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Oranjefeesten in de drie 
dorpen

WIJDEMEREN- Komend week-
end worden op grootscheepse 
wijze in de dorpen Oranjefees-
ten gevierd, met als hoogte-
punt zaterdag a.s. Koningsdag 
in Kortenhoef, Ankeveen en 
Nederhorst den Berg.  

Het begint al op vrijdagavond als 
burgemeester en wethouders in 
Ankeveen het Oranjefeest ope-
nen. Dat is een hele lange traditie. 
Natuurlijk is er de kruipwedstrijd 
waarbij peuters tot 4 jaar worden 
aangemoedigd om zo snel moge-
lijk over het rode kleed te spur-
ten op hun knieën. Daarna start 
de Ronde van Ankeveen, in drie 
groepen, kinderen, tieners tot 16 
jaar en om klokslag 20.00 uur is 
de start voor iedereen vanaf 16 

jaar. Om 21.00 uur is de winnaar 
bekend.

Kortenhoef
Eerlijk is eerlijk, de muzikanten 
van fanfare Amicitia zijn er op 
Koningsdag altijd vroeg bij. Al 
om 8.30 uur geven ze bij de Oude 
School een vrolijk Oranjeconcert 
( en om 11.15 uur een aubade 
bij Veenstaete). Maar om 8 uur 
is de Vrijmarkt rond de Fuik al 
gestart, gevolgd door een gratis 
Oranje-ontbijt in de Fuik. Het 
duo Fischer&Beemster opent de 
ochtend met een muzikaal optre-
den. Waarna burgemeester Ossel 
en de wethouders om 10.30 uur 
officieel de Koningsdag openen, 
uiteraard met het Wilhelmus. 
Dan zijn er kinderspelletjes en 

kinderbingo in en rond de Fuik. 
In de sportzaal is het zaalvoetbal, 
dat verveelt nooit. Verder treden 
het koor Bluez en de band RAVa-
ge op. ’s Middags is het genieten 
bij de Oranje Games, met tus-
sendoor een show van de turners 
van ODIS. Maar ook weer live 
muziek met Derk de Kloet en 
Tape That bij Dirks Sportcafé. 

Nederhorst den Berg
In Nederhorst den Berg spreken 
ze van Lentespektakel, omdat het 
feest zich verspreidt over meer-
dere dagen. Van zaterdag 27 april 
t/m zondag 5 mei, 23.00 uur is er 
een aantrekkelijke Kermis. Op 
Koningsdag zelf een grote Vrij-
markt en Braderie op en rond 
het Willie Dasplein. Dan heb je 

Kom jij ons team versterken?!
Weekblad Wijdemeren zoekt een

bezorger om  op woensdag
in s’-Graveland/Ankeveen

ons weekblad te bezorgen. 

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

de versierde fietsen wat een ech-
te Bergse traditie is. Wie heeft de 
creatiefste fiets van het dorp? Plus 
de oudhollandse kinderspelen en 
een goochelaar die optreedt in 
de muziektent. ’s Middags is het 
podium bij het Spieghelhuys vol 
met optredens, tussen 13 en 20 
uur. Een parade van artiesten met 
Bob van Veen, Dave Groenen-
dijk, Randy Blommaert, Redde-
loos Verloren, Danny de Klerk en 
DJ Rico. 
Rond Koningsdag ook nog dam-
men in het Spieghelhuys, klaver-
jassen in De Blijk en bingo in De 
Kuijer. 

Ankeveen
In Ankeveen starten op het sport-
veld de kinderspelen om 10 uur. 
De kinderen mogen verkleed 
komen. Graag zelfs! Het thema 
luidt ‘Wat wil ik later worden’, 
dus kom als brandweerman, ijs-
covrouw, stewardess of pastoor. 
De spelen eindigen met het tra-
ditionele touwtrekken. Om 12.00 
is de prijsuitreiking. De oudere 
Ankeveners kunnen ondertussen 
smullen en gezellig samenzijn tij-
dens de Seniorentijd (10.30 u.). 
De SOFA (Ankeveense Oranje-
comité) hult zich in nevelen over 
het middagprogramma. Wat 
zeker is, dat het om 14.00 uur be-
gint en dat het handig is om een 

RAMEN - DEUREN - KOZIJNEN 
SERRE - TUINKAMERS
RUIME DAKKAPELLEN

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

handdoek mee te nemen, volgens 
de gebroeders Spoor. Creatief 
met water, een goede verstaander 
weet genoeg. Ook zeker is dat het 
eeuwenoude tonnetje steken ook 
op het programma staat. 

Lintjesregen
Op vrijdagochtend maakt burge-
meester Ossel bekend welke Wij-
demeerders mogen aansluiten in 
de Orde van Oranje Nassau, altijd 
een spannend moment voor de 
nietsvermoedende gedecoreer-
den.  Op Koningsdag is er om 9 
uur een ontmoeting van het ge-
meentebestuur met alle Wijde-
meerders die een lintje hebben. 
Een mooie aftrap van Konings-
dag.

In Loosdrecht vieren ze 10 dagen 
feest van 26 april t/m 5 mei. Zie: 
www.stichtingsloep.nl 
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RK Kerk Wijdemeren

w H. Antonius 
 Zo. 28 april: 9.30 uur: w&vc.
 W. Balk.
w St. Martinus
 Zo. 28 april: 9.30 uur: euch.
 J. Dresmé.
w OLV Hemelvaart 
 Zo. 28 april: 9.30 uur: w&vc.
 Liturgiegroep.

PKN Gemeenten 

w	Willibrordkerk 
 Wo. 28 april: 10.00 uur: 
 Ds. J. Esveldt.
 Zo. 28 april: 10.00 uur: 
 Ds. E. J. van Katwijk.
w	De Graankorrel   
 Zo. 28 april: 10.00 uur:
 Ds. C. Groot-Korstanje.
w	Herv. Gem. ‘s-Graveland 

 Zo. 28 april: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. van Meijeren.
w	Herv. Gem. Kortenhoef  

 Zo. 28 april: 9.30 uur: 
 Geen opgave ontvangen.
w	Oec. Streekgemeente  

 Zo. 28 april: 11.15 uur: 
 Geen dienst.

Alarmnummer 1-1-2

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

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

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

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

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

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

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

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

Belangrijke telefoonnummers

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

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

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

van 16.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Weekblad
Wijdemeren

Ook op
Facebook,

met honder-
den views, 
likes, enz.

 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

Het Alzheimer Café is een tref-
punt voor mensen met demen-
tie, hun partners, familieleden 
en vrienden. Ook hulpverle-
ners en andere belangstellen-
den zijn van harte welkom. Op 
woensdag 8 mei is er van 19.30 
tot 21.00 uur een bijeenkomst 
in Wijkcentrum de Koepel, Ka-
pittelweg 399a, Hilversum. 
Gastspreker is Erik Zwiers, jour-
nalist. 

Hoe doe je dat, leven met de-
mentie? Erik Zwiers volgde 
zes mensen met dementie in 
hun dagelijks leven en schreef 
hier het boek ‘Zolang ik er ben’ 
over. Hoe geef je vorm aan een 
veranderend leven en welke 
maatschappelijke tegenwerking 
wordt daarbij ervaren.  

Info: Arlyanne Kuipers 06-
2095.1875  www.alzheimer-ne-
derland.nl/gooi;  
alzheimercafe.hilversum@
gmail.com 

Het Alzheimer Café Hilversum 
wordt georganiseerd door: Al-
zheimer Nederland, Amaris 
Zorggroep, HilverZorg, Ino-
vum, Versa Welzijn. 

Alzheimer
Café

De lente is gestart en we hebben 
al wat mooie dagen gehad. Me-
nigeen gaat met zijn tuin aan de 
slag.
Halverwege vorig jaar is de 
buxusmot ook in Wijdemeren 
´aangevlogen´ met als gevolg 
een spoor van aangetaste buxus-
sen. Al twee keer stond in dit 
blad een artikel hoe te handelen. 
Bestrijden van de buxusmot kan 
op verantwoorde wijze. Toch 
kiezen veel mensen voor het ver-
wijderen. Wat velen echter niet 
weten is dat ze de verwijderde 
buxussen niet in de groene bak 
moeten afvoeren.
Aangetaste buxussen moet je in 
de grijze bak afvoeren, immers 
dan worden de buxussen en mot-
teneitjes verbrand en uitgeroeid. 
Als mensen ze in de groene bak 
stoppen, dan woekert het heer-
lijk verder, met desastreuze ge-
volgen voor de groene buxussen. 

Iedere eigenaar kan uiteraard 
zelf bepalen wat je met je buxus 
doet, maar verknal het niet voor 
levensvatbare buxussen.
Gooi je buxus in de grijze bak!

Gooi de buxus in de 
grijze bak
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Burgemeester maakt afspraken met eigenaar Eikenrode
De recente (kap) werkzaam-
heden op landgoed Eikenrode 
hebben tot commotie geleid 
bij omwonenden. Om die re-
den heeft burgemeester Freek 
Ossel met de eigenaar gespro-
ken en aanvullende omgangs-
afspraken gemaakt. 
Burgemeester Ossel vindt dat de 
eigenaar niet goed heeft gecom-
municeerd met de omwonenden. 
Ook de gemeente wist te weinig 
om tijdig te kunnen reageren. Na 
een indringend gesprek met de 
eigenaar heeft de burgemeester 
aanvullende omgangsafspraken 
gemaakt. Die hebben betrekking 
op het vroegtijdig melden van 
(kap) werkzaamheden, zodat dit 

gepubliceerd kan worden in de 
huis-aan-huisbladen. 

Herstellen landgoed 
Circa drie jaar geleden verleende 
Wijdemeren een omgevingsver-
gunning voor het weer in oude 
staat brengen van landgoed Ei-
kenrode. De eigenaar voert de 
herstelwerkzaamheden gefaseerd 
uit zoals  het kappen van spon-
taan ontstane begroeiing en het 
verwijderen van een aantal zeer 
slechte bomen. Dat moeten wor-
den uitgevoerd onder begeleiding 
van een ecoloog. Weliswaar was 
er eind januari een beoordelings-
rapportage van een deskundige, 
maar Wijdemeren heeft onvol-

doende gelegenheid gehad om 
het rapport te beoordelen. Want 
de eigenaar was al begonnen met 
de kap. Hoewel het broedseizoen 
in de regel op 15 maart start, is er 
geen sprake van een overtreding 
van de Wet Natuurbescherming. 
Slechts als er broedende vogels 
worden verstoord of nesten wor-
den vernietigd.  
 
Bouwplan koetshuis 
Het voornemen om het door 
brand verwoeste koetshuis te her-
bouwen bestaat al jaren. Omdat 
het nog steeds de status van rijks-
monument heeft, zijn de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed 
en de monumentencommissie 

hierbij intensief betrokken. In het 
najaar van 2018 heeft de eigenaar 
een omgevingsvergunning in-
gediend voor herbouw van het 
koetshuis met daarin 20 appar-
tementen met zorgfunctie. Die 
aanvraag is nog in behandeling. 
Er is bij de gemeente geen ver-

gunningaanvraag gedaan voor de 
aanleg van een tijdelijke inrit aan 
het Sint Annepad voor de bouw 
van het koetshuis. Daarover is 
dan ook geen besluit genomen. 
Omwonenden die bij de gemeen-
te een klacht hebben ingediend, 
ontvangen schriftelijk bericht van 
de gemeente. 

Het verwoeste Koetshuis 

Verontwaardiging over Eikenrode
WIJDEMEREN- Nog voordat 
burgemeester Ossel zijn om-
gangsafspraken met de eige-
naar van Eikenrode naar buiten 
bracht, sprak de commissie 
Ruimte en Economie met boze 
omwonenden.

Door: Herman Stuijver

Met een filmpje konden de 
lokale politici nog eens duide-
lijk zien hoeveel er gerooid is. 

Robert Amse vertelde namens 
10 omwonenden dat men on-
aangenaam verrast was door 
de kap. Hij hekelde het ont-
breken van communicatie. Op 
brieven naar de gemeente en 
de eigenaar was nog geen re-
actie ontvangen. De uitbouw 
die gepland is voor het nieuwe 
Koetshuis maakt het geheel 
60% ruimer dan oorspronke-
lijk. Ook hadden de bewoners 
grote moeite met de brug naar 

het St.- Annepad, terwijl er op 
het landgoed goede paden zijn 
naar de Nieuw Loosdrechtse-
dijk.
Marjolein Duijvestijn begreep 
dat het Koetshuis een grondi-
ge renovatie behoeft, doch dat 
moet gebeuren in samenspraak 
met instanties als Cultureel Erf-
goed en Mooi Noord-Holland. 
Ze wees op de grote tuinhis-
torische waarde van het park, 
waarmee deze kaalslag niet valt 

te rijmen. Ze had ook tegen-
strijdige antwoorden gehad. De 
afdeling ‘handhaving’ had geen 
tijd gehad om te controleren, 
terwijl een andere medewerker 
haar had gezegd dat alles vol-
gens de regels verliep. De eco-
loog dacht dat de kap pas in het 
najaar zou plaatsvinden. Waar-
op CDA- commissielid Jan 
Verbruggen zich afvroeg waar 
de regisserende rol van de ge-
meente was. Gert Zagt van De 
Lokale Partij was ervan over-
tuigd dat de kap ‘absoluut niet 

volgens de vergunning’ was 
gegaan. Wethouder De Kloet 
refereerde aan het gesprek van 
de burgemeester waarin de ei-
genaar te verstaan is gegeven 
dat de kap streng gereguleerd 
is. “Het college had ingelicht 
moeten worden”, zei De Kloet. 
Die eraan toevoegde dat hij 
de vergunningsaanvraag voor 
het Koetshuis en de (tijdelijke) 
brug nog niet onder ogen had 
gehad. 

LOOSDRECHT- Na drie bewo-
nersavonden is het onduidelijk 
of men nu wel of geen klinker-
bestrating wil op de Eikenlaan. 
Een petitie met 93 handteke-
ningen voor asfalt is niet be-
trokken in de besluitvorming. 

Door: Herman Stuijver

Al in 2017 besloot de gemeente 
om met een groot reconstruc-
tieplan voor Nootweg, Eiken- 
en Beukenlaan het wegdek op 
grondige wijze te renoveren. 
Dat gebeurt op een klimaatbe-

stendige wijze, waarbij de af-
voer van het overtollige water 
met drainage en riool op de 
toekomst is gericht. Men koos 
na overleg met bewoners voor 
klinkers, eenrichtingsverkeer 
en een 30 km-zone. Het echt-
paar Bosman kwam met een 
lijst bezwaren tegen dit plan. 
Die hadden ze eerder verwoord 
in een petitie met 93 handteke-
ningen. Nooit heeft men reke-
ning kunnen houden met deze 
bewoners, omdat de petitie 
niet bekend was, zelfs niet bij 
navraag. Verkeerswethouder 

Boermans bezwoer dat ook 
bij nader onderzoek niemand 
op Rading 1 iets wist van deze 
bezwaren. Sterker op de laatste 
bewonersavond waar Boer-
mans aanwezig was, waren de 
aanwezigen akkoord, ook na-
drukkelijk vóór klinkers, zei 
hij. De familie Bosman zette 
hun bezwaren op een rijtje: met 
klinkers meer geluidsoverlast, 
er komt breder wegdek en een 
smaller trottoir (bij Emtinck-
hof van 6 naar 4,5 m.). Door 
het eenrichtingsverkeer wordt 
het drukker en mogelijk on-

Eikenlaan wil wel/niet klinkerbestrating veiliger. Mevrouw Van Roode 
deed ook een duit in het zakje 
als inspreker. Zij woont op de 
Laan van Eikenrode en zag tot 
haar grote schrik dat ook op dat 
deel klinkers zullen komen. Ze 
wist van niets en had nog geen 
antwoord op haar brief met be-
zwaren gehad. 
De commissieleden zaten een 
beetje met een mond vol tan-
den. Want eigenlijk was hier 
sprake van een falende parti-
cipatie. Bewoners waren ruim-
schoots betrokken bij de plan-
vorming en nu blijkt op het 
laatste moment dat een groot 
deel niet akkoord is. “Pijnlijk” 

zei CDA ‘er Jan Verbruggen. 
“Waar waren die 93 bezwaar-
den dan op die laatste avond?” 
Ook andere woordvoerders za-
ten met de kwestie in de maag. 
Nu nog wijzigen van het bestek 
van klinkers naar asfalt leek 
onmogelijk, was de algemene 
conclusie. Gert Zagt van DLP 
vroeg of de wethouder wil ver-
kennen of de wisseling naar as-
falt nog kan. Eén ding is helder, 
zei Joost Boermans, de romme-
lige procedures voor bouw en 
andere projecten moeten dui-
delijker. 

Achterstanden WMO-aanvragen opgelost 
WIJDEMEREN- Door maatre-
gelen op de afdeling WMO van 
de gemeente Wijdemeren is 
er op dit moment geen sprake 
meer van een wachttijd langer 
dan de wettelijke termijn. Een 
eerste inschatting laat zien dat 
WMO-aanvragers gemiddeld 
binnen vier weken geïnfor-
meerd worden over de toege-
kende zorg.  

“Wanneer inwoners zorg nodig 
hebben is het de taak van de ge-
meente om daar zo goed en snel 
mogelijk antwoord op te geven. 
Het was een opluchting dat het 

harde werk zijn vruchten bleek 
af te werpen. Sinds december 
2018 zijn de achterstanden weg-
gewerkt en is er ruimte om naar 
de efficiency van processen te 
kijken. Dat we de wettelijke ter-
mijn halen is fantastisch, maar 
we zijn nog niet klaar. We stre-
ven altijd naar snellere en betere 
processen waar mogelijk”, aldus 
wethouder Van Rijn.  

Knelpunten 
De gemeente Wijdemeren er-
vaart al jaren knelpunten bin-
nen de WMO. Dit zorgde voor 
lange wachttijden en inefficiënte 

processen. Per 1 juli 2018 is er 
0,67 fte extra capaciteit ingezet. 
Deze formatie is bij het vaststel-
len van de begroting vanaf 2019 
structureel geworden. Wethou-
der Rosalie van Rijn informeer-
de de gemeenteraad in oktober 
2018 nog eens over extra maat-
regelen: er werd een werkerva-
rings- en stageplek ingezet om 
de achterstanden weg te kunnen 
werken. Deze extra maatregelen 
zijn nog van kracht tot en met 
juli 2019. 

Toename  
Er is al tijden een toename in 

het aantal WMO-aanvragen, in-
herent aan de vergrijzing in Wij-
demeren. Tegelijk is met ingang 
van dit jaar het abonnementsta-
rief ingevoerd. Wat inhoudt dat 
de hoogte van de eigen bijdrage 
voor WMO voor iedereen gelijk 
is, ongeacht het inkomen. In de 
eerste maanden van 2019 zijn 
er aanzienlijk meer aanvragen 
binnengekomen. Het is nog niet 
te zeggen wat de effecten zijn 
op de lange termijn. Uiteraard 
wordt er scherp gemonitord om 
wachttijden in de toekomst te 
voorkomen. 

ANKEVEEN- Na de succesvolle 
Bingo die wij vorig jaar hebben 
gehouden is het weer tijd voor 
zo´n echte dorps Bingo.
Deze Bingo zal worden geleid 
door Richard Spoor en Peter 
van Kulsdom. Er worden 2 x 3 
rondes gehouden en een fina-
leronde. Ook is er dit keer een 
speciale mannenronde. Tussen-
tijds wordt er een Loterij gehou-
den met spectaculaire prijzen. 
Deze avond wordt georgani-
seerd voor jong en oud, ieder-
een is welkom om te spelen voor 
de mooie prijzen. Kom gezellig 
op vrijdag 3 mei naar de ASV 
Kantine in Ankeveen. Je kunt 
vanaf 19.30 uur binnenlopen

ASV Bingo op 3 mei
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Wijdemeertjes
Opgave van ‘Wijdemeertje’ kunt u on-line 

doen via www.weekbladwijdemeren.nl, 
inclusief de betaling daarvan.  Aanleveren 

tot maandag 10.00 u voor verschijning.
Het tarief is € 2,65 per gedrukte regel.  

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

0626252434

Harrit Automatisering
Voor een nieuwe computer, 

reparatie, uitbreiding, installatie, 
onderhoud, virus verwijderen 

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

@: info@harrit.eu

Hoveniersbedrijf André Bosson: 
Voor deskundig snoeiwerk, tuin-

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

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

leverbaar. Gemalen veengrond, 
menggranulaat, compost, 

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

251451.

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

LIEVER BLOEMEN
Verse bloemen uit Aalsmeer

wekelijks bij u aan huis!
Tevens verzorg ik rouwbloem-

stukken. Tel. 06-30064980

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

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

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

035-6566623

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

Bel voor informatie 035-6562178 
of 06-51886707

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

maatwerk. Bel 035-7724879

Uitvaartkisten van sloop-
en steigerhout 0618800105

www.karakterkisten.nl

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht! 

GRATIS Waarde indicatie ?
035 - 656 0235

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287 

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

Collega’s gezocht.
Wij zijn op zoek naar

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Zaterdag
27 april

GEEN MARKT

FAMILIEBERICHTEN

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. 
En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je.

Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe. 
Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Verdrietig, maar dankbaar dat zij zo lang in ons midden
mocht zijn, hebben wij afscheid moeten nemen van onze
lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Cornelia Maria Welle - Torsing
Cor

* Kortenhoef, 3 januari 1922       † Blaricum, 16 april 2019

sinds 1994 weduwe van Nic Welle

Jan en Anneloes
Mark en Jenny
Renate en Arjen

An en Rob
Stephan
Patrick en Brianna
Christiaan
Daniël

Carolien en Eelco
Richard en Mandy
Menno

Correspondentieadres:
Stichts End 4, 1244 PN Ankeveen

De afscheidsdienst en begrafenis hebben inmiddels
plaatsgevonden.

Onze speciale dank gaat uit naar Buurtzorg Kortenhoef 
en het Tergooiziekenhuis in Blaricum 

voor hun liefdevolle verzorging.

Omdat we dankbaar zijn voor al zijn liefde en goede zorgen 
gedurende een lang leven, zijn we nu verdrietig dat van ons 
is heengegaan

Bernard Raven
Ben 

echtgenoot van Dien Raven - Bus

* Hilversum, 8 september 1932     † Loosdrecht, 19 april 2019

 Peter, Edith
 Layla, Scott
 Robin, Remco
 Alexander
 Floris
 Ria, Aart
 Ben, Marion
 Lisanne
 André, Joanne
	 Danja	♥	Immi
 Bas, Marjolein

Ben is opgebaard in Afscheidscentrum Van Vuure, Noorder-
einde 55 in ’s-Graveland. Alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 26 april 
om 14:00 uur in de aula van Crematorium Laren, Weg Over 
Anna’s	Hoeve	1	in	Laren.	Na	afloop	is	er	gelegenheid	elkaar	
te ontmoeten in de ontvangkamer van het crematorium.

Ben hield van bloemen.

Onze grote dank gaat uit naar buurtzorg Wijdemeren
voor de liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres:
Zuidereinde 87, 1243 KM  ‘s-Graveland

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Café Die 2/19 mei 16u
Jam aan de Vecht
Iedere 3de zondag 

Vreelandseweg 42 NdB

Aangeboden: Hulp in Huis
Goede ref. 06-302 35 649 

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Te huur aangeboden
Woning Kerkstraat 28
Entree, meterkast, keuken
woonkamer, toilet,berging
Boven:Overloop,2 slaap-

kamers, badkamer
Kleine tuin op het zuiden
Huur: € 650,00 per maand

Reacties met motivatie:
diaconie @kerkopdeberg.nl

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

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg

Vanaf 1 mei is de nieuwe
praktijk gevestigd op de

Meerhoekweg 10 in N.d.B.
samen met Bluezone 

Vitaliteit en Salus 
FysioCare. Meer info:

06-27228668 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl
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Politiek

Het huis van Ton en Ria de Jong 
aan de Middenweg in Neder-
horst den Berg ging afgelopen 
jaar van het aardgas af. Voor 
warm water en verwarming 
gebruiken ze nu een warm-
tepomp. Die pomp bleek een 
optie omdat hun huis, uit 2001, 
goed geïsoleerd is. 

Door: Christien Pennings

De warmtepomp gebruikt elek-
triciteit en daarom is het stroom-
gebruik gestegen naar 6.000 kWh 
per jaar. Ter vergelijking: een 
gemiddeld huishouden gebruikt 
3.000 kWh per jaar. De elektra 
wordt deels opgewekt door 21 
zonnepanelen op het dak. Daar-
naast heeft de familie De Jong 
een pelletkachel. “Zo zijn we niet 
afhankelijk van één warmtebron. 
En we vinden een kachel in de 

Van het aardgas af woonkamer heel gezellig. De 
kachel werkt op goed gedroog-
de houtkorrels uit België, zoge-
naamde pellets, wat zorgt voor 
een efficiënte verbranding met 
weinig as en fijnstof.” Al met al 
daalde de energierekening naar 
85 euro per maand. Maar een 
pelletkachel, zonnepanelen en 
een warmtepomp zijn natuurlijk 
wel flinke investeringen. Ton legt 
uit: “Ik heb altijd hard gewerkt en 
mijn spaargeld op de bank zetten 
geeft nauwelijks rente. Deze in-
vesteringen leveren wel wat op, 

je huis neemt in waarde toe en je 
energierekening is lager. Verder 
vind ik het fijn om niet afhanke-
lijk te zijn van gas uit Groningen 
of Rusland. Het afsluiten van de 
gasaansluiting kostte ons overi-
gens ruim 600 euro. Dat vond ik 
wel erg zuur.” 

Als je geen geld hebt om te inves-
teren in bijvoorbeeld isolatie, zon-
nepanelen of een warmtepomp 
kun je een energiebespaarlening 
overwegen. Deze lening is mede 
mogelijk gemaakt door de over-

heid. Door de lage rente (1,9%) is 
de opbrengst van je investeringen 
(in de vorm van een lagere ener-
gierekening) vaak hoger dan de 
rente die je betaalt. Hebt u vragen 
over de huidige energiestaat van 
uw woning? Neem dan contact 
op met de Energiecoöperatie Wij-
demeren of kom langs tijdens  de 
inloopspreekuren elke dinsdag-
ochtend 10-12 uur in Nederhorst 
den Berg en elke eerste donder-
dag van de maand van 15-17 uur 
in Loosdrecht. Zie: www. energie-
cooperatiewijdemeren.nl

Verschil in kosten tussen warmtepomp en waterstof
Wat is het verschil in kosten 
om een huis aan te sluiten op 
warmtepomp of op waterstof? 
Op die vraag geeft water-
stof-expert Cor Osendarp zijn 
mening.  

Door: Cor Osendarp 

Uw huis aansluiten op warm-
tepomp (water of lucht). Om 
warmte te krijgen van een 
warmtepomp moeten we 
vloerverwarming nemen, het 
huis moet volledig geïsoleerd 

worden (spouwmuur en ra-
men) en zonnecellen op het 
dak of in de tuin plaatsen. Als 
dit allemaal gedaan is dan zijn 
we gemiddeld € 40 tot € 60.000 
kwijt. Als we iets weglaten, dan 
zullen de energiekosten snel 
oplopen.  En ook de oudere 
huizen komen hier niet voor in 
aanmerking.
Ook wordt er als oplossing ge-
sproken over een hybride aan-
sluiting d.w.z. laat de verwar-
mingsketel dan maar hangen. 
Dit is het probleem opschui-

ven. Want we moeten toch van 
het gas af?

Dit verhaal is dus niet voor alle 
huizen geschikt en niet goed 
voor uw portemonnee. Maar 
wel goed voor de economie 
(veel werk). 
Waterstof 
Uw huis aansluiten op water-
stof, is voor alle huizen die nu 
op het aardgas net zijn aange-
sloten mogelijk. Om het goede 
gasnetwerk in Nederland ge-
schikt te maken voor waterstof-

gas zal ongeveer € 100 kosten 
per aansluiting nodig zijn. Dit 
is al uitgezocht door verschil-
lende instanties. Dan kunnen 
we een hoog rendementske-
tel op waterstof kopen en een 
nieuw gasstel.
In de toekomst  kunnen ze 
waarschijnlijk de apparaten 
ombouwen. Dat zijn dan veel 
lagere kosten. En ga je dan iso-
leren en zonnecellen plaatsen, 
dan worden de stookkosten 
lager. Dus goed voor uw por-
temonnee. Alleen moeten er 

Kort politiek nieuws
• Niet alleen worden de ge-
meentelijke belastingen, de 
financiële administratie en ba-
sisregistraties van gebouwen 
en adressen door Wijdemeerse 
ambtenaren vanuit het Hilver-
sums gemeentehuis gedaan, 
het gemeentebestuur zoekt nog 
meer samenwerking met Hil-
versum en Gooise Meren. Bur-
gemeester Ossel kondigde aan 

dat Wijdemeren ook eventueel 
de ICT met deze gemeenten wil 
uitvoeren. Daarvoor wordt een 
haalbaarheidsonderzoek ge-
daan. Een gezamenlijk pc-net-
werk en andere toepassingen 
kunnen grootschaliger. Dat 
biedt voordelen qua ruimte 
maar ook voor de veiligheid 
van de computersystemen;  
• De burgemeester wil ook 

investeren in meer ambtelij-
ke capaciteit in eigen huis. Er 
werd de afgelopen twee jaar al 
1,7 miljoen gestoken in meer 
personeel en betere spullen. 
Nu gaat het om bijna vijf for-
matieplaatsen en één tijdelijke 
(0,8 fte) voor de posten mobi-
liteit, duurzaamheid, Gebieds-
akkoord en procesmanage-
ment. Met een adviseur die de 
opdrachten van de gemeente 
begeleidt, verwachten B&W 
dat er minder externe krachten 

worden aangetrokken. Deze 
ambtenaar moet vooral met 
een overall blik beoordelen of 
de vele projecten van Wijdeme-
ren soepel en volgens de regels 
verlopen;
• De commissie Bestuur en 
Middelen ging uitgebreid in op 
het verlies van 1,666 miljoen op 
de bouwprojecten Porseleinha-
ven en NederVecht. De leden 
spraken van 1,9 miljoen, waar 
die 3 ton meer verlies staat, was 
voor een buitenstaander niet 

duidelijk. Behalve betere con-
trole door een ander financi-
eel systeem was de hoofdvraag 
of Wijdemeren in staat is om 
dergelijke grote projecten uit 
te voeren. In de gemeenteraad 
van donderdag 9 mei volgt het 
finale oordeel; 
• Naast vele andere onderwer-
pen kwamen ook de Gele Brug 
in Ankeveen en de OV-conces-
sie aan de orde. Daarover vol-
gende week meer. 

waterstoffabrieken gebouwd 
worden. Deze fabrieken moe-
ten dan gevoed worden door 
groene stroom.
Stroom van zonneweides of 
windenergie. Dit kunnen de 
bestaande energiebedrijven 
zijn, maar ook fabrieken van 
nieuw op te zetten bedrijven 
die gefinancierd worden door 
grote investeerders (pensioen-
fondsen). 
De oude stadsgasfabrieken(wa-
terstoffabrieken) waren destijds 
van de gemeenten.  Dus meer 
gas geven voor waterstof.

Rabobank Gooi en Vechtstreek 
deelde maandag 15 april en 
dinsdag 16 april tijdens vier 
feestelijke bijeenkomsten che-
ques uit aan alle deelnemers 
van de Rabobank Clubkas 
Campagne in de regio. In to-
taal verdeelde de bank bijna € 
100.000 onder 140 clubs. 

Tijdens de uitreiking is bekend 
gemaakt hoeveel stemmen 
elke club heeft ontvangen. De 

clubs hadden ieder op hun ei-
gen, vaak heel originele manier, 
campagne gevoerd om leden 
van de bank te enthousiasme-
ren op hen te stemmen. Met 
het bedrag kunnen zij hun ge-
wenste doelen realiseren. 
De leden van Rabobank Gooi 
en Vechtstreek hebben massaal 
gestemd: 2.911 leden hebben 
hun stemmen verdeeld over 
hun favoriete clubs. Dit komt 
neer op 8.518 stemmen.

Rabobank verdeelt bijna
€100.000 onder verenigingen 

Growing a better world 
together
Rabobank organiseerde dit jaar 
voor de derde keer de Rabo-
bank Clubkas Campagne in het 
Gooi en de Vechtstreek, waarbij 
in totaal bijna € 100.000 wordt 
uitgereikt. De belangrijkste 
spelregels: Elke club uit de re-
gio die bankiert bij de bank kon 
zich tot eind februari aanmel-
den. Vervolgens konden de le-
den van de Rabobank hun stem 
uitbrengen op de deelnemen-
de clubs die zij een warm hart 
toedragen. Elke stem is geld 
waard. Op deze manier kunnen 
clubs die klant zijn van de Ra-
bobank activiteiten realiseren 
die de leefbaarheid in de regio 
verbetert. 

De totale uitslag is te vinden op 
www.rabobank.nl/gvs  

Foto: Michael Bosboom

Bestrating Meenthof in de 
onderste lade
WIJDEMEREN- Yvar Steketee van 
de winkeliers- en huurdersvereni-
ging De Meenthof trok fel van leer 
tegen de lakse houding van de ge-
meente inzake de nieuwe bestra-
ting van het winkelcentrum.
Hij schetste voor de commissie 
Ruimte en Economie een beeld 
van een winkelgebied met een 
bestrating van een bedenkelijk 
niveau, een troosteloos plein, 
een slechte afwatering, armoe-
dige garageboxen en een plek 
met dagelijkse valpartijen door 
de ongelijke tegels. De winkeliers 
zien steeds vaker Ankeveners, 
Bergers en bewoners van het 
Hilversumse Bachkwartier die 
de Meenthof passeren. Bij de 
verkoop van De Dobber was af-
gesproken dat er financiën zou-
den worden ingezet voor nieuwe 
bestrating in het najaar van 2018. 
Er is zelfs door het publiek via 

de stembus al een keuze uit drie 
varianten gemaakt. Nu blijkt uit 
antwoorden van wethouder De 
Kloet op vragen van het CDA dat 
de herbestrating pas in oktober 
zal plaatsvinden. Steketee consta-
teerde dat het plan in de onderste 
lade is beland. Hij pleitte ervoor 
om het dossier af te stoffen en 
op korte termijn de schop ter 
hand te nemen. De wethouder 
antwoordde dat er geen ambte-
naren beschikbaar waren om de 
formele bouwprocedure eerder 
op gang te brengen. Het loopt en 
dat vergt tijd. Hij was bereid be-
paalde stappen in het proces over 
te slaan, zodat de tegels er eerder 
liggen. Maar dat kon weleens 
strijdig zijn met de zorgvuldig-
heid. Gert Zagt (DLP) wilde dat 
de afdeling niet overhaast te werk 
gaat, dat kan een debacle voor-
komen (zoals op de Oud Loos-
drechtsedijk tussen de rotondes).  
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eroen
Oranje saucijzen SuikerbroodOranje Donuts 

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

www.bakkerjeroen.nl

Met pittig 
gekruid gehakt.

€ 1,75
per stuk

KoningsdagKoningsdag WIJ ZIJN 
OP 27 APRIL GEOPEND VAN 08.00 UUR TOT 13.00 UUR IN KORTENHOEF

3+1
GRATIS € 2,50

nu voor

‘s- GRAVELAND- EHBO vereni-
ging ’s- Graveland e.o. is op 
zoek naar een nieuwe penning-
meester. Na 18 jaar trouw deze 
functie te hebben vervuld, 
neemt Petra v/d Broek afstand 
van deze functie binnen het be-
stuur van de EHBO- vereniging.
Als penningmeester, ben je ver-
antwoordelijk voor de financi-
ele kant van de vereniging. Je 
houdt je bezig met de volgende 
taken: contributie innen, fac-
tureren, betalingen verrichten, 
kasboek bijhouden, jaarstuk-
ken opstellen, enz. 
Vereiste hiervoor, is dat je lid 
wordt van de EHBO- vereni-
ging en hiervoor jaarlijks con-
tributie betaalt. Tevens neem je 
deel aan het bestuur en de bijbe-
horende bestuursvergadering. 
Het hebben van een EHBO 
-diploma is niet verplicht. Dus 
ben je goed met geld, georgani-
seerd en gestructureerd en lijkt 
het je leuk om deel te nemen 
aan onze vereniging? Neem 
dan contact op met Margreet 
Holdinga, per mail via ehbos-
graveland@gmail.com.

EHBO zoekt 
penningmeester

LIVE MUSIC & DJ
BBQ & DRINKS

GRATIS ENTREE27 APRIL
16.00 UUR

PROOSTEN OP 
WILLEM-ALEXANDER

1244 WT Flyer Koningsd.indd   1 08-03-19   08:04

KORTENHOEF - De collecte 
van de Nederlandse Hartstich-
ting die gehouden werd van 7 
t/m 13 april heeft in Korten-
hoef een totaalbedrag van € 
1665 opgeleverd. Een prachtig 
resultaat en daar wil de orga-
nisatie natuurlijk de inwoners 
van Kortenhoef hartelijk voor 
bedanken, maar uiteraard ook 
de 15 collectanten die zich hier-
voor ingezet hebben. Dankzij 
giften werkt de Hartstichting al 
55 jaar aan concrete oplossin-
gen om ieders hart zo gezond 
mogelijk te houden. Want een 
gezond hart is niet vanzelfspre-
kend.

Opbrengst collecte 
Hartstichting

NEDERHORST DEN BERG- Op 
vrijdag 10 mei is er om 20.00 
uur (inloop vanaf 19.30 uur) 
een ledenvergadering van de 
IJsclub Nederhorst den Berg in 
het clubgebouw van de ijsclub 
aan Blijklaan 1. 

Aftredend en herkiesbaar zijn 
Nick IJkhout, Frank Zwager-
man en Kevin Groenestein. 
Wie zich beschikbaar stelt als 
tegenkandidaat, kan dit uiter-
lijk een dag van te voren ken-
baar maken aan de secretaris: 
nick@ijsclubnederhorst.nl (tel.: 
06 365 89 826). Na de behan-
deling van de agendapunten 
beginnen de traditionele sjoel-
kampioenschappen met als 

Ledenvergadering IJsclub
Nederhorst den Berg

hoofdprijs: de Gouden Schaats. 
Net als vorig jaar zal er nog een 
ander spel gespeeld worden. 
Welk spel dit is, blijft nog even 
een verrassing. 

Natuurlijk zorgt het bestuur 
voor koffie en een hapje en 
drankje achteraf. Vragen? Mail 
de secretaris. 

Eieren zoeken, elk jaar weer een feest

NEDERHORST DEN BERG – Het 
is zaterdagochtend 20 april en 
de Paashaas is al zijn eieren ver-
loren. Over drie velden liggen 
er meer dan 900 verspreid. Het 
is aan de kinderen om de Paas-
haas te helpen met het vinden 
van al deze eieren. Om half tien 
stond het Willie Dasplein vol 
met kinderen en ouders. Er wa-
ren ook twee hulppaashazen 

aanwezig. Zij verzorgden een 
goede warming up voor zowel 
kinderen als ouders. 

Door: Nikwi Hoogland

De groep kinderen 3, 4 en 5 
jaar ging op weg naar het eerste 
veld. Daarop volgde de twee-
de groep kinderen 6, 7 en 8 
jaar. Als laatste ging de groep 

9 en 10 jaar op pad. Iedereen 
had wel een emmertje, zakje 
of mandje. Met heel veel en-
thousiasme startte elk kind de 
zoektocht. Onder dit struik-
je? Naast deze boom? In deze 
plant wellicht? Voor de ouders 
was er een koffietentje waar zij 
geduldig mochten wachten tot 
de kinderen de eieren hadden 
gevonden. 

Eieren
Al na een korte periode hadden 
sommige rond de drie eieren. 
“Het is zo leuk om te zoeken,” 
zegt een meisje van 6 jaar. “Dit 
jaar is het wel weer lastiger ge-
worden,” zegt een ander jonge-
tje van 8 jaar. En dat is ook wat 
het zo ontzettend leuk maakt. 
De eieren liggen her en der. In 
het veld met de jongere kinde-
ren hielpen de hulppaashazen 
met zoeken. Ieder die na afloop 
vijf eieren had gevonden, kreeg 
een heerlijke paastraktatie. 

Competitie
Natuurlijk mag er ook een bé-
tje competitie zijn. Daarom 
waren er in elk veld drie prij-
seieren verstopt. Deze lagen 
wel wat lastiger dan de gewone 
eieren. Toch is het de kinderen 
gelukt om ze te vinden. Hier 
volgen de winnaars, in de ca-
tegorie 3, 4 en 5 jaar: Sophia 

op de eerste plek, Evie op de 
tweede en als laatste Evi op de 
derde plek. In de categorie 6, 
7 en 8 jaar: Julian op de eerste 
plek, Ilse op de tweede en My-
rthe op de derde plek. De laat-
ste categorie 9 en 10 jaar: Op de 
eerste plek is Jelmer geëindigd, 
Manon als tweede en Senna als 
derde. 

Dank
Het was weer ontzettend ge-
zellig en dank aan iedereen die 
is gekomen. Ook een enorme 
dank aan mevrouw Jonker die 
het grote gebied beschikbaar 
stelde aan de Paashaas en de 
helpers. Daarnaast is het alle-
maal weer mede mogelijk ge-
maakt door Rabobank, maar 
natuurlijk ook door KVW en 
het Spotjesteam. 

Een drukte van jewelste rond de 
Paashaas (foto: Edwin Keizer)

Wijdemeren
informeren

Opening Koningsdag
Op zaterdag 27 april is het Koningsdag. 

Burgemeester Ossel trapt deze dag traditie-

getrouw af in het gemeentehuis aan de

Rading 1 in Loosdrecht. Vanaf 9.00 uur

ontvangen wij u graag met koffie, thee en een 

oranjetraktatie. 

Schadeherstel in de 
plantsoenen 

Kort
>   Bezwaarschriften niet
     ontvangen

Door een technisch probleem heeft 

Belastingen SWW tussen 14 en 19 maart 

2019 geen online bezwaarschriften ont-

vangen. Bezwaarmakers hebben wel een 

ontvangstbevestiging gekregen, maar het 

bezwaarschrift blijkt niet opgeslagen te zijn 

op de server van Belastingen SWW. Heeft u in 

deze periode online bezwaar ingediend tegen 

uw belastingaanslag, dan verzoeken wij u het 

bezwaar opnieuw in te dienen. Dat kan via 

www.belastingensww.nl. Vermeld hierbij het 

dossiernummer (7184……) van de ontvangst-

bevestiging die u ontving.

>   Stempassen in aantocht

Houd in de komende periode uw brieven-

bus in de gaten. Uiterlijk 9 mei ontvangt u 

de stempas voor de verkiezingen van het 

Europees Parlement. U ontvangt de stempas 

op het adres waar u op 9 april ingeschreven 

stond. De kandidatenlijsten ontvangt u iets 

later. Geen stempas ontvangen? Kijk dan op 

www.wijdemeren.nl/verkiezingen hoe u een 

nieuwe stempas kunt aanvragen. 

>   Subsidie voor goed idee

Heeft uw vereniging of stichting een goed 

idee voor een activiteit of project in Wij-

demeren? Dan kunt u misschien subsidie 

krijgen. Het gaat om activiteiten die met sport, 

gezondheid, muziek, kunst, historie of cultuur 

te maken hebben. Die inwoners met elkaar 

in contact brengen en bij elkaar betrekken. 

Er zijn verschillende deadlines, de eerste is 1 

mei. Zie voor meer info: www.wijdemeren.nl/

welzijnssubsidie of bel 14 035.

>   Meldpunt verward gedrag

Misschien heeft u in uw omgeving borden

gezien met de tekst ‘Kijk jij om of kijk jij weg?’. 

De Regio Gooi en Vechtstreek vraagt met  

deze campagne aandacht voor verward ge-

drag. Wat is verward gedrag eigenlijk en wat 

kunt u doen als u iemand met verward gedrag 

ziet? Kijk op www.wijdemeren.nl/swt of bel 

naar 14 035 en vraag naar het ‘meldpunt ver-

ward gedrag’ van het sociaal wijkteam.

Officiële
bekendmakingen

Weet u de zomer van vorig jaar nog? 
Hij was mooi en lang, maar ook heel 
droog. De struiken en planten heb-
ben het zwaar gehad. De gemeente 
gaat daarom dit voor- en najaar aan 
de slag met herstelwerkzaamheden 
in de plantsoenen.

“Zo’n lange periode van droogte is vooral 

een risico voor jonge planten, omdat het 

wortelstelsel nog niet compleet is. Maar 

ook oudere plantsoenen hebben vorig jaar 

schade opgelopen. De voeding in de aarde 

is na zo’n 20 jaar niet meer optimaal, waar-

door deze planten kwetsbaar zijn bij extre-

me weersomstandigheden”, aldus Martin 

Tijdgat, boom- en groenbeheerder van de 

gemeente. In mei is er een inspectieronde, 

in het najaar volgt nieuwe aanplant.

Herstel Appelboom-projecten
Er wordt al wel hard gewerkt aan het her-

stellen van zo’n 26 Appelboom-projecten, 

waarbij inwoners het gemeentelijk groen 

in hun buurt onderhouden. “Met deze in-

woners stemmen we af welke planten we 

terugzetten”, vertelt coördinator Saskia Hille. 

“We kiezen natuurlijk planten die goed tegen 

verschillende weersomstandigheden kun-

nen, zoals bijvoorbeeld een prairietuin. Dit is 

een heel sterk bordermengsel.”

Alweer sproeien?
Ook nu is het alweer een langere periode 

droog. Is het tijd om de tuin te gaan sproei-

en? Dat hoeft alleen bij nieuwe aanplant. 

Oudere planten hebben geen water nodig. 

Ze maken hun wortels juist sterker door op 

zoek te gaan naar water dat dieper ligt. Zo 

kunnen ze een warme zomer beter over-

leven. 

Help ook mee
De gemeente geeft alle jonge bomen vrijwel 

wekelijks water. Ziet u ergens jonge aanplant 

die last heeft van de droogte? De bomen, 

struiken en planten zijn u dankbaar als ze 

een emmertje water krijgen!

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

#mooiwijdemeren
@selma.van.dijk

Vanaf mei worden alle gemeente-
lijke bomen in Nieuw-Loosdrecht, 
Boomhoek en Breukeleveen ge-

controleerd door adviesbureau 
Cobra Boomadviseurs.

De bomen worden gecontroleerd op le-

vensvatbaarheid, gezondheid, gebreken en 

onderhoudstoestand.

Onderhoudsprogramma
Met de gegevens van de boomcontrole 

stelt de gemeente het onderhoudspro-

gramma voor de winter 2019/2020 op. 

Direct na de zomervakantie is meer bekend 

over de bomen die gesnoeid of eventu-

eel verwijderd moeten worden. Zodra dit 

bekend is, informeren we u hierover en 

worden, indien nodig, kapvergunningen 

aangevraagd. 

Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 

Stuur dan een e-mail naar

bomen@wijdemeren.nl.

Boomcontroles in Loosdrecht en Breukeleveen

25 april 2019

Succesvolle
beweegweek
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen:
- Arnoud Voetlaan 6: bouwen schuur (04.04.19)
- Stichts End 96a: bouwen woning met zwembad (05.04.19)
Breukeleveen:
- Herenweg 85: vernieuwen golfbreker (03.04.19)
’s-Graveland
- Zuidereinde 45: plaatsen dubbelwandig rookkanaal aan 
   buitenzijde gevel (09.04.19)
Kortenhoef:
- Kromme Rade 2a: bouwen 30 vissteigers (09.04.19)
- Moleneind 2a: plaatsen tijdelijk terras (16.04.19)
- Vreelandseweg 15: plaatsen beschoeiing (11.04.19)
Loosdrecht
- Bloklaan 22a: plaatsen beschoeiing (11.04.19)
- Horndijk 31: plaatsen beschoeiing (17.04.19)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212c: bouwen woning (05.04.19)
- ’s-Gravelandsevaartweg 7: bouwen woning (12.04.19)
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 10: herstellen fundering (11.04.19)
- Middenweg 9: realiseren bijgebouw (08.04.19)
- Middenweg 106: afwijken van bestemmingsplan voor 
   parkeren en opslag (04.04.19)

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

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Herenweg naast 1: pilot natte teelten voor maximaal
   zes jaar (16.04.19)
- Stichts End 50: afwijken van bestemmingsplan voor 
   kleinschalig toeristisch nachtverblijf (03.04.19)
Breukeleveen:
- Herenweg 7: plaatsen golfbreker (10.04.19)
’s-Graveland
- Zuidereinde 132: plaatsen dakopbouw (10.04.19)
Kortenhoef
- Emmaweg 34a: wijzigen constructie (12.04.19)
- Koninginneweg 63: afwijken bestemmingsplan t.b.v. 
   sportschool (09.04.19)
- Kortenhoefsedijk 77: realiseren bed & breakfast (08.04.19)
Loosdrecht
- Beukenlaan 8: plaatsen dakkaper en een dakkapel 
   (05.04.19)

- Jan Steenlaan 8: uitbouwen woning en plaatsen 
   dakkapellen (08.04.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- Oranje Comité, Zuidsingel 54-56 (Sporthal De Fuik), 
   Oranjepop op 20 april 2019 (14.03.18)
- Willem de Kwant jr Ankeveen, Parklaan, meerjaren-
   vergunning kermis april 2019-2023 (21.03.19) 
Loosdrecht
- De Vries en Verburg Bouw BV, Veendijk 20-21, ont-
   heffing geluidhinder voor werkzaamheden gedurende 
   één avond en aansluitende nacht in week 13 van 2019 
   (14.03.18)
- VOF Weijer, parkeerterrein ’t Jagerspaadje, ontheffing 
   plaatsen woon- en kermiswagens van 15 april tot en 
   met  1 mei (20.03.19)
- Melissen, terrein aan de Tjalk, Kermis van 3 tot en met 7 
   april 2019 (21.03.19)
- Stichting SLOEP, Feestweek van 26 april tot en met 5 mei 
   (12.04.19)
Nederhorst den Berg
- Stichting Nederhorst den Berg Actief, Lentespektakel 
   van 26 april tot en met 5 mei (12.04.19)

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

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Nederlands Gereformeerde Kerk, Oud-Loosdrechtsedijk 
124A, bingo op 30 maart 2019
- Stichting HAMIN, Eikenlaan 17A, bingo op 30 maart 2019 

Op een melding is geen bezwaarprocedure van toepassing.

>  Tijdelijke verkeersmaatregel

Houd rekening met de volgende verkeersmaatregelen in 
verband met de  Kermis in Kortenhoef, de Hilversumse 
kermis en de activiteiten rond Koningsdag en dodenher-
denking:

Kortenhoef
In verband met de jaarlijkse kermis in Kortenhoef is 
de Parklaan van maandag 8 tot en met maandag 15 
april 2019 afgesloten voor het 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 2019 rekening met minder parkeerruimte op  het 
   parkeerterrein aan ’t Jagerspaadje 28-34 in verband met 
   het plaatsen van woonwagens voor de exploitanten van 
   de kermis in Hilversum. In het paasweekend worden  
   extra tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen in verband 
   met paastoernooien.
- Zaterdag 27 april is de Nieuws-Loosdrechtsedijk van 
   07.00 tot 18.00 uur afgesloten tussen de Molenmeent 
   en de laan van Eikenrode (omleiding via Tjalk en Rading). 
- Vrijdag 3 mei is de Nieuw-Loosdrechtsedijk/St Annepad 
   t/m Paulus Potterstraat/ Rembrandstraat/Jan Steenlaan 
   /Molenmeent (enkel fietspad) afgesloten van 18:00 – 
   20:30 uur (omleiding via de Frans Halslaan). Ook is er 
   een afsluiting van de rijbaan Nieuw-Loosdrechtsedijk 
   tussen Molenmeent en de Laan van Eikenrode (omlei-
   ding via Tjalk en Rading). 
- Zaterdag 4 mei van 19.40 tot 20.45 uur zijn de Oud- 
   en Nieuw-Loosdrechtsedijk afgesloten tussen de 
   ’s-Gravelandsevaartweg en het Sint Annepad. Ook de 
   Molenmeent, vanaf de rotonde bij de Frans Halslaan tot 
   aan de rotonde bij het oorlogsmonument, is afgesloten.

Nederhorst den Berg
- Zaterdag 27 april 2019 is vanaf 05:00 uur tot 20:00 uur 
   de Kerkstraat, Brugstraat en gedeelte van de Voorstraat 
   vanaf nummer 1 t/m 9 afgesloten. Dit geldt ook voor de 
   Dammerweg ter hoogte van het Spiegelhuijs van 12:00 
– 20:00 uur. Er geldt een omleidingsroute. Het is niet 
   toegestaan auto’s te parkeren op de Kerkstraat,
   Brugstraat en een gedeelte van de Voorstraat. 

>  Aanpassing beleidsregels
terugvordering en verhaal

Op 12 februari 2019 heeft het college van Wijdemeren 
aangepaste beleidsregels Terugvordering en Verhaal 2019 
vastgesteld. Wijdemeren heeft op grond van de Partici-
patiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning een 
verantwoordelijkheid om uitkeringen en voorzieningen 
te verstrekken, en ook de bevoegdheid deze terug te 
vorderen wanneer deze ten onrechte verstrekt zijn. Door 
de wijziging van de formele grondslag van verschillende 
terugvorderings- en verhaalsbepalingen was het nodig 
om de beleidsregels aan te passen.  Deze beleidsregels 
vervangen de vorige beleidsregels Terugvordering en 
Verhaal van Wijdemeren.

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

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

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

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

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publi-
catie van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/
of een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

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

Officiële bekendmakingen 25 april 2019

Bouwen en wonen Verkeer
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Overig

Festiviteiten

In de afgelopen periode vonden 
de fitheidstesten en Beweegweek 
plaats voor 60-plussers. Een suc-
cesvol en sportief begin van het 
voorjaar.

Tijdens de GALM Fitheidstesten werd on-

der andere uithoudingsvermogen, lenig-

heid, handvaardigheid, reactiesnelheid en 

bloeddruk gemeten. In totaal waren er 80 

deelnemers waarvan meer dan de helft ge-

interesseerd is de beweeglessen die afge-

lopen week van start zijn gegaan. Er waren 

vele positieve reacties: “Ik ben zo blij dat dit 

georganiseerd is, het is voor mij de hoogste 

tijd iets te gaan doen!”.  

 

Positieve ervaringen
Gedurende de 60+ Beweegweek waren er 

dankzij 22 sport- en beweegaanbieders, 87 

gratis beweegmomenten.

De 60+ Beweegweek is een open lesweek 

waarin 60-plussers kennis kunnen maken 

met het sport- en beweegaanbod in de 

gemeente. Vereniging De Gooiers deed 

ook mee aan de beweegweek. De oudste 

deelnemer van de Jeu de Boule groep is 

96 jaar: “Het houdt mij fit en ik vind het erg 

gezellig hier!”. Wandelgroep Loosdrecht 

had ook nieuwe deelnemers: “Mijn vrouw is 

onlangs overleden. Het is goed voor mij om 

te gaan wandelen en dit lijkt me een gezel-

lige groep”. De volgende 60+ Beweegweek 

vindt plaats in het voorjaar van 2020.

Beweegweek gemist?
Heeft u de 60+ Beweegweek gemist? Wilt 

u op eigen niveau in beweging komen? Bel 

of mail dan met de 60+ Beweegcoach van 

gemeente Wijdemeren, Beppie van de Bunt. 

Zij kan u helpen bij het vinden van een ge-

schikte beweegactiviteit: 

b.vandebunt@inovum.nl of (035) 58 88 218/

(06) 31 59 58 47. 

De 60+ Beweegweek is een initiatief van de 

60+ Beweegcoach, Team Sportservice

’t Gooi en gemeente Wijdemeren.

Kijk voor meer informatie op

www.teamsportservice.nl/gooi.

Succesvolle Beweegweek en fitheidstesten
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Natuur

NAARDERMEER- In het oudste 
beschermde natuurgebied van 
Nederland zijn de eerste jonge 
aalscholvers weer uit het ei ge-
kropen. Nu kunt u ze zelf weer 
dagelijks bezoeken want dan 
neemt de boswachter u tijdens 
de 2,5 uur durende boottocht 
graag mee naar de aalschol-
vers.  

Nergens kun je zo dichtbij een 
aalscholverkolonie komen als 
in het Naardermeer, waar je de 
vogels vanuit een observatiehut 
ongestoord kunt bespieden. 
Het is een van de oudste kolo-
nies van Nederland. Vanaf een 
afstandje lijken de aalscholvers 
zwart, maar als je de prehistori-

Op kraamvisite bij de aalscholvers  sche ogende vogel van dichtbij 
bekijkt zie je dat ze prachtige 
kleuren hebben. Boswachter 
Hanne Tersmette van Natuur-
monumenten vertelt: “ Zeker 
als de zon op het verenkleed 
valt zie je dat ze glanzend bruin, 
zwart en groen gekleurd zijn. 
Doordat dat veren een zwart 
randje hebben lijkt het bijna of 
de aalscholvers geschubd zijn. 
En let eens op de groene ogen 
en gele keelzak.” Het zijn ei-
genlijk vreemde vogels, goede 
duikers en dat is te zien aan de 
zwemvliezen tussen de tenen, 
maar daarmee zitten ze wankel 
op de smalle takken rondom 
het nest. 

Beleef het zelf
Vanuit de observatiehut kunt 
u van dichtbij zien hoe de ou-

ders de nesten bouwen en hun 
jongen opvoeden. Een prachtig 
jaarlijks terugkerend schouw-
spel. 
Je vaart met de boswachter 
in een fluisterboot mee naar 
de naar de aalscholverkolo-
nie. Hier kun de ouders met 
de jongen op hun nesten goed 
observeren. De tochten vinden 
plaats in april, mei, juni en juli. 
Meerdere keren per dag wordt 
gevaren en per tocht kunnen 
maximaal 30 personen mee. 
Het vertrekpunt is Gasterij 
Stadzigt. Je plaats op de boot 
reserveer je online via:  natuur-
monumenten.nl/naardermeer

Foto: Luc Hoogenstein

Begin deze maand lanceerde 
kinderpsycholoog Tamara Luij-
er de Mindset gesprekskaarten 
en de Hulpwaaier Angst. Beide 
producten, bedoeld voor profes-
sionals die werken met kinderen, 
werden enthousiast ontvangen. 
“Mijn LinkedIn pagina ontploft” 
meldt Tamara. 

Door: Saskia Luijer

De 26-jarige Kortenhoefse werkt 
sinds vier jaar als kinderpsycho-
loog waarbij ze onderzoek en be-
handeling uitvoert bij kinderen 
met o.a. adhd, autisme, angst-
stoornissen, depressie, dyslexie 
en hoogbegaafdheid. Eigenlijk 
wilde Tamara geneeskunde stu-
deren, maar na uitloting koos 
ze voor orthopedagogische we-
tenschappen. Ook na haar stu-
die blijft zij zich ontwikkelen en 
verdiepen in haar vak. Bevlogen 
vertelt ze over de mindset theo-
rie van Carole Dweck: “Mindset 
is nu een hype. Het gaat over je 
denk- en gedragspatroon; hoe 
je over iets denkt, bepaalt wat je 
doet. Als je bijv. denkt ‘dat kan ik 
niet’, dan denk je vanuit een vaste 
mindset. Maar als je denkt ‘dat 
kan ik nog niet’ dan heb je een 
heel ander uitgangspunt. Dan ga 
je ervan uit dat je jezelf kunt ont-
wikkelen en verbeteren. Dat je 
kunt leren en groeien. Dan denk 
je vanuit een groeimindset.”

Leren groeien
Bij de behandeling van kinderen 
probeert Tamara deze groei-
mindset te activeren. Vooral 
bij kinderen die zich onzeker 
voelen en last hebben van faal-
angst. Om dit meer in spelvorm 
te kunnen doen, ontwikkelde zij 
in haar vrije tijd de ‘Mindset ge-

Tamara Luijer helpt denken vanuit
groeimindset

Opbrengst Paasmarkt € 1754,50
ANKEVEEN - Afgelopen woensdag 
werd op de Joseph Lokinschool 
in Ankeveen de traditionele Paas-
markt gehouden. De opbrengst 
was €  1.754,50, een record.  

Het mooie weer zorgde ervoor dat 
het zowel binnen als buiten een 
drukte van belang was. Buiten werd 
een pannacompetitie gespeeld en 
had boer Vermeulen zijn schapen 
met lammetjes ten toon gesteld. 
Binnen werd er geschminkt, gerad 
van fortuind, gesjoeld, stok gevan-
gen en koffie, thee, limonade en 
versnaperingen genuttigd. In de 
klassen probeerden de kinderen 
hun zelfgemaakte bouwsels aan 

de man te brengen en werd er ook 
voldoende voor de inwendige mens 
aangeboden. De klapper van de 
Paasmarkt was de Superverloting, 
geheel beschikbaar gesteld door lo-
kale ondernemers. Onze dank gaat 
dan ook in het bijzonder uit naar 
Het Swaentje, Restaurant Loodijk, 
Lekr, Restaurant 1244, Het Wapen 
van Ankeveen, Cantine Le Pont, De 
Colonie, Ingewikkeld door Suus, 
Slagerij Janmaat, Douglas, Made-
byhollanda, Bellamiran, Kapster 
Tanja en The Blue Boat Company. 
De ouderraad gaat, op verzoek van 
de school, de Paasopbrengs aan-
wenden om nieuwe muziekinstru-
menten aan te schaffen.

sprekskaarten’. Een set kleurrijke 
kaarten met vrolijke illustraties 
van Barbara Mulderink. De 
blauw omrande kaarten geven 
uitleg over hoe je dingen leert. 
Dat je voor leren vaak hard voor 
moet werken omdat je hersenen 
tijd nodig hebben om nieuwe 
verbindingen te maken. De in-
vloed van gedachten op gedrag 
komt naar voren in de groene 
kaarten. Het gaat dan om het 
verschil tussen negatieve en po-
sitieve gedachten, aspecten uit 
de cognitieve gedragstherapie. 
Hoe kun je meer gebruik maken 
van helpende gedachten en leren 
denken in oplossingen? Met de 
rode kaarten gaan de kinderen 
het echt toepassen in de prak-
tijk. In kleine stapjes oefenen en 
leren. Bijvoorbeeld omgaan met 
kritiek, positief blijven denken 
en jezelf sterk denken.
Met deze gesprekskaarten kun-
nen kinderpsychologen, maar 
ook kindercoaches, leerkrachten 
en intern begeleiders, makkelij-
ker in gesprek gaan met kinde-
ren over faalangst. Tamara heeft 
in korte tijd veel enthousiaste 
reacties gekregen en is al ge-
vraagd om workshops te verzor-
gen. Omdat de kaarten bedoeld 
zijn voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd, is de energieke 

Kortenhoefse al druk bezig met 
het ontwikkelen van een vervolg; 
Mindset gesprekskaarten voor 
adolescenten. 

Angst in de klas
Vanuit haar creatieve geest en 
passie voor het vak heeft Tama-
ra Luijer ook een ‘Hulpwaaier 
Angst’ ontworpen voor leer-
krachten in het basis- en voort-
gezet onderwijs. Kinderen met 
psychische problemen als adhd 
en autisme, maar ook hoogbe-
gaafdheid, ervaren vaak angst 
en onzekerheid. Het gevoel van 
‘ik ben anders, ik hoor er niet 
bij’. “Angstgevoelens zijn heel 
normaal” benadrukt Tamara. 
“Iedereen is wel eens bang, maar 
als ‘t kinderen in de weg gaat zit-
ten en het een probleem wordt, 
dan moet je ze er bij helpen.” 
De Hulpwaaier Angst biedt in-
formatie over de oorzaken en 
gevolgen van angst en over de 
verschillende soorten die voor-
komen bij kinderen en jongeren. 
Hoe kun je deze angsten herken-
nen in de klas en wat kun je er 
vervolgens aan doen? 
Zowel de Mindset gesprekskaarten 
(€ 19,90) als de Hulpwaaier Angst 
(€ 14,95) van Tamara Luijer zijn 
uitgegeven door Pica en o.a. te koop 
bij Bol.com.

NEDERHORST DEN BERG- Na-
dat de paashaas de jonge le-
den had begeleid bij het zoe-
ken van de eieren, die verstopt 
waren in de binnenbak, ging 
om twaalf uur de traditionele 
wedstrijd van start die al jaren 
de naam Paasspringen draagt. 

Door: Cees Stalenhoef

Er werd gestreden om de prijzen 
in de categorieën A-I, II en III. 
De jury bestond uit Marco Gro-
tendorst en Gerrit Bergman. De 
deelnemers in de A-klasse reden 
een proefparcours van vijf hin-
dernissen.  Zij mogen al starten 
in de N-klasse dressuur en mo-
gen ook starten in de I-klasse 
springen, maar willen eerst nog 
even oefenen. Alle 7 deelnemers 
reden een prima parcours en 
kunnen dus – als zij willen – de 
volgende keer starten in de ‘echte’ 
klasse I, waarvoor iedereen een 
prachtige medaille ontving. 
In die klasse 1 startten 16 deelne-

mers, waarvan zich maar liefst 12 
plaatsten voor de barrage.
Uiteindelijk leverde dit de vol-
gende uitslag op: 1.Isa Springer 
op Dana; 2. Lieke Esser op Tyro-
na; 3. Rosalie de Mol op Trigger.
De klassen II en III kenden 8 
deelnemers, die werden gecom-
bineerd tot één groep. Na een 
spannende barrage werd hier: 1. 
Mart Doorn op Tyrona; 2. Demy 
Simons op Sabrina. De mensen 
die in de ring de leiding hadden, 
waren Monique Bruinsma en 
Sander Prinssen. Ringmeesters 
waren deze dag Matty Bergman 
en Jolanda van Akker. In de 
buitenbak waar de deelnemers 
konden inrijden was de leiding 
in handen van Jenny Wolvetang. 
Het secretariaat was uiteraard 
weer in handen van Astrid Ha-
gen. Door deelname aan deze 
wedstrijd konden de ruiters ook 
weer punten verdienen voor de 
komende clubkampioenschap-
pen.

Paasspringen bij
Rijvereniging Nederhorst
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Zaterdag Koningsdag!

Oranjegebak op de braderie; 
winkel gesloten

Volgende week starten we met het verbouwen van de winkel.

U kunt terecht bij de verkoopcaravan voor de deur.

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

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

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

Verhuisplannen of opslag nodig?
Van Leeuwen Verhuizingen verzorgt het!

• Particuliere/zakelijke verhuizingen
• Deel verhuizingen op urenbasis

• Diverse speciale transporten
• Inpak- en montagedienst

• Opslag van inboedels

www.verhuizers.nl • 035 - 656 3517

In deze serie neem ik u mee 
naar binnen bij bekende en 
minder bekende inwoners uit 
Wijdemeren. Deze keer ga ik 
op bezoek bij Marc la Chapel-
le. Ik zoek hem op in zijn ‘man 
cave’ zoals hij zijn woning zelf 
noemt, aan het Noordereinde 
in ’s- Graveland. Hij speelt in 
verschillende bands, waaron-
der Rock ’n Ronnie (blues/rock 
& roll) en Big Billy & the Baby’s 
(Nederlandstalige liedjes in 
een nieuw smartrock jasje) en 
in 2016 heeft hij een eigen cd 
uitgegeven. Daarop staan, zo-
als de titel ‘Inzicht in zicht’ al 
doet vermoeden, wat serieuze-
re liedjes. 

Door: Astrid Korpershoek

Vertel eens iets over je woning?
Ik woon in een rijksmonument 
uit 1886 in ’s- Graveland naast 
het voormalig gemeentehuis. 
Dat is ook in 1886 gebouwd. 
Naast het pand stond vroeger 
een school en mijn huis was de 
woning van het hoofd van de 
school. Hij kon via een gang in 
zijn huis naar het schoollokaal 
hiernaast. Die doorgang zit er 
nu nog steeds. De piano in de 
woonkamer heb ik al heel lang. 
Vroeger had ik pianoles, maar 
daar vond ik als puber niks aan. 
Mijn moeder heeft er toen mee 
ingestemd de piano te verko-
pen en in plaats daarvan een 
elektronisch orgeltje voor mij 
te kopen. En dat vond ik wél 
leuk. Ik vond het heel erg leuk 
om liedjes te schrijven. Ik be-
gon het zelfs zó leuk te vinden 

dat ik later toch weer een piano 
wilde en dat is de piano die hier 
nu nog staat. Op zolder is mijn 
muziekstudio vol met synthe-
sizers en opname apparatuur. 
Daar is ook mijn Rolling Sto-
nes verzameling met cd’s, pla-
ten, boeken en posters. Ik ben 
altijd een groot fan geweest van 
de Rolling Stones.

Wat is in het kort je achtergrond?
Ik ben geboren in Amsterdam 
en op mijn 6e jaar verhuisd 
naar Hilversum, waar ik naar 
het gemeentelijk gymnasium 
ging. Na het gymnasium heb ik 
sociologie gestudeerd in Am-
sterdam, maar daar is niet veel 
van terecht gekomen. Ik was 
veel te druk met allerlei bandjes 
waar ik in speelde. Ik had een 
baan bij cultuurpodium Boer-
derij in Zoetermeer waar ik 
de programmering deed. Dat 
heb ik als vrijwilliger ook in de 
Tagrijn in Hilversum gedaan. 

Binnen bij…Marc la Chapelle
Daarnaast had ik een kantoor-
baan aan de Hogeschool van 
Amsterdam waar ik een aantal 
functies heb gehad. Daar werd 
ik weggekocht door een recrui-
ter van People-Soft, een Ame-
rikaanse software leverancier 
waarvoor ik ook een jaartje in 
Londen heb gewerkt. Na een 
aantal jaren heb ik samen met 
een collega een eigen bedrijf 
opgericht: CRM Resultants. We 
richtten ons als een van de eer-
sten in Nederland op Microsoft 
Dynamics CRM (Customer 
Relationship Management). 
Na 15 jaar was de rek eruit en 
heb ik mezelf uit laten kopen. 
Nu ben ik als projectmanager 
bezig op freelance basis. Daar-
naast zit ik in het bestuur van 
de Lellebel in Amsterdam. 
Maar liedjes maken is voor mij 
het allerbelangrijkst. Ik zou niet 
weten wat ik zonder mijn pia-
no, zonder liedjes zou moeten.

’s- GRAVELAND - Het is weer 
lente. De zon schijnt, de vogels 
fluiten en het bos wordt weer 
groen. Het moment om lekker 
naar buiten te gaan en de lente 
te ontdekken. Bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek zorgt 
ervoor dat je meivakantie hele-

maal OERRR wordt. 

In de meivakantie worden er 
verschillende activiteiten geor-
ganiseerd. Ontdek wat je kan 
eten in de natuur. Of bouw mee 
met onze grote insectenhotels 
in de nieuwe bloemenweide. 

Er kan natuurlijk ook geravot 
worden in Speelnatuur van 
OERRR of je kunt op pad met 
een leuke speurtocht. Met de 
lentespeurtocht fluit mee met 
de verliefde vogels, ontdek je 
de mooiste kleuren en ga je op 
zoek naar bloemen. Bij bezoe-
kerscentrum Gooi en Vecht-
streek hoef je je niet te vervelen. 

Reserveren
Reserveer de excursies snel op 
onze website, want vol = vol. Er 
is een maximum aantal deelne-
mers. 
Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, Noordereinde 
54b, 1243 JJ, 035 - 656 30 80; 
zondag 28 april t/m zondag 
5 mei geopend van 10:00 tot 
17:00 uur. Koningsdag geslo-
ten. 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

© Natuurmonumenten, Rene Koster 

Meivakantie met OERRR
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Sport

Nederhorst had op Tweede 
Paasdag tegen concurrent 
Roda’46 drie punten moeten 
pakken om nog uitzicht te hou-
den op rechtstreeks behoud 
van het derdeklasserschap. Het 
bleef echter steken op een 1-1 
gelijkspel wat gezien de veld-
verhouding misschien wel een 
juiste uitslag was. Met nog drie 
zware tegenstanders kan het 

nog, maar dan moet er een 
hoop meezitten.
Veel te vroeg in de wedstrijd kwa-
men de Bergers op achterstand. 
Uit een inworp in de 5e minuut 
werd de bal doorgespeeld en kon 
een speler vrij ongehinderd de bal 
in de hoek plaatsen. Een dom-
per voor de interim-trainers De 
Bruin en Versluis. De uitstekend 
keepende Oscar Vrijhoef voor-

kwam na 14 minuten een grotere 
achterstand. Vijf minuten voor de 
pauze een mooie actie van Luuk 
van Huisstede, hij kapte een twee-
tal verdedigers uit maar de derde 
was teveel en blokte helaas zijn 
schot. In blessuretijd viel dan toch 
de verdiende gelijkmaker. Met 
een omhaal, na misgrijpen van de 
keeper, maakte Luuk fraai gelijk. 
Dit werd ook de ruststand.

Voetballen in Nederhorst
Ondanks gelijkspel missie niet geslaagd 

Voetballen in ‘s- Graveland
In knotsgekke slotfase naar winst
Het zag er 85 minuten niet naar uit 
dat het 1e een overwinning zou boe-
ken. Het gebeurde wel. De 0-1 achter-
stand werd vijf minuten vóór tijd door 
een kopbal van Jorn Kerkhof na een 
hoge voorzet van Daan Verdam goed-
gemaakt. Kort daarna werd Jorn door 
de keeper uit balans gebracht en de 
penalty werd door Daan gedecideerd 
omgezet in een doelpunt. Nadat Job 
Romviel eerst nog had verzuimd om 

de 3-1 te scoren deed hij dat wel na 
een counter waarbij hij de bal van Jorn 
kreeg en met het leder over de doellijn 
kon wandelen. De tweede tegentref-
fer van Zeist was slechts voor de sta-
tistieken dat op de ranglijst weer door 
’s-Graveland achterhaald werd.

VR1 bereikt halve finale beker
Het bekeravontuur van VR1 
duurt maar voort. Vorige week 

woensdag versloeg het het Vijf-
huizense DSOV na een hele span-
nende penaltyserie nadat het na 
90 minuten 1-1 was geworden. 
De halve finale wordt gespeeld op 
woensdag 1 mei thuis tegen CSW 
VR2.
‘s-Gravelandse Voetbaldagen 
Het jaarlijkse voetbalfeestje orga-
niseren we van maandag 29 april 
tot en met donderdag 2 mei. Elke 

Ook de eerste twintig minuten 
na de pauze had Nederhorst het 
overwicht maar wist het weinig 
mogelijkheden te creëren. Roda 
had wat plaagstootjes o.a. via 
een ongevaarlijke kopbal van de 
teruggehaalde spits uit het vier-
de. Het laatste kwartier werd de 
thuisploeg sterker en moest Ne-
derhorst steeds meer op de coun-
ter loeren. Van Huisstede was 8 
minuten voor tijd weer gevaarlijk 
toen een vlammend schot net 
voorbij de verkeerde kant van de 

paal vloog. Beide elftallen pro-
beerden nog een overwinning uit 
het vuur te slepen. Door dit ge-
lijke spel klom Roda’46 naar een 
veilige plaats op de ranglijst. Ne-
derhorst moet spelen voor lijfsbe-
houd. Of men moet zich via een 
houdini act nog weten te redden. 
Ze krijgen niet de makkelijkste te-
genstanders. Op 12 mei ontvangt 
Nederhorst allereerst het voor de 
titel strijdende APWC. 

dag zullen meer dan 140 kinde-
ren van 9.00 uur tot 15.00 uur ver-
maakt worden met afwisselende 
trainingen en partijspellen. 

Programma weekend Konings-
dag 
Komend weekend is er geen wed-
strijdprogramma in verband met 
Koningsdag. De jeugd kan op Ko-
ningsdag wel deelnemen aan het 
zaalvoetbal in de Fuik of met het 
FIFA19 toernooi dat wordt geor-
ganiseerd door het Oranjecomité.

Geslaagde keepersreünie
Afgelopen maandag waren bijna 
twintig oud- keepers van de A-se-
lectie aanwezig tijdens deze speci-
ale reünie. Keepers die in elk van 
de afgelopen negen (!!) decennia 
actief zijn geweest voor onze ver-
eniging. Op een met zonovergo-
ten complex was het een heerlijk 
weerzien met een prettige afloop 
van de wedstrijd van het 1e tegen 
Zeist en met live muziek. 

Laatste 35+ editie voetbal
NEDERHORST DEN BERG- Op za-
terdag 11 mei is de laatste editie 
van dit seizoen van het 35+ voet-
bal bij VV Nederhorst. 
Na afloop is er een heerlijke maal-
tijd, waarbij familie van harte wel-
kom is. De afgelopen jaren is ge-

bleken dat er een behoefte is aan 
een voetbalactiviteit voor zowel 
leden, oud-leden en niet-leden 
van boven de 35 jaar. Een veel 
voorkomend geluid is dat men 
de kleedkamerhumor, de derde 
helft, maar ook het voetbal zelf 

mist. Voor de kinderen is er een 
springkussen en ook is er iemand 
van de Knutselkantine die komt 
schminken en voor de stoere klei-
ne dames en heren tattoos komt 
zetten.

Opzet
Het is een onderling 7x7 toer-

nooi, waarbij (afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen) eenieder 
3 wedstrijden van 25 minuten 
zal spelen. De teams worden be-
kend gemaakt om 16.15 uur. Om     
18.00 uur start de pizzamaaltijd 
van Conlemani, gevolgd door de 
derde helft.

Inschrijven t/m 7 mei: vvn35@
outlook.com (naam, tel.nr. en geb.
datum). Individuele inschrijving, 
evt. wensen per mail. Inschrijf-
geld bedraagt € 15,- dit is incl. 
eten. Eet je alleen mee? € 10,- p.p. 
en voor kinderen (t/m 12 jaar) € 
5,- p.p. Alleen voetballen? € 5.

Hoorn, viool en piano vormen eenheid

KORTENHOEF- Op de Witte Don-
derdagavond waarbij half Ne-
derland het witte kruis van The 
Passion op de tv volgde, was het 
Oude Kerkje aan de Kortenhoef-
sedijk goed gevuld. Het laatste 
concert van Kunst aan de Dijk dit 
seizoen, met een voltreffer. Want 
Rob van de Laar (hoorn), Mathieu 
van Bellen (viool) en pianist Tho-
mas Beijer toonden aan dat hun 
instrumenten een eenheid vorm-
den die het oor streelden. 

Door: Herman Stuijver

Bij het openingsstuk Tre pezzi 
in forma di Sonata voor hoorn 
en piano speelde Thomas Beijer 
een belangrijke verbindende rol. 
Dat Beijer zich aan de top van 
een nieuwe generatie jonge pia-
nisten heeft geplaatst, bewees hij 
ten volle. Zijn spel was van hoge 

kwaliteit, met diverse 
wisselingen in tempo 
en cadans. Het werk 
van de Oostenrijker 
Karl Pilss moge dan 
onbekend zijn, maar 
deze compositie in 
drie delen is geliefd 
onder hoornisten. 
Hoornist Rob van 
de Laar blies verlei-

delijke klanken op zijn hoorn, het 
deed je een beetje denken aan de 
laatromantische muziek van Ri-
chard Strauss. Rob van de Laar is 
een topblazer die in 2017 de Ne-
derlandse Muziekprijs ontving, 
de hoogste onderscheiding die 
aan getalenteerde musici wordt 
toegekend. Van de Laar (1987) 
woont en werkt in Salzburg bij het 
Mozarteumorchester. Hij treedt 
vaak op als solist onder gerenom-
meerde dirigenten.
Bij de Sonate voor viool en piano, 
nr. 3 in d van Johannes Brahms 
verliet Rob het podium, want 
het was de beurt aan de ook al 
talentvolle violist Mathieu van 
Bellen. Een prijswinnaar op di-
verse internationale concoursen. 
De Zeeuw speelt op een Gua-
dagnini-viool uit 1783 en strijkt 
met de strijkstok van Dominique 
Peccatte. Samen met Thomas 

Beijer vormde hij een perfecte 
twee-eenheid bij dit stuk dat de 
componist goed genoeg vond om 
niet in het haardvuur te gooien 
zoals bij drie eerdere vioolso-
nates. Het was een ontmoeting 
vol expressie, soms zangerig, dan 
weer levendig of melancholisch. 
Mathieu en Thomas sleurden je 
mee van het ene naar het andere 
dramatische moment. 
Brahms (1833- 1897) compo-
neerde zijn Hoorntrio in het jaar 
dat zijn moeder overleed. Tijdens 
een wandeling door het Zwarte 
Woud viel hem plotsklaps deze 
melodie in. Mooier kan haast 
niet. Er stond dan ook ‘Mesto’ 
boven het eerste langzame deel 
dat beschouwd kan worden als 
een treurlied voor zijn moeder. 
Je hoort als het ware de droefenis, 
je ziet de eindeloze bossen en je 
ruikt de naaldbomen. De donke-
re sombere klank van de hoorn 
past hier op ideale wijze bij piano 
en viool, de solisten spelen virtuo-
os in elkaars verlengde. Aan het 
eind gloort licht aan de horizon, 
in een levendig tempo sluit het 
drietal het Hoorntrio af. Muziek 
is en blijft een zegen voor de ziel. 

Oek
Op donderdag 9 mei kunt u op 

Vrijdag 10 mei
v.a. 21.00 uur

Dj Erick E - Dj Gio Lennox
Dj La Fuente - Dj Mental Theo

Zaterdag 11 mei
JAARMARKT

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

TripleXL - Samantha Steenwijk 
Peter Beense en Bob van Veen

sGraveland-Feesten.nl

de Literaire avond genieten van 
de schrijver Oek de Jong, van o.a. 
Opwaaiende Zomerjurken. Re-
serveren: www.kunstaandedijk.nl 

(v.l.n.r.) Mathieu van Bellen, Thomas 
Beijer en Rob van de Laar
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DINSDAG 30 APRIL  

CHAMPIONS LEAGUE
AJAX - TOTTENHAM HOTSPUR

OP GROOT
SCHERM

SPORTCAFÉ DE BLIJK

VANAF 21.00

BLIJF OP DE HOOGTE EN VOLG HET OP
FACEBOOK.COM/ZOMERSPEKTAKEL




