingen de
aanwonenden een schrijven van
Landgoed Eikenrode waarin te
kennen wordt gegeven dat een
wijziging bestemmingsplan en
bouwvergunning is aangevraagd.
Klopt dit en hoe zit het met de bezwaartermijn van zes weken?
Voorts wil Dorpsbelangen weten
of de plannen bij de betreffende
instanties ter goedkeuring zijn
gelegd qua flora, fauna, monumentenzorg en cultureel erfgoed
(koetshuis en park)?
Voor het bouwverkeer is een (tijdelijk) nieuw aan te leggen brug
bedacht die in de woonwijk St.
Annepad-Paulus Potterstraat uitkomt. Dit zal veel geluidsoverlast
en onveilige situaties opleveren
en baart bewoners grote zorgen.
Is hier vergunning voor aangevraagd en/of verleend?
Tot slot wil men weten hoe het
zit met de ‘Verklaring van goe-

dedienstenoverleg’ die bewoners
kregen met het verzoek die te
ondertekenen. Is dit een juridisch
correct document?
Nico Ockhuisen reageert
Eigenaar Nico Ockhuisen zegt dat
de kap geheel volgens de regels
gebeurt. “We hebben een kapvergunning voor 10 jaar, van 2015 tot
2025. De gemeente is ook volledig
op de hoogte. Veel mensen weten
niet dat hier om een park gaat,
niet om een bos. Een ecoloog
heeft een rapport opgesteld waaruit blijkt welke bomen wel en welke niet mogen worden omgehakt.
Het merendeel was dood, een enkele gezonde boom daargelaten.”
Inderdaad is het Koetshuis gesloopt en is er een plan om een
nieuw gebouw te plaatsen. “Dat
wordt geheel in dezelfde stijl gebouwd. Daarvoor is een bouwvergunning aangevraagd. De
procedure moet nog starten, met
alles erop en eraan. Dus, er komt
ook een bewonersbijeenkomst
en de mensen krijgen zes weken

om bezwaren in te dienen, zoals
gebruikelijk”, vervolgt Ockhuisen.
Die erkent dat de brief met informatie aan de bewoners laat is verspreid. “Dat was gepland in januari, dat liep iets uit, maar nogmaals
er is nog tijd om te reageren.”
Tot slot merkt Ockhuisen op dat
er inderdaad een tijdelijke brug
voor de aan- en afvoer van materialen bij de kruising AnnepadPaulus Potterlaan is gepland. Ook
daarvoor moet nog een vergunning voor worden verleend.

Zakelijk flirten maakt je een betere ondernemer
NEDERHORST DEN BERG- Op
de Lenteborrel van Nederhorst
gaat het om netwerken tussen
de sponsors en andere belangstellenden rond de voetbalclub. Voor de 6e keer was er
iemand die met een praatje de
ondernemers probeert te inspireren. Na de voortreffelijke
hapjes in schaaltjes door cateraar Sonah tijdens het walking
diner hield Angelique van ’t
Riet een workshop over zakelijk flirten 2.0
Door: Herman Stuijver
Zakelijk flirten is het maken

van échte verbindingen, meent
Angelique. Zodat opdrachten
je gegund worden en je met
iedereen en altijd contact kunt
leggen. Zij trekt wekelijks volle zalen met ondernemers die
haar boodschap waarderen.
Ook in de volle kantine sloeg
haar verhaal aan, al kun je twijfelen aan de vele aannames die
in haar opbouw waren verweven. Zo bleek dat het team van
Jong Oranje een slechte reputatie op het gebied van sociaal
gedrag na haar workshop over
soft skills omzette naar het
meest sociale team. Angelique
corrigeerde het misverstand

dat ‘flirten’ te maken heeft met
seksuele spanning. Het heeft te
maken met ‘bloemetjes strooien’ zodat je op een bepaalde
manier met humor in contact
komt met de ander. Het onderbewuste (90%) speelt een
grote rol in onze omgang met
de ander. Een mens maakt 100
aannames per minuut die vaak
niet gebaseerd zijn op feiten.
Welke Berger had ooit gedacht
dat Angelique (50) op mannen valt, niet op vakantie gaat
en stapelgek is op haar vier
katten en vier honden? Vrouwen zoeken verbinding door
woordprocessen (21.000 per

dag) en mannen kijken op hun
mobieltje en hebben een gemiddelde aandachtspanne van
1,5 minuut. Angelique gaf ook
een aantal fraaie typeringen
van het verschil in lichaamshouding tussen de geslachten,
gebaseerd op het basale apengedrag. Degene met het grootste zakie is de baas bij de mannen. Een bepaalde zithouding
zegt veel. Het komt erop neer
dat vrouwen minder moeten
lullen en mannen moeten veel
meer aandacht besteden aan
een invoelende gesprekshouding. “De wereld een klein bee
tje roze zien”, zei ze. Het kan,

want als je jezelf een andere
lichaamstaal aanleert, dan weet
je snel niet anders.
Na haar verhaal kropen de netwerkers nog dichter op elkaar
en luisterden naar de oude hits
van het Duo Carbo. Op de terugweg smaakten de geelrode
bonbons van ‘Ondernemer van
het Jaar’ Mats Smit lekker zoet.

Adverteren:
weekblad
wijdemeren.nl
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College ondersteunt initiatief
Gele Brug terug in Ankeveen

FINNAMIC

Gratis attentie
bij aankoop
omvangrijk
wijdte maten
systeem

uitneembaar lederkwaliteit
voetbed
voor bovenleder
en voering

Doordat de zool van
www.ﬁnnamic.info
Finnamic rond loopt, is

lucht
gepolsterde
zool

de
de

afwikkeling gemakkelijker.
zacht natuurlijke zacht
afwikkeling schokabsorberend voorvoetpolster
gepolsterde
gepolsterde voorvoetpolster
tong
schachtrand
Door
de
brede
onder-

BEWEEG JE FIT!
steuning

Wijdte F t/m M ontspannen stabiliteit
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

Lopen op Finnamic
gaat makkelijker door
de unieke rolzool. Deze
VOETKLACHTEN?
rolzool voorkomt
Bezoek
ons voor en
verhelpt
voorvoet- en
advies!
hielklachten.

zachte landing

8,7
8,9
8,9

stabilisatie

goede steun.

De hiel heeft een zachte
schuimvulling zodat de hiel
niet
geïrriteerd
raakt
(hielspoor).

De houding verbetert omdat

de Finnamic schoenen je
dwingen om rechterop te

Finnamic maakt het
bewegen soepeler en
aangenamer. Zowel bij
staan als gaan is er een
voort-durende dynamiek
van de hiel naar de tenen.
Vanzelfsprekend kunt u het
superzachte FinnComfort
voetbed ook omwisselen
voor uw eigen, op maat
gemaakte steunzool.

427
599
recensies
575recensies
recensies

en

van het geleng krijg je een

Gediplomeerd
Al zeven
zes jaar
Al
jaar
voetkundig
team
oprij
rijde
debeste!
beste!
op

staan.

George In der Maur Beterlopenwinkel

Voetklachten?
Pedicure
aanwezig.
Een
gratis3D
kopvoetenscan.
kofﬁe of thee bij
Gratis

www.beterlopenwebwinkel.nl
binnenkomst!
aanwezig.
Openingstijden:
MaPedicure
t/m za 8.30
- 17.00 uur

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

www.indermaur-beterlopenwinkel.de
LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze
puntdikte.
Mocht
hetwitte
beeldlijnen.
LETlijnen
OP!!!hebben
Om het een
blauwe
mannetje
staan
in Adobe
Illustrator
vergroot
worden dan
gaathet
deze
Deze lijnen
hebben
een puntdikte.
Mocht
beeld
puntdikte
niet
automatisch
mee.worden
Let dus dan
op dat
dedeze
in Adobe
Illustrator
vergroot
gaat
dikte
juist is!! niet automatisch mee. Let dus op dat de
puntdikte
dikte juist is!!

Op weg naar Pasen
in Stalpaertkerk
‘s- GRAVELAND- Over een paar
weken is het al weer Pasen. Het
grote feest in de kerk waar alles
om draait. Waarom is dat? En
waarom vasten veel mensen
in de weken voor Pasen, of nemen ze vaker de tijd voor meditatie en gebed?
Voor het Paasfeest, dat in het
oude Israel al gevierd werd als
bevrijdingsfeest, ging Jezus op
weg naar Jeruzalem. Hij wist
wat er ging gebeuren. Hij zou
er sterven, en het vreemde is,
Hij liep er niet voor weg. Waar-

om deed hij dat nu? Wat is zijn
geheim? Het heeft alles met
Gods liefde en trouw te maken,
met vrede en leven voor iedereen. In deze periode voor Pasen
proberen we het geheim van Jezus te doorgronden, tot ons te
laten doordringen, ons eigen te
maken en ons te verwonderen
keer op keer. Daarom vasten
mensen, of staan ze in gebed
vaker stil bij Jezus Christus. Die
ruimte wil de kerk bieden, ook
de Stalpaertkerk aan het Noordereinde 14 in ‘s-Graveland.

Normaal € 7,95
Bij inlevering van
10 spaarpunten

voor

€ 4,95

geel verwijst naar de rooms- katholieke invloed van de eigenaren van een voormalige landgoed in Ankeveen.
De afgelopen periode is er, in
samenwerking met meerdere
lokale partijen, hard gewerkt
aan een ontwerp voor de nieuwe brug. Ook is de samenwerking gezocht met de provincie
Noord-Holland en Natuurmonumenten om de, vanuit het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen, gewenste faunapassage
voor de otter in combinatie met
de brug te kunnen realiseren.

Op de avonden 10 en 17 april
worden er gebedsbijeenkomsten gehouden, als voorbereiding en bezinning op het
Paasfeest. Momenten van stilte,
gebed, muziek, schriftlezing.
Vanaf 19.30 uur in de kerk aan
het Noordereinde.
Op Goede Vrijdag 19 april
wordt er een kerkdienst gehouden om 19.30. En op 21
april om 10.00, Eerste Paasdag,
bent u van harte welkom om op
feestelijke wijze Pasen te vieren.
Laat deze dagen niet zomaar
voorbij gaan, daar zijn ze te bijzonder voor!
Voor vragen: dominee@her-

vormdegemeentesgraveland.
nl, www.hervormdegemeentesgraveland.nl

Fijne Pasen

eroen
Paastulband

WIJDEMEREN- Het college stelt
de raad voor om een krediet
van 250.000 euro beschikbaar
te stellen voor het terugbrengen van de historische Gele
Brug in Ankeveen.
In 2017 diende een groep inwoners uit Ankeveen het initiatief
in om op de plek van de duikerbrug op het Stichts End de
historische Gele Brug terug te
plaatsen. Deze ophaalbrug werd
in de nadagen van de Tweede
Wereldoorlog door de Duitsers
totaal vernield, als vergelding
voor de verloren strijd. De kleur

Paas
briochebrood
met abrikozen

nu voor

€ 4,25

Mini
afbakbroodjes

10 stuks
gesorteerd

nu voor

€ 3,95

Worteltjes
plaatcake

per stuk

€1,85

Geldig van donderdag 11 t/m zaterdag 20 april.

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

www.bakkerjeroen.nl

Die kost nog eens 85.000 euro
extra. Het college vraagt de gemeenteraad nu om een kwart
miljoen beschikbaar te stellen
voor dit project. De aanleg zou
normaal veel duurder zijn, ware
het niet dat plaatselijke aannemers, een architect en anderen
fors bijdragen in de kosten.
Historisch karakter dorp
Wethouder Joost Boermans: “Ik
ben er trots op dat dit initiatief,
samen met een groep betrokken
inwoners, tot stand is gekomen.
Zij hebben fantastisch werk geleverd. Als we deze brug, met
zijn geheel eigen geschiedenis
en opvallende verschijningsvorm, opnieuw kunnen plaatsen draagt dat bij aan het behoud van de geschiedenis van
Ankeveen en daarmee het historische karakter van het dorp.”
Het is de bedoeling om de nieuwe Gele Brug in 2020 te openen,
75 jaar na de ontmanteling.
De Gele Brug ter hoogte van het
Bergsepad links

Twee Oerrr
-uitjes
‘s- GRAVELAND- Er zijn speciaal voor kinderen en gezinnen
twee Oerrr- excursies bij Natuurmonumenten.
Wandel in april of mei mee met
de boswachter en ga op zoek
naar eetbare planten uit de natuur.
Veel wilde planten in Nederland zijn eetbaar, sommige zijn
zelfs lekker! Wil jij weten wat
je uit de natuur kunt eten? Tijdens deze wandeling van ongeveer 1,5 uur kom je erachter.
Deze activiteit is geschikt voor
gezinnen met kinderen vanaf 4
jaar.
Om ervoor te zorgen dat alle
insecten ook een veilige leefen schuilplaats kunnen vinden,
bouwen we vijf insectenhotels.
In de hotels kunnen ze rustig
overnachten en overwinteren.
Misschien komen sommige
bijen zelfs eitjes leggen. Samen
met de boswachter ga je op pad
en leer je alles over de kleine
bosbewoners. Daarna bouw je
mee en richt je een kamer in
met verschillende materialen
zoals strootjes, bamboe en dennenappels.
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, Noordereinde 54b, 1243 JJ;
Leden Natuurmonumenten € 5,00,
niet leden € 8,00; Kind t/m 12 jaar
lid/OERRR € 4,00, Kind niet- lid €
7,00
Data en tijden: www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
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Natuur

Ontdek de ontluikende lente op de buitenplaatsen
’s -GRAVELAND- Wandel 13 april
tussen 14 en 16 uur mee met de
boswachter en ontdek de lente
op de buitenplaatsen Schaep en
Burgh en Boekesteyn. Voorafgaand aan deze wandeling ziet
u in de Eekhoornzaal van het
bezoekerscentrum een schitterend klankbeeld van de lente op
de buitenplaatsen. Deze excursie, speciaal voor volwassenen,
duurt ca 2 uur.
Deze excursie start met een
schitterend klankbeeld in de
Eekhoornzaal van het bezoekerscentrum. Daarna wandel je
met de boswachter ongeveer 1,5
uur over Boekesteyn en Schaep
en Burgh. Je ontdekt met eigen
ogen hoe ontluikend de lente kan
zijn. De ’s-Gravelandse buiten-

plaatsen kennen een boeiende
geschiedenis. Wat in de 17e eeuw
begon als investering van rijke
Amsterdamse kooplieden in
ontgonnen heidegebied, groeide
door de eeuwen heen uit tot een
prachtig historisch natuurgebied
met statige landhuizen op parkachtige landgoederen. De huidige landhuizen zijn gebouwd
aan het einde van de 18e eeuw.
Vanaf het begin van de 19e eeuw
zijn de tuinen van deze landgoederen aangelegd in de Engelse
landschapsstijl. De belangrijkste
kenmerken zoals slingerende
paden, waterpartijen, kronkelende beekjes en glooiende heuvels, zijn nog volop in het landschap aanwezig. Tot op de dag
van vandaag is het dan ook nog
steeds een geliefd en gekoesterd

landschap met een overdaad aan
flora.
Handig om te weten
Reserveer snel, want vol = vol.
Er is een maximum aantal deelnemers. Graag een kwartier van
tevoren aanwezig zijn. Honden
mogen niet mee. Controleer jezelf op teken na een bezoek in
de natuur. Voor alle activiteiten
geldt deelname uitsluitend na
aanmelding en betaling vooraf
via de website.
Bezoekerscentrum Gooi en
Vechtstreek, Noordereinde 54-b;
1243 JJ ’s-Graveland; Leden Natuurmonumenten: € 5,00, niet
leden € 8,00.
www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek
Foto: © Natuurmonumenten, Johan
van Galen Last

Duurzame toiletten bij strandje De Zuwe
KORTENHOEF – Donderdagmiddag 4 april opende wethouder Joost Boermans samen
met raadslid Rob Koedijker
twee nieuwe openbare toiletten bij strandje De Zuwe. Geen
tijdelijke mobiele dixies meer,
maar mooie duurzame wc’s.
Door: Saskia Luijer
Als de nood hoog is, ben je blij
met elke openbare toiletvoorziening. De mobiele dixies die
zomers bij strandje De Zuwe
stonden, voldeden dus zeker
aan de behoefte. Omdat het
aanleggen van riolering daar
veel kosten met zich meebrengt, leek dit ook de beste
oplossing. Tot D66-raadslid

Rob Koedijker aandrong op
een duurzamer alternatief. Bij
dixies worden immers veel chemicaliën gebruikt en dat kon in
zijn ogen anders. Beter. Na een
unaniem raadsbesluit kwam
men uit bij de autonome toiletten van fabrikant Paavo. Dit
bedrijf verkoopt deze pas sinds
kort in Nederland, maar in
Europese landen om ons heen
staan er al honderden. Bijvoorbeeld in berggebieden, waar je
tijdens je wandeling een pauze
kunt inlassen in de houten toilethuisjes.
Zon en wind
De toiletten werken zonder
water, stroom, chemicaliën
of riool maar met een ingeni-

eus systeem waar alleen zon
en wind voor nodig is. Plas en
poep valt door een gat naar
beneden en wordt daar in een
grote tank opgevangen. Via een
plateau met gaatjes zakt de afvalvloeistof weg, dat vervolgens
door de zon kan verdampen.
Aangedreven door de wind
draait een ventilator, die de
damp weer afvoert. Voor een
optimale werking van deze circulatie staat de achterkant van
het toilet (de schoorsteen) dan
ook aan de zonnekant, richting
het zuiden. De ontlasting die in
de tank achterblijft, droogt in
en composteert. Naast af en toe
een schoonmaakbeurt is het
toilet volledig selfsupporting.
Alleen op hele drukke dagen

Activiteiten agenda
WANNEER
wo. 10 apr.
za. 13 apr.
za. 13 apr.
za. 13 apr.
za. 13 apr.
za. 13 apr.
za. 13 apr.
zo. 14 apr.
zo. 14 apr.
za. 14 apr.
di. 16 apr.
wo. 17 apr.
wo. 17 apr.
wo. 17 apr.
wo. 17 apr.
do. 18 apr.
do. 18 apr.
zo. 21 apr.
ma. 22 apr.
do. 09 mei

TIJD
14.30 u.
10.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
14.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
09.30 u.
10 / 13 u.
15.30 u.
20.00 u.
14.00 u.
15.00 u.
16.00 u.
20.00 u.
20.00 u.
20.15 u.
11.30 u.
11.30 u.
20.00 u.

WAT
Paasviering Ouderenmiddag
Auto’s wassen, United Thailand
Feestmiddag ouderen
Zonnebloem spelletjesmiddag
Ontluikende buitenplaatsen
Peter en zijn muziekvrienden
Muzikale Talkshow
Vogelsafari voor het gezin
Rondleiding Gooilust, Trompenburgh
Bohemian Rhapsody voor piano, cello
Commissie Maatsch. en Soc. Zaken
Paasmarkt
Start literaire leesclub
Buren Paasmaaltijd
Commissie Ruimte en Economie
Comb. comm. R&E en Bestuur&Midd.
Concert Hoorntrio (Kunst a/d Dijk)
Paasbrunch (prot. gemeente)
Paaseieren zoeken
Gemeenteraad

WAAR
Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
Wijkgebouw, Eikenlaan, Ldr.
Bergplaats, NdB.
Grand Café, Emtinckhof, Ldr
NM, Noordereind 54B,‘s-Grav
Oude Kerkje, K’dijk, K’hoef
De Blinker, Parklaan, K’hoef
NM,Noordereind 54B,’s-Grav.
Vertr: Zuidereind 49,’s-Grav.
Jagthuis, Middenwg.88, NdB.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Jozef Lokinschool, Ankeveen
Bibliotheek, Tjalk 41, Ldr.
Grand Café, Emtinckhof, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr.
Oude Kerkje, Kortenhoef
Bergplaatse, Kerkstr. 7, NdB.
Tuin Sypesteyn, Nw.-Ldr.
Gemeentehuis, Rading 1, Ldr

zal er tussendoor vocht moeten
worden afgevoerd en pas na
zo’n 10.000 bezoeken wordt de
compostbak geleegd.
Altijd open
Wethouder Joost Boermans
was blij met deze mooie aanwinst voor strandje De Zuwe.
Het is een ecologisch goed verantwoorde voorziening die ook
toegankelijk is voor mindervaliden. De toiletten zijn het hele
jaar door geopend, zodat badgasten, watersporters en andere
recreanten er gebruik van kunnen maken. Zelfs schaatsers in
de winter. Boermans’ oproep
was wel om de toiletten zo
schoon mogelijk achter te laten.
Medewerkers van de gemeente

die hier toezicht op gaan houden, kregen donderdag formeel
de sleutels overhandigd. Samen
met een grote pot zoete dropjes
die ze gelijk uitdeelden: Manneke Pis.
Joost Boermans doet de eerste
boodschap

Rommelmarkt rond
O.L.V. Hemelvaartkerk
NEDERHORST DEN BERG- Op 14
september is er weer een rommelmarkt bij de O.L.V. Hemelvaartkerk in Nederhorst den
Berg. Hebt u nog mooie spullen
waar u niets meer mee doet,
wij zijn hier heel erg blij mee.
Dus ruim uw zolders en schuren op. Boeken, speelgoed,
spelletjes, potten en pannen,
gereedschap, huishoudelijke
artikelen, elektra, klein meubelen, babyspullen, Lp’s, glaswerk
maar ook kleding is van harte
welkom. Erg grote meubelen,
bedden, kasten etc., kunnen wij
niet innemen daar wij hiervoor
geen opslag- en verkoopruimte

hebben.
Inleveren van spullen kan op
zaterdag 13 april van 8.30 uur
tot 12.30 uur bij Transportbedrijf Van den Broek op de Middenweg 11.
Bent u niet in de gelegenheid
uw spullen zelf te brengen,
neem dan contact met ons op,
dan komen wij het bij u ophalen.
Petra: 0294-251606,
Anita: 0294-253957 of
Francis: 0294-253883.
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Wijdemeren zeilt
Paasbest!

Tulband
chocolade/advocaat

€ 7,50
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wijnands

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

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

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!
• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis
• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst
• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

Adverteren: weekbladwijdemeren.nl

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

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

KORTENHOEF- Als Wijdemeers
bedrijf wil Ottenhome graag
in de zomermaanden iets organiseren voor de inwoners
van Wijdemeren, als vrienden
onder elkaar. In 2012 vond het
eerste gratis zeilevent ‘Wijdemeren zeilend op de Wijde Blik’
plaats bij Ottenhome voor alle
dorpskernen. Ook dit seizoen
organiseren zij op elke 2de
woensdagavond in de maanden mei t/m september dit
sportieve toernooi.
Op een gezellige en sportieve
manier elkaar eens de loef af te
steken en in elkaars vaarwater
te zitten en om op te ervaren
dat ‘water verbroedert’, want
tijdens de After Sail staat iedereen als trotse inwoner van
Wijdemeren op de steigers van
Ottenhome te genieten met en
van de Wijde Blik. Maak een
team met je familie, vrienden
of buren, schrijf in en scheep
in en ervaar de verfrissende
kracht van Ottenhome. Dit jaar
zijn de zeilavonden op woensdag: 8 mei, 12 juni, 10 juli, 7 au-

gustus én de finale op de eerste
woensdag van de maand i.v.m.
de vroeger invallende duisternis op 4 september.
Programma
Het programma voor deze
avonden ziet er als volgt uit:
vanaf 17:30 uur de inloop/inchecken. Na de briefing start de
zeilwedstrijd om 19.00 uur. Na
het einde van het zeilen (21.00
u.) en de after sail (drankjes/
hapjes zijn voor eigen rekening) is rond 21:30 uur de uitslag bekend.

Wijdemeren Cup reglement
Deelname aan de wedstrijden is
gratis. Om mee te dingen moet
je aan minimaal 3 zeilavonden
meedoen. Tenminste 1 teamlid
dient de zeilkunst meester te
zijn; tenminste 1 teamlid dient
in één van de kernen Wijdemeren te wonen. Zo niet, kan
een schipper via de organisatie
ingehuurd worden voor €35,00
per avond (dient wel ruim van
te voren worden aangevraagd).
Een team bestaat uit minimaal
2 en maximaal 5 deelnemers.
Deelname is voor eigen risico
Meer informatie: https://www.
ottenhome.nl/wijdemeren-zeilend-op-de-wijde-blik/

Brandweerwedstrijden in Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERGZaterdag 13 april belooft een
spectaculaire dag te worden.
De provinciale brandweerwedstrijden (vaardigheidstoetsen)
zullen dit jaar georganiseerd
worden in Nederhorst den
Berg.
Dit wordt georganiseerd door
de korpsleden van de brandweerpost Nederhorst den
Berg in samenwerking met het
ABWC (Algemeen Brandweer
Wedstrijdcomité). Daarnaast
worden zij onder andere ondersteund door oud- leden,
partners en leden van de IJsclub Nederhorst. In totaal zullen 22 ploegen uit de provincie
mee strijden om een plek in
de top- 3. Er zijn uitdagende

banen waarop gespeeld wordt.
Dit zijn de HD-klasse, gericht
op brandbestrijding en de
112-klasse, met een willekeurig
realistisch scenario waarbij improviseren van belang is.
Er zullen veel brandweerauto’s
het dorp in en uit rijden zaterdag 13 april, maar is er dus
geen sprake van een calamiteit.
Dringend verzoek om geen foto’s te verspreiden via de social
media zolang er nog ploegen
moeten spelen (± 17:00 uur).
Het belooft een gezellige en
spannende dag te worden voor
de deelnemende ploegen en
voor eenieder die heeft meegewerkt aan het tot stand komen
van deze dag. De wedstijdlocaties zijn geheim, maar als u

wilt kijken, kunt u zich melden
bij de brandweerkazerne. Hier
wordt u doorverwezen naar de
locatie(s).

Dagje uit voor senioren
met uw steun

Feestmiddag
Bergse ouderen

KORTENHOEF- Het comité Ouderentocht Kortenhoef
organiseert zoals ieder jaar
een dagtocht voor de senioren
vanaf 75 + uit Kortenhoef die
dit jaar op 10 september zal
plaatsvinden. Ook dit jaar heeft
de gemeente Wijdemeren ons
comité weer een vergunning
verleend voor het houden van
de jaarlijkse collecte en wel van
23 tot en met 26 april a.s.
Ook dit jaar vragen wij de inwoners van Kortenhoef om
een gift om de senioren uit ons
dorp een fantastische dag te
bezorgen. Naast uw gift vragen

NEDERHORST DEN BERG Op zaterdag 13 april is er in de
Bergplaats aan de Kerkstraat te
Nederhorst den Berg een Feestmiddag.
Het begint om 14.00 uur met
koffie/thee met gebak, een hapje en drankje. En er is een Paasbingo met leuke prijzen. Deze
middag wordt u aan geboden
door de Willem van Diermen
Stichting.

wij ook zoals ieder jaar een eigen bijdrage van de senioren
die meegaan. Bent u 75 jaar
of ouder en inwoner van Kortenhoef, dan bent u van harte
uitgenodigd om deel te nemen
aan deze dagtocht in september. De eigen bijdrage is, net
als afgelopen jaar, 35 euro per
persoon. Op maandag 17 juni
a.s. (12.30 uur-13.30 uur) kunt
u zich, tegen contante betaling
(graag gepast betalen), aanmelden in Veenstaete. Meer informatie hierover kunt u lezen in
het Weekblad Wijdmeren in de
juni- editie.

Voor vervoer kunt u zich opgeven bij Henny Pos; tel. 0294254515.
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Vereniging van het jaar

Burgermeestersvacature

#mooiwijdemeren
@angeline.rijnsent

De vacature voor een nieuwe vaste burgemeester staat open. We zoeken een betrokken,
besluitvaardige en omgevingsbewuste netwerker die communicatief sterk is en de verbinding
zoekt. Benieuwd naar de profielschets?
www.wijdemeren.nl/vacatureburgemeester.

Volg ons ook op:
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/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Opening Koningsdag

Burgemeester Ossel trapt Koningsdag traditiegetrouw af in het gemeentehuis aan de
Rading 1 in Loosdrecht. Vanaf 9.00 uur ontvangen wij u graag met koffie, thee en een
oranjetraktatie. We nodigen in het bijzonder
decorandi uit om hierbij aanwezig te zijn.
De leden van het college zijn tijdens
Koningsdag bij verschillende activiteiten in de
dorpen aanwezig.

23 mei: Verkiezingen
Europees parlement
Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees parlement. Gaat u ook stemmen?
De verkiezing van de leden van het Europees
Parlement is één keer in de vijf jaar.

Waarop stemt u?
Ieder Europees land heeft een vast aantal
Europarlementariërs, afhankelijk van het
aantal inwoners. Voor Nederland zijn dit
26 personen. In het parlement zitten geen
afzonderlijke nationale partijen, maar
Europese partijen. De Europese partijen
bestaan vaak uit nationale partijen die een
verbinding zijn aangegaan met partijen uit
(minimaal) vijf andere lidstaten.

>

Wie mag stemmen?

Stempas kwijt?

U mag stemmen als u de Nederlandse
nationaliteit heeft of de nationaliteit van een
andere lidstaat van de Europese Unie.
Heeft u de nationaliteit van een andere
Europese lidstaat en woont u in Nederland,
dan mag u óf in Nederland stemmen, óf in
uw eigen land. Wilt u in Nederland stemmen,
dan had u zich hiervoor moeten registreren
bij de gemeente.

Zonder stempas kunt u niet stemmen.
Het is daarom belangrijk dat u de stempas
niet vergeet mee te nemen. Mocht u uw
stempas kwijtraken dan kunt u uiterlijk 22
mei tot 12.00 uur een vervangende stempas
aanvragen bij de afdeling burgerzaken van
de gemeente. Mocht u later uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet
meer stemmen. Dit kan alleen met de nieuwe
stempas.

Stempas
Om overal in Wijdemeren te kunnen stemmen
ontvangt u uiterlijk 9 mei een stempas.
Deze stempas wordt gestuurd naar het adres
waar u op 9 april ingeschreven stond in de
Basisregistratie personen. De kandidatenlijsten
volgen iets later.

Kijk voor meer informatie op
www.wijdemeren.nl/verkiezingen.

De inschrijving voor de vrije sectorwoningen
op het KNORR terrein is gestart. De 33
huurappartementen variëren qua grootte
van 72m² tot 115m². De huurprijzen in de
woontoren van zeven verdiepingen lopen
vanaf 900 euro tot 1.400 euro per maand.
Geïnteresseerd? Kijk op www.ikwilhuren.nu.

>

Het vaarseizoen is weer begonnen.
In ons waterrijke gebied zijn de
eerste dieven van buitenboordmotoren helaas alweer actief.
Wees hier alert op!
Motoren tot ongeveer 8 pk zijn favoriet.
De diefstallen vinden plaats in jachthavens
en haventjes in de eigen woonomgeving.

Tips
Om diefstal van buitenboordmotoren te
voorkomen, kunt u het beste uw motor
goed en veilig opbergen. Mocht u hier geen

mogelijkheid voor hebben, dan is een
goedgekeurd slot voor de motor aan te
raden. Ook kunt u de motor en/of boot
duidelijk zichtbaar markeren met bijvoorbeeld uw postcode en huisnummer. Dit kan
reden zijn voor een dief om de motor niet
mee te nemen. Schrijf bovendien zo veel
mogelijk kenmerken op van de motor, zoals
bijvoorbeeld het motornummer of serienummer en bewaar het aankoopbewijs.
Zo kan uw motor makkelijker teruggevonden
worden als hij wel gestolen is.

Bel 112!
Ziet u een verdachte situatie? Bel dan 112
en gebruik de Waaksamenapp. Doe bij diefstal bovendien altijd aangifte bij de politie.

Onderzoek communicatie

Bent u een kritische inwoner? Vergeet dan
niet om onze enquête over de communicatie en dienstverlening van de gemeente in te
vullen. Bekijkt u het nieuws van de gemeente
bijvoorbeeld graag via de website of liever
op Facebook? En wat kunnen we verbeteren
aan Wijdemeren Informeren of onze digitale
nieuwsbrief? Vul de enquête in op
www.wijdemeren.nl/onderzoek.

>

Voorkom diefstal buitenboordmotor

Vrije sector KNORR

Woononderzoek vertraagd

Eerder informeerden we u op deze plek over
het woononderzoek dat begin april op de
deurmat zou vallen. De verzending van dit
onderzoek is vertraagd en kunt u daarom pas
eind april verwachten. Wijdemeren doet dit
woononderzoek 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!
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Vereniging van het jaar: Nomineer uw club!
Op 2 april startte de tweede editie
van de landelijke verkiezing
voor de Vereniging van het Jaar.
Verenigingen kunnen zich nog tot
13 mei aanmelden.
Nederland telt ruim 50.000 verenigingen
en stichtingen, die samen het grootste sociale netwerk van ons land vormen. Sociale
ontmoetingsplaatsen waar mensen samen
sporten, muziek maken, acteren, dansen of
kunst maken en waar talent opgeleid wordt.

Samen bereik je meer dan alleen en daarom
zijn deze verenigingen zo belangrijk.

media-aandacht om uw club in de
schijnwerpers te zetten.

Prijzen

Inschrijven

Wilt u laten zien hoe bijzonder of uniek
uw sport- of cultuurclub is? Pak dan het
podium en doe mee aan de verkiezing
Vereniging van het jaar 2019! Win naast de
nationale titel een masterclass naar keuze
van een expert, een professionele promotiefilm van uw club en maak gebruik van
alle lokale, regionale en landelijke

U kunt uw club, vereniging of stichting nog
tot en met 13 mei inschrijven via www.
clubvanhetjaar.nl. Van 6 mei tot 7 juni kan
er gestemd worden op de nominaties.

Doe mee met Panna Knock Out
Pannavoetbal

(parkeerterrein Zomerspektakel).

Pannavoetbal is één tegen één straatvoetbal waarbij je punten scoort door de bal
tussen de benen van de tegenstander door
te spelen of door een doelpunt te maken.
Iedereen tussen de 8 en 18 jaar kan aan de
voorrondes meedoen. De winnaars van de
voorrondes, strijden in de finale om de titel:
‘Panna King of Queen Wijdemeren 2019’.

- Voorronde Kortenhoef:

Data en locaties

Meer info: www.teamsportservice.nl/gooi.

zondag 30 juni, 14.00-16.00 uur,
Zuidsingel 54, Kortenhoef
(sporthal De Fuik bij het Beachevent).

- Finale:
zondag 30 juni, 16.00-16.30 uur,
Zuidsingel 54, Kortenhoef
(sporthal De Fuik bij het Beachevent).

- Voorronde Ankeveen:
woensdag 17 april, 14.00-16.00 uur,
Hollands End 8, Ankeveen
(schoolplein Joseph Lokinschool).

- Voorronde Loosdrecht:
De data van de voorrondes en de
finale van het Panna Knock Out
kampioenschap zijn bekend!
Dit jaar vinden de Panna Knock Out
voorrondes plaats in Ankeveen,

Loosdrecht, Nederhorst den Berg
en Kortenhoef. Zien we jou bij één
van de voorrondes en misschien
wel in de finale?

dinsdag 30 april,16.00-18.00 uur,
Nieuw-Loosdrechtsedijk 6, Loosdrecht
(feestterrein Stichting Sloep).

- Voorronde Nederhorst den Berg:
zondag 23 juni, 13.00-15.00 uur,
Blijklaan, Nederhorst den Berg

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

’s-Graveland
- De Boomgaard 24: omgevingsvergunning beperkte
milieutoets vanwege opslag schroot (01.04.19)
- Noordereinde 54d: plaatsen opbouw ten behoeve een
afzuigingsysteem op dak (21.03.19)

Loosdrecht
- Horndijk 27: bouwen schuur (25.03.19)
- Horndijk 27: plaatsen erfafscheiding (25.03.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: aanbrengen extra trapgat
op eerste verdieping (27.03.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 276: realiseren golfbreker en
aanpassen steiger (29.03.19)
- Rading 10 20: vervangen dakbedekking (27.03.19)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 64a: renoveren en uitbreiden woning (27.03.19)
- Kooikerboog 4: vergroten woning (29.03.19)
- Lijsterlaan 10: plaatsen dakkapel (29.03.19)
- Vreelandseweg 1: verbouwen horecabedrijf naar zes
appartementen (26.03.19)
- Wilgenlaan 32: bouwen woning en maken uitrit (21.03.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035. U kunt
geen zienswijze of bezwaar maken tegen een aanvraag.

COLOFON

10 april 2019

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

> Maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit (Milieu)

Ankeveen

‘s-Graveland

- Stichts End 50: afwijken van bestemmingsplan voor
kleinschalig toeristisch nachtverblijf (03.04.19)

- Bakker Metaal B.V., De Boomgaard 24, aanscherpen
geluidsvoorschriften (10.04.2019)

’s-Graveland

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

- Noordereinde 41: legaliseren dakterras (29.03.19)
- Noordereinde 54d: plaatsen opbouw ten behoeve van
afzuigingsysteem op dak (02.04.19)

Verkeer

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 45: plaatsen dakkapel (26.03.19)
- Emmaweg 34a: plaatsen schuifpoort (28.03.19)
- Emmaweg 82: restaureren woning (27.03.19)

Loosdrecht
- Golfslag 20: plaatsen dakkapellen (01.04.19)
- Golfslag 22: plaatsen dakkapel (26.03.19)
- Laan van Eikenrode 51: verbouwen en uitbreiden
schoolgebouw (22.03.19)
- Wastobbe 3: bouwen recreatiewoning (01.04.19)

Nederhorst den Berg
- Voorstraat 33: plaatsen tuinhuis (01.04.19)
- Vreelandseweg tegenover 70d: plaatsen gedenkteken
(29.03.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

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 parkeerterrein
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.

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.

Ter inzage

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

Bezwaar indienen

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

Aanvragen voorlopige voorziening

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

Zienswijze indienen

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

Beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het
verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling
Bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500
DA Utrecht) .
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Briljant Hoorntrio bij Kunst aan de Dijk

KORTENHOEF- Op donderdag
18 april ontvangt Kunst aan de
Dijk Kortenhoef tophoornist
Rob van de Laar. Samen met
twee eveneens briljante musici
– violist Mathieu van Bellen en
pianist Thomas Beijer – brengt
hij een programma rond het
schitterende Hoorntrio van

Johannes Brahms. Dit stuk behoort tot de zeldzame werken
die gecomponeerd zijn voor
de bijzondere bezetting van
hoorn, viool en piano en waarin de hoorn de dragende rol
heeft.
De carrière van tophoornist
Rob van de Laar (1987) ver-

loopt als een speer. Hij speelt
in de beste orkesten en ontving in 2017 de prestigieuze
Nederlandse Muziekprijs. Zijn
hoornstudie begon hij aan het
Fontys Conservatorium in
Tilburg. In 2009 sloot hij zijn
bachelor af aan het Koninklijk Conservatorium in Den

Nieuw! Muziek in Wijdemeren
WIJDEMEREN - In Wijdemeren
wordt veel muziek gemaakt. In
verenigingsverband maar ook
individueel. Stichting muziekeducatie Wijdemeren is een
werkgroep gestart met een
aantal
vertegenwoordigers
van scholen en afgevaardigden van muziekverenigingen
om te inventariseren welke
mogelijkheden er zijn binnen
Wijdemeren om (meer) muziek
te maken.
Een van de ideeën is om een
website te maken met als titel

‘Muziek in Wijdemeren’. Op
deze website zullen wij een korte introductie gaan geven over
de muziek en zangverenigingen in Wijdemeren met een directe link naar de verenigingen.
Dit willen wij ook gaan doen
voor de vele muziek- en zangdocenten binnen de gemeente
Wijdemeren. Hierdoor zal er
een compleet en duidelijk overzicht ontstaan voor startende
muzikanten, maar ook voor de
gevorderde muzikant om een
juiste keuze te kunnen maken.
Wilt u als docent of vereniging

ook graag op deze website komen? Stuur dan een korte introductie van een paar zinnen
over de vereniging of jezelf met
eventueel een link naar; info@
wijdemuziek.nl
Ook kunt u naar bovenstaand
adres mailen als u mee wilt
denken of als u handige tips
heeft om het muziek maken in
Wijdemeren meer leven in te
blazen.

Haag. Hij vervolgde zijn studie bij Wolfgang Vladar aan
de Universität für Musik und
Darstellende Kunst in Wenen.
Als solist speelde hij bij verschillende orkesten en ensembles, waaronder het Koninklijk
Concertgebouworkest en het
Rotterdams Philharmonisch
Orkest. Momenteel maakt hij
samen met filmmaker Lucas
van Woerkum een concertfilm rond het Hoorntrio van
Brahms.
Violist Mathieu van Bellen
(1988) was prijswinnaar en finalist van diverse (inter)nationale concoursen, waaronder de
Yehudi Menuhin Competition
in Londen en het Wieniawski
Concours in Polen; in Nederland was hij prijswinnaar van
zowel het Prinses Christina als
het Oskar Back Concours. Als
winnaar van de Grachtenfestivalprijs 2015 gaf hij in 2016 als
‘artist in residence’ zes concerten tijdens het Grachtenfestival, waaronder ook het Prinsengrachtconcert.

Daarom nemen we de tijd en plannen graag ruimte in onze agenda om uw
oren en ogen te testen. Altijd kosteloos, ook als uw huidige oplossing niet
bij ons is aangeschaft.

Meenthof 40, 1241 CZ Kortenhoef
T 035 65 60 548
www.oogzorg-briljant.nl

Kaartverkoop
Entree: € 21 | Donateurs van
Kunst aan de Dijk Kortenhoef:
€ 17. Het Oude Kerkje is open
vanaf 19:30 uur. Concert: 20.15
uur. Er is vrije zitplaatskeuze.
Een drankje is bij de prijs inbegrepen.
Kaarten bestellen via: www.
kunstaandedijk.nl

Start literaire leesclub
In Loosdrecht start een literaire
leesclub. In Bibliotheek Gooi
en meer in Loosdrecht is op
woensdagmiddag 17 april een
informatiebijeenkomst voor
mensen die het leuk vinden
om over literatuur te praten en
daardoor in contact willen komen met andere lezers.
De informatiebijeenkomst is
een initiatief van de landelijke
organisatie Senia in samenwerking met de bibliotheek.
Senia richt in heel Nederland
leesclubs op en brengt zo men-

horen, zien en genieten
Geef uw zintuigen de beleving die ze verdienen. Vaak betekent een bezoek
aan Briljant het begin van een nieuwe ervaring. Weer waarnemen wat uw
omgeving te bieden heeft met kleuren en geluiden die helder en vol zijn.

Pianist Thomas Beijer (1988)
bemachtigde als een van de
weinige jonge Nederlanders
een plek in de prestigieuze
serie Meesterpianisten in het
Concertgebouw In Amsterdam waar hij eind maart 2019
optrad. Hoewel hij in de eerste plaats pianist is, schrijft hij
ook romans en componeert hij
graag. Beijer wordt geprezen
om zijn excellente techniek en
artistieke integriteit. Hij behoort tot de top van de nieuwe
generatie pianisten in Nederland.

sen die graag lezen bij elkaar.
Leidraad voor de groepen is
een lijst van moderne literatuur die is opgesteld door deskundigen. Daaruit worden 6 à
7 boeken per jaar gelezen en
besproken aan de hand van
leeswijzers met vragen die het
gesprek structuur geven. Meer
informatie over de werkwijze is
te vinden op www.senia.nl. Belangstellenden zijn welkom op
17 april in Bibliotheek Gooi en
meer, Tjalk 41 in Loosdrecht.
Aanvang 15.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
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Schilderijen Wim van den Bos
in Spieghelhuys

FAMILIEBERICHTEN

Carry
Carryme
meon
onthe
thewaves
wavestotothe
thelands
landsI’ve
I’venever
neverseen
seen
Carry me on the waves to the lands I’ve never seen

Onverwachts,
Onverwachts,maar
maarin
inbuitenlucht
buitenluchten
enbevriende
bevriendearmen
armenoverleden
overleden
NEDERHORST DEN BERG- Tot
Onverwachts, maar in buitenlucht en bevriende eind
armenjuni
overleden
hangen de schilderij-

en van Wim van den Bos in het

Christoph
Christoph Hoetmer
Hoetmer
Zijn dochter BrenChristoph HoetmerSpieghelhuys.
da Bertrand hoopt dat er veel
Chris
Chris

22-09-1947
22-09-1947

Chris
04-04-2019
04-04-2019
22-09-1947

belangstellenden langs komen,
dan kan zij haar volle zolder eens
opruimen.

04-04-2019

Haar vader die in 2014 op 84-jaHet
Hetafscheid
afscheidvindt
vindtplaats
plaatsop
opdonderdag
donderdag11
11april
aprilom
om15:15
15:15uur
uurin
in
afscheid
vindt plaats
donderdag
11 aprilrige
om 15:15
uuroverleed,
in
leeftijd
liet haar
Uitvaartcentrum
Haven
--Oosterdreef
15,
1357
DK
UitvaartcentrumAlmere
AlmereHet
Haven
Oosterdreef
15,op
1357
DKAlmere
Almere
Uitvaartcentrum Almere Haven - Oosterdreef 15,veel
1357
DK Almerena. “Het zijn er
schilderijen

tientallen, ik hecht er erg aan,
ze niet allemaal
kwijt. Je hebt er iets mee of niet”,
vertelt de Bergse. Wim van den
Bos schilderde zijn hele leven.
Hij zat zelfs met de bekende illustrator Rien Poortvliet op dezelfde tekenclub. De onderwerpen
en technieken variëren, portretten, dieren, natuur, mooie panden en vergezichten. “Alleen stillevens vond-ie niks, dat was ‘m te

Correspondentieadres:
Correspondentieadres:Zwaluwstraat
Zwaluwstraat57,
57,2025
2025VN
VNHaarlem
Haarlem
maar
ik kan
Correspondentieadres: Zwaluwstraat 57, 2025 VN
Haarlem

In ons verdriet om het heengaan van onze dierbare

San
mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden.
Wij betuigen u hiervoor onze oprechte dank.
Onze speciale dank gaat uit naar
team Koningskamer van Horstwaarde.
Uit aller naam:
Dick de Bruin
Nederhorst den Berg, april 2019

doods, saai”, vervolgt Brenda.
Wat je ook van het werk van
Van den Bos vindt, hij toont
aan dat hij een vakman was die
veel tijd en energie stak in het
schilderen.” In het Spieghelhuys
tref je o.a. een ‘Herdershond’ of
‘Twee paarden’ en ‘De Molen bij
Tienhoven’ aan. Ook een serie
van fraaie pentekeningen met
veel herkenbare locaties zoals
de Rietschans in Loosdrecht,
het Dode Eind in Kortenhoef of
het vroegere La Provence (nu La
Place) bij Laren, allemaal prenten
uit de 80’er en 90’er jaren van de
vorige eeuw. Die prenten kosten
slechts 50 euro per stuk. Brenda
is royaal, wie er twee koopt, krijgt
de derde gratis. “Het gaat mij helemaal niet om de prijs. Daar wil
ik ruimhartig over onderhandelen. Ik vind het belangrijk dat
mensen het graag willen hebben.

Wat je ervoor over hebt, dan is
elk aannemelijk bod mogelijk.”
Pièce de résistance is het nostalgische portret van een ‘Boer op
een stoel’, het enige grote kunstwerk van Wim van den Bos.
Achter in de bistro staat een catalogus die een indruk geeft van
alle schilderijen.
U kunt Brenda bereiken via:
06- 299 17 827 of per mail: b.bertrand@outlook.com.

Viore- groep voor mensen van 40-60 jaar
Op woensdagmiddag 17 april start
bij Viore een gespreksgroep voor
mensen in de leeftijdscategorie
tussen 40 en 60 jaar, voor wie het
ziekenhuisbezoek minder intensief
is (geworden), waardoor er ruimte
ontstaat voor reflectie en verwerking. Als de medische behandelin-

gen achter de rug zijn en de omgeving denkt dat hij of zij er weer is,
begint het vaak pas voor hen. Het
gaat om een cyclus van zes bijeenkomsten. Op zes woensdagmiddagen (14.00 – 16.00 uur) worden er
-onder deskundige begeleiding- ervaringen uitgewisseld en specifieke

thema’s behandeld. Voor meer
informatie: vrijwilligers@viore.org
of bellen naar 035-6853532. De
kosten voor deelname bedragen €
30,- voor zes bijeenkomsten. Oostereind 115, 1212 VH Hilversum;
www.viore.org.

Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken
GRONDWERKEN

SLOOPWERKEN

WATERWERKEN

STRAATWERKEN

SANERINGSWERKEN

RIOOLWERKEN

AANLEG PARKEN

HSB voor al uw plannen en ideeën:
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer van zand, grind, grond en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen
Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken,
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.
Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve oplossing te vinden die
zowel prijstechnisch uitstekend als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.
Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook financieel
beheersbaar blijft.
Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op
met Harry Spruijt tel.: 0294-23 13 96
email: info@hsbbv.nl

HSB B.V. Rijksstraatweg 3

3631 AA Nieuwersluis Tel: 0294 - 23 13 96 www.hsbbv.nl Email: info@hsbbv.nl

Weekblad Wijdemeren

Woensdag 10 april 2019

13

Cultuur

Muzikale Talkshow in
De Blinker
KORTENHOEF- Het Ministerie
van Mooie Liedjes heeft op zaterdag 13 april om 20.00 uur
ook een voorstelling in het cultureel centrum De Blinker aan
de Parklaan te Kortenhoef.

gen. maar vrezen dat het Ringo
Starr wordt. Met zijn stokjes.
Jacques Brel houdt nog een slag
om de arm, maar Karin Bloemen en Adèle Bloemendaal
zijn zeker.

Het is een muzikale talkshow
met een B. Er komen veel
mooie liedjes langs en er valt
ook veel te lachen. Dat is althans de bedoeling. Als componist, tekstschrijver of artiest
moet je van goeden huize komen om in de talkshow te komen. Je naam moet beginnen
met een B. Of je nog leeft doet
er niet toe. Je kunt gewoon aanschuiven. Zo weten we nu al
dat Johann Sebastiaan Bach te
gast zal zijn. Vooral omdat hij
zoveel invloed heeft gehad op
de hedendaagse muziek. Bijvoorbeeld op de Beatles. We
proberen John Lennon of Paul
Mc Cartney in de show te krij-

Ministerie
Een muziektheatergroep die
op projectbasis voorstellingen
speelt. De huidige leden zijn:
Hans Blom, Cassandra Carmio,
Martine van Driel, Mark Falch,
Peter Groenendijk, Arnold
Huisman, Winnie Jongepier,
Jonne van Lunteren, Antoine
van Roemburg, Dorinde Vogt
en artistiek leider Ben Groenendijk. De show is gratis. Een
vrijwillige bijdrage na afloop
mag. Reserveren kan via een
mail naar ben.groenendijk@
icloud.com. Op www.ministerievanmooieliedjes.nl vind je
meer informatie over de voorstelling.

Iets te vieren? Lekker uit
eten bij Vlaar in je eigen
privé ruimte

‘s- GRAVELAND - Op zoek naar
de perfecte locatie voor een
verjaardagsdiner, huwelijkslunch of een gezellige borrel
met hapjes? Bij Restaurant
Vlaar kun je ook met groepen
komen lunchen, vergaderen of
dineren.
In één van de twee mooie privéruimtes geniet je in alle privacy in een intieme ambiance
van Vlaars toonaangevende
keuken van culinair hoog niveau met bijpassende wijnen.
En niet onbelangrijk, voor zeer
schappelijke prijzen.
De Tasting Room is een heerlijke ruimte voor groepen tot 14
personen met privé terras aan

de ’s-Gravelandse Vaart. Desgewenst komt een privéchef
live koken; een unieke culinaire belevenis om met een groep
vrienden of zakelijke relaties te
ervaren. Het authentieke koetshuis is geschikt voor zakelijke
bijeenkomsten of private dining en geeft gasten het gevoel
dat ze op een sfeervolle plek
zijn met historie. De gastvrije
brigade zorgt er voor dat alles
tot in de puntjes is geregeld.
De prachtige landelijke omgeving van ’s-Graveland vormt de
spreekwoordelijke kers op de
taart.
10-jarig jubileum
Dit jaar bestaat restaurant

OranjePop wordt beter dan ooit

KORTENHOEF- Zaterdag 20
april is De Fuik omgetoverd
tot een poptempel waar drie
optredens deze 12e editie van
OranjePop beter zullen maken
dan ooit. Kijk maar naar de
bezetting met de swingende
entertainer Derk de Kloet, de
Bergse coverband Fusebox en
als afsluiting: de Great Guys.
Afwisselender kan haast niet.
En dat voor slechts 5 euro.
Iedereen kent Derk de Kloet,
een veelzijdig zanger, Kortenhoever in hart en nieren met
een stem als een klok. Enerzijds is hij een crooner die op
rustige wijze Dean Martin, Michael Bublé en Frank Sinatra
ten gehore brengt. Maar op de
komende OranjePop zullen we
een andere kant van Derk leren kennen. Hij zal het publiek
entertainen, onder andere met
rhythm & blues. Derk weet als
geen ander dat de opbouw van
de show van belang is. Hij rijgt
vanaf 20.30 uur als het ware
zijn songs als een ketting aan
elkaar, energiek en swingend.

nauwelijks introductie. Al
vanaf 2004 teistert deze coverband clubs, zalen en theaters
in den lande met hun rauwe
optredens. Recent waren ze
nog present op de podia van
De Vorstin en de Dillewijn.
De stoppen slaan door bij de
shows van Fusebox. De immer
sexy leadsinger Martijn Wewer brengt samen met Lucas
Bos, gitaristen Stefan Baar en
Ron Brandsen en drummer
Matthijs Snel covers van divers
allooi. De beste en meest beschamende meezingers komen
voorbij. Veelal verwerkt in vette medleys. Feest, gekkigheid
en bovenal gezelligheid staan
centraal. Als een achtbaan gaan
de mannen door alle genres
heen; van Backstreet Boys tot
Hazes, langs AC/DC richting
Nielson, door een looping naar
The Beatles. Dat alles nét even
origineler en met íets meer
ballen dan je gewend bent. Als
jij het naar je zin hebt, hebben
zij het ook. Fusebox verveelt
nooit.

Fusebox
Fusebox met veel Bergs personeel op de planken behoeft

Great Guys
De Great Guys, drie vrienden
met een gezamenlijke passie,

Vlaar alweer 10 jaar. Arlo Vlaar
nam in 2009 het Wapen van
Amsterdam aan het Noordereinde - destijds een begrip in
het Gooi en ver daarbuiten
- over, met de ambitie er een
volwaardige
horecagelegenheid van te maken. Het terras is
vernieuwd, het monumentale
pand gerenoveerd en het interieur heeft een frisse, botanische
uitstraling gekregen. Inmiddels
behoort Restaurant Vlaar tot
de culinaire top.

Culinaire belevenis
Eigenaar Arlo Vlaar: “De keuken vormt het kloppende hart
van ons bedrijf. Alles wordt
vers bereid en we koken naar
het seizoen, we hebben zelfs
een eigen moestuin. Onder leiding van chef Danny Rijs kookt
ons jonge keukenteam met veel
passie en enthousiasme. We
willen onze gasten vooral blij
maken met mooie gerechten en
serveren steeds vaker het 3- tot
8-gangen surprise menu met

treden op tussen 23.00 en 23.45
uur. Authentieke, veelzijdige
zangers met aanstekelijke humor. De vriendschap tussen
Dick, Dirk en Jeroen begon bij
Benny’s Big Show Orchestra,
Nederlands grootste showorkest. Van sfeervolle crooners,
Ratpack en jazz tot soul, Motown, disco, pop en zelfs Nederlandstalig. Ex- Kortenhoever Dirk Ockhuijzen verhuisde
naar ‘s- Hertogenbosch, daar
werd hij ontdekt toen hij al zingend ondermode verkocht op
de markt. Vol zelfspot is hij de
Great Guy met de gunfactor.
Jeroen is de powerzanger van
de drie. In kracht en bereik
kan hij alles aan. Dick staat elk
weekend en doordeweeks in de
avonduren op het podium. Hij
zingt, presenteert en acteert in
dinnershows, concerten van
Benny’s Big Show Orchestra,
commercials, musicals en tijdens optredens met de Great Guys. Het zangtrio wil het
maximale eruit blijven halen.
Liever tien kleinere optredens
in een week dan één grote show
in de maand. Het wordt dus genieten op zaterdag 20 april tussen 20.30 en 01.00 uur.
bijpassend wijnarrangement
voor een optimale smaakbeleving.”
Neem contact op met Sandra Drijgers voor meer informatie of een
op maat gemaakt arrangement via
sandra@restaurantvlaar.nl of tel.
035 – 656 1661.
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Ottenhome Cup, zonnige start vaarseizoen
KORTENHOEFAfgelopen
zondagmiddag was een perfect
tijdstip om het vaarseizoen bij
watersportcentrum Ottenhome
te openen. Een heerlijk zonnetje
en een lichte bries zorgden ervoor dat de belangstelling voor
de Ottenhome Cup optimaal
was.
“Een relatie-event”, vertelt Annemieke van de Water die deze
zeilwedstrijd 30 jaar geleden
al organiseerde bij Ottenhome
Loosdrecht. “Echt een opening
van het seizoen voor mensen
die meedoen aan onze woensdagavond- regatta, maar ook
voor zakenrelaties, jachthavens,
gasten met een ligplaats, noem
maar op.” Op deze editie hebben
zo’n 60 boten ingeschreven, variërend van één zeiler per boot
tot een groep van vijf. Deelname
was gratis. De gasten werden

verwelkomd met een uitgebreide brunch. “Ervaar het zelf. Alle
mooie woorden en nautische
oneliners ten spijt, er gaat niets
boven zelf ervaren, toch?” opende Annemieke. Ondertussen
werd het zeilreglement uitgedeeld, dat de meeste deelnemers
waarschijnlijk wel kenden. Dus
altijd aanvaringen voorkomen,
peddelen vanuit de haven, loef
wijkt voor lij, enzovoort. Het was
geen wedstrijd voor de doorgewinterde wedstrijdzeiler, ‘zondagzeilers’ waren ook van harte
welkom.
Dat was goed waar te nemen
vanaf het Zuwestrandje waar
de startlijn lag. Het kostte veel
16m2- boten enige moeite om
ordelijk te starten. Na de vijf korte signalen en de lange toon voer
de eerste groep richting Lambertzkade. Het duurde even voor

Inschrijven De Schakelbeachtoernooi van start
LOOSDRECHT - Op vrijdag 21
en zaterdag 22 juni aanstaande is het weer zover. Voor de
35e keer organiseert de Loosdrechtse Volleybalclub het De
Schakel-Beachtoernooi op het
terrein voor sportzaal Eikenrode in Loosdrecht.
Dit keer dus een jubileumeditie waaraan uiteraard extra
aandacht wordt besteed. De
200 kuub parelwit strandzand,
waar op vrijdag de jeugd en
badminton en zaterdag het beachvolleybal aan de slag gaan,
is reeds besteld. De organisatie van LoVoC is er klaar voor.
Naast het sportieve gedeelte

zijn er dit jaar opnieuw diverse
andere activiteiten, met nu dus
ook extra jubileumaandacht,
die een bezoek aan dit inmiddels traditionele Loosdrechtse
evenement leuk en aantrekkelijk maakt. Het Beachtoernooi
zal uiteindelijk op de zaterdag
worden afgesloten met een live
muziek optreden. Van 8 april
tot 10 mei kan worden ingeschreven via www.loosdrechtbeach.nl. Er is plek voor 36
badmintonteams en 56 volleybalteams. De ervaring leert dat
je er snel bij moet zijn, want vol
= vol. blijf strak op de hoogte:
raadpleeg geregeld onze beachsite en facebook.

het peloton de wind in de zeilen
kreeg, maar vanaf dat moment
verliep alles vlot en in een prima stemming. Bij de eerste boei
rondde een enkele boot via een
binnenbocht, maar men was zo
sportief om het gele gevaarte opnieuw te kruisen. Er werd gestart
in twee grote groepen en één
kleine rode groep met begeleiders. Bij de blauwen won Bright
Smile en bij de groenen was
Steffan Coppens de winnaar die
in de finalewedstrijd de zilveren
plak won. Overall winnaar was
team ‘Oh Oh Socks’ van captain
Reinier Sytsma.
Het spreekt haast voor zich dat
de After Sail bijzonder gezellig
was op deze fraaie zondag, waar
Ottenhome goed bezet was van
het Vooronder tot het Bovendek.

Beweeg je fit!
Was één van uw goede voornemens om meer te bewegen of af te
vallen? Wandelen is een gezonde
manier om te ontspannen door
een kleine inspanning. Alleen of
met een groep, je knapt er duidelijk
van op. Om makkelijk een eind te
wandelen heb je baat bij een paar
goede wandelschoenen die bovendien op de juiste leest voor uw voeten gemaakt zijn. Omdat niet alle
voeten gelijk zijn heeft de George
In der Maur Beterlopenwinkel
een uitgebreid assortiment wandelschoenen van het Duitse merk
Meindl op voorraad. Een vakkundig verkoopteam staat klaar om
na een scan van uw voeten u een
passend advies te geven. Eventuele
voet en/of houdingsklachten zijn

vaak te verhelpen met een ondersteunend voetbed of een op maat
gemaakt paar steunzolen van de
orthopedisch schoentechnicus of
podotherapeut.
Nieuw in de Beterlopenwinkel zijn
de superlichte sportschoenen van
de merken Mizuno en Craft. Deze
zeer comfortabele schoenen zijn
uitgevoerd in moderne kleuren en
materialen en zeer geschikt voor
sporten, wandelen of voor gebruik
in de sportschool. Door een nieuwe techniek, een zogenoemde waveplaat welke verwerkt zit tussen
de stabiliserende eerste laag en de
schokdempende tweede laag in de

zool van de schoenen, helpen deze
schoenen goed bij de afwikkeling
van uw voeten. Door de golvende
vorm geeft deze plaat u als het ware
energie terug. Uiteraard zijn deze
schoenen voorzien van een losse
inlegzool en dus geschikt voor uw
eigen steunzolen.
De In der Maur Beterlopenwinkel kunt u vinden op de Koningin
Wilhelminaweg 497 in Groenekan
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl

Paasmarkt Lokinschool
ANKEVEEN - De paasmarkt
op de Joseph Lokinschool in
Ankeveen staat weer voor de
deur. Op woensdag 17 april
opent de school om 14.00 uur
zijn deuren om ouders, grootouders, buren, vrienden en
oud- leerlingen te verwelkomen op dit jaarlijks terugke-

rend evenement.
Naast het raden van het gewicht van een schaap, het raden van het aantal paaseitjes
in een grote bokaal, diverse
behendigheidsspelletjes en het
befaamde eieren met of zonder
cadeautje hebben we uiteraard
ook weer de Paasloterij. Hierbij

maakt u kans op diverse waardebonnen van o.a. kapper, slager, restaurant, rondvaartboot
en workshops. De leerlingen,
leraren en ouderraad hopen u
graag te verwelkomen!
Paasmarkt, een oude Ankeveense
traditie getuige de foto uit lang vervlogen tijden

Zaterdagavond 20 april

Oranjepop!
sporthal De Fuik, vanaf 20.30 uur

Derk de Kloet

FuseBox
The Great Guys

Koningsdag zaterdag 27 april

Live Muziek!
bij sporthal De Fuik
09.30 uur
10.30 uur
13.30 uur
15.00 uur
16.00 uur

Fischer & Beemster
Bluez
Ravage
Derk de Kloet
Tape That
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Sport
Voetballen in Nederhorst

Op Super Sunday niet voorbij UVV
Op een gezellig en druk sportpark Meerzicht is het Nederhorst
niet gelukt om de 3 punten in
eigen huis te houden. In een
wedstrijd zonder veel doelrijpe
kansen was een rake kopbal uit
een hoekschop in de 11e minuut
voldoende voor de volle winst

voor de gasten uit Utrecht. Het
iets makkelijker voetballende
UVV en het wel hard werkend
maar onmachtige Nederhorst
blijft zodoende op een plek op de
ranglijst staan die nacompetitie
voetbal voor handhaving betekend.

Senioren
Het tweede speelde 1-1 in een
vriendschappelijke duel tegen
Dios uit Hoofdorp. Dinsdagavond speelt het 2e voor de kompetitie thuis tegen Rivierwijkers2. Nederhorst -3 kon tot aan de
rust de koploper NVC - 3 voor

Voetballen in ‘s- Graveland

Voor elk wat wils op voetbalclub
Uiteenlopende activiteiten de komende weken: Competitievoetbal, bekervoetbal, SVSCup 35+,
paaseieren zoeken, een feestavond
en een reünie. Voor het voetbalprogramma, kijk op onze site
www.svsgraveland.nl.
Senioren
De derde keer dat het 2e op voorsprong kwam, gaf het dat niet meer
uit handen. Het won met 3-2 van

Roda ’46- 4 door doelpunten van
Youri van Loenen, Jerrel Schouten
en Lasse Spall. 35+2 verloor onverwacht van Kockengen 35+1 (1-2).
Wel drie punten voor 35+1 dat
met 0-3 won van FC Weesp 35+1
(Dennis Nieuwenhuis 2x en Frans
Bouwman). Het 3e verloor met
7-3 in Almere van Buitenboys- 6.
Het lukte ZA2 niet om een resultaat te boeken tegen Loosdrecht -6:
6-1 verlies.

VRouwen
Doelpunten van Gitta Hekman,
Eva Plaizier, Lisanne de Groot
en Sarah Cuiper hielden VR1 in
het spoor van de top; 1-4 winst
bij NVC VR1. VR2 werd door de
mooie collectieve prestatie als geheel tegen Eemnes VR1 als matchwinner uitgeroepen. Het enige
doelpunt van Marly van Rooijen
was de winnende.

blijven maar moest uiteindelijk
met 1-4 het hoofd buigen. Het
vierde won via een treffer in de
88e minuut de topper tegen Buitenboys- 2 en doen nu echt mee
voor de titel.

Jeugd onder 13
De jongens wonnen; JO13-1 met
3-0 van Laren JO13-2 en JO132 met 9-2 van VVZ’49 JO13-2.
MO13-1 verloor van het Utrechtse
DVSU MO13-1 met 1-5.
Lid worden van S.V. ‘s-Graveland
Senior, jongen, meisje, 18 jaar of
net pas 4 jaar. Kom voetballen.
Informeer via ledenadministratie@svsgraveland.nl naar de mogelijkheden. Er is een Back to the
80’s/90’s party
De kantine als dancing met een

Jeugd
Zowel JO19-1 als JO17-1 wonnen makkelijk hun wedstrijd.
Het werd 11-3 tegen Fortuna
Wormerveer JO19-2 en 9-1 tegen Forza Almere JO17-3. De
JO13-1 wonnen bij Zuidvogels
met 0-7 en de JO13-2 verloren in
een spannend duel met 2-4 van
Eemnes JO13-3.
Info
Voor meer info www.vvnederhorst.org of facebook.
DJ die je aanstaande vrijdagavond
20.30 uur terugbrengt in de tijd.
Club van 100
Voor hun jarenlange ondersteuning van de vereniging nodigt het
bestuur de leden van de club van
honderd uit voor een lunch voorafgaande aan de wedstrijd van het
1e tegen Amsvorde op zondag 14
april. Ook lid worden? Informeer
via cvh@svsgraveland.nl. Iedereen
is van harte welkom om 20.00 uur
om mee te doen aan het paasklaverjassen.

Veel dressuurproeven bij Rijvereniging Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG- Zondag 7 april vonden de wedstrijden plaats in de B, L1 en
L2-klasse. De gevorderde klasse in de dressuur.
Door: Cees Stalenhoef
De 18 deelnemers werden gejureerd door Tamara Mallan

en haar schrijfster Simone van
Sandwijk.
Er waren zondag prijzen te
winnen voor deelnemers in de
B-klasse manegepaarden, de
L1-klasse manegepaarden en
voor de ruiters in de klassen B,
L1, L2 op een eigen paard. Als
eersten zagen zij de 6 deelnemers van start gaan in de klasse

B. Daar was de uitslag: 1. Alicia
van den Bos op Polly met 191,5
pnt; 2. Roos Warnier op Polly
met 187 pnt.
Daarna de klasse L1, L2: 1.
Britty van den Bosch op Messi
met 185 pnt; 2. Kyara Sansaar
op No Name met eveneens 185
pnt, maar met een iets lager gemiddelde.

Recordbedrag van €12.000
voor Alpe d’HuZes
KORTENHOEF- Het benefietdiner van maandagavond 1
april heeft weer een recordbedrag van € 12.000,- opgeleverd
voor het KWF.
Wanneer je meedoet aan Alpe
d’HuZes verbind je je tevens
om minimaal € 2500,- sponsorgeld op te halen voor het
goede doel. Ieder jaar lukt het
weer om een restaurant in de
omgeving te vinden waar kosteloos de avond verzorgd kan

worden. Dit jaar was het voor
de tweede maal op rij in restaurant Docks Fish&Grill in Kortenhoef. Het restaurant was vol
gereserveerd met 78 gasten die
allemaal genoten van een heerlijk viergangenmenu en wijnarrangement. Alle ingrediënten
waren gesponsord, dus de totale
opbrengst gaat naar het KWF.
Tijdens het diner werd traditioneel een veiling gehouden
waarbij de inmiddels legenda-

rische Taart van Tante Margreet
geveild werd voor het prachtige
bedrag van € 130,- en een viergangenmenu in hetzelfde Docks
voor maar liefst € 900,-. De totale opbrengst van de veiling
kwam hiermee op € 3600,-. Nu
moet Rogier Sluyter nog even
de Hollandse berg op fietsen op
6 juni als kers op de taart van
alle voorbereidingen. Zie: www.
opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/RogierSluyter5632

In de klasse B, L deden ook
eigen paarden mee. Ook voor
hen waren prijzen te verdelen.
1. Willem Schouten op Eblesse met 201,5 pnt; 2. Rosalie de
Mol op Amigo met 197,5 pnt.
De ringmeesters waren deze
dag weer Silvia Loman en Els
Blom. Het wedstrijdsecretariaat was in handen van Jolanda

Wie komt er koffie schen- VV Nederhorst en
ken in Veenstaete ?
Dagelijks is er ’s morgens een aantal bewoners van Veenstaete in de
brasserie aanwezig om met elkaar
een kopje koffie te gebruiken.
Eén keer in de zes weken is er op
zondagmorgen niemand die deze
gezellige vrijwilligerstaak op zich
neemt. Daarom zoeken wij, bij
voorkeur twee mensen die 1 x per
6 weken tussen kwart voor tien en
elf uur ’s morgens voor de koffie
van de bewoners willen zorgen.
Reacties kunt u kwijt bij Ankie
Hinloopen, tel. 035-6560995 of
ankiehin@kpnplanet.nl

Beste betrokkenen,
Graag zeggen wij u hartelijk dank voor de overweldigende belangstelling, de vele attenties
en goede wensen ter gelegenheid van ons afscheid van “familiebedrijf Landwaart”
We hebben gemerkt, dat we als bedrijf door al die jaren heen een plaatsje hebben mogen
innemen binnen de dorpsgemeenschap van Wijdemeren.
Dat hebben we graag gedaan en voor alle waardering zijn wij u zeer erkentelijk !!
Peter en Johan Landwaart

van Akker. De volgende wedstrijd vindt plaats 30 mei.
Langzamerhand kan dan aan
de hand van de uitslagen het
afgelopen seizoen bepaald worden wie er mag starten bij de
jaarlijkse clubkampioenschappen in juli.

Martin van Egmond uit elkaar

NEDERHORST DEN BERGHet bestuur van voetbalclub
VV Nederhorst en trainer Martin van Egmond zijn uit elkaar
gegaan.
Volgens een zegsman bleek er
een verschil van visie hoe het
eerste elftal de komende zes
weken uit de degradatiezone in
de derde klasse moet verdwijnen. Dat verschil leidde ertoe
dat de vereniging en de trainer
de samenwerking hebben stopgezet. Van Egmond volgde begin november 2018 Chris van
de Graaf op die om persoonlijke redenen opstapte. Een
driemanschap zal de resterende
wedstrijden de selectie begeleiden. De trainingen worden
verzorgd door Joeri de Bruin
en Raymond Moleveld. Op
zondag zal Roy Versluis (trainer SV Loosdrecht) op de bank
plaatsnemen in samenwerking
met De Bruin en Moleveld.
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Trommelen met Trash en ander theater

WIJDEMEREN- Elk jaar bekijken de leerlingen van de vier
basisscholen in Kortenhoef en
Ankeveen een theatervoorstelling onder schooltijd. Voor
de kinderen uit de groepen 3,
4 en 5 was er Trash, een vitaal
gezelschap vuilnismannen die
trommelend alles uit de afvalbakken weten te halen.
Door: Herman Stuijver
Op het podium in de Antoniusschool staat een enorme
hoeveelheid kliko’s, dozen,
emmers, vuilniszakken en een
wegwijzer naar diverse soorten afval. ‘De Vuilnismannen’,
Henk, Harrie en Sjakie, bouwen de spanning op. Adem
in, adem uit, dan begint het.

Henk gooit achteloos z’n bananenschil op de grond. De zaal,
bestaande uit 3e-, 4e- en 5e
groepers van de Curtevenne –
en de Lokinschool reageert direct. Dat mag niet. Vervolgens
kunnen de mannen de verleiding niet weerstaan, ze maken
een gigantisch drumconcert
op het afvalmateriaal. De zaal
kan nauwelijks stilzitten. De
stortplaats blijkt een grote berg
inspiratie voor het maken en
ontdekken van nieuwe muziek.
Het wordt steeds dynamischer,
werkgerei wordt instrumentarium en tonnen, vuilniszakken
en dozen blijken waanzinnig
mooi te klinken. De werkplaatssirene probeert de mannen in het gareel te houden,
maar het loopt totaal uit de

Wijdemeren in Beeld

hand. Er is zelfs een quiz tussen meiden en jongens over de
levensduur van een bananenschil en de boete voor het niet
opruimen van afval. Uiteindelijk kan zelfs de zaal niet meer
ontkomen aan het enthousiasmerende trommelvirus. Elk
kind krijgt een emmer en mag
mee drummen. Dat gaat lekker
ritmisch, de kinderen nemen
het snel over. Trash vermaakte
de kinderen met een ongecompliceerde muziekshow met een
licht maatschappelijk tintje,
zonder belerend te zijn.
Boer Boris
De kleuters bekeken Boer Boris. Die woont op een boerderij.
Hij heeft allerlei dieren, machines en een moestuin. Vandaag
krijgt hij een bijzondere brief.
Er komen twee inspecteurs op
bezoek. Oei, dat is spannend!
Boer Boris moet het beste van
zichzelf en de boerderij laten
zien. Maar wat is het beste?
Zusje Sam schiet te hulp en
samen gaan ze keihard aan het
werk. Een prachtige voorstelling met meezingliedjes, gebaseerd op de prentenboeken
van Ted van Lieshout en Philip
Hopman.

South Pass City
De groepen 6, 7 en 8 fietsten
naar Theater De Dillewijn.
Langs een stoffige zandweg,
ver van de bewoonde wereld,
ligt South Pass City. De goudmijnen zijn al lang geleden gesloten, de meeste mensen zijn
vertrokken. Al jaren wordt het
dorpje door dezelfde mensen
bewoond. Niemand gaat er
weg en niemand komt erin. In
de wijde omgeving weet iedereen dat. Tot er op een dag een
vreemdeling South Pass City
binnen wandelt. Hem hebben
ze niks verteld. Een voorstelling vol sheriffs, cactussen en
saloondeurtjes. South Pass City
gaat over de angst voor het onbekende, het beschermen van
wat voor jou belangrijk is en
over hoe we verlangen naar het
bekende of dat nou goed voor
ons is of niet.
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Nieuws

Club
4711

Uitslag lente-toernooi Biljartclub 4711
Maandag 1 april: W. Clements (6 pt.), J. Vrijburg (3
pt.), J. van Greuningen (2
pt.), E.Vernooij (2 pt.), M.
Zieleman (2 pt.)
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 4 april: M. v.d.
Velden – M. Verlaan 2-0, J.
Kloosterman – T. Otten 0-3,
W. Clements – H. Stalenhoef 0-2
Stand aan kop: W. Clements
24-39, P. van ‘t Klooster 2334, M. v.d. Velden 24-34
Programma
Donderdag 11 april 19.30
uur: onderlinge competitie BV Overmeer, zaterdag 13 april 16.00 uur:
4711-maandtoernooi koppelklaverjassen
(locatie
Café Die2), maandag 15
april 19.30 uur: lente-toernooi Biljartclub 4711
Adres: Overmeerseweg 5a te
Nederhorst den Berg
Telefoon: 06.20.40.80.58

Ook voor speeltuin De Eekhoorn in Kortenhoef is zaterdag jl. het seizoen
begonnen. Lekker buiten spelen, onder de hoede van mama’s, papa’s, opa’s
en oma’s en vrijwilligers.
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