
Samantha Steenwijk grote 
trekker SFG- feest
‘s- GRAVELAND- Komend 
weekend is Samantha Steen-
wijk de bekendste artiest op 
het SFG- feest aan het Noor-
dereind in ‘s- Graveland. Op 
zaterdagavond zal de Haagse 
blondine de Feesttent op zijn 
kop zetten met hits als ‘Ik 
leef mijn eigen leven’ en het 
recente ‘Liefde voor altijd’. 
Niet voor niets drong ze door 
tot de finale van The Voice of 
Holland. Wie de Nederlandse 
Adèle niet wil missen, moet 
er snel bij zijn (kaarten bij 
Blokker Meenthof).

Naast Samantha zullen de 
jonge band TriplXl (met An-
keveens multi muzikaal ta-
lent Henk van ter Meij) en de 
zangers Bob van Veen en Pe-
ter Beense de show opsieren. 
Beense zal de afsluiter zijn 
rond 00.45 uur, de tent sluit 
om 01.30 uur. DJ Parade

Op vrijdagavond loopt het 
storm met een hele rits dj’s 
van wie Kortenhoever Gio 
Lennox om 21.00 uur de serie 
mag openen. Een talentvol 
musicus die zich ook ontwik-

kelt als producer en songwri-
ter.Na Gio komen Dj Erick 
E en Dj La Fuente aan bod. 
Good old Dj Mental Theo 
is een echte party animal. 
Hij trad al eerder op in de 
Feesttent en kijkt altijd met 
plezier terug op ‘s-Graveland. 
Theo Nabuurs begon zijn car-
rière al eind tachtiger jaren 
op Mallorca en maakte naam 
als hardcore dj. Na enige ja-
ren in de luwte is de 54-jari-
ge weer helemaal terug met 
z’n retro hardcore onder het 
motto ‘Alle dagen feest voor 
iedereen’.

SFG Kids
Voorafgaand aan de dj’s is er 
een speciale Disco voor de 
jeugd. SFG Kids draait tussen 
18.00 en 20.30 uur. Dat wordt 
een lekkere opwarmer.

Jaar- Veemarkt
Overdag komt de grote mas-
sa op het Noordereind de 
Jaarmarkt verkennen. Nog 
steeds kent deze braderie een 
hoog knuffelgehalte. Want 
de paarden, lama’s, koeien, 
schapen en cavia’s staan ook 

paraat voor de ontmoeting 
met jong en oud. Oude tijden 
van de Veemarkt van weleer 
herleven.

Bij maar liefst 160 kramen 
kunnen bezoekers een rui-
me keuze maken uit kleding, 
brocante, beddengoed, plan-
ten en diverse voedingswa-
ren. Daarnaast zijn er ook 
plaatselijke verenigingen 
vertegenwoordigd. Voor de 
kinderen is er een Kermis 
met veel attracties. Om 15.00 
uur treedt het bekende koor 
All Directions! op als onder-
deel van hun Tour vanwege 
het gouden jubileum. Kom 
mee swingen.

Dat geldt zeker ook voor 
De Koffers die vanaf 16.00 
uur de Jaarmarkt afsluiten. 
“Dat is een soort reünie” 
vertelt SFG-voorzitter Maar-
ten Steinkamp. “Dan komen 
dorpelingen en mensen die 
hier vroeger woonden elkaar 
tegen. De sfeer is altijd opti-
maal en je gaat echt samen 
terug in de tijd.”

Vanaf 2020 een andere opzet
Voor 2020 licht Steinkamp 
een tipje van de sluier: “De 
huidige opzet werkt alweer 
vele jaren prima maar we 
moeten durven blijven ver-
nieuwen om te zorgen dat 
dit geweldige feest nog heel 
vaak georganiseerd kan en 
mag worden.” Niets is nog 
zeker, maar voor het SFG-be-
stuur is dit het laatste keer 
op deze schaal. “We willen 
weer terug naar onze kracht.
Vervolg - pagina 3 - Het moet 
weer een dorpsfeest worden 
waar gezelligheid en ont-
moeting op de eerste plaats 
komen” licht Maarten Stein-

kamp toe. Je kunt je afvragen 
of zo’n volle tent met 2500 
gasten nog wel van deze tijd 
is.

- vervolg pagina 5 -
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Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

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.
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Hilversum

NVBW Saint Georges
De Rode Huzaren

Aanvang:
15.30 uur

Lokatie:
Melkmeent 9

Vuursteuncommando Manege Korps
rijdende artillerie “De Gele rijders”

Stichting Grasbaan Hilversum
organiseert op vrijdag 24 mei a.s.

GRASBAAN DRAVERIJEN
Thema:
HET PAARD IN DE CAVALERIE

Kom jij ons team versterken?!

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

WIJDEMEERTJES
REAKTIES VAN KLANTEN

Ik heb reuma.
Sinds ik beweeg bij Slender You

voel ik me stukken beter!!
SLENDER YOU STUDIO

KORTENHOEF
Dé andere manier van bewegen!

Winkelcentrum Meenthof
Telefoon 035 – 656 61 13

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. 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 f
mooie omgeving, praktijk- 
kantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid. 

Bel voor informatie 035-6562178 
of 06-51886707

Uitvaartkisten van sloop-
en 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

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 

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

VOETZORG REEHORST
Pedicure in Ned. den Berg

06-27228668 of kijk op
www.voetzorgreehorst.nl

Ben je ZZP’er en je 
zolderkamer zat kom 

eens kijken bij de MiX in
Hilversum. Je hebt al een

flexplek voor 100 euro.
Zoek je kantoorruimte

dat kan al vanaf 200 euro
Leuke mensen, lekkere

koffie. Waar ? 
Arendstraat 16 Hilversum
Wel even bellen voor een

afspraak 0681041149

PEDICURE CAROLINE VAN 
ZOMEREN Overmeerseweg 47

Ndb telf. 0651309554
IK KOM EVT OOK BIJ U THUIS!

PHONEU & GOOITECH SHOP
Smartphones, Tablet en PC
Reparatie/Advies/Verkoop

Alle soorten abonnementen
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422

NOORDEREINDE 9
‘ s-GRAVELAND

Te huur per 1 juni bedrijfs-
ruimtes van 200 m2 met 
kantoor op de Reeweg in 

Nederhorst den Berg, €1250,- 
excl. btw 06-54271409

www.
weekblad

wijdemeren.nl
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Wijdemeren wil bouwen in Horn- en Kuijerpolder

WIJDEMEREN- De gemeente 
Wijdemeren vraagt in een 
brief aan de politieke par-
tijen die het provinciebe-
stuur van Noord- Holland 
gaan vormen aandacht voor 
een innovatief bouwplan in 
de Horn- en Kuijerpolder in 
Nederhorst den Berg.

door: Herman Stuijver

BW leggen uit dat Wijdeme-
ren gevormd wordt door de 
diverse kernen en voor het 
resterende deel voorname-
lijk uit (deels beschermd) 

natuurgebied en plassen be-
staat. Dit betekent dat er te 
weinig woningbouwlocaties 
zijn en dat de gemeente niet 
kan voldoen aan de woonbe-
hoefte. De binnenstedelijke 
bebouwingsmogelijkheden 
zijn al voor een groot deel 
benut. Om de behoefte aan 
woningen te kunnen op-
vangen heeft Wijdemeren 
de wens om kleinschalige 
bouwlocaties te kunnen rea-
liseren aan de randen van de 
bestaande bebouwing.

Een afweging van belan-
gen dient altijd zorgvuldig 

plaats te vinden. Nieuwe 
bebouwing moet een meer-
waarde voor natuur en mi-
lieu opleveren. Momenteel 
wordt specifiek gedacht aan 
een kleine uitbreiding aan 
de noordrand van Neder-
horst den Berg.

Koppelingskansen
Iedere gemeente staat voor 
de opgave om rekening te 
houden met de gevolgen 
van de klimaatverandering 
(droogte, wateroverlast en 
hittestress) en de energie-
transitie. Voor Wijdemeren 
is de bodemdaling, en de 

daarmee gepaard gaande 
C02-uitstoot nog een ernstig 
bijkomend probleem. Een 
nieuwe woonwijk aan de 
noordrand van Nederhorst 
den Berg kan een proeftuin 
zijn om al deze problemen 
bij de hand te nemen. Het 
betreft immers veengron-
den die extra gevoelig zijn 
voor veranderingen in het 
watersysteem en door bo-
demdaling C02 uitstoten.

1 weidevogel
Tevens zijn deze gronden 
aangewezen als weidevogel-
leefgebied. Lopend veldon-
derzoek naar de weidevo-
gels in het gebied, door het 
bureau Els Linde, wijst ech-
ter uit dat er geen weidevo-
gels in het plangebied zijn 
waargenomen. Er is slechts 
1 weidevogel in het totaal 
waargenomen. De kans op 
toename is zeer gering bij 
vervolgtellingen in april en 
mei 2019. Dat er geen weide-
vogels in het gebied zijn is 
ook niet zo vreemd gezien 
de droogte waardoor er geen 
insecten meer voorkomen 
en weidevogels in dit gebied 
geen voedsel meer kunnen 
vinden.

Met andere woorden zolang 
er geen voeding is voor de 
weidevogels zullen deze niet 
terugkomen. Het terugbren-
gen van water in het gebied 
kan hiervoor een oplossing 

zijn.

Natuurlijk bouwen
Het realiseren van een klein 
nieuwbouwplan (ca. 150 wo-
ningen op ca. 6 ha van de 
165 ha polder) aan de noor-
drand van Nederhorst den 
Berg kan in een zodanige 
vorm worden gegoten dat 
dit mede ten goede komt 
aan natuur en milieu. Door 
onderzoek te doen naar het 
toevoegen van water kan er 
een leefbare omgeving voor 
weidevogels worden gecre-
eerd en mogelijk overtollig 
water worden opgevangen 
en vastgehouden in periode 
van droogte. Voorts kan on-
derzocht worden of een an-
dere manier van bouwen, 
op palen, lichtere bouwma-
terialen etc., eventuele toe-
komstige wateroverlast kan 
beperken en verdere bodem-
daling door bebouwing kan 
doen tegengaan of vermin-
deren. Tevens kunnen nieu-
we energievormen worden 
ontwikkeld.

Kortom, Wijdemeren vraagt 
het college van Gedeputeer-
de Staten, bereid is om me-
dewerking te verlenen aan 
een innovatief nieuwbouw-
project dat meerwaarde 
voor de natuur, het milieu 
en de leefbaarheid van de 
kern Nederhorst den Berg 
kan opleveren.

 foto: Dirk Vlaanderen

9 mei: de dag van Europa 
Mei is de maand van herden-
kingen. Na de herdenking op 
4 mei van alle slachtoffers 
van de tweede wereldoor-
log en latere oorlogshande-
lingen, Bevrijdingsdag op 
5 mei, de dag waarop wij 
onze vrijheid, democratie en 
de mensenrechten vieren, 
zal er op ons gemeentehuis 
ook op 9 mei, de Dag van Eu-
ropa, gevlagd worden. Niet 
de nationale driekleur, maar 
de Europese vlag met twaalf 
sterren op een blauw veld zal 
worden gehesen.

De Europese staatshoofden 
en regeringsleiders hebben 
in 1985 besloten om 9 mei uit 
te roepen tot Dag van Europa. 
Waarom juist 9 mei? Het is 
geen willekeurige datum. Op 
die dag in 1950 heeft de toen-
malige Franse minister van 
Buitenlandse Zaken, Robert 
Schuman, opgeroepen om de 
gezamenlijke productie van 
oorlogsindustrieën onder ge-

zag te plaatsen van een nieuw 
op te richten Hoge Autoriteit. 
Deze oproep was gericht tot 
Duitsland en Frankrijk en 
alle democratische landen in 
Europa die zich daarbij wil-
den aansluiten. Voor Schu-
man legde dit voorstel de 
eerste concrete fundamenten 
voor een Europese federatie 
die hij noodzakelijk achtte 
voor het handhaven van de 
vrede. Deze oproep heeft 
een jaar later geleid tot de 
oprichting van de Europese 
Gemeenschap van Kolen en 
Staal, de EGKS, die later zou 
uitgroeien tot de Europese 
Economische Gemeenschap 
en uiteindelijk tot de Euro-
pese Unie zoals wij die nu 
kennen en die voorlopig nog 
bestaat uit 28 landen. Europa 
is dus geen bureaucratisch 
verzinsel maar de erfenis van 
de idealistische denkbeelden 
van een hele generatie Euro-
peanen. Nooit meer oorlog of 
onderdrukking! Een unie van 

landen op basis van solida-
riteit en gelijkheid, met een 
gemeenschappelijke munt, 
zonder economische beper-
kingen, zonder grenzen en 
zonder discriminatie. Een 
unie die al sinds bijna 70 jaar 
heeft gezorgd voor vrede, vei-
ligheid en welvaart!

Verre van volmaakt
De grote meerderheid van de 
bevolking heeft niets anders 
heeft gekend dan het huidige 
Europa. We nemen vandaag 
voor vanzelfsprekend aan 
dat in de winkels producten 
uit heel Europa aangeboden 
worden, dat wij vrij kunnen 
reizen, ons vrij kunnen vesti-
gen, werken en studeren bin-
nen de grenzen van de Unie 
en hebben nog slechts oog 
voor de tekortkomingen. Te 
veel bureaucratie, te duur, te 
overheersend, om maar en-
kele dooddoeners te noemen. 
Het oorspronkelijke Idealis-
me heeft plaatsgemaakt voor 

al of niet terechte kritiek. De 
Europese Unie is verre van 
volmaakt. De Unie is niet af 
en zal altijd blijven evolueren 
als een levend organisme ge-
voed door een veelvoud van 
culturen en met een gedeelde 
historie. Over het gewenste 
eindresultaat kan men van 
mening verschillen. Gaan we 
doelbewust verder op de weg 
naar een Europese Federatie 
of gaan we terug naar een los-
se statenbond? Europa staat 
op een kruispunt van wegen 
naar de toekomst. Opkomend 
nationalisme en populisme 
dreigen de Unie af te breken 
juist op het moment dat ge-
zamenlijk handelen nood-
zakelijk is. Voor het behalen 
van de doelstellingen van het 
klimaatakkoord van Parijs 
kan geen land alleen staan. 
Voor de opvang en de onder-
steuning van vluchtelingen is 
samenwerking en solidariteit 
nodig. Samen bestrijden we 
terrorisme en cybercrimi-

naliteit. In de Europese Unie 
zetten wij ons samen in voor 
vrede en gelijkheid voor ie-
dereen, voor veiligheid en 
welvaart, en vooral voor het 
behalen van de klimaatdoel-
stellingen, de grootste uitda-
ging van onze tijd. Een Unie 
met meer slagkracht, een ho-
ger democratisch gehalte, een 
sterk Europarlement en een 
inspirerend bestuur is daar-
bij onontbeerlijk. Een sterke 
Unie met een duidelijke visie 
en ambitie, waarin realisme 
en idealisme hand in hand 
gaan. Europa is ons verleden, 
ons heden en onze toekomst. 
Daarom vieren wij op 9 mei 
de Dag van Europa met het 
hijsen van de Europese Vlag. 
Daarom kiezen wij op 23 mei 
onze afgevaardigden in het 
nieuwe Europarlement en be-
paalt u mede de Nederlandse 
en Europese toekomst.

Nanne Roosenschoon,
D66 Wijdemeren
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Familieberichten

Veel te vroeg nemen wij afscheid van de allerliefste
en grappigste papa van de hele wereld, onze 

schoonvader en opa trekker

Hendrik Cornelis de Haan
Henny

    Correspondentieadres:
    Remco de Haan
    Kikkerbeet 131241 VG  Kortenhoef

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

* ’s-Graveland, 19 mei 1951 † Hilversum, 30 april 2019

Remco en Nicole
         Siem

Mariska en Gido

Leonie en Jeroen

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het onverwachte overlijden van 

Henny de Haan

Als medewerker van het allereerste uur heeft
Henny veel betekend voor Jeugdsoos Pluto en
later de Stichting Festiviteiten ‘s Graveland.

Daarnaast stelde hij elk jaar zijn land aan het
Noordereinde ter beschikking als lokatie voor de 
Feesttent. Voor al deze steun zullen wij hem zeer 

dankbaar blijven. Wij wensen zijn familie en
vrienden heel veel sterkte met dit enorme verlies.

NEDERHORST DEN BERG- 
De regen dreef over en het 
zonnetje kwam flauwtjes 
tevoorschijn, zodat de be-
langstelling voor het Bevrij-
dingsontbijt op zondagoch-
tend 5 mei in de tuin van 
kasteel van De Nederhorst 
bevredigend was. En, er wa-
ren weer gezellige en zinvolle 
contacten.

De eerste loop vanaf half 10 
was voor velen naar de kof-
fietuktuk waar je kon kiezen 
uit diverse varianten don-
kerbruin brouwsel. Even in 
de rij staan is dan geen pro-
bleem. Zo spreek je nog eens 
iemand, dat is tenslotte de 
achterliggende gedachte van 
dit initiatief van de Godard 
Stichting dat nu voor de 2e 
keer het Bevrijdingsontbijt 
opzette. Met dank aan de 
Harmine Wolters Stichting 
(kasteelbeheerder), Bramber-
gen, JB, Bakkerij de 7 Heer-
lijkheden, AH NdB., het Wij-
demeren Fonds, gemeente 
Wijdemeren, JetDrinks en 
Passiflora.

Even verderop staat er een 
kraam voor de hete choco-
lade, eventueel met slag-
room, geen overbodige luxe 

op deze frisse zondagoch-
tend. Aan de ontbijtkraam 
was er volop keuze uit ap-
peltaart, croissants (met 
jam), cupcakes, krentenbol-
len, appels en vruchtensap-
pen. Langzaam maar zeker 
raken de lange tafels bezet. 
Veel geboren en getogen Ber-
gers zijn present, maar ook 
nieuwkomers worden gesig-
naleerd, en opvallend veel 
ouders met kinderen. Olaf 
en Verne, twee pubers die 
op het Roland Holst College 
zitten, zijn ook met papa en 
mama mee. Maar ze vinden 
het geen straf. Het is gratis 
eten, zegt Olaf en nog lekker 
ook. Dit heb ik normaal niet 
als ontbijt. De jongens weten 
ook wat Bevrijdingsdag in-
houdt: Natuurlijk, dat we van 
de moffen zijn bevrijd, zegt 
Verne.

De Historische Kring heeft 
een kraam ingericht met 
voorlichtingsmateriaal over 
de lokale historie. En op de 
tafels liggen boekjes ver-
spreid die uit de doeken doen 
hoe dit Vechtdorp de jaren 
40-45 doorkwam. Historisch 
besef kan nooit kwaad. Fadia 
en Morris wonen een paar 
jaar in Nederhorst den Berg, 

nadat ze de oorlog in Syrië 
zijn ontvlucht. Ik vind dit 
heel mooi. Hier in Nederhorst 
den Berg zijn we zo welkom, 
we zijn heel blij dat we hier 
wonen, vertelt Morris. En 
Fadia voegt eraan toe dat ze 
veel op tv heeft gezien over 
de Tweede Wereldoorlog. Wij 
hebben ook 2 minuten stilte 
gehouden, wij weten hoe erg 
oorlog is. Gaandeweg komen 
de gesprekken steeds meer 
op gang. Dick Landsmeer 
en Frenk Franssen kennen 
elkaar van gezicht, maar 
schudden nu voor het eerst 
de hand. Ook Gert van den 
Broek sluit aan. Hij vertelt 
over de onderduikers die bij 
hen vroeger op de boerderij 
waren verstopt. Namens het 
Wijdemerenfonds komt Da-
vid Pos ook op bezoek. Dit 
sluit goed aan op wat het 
fonds wil. Mensen met el-
kaar in contact brengen, het 
gevoel dat je samen een ge-
meenschap bent vorm geven. 
Dit is een prachtig initiatief. 
Dat wordt klaarblijkelijk be-
aamd door de aanwezigheid 
van het bijna voltallig college 
van BW met de gemeentese-
cretaris. Het kan haast niet 
anders of in 2020 is er weer 
een Bevrijdingsontbijt.

Bevredigend Bevrijdingsontbijt 
in kasteeltuin

WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Aan alles komt een einde, zelfs bij KPL

WIJDEMEREN- Traditie-
getrouw is juni de laatste 
maand dat er activiteiten 
zijn van het KPL, daarna is er 
ook voor ons even rust. Nou 
ja helemaal niets doen is niet 
het geval, het beroemde gele 
boekje moet gemaakt wor-
den, voorbereiden van de in-
schrijfdag en onze aanwezig-
heid op de jaarmarkt en zo 
zijn er nog wel wat dingen te 
doen. Toch voelt het wel een 
beetje als vakantie.

Maar zo ver is het nog niet, 
er zijn nog een aantal hele 
leuke activiteiten. Op 14 mei 
wordt Stal Hilverzicht be-
zocht waarbij er uitleg wordt 
gegeven over deze pension-
stal voor paarden. Een ui-
termate modern bedrijf met 

o.a. een voerstation. De 18de 
vaartocht in de Molenpolder 
en ik kan uit eigen ervaring 
vertellen dat dit erg leuk en 
tegelijk rustgevend is. Hoe 
mooi en interessant is onze 
Nederlands natuur toch. De 
26ste gaan wij op de thee tij-
den de rondleiding en High 
Tea in de Costerustuin. Laat 
u smakelijk verrassen en be-
wonderd de bloemen en plan-
ten. En dan is het tijd voor de 
Grande Finale.

De jeugd mag het KP jaar zei-
lend afsluiten met een zeil-
cursus voor beginners. De 
cursus is op 3 zondagen en 
start 16 juni. Je kan kiezen: 
of de ochtend van 10.00-13.00 
uur of de middag van 14.00-
17.00. Een must voor alle kin-

deren uit Wijdemeren, je kan 
hier toch niet wonen als je 
niet kunt zeilen. Dus schrijf 
je in en heb heel veel plezier! 
Tja en dan zit het er op, maar 
wij komen volgend jaar ge-
woon weer terug. Houd de 
krant en de website in de 
gaten: www.kploosdrecht.nl, 
maar geniet eerst nog even 
van onze activiteiten.

Agenda Kursusprojekt 
Loosdrecht

14 mei, 19.30-21.00 uur
Bezoek aan Stal Hilverzicht

18 mei, 13.45-15.30 uur
Vaartocht Molenpolder

26 mei, 14.30-16.30 uur
Rondleiding High Tea Coste-
rustuin

16 juni, 10.00-13.00 uur
Zeilcursus voor beginner 
(Kinderen 7-12 jaar)

16 juni, 14.00-17.00 uur
Zeilcursus voor beginner 
(Kinderen 7-12 jaar)

16 juni, 10.00-13.00 uur
Zeilcursus voor beginner 
(Kinderen 7-12 jaar)

Meld je aan op
www.kploosdrecht.nl
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Kostbare bands die veel be-
zoekers uit de regio trek-
ken, passen niet meer in 
het beeld. Bovendien wordt 
de regelgeving strakker, de 
organisatie zal moeten vol-
doen aan strengere eisen in 
het vergunningenbeleid. Dat 
wordt qua veiligheid bijna 
onmogelijk. Het wordt ook 
lastiger om voldoende vrij-
willigers te vinden voor een 
massaal evenement. Hoofd-
zaak is echter: terug naar 
de basis. Met een markt met 
meer verenigingen uit de vijf 
dorpen, met een gezamenlij-
ke inzet voor een goed doel, 
met een kleinere tent en met 
een soepeler overgang van 
middag naar avond. Stein-
kamp denkt dan om het mid-
dagoptreden direct te ver-
binden aan een vervolg in de 
tent. Met verrassende acts en 
een afsluiting voor twaalven. 
Ook bruist de nieuwe voor-
zitter van verfrissende idee-
en, een dorpsdiner zou leuk 
zijn. “Als het maar kleiner en 
meer dorps wordt. Daarvoor 
willen we het komend jaar 
draagvlak vinden. Het kan 
anders.”

   

GooiTV

Vanaf 8 mei zendt GooiTV 
de volgende programma’s 
uit: TV Magazine met onder 
andere Het Gooi Bevrijd, de 
actie Houd de Lijn vrij en de 
uitreiking van de Zilveren 
Legpenningen.

PienTV: inspirerende televi-
sie vanuit het hart. Dit maal 
is er aandacht voor stress 
(deel 3).

Het geregelde gesprek met 
de burgemeester van Wij-
demeren Freek Ossel en de 
burgemeester van Hilversum 
Pieter Broertjes.

GooiTV is te zien bij o.a. Zig-
go (kanalen 41 en 45) en KPN 
(1432). Kijk voor alle kanalen 
op gooitv.nl

 Foto: 

Sing In met All Directions!

WIJDEMEREN Het koor All 
Directions! viert dit jaar zijn 
50-jarig jubileum uitbundig. 
Met als hoogtepunt a.s. zon-
dag 12 mei de slotdag van 
de All Directions! Tour. Dan 
geeft het koor een Sing In- 
concert in de Nieuwe Harmo-
nie (NdB.).

Vanaf 14.00 uur kun je lek-
ker meezingen met Avond, 
Bohemian Rhapsody, Zing 
Vecht Huil Bid Lach Werk en 
Bewonder, Leef, Ich Bin Wie 
Du en Mamma Mia en vele 
andere bekende songs. Onder 
leiding van de altijd swingen-

de dirigent Bruce Skinner en 
begeleid door een combo be-
staande uit Ludmilla de Klerk 
op piano, drummer Frits Ziel-
tjens en gitaristen Joost van 
Ingen en Ron Riedijk belooft 
het een spetterende Sing In te 
worden.
Zing mee. Koop kaarten voor 
jezelf, voor iemand anders 
of doe een kaart cadeau voor 
Moederdag. Kaarten zijn 
slechts 5 euro, inclusief 2 con-
sumpties. Bestellen op www.
alldirections.nl. (De Nieuwe 
Harmonie ligt nabij de split-
sing Horstermeer

Drie optredens
De All Directions! Tour begint 
vrijdagavond 10 mei met een 
optreden in de kassen van 
Kwekerij Vechtwijck, ́s-Grave-
landseweg 13 te Weesp (ach-
terlangs bij Fort Uitermeer). 
Deze kwekerij staat bekend 
om zijn prachtige baskets. 
Misschien voor de bezoekers 
een mooie gelegenheid om 
voor Moederdag een cadeau 
te kopen. Er is ook een gra-
tis loterij met als hoofdprijs 
een rondvlucht boven ‘t Gooi 
(2 pers.). Een dag later zijn 
er zelfs twee optredens voor 
publiek. Op zaterdag 11 mei 
zingt All Directions! om 11.00 
uur bij Mout op het Markt-
plein in Hilversum. Na een 
lichte versnapering fietsen 
de circa 45 sopranen, alten, 
tenoren en bassen naar s-Gra-
veland. Waar ze om 15.00 uur 
een show zullen geven naast 
de Feesttent op de SFG- Jaar-
markt aan het Noordereind.

5
Albanië-support

NEDERHORST DEN BERG -
Zaterdag 18 mei is er weer 
een maaltijd en gezel-
lige avond in de Bergplaats, 
Kerkstraat 7 te Nederhorst 
den Berg, georganiseerd 
door de ZWO-commissie en 
de diaconie van de Protes-
tantse Gemeente.

Vanaf 17.00 uur is iedereen 
welkom, de maaltijd begint 
om 17.30 uur gevolgd door 
een gezellige avond. De maal-
tijd is gratis, een donatie 
naar draagkracht wordt zeer 
gewaardeerd. De opbrengst 
is bestemd voor de stichting 
Albanië-support. Een orga-
nisatie die zich inzet voor de 
allerarmsten in Albanië en 
vooral gericht is op kinderen 
en ouderen. Wilt u meer we-
ten over hun werk, kijk dan 
op de website www.albani-
asupport.com. U kunt zich 
opgeven voor de maaltijd bij 
Anja van Huisstede tel. 0294-
254083 of bij Fiep Bouwer tel. 
06-40515208. Wij kijken uit 
naar uw komst.

   

Nog kaarten voor 

‘Vlinders zijn vrij’

KORTENHOEF -Toneelvereni-
ging DSO speelt in mei maar 
liefst 5 keer de komedie 
‘Vlinders zijn vrij’ van Leo-
nard Gershe. In het nieuwe 
theater De Blinker aan de 
Parklaan te Kortenhoef. De 
vrijdagen 17 en 24 mei zijn 
uitverkocht, maar voor za-
terdag 18, zondagmiddag 
19 (14.00 u.) en donderdag 
23 mei zijn er nog kaarten. 
Kaarten á € 15,00 per stuk 
zijn te reserveren via www.
toneeldso.nl.
‘Vlinders zijn vrij’ is een 
Oscarwinnende film. DSO 
speelt de toneelversie. Don 
Baker, een optimistische, 
zelfverzekerde jongen, be-
trekt zijn allereerste appar-
tement in New York. Hij wil 
zijn overbezorgde moeder 
ontvluchten en wil zelf iets 
van zijn leven proberen te 
maken. Don is blind, maar 
dat mag zijn levenslust niet 
drukken. Naast hem woont 
de fladderige Jill Tanner: een 
meisje dat geen blad voor de 
mond neemt en er alles uit-
flapt. Ondanks de grote ver-
schillen in hun karakters, 
klikt het toch meteen tussen 
hen en bloeit er iets moois 
op. Maar dan verschijnt de 
moeder van Don plotseling 
bij hem thuis en zij vindt 
overduidelijk iets van Jill.



Woensdag 8 mei 20196
Verwen moeder!

Hartvlaai met
aardbeien

€ 11,00

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wij verrzorgen allle voorkomende 

werkzaaamheden pop het gebied van: 

Water, GGas, Zink, ssanitair, riolering 

en d bakbedekking.

Wijnands
Installtt atieaa Ser evice

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl�

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Adverteren??
weekbladwijdemeren.nl

“Ook wij zijn te vinden op
11 mei op de Jaarmarkt

te ‘s-Graveland”
Ook kunt u terecht bij ons op de markt.

woe. & zat. markt in Hilversum | don. markt in Bussum

Bloemenhandel Hoveling
Zuidereinde 168, 1243 KN ‘s-Graveland 035-656 24 19

 035-  / 06-55367994 
 alice.jose@thetravelclub.nl

thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

Wessel ten Damstraat 2, Ankeveen

Met direct uitzicht over de groene weilanden en in de nabijheid van
lommer-/ en waterrijk natuurgebied in Ankeveen ligt deze woning met 
vier slaapkamers en een fijne voor- én achtertuin!!! Grotendeels
isolerende beglazing, CV 2010. Dakkapel op de 2e verdieping.
De woning is netjes bewoond maar behoeft modernisering.

Vraagprijs  € 265.000,- k.k.
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Uitslag + stand lente-toer-
nooi Biljartclub 4711
Maandag 8 april: Mw. T. Bos 

Uitslag + stand onderlin-
ge competitie BV Over-
meer

Uitslag 4711-maandtoer-
nooi koppelklaverjassen

Programma

Clubhuis + café-gedeelte open op 
vrijdag van 14.30 tot 20.30 uur
Telefoon: 06.20.40.80.58

NIEUWS 
CLUB 4711
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Stempas ontvangen
Als het goed is heeft u inmiddels een stempas 

voor de Europese verkiezingen op 23 mei

ontvangen. Niet? Dan kunt u een nieuwe 

stempas aanvragen op het gemeentehuis.

Doe dit voor woensdag 22 mei, 12.00 uur. 

Uitvoering projecten Oostelijke g p j
VVechtplassen in volle gang 

Kort

>   Informatieavond
     Oud-Loosdrechtsedijk
Op donderdag 16 mei om 20.00 uur is er in 

het gemeentehuis een informatieavond over 

de ontwerpvarianten voor inrichting van de 

Oud-Loosdrechtsedijk, tussen de rotondes. 

U bent hierbij van harte welkom. Na de vorige 

informatieavond heeft een klankbordgroep 

een alternatief ontwerp gemaakt. Dit ontwerp 

wordt op 16 mei gepresenteerd. Zowel het 

ontwerp uit 2017 als het alternatieve ontwerp 

komen na 16 mei op www.wijdemeren.nl/

oud-loosdrechtsedijk. Via een reactieformu-

lier kunt u vervolgens uw voorkeur geven voor 

één van beide ontwerpen. In juni/juli worden 

beide varianten, met de voorkeur van bewo-

ners, aangeboden aan de gemeenteraad. Zij 

maken de definitieve keuze. Streven is om in 

het najaar van 2019 te starten met de uitvoe-

ring van het werk.  

> Portefeuilleverdeling college
Het college van burgemeester en wet-

houders heeft besloten de portefeuille van 

wethouder Klink uit te breiden met enkele 

onderwerpen, namelijk: beheer en uitvoering 

gastheerschappen, herinrichting winkelcen-

trum Meenthof en de ontwikkeling van de 

Lindeschool en Terpstraschool. De verdere 

verdeling blijft gelijk. 

>   Start zwemseizoen
Het zwemseizoen is officieel gestart. In 

Wijdemeren zijn negen zwemplekken waar 

de waterkwaliteit tussen 1 mei en 1 oktober 

minimaal één keer per maand wordt gecon-

troleerd. Tijdens de waterkwaliteitscontroles 

wordt gekeken naar de aanwezigheid van 

schadelijke blauwalgen, parasieten en bacte-

riën. Actuele informatie over de waterkwaliteit 

en veiligheid staat op www.zwemwater.nl of 

in de zwemwater-app. 

>   Groene monumenten
Wilt u ook investeren in 100% groene lokaal 

opgewekte stroom, maar hebt u als mo-

numentbewoner geen mogelijkheid om 

zonnepanelen op uw huis te plaatsen? Doe 

dan mee in het collectieve zonneproject op 

sporthal de Fuik. Als participant ontvangt u 15 

jaar lang korting op uw energiebelasting. Kom 

ook naar de informatieavond op maandag 20 

mei. Meer weten? Kijk op:

www.energiecooperatiewijdemeren.nl. 

Officiële
bekendmakingen

Samen met 20 andere partijen wer-

ken we hard aan het verbeteren van 

het Oostelijk Vechtplassengebied. 

Doel is om het gebied te ontwikke-

len tot een aantrekkelijke en toe-

gankelijke omgeving waar mensen 

graag wonen, werken en recreëren. 

Een plek waar recreatie en natuur 

goed samengaan en elkaar verster-

ken.

We zijn met tal van projecten aan de slag 

die gericht zijn op het ontwikkelen van

vrijetijdslandschap, het versterken van de 

natuurwaarden en de transformatie van de 

recreatiesector. De volgende projecten zijn 

momenteel in ontwikkeling: 

Vaarverbinding Hilversums 
Kanaal – Loosdrechtse Plassen
Onlangs zijn de onderzoekskaders voor de 

milieueffectenrapportage (MER) van de vaar-

verbinding tussen het Hilversums kanaal en de 

Loosdrechtse plassen vastgesteld. Naast de 

huidige situatie worden er zes alternatiev-

en onderzocht. Het gaat om een alternatief

via de Vecht, een alternatief door de 

Loenderveense Plas Oost langs de Horndijk/

Veendijk en drie alternatieven door de Vuntus. 

De uiteindelijke keuze wordt gemaakt als het 

MER-onderzoek is afgerond en de effecten op 

natuur, water, recreatie, woon- en leefmilieu, 

landschap en economie goed in beeld zijn. 

Bevaarbaarheid
’s-Gravelandsevaart

We onderzoeken de mogelijkheden om de 

’s-Gravelandsevaart bevaarbaar te maken. 

Daarmee kunnen we een route creëren 

voor waterrecreanten met kleine vaartuigen, 

zoals sloepen. In de afgelopen periode heeft 

ingenieursbureau Witteveen + Bos bekeken 

welke effecten de bevaarbaarheid heeft op 

de funderingen van de woningen langs de 

vaart. Binnenkort zijn er informatieavonden 

voor directe omwonenden om een toelich-

ting te geven op het project en gedachten 

en ideeën van bewoners op te halen. 

Fietspontje
Loosdrechtse Plassen
In juli en augustus doen we een proef 

met een (fiets)pont over de Loosdrechtse 

Plassen. De route is vanaf de Porseleinhaven, 

via recreatie-eiland Markus Pos naar ha-

ventje Fuut aan de Herenweg in Muyeveld. 

Zo wordt het voor iedereen mogelijk om 

een paar uur te recreëren op Markus Pos en 

zijn er meer mogelijkheden om het prach-

tige achterliggende gebied wandelend of 

op de fiets te ontdekken. De pont heeft vijf 

afvaarten per dag en brengt u in een half uur, 

via Markus Pos, naar de overkant. Op zater-

dag 29 juni is de eerste afvaart. 

Maatregelen voor kwetsbare 
moerasvogels

Moerasvogels zoals de grote karekiet, 

purperreiger, roerdomp, woudaapje en 

porseleinhoen, hebben het moeilijk in de 

Oostelijke Vechtplassen. Om het leefgebied 

voor deze vogels te verbeteren, werd eerder 

gedacht aan de aanleg van twee natuurei-

landen met bagger uit de plassen. Nu blijkt 

dat daarvoor te weinig bagger vrij komt, 

wordt gezocht naar andere manieren om 

het leefgebied voor moerasvogels te verbe-

teren en te vergroten. Op 18 april zijn idee-

en, ontwikkelingen en belangen verkend. 

Voorbereidingen baggeren
eerste fase
De afgelopen maanden is gewerkt aan de 

voorbereiding van de eerste fase van het 

baggeren. Daarbij wordt rond de 240.000 

kuub bagger uit de 1ste tot en met de 5de 

plas verwijderd met als doel het verbeteren 

van de bevaarbaarheid. De uitvoering van de 

voorbereidende werkzaamheden staat voor 

medio 2020 gepland.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de uit-

voering van alle plannen in de Oostelijke 

Vechtplassen? Abonneer u dan op de digita-

le nieuwsbrief via: www.vechtplassen.nl.

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

#mooiwijdemeren
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Wie verdient
een lintje?
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Wijdemeren krijgt jaarlijks vele 

nieuwe inwoners. Als gemeente wil-

len we graag dat zij zich snel thuis 

voelen in onze prachtige dorpen. 

Vanaf september gaan we nieuwe 

bewoners actief welkom heten met 

een welkomstbijeenkomst en wel-

komstpakketten. 

Wilt u de nieuwe inwoners ook kennis 

laten maken met uw vereniging, club of 

organisatie? Presenteer uzelf dan in het 

welkomstpakket. In het pakket is ruimte 

voor producten, gadgets, korting- of te-

goedbonnen. Het is een uitgelezen kans 

om deze potentiële nieuwe klanten, leden 

of bezoekers aan u te binden én om uw 

zichtbaarheid te vergoten! 

Meedoen?
Wilt u meedoen aan het welkomstpakket? 

Laat het ons weten door voor 1 juli te mai-

len naar communicatie@wijdemeren.nl. 

Geef in de mail ook aan wat u aan het pak-

ket zou willen bijdragen.  

Uitreiken welkomstpakket
Het welkomstpakket wordt uitgereikt tij-

dens de welkomstbijeenkomsten die twee 

keer per jaar zullen plaatsvinden. Nieuwe 

inwoners die niet bij de bijeenkomst aan-

wezig zijn, kunnen het pakket ophalen op 

centrale locaties in de dorpen. 

Uw product in het welkomstpakket Wijdemeren?

Op vrijdag 26 april was de jaarlijkse 

lintjesregen. Wie verdient er vol-

gens u volgend jaar een Koninklijke 

Onderscheiding? U kunt hem of 

haar tot 1 juni 2019 voordragen. 

In alle dorpskernen van Wijdemeren zetten 

mensen zich belangeloos in voor bijvoor-

beeld verenigingen, de kerk of hun naasten. 

Mensen die een uitzonderlijke bijdrage heb-

ben geleverd aan de samenleving kunnen 

in aanmerking komen voor een Koninklijke 

Onderscheiding. 

Aanvragen lintje 
De behandeling van een aanvraag kost 

veel tijd. Ook van de aanvrager wordt de 

nodige inspanning verwacht. Daarom is het 

belangrijk uw aanvraag op tijd in te dienen. 

Wilt u dat de onderscheiding tijdens de 

lintjesregen 2020, vlak voor Koningsdag, 

uitgereikt wordt? Dien de aanvraag dan 

voor 1 juni 2019 in. Gaat het om een uitrei-

king tijdens een andere gelegenheid, dan is 

het noodzakelijk de aanvraag tenminste zes 

maanden van tevoren in te dienen. Meer in-

formatie over de procedure is te vinden op 

www.lintjes.nl/voordragen. 

Hoe voordragen? 
Wilt u meer informatie over het voordra-

gen van een persoon? Neem dan con-

tact op met het bestuurssecretariaat van 

Wijdemeren via telefoonnummer: (035) 65 

59 518.

Wie verdient een lintje? 

Net als vorig jaar gaat de gemeente 

de eikenbomen preventief behan-

delen tegen processierupsen. We 

starten hier halverwege mei mee. 

Heeft u zelf een eikenboom in uw 

tuin? Controleer dan regelmatig of 

er geen nest in zit. 

De rupsen zitten in mei en juni in veel ei-

kenbomen. De processierupsen zijn te her-

kennen aan de grote, dichte nesten op de 

stam of de dikke takken van de boom. Ziet 

u een nest met rupsen? Meld dit dan bij de 

gemeente via telefoonnummer: 14 035. Het 

is hierbij belangrijk nauwkeurig de locatie 

van de boom door te geven.

Jeuk, huiduitslag, irrtatie
De brandharen die de rupsen op hun lijf 

hebben, kunnen zorgen voor jeuk, huiduit-

slag en irritatie aan de ogen of luchtwegen. 

Bent u in aanraking gekomen met een pro-

cessierups of de haren van een rups? Spoel 

uw huid of ogen dan goed met water. Was 

kleding zonodig op 60 graden.

Bestrijden verplicht in
risicogebied
Het college heeft een risicogebied aange-

wezen, waarbinnen eigenaren van eiken 

zelf verantwoordelijk zijn voor de bestrij-

ding van de rups. Het gaat om eikenbomen 

binnen de bebouwde kom, bij sportcom-

plexen, recreatieterreinen, jachthavens en 

verbindende wegen en fietspaden.

Gereduceerd tarief
Woont u binnen het aangewezen risicoge-

bied en heeft u een besmette eik? Dan kan 

de gemeente de rups komen bestrijden. 

Hiervoor geldt een gereduceerde tarief van 

125 euro excl. BTW per boom. Neem voor 

meer informatie contact op met de ge-

meente via: 14 035.

Behandeling eikenprocessierups

indeGFTbak.nl

Keukenafval?
Een echte

keukenprins(es)
gooit het in de

groene bak. 

Wist je dat 1/3 van ons restafval 

nog steeds bestaat uit waardevol 

keukenafval, zoals schillen en 

etensresten? Terwijl we hiervan 

grondstoffen kunnen maken. 

En biogas. Zonde toch? Laten we 

dit afval teruggeven aan de natuur. 

Een tweede leven geven. Dat 

begint in jouw keuken! Want bij het 

koken, verdwijnen jouw schillen en 

keukenafval in de gft-bak. Zo kan 

het worden hergebruikt. Slim! Lekker 

bezig, keukenprins(es)! Tips, tricks, 

informatie én spiekbriefje?



>  Aangevraagde omgevings-

vergunningen 

’s-Graveland
- Noordereinde 54a: brandveilig gebruik Huys

   Brambergen (18.04.19)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 86: bouwen woning (30.04.19)

- Wilhelminahof 1: maken uitweg (27.04.19)

Loosdrecht
- Bloklaan 5: plaatsen grondgebonden zonne-energie-

   systeem (29.04.19)

- Horndijk 9b: plaatsen steiger en vervangen beschoeiing 

   (29.04.19)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 144: plaatsen damwand en 

   beschoeiing (23.04.19)

- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken bestemmingsplan 

   Loosdrecht JazzFestival op 13 en 14 september 2019 

   (01.05.19)

- Rading 146: bouwen supermarkt (23.04.19)

Nederhorst den Berg
- Blijklaan 1: brandveilig gebruiken uitbreiding

   kinderdagverblijf (19.04.19)

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

U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 

aanvraag. 

>  Rectificatie aangevraagde 

omgevingsvergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 7: plaatsen golfbreker (17.04.19)

Nederhorst den Berg
- Torenweg 14: plaatsen dakkapel (17.04.19)

>  Verleende omgevingsver-

gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 206: plaatsen dakraam, zonnepanelen en 

   deur (18.04.19)

Loosdrecht
- Horndijk 31: plaatsen beschoeiing (26.04.19)

- kruising Trekpad en Bloklaan: intensiveren gebruik 

   uitweg (24.04.19)

- Rading 10 20: vervangen dakbedekking (29.04.19)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 64a: renoveren en uitbreiden woning 

   (29.04.19)

- Lijsterlaan 10: plaatsen dakkapel (25.04.19)

- Wilgenlaan 32: bouwen woning en maken uitrit (29.04.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Gewijzigd vastgesteld be-

stemmingplan Overmeer-zuid 

woonschepenligplaatsen

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

bekend dat de gemeenteraad op 4 april 2019 het bestem-

mingsplan Overmeer-zuid woonschepenligplaatsen in 

Nederhorst den Berg gewijzigd heeft vastgesteld.

Plan
Het plangebied is gelegen in de Vecht  langs de Vreeland-

seweg ter hoogte van de nummers 68a en b en 70a t/m d 

in Nederhorst ten Berg.

Het doel van de bestemmingsplanherziening is om een 

onvolkomenheid in bovengenoemd bestemmingsplan te 

repareren en zo te voorkomen dat meer woonschepen-

ligplaatsen worden toegestaan dan er nu aanwezig zijn. 

Besluit
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan gewijzigd 

vastgesteld voor wat betreft:

- de maatvoering van toegestane woonschepen;

- het opheffen van het verschil tussen woonschepenlig-

   plaatsen 1 en 2;

- het onderbrengen van de regels voor woonschepen 

   onder de bouwregels

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij beho-

rende stukken liggen vanaf 9 mei 2019 voor zes weken ter 

inzage bij de administratie van Fysiek Domein, Rading 1

in Loosdrecht op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.

Het bestemmingsplan (NL.IMRO.1696.BP46WslVecht2017-vgOO)

met bijbehorende stukken is ook in te zien op

www.ruimtelijkeplannen.nI.

Beroep
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de 

gemeenteraad over het ontwerpbestemmingsplan 

kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende 

aan wie redelijker wijs niet kan worden verweten dat hij 

dit niet heeft gedaan, kan gedurende de termijn van ter 

inzageligging tegen het besluit tot vaststelling beroep 

instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, postbus 20019, 2500 EA ‘S Gravenhage. Voorts 

kan een belanghebbende gedurende genoemde termijn 

beroep instellen tegen de door de raad bij de vaststelling 

van het plan aangebrachte wijzigingen.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voor-

zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 

en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 

de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-

stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt in 

gediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in 

werking voordat op dit verzoek is beslist

>  Vaststelling bestemmingsplan 

Buitengebied Kortenhoef

(de Kwakel 20) Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-

recht bekend dat de gemeenteraad op 4 april 2019 het 

bestemmingsplan Buitengebied Kortenhoef (de Kwakel 

20) heeft vastgesteld. 

Plan
Het plan voorziet in het wijzigen van de bestemming 

Agrarisch met waarden – Natuur- en Landschapswaarden 

in Bedrijf. De huidige opstallen worden gesloopt en er 

wordt een nieuwe bedrijfswoning met hal gebouwd.

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij 

behorende stukken liggen met ingang van 9 mei 2019 

gedurende zes weken ter inzage bij de administratie van 

het Fysiek Domein (geopend op werkdagen van 08.30 – 

12.30 uur), Rading 1 in Loosdrecht. Het bestemmingsplan 

met bijbehorende stukken is ook in te zien op www.

ruimtelijkeplannen.nl. (NL.IMRO.1696.BP6100Kwa-

ke2018-va00).

Beroep
Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn geen 

zienswijzen ingediend. Een belanghebbende aan wie 

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet 

heeft gedaan kan gedurende de termijn van terinzageleg-

ging tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voor-

zitter van genoemde afdeling. Het besluit tot vaststelling 

en daarmee het bestemmingsplan treden na afloop van 

de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroep-

stermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt 

ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet 

in werking voordat op dit verzoek is beslist.

>  Wijziging bestemmingsplan 

Plassengebied Loosdrecht 2013 

en hogere waarde Wet

geluidhinder voor het perceel

Veendijk 1 te Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken 

bekend dat zij overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet 

ruimtelijke ordening het bestemmingsplan Plassengebied 

Loosdrecht 2013 hebben gewijzigd voor zover dit betrek-

king heeft op het perceel Veendijk 1 in Loosdrecht. Tevens 

is een hogere waarde Wet geluidhinder overeenkomstig 

artikel 83 en 110c Wet geluidhinder toegekend.

Plan
Met deze wijziging wordt het gebruik van het perceel 

Veendijk 1 met de bestemming “Horeca- 2” gewijzigd 

naar “Wonen”. De geldende regels van “Horeca -2” 

voorzien in de mogelijkheid hiertoe.

Inzage
De vastgestelde besluiten en de daarbij behorende 

stukken liggen vanaf 9 mei 2019 gedurende zes weken 

ter inzage bij de administratie van het Fysiek Domein 

(geopend van 08.30 tot 12.30 uur), Rading 1, Loosdrecht. 

Het vastgestelde wijzigingsplan (NL.IMRO.1696.WP18V-

ndk12018-va00) met bijbehorende stukken is ook in te 

zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen de vastgestelde besluiten kan gedurende bovenge-

noemde termijn beroep worden ingesteld door degene 

die kan aantonen redelijkerwijs niet in de gelegenheid te 

zijn geweest om tegen het ontwerpwijzigingsplan een 

zienswijze in te dienen. Het beroep moet worden inge-

diend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in 

werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als 

binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van 

genoemde afdeling, dan treedt het besluit niet in werking 

voordat op dat verzoek is beslist. 

>  Verleende vergunningen/

ontheffingen APV en Bijzondere 

Wetten

Kortenhoef
- Gooise Wielerclub “De Adelaar”, evenementenvergun-

   ning “Ronde van Kortenhoef”, kern Kortenhoef, 19 mei 

   2019 (16.04.19)

- PRC Avondvierdaagse Kortenhoef, evenementenver-

   gunning Avondvierdaagse, 21 t/m 24 mei 2019 

   (30.04.19)

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

   Oranjepop op 20 april 2019 (14.03.18)

Loosdrecht
- I. Heuvelman, evenementenvergunning “Loosdrechtse 

   Avondvierdaagse”, Loosdrecht en omgeving, 20 t/m 23 

   mei 2019 (01.05.19)

Nederhorst den Berg
- Van Diesten Harskamp Bouwbedrijf BV, ontheffing voor-

   werpen op de Openbare weg, plaatsen van containers 

   en bouwkeet in de periode 7 maart 2019 t/m 7 juni 

   2020, tegenover de Voorstraat 35 (24.04.19)

- IJsclub Nederhorst den Berg, evenementenvergunning 

   Avondvierdaagse, 21 t/m 24 mei 2019 (30.04.19)

- Tennisvereniging Nederhorst, evenementenvergunning 

   “Opening tenniscomplex”, 25 mei 2019 (30.04.19)

’s-Graveland
-  Aveco de Bondt, ontheffing overige geluidshinder, 

   onderhoud N236 gedeelte Franse Kamp, 10 t/m 24 mei 

   2019 (25.04.19)

- J.C. Haas, ontheffing plaatsen voorwerpen op of aan de 

   weg, Zuidereinde 1, 1 mei t/m 1 juli 2019 (30.04.19)

- Stichting Festiviteiten ’s-Graveland, Feesttent 10 en 11 

   mei (18.04.19)

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. 

>  Tijdelijke verkeersmaatregel

’s-Graveland
- Afsluiting Noordereinde in beide richtingen, 11 mei 2019 

   van 05.00 tot 18.00 uur.

Paddenpoel fase 1
Op 16 april heeft het college van burgemeester en wet-

houders akkoord gegeven voor de realisatie van

De Paddenpoel fase 1 – de groenstrook. De plannen zijn 

te raadplegen op www.wijdemeren.nl/depaddenpoel. 

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.
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Festiviteiten



2e Wielerronde van Kortenhoef

KORTENHOEF- Op zondag 19 
mei vindt wederom de Van 
Spengen Wielerronde van 
Kortenhoef plaats. We star-
ten om 10 uur met Jeugd-
wedstrijden in 7 verschil-
lende categorieën. Deze 
wedstrijden gelden tevens 
als selectiewedstrijd voor 
het Nederlands Kampioen-
schap voor de Jeugd. Er 
wordt gereden op een mooi 
rondje door het dorp van 
ongeveer 1 km. Komt u hen 
aanmoedigen?

Om 13 uur beginnen de De-
cathlon Dikke Banden Race. 
Kinderen fietsen op hun ge-
wone fiets één of meer rond-
jes. De winnaar wordt afge-
vaardigd naar de Landelijke 
Finale van de dikke Banden 
Race. Alle deelnemers krij-
gen een mooi T-shirt, een 
herinneringsmedaille en 
een flesje drinken na afloop. 
De kinderen dragen tijdens 
de wedstrijd een helm, be-
schikbaar gesteld door de or-
ganisatie. De kinderen zijn 
verzekerd tijdens hun deel-
name. We hopen dat veel 
kinderen mee gaan doen 
aan deze altijd leuke wed-

strijdjes.

Masters
Om 14 uur zijn de groten 
aan de beurt. Niet de profs, 
als Mathieu van de Poel of 
Tom Dumoulin. Toch zijn 
deze mannen echt geen pan-
nenkoeken. Dat hebben we 
in de editie van vorig jaar 
kunnen zien. De snelheid 
ligt ongelofelijk hoog (dik 
boven de 40 km/uur gemid-
deld!) en de strijd is onver-
minderd hevig.

Ook enkele Kortenhoefse 
renners zullen aan de start 
verschijnen. Bij de Masters 
zal Raimon Knip acte de 
presence geven. Raimon 
werd o.a. 8ste op het Euro-
pees kampioenschap. In een 
sterk veld zal hij proberen 
zijn 25ste plek van vorig jaar 
proberen te verbeteren. Ro-
gier Pos zal een poging doen 
de top 10 binnen te rijden, 
na een verdienstelijke 17de 
plek bij de vorige editie. Het 
geheime wapen in deze cate-
gorie is ongetwijfeld Mario 
Hagen. Naast deze plaatsge-
noten kunt u ook uw han-
den op elkaar brengen voor 

enkele regio-renners, te we-
ten Micha de Vries (Hsum), 
Michiel Jansen (Hsum), Hans 
Spil (Ldrecht) Jan van Her-
wijnen (Bussum), en Wim 
van der Laan (Hsum).

Toppers
Bij de elite, beloften en ama-
teurs geen Kortenhoevers, 
hoewel Bussumer Roderik 
Egberink in Kortenhoef zijn 
roots heeft liggen. Vorig jaar 
reed hij naar een zeer ver-
dienstelijke 3de plek. Zit er 
dit jaar nog een plekje hoger 
in? Kyle Agterberg (Mdijk) 
zal ongetwijfeld proberen 
uit de greep van het peloton 
te blijven. Dit geldt ook voor 
Ocko Geserick (Hsum) die 
ook graag alleen aan komt. 
Komt u ook Mike Raven (Ld-
recht) aanmoedigen? Hij is 
herstellende van een sleutel-
beenbreuk. Outsider is Fabi-
an van Eis (Hsum). Tenslotte 
verwachten we veel van 
een viertal Almeerders: Je-
roen Ackerman, Luc Essink, 
Vincent Weening en Hessel 
Glotzbach

Programma
Plaats: start- finish aan de 
Kerklaan te Kortenhoef. Pro-
gramma: 10.00 uur Jeugd-
wedstrijden; 13.00 uur Dik-
ke Banden Race; 14.00 uur 
Masters 40+; 15.30 uur Elite, 
beloften en amateurs

Parcours: Jeugd en DBR: 
Kerklaan, Parklaan, Elbert 
Mooylaan, Egidius Blocklaan 
en Kerklaan;

Volwassenen: Kerklaan, 
Kwakel, Herenweg, Konin-
ginneweg, Elbert Mooy-
laan, Egidius Blocklaan en 
Kerklaan.

   

312 zonnepanelen op sporthal de Fuik

Woont u in Loosdrecht, Ne-
derhorst den Berg, Korten-
hoef, Ankeveen of ‘s-Grave-
land dan kunt u deelnemen 
aan het zonneproject op 
sporthal de Fuik.

Investeren in 100% lokaal 
opgewekte groene stroom 
en vermindering van het 
gebruik van fossiele brand-
stoffen. Ideaal voor ieder-
een in Wijdemeren die geen 
zonnepanelen op het eigen 
dak kan plaatsen. Hebt u 
geen geschikt dak, een mo-
nument, een huurhuis of te 
maken met het beschermd 
dorpsgezicht dan is parti-
ciperen in deze collectieve 

energieopwekking een goed 
alternatief. U kunt al mee-
doen met één participatie 
van € 325. Daarmee ont-
vangt u 15 jaar korting op 
uw energiebelasting en ver-
dient u in ongeveer 10 jaar 
uw inleg terug. De gemid-
delde jaaropbrengst van een 
participatie is 260 kWh. Het 
maximumaantal participa-
ties dat u kunt kopen hangt 
af van uw eigen jaarlijkse 
verbruik.

Meedoen?
Wilt u meehelpen dit zon-
neproject tot een succes 
te maken? Koop dan deze 
maand nog uw participaties! 

De uitgebreide informatie-
brochure vindt u op https://
energiecooperatiewijdeme-
ren.nl. Wilt u zonnepanelen 
plaatsen op uw eigen dak? 
Dan kunt u meedoen met 
een inkoopactie voor zon-
nepanelen. Die start op don-
derdagavond 13 juni, 20 uur. 
Nadere informatie volgt. 
Vragen? Kom dan naar één 
van onze inloopspreekuren 
of mail naar zonneproject@
ECWijdemeren.nl
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Blauwwitte voetbaldagen beter dan ooit

s- GRAVELAND- Als je 157 
jeugdvoetballers van SV s- 
Graveland s ochtends een 
warming up ziet uitvoeren 
waarin ballen en schoenen 
bijna ritmisch tegelijk bewe-
gen, dan geeft dat een kick. 
Terecht zijn coördinatoren 
Niki la Maître en Robert van 
den Heuvel trots op vier fijne 
voetbaldagen.

Bij deze 7e editie van de Voet-
baldagen in de meivakantie 
lijkt alles nog soepeler te ver-
lopen. La Maître en Van den 
Heuvel hebben zich gespeci-
aliseerd in techniektraining 
volgens de zogenaamde Coer-
ver-methode. Op dag 1, 2 en 
3 werden talloze technische 
oefeningen gedaan.

Op de 4e dag stonden de spel-
len centraal. Maar niet zonder 
een massale warming up voor 
de jongens en meisjes van 7 
tot 15 jaar. Een prachtig ge-
zicht. Elk kind heeft een shirt 
en een zipper met initialen, 
plus een eigen bal, allemaal 
gesponsord door ThuizBij kin-
deropvang. De kosten voor de 
clinics, materialen, lunches 
(door AH Hilversumse Meent) 
en tussentijdse sportversna-
peringen waren 95 euro. Niki 
en Robert hoeven het niet al-
leen te doen. Ze worden ge-
steund door een team van 51 
begeleiders, onder wie veel 
oudere jeugdspelers. Zoals 
Daan Schouten en Luke Sluy-
ter die de jongens van 11 en 12 
jaar begeleiden. “Ze zijn heel 
gemotiveerd, ze willen graag 
leren” vertelt Daan. Waarop 
Luc aanvult: “Het zijn ook 
leuke voetbaldagen, omdat je 
er zelf ook van leert. Welke 
oefeningen je allemaal kunt 
gebruiken in trainingen.”

De spellen slaan aan. Bij 
het eerste spel moet je een 
niet al te harde plakbal op 
een soort dartsbord schie-

ten. Mels schiet zelfs in de 
roos voor 50 punten. Leider 
Remko Kempers telt als een 
waanzinnige de punten op. 
Bij het voetbalkanon is het 
de kunst een terugkaatsende 
bal goed op je slof te krijgen, 
het lukt een enkeling. Ook 
de schotkracht wordt geme-
ten, bij deze twaalfjarigen is 
het gemiddelde 70 km. Julian 
van Giessen staat te genieten: 
“Woensdag vond ik het leuk-
ste, veel nieuwe schijnbewe-
gingen geleerd. Met de spier-
pijn viel het wel mee. Maar ik 
was ‘s avonds wel moe.” Het 
lijkt er niet op dat iemand 
sneller is dan Daan Neijsen, 
hij sprint in 3.53 sec. over 
de elektronische finish. De 
afstand? Eh, ik denk zon 25 
meter. In een achthoekig veld 
met drie doeltjes voetballen 
tweetallen tegen elkaar. Niet 
hard knallen, maar technisch 
je tegenstander wegspelen. 
Het lukt Fabian T. en Axel aar-
dig. Op het grasveld ernaast is 
het zuchten en steunen voor 
de meiden. Onder leiding van 
Anke Andriessen van Sport-
revalidatie Hilversum wordt 
er hard gewerkt aan de core 

stability. Dus rug, armen, be-
nen en buikspieren worden 
stevig aangesproken. Petra en 
Patrick Pieters zijn in de keu-
ken bezig met een heel an-
dere sport, ook zeer intensief. 
Ze bakken maar liefst 1300 
pannenkoeken die er binnen 
de kortste keren door de me-
nigte verorberd worden. Een 
smakelijke afsluiting van vier 
goede voetbaldagen.

   

Twee legaten voor Vrienden van het Gooi

WIJDEMEREN- De Vrienden 
van het Gooi zijn sinds enige 
tijd de gelukkige ontvanger 
van twee substantiële legaten. 
In de afgelopen jaarvergade-
ring is besloten om uit deze 
legaten twee aparte fondsen 
te vormen: het Sluytersfonds 
en het Binnendijkfonds. Aan 
dit laatste fonds is de opdracht 
meegegeven de gelden speci-
fiek te besteden aan milieuedu-
catie voor jongeren. Hiervoor is 
de vereniging een samenwer-
kingsverband aangegaan met 
Omgevingseducatie Gooi en 

Vechtstreek. Totaal zal uit bei-
de fondsen jaarlijks ca. €30.000 
kunnen worden besteed. Hier-
mee is de vereniging voor een 
lange reeks van jaren in staat 
een bijdrage te leveren aan het 
behoud en bescherming van 
de bijzondere natuur in het 
Gooi en educatieve program-
ma’s te ontwikkelen om bewo-
ners van het Gooi bewust te 
maken van de schoonheid van 
de omgeving waarin zij wonen 
en om dit samen met hen door 
te kunnen geven aan toekom-
stige generaties.



KipEigen nieuwe kijk op kip en ei

Het landschap achter De Beu-
kenhof is niet alleen oase van 
rust, er is ook ruimte voor 
natuurlijke ontwikkeling. De 
jonge Eva Vos is sinds maart 
eigenaar van KipEigen, een 
kleinschalig bedrijf waarin 
kippen op natuurlijke wijze 
worden gehouden.

Hier scharrelen kippen in op-
tima forma, hier krijgen ze de 
vrijheid om lekker kip te zijn, 
buiten, vrij en met veel ruim-
te. Eva Vos rondde vorig jaar 
haar studie als dierenweten-
schapper af aan de Universi-
teit van Wageningen. Na een 
stage bij CSA LandinZicht aan 
de Rading besloot ze om het 
lokale project KipEigen op te 
zetten. Op het terrein staan 
drie mobiele kippenhokken 
met in totaal 147 hennen en 
één haan per hok. Door de 
hokken op wielen regelma-
tig te verplaatsen, kunnen 
de kippen steeds hun voedsel 
zoeken op een verse onder-
grond. Samen met de resten 
van de groente- en fruitteelt 
scharrelen ze hun eigen voer 
bij elkaar. Eva zorgt ook voor 
aanvullend kippenvoer dat 

ook weer is samengesteld 
uit lokale producten (o.a. 
boekweit, haver en zonne-
bloem). En dus geen soja dat 
moet worden geïmporteerd. 
Hoe vaak een kippenhok ver-
plaatst moet worden, is ver-
schillend. “Het hangt af van 
de gesteldheid van de bodem. 
De kippen moeten er genoeg 
van kunnen eten en de bo-
dem mag niet kaal worden, 
want dan spoelt de mest uit, 
wat negatieve gevolgen heeft 
voor het milieu”, vertelt de 
jonge ondernemer die een 
forse stap zette van de college-
banken naar de buitenlucht. 
Ze streeft naar een gesloten 
lokale kringloop, waarbij de 
kippen worden ingezet om 
de bodem te bemesten en 
plaaginsecten en onkruid op 
te eten. Door de afvalstroom 
te beheersen, kun je ook de 
CO2- uitstoot matigen. Dat 
geldt ook voor de CO2 die je 
opslaat in de bodem. Door 
niet te ploegen zul je wortels 
van het gras niet verstoren, 
waar het koolstof in opgesla-
gen zit. Hetgeen ook weer een 
positieve werking heeft op de 
opslag van het water.

KipEigen werkt op basis van 
agro-ecologische principes. 
Zowel de biodiversiteit als het 
dierenwelzijn worden gesti-
muleerd. Eva heeft gekozen 
voor een bijzonder ras: Vrede-
lingers, dat zijn robuuste kip-
pen die alle tijd krijgen om 
eieren te leggen. Vanaf mei 
moet het zover zijn. Eva ver-
wacht dat er zon 250 eieren 
per kip in een jaar worden 
gelegd.

Aandeelhouder
De werkwijze van Eva past in 
die van het CSA, Community 
Supported Agriculture, waar-
in de consumenten de pro-
ductie van hun eigen voedsel 
ondersteunen. Bij KipEigen 
kun je aandeelhouder worden 
voor 220 euro per jaar, waar-
bij je dan wekelijks je mandje 
met ongeveer 10 eieren kunt 
afhalen. Van de 82 plekken 
zijn er nog 29 vrij.

Eva: “Het is best vermoeiend, 
maar ik vind het heerlijk 
werk. Lekker buiten. Ook 
is het even wennen om de 
verantwoordelijkheid voor 
een onderneming te hebben. 
Maar dat gaat ook lukken.” 
Wie zich aangesproken voelt 
door kleinschalig, veel bui-
tenruimte, biologisch voer, 
korte keten, gezonde bodem 
en robuuste kippen met mi-
lieuvriendelijke eieren moet 
zeker eens contact opnemen 
met Eva Vos van KipEigen.
www.kipeigen.nl; info@kipei-
gen.nl; 06- 27 99 37 84; Face-
book (kipeigen)en Instagram 
(kip.eigen). 

Bewegen wordt beloond!
KORTENHOEF- Zondag 2 juni 
wordt de 31e editie van de 
BandenMaat Driedorpenloop 
gehouden. Ten opzichte van 
vorig jaar zijn er een aantal 
zaken veranderd. Allereerst 
het aanvangstijdstip van het 
evenement. De Thuizbij Kids-
run start nu om 11.30 uur en 
de overige afstanden starten 
om 12.00 uur. Het aanvangs-
tijdstip van de wandeltocht 
over 15 of 20 kilometer is on-
gewijzigd, namelijk 09.30 uur.

Naast de aanvangstijden heeft 
er ook een wijziging plaats ge-
vonden van de hoofdsponsors. 
Na zeer vele jaren hebben we 
afscheid genomen van onze 
hoofdsponsor de Rabobank, 
we zijn de Rabobank zeer 
dankbaar voor hun steun de 
afgelopen jaren aan ons eve-
nement. En we zijn erg blij 
dat BandenMaat (uw banden- 
en velgenspecialist) bereid 
is gevonden hoofdsponsor te 
willen worden van ons eve-
nement. BandenMaat was al 
jaren sponsor van de Kidsrun, 
en zijn nu dus door geschoven 
als hoofdsponsor. Ook voor 
de Kidsrun zijn we in de ge-
lukkige omstandigheid een 
nieuwe sponsor gevonden te 
hebben en wel Thuizbij Kin-
deropvang. Thuizbij verzorgt 
al jaren de training voor de 
Kidsrun en neemt altijd deel 
aan de Kidsrun met veel van 
hun jonge clientèle.

Scholen en clubs
We proberen deze editie zo-

veel mogelijk mensen aan 
het lopen te krijgen, ook jon-
geren. Het motto is dan ook 
Iedereen in beweging, bewe-
gen wordt beloond. Alle ba-
sisscholen in Wijdemeren zijn 
aangeschreven en zullen ook 
nog persoonlijk benaderd wor-
den met de vraag met zoveel 
mogelijk scholieren deel te 
nemen. Tevens bieden we de 
mogelijkheid de deelnemers 
in de weken vooraf gaande de 
DrieDorpenloop te trainen. 
De school met het hoogste 
opkomstpercentage ontvangt 
als beloning een heel mooi au-
diosysteem. Daarnaast zijn er 
sportverenigingen benaderd 
om collectief als team deel 
te nemen, het team met het 
hoogste opkomstpercentage 
krijgt een leuk teamuitje aan-
geboden door De DrieDorpen-
loop.
Uiteraard roepen we ook ieder 
ander op om te komen deelne-
men aan de gezelligste loop 
van t Gooi op 2 juni. Ook dit 
wordt beloond, namelijk met 
een betere gezondheid en een 
leuke herinnering voor iedere 
deelnemer.
Evenals voorgaande jaren be-
staat de DrieDorpenloop uit 
de afstanden 1,5 kilometer 
(Kidsrun) , 4, 7, 12 en 21 kilo-
meter. En heeft u geen inte-
resse in hardlopen, dan kunt 
u kiezen uit een van de twee 
wandeltochten (15 of 20 km). 
Kortom voor een ieder valt er 
te bewegen. Meer info: www.
driedorpenloop.nl

   

Wie heeft er tuinaarde geleend?

ANKEVEEN - Het onder-
houdsteam van A.S.V. Anke-
veen stond met open mond 
te kijken naar een gapend 
gat op het voetbalveld. Zie 
hier hun wederwaardighe-
den.

Iedereen is in de tuin bezig 
en overal verschijnen weer 
fleurige bloembakken. Dus 
op naar het tuincentrum en 
plantjes kopen. Maar je hebt 
dan wel tuinaarde nodig, 
ook in Ankeveen. Als je de 
tuinaarde vergeet heb je een 
probleem en heb je niet veel 
aan al je plantjes. Helaas is 
er in Ankeveen iemand die 
dat laatste vergeten is. Maar 
geen nood, plekken genoeg 

waar je een paar emmers aar-
de weg kan halen. Bovenge-
noemde slimmerik ging bij 
A.S.V. graven achter het doel 
van veld 2. Kan ook zijn om 
de ballen in te stoppen die de 
keeper passeren. Het resul-
taat is dat het onderhouds-
team er drie kruiwagens met 
aarde in kon rijden. Gelukkig 
lagen de zoden er naast en is 
het weer gerepareerd.
Maar ziet u een buurman 
met mooie bloembakken? 
Vraag dan even naar het bon-
netje van het tuincentrum 
ter controle. Het moet toch 
niet gekker worden. 

Bewoners De Kuijer op kraamvisite bij boerderij Kemp

NEDERHORST DEN BERG - Af-
gelopen maand zijn bewo-
ners van verschillende afde-
lingen van De Kuijer weer bij 
de lammetjes wezen kijken 
bij Boerderij Kemp. Voor al-
weer het derde jaar werden 
op twee middagen de be-
woners rondgeleid door de 
tot kraamkamer verbouwde 
stallen.

Het moment dat de lam-
metjes geaaid en op schoot 
mochten worden brachten 
bij de bewoners een grote 
glimlach op het gezicht. Na-
dat ook de stal met de koei-

en was bezocht had Hermien 
Kemp thee en koffie met ech-
te melk en een schaal met 
koekjes klaarstaan. De eer-
ste groep trof het met heer-
lijk zonnig weer dus werd 
er buiten in de tuin koffie 
gedronken. De tweede groep 
had iets minder geluk door 
de koude wind. Hermien stel-
de haar keuken beschikbaar 
en zo zaten de dames en he-
ren gezellig en warm aan de 
koffie. Met dank aan Rick en 
Hermien voor de gastvrijheid 
en de rondleiding. En natuur-
lijk de vrijwilligers die hun 
auto en tijd beschikbaar heb-

ben gesteld.
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LOOSDRECHT Vrijdagavond 
werd Loosdrecht even na half 
zeven opgeschrikt door een 
grote uitslaande brand op 
de Oude Molenmeent. Twee 
loodsen met in totaal 9 be-
drijven brandden geheel af.

Opvallend waren de zwarte 
rookwolken die tot aan Al-
mere zichtbaar waren. Om 
18.55 uur was er een NL Alert 
voor de regio om de ramen 
te sluiten. Naast de brand-
weerposten uit Loosdrecht, 
Hilversum, s-Graveland, en 
Huizen uit onze regio waren 
ook Maartensdijk en Tienho-
ven aanwezig om te blussen. 
Terwijl Weesp, Naarden, Bus-
sum, Blaricum en Laren pa-
raat waren voor de aflossing. 
Het was een fikse klus om vol-
doende water uit de Lindevij-
ver te pompen. Verschillende 

straten in de wijk waren af-
gesloten om de hulpverleners 
ruimte te geven. Ook zijn tien 
woningen in de omgeving 
enige tijd ontruimd geweest. 
Er waren geen gewonden. 
De omliggende panden had-
den slechts rookschade. Na 
ongeveer twee uur werd het 
sein brand meester gegeven. 
Over de oorzaak is nog niets 
bekend, deskundigen van de 
Brandweer Gooi en Vechts-
treek doen momenteel een 
uitgebreid onderzoek

Henny Krijnen
Loosdrechter Henny Krijnen 
is eigenaar van het terrein 
op de Oude Molenmeent en 
een klein stukje Rading. Ik 
heb de hele nacht geen oog 
dichtgedaan. Ik was behoor-
lijk ontdaan. Vooral voor de 
huurders van de percelen. 

Ik moest die mensen bellen 
om te vertellen dat hun be-
drijfsruimte was afgebrand. 
Vreselijk! Dat ging gepaard 
met veel emoties. Stuk voor 
stuk menselijke dramas. Ik 
kan er nu wel afstand van 
nemen. We zijn verzekerd 
en de huurders ook alle-
maal. Je kunt gerust uitgaan 
van meer dan een miljoen, 
maar het menselijke aspect 
hakt er stevig in. Krijnen 
vermoedt dat de gigantische 
rookontwikkeling mogelijk 
afkomstig is van een bedrijf 
met koelcellen. Daags erna is 
hij in de weer om andere be-
drijfslocaties te vinden voor 
zijn klanten. Ik heb gelukkig 
een groot netwerk, dus ik bel 
collegas en kennissen of ze 
nog een perceel hebben.
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 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

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

eroen
Hartenvlaai Roomboter 

Croissants
Boerenwit Aardbeislofjes

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

www.bakkerjeroen.nl

Geldig van donderdag 2 t/m zaterdag 18 mei.

met verse aardbeien 
en Italiaans schuim

heerlijk met 
verse aardbeien

AardbeienAardbeien

3+1
GRATIS€ 11,95

nu voor

€ 1,25
nu voor 3+1

GRATIS

Grote uitslaande brand

‘s- GRAVELAND - Vrijdagmid-
dag onthulden burgemees-
ter Freek Ossel en zoon Olaf 
Noorman het beeld Nakaar-
ten op een grasveldje aan het 
Zuidereind. Een beeld van de 
kunstenares Hetty Noorman- 
Hogenhout (1927- 2010).

Wilma van Breemen van de 
Stichting Kunstbezit s-Grave-
land vertelde in het kort hoe 
het beeld op die plek is geko-

men. De stichting zou je kun-
nen typeren als een dakloos 
museum met een hele grote 
collectie waarvan slechts een 
klein deel openbaar en zicht-
baar is op het gemeentehuis. 
Met dit beeld wil de stichting 
de kunst dichterbij de bevol-
king van Wijdemeren bren-
gen. Dit beeld lijkt bijna ge-
maakt voor deze locatie, zei 
mevrouw Van Breemen. Het 
perceel, omringd door een 
beukenhaag, is eigendom 
van Natuurmonumenten en 
grenst aan het fietspad aan 
het Zuidereind en aan de 
weilanden van boer Pelsma. 
Een groep bewoners zorgt 
voor deze openbare picknick-
plek. Het is een ideale plek 
om elkaar te ontmoeten. Dat 

aspect werd ook benadrukt 
door burgemeester Ossel. Die 
ook de samenspraak tussen 
Natuurmonumenten, Kunst-
bezit, bewoners en gemeente 
roemde. Wijdemeren leverde 
naast de vergunning ook een 
financiële bijdrage.

Beeld
Het beeld stelt de samen-
komst voor van dorpsbewo-
ners op en naast een bankje. 
Het gaat om een creatie van 
de bekende Loosdrechtse 
beeldend kunstenaar, beeld-
houwster en portrettiste 
Hendrika Adriana Noorman-
Hogenhout. Haar zoon Olaf 
zei dat hij geraakt was door 
het beeld dat op deze plek ge-
heel tot zn recht komt.
Bij bijna alles wat mijn moe-
der maakte, ging het om 
mensen die met elkaar in ver-
binding staan. Veel van haar 
werk is geplaatst bij openba-
re gebouwen in onder andere 
Hilversum, Nigtevecht, Oud-
Loosdrecht en Woerden. Het 
beeld is afkomstig uit een 
particuliere bedrijfscollectie 
van Alliander N.V. (werkzaam 
in de energievoorziening) te 
Leeuwarden.
We hebben het beeld weer 
terug gegeven aan de Wijde-
meerders, zei Henri Spijker-
man, voorzitter van de stich-
ting. Dat werd beaamd door 
een flinke groep belangstel-
lenden die aanwezig was, 
zelfs de koeien waren op een 
paar meter afstand nieuws-
gierig naar de zes mannen 
van het bankje.

Nakaarten op ontmoetingsplek Zuidereind
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Eerste all electric woning in Wijdemeren
NEDERHORST DEN BERG - De 
Alliantie heeft haar eerste all 
electric woning verhuurd in 
de wijk Overmeer in Neder-
horst den Berg. De in 2018 
volledig verduurzaamde 
woning heeft geen gasaan-
sluiting en geen traditionele 
centrale verwarming. Het 
huis wordt verwarmd met 
infrarood warmtepanelen. 
Daarnaast is een elektrische 
boiler aanwezig voor de 
warmwatervoorziening en 
liggen op het dak negen zon-
nepanelen.

Voor de Alliantie is de infra-
rood nano technologie een 
nieuwe en innovatieve vorm 
van verwarming. Daarom 
heeft de woningcorporatie 

deze woning aangewezen als 
proefwoning. Dit betekent 
dat de huurder gedurende 
een jaar het energieverbruik 
gaat monitoren. Ook zal de 
huurder enquêtes invullen 
met betrekking tot de bele-
ving en comfort van de stra-
lingswarmte van de infra-
roodpanelen.

In de woning woont vanaf 
een huishouden met drie 
kinderen. De nieuwe bewo-
ner is enthousiast. Naast dat 
ze blij is dat ze een woning 
toegewezen heeft gekregen, 
is het een leuke bijkomstig-
heid dat ze mee kan doen aan 
deze pilot. Samen met haar 
kinderen zal zij ontdekken 
wat de voordelen zijn van 

deze bijzondere en duurzame 
woning. Daarnaast geeft het 
haar een veilig gevoel dat ze 
met kleine kinderen om haar 
heen, niet meer op gas hoeft 
te koken.

   

‘t KOOR! heeft veel noten op haar zang
WIJDEMEREN- Ook dit jaar 
ontbreekt t KOOR! uiteraard 
niet op de gezelligste Jaar-
markt van Wijdemeren en 
omstreken. Onze kraam is 
zoals gebruikelijk te vinden 
voor het huis van de familie 
Koster, Noordereinde 17 (de 
Ossekop).

Wat kun je hier verwachten? 
Enthousiaste koorleden die 
proberen door middel van 
een persoonlijke benadering 
mensen te interesseren voor 
ons koor. Een geweldige lote-
rij met een goedgevulde prij-
zentafel. Prijs per lot slechts 
50 eurocent met als speciale 
aanbieding 11 lootjes voor 5 
euro; Elk half uur de gratis 
verloting van Suske Wiske 
De Stemmenrover plus een 

smakelijke verrassing. Een 
grabbelton voor de kleintjes 
met gratis leuke prijsjes; Op 
de kraam persoonlijke infor-
matie over ons repertoire en 
twee fotoboeken, die een im-
pressie geven van de gezellig-
heid binnen onze vereniging; 
En voor iedere geïnteresseer-
de bezoeker: kopje koffie/
thee met wat lekkers.

Repetities
Voorts bieden wij de eventu-
eel geïnteresseerde zangers 
en zangeressen op donderdag 
16 en donderdag 23 mei de 
gelegenheid om vrijblijvend 
een kijkje te komen nemen 
bij onze repetities. Zij kun-
nen dan zelf ervaren met 
hoeveel plezier t KOOR! bezig 
is om het zeer afwisselende 

repertoire onder de knie te 
krijgen. Wij repeteren van 
19.45-22.00 uur in studio 4 
van het Muziekcentrum van 
de Omroep (Heuvellaan 33 in 
Hilversum).

Er staan dit jaar nog mooie 
optredens op het program-
ma: zaterdag 21 september 
Vestival Vocaal; zondag 6 ok-
tober doen we in Hoorn mee 
aan het festival Koren laat je 
Hoorn. Tenslotte organiseren 
wij op zaterdag 21 december 
een eigen Kerstconcert in de 
Antonius van Paduakerk in 
Kortenhoef. Meer info: www.
tkoor.nl

 

   

Nieuwe natuur in de plassen
HAARLEM - De provincie 
Noord-Holland maakt de 
komende jaren ruim 800 
hectare nieuwe natuur in 
het Vechtplassengebied. De 
gebieden, die nu vaak een 
agrarische functie hebben, 
zijn belangrijk voor de be-
scherming en ontwikkeling 
van de waardevolle laag-
veennatuur in het gebied.

De laagveennatuur is van 
groot belang voor bedreigde 
diersoorten zoals de otter, 
de grote karekiet en de roer-
domp. Een groot deel van de 
Oostelijke Vechtplassen is 
daarom aangewezen als Na-
tura 2000-gebied. Daarnaast 
is het een belangrijke scha-
kel in het Natuur Netwerk 
Nederland (NNN). Het doel 

van dit groene netwerk is het 
verbinden van waardevolle 
natuurgebieden om de over-
levingskansen van zeldzame 
dieren en planten te vergro-
ten.

Omvorming
De provincie verkent de ko-
mende jaren, samen met 
bijna 500 grondeigenaren in 
het Natuur Netwerk Neder-
land, de mogelijkheden om 
hun percelen om te vormen 
naar natuurgebied. De eerste 
gesprekken starten in juni in 
de gebieden Kortenhoef Oost 
en Weersloot/ Egelshoek.

Informatieavonden
Om de grondeigenaren in 
het gebied goed te informe-
ren, organiseert de provincie 

2 bijeenkomsten: 1 specifiek 
voor agrariërs op dinsdag 21 
mei van 20:00 uur tot 22:00 
uur in De Vrijbuiter in Loos-
drecht en 1 voor overige 
grondeigenaren op donder-
dag 6 juni in De Drie Dorpen 
in Ankeveen. Dit programma 
wordt 3 keer herhaald (om 
18.30, 19.30 en 20.30 uur).

Reactie op poep

Met verbazing lees ik de ingezon-
den brief van Anneke Muller in 
het Weekblad Wijdemeren van 
1 mei jl. De dispensers die 1200 
zakjes bevatten zouden niet op de 
goede plek staan en voor het be-
drag van de hondenbelasting zou 
mevrouw wel 3900 zakjes kunnen 
kopen.

Hoeveel mensen ruimen daad-
werkelijk de uitwerpselen van 
hun hond op? Dat percentage 
wordt misschien meer, maar 
nog steeds staat hondenpoep in 
de top 10 van grootste ergernis-
sen in ons land. En hoe moeilijk 
is het helemaal om zelf zakjes te 
regelen en een plastic tasje om de 
uitwerpselen te verzamelen? Nee, 
de gemeente moet een dispenser 
en zakjes plaatsen, in de 3900 
zakjes van mevrouw Muller zit de 
dispenser niet mee berekend.

En dan heb ik het nog niet eens 
over de mensen die overal hun 
hond maar mee naar toe nemen 
en verwachten van andere men-
sen dat die allemaal hun hond 
maar aardig vinden, dat het nor-
maal is dat hun broek wordt be-

vuild door de hond, of indien de 
hond loops is dat we maar moe-
ten accepteren dat hij de voorpo-
ten om je been heen slaat en tegen 
je been gaat lopen batsen.

Nog schrijnender is de paarden-
poep. Regelmatig zie ik een vrouw 
met rollator over het fietspad van 
de Herenweg te Ankeveen lopen, 
terwijl dat vol mest ligt. Leuk 
wanneer je binnenshuis ook de 
rollator nodig hebt. Ook het An-
keveense pad ligt regelmatig vol, 
terwijl ik daar ook vaak een blin-
de meneer met zijn stok zie lopen.

Wanneer mensen eens sociaal 
worden en zich voorstellen hoe 
het is wanneer hun eigen moeder 
of vader met de rollator of stok 
door de stront lopen te banjeren 
en vervolgens hun verantwoorde-
lijkheid nemen, mag wat mij be-
treft de hondenbelasting omhoog 
en mag er ook een belasting voor 
paarden die op de openbare weg 
komen worden ingevoerd.

Patrick Kreuning, Ankeveen

 

   

Sixties herleven in De Dillewijn

ANKEVEEN- Op vrijdag 10 
mei treden The Bluebettes 
opnieuw op in Theater De 
Dillewijn. Vorig seizoen was 
hun concert zo goed als uit-
verkocht, en ook nu zijn er 
nog maar enkele kaarten 
beschikbaar voor dit spette-
rende optreden.

The Bluebettes weten elke 
zaal in te pakken met hun 
ijzersterke samenzang en 
ontspannen interactie met 
het publiek. Met Best of the 
Sixties hebben zij opnieuw 
een show vol humor, muzi-
kaliteit en herkenbaarheid te 
pakken. Zing en swing mee 
met deze puike, van sixties 
doordrenkte show en ver-
laat gegarandeerd opgewekt 

de zaal. The Bluebettes zijn 
vijf topmeiden die met een 
enorme dosis energie een ge-
weldige show neerzetten. En 
daar waar de zangeressen in 
de jaren zestig keurig netjes 
opgesteld voor de begelei-
dingsband hun danspasjes 
uitvoerden, pakken The Blue-
bettes het helemaal anders 
aan; zij klimmen zèlf achter 
de drums, de basgitaar, de gi-
taar en toetsen.

The Bluebettes zijn een abso-
luut feest om naar te kijken 
en te luisteren!

Vrijdag 10 mei 2019. Aanvang 
20.15 uur. Kaarten à € 19,- te 
bestellen via www.dedille-
wijn.nl

 foto: Saxifraga- Joerg Mager
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Fotoshoot Tom Cornelissen

‘s-GRAVELAND - Ben je nog op 
zoek naar een origineel Moe-
derdagcadeau? Of vind je het 
gewoon leuk om een mooie 
foto te hebben van jezelf, je 
familie of vrienden? Pak dan 
zaterdag 11 mei je kans op de 
SFG jaarmarkt. Daar schiet de 
jonge talentvolle fotograaf 
Tom Cornelissen prachtige 
portretfoto’s die ter plekke 
worden afgedrukt.

Door: Saskia Luijer

We kennen ‘m nog als colum-
nist van ons weekblad, waar-
in hij ruim twee jaar lang 
wekelijks de column ‘Tijd 
voor Tom’ schreef. Tom Cor-
nelissen studeerde rechten 
en had een bijbaantje bij De 
Drie Dorpen, als afwashulp 
en administratieve kracht. 
Van zijn salaris kocht hij drie 
jaar geleden zijn eerste ca-
mera en startte een eigen be-
drijfje. Onder het motto ‘van 
praatjesmaker tot plaatjesma-
ker’ gaf hij zichzelf een jaar 
de tijd om te kijken of hij kon 
leven van fotografie.
 

‘s-Gravelandse start

Zo maakte Tom in 2017 ook 
foto’s voor de SFG, de Stich-
ting Festiviteiten ‘s-Grave-
land. Zijn mooiste plaatjes 
van de feestavonden stuurde 
hij door naar MOJO, met de 
vraag of hij accreditatie kon 
krijgen om concerten te foto-
graferen. Even later stond hij 
vooraan bij Marco Borsato in 
Ziggo Dome. En van het een 
kwam het ander. “Netwer-
ken is het allerbelangrijk-
ste” meldt Tom. “Van iedere 
fotoshoot die ik doe, komt 
een nieuwe klus.” Intussen 
heeft hij veel concerten en 
evenementen vastgelegd, een 
grote campagne uitgevoerd 
voor het Stedelijk Museum 
en is daarnaast regelmatig te 
vinden in de televisiestudio’s 
van Talpa, RTL en BNNVARA. 
Hij portretteert BN’ers maar 
maakt ook professionele foto-
verslagen van bruiloften. Dit 
jaar maar liefst 26.

Familiefoto’s op de markt
Het leven als plaatjesmaker 
lukt Cornelissen dus aardig 
en dat deelt hij ook op Face-
book en Instagram. Dorps-

genoten die daar de perfecte 
plaatjes onder ogen krijgen, 
vragen hem vaak voor een 
familiefotoshoot. Dat wil 
Tom graag doen, maar ‘t is 
helaas niet altijd inpasbaar in 
zijn drukke agenda. Daarom 
kwam zijn vader op het ge-
niale idee om familiefoto’s te 
maken op de SFG jaarmarkt. 
Zaterdag 11 mei heb je dus 
de unieke kans om met kin-
deren, familie of vrienden 
op de foto te gaan. Een por-
tretfoto van goede kwaliteit, 
loepzuiver, sprekend en met 
de prachtige wijdse ‘s-Gra-
velandse achtergrond, zoals 
Toms selfie bij dit artikel 
ook laat zien. De foto wordt 
ter plekke in kleur of zwart-
wit afgedrukt op A4 formaat 
(14,50 euro) of A3 (19,50 euro), 
meer prints geeft korting. 
Voor een klein bedrag kun je 
ook meespelen met de loterij 
en een complete familiefoto-
shoot winnen. Of alvast met 
korting een fotoreportage 
van je bruiloft boeken.

Kraampje bij de feesttent
Uiteraard maakt Tom Corne-
lissen ook dit jaar weer de fo-
to’s van de SFG feesten. Vorig 
jaar werd hij zelfs benaderd 
door het management van DJ 
Paul Estak die zijn foto wilde 
gebruiken voor het bedruk-
ken van merchandise vlag-
gen. Dat zegt wel iets over de 
kwaliteit van zijn foto’s. Dus, 
mis het niet. Je vindt Tom in 
een van de kraampjes aan het 
begin van het Noordereinde, 
tegenover de feesttent.

KORTENHOEF - ‘Let’s start 
the show’. Dit muziekstuk 
staat op de lessenaars van 
de fanfareleden van Amicitia. 
Samen met zeven lokale ta-
lenten wordt door het orkest 
hard gerepeteerd voor Amici-
tia & Talent. Een unieke muzi-
kale show op zaterdagavond 
25 mei in sporthal De Fuik.

Na de succesvolle Maestro 
d’Amicitia reeks heeft de 
Kortenhoefse muziekvereni-
ging een nieuwe formule in 
handen: Amicitia & Talent. In 
het najaar van 2018 deed zij 
een oproep onder ieder met 
een bijzonder talent om sa-
men met het orkest te komen 
optreden. Jong en oud was 
welkom; muzikanten op een 
solo-instrument, zangers, 
dansers of entertainers op 
elk ander vlak. Aan deze uit-
nodiging gaven zeven talen-
ten gehoor. Zij staan zaterdag 
25 mei samen met de fanfare 
op het podium in De Fuik: de 
popband Madjet, het zangduo 
Mandy en Charlotte, Lieuwe 
op piano, Esther Luijer op 
dwarsfluit, Caitlin Hendriks 
op vibrafoon, Gerrit Koop-
mans met zang en tenslotte 
nog een dynamisch dansduo.

Wennen aan samenspel
Tijdens de repetities is het 
voor alle partijen even wen-
nen aan het samenspel. Het 
is zoeken naar het juiste tem-

po, naar een goede opbouw 
van de stukken en een zorg-
vuldige verdeling van de par-
tijen. “Hier moet het orkest 
wat naar de achtergrond, 
meer ruimte maken voor de 
solisten” maant dirigent Hen-
rie Pastoor zijn muzikanten 
aan. De dirigent van Ami-
citia is laaiend enthousiast 
over het komende optreden: 
“Het is best intensief, maar 
ik verheug mij enorm op het 
concert. Het is zo mooi om al 
die talenten zo vol passie er 
mee bezig te zien. Het klinkt 
gewoon fantastisch, neem 
zo’n klein mannetje achter 
de piano” waarbij hij wijst op 
de jonge Lieuwe, die rustig 
uit zijn hoofd zijn partijtje 
speelt. Pastoor: “Veel solisten 
zijn gewend om in hun eigen 
wereldje te kruipen. Met een 
orkest erbij krijg je een hele 
andere dimensie. Het is even 
schakelen, maar een geweldi-
ge ervaring!”

Kaarten bestellen
Houd zaterdag 25 mei dus vrij 
in uw agenda. Amicitia & Ta-
lent begint om 20.00 uur in 
De Fuik. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. Kaarten à € 12,50 
(inclusief consumptie) zijn te 
bestellen via info@amicitia-
kortenhoef.nl of 06-11436172. 
Voor donateurs de gebruike-
lijke kortingsregeling.

Cursus noten lezen

WIJDEMEREN - Binnenkort 
voor koorzangers en voor een 
ieder die wil leren van blad 
te zingen een cursus noten 
lezen.

Wie in een koor zingt, krijgt 
vroeg of laat naast liedteksten 
ook notenbalken en noten 
onder ogen. Iedereen kan het 
notenbeeld leren. Geoefen-
de zangers kunnen zon mu-
ziektekst lezen en de noten 
al meteen als een lied laten 
klinken.

Zij lezen dan hoe hoog een 
toon klinkt, hoe lang die 
wordt aangehouden en met 
welk tempo of sterkte gezon-
gen wordt. Zonder muziek te 

lezen, duurt het oefenen voor 
een kooruitvoering lang en 
wordt zingen onnodig moei-
lijk. In een korte cursus is het 
mogelijk een muziektekst te 
leren lezen en als het ware in 
je hoofd al te horen. Zingen in 
een koor wordt zo extra leuk.

Bij minimaal 5 aanmeldingen 
gaat deze cursus van start. De 
cursus bestaat uit 5 onder-
delen en is voor iedereen ge-
schikt die geen kennis heeft 
van het notenschrift en de 
muziektaal.
Voor meer informatie neem 
contact met: Désirée Wijma: 
dwijma@gmail.com of bezoek 
de website http://www.wij-
mamusicproductions.nl

Repeteren voor 
Amicitia & Talent 
show
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Openingsweekend Tennispark Nederhorst

NEDERHORST DEN BERG- 
Het nieuwe Tennispark Ne-
derhorst opent met een 
weekend voor jong en oud.
Op vrijdag 24 mei vanaf 18.30 
uur - invitatietoernooi, leden 

van de tennisvereniging heb-
ben niet-leden uit Nederhorst 
den Berg uitgenodigd om 
samen met hen deze avond 
een aantal partijen te spelen. 
De avond staat vooral in het 
teken van gezelligheid. Ie-
dereen is van harte welkom 
om de spelers aan te moedi-
gen. Ook is er een DJ aanwe-
zig, om tussen de partijen de 
spieren, van zowel tennissers 
als niet-tennissers, warm te 
houden.
Zaterdag 25 mei
De hele dag is er de mogelijk-
heid om langs te komen en 

onder het genot van een kop 
koffie/thee met een taartje 
het complex te bekijken. Wie 
wil kan een rondje draaien in 
de zweefmolen of zich laten 
schminken. Daarnaast zijn 
er een aantal activiteiten;
10.00 - 12.00 uur: De beurt is 
aan de basisschooljeugd. Zij 
kunnen deelnemen aan een 
clinic verzorgd door de trai-
ners van RG - Sports. Alle ba-
sisschoolleerlingen kunnen 
inschrijven via: jeugdclinic-
tennis@tvnederhorst.nl
12.00 - 13.00 uur.: Pannen-
koeken eten voor de basis-

schooljeugd
13.00 - 16.00 uur: Clinic door 
Sjeng Schalken, er zijn nog 
enkele plekken beschikbaar. 
Inschrijven via: opening@tv-
nederhorst.nl
16.00 - 17.00 uur: Officiële 
opening
18.00 - 20.00 uur: Walking 
dinner, exclusief voor leden 
van TV Nederhorst
20.00 - 24.00 uur: Feestavond 
met live-band en DJ. Iedereen 
die zin heeft in een feestje 
is van harte welkom de ope-
ning van het tennispark te 
komen vieren.

   

Veilig op weg met rollator
LOOSDRECHT Hoe veilig is 
uw rollator nog? Staat die 
goed afgesteld of kunt u 
uw houding verbeteren? 
Op deze vragen krijgt u 
antwoord tijdens de rolla-
tor fitheidstest op donder-
dag 16 mei tussen 14.30 en 
16.00 uur op het Lindeplein 
in Loosdrecht. Rollators kun-
nen technisch worden nage-
keken en gebruikers krijgen 
tips van ergo- en fysiothera-
peuten van Inovum.
Tijdens de rollator fitheids-

test kunnen mensen met hun 
rollator door een parcours lo-
pen, met obstakels die ze in 
het dagelijks leven tegenko-
men. Onder toeziend oog van 
ergotherapeut Dynthe Faes 
en fysiotherapeut Anna Bon-
gers van Inovum nemen ze 
scherpe bochten en stoepjes. 
Achteraf bespreken ze samen 
wat er beter afgesteld kan 
worden, of wat de gebruiker 
kan verbeteren in zijn of 
haar houding om prettiger te 
wandelen. Er worden tips ge-

geven en eventuele klachten 
besproken.
Als beweegcoach richt Van 
de Bunt zich op het promo-
ten van beweging onder ou-
deren, zij denkt met mensen 
mee over beweegactiviteiten 
waaraan zij kunnen deelne-
men, zoals een wandelclub. 
Bikeshop Loosdrecht voert 
ter plekke controle en even-
tuele reparatie van de rolla-
tor uit. Versa Welzijn zorgt 
voor koffie en thee.

Vrijblijvende APK
Benieuwd of uw rollator goed 
staat afgesteld, is er iets ka-
pot of heeft u behoefte aan 
advies? Kom langs bij de rolla-
tor fitheidstest op donderdag 
16 mei tussen 14.30 en 16.00 
uur op het Lindeplein in Loos-
drecht. Bij slecht weer wijken 
we uit naar het Wijdehuis aan 
het Lindeplein in Loosdrecht. 
Heeft u vragen? Neem gerust 
contact op met Beppie van 
de Bunt, via 06 31 595 847 of 
b.vandebunt@inovum.nl.

Ankeveners 

lopen New York 

marathon

ANKEVEEN- Ankeveners Her-
man Blankenberg en Wim 
ten Bosch hebben zich aan-
gemeld bij run for KiKa om 
de marathon van New York 
te lopen. Op 3 november 
gaan ze maar liefst 42 kilo-
meter en 195 meter hardlo-
pen door de straten van de 
Amerikaanse metropool.

Het is de bedoeling dat er zo-
veel mogelijk geld gedoneerd 
wordt dat ten goede komt 
aan KiKa. Voor degenen die er 
niet bekend mee zijn, KiKa is 
een landelijke organisatie die 
tracht de genezingskans te 
vergroten voor kinderen met 
kanker en een grote bijdrage 
heeft gehad in de totstandko-
ming van het Prinses Màxima 
Medisch centrum. De keus 
voor KiKa was snel gemaakt. 
Kanker een grote invloed 
heeft gehad in hun nabije om-
geving Beide vaders realiseren 
zich dat kinderen met deze 
rotziekte geconfronteerd kun-
nen worden. Ook persoonlijke 
motieven hebben een rol ge-
speeld bij de keus om een ma-
rathon te lopen. Beide heren 
willen de sportieve uitdaging 
aangaan, het vergt vele uren 
training, de eerste halve mara-
thons zijn succesvol afgelegd, 
er wordt vier keer per week 
getraind en de voorbereidings-
tijd bedraagt een jaar. Alle-
maal met als doel te finishen 
in The Big Apple en minstens 
12.000 euro op te halen.

Steun
Steun Herman en Wim, elke 
bijdrage is welkom. Kijk op 
runforkikamarathon.nl voor 
meer informatie, sponsoring 
is heel eenvoudig. Zoek naar 
team gouwe ouwe op de site 
en u kunt uw sponsorbijdrage 
invullen. Mocht u vragen heb-
ben of de sponsorlink niet 
vinden stuur dan een mail 
naar wimtenbosch1969@
gmail.com. Als opwarmertje 
doen Herman en Wim mee 
aan de Drie Dorpenloop. Ook 
zult u acties tegenkomen bij 
de emballage van de Jumbo 
en Albert Heijn, komt er een 
actie op de Regenboogschool 
en wordt er een crosstraining 
georganiseerd bij de SV s -Gra-
veland.

15

Vorige week dinsdag overleed op 
79-jarige leeftijd Bas Brouwer. 
Tijdens een herdenkingsbijeen-
komst in de eigen kantine heb-
ben leden en vrijwilligers afgelo-
pen zondag op indrukwekkende 
wijze afscheid genomen van de 
markante clubman die naast 
het erelidmaatschap ook drager 
was van de Zilveren speld van de 
KNVB.

VR1 ten onder in halve finale
VR1 is er niet in geslaagd om de 
bekerfinale te bereiken. CSW 
VR2 was gedurende de wedstrijd 

sterker, maar kon niet meer af-
stand nemen dan 0-1. De hoop 
op de gelijkmaker bleef bestaan, 
maar een treffer zat er helaas 
niet in voor VR1, dat met trots 
mag terugkijken op de mooie 
reeks wedstrijden in de beker-
competitie.

Senioren
ZA2 hield zaterdag met Marijn 
Schinkel de 0 en doelpuntte zelf 
drie keer via Mark de Graaf, San-
der van Gestel en Tom van Rijn. 
Op zondag speelden het 2e en 
35+1. Na de uitschakeling in de 

beker staat er voor het 2e niets 
meer op het spel. De uitwedstrijd 
tegen Sporting Almere ging met 
3-2 verloren. 35+1 moest na een 
2-0 voorsprong (doelpunten van 
Dennis Nieuwenhuis) een 2-4 ne-
derlaag slikken tegen DCG 35+1.

Jeugd
JO19-1 verzuimde zaterdag jl. 
koploper Maarssen te verslaan. 
Een hele goede eerste helft re-
sulteerde in een 1-3 voorsprong 
bij rust. Na rust kwam het onder 
druk en in de laatste minuten 
bezweek het. Maarssen won 

met 4-3. Ook de JO17-1 verloor 
met een doelpunt verschil: 1-2 
van PVC JO17-1, net als JO9-2 van 
Weesp. Iets ruimer was de ne-
derlaag van JO15-1 tegen PVCV 
JO15-2 (2-6). JO10-1 boekte wel 
een overwinning: 10-1 op Victo-
ria JO10-9.

Voetbaldagen
Het was een waar voetbalfeest 
tijdens de Voetbaldagen vorige 
week in de tweede vakantie-
week (zie ook elders in dit Week-
blad).

S.V. ‘s-Graveland neemt afscheid van erelid Bas Brouwer

Met ingang van het nieuwe sei-
zoen 2019-2020 wordt Wesley 
Geerlings de nieuwe hoofdtrai-
ner bij Nederhorst. Momenteel 
is hij trainer van het 2e elftal bij 
sv Saestum en begint hij bij Ne-
derhorst aan zijn eerste klus als 
hoofdtrainer. De ambitieuze 29- 
jarige is in het bezit van een TC 2 
-diploma en is een echt voetbal-
dier. Is begonnen als jeugdtrai-
ner bij o.a. Sparta Rotterdam, 
Barendrecht en Elinkwijk en 
trainde het afgelopen seizoen de 
senioren van Saestum. Wesley 
ziet Nederhorst als een enorme 

kans om als eindverantwoorde-
lijke aan het werk te gaan.

Nederhorst 2 niet voorbij FC 
Almere
Het tweede verloor met 2-3 van 
het Poolse team van FC Almere 
2. Nederhorst- 3 ging met 0-4 on-
deruit tegen AS80 en het vierde 
stelde teleur door met 4-3 bij Fit 
te verliezen.

Jeugd
JO19-1 boekte een belangrijke 
zege 2-1 op FC Amsterdam JO19-
1 en JO15-1 pakte een mooie 3-1 

overwinning op Buitenboys.

Vriendinnen voetbalweek
Dinsdag 14 en donderdag 16 mei 
worden alle meiden van 10 tot 
14 jaar opgeroepen om mee te 
doen met de vriendinnen voet-
balweek. Beide avonden zijn van 
18.00 tot 19.45 op het voetbal-
complex van Nederhorst. Twijfel 
niet, lid of geen lid, geef je nu 
op bij meidenvoetbalvvneder-
horst@gmail.com

Laatste editie 35/45+
Na het 35/45+ toernooi op 11 
mei a.s. zal een heerlijke maal-
tijd bereid worden door de piz-

zabakkers van Con Le Mani. 
Voor de kinderen is er een 
springkussen en is er iemand 
van de Kuntselkantine aanwe-
zig. Er is nog plaats. Schrijf je in 
voor voetbal, eten of beiden via 
mailadres vvn35@outlook.com

Aankomend weekend
Spannende weken voor het 1e 
dat nog volop strijdt om na-
competitie voetbal te ontlopen. 
Zondag spelen ze om 14.00 uur 
de thuiswedstrijd tegen kampi-
oenskandidaat APWC. Ook op 
zaterdag weer volop wedstrij-
den om een kijkje te komen 
nemen.

Nieuwe trainer Nederhorst
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Wijdemeren in Beeld In het clubhuis van SV ’s-Graveland: een indrukwekkende herdenking voor Bas Brouwer (79), voetbalicoon, semi- prof-
voetballer, topvrijwilliger. Trainer o.a. bij Nederhorst en ’s-Graveland. Erelid van SVS en 30 jaar bijna dagelijks actief.
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