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Schoonste winkelgebied
van Nederland
Wijdemeren is in de race
voor de titel Schoonste Winkelgebied van Nederland,
een initiatief van Stichting
Nederland Schoon. Met drie
winkelgebieden doet Wijdemeren mee aan de Schoonste Winkelgebied Verkiezing:
Meenthof
(Kortenhoef),
Nootweg (Loosdrecht) en
Voorstraat (centrum Nederhorst ten Berg)
NederlandSchoon trekt de
komende maanden door het
land voor een uitgebreid onderzoek, waarbij het winkelend publiek wordt gevraagd
hoe schoon zij hun winkelgebied vinden.

Foto:

Bloemenweide Boekesteyn
‘s- GRAVELAND- De zaadbommetjes hebben gewerkt.
Bijna 500 kinderen wierpen
eind maart duizenden kleibolletjes met zaden op een
akker op landgoed Boekesteyn om een bloemenweide te creëren. Welnu, dat is
gelukt. Natuurmonumentendirecteur Marc van den Tweel
opende woensdag 12 juni de
4,8 ha. van ‘de grootste bloemenweide van Nederland’.

door: Herman Stuijver

Die nu nog vol staat met wilde radijs, maar de korenbloemen, klaprozen, margrieten
en andere wilde bloemen

zijn in aantocht. En ook de
insecten en bijen vliegen
bedrijvig rond. Nu al zijn er
oorwormen, grote langlijven, kleine vossen en steenhommels waargenomen.

“Zonder wilde bloemen geen
insecten”, zei een jongetje
van 7 jaar wijsgerig. Naast
Natuurmonumenten waren
ook de Hilversumse en Wijdemeerse wethouders Kastje
en De Kloet present, evenals
de bekende Karst Veling van
de Vlinderstichting. Die had
samen met een vlinderwerkgroep hartstochtelijk gepleit
voor een bloemenweide.

“Zonder wilde bloemen geen
insecten”
Hij liet omringd door kinderen 50 Koolwitjes los. De
scholieren genoten met volle teugen van de fladderende vlinders die ze het liefst
achterna wilden rennen. Dat
kan, want er loopt een mooi
slingerend pad dwars door de
bloemenweide. Bij de officiële opening waren vijf klassen
getuige, zij hadden een prijs
gewonnen met een dichtwedstrijd. Die poëtische uitingen hangen op een bord
in de bloemenweide.
Meike van de Warinschool
(NdB.) had het over ‘bijtje,
bijtje lief’ en Elvira en Rafael
van de Gooise Daltonschool
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Weekblad Wijdemeren zoekt een
bezorger om op woensdag
in Kortenhoef en ‘s-Graveland ons
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rijmden op een insect ‘met
een dikke kont’.
Floor van OBS Blaricum vond
het ‘fijn dat het lente is’,
terwijl van diezelfde school
Juliëtte uit groep 6 schreef
‘zoem, zoem, wat zit er in
die bloem’. Van de Hilversumse Fabritiusschool deden alle kleuters van groep
1 en 2 mee met het gedicht
waarin onder andere stond
dat ze ‘blij waren dat er lieveheersbeestjes zijn’. De kinderen werden op hun wenken
bediend, want er doemden
plotseling drie levensgrote
insecten op. Iedereen deinsde achteruit voor het reuze
lieveheersbeestje, de kakkerlak en het vliegend hert.
Met hun tentakels wekten ze
ontzag. Je zou bijna niet geloven dat er atletische mannen
in pakken zich zo voortbewogen, ze luisterden alleen
naar het fluitje van de insecten-herder.
Een leuk slot van een educatief waardevol uitje. En een
mooie start van de Bloemenweide.

De observatieteams meten
ook de schoonheid van elk
gebied. In oktober wordt de
winnaar
bekendgemaakt.
Helene van Zutphen, directeur NederlandSchoon voegt
hieraan toe: “Als jouw favoriete winkelstraat en -gebied
schoon is, wordt winkelen
nog fijner en kom je er graag
terug.” Van een schone winkelstraat plukt niet alleen
het winkelend publiek de
vruchten.
De ondernemers die zich inzetten voor dit doel werken
intensief samen en hebben
daardoor meer contact met
elkaar. Deze inzet wordt met
de Schoonste Winkelgebied
Verkiezing extra beloond.”

Online Scorebord
Om het belang van schoon
zichtbaar te maken geeft
NederlandSchoon elk jaar
handvatten aan de deelnemers. Daarbij helpt het interactieve Scorebord Schone
Winkelgebieden via nederlandschoon.nl waar de resultaten worden gedeeld van
het afgelopen jaar.
Je kan in één oogopslag zien
hoe een winkelgebied scoort
ten opzichte van andere
winkelgebieden en gemeenten, welke thema’s het goed
doen en welke thema’s extra
aandacht verdienen.
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Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte
voor uw eigen inbreng en vormgeving
van de uitvaart. Wij helpen en adviseren u voor
een passende invulling van het afscheid.
Heeft u vragen over uitvaartverzorging, -verzekeringen?
Elke donderdag houden wij een inloopspreekuur
van 16.00 tot 17.00 uur.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.
Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

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

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

Webinar over warmtepompen
Dinsdag 25 juni van 11.0012.00 uur organiseert Bibliotheek Gooi en meer een
Webinar over warmtepompsystemen voor woningen
door een specialist.
Er is ruime gelegenheid
voor vragen en antwoorden. Je bezoekt de informatiebijeenkomst online door
je aan te melden via www.
bibliotheekgooienmeer.nl.
Dinsdag 25 juni kun je Wouter Stemerdink van 11.0012.00 uur live horen en zien,
gewoon vanuit huis of waar
je maar toegang tot internet
hebt. Je hebt volop de gelegenheid om via de chat vragen te stellen. Als je je hebt
ingeschreven voor het webinar, krijg je maandag

24 juni een e-mail met de
deelnamelink. Hiermee kun
je het webinar kunt volgen.
Om mee te doen klik je een
paar minuten voor aanvang
op de link, vervolgens kom
je automatisch in de webinaromgeving. Het wijst zich
helemaal vanzelf. Het installeren van software is niet
nodig, een goede internetverbinding wel. Kun je niet
live aanwezig zijn bij het
webinar? Geen probleem!
Van het webinar wordt een
opname gemaakt. Iedereen
die zich heeft ingeschreven
krijgt na afloop een link
toegestuurd. Zo kun je het
webinar achteraf zo vaak je
wilt terugkijken.

Drenth

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
Ruitenbeek
adv.
22-01-2015
15:29
Pagina 1verhuizingen
• Internationale
 0294
- 25 12
00
Ruitenbeek
adv. 22-01-2015 15:29
Pagina
1
 info@drenthverhuizingen.nl
• Opslag
faciliteiten
V E R H U I Z I N G E N

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

timmerbedrijf
H.timmerbedrijf
van Ruitenbeek
H.
van
Ruitenbeek
verbouw
• onderhoud
• keukens •

verbouw
• ramen
onderhoud
• keukens
interieur •
• deuren
• •
interieur
•
ramen
•
deuren
•
kozijnen • ambachtelijk timmerwerk
kozijnen
•
ambachtelijk
timmerwerk
Middenweg 126A

Middenweg 126A
Middenweg
126A den
1394
AN
Nederhorst
denBerg
Berg
1394
AN Nederhorst
1394 AN 0294
Nederhorst
den Berg
Telefoon
254683
Tel. 0294-25 46 83 / 06-209 78 399
Telefoon 0294 - 254683
vanruitenbeekherman@gmail.com

NIEUWSSTER
3

Woensdag 19 juni 2019

Kadernota geeft dunnetjes richting aan beleid
WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

WIJDEMEREN - Op de 65e
verjaardag van burgemeester Ossel was er donderdag
jl. een lange zitting van de
gemeenteraad waarin de Kadernota werd besproken. Een
document dat richting moet
geven aan het beleid van Wijdemeren. Met de overeengekomen ‘kaders’ gaat het
gemeentebestuur een begroting opstellen voor 2020. Een
beeld met een beperkte visie
en fragiele financiën, volgens
velen.
Door: Herman Stuijver

prettig oud kunnen wonen.
Er komen drie proeven: een
wooncoach voor mensen met
een koopwoning, een premie
voor verhuiskosten en compensatie van (woon)lasten
van mantelzorgers. Voor de
laatste twee zijn budgetten
van 15.000 euro. Mager, vond
Gert Zagt van De Lokale Partij. Wethouder Rosalie van
Rijn erkende dit feit, maar
het gaat om ‘pilots’, meer financiën kunnen volgen. Ze
komt nog met een anti-vergrijzingsbeleid.

Woningbouw
‘s Middags spraken de zes
fractievoorzitters hun algemene beschouwing uit. Ieder
kreeg een kwartier om de 18
mede-raadsleden, zes fractieassistenten op de publieke tribune en een onbekend aantal
luisteraars te overtuigen van
zijn of haar visie op de nabije
toekomst van Wijdemeren
(zie elders op deze pagina).

Vergrijzing
Wijdemeren vergrijst sterker
dan de rest van Nederland.
B&W willen dat ouderen

Hoe het college het inwoneraantal wil stimuleren,
kwam nauwelijks uit de verf.
Namens Dorpsbelangen zei
René Voigt dat Wijdemeren
wat hem betreft niet verder
hoeft te groeien dan 24.000
inwoners. Wellicht dat de
beloofde Kansenkaart met locaties voor woningbouw het
beeld iets concreter maakt.
Wethouder De Kloet ziet heil
in woningbouw aan de randen, met verantwoord inpassen in de natuur. De tiny houses aan de Dennenlaan lopen
vertraging op, tegelijkertijd

heeft wethouder Van Rijn nog
twee plekken ‘in haar hoofd’.

Financiën
Wethouder Klink had het
over fragiele financiën, daarmee doelde hij op het evenwicht tussen inkomsten en
uitgaven. Maar de begroting
is solide, waarbij diverse forse
posten zoals de IKC’s, het dorpenbeleid en het Gebiedsakkoord zonder bezuinigingen
kunnen worden uitgevoerd.
Gert Zagt maakte zich zorgen over het afromen van de
reserves en het schuiven met
potjes, een ‘boekhoudersaanpak’ noemde hij dat. VVD
‘er Michiel van Balen zei dat
schuiven met geld gewoon
noodzakelijk is en hoort bij
een begroting.

Verder
Tijdens de urenlange vergadering kwamen nog veel
meer discussiepunten aan de
orde. Een greep: Op verzoek
zal wethouder De Kloet het
onderhoud op de begraafplaatsen nog eens bekijken.
Nee, het onderzoek naar privatisering van de sporthallen
vormt geen bedreiging voor

de huidige exploitanten, zei
De Kloet duidelijk. En inderdaad wordt het tijd om het
‘landjepik’ verhaal eens af te
ronden. Er lopen nog steeds
procedures van de gemeente
tegen particulieren die grond
hebben van Wijdemeren. De
wethouder zit wel klem met
enkele juridische zaken.
Weliswaar is meer geld voor
duurzaamheid wenselijk, zei
wethouder Joost Boermans,
maar ook in andere posten
zit ‘duurzaamheidsgeld’.

Conclusie
De Lokale Partij en PvdA/
GroenLinks stemden tegen de
Kadernota 2020. Volgens Zagt
van de DLP ontbrak de visie
achter het beleid. De thema’s
waren zomaar uit de lucht
komen vallen, na een weinig
voorstellende beeldvormende
sessie. Stan Poels was namens
PvdA/ GroenLinks met name
teleurgesteld over te weinig
geld voor duurzaamheid.
CDA, Dorpsbelangen, VVD
en D66 waren tevreden over
de ambities. Ze zijn ervan
overtuigd dat Wijdemeren in
2020 sterk zal staan.

Algemene Beschouwingen
Om toch enigszins tegemoet
te komen aan de hardwerkende fractievoorzitters die
uren hebben geploeterd aan
een algemene beschouwing
van duizenden woorden voor
een beperkt publiek onderstaand enige quotes. Op
volgorde van zetels / stemmen in de gemeenteraad.
Gert Zagt (De Lokale Partij): ‘Alles lijkt erop gericht
het met kunstgrepen uit te

zingen totdat één gemeente
Gooistad een feit is’.
Jan Verbruggen (CDA): ‘Ik
wil het hier graag hebben
over het spelen met legostenen (….) het spelen met lego
vraagt om steeds meer stenen, want je wilt meer mogelijkheden hebben om te bouwen. Het samen spelen met
lego vraagt om samenwerken
en overleg om te komen tot
iets moois’.
René Voigt (Dorpsbelangen):

‘Belangrijker is dat we daadwerkelijk oppakken wat er is
voorgenomen en dat we afmaken waarmee we zijn begonnen. Dat is de belangrijkste uitdaging voor het college
en de gemeenteraad’.
Sieta Vermeulen- Franssen
(VVD): ‘Wijdemeren staat
in de top-5 van lage ontvangers (van het gemeentefonds
-red.).Wijdemeren ontvangt
1040 euro per inwoner (…)
Landelijk is het gemiddeld

1746 euro (….) De VVD ondersteunt de VNG die ervoor
heeft gepleit dat gemeenten
meer mogelijkheden moeten
hebben om zelf belasting te
heffen.”
Stan Poels (PvdA/GroenLinks): ‘De Kadernota is een
belangrijk moment om de
twee kernbegrippen van
onze partijen, te weten ‘sociaal’ en ‘duurzaam’ onder
de aandacht te brengen. (…)
meer dan ooit nodig in (…..)

de samenleving waarin geluk en pech het gevolg lijkt te
zijn van persoonlijke keuzes.’
Nanne Roosenschoon (D66):
‘De komende jaren gaat
onze gemeente letterlijk op
de schop. Het aantal wegen
dat tegelijkertijd wordt vernieuwd, is nog nooit zo groot
geweest’.

Bewoners organiseren zich tegen recreatievaart in de ‘s-Gravelandse Vaart
‘s-GRAVELAND- Een van de
plannen van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen is het bevaarbaar maken
van de ‘s-Gravelandse Vaart.
Met een drukke weg langs
beide zijden van de Vaart is
recreatievaart voor veel bewoners aanleiding om hiertegen in verweer te komen.
Een groep bewoners heeft de
Stichting Behoud Erfgoed ‘sGravelandse Vaart opgericht.
De naam verwijst naar de

monumentenstatus: ‘s-Graveland, inclusief ‘s-Gravelandse Vaart, is een beschermd
dorpsgezicht en dient als
zodanig intact te blijven. De
Stichting vindt het toestaan
van recreatievaart in de ‘sGravelandse Vaart een ontoelaatbare aantasting van
flora en fauna, het cultureel
erfgoed, de oevers, de funderingen van monumentale
woningen, de leefomgeving,
de waterkwaliteit, het milieu en de privacy van bewo-

ners. Even terug naar 2012.
Advies- en ingenieursbureau
Witteveen+Bos achtte het
plan voor het bevaarbaar maken van de Vaart niet haalbaar o.a. vanwege de enorme
kosten. De politiek plaatste
vraagtekens bij het plan vanwege weinig draagvlak onder de bewoners. Anno 2019
wordt opnieuw geprobeerd
om het plan te realiseren, nu
met een budget van 5,7 miljoen euro voor het maken van
beschoeííngen langs de water-

kant en aanpassingen Noordersluisbrug, dit is echter nog
exclusief de kosten voor het
aanpassen of verplaatsen van
de Noorder- en Zuidersluis,
baggerwerk en het aanpassen van de Corversbrug. Ook
is compensatie voor schade
aan funderingen, onderhoud,
vervanging, handhaving en
het aanleggen en onderhouden van o.a. aanlegsteigers
voor wachtende boten niet
opgenomen in het budget.
Witteveen+Bos heeft in janu-

ari 2019 een inventarisatie
gedaan naar de kosten om de
funderingen van de huizen te
beschermen. Het rapport ligt
nu op het gemeentehuis ter
goedkeuring. Met een beroep
op de Wet openbaarheid van
bestuur heeft het stichtingsbestuur de conclusies van
het rapport opgevraagd. Meer
informatie: www.behouddevaart.nl; e-mail: erfgoedsgv@
gmail.com
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Eindredactie Weekblad
Wijdemeren en NieuwsSter komt
WEEK
in andere handen

NIEUWS VOOR AN

Een woord, een gebaar of een kaart,
het doet je goed wanneer je iemand die
je liefhebt, missen moet.
Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken.
Vandaar dat ik iedereen wil bedanken
middels deze advertentie.
Ik ben dankbaar voor de enorme steun die ik
heb gekregen na het overlijden van mijn lieve man,
onze zorgzame vader en trotse opa.

Adrianus Wouter Cornelis Dijs

Aad
De warme belangstelling, die lieve reacties,
kaarten en bloemen hebben ons goed gedaan.
Betty Dijs-Bollee
kinderen en
kleinkinderen

Vers schepijs bij Bakkerij De 7
Heerlijkheden

NEDERHORST DEN BERG - De
bakkers van Bakkerij De 7
Heerlijkheden in Nederhorst
den Berg hebben er weer
een talent bij: schepijs maken. Onlangs volgden zij een
training van meester ijsbereider Hans Kennis, die hen
alle kneepjes van het vak bijbracht. Met een prachtig gevulde ijsvitrine als resultaat
om trots op te zijn. Het ijs
ziet er niet alleen overheerlijk uit, de smaak is voortreffelijk.
Er zijn verschillende smaken
roomijs, maar ook diverse
soorten sorbetijs. Het roomijs
is gemaakt op basis van verse
melk van de boerderij van Peter en Trudi van Wijk aan de
Reeweg. Sorbetijs is gemaakt
van water en is daardoor
ook geschikt voor mensen

met een intolerantie voor
lactose. Op dit moment valt
te genieten van de smaken
chocolade, witte chocolade,
citroen, yoghurt met amarene kersen, meloen, aardbei stracciatella en vanille.
Maar smaken als hazelnoot,
banaan, pistache en passievrucht zitten ook in de planning. Redenen genoeg om te
komen proeven én nog eens
terug te komen. De eerste reacties zijn unaniem enthousiast. We gaan met elkaar
een warme zomer tegemoet,
dus dan is een ijsje uit eigen
dorp een welkome verfrissing Ruimere openingstijden
op warme dagen liggen voor
de hand, dus het advies is om
de berichtgeving hierover in
de gaten te houden. En bellen
mag altijd, tel. 0294 -251220.

Sinds deze week is de eindredactie van het Weekblad
Wijdemeren en de NieuwsSter overgedragen van Herman Stuijver naar Bianca
Krijnen-Splint. Herman blijft
gewoon schrijven voor de
bladen maar draagt ‘het geregel’ over aan Bianca. Zij
krijgt een coachende rol naar
de redactie en gaat Franc Hogguer, directeur Dunnebier,
ondersteunen bij het uitwerken van de kranten 2.0.
Door: Saskia Luijer
“Het is mooi geweest voor
mij” zegt Herman Stuijver,
terwijl hij taartjes uitdeelt
voor zijn 66e verjaardag. De
redactie was vrijdag 14 juni
bijeen om de overdracht van
Hermans taken te bespreken
en de toekomstplannen voor
de bladen. Sinds 2001 is Herman als journalist verbonden
aan de huis-aan-huiskranten
van Dunnebier. Indertijd nog
de Wie Wat Waar en De Brug,
later samengevoegd tot Weekblad Wijdemeren. Bij zijn
start kreeg hij van toenmalige eigenaar Ed Dunnebier het
verzoek om vooral niet over
politiek te schrijven, want
“dat gaf te veel gedoe”. Toch
ontpopte Herman zich na een
aantal jaar als politiek verslaggever. Zijn artikelen over
commissie- en raadsvergaderingen en andere gemeente-

lijke zaken verwierven een
vaste plek in de lokale bladen,
inclusief de NieuwsSter. De
kranten kregen een positieve
boost toen in 2002 gemeente
Wijdemeren ontstond. Het
gemeentenieuws werd opgenomen in de bladen mits deze
niet langer tweewekelijks
maar wekelijks verschenen.
Zo kwam er steeds meer aandacht voor het lokale nieuws.
Rond 2009 pakte Herman de
eindredactie op om daarmee
een verdere kwaliteitsslag te
maken. Na tien jaar is ‘t tijd
om dit stokje over te dragen.
“Ik wil niet klagerig doen”
verduidelijkt Herman. “Maar
het kost veel energie om het
vol te houden. Al het geregel
en de randzaken eromheen.”
De oud-leraar Nederlands zit
nog vol passie om te blijven
schrijven. “Dat blijf ik gewoon
doen. Dat vind ik prachtig.”

Bianca Krijnen-Splint
Het toeval wil dat Bianca Krijnen-Splint recent directeur
Franc Hogguer benaderde
met de vraag ‘wat kunnen
wij voor elkaar betekenen?’.
Met haar commerciële achtergrond bij De Gooi- en
Eemlander en journalistieke
ervaring vanuit haar bedrijf
Splint Media, zag zij veel
kansen om de weekkranten
verder te ontwikkelen. Haar
sprankelende enthousiasme
en duidelijke visie kwam op
het juiste moment. Bianca

voelt zich vereerd om de eindredactie van Herman Stuijver over te nemen en haar
steentje bij te dragen aan het
lokale nieuws. Daarbij wil zij
extra aandacht besteden aan
de adverteerders. “Het blad
moet relevant zijn voor de lezers én ondernemers” stelt ze.
“Waarom gaan inwoners naar
bol.com als ze dezelfde spullen in hun eigen dorp kunnen
krijgen? De bekendheid met
plaatselijke producten moet
omhoog, daarin kan de krant
veel betekenen.” De 37-jarige
komt niet in dienst bij Dunnebier maar gaat vooral een
coachende rol vervullen. Een
taak die haar als uitgever van
magazines en boeken op het
lijf geschreven lijkt.

Weekkranten 2.0
Achter de schermen gaan Bianca en Franc aan de slag met
het uitwerken van de ‘Weekkranten 2.0’, waarvan het plan
is om deze medio september
feestelijk te lanceren. De bladen krijgen een iets andere
structuur waarin vijf componenten centraal blijven staan:
de activiteitenagenda, het
lokale en regionale nieuws,
aangevuld met politiek en
sport. Om de teksten aantrekkelijker te maken, komt er
meer ruimte voor kleurrijke
foto’s. Door koppeling met de
websites en social media zal
ook de online omgeving meer
benut worden. Dat maakt het
makkelijker om in te spelen
op de actualiteit. “Het is een
groeiproces. We doen niet
alles tegelijk, maar zetten
verschillende stappen” verduidelijkt Bianca. Uiteraard
met input van de achtkoppige
redactie bestaande uit Joop
Glijn, Mark Hilberts, Nikwi
Hoogland, Karin van Hoorn,
Niels van der Horst, Astrid
Korpershoek, Saskia Luijer en
uiteraard Herman Stuijver!

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

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

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

Weesp Gastvrij, hét festival van Weesp

WEEKBLADWIJDEMEREN

Ook dit jaar sluit muziekver- thee. Bij de recente jaarmarkt
| NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR
ANKEVEEN |het
‘S-GRAVELAND
eniging
Amicitia
school-| KORTENHOEF
in ‘s-Graveland
konden beseizoen af in stijl. Het fanfa- zoekers bij de CDA-kraam
reorkest trekt twee avonden een vereniging kiezen die
de wijk in om inwoners uit een extra helpende hand kon
Kortenhoef te trakteren op gebruiken.
Muziekverenimooie muzikale klanken.
ging Amicitia kwam daarbij
In samenwerking met

Het eerste optreden is dinsdagavond 25 juni in de Rijck
Loeverehof en het tweede
concert is een week later, op
dinsdagavond 2 juli in de Suikerpot. Beide keren tussen
19.30 en 20.30 uur. Het orkest speelt daarbij populaire,
makkelijk in het gehoor liggende muziek. Tijdens het
laatste concert voorziet het
CDA Wijdemeren de luisteraars van een kopje koffie of

als winnaar uit de bus. Om
niet alleen als vereniging van
deze ondersteuning te genieten, maar het te delen met de
inwoners uit het dorp, is het
CDA gevraagd om deze koffie/thee actie te verzorgen.
Kom gezellig een kijkje nemen tijdens een van de concerten en drink een drankje
met ons mee! Volg voor meer
informatie @AmicitiaMuziek
op Facebook of kijk op www.
amicitiakortenhoef.nl

Midzomernachtloop

‘s- GRAVELAND- ‘s Nachts is
het stil en donker op de buitenplaatsen in ‘s-Graveland.
Speciaal voor Midzomernacht openen we op zaterdag 22 juni de poorten van de
17e-eeuwse landgoederen.
Ervaar het bos in de nacht en
luister naar de spookachtige
roep van de bosuil. Wandel 5
of 10 kilometer.

ger werd daar het ijs bewaard
tot in de zomer. Tegenwoordig gebruiken vleermuizen
de kelder als winterverblijf.
Ontdek welke vleermuizen
er boven het water van de
grote vijver scheren. Met
behulp van de ‘batdetector’
van de boswachter hoor je de
hoge kreten van de vleermuizen.

De wandeling begint op de
buitenplaats
Boekesteyn.
Volg de lampjes en vind je
weg in de duisternis. Kijk
door een telescoop naar de
fonkelende sterren aan de hemel. In het donker zie je pas
hoeveel het er eigenlijk zijn.
Overdag zie je ze niet, maar
in het donker wemelt het van
het leven in het bos. Denk
aan nachtvlinders, groot
en klein en in alle kleuren,
egels, uilen, dassen en reeën.
Ontdek hoeveel soorten er leven op de ‘s-Gravelandse Buitenplaatsen.

Handig om te weten

Vleermuizen
Even verder wandel je over
de statige lanen van buitenplaats Schaep en Burgh. Achter het imposante landhuis
ligt een oude ijskelder. Vroe-

De route is 10 kilometer lang.
Ter plekke kun je beslissen of
je ‘m inkort tot 5 kilometer.
Laat voor de ultieme nachtbeleving je zaklantaarn thuis.
Je hebt hem echt niet nodig.
Voor alle activiteiten geldt
deelname uitsluitend na aanmelding en betaling vooraf
via de website. Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek,
035 - 656 30 80; zaterdag 22
juni 2019: diverse starttijden
tussen 22:00 en 23:30 uur;
kind t/m 12 jaar lid/OERRR
€ 5,00, kind niet-lid € 7,50;
volwassene lid € 10,00, niet
lid € 14,50; www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek.

Foto: Marieke van Veen

WEESP- Het is voor het vijfde
jaar op rij dat het festival
Weesp Gastvrij wordt gehouden. Alle Weesper culturele instellingen, detaillisten
en horeca laten zien wat ze
in huis hebben en/of wat er
komend seizoen geprogrammeerd staat.
Tijdens het festival kun je
genieten van prachtige voorstellingen, concerten, proeverijen, live kunst, mooie
aanbiedingen, creatieve extraatjes en leuke kinderactiviteiten. Bezoekers lopen van
locatie naar locatie in het
oude centrum en ervaren het
bijzondere van deze vestingstad met zijn authentieke
winkels en culinaire en culturele verrassingen. Weesp
Gastvrij wordt gehouden
op zaterdag 29 juni 2019 en
duurt de hele dag en avond.
Tijdens het festival ontmoeten inwoners én gasten van
Weesp, kunstenaars, musici,

winkeliers en (horeca) ondernemers elkaar. Weesp leeft
enorm en dat wil het stadje
iedereen laten zien, Weesper
en niet-Weesper. Tijdens
Weesp Gastvrij gaan de deuren bij alle culturele instellingen en ondernemers nóg
een stukje verder open. Qua
muziek en theater zijn er vele
optredens voor alle leeftijden
in o.a. de Van Houtenkerk,
City of Wesopa, de synagoge
en de Grote Kerk en brengen
straatartiesten smooth jazz
en pakkende pop ten gehore. Om 17.00 uur is er een
groot grachtenconcert in de
Oudegracht; het 80 koppige
Almeers Jeugd Symfonie Orkest, dat onlangs tijdens het
5 mei-concert in Amsterdam
optrad, speelt licht klassiek
en moderne filmmuziek.
Proeven en ervaren van al
het culinaire kan in de restaurants, cafés en food winkels en op de gezellige terrassen aan het water. Hapjes zijn

speciaal voor Weesp Gastvrij
ontwikkeld en voor een gelimiteerde prijs te verkrijgen.
Proeven kan ook goed op
het plein voor de Grote Kerk;
Weespers uit o.a. Suriname,
Eritrea, Syrië, Afghanistan
en Somalië geven er hun
kookkunsten weg. Speciaal
voor de kinderen zijn er o.a.
een speurtocht, knutselen
en schminken en is er de
kinderkaravaan van Circus
Snor en een ‘Open Piste’:
onder begeleiding van een
circusdocent kan er worden
geoefend met verschillende
circusmaterialen. Shoppen
kan in de hippe lifestyle winkels en modieuze boetiekjes
vol latest fashion, cadeaus en
woonaccessoires. En last but
not least zijn er de overheerlijke Weesper specialiteiten
te vinden zoals chocola, Wispe bier en Anker Jenever.
Op de dag zelf lopen er gastvrouwen en -mannen rond
voor allerhande informatie,
worden er vouwkaarten met
het programma uitgedeeld
en ligt het drijvende informatiehuis ‘de Vuurlinie’ aan
de sloepensteiger in de Kom
van Weesp alwaar men terecht kan voor een Wispebierproeverij. Wij raden aan
om met OV te komen; je loopt
slechts in enkele minuten via
de speciaal uitgezette Gastvrij-route naar het centrum.
Boten kunnen aanmeren in
de Vecht bij de grote aanlegsteiger en langs Smal Weesp.
Meer informatie op https://
www.weespgastvrij.nl/
en
www.welkominweesp.nl

Vrijwilligersmarkt Versa Welzijn
Zou je ook vrijwilliger willen
worden? Of ben je nieuwsgierig naar onze vrijwilligersvacatures? Kom je dan
oriënteren op de Vrijwilligersmarkt. Wij werken op
allerlei vlakken samen met
vrijwilligers: Op vrijdag 21
juni is er van 15.00 tot 17.30
uur een Vrijwilligersmarkt in
het DrieLuik op het Lindeplein in Loosdrecht

Vrijwillige docenten van de
crea-club en de schilder en
tekenclub, vrijwilligers die
ouderen thuis bezoeken,
ANWB automaatjes die met
hun eigen auto mensen vervoeren en mee gaan met een
boodschapje/kapper bezoek/
uitje, vrijwilligers die mensen helpen administratie
op orde te brengen/houden.
En op nog veel meer plekken kom je Versa vrijwil-

ligers tegen! Wat past bij
jou?Tegelijkertijd vindt de
Rommelmarkt plaats, waarbij zeer diverse en mooie
spullen voor een klein
prijsje verkocht worden. De
opbrengst van de Rommelmarkt komt ten goede van
de Weggeefwinkel voor o.a.
cadeaupakketten voor Sinterklaas/Kerst voor gezinnen
met een laag besteedbaar inkomen en andere onkosten.

Albania Support op Zomerspektakel
NEDERHORST DEN BERGStichting Albania Support,
hulp die aankomt, is ook van
de partij op het Zomerspektakel van 10.00 uur tot 16.00

uur. Er is een kraam vol spullen, grabbelton voor de kids
en een enveloppenspel met
eetbare prijzen. De locatie is
aan de Blijklaan bij de sport-

hal en brandweer. Wij hopen
u te mogen verwelkomen.

NIE
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Vers schepijs in
8 smaken!

AGV toch nog op de foto

WEEK

NIEUWS VOOR AN

€ 1,00 per bolletje

Zondag zomerspektakel:

ijsverkoop 13.00-18.00 uur
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

Ben je
geïnteresseerd?

Kom jij ons team versterken?!

Neem dan contact op per
telefoon: 06- 136 678 48

Weekblad Wijdemeren zoekt een bezorger om op woensdag in Kortenhoef en
‘s-Graveland ons weekblad te bezorgen.

Actie

Bij aankoop van een zitbank € 100 aan accessoires cadeau!
Actie loopt t/m 27 juli 2019.

NEDERHORST DEN BERG- Na
een periode van flink oefenen aan de oefeningen op de
balk, ongelijke brug, langemat en trampoline was het
eindelijk zover; de onderlinge wedstrijd voor meisjes
en jongens van de Algemene
Gymvereniging in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar. Vorige week
ontbrak de foto. Nu is er wel
een plekje voor de winnaars.
Onder een overvolle tribune
werd de wedstrijd geturnd,
aan de groep 5 tot 9- jarigen
namen 21 kinderen deel, allen deden hun uiterste best

De vorige week met 0-5 gewonnen nacompetitiewedstrijd tegen Wasmeer bleek
de laatste te zijn.

Volgend jaar weer een
derby?
Omdat VV Nederhorst zich
vorige week handhaafde in
de 3e klasse (VVN van harte
gefeliciteerd!) staat er mogelijk weer een derby tussen de
‘s-Gravelanders en Bergers op
het programma. Iets om naar
uit te kijken voor de beide
echte dorpse achterbannen.

Openingstijden: donderdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur.
Stichtse Kade 47B Ankeveen (vlakbij ’t Swaentje)

Soesbergen. Bij de jongens
behaalde Milan Daalmeijer
het hoogste puntentotaal
en verdiende ook een beker.
Dan waren er ook nog 2 wisselbekers te vergeven voor
het hoogste puntentotaal: bij
de meisjes is dat geworden
Anouk Wenneker en bij de
jongens Milan Daalmeijer.
Allen van harte gefeliciteerd.
Mede dankzij de inzet van
vele vrijwilligers onder wie
ouders, juryleden is het een
zeer geslaagde sportieve middag geworden allen bedankt
daarvoor.

S.V. ‘s-Graveland gepromoveerd
naar 3e klasse

De KNVB berichtte ons dat
vorige week dinsdag en dat
betekent dat ‘s-Graveland
zich volgend jaar derdeklasser mag noemen.

Leuke en betaalbare woonartikelen.

en de resultaten mochten er
zijn. De 1e plaats in de leeftijdscategorie 4-6 jaar veroverde Mirthe Marsman, bij
de 7 -jarigen ging Luzie van
de Beld er met het goud vandoor. Bij de 8-9- jarigen glansde Jana van de Broek met
een welverdiende 1e plaats.
Tijdens het 2de uur werkten
de 9 tot 12- jarigen in opperste concentratie zeer gedisciplineerd de oefenstof af,
het werd wederom een spannende strijd die gewonnen is
door Anouk Wenneker. Bij de
meisjes 10/11 jaar is de eerste
plaats gewonnen door Dania

Selectie en begeleiding de
boot in
Ter ere van én het bereiken
van de 3e klasse én het afscheid van de technische staf
heeft de selectie jongstleden

zondag het seizoen besloten
met een sloepentocht en na
afloop een barbecue. Trainer
Ronald Heerschop, leider Jos
van de Burgt en verzorger
Ger Brakel namen daarbij
mooie afscheidswoorden en
cadeaus in ontvangst van
spelers en bestuur.

dag gehouden. Ook de organisatie hiervan mag trots
zijn op het verloop van het
toernooi. Zelfs een hele late

Arie Janmaat Toernooi

SVS Cup35+

Zaterdagavond om 23.15 uur
zat de organisatie tevreden
maar zeer voldaan op ons terras. Nagenietend wat zij voor
elkaar had gekregen: een
vlekkeloos verlopen toernooi
dat een uur eerder was afgelopen. Ondanks de zeer natte
start om 8.30 uur ‘s morgens
is de stemming gedurende
ruim 13 uur voetbal uitstekend geweest.

Opgeven kan nog via svscup35@svsgraveland.nl. Wie
wint editie 2018-2019 en
wordt de opvolger van Jelmer
Lemmers. Na afloop is er een
barbecue.

Leeuwinnentoernooi
Voor de 3e keer in succes
werd na het Arie Janmaat
Toernooi op zaterdag het
Leeuwinnentoernooi op zon-

afzegging op zaterdagavond
werd prima opgelost. De vele
meidenteams hebben een
mooi toernooi beleefd.

Informatie en lid worden?
Ga naar www.svsgraveland.
nl of volgens ons via: Facebook, Twitter, Instagram en
via SVS TV You Tube.

Wijdemeren
informeren

19juni 2019

Onderzoek vuurwerk
jaarwisseling

Volg ons ook op:

Gemeentehuis gesloten

#mooiwijdemeren
@jmceca

In verband met een personeelsuitje is het
gemeentehuis op donderdag 20 juni vanaf
13.00 uur gesloten.
We helpen u graag weer op vrijdag 21 juni.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Verwijderen JOP

De open zeecontainer die dienst doet als
jeugdontmoetingsplaats (JOP) op de Kwakel
in Kortenhoef wordt op maandag 8 juli verwijderd door Bakker Metaal BV. Door regelmatige brandstichting is de plek niet meer veilig.
Jongeren die hier gebruik van maken worden
door jongerenorganisatie Jeugd-Punt aangesproken en gestimuleerd om met nieuwe
ideeën te komen. Hiervoor kunnen zij contact
opnemen met Willemijn van Jeugd-Punt via
ws@jeugd-punt.nl.
>

Ondernemersverkiezing gestart
De ondernemersverkiezing 2019 is
gestart! Deze tweede editie staat
in het teken van familiebedrijven.
Een belangrijke kracht achter onze
lokale economie. Dus bent of kent
u een vooruitstrevend en betrokken
familiebedrijf? Nomineer dit bedrijf
dan snel!
Wethouder Jan Klink: “Wijdemeren heeft veel
familiebedrijven. Daar ben ik enorm trots op.
Deze bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid en hebben vaak een grote lokale
betrokkenheid. Met deze verkiezing willen we
onze waardering laten blijken voor bedrijven
die vaak al tientallen jaren in onze gemeente
gevestigd zijn.”

Wie nomineert u?
Wilt u een bedrijf aandragen voor de ondernemersverkiezing? Dat kan tot en met zaterdag
6 juli via www.ondernemervanwijdemeren.nl.
Ondernemers kunnen zichzelf ook voordragen.

Selectie
Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen op ondernemerschap, innovatief en
onderscheidend vermogen, lokale betrokkenheid en groei- en marktpotentie. Zij selecteren
drie kandidaten voor de finaleronde. Een
online verkiezing (vanaf dinsdag 1 oktober)
bepaalt vervolgens welk bedrijf zich de
Wijdemeerse onderneming van het jaar mag
noemen. De bekendmaking is op de Dag
van de Ondernemer op vrijdag 15 november

tijdens een mooi verkiezingsfeest voor heel
ondernemend Wijdemeren.

Prijzen
Het winnende bedrijf krijgt niet alleen extra
publiciteit en waardering van de gemeente en
Ondernemend Wijdemeren, maar krijgt ook
de Wijdemeerse Ondernemer van het jaar
-wisselbokaal, een lidmaatschap van
Ondernemend Wijdemeren en een training /
masterclass naar keuze ter waarde van 2500
euro.
Deze verkiezing is een initiatief van
Ondernemend Wijdemeren, gemeente
Wijdemeren en Rabobank Gooi en
Vechtstreek.

Mobiel scheidingsstation
Wist u dat er in de dorpen van
Wijdemeren een mobiel scheidingsstation is? Daarmee wordt het
makkelijker om kleine hoeveelheden grof huishoudelijk afval, zoals
defecte broodroosters en waterkokers, spaarlampen, piepschuim of
olie en vetten uit de keuken dichtbij huis in te leveren.
Het mobiele scheidingsstation staat iedere
week op een andere plek.

Locaties
Iedere eerste woensdag van de maand is
het scheidingsstation te vinden in winkelcentrum De Meenthof in Kortenhoef. De
woensdag erna staat het station op het
Lindeplein in Nieuw-Loosdrecht, vervolgens
op de Vuntuslaan in Oud-Loosdrecht en als
laatste op de Voorstraat in Nederhorst den
Berg. Daarna begint de nieuwe maand weer
in Kortenhoef. Elke eerste zaterdag van de
maand is het mobiele scheidingsstation te
vinden in Ankeveen (op de parkeerplaats

>

Kringloopwinkel
Heeft u thuis apparaten staan die het nog
goed doen, maar die u niet meer gebruikt?
Breng ze dan naar de kringloopwinkel. De
apparaten worden nagekeken door medewerkers waarna ze een tweede leven krijgen.

Alzheimer Café Wijdemeren

Wist u dat er een Alzheimer Café is voor inwoners van Wijdemeren en Hilversum? Het
is een trefpunt voor mensen met dementie,
hun partners, familieleden en vrienden. Naast
de onderlinge contacten en gesprekken staat
er ook iedere keer een thema centraal. Voor
informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig. Het café is iedere tweede woensdag
van de maand open tussen 19.30-21.00 uur
in Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a,
Hilversum. Meer weten? Kijk op
www.wijdemeren.nl/dementie.
>

naast de kerk, tijdens de markt). Vanaf maandag 17 juni tot en met zaterdag 13 juli krijgt u
een kleine attentie bij het inleveren van een
elektrisch apparaat op één van de mobiele
scheidingsstations.

Panna Knock Out Voetbal

Ben jij tussen de 8 en 18 jaar? Kom dan gratis
meedoen met Panna Voetbal! Er zijn nog
twee voorrondes: zondag 23 juni van 13.0015.00 uur in Nederhorst den Berg aan de
Blijklaan en zondag 30 juni van 14.00-16.00
uur in sporthal de Fuik in Kortenhoef. Tijdens
de voorrondes kun je je plaatsen voor de
finaleronde op zondag 30 juni in Kortenhoef
van 16.00-16.30 uur (aansluitend op de
voorronde). Daar strijden de winnaars van alle
voorrondes tegen elkaar om de titel ‘Panna
King of Queen Wijdemeren 2019’. Meer info:
www.teamsportservice.nl/gooi.

Evenementen zichtbaar

Op acht verschillende plaatsen in de gemeente staan digitale borden. U kunt hierop uw
evenement plaatsen. Ook op vrijwilligersplatform De Appelboom kunt u uw evenement in
de agenda kwijt. Zo is het online én in de dorpen zichtbaar. Het gaat om evenementen die
betrekking hebben op cultuur, sport, recreatie
en/of educatie, zonder commerciële inslag en
voor inwoners in Wijdemeren. Voor de voorwaarden en aanmelden kijkt u op
www.wijdemeren.nl/informatieborden.

Wijdemeren
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informeren

Onderzoek vuurwerk tijdens jaarwisseling
De jaarwisseling is nauw verbonden
met vuurwerk. Het afsteken van consumentenvuurwerk ervaart iedereen
op een andere manier. Waar de één
enthousiast is, kan het voor de ander veel overlast veroorzaken. We
zijn benieuwd naar uw mening over
vuurwerk tijdens de jaarwisseling.
Hoe heeft u de laatste jaarwisseling ervaren?
Vindt u dat er consumentenvuurwerk mag
worden afgestoken? En welke alternatieven
zouden er volgens u zijn: specifieke afsteekzones of het organiseren van professionele
vuurwerkshows? Dat zijn een aantal vragen
die centraal staan in de enquête. Wilt u uw
mening geven? Dat kan eenvoudig via onze

online enquête. Het invullen van de enquête
kost ongeveer vijf minuten van uw tijd. De
enquête is te vinden via
www.wijdemeren.nl/vuurwerk.

Denk mee in het burgerpanel
Wilt u vaker deelnemen aan enquêtes van de
gemeente? Meld u dan aan voor het burgerpanel. U krijgt dan drie tot zes keer per jaar
een online vragenlijst toegestuurd. Per keer
kost het ongeveer vijf tot tien minuten om
de vragenlijst in te vullen. De belangrijkste
resultaten ontvangt u per e-mail. Onder
de nieuwe aanmeldingen verloten we vijf
Wijdemeren Doppers, dus doe mee aan de
enquête over vuurwerk en meld u aan!

Fietsboot op de Loosdrechtse Plassen
Leuk nieuws! Op de Loosdrechtse
Plassen gaat in de maanden juli en
augustus een fietsboot varen. Vanaf
zaterdag 29 juni kunt u vijf keer
per dag met De Fietsboot vanaf de
Porseleinhaven in Oud-Loosdrecht,
via recreatie-eiland Markus Pos, naar
de Fuut/Muyeveld in Breukeleveen.
Uiteraard kunt u de tocht ook in omgekeerde volgorde maken.
De Fietsboot is een mooie toevoeging aan
de bestaande recreatieve routes en geeft
fietsers en wandelaars vele extra mogelijkheden om het plassengebied op een comfortabele manier te ontdekken.
Het draagt dan ook bij aan de doelen van het
Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen:
het creëren van een aantrekkelijk en toegankelijk gebied.

Markus Pos
Ook geeft het iedereen de mogelijkheid om
een paar uur op recreatie-eiland Markus Pos
te verblijven. Dit eiland ligt midden op de
Loosdrechtse Plassen. Met een zandstrand,
speel- en ligweiden, een uitkijkpunt en sanitaire voorzieningen is het de perfecte plek
om een paar uur of een dag van de plassen
te genieten.

succes is, wordt de capaciteit vergroot.

Vrijwilligers gezocht
We zijn nog op zoek naar vrijwillige schippers en gastheren- en vrouwen die passagiers helpen op- en afstappen. Meer weten?
Kijk dan verder op deze gemeentepagina of
op www.deappelboom.nl onder vacatures.

Vrijwilligersplatform De Appelboom ondersteunt De Fietsboot door vrijwilligers te
koppelen aan dit project.
De pilot is een initiatief van de gemeente
Wijdemeren, stichting Veerdiensten op de
Vecht en het Plassenschap Loosdrecht.

Dienstregeling
De boot vaart vanaf zaterdag 29 juni zes dagen per week (dinsdag t/m zondag) tussen
10.00 en 16.35 uur. De precieze dienstregeling is te vinden op www.defietsboot.nl. De
overtocht kost 3 euro per persoon en
1 euro per fiets. De Fietsboot draait in juli en
augustus een pilot. In deze periode kunnen
er maximaal twaalf personen (met of zonder
fiets) mee op de boot. Wanneer het een

Doe mee met de cursus Politiek Actief
Vraagt u zich wel eens af hoe
beslissingen worden genomen in de
gemeenteraad? Denkt u wel eens dat
u dat beter zou kunnen? Volg dan de
cursus Politiek Actief voor de
gemeente en ontdek het!
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten met
trainingen, zoals ‘overtuigend debatteren’,
en lezingen van gastdocenten uit de politieke praktijk. Theorie wordt afgewisseld
met praktische opdrachten, interactieve
werkvormen, contacten met wethouders,
burgemeester en ambtenaren en ontmoetingen met lokale politici. Hierdoor krijgt u
een goed beeld van de lokale politiek

Vrijwilligerswerk via De Appelboom
Zorgt u ervoor dat festival
Wonderfeel op rolletjes loopt?
Vertelt u straks de mooiste verhalen
over kasteel-museum Sypesteyn? Of
bent u dé schipper of opstapper voor
de nieuwe fietsboot?
Zomaar een greep uit het vrijwilligerswerk
dat op De Appelboom te vinden is. Er is
voor ieder wat wils: van ‘luisterend oor’ voor
de Luisterlijn tot elektricien, van marketeer
tot stalhulp en van taalcoach tot tuinman.
Geïnteresseerd?
Kijk op www.deappelboom.nl en solliciteer!

Wonderfeel

Fietsboot

Wonderfeel is een driedaags buitenfestival
voor klassieke muziek met de ongedwongen sfeer van een popfestival. De vrijwilligerstaken variëren van op- en afbouw tot
stagemanagement en van crewcatering tot
kaartcontrole.

Stichting Veerdiensten op de Vecht zoekt
voor juli en augustus schippers en opstappers (gastheren en -vrouwen) voor een
fietsboot in Loosdrecht. Deze pont vaart van
de Porseleinhaven via Markus Pos naar het
haventje de Fuut in Muyeveld.

Sypesteyn
De coördinator is verantwoordelijk voor de
planning en inroostering van de rondleiders die de verhalen over kasteel-museum
Sypesteyn aan bezoekers vertellen. Ook
coacht hij of zij nieuwe rondleiders en
bewaakt het overzicht.

Aanmelden
De cursus is bedoeld voor inwoners van
Gooise Meren, Wijdemeren en Hilversum
en start op donderdagavond 12 september
om 19.30 uur in het raadhuis van Hilversum.
Meedoen is gratis.
Aanmelden kan via griffier@wijdemeren.nl.

Meer informatie
De cursus wordt verzorgd door ProDemos
– Huis voor democratie en rechtsstaat. Kijk
voor meer informatie over de cursus Politiek
Actief voor de gemeente op
www.prodemos.nl.
Bent u benieuwd naar de verschillende
cursusonderdelen? Kijk dan op
www.wijdemeren.nl/politiekactief.

Officiële bekendmakingen
Besluit omgevingsvergunning
voor het uitbreiden van een
landhuis op Leeuwenlaan 12 in
‘s-Graveland
>

Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Frans Fennishof 32: vervangen dakkapel (11.06.19)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 29: vervangen woonboot (11.06.19)
- Noordereinde 327: bouwen vier woningen (12.06.19)

Kortenhoef
- Jan Stadelaarstraat 6: plaatsen dakkapel (05.06.19)
- Julianaweg 2: maken opbouw op aanbouw (03.06.19)

Loosdrecht
- Bloklaan achter 5: renoveren twee pompgebouwen
(11.06.19)
- Industrieweg 32: afwijken van bestemmingsplan t.b.v.
bouwbedrijf (29.05.19)
- van Ostadelaan 36: plaatsen dakkapel (04.06.19)

Nederhorst den Berg
- Lijsterlaan 12: plaatsen twee dakkapellen (05.06.19)
- Vreelandseweg 70b: plaatsen woonboot (07.06.19)
- Vreelandseweg tussen 70c en 70d: plaatsen steiger
(12.06.19)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
>

Breukeleveen
- Herenweg 7: plaatsen vlonder (03.06.19)
- Herenweg 85: vernieuwen golfbreker (05.06.19)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan tegenover 24a: kappen twee beuken
(noodkap) (05.06.19)
- Noordereinde 60 en omgeving: afwijken van bestemmingsplan t.b.v Wonderfeel op 19, 20 en 21 juli 2019
(04.06.19)
- Zuidereinde tegenover 194: kappen negen linden
(05.06.19)

Kortenhoef
- Huijbert van Schadijcklaan 16: plaatsen dakkapel (03.06.19)

Loosdrecht
- ’s-Gravelandsevaartweg 7: bouwen woning (11.06.19)
- Horndijk 27: bouwen schuur (07.06.19)
- t.h.v. ‘t Jagerspaadje 27: kappen eik (noodkap) (05.06.19)
- t.h.v Molenmeent 1: kappen berk (noodkap) (05.06.19)
- Oud-Loosdrechtsedijk 117: afwijken van bestemmingsplan Loosdrecht JazzFestival op 13 en 14 september 2019
(04.06.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Ontwerpbeschikking
(uitgebreide procedure)
>

Nederhorst den Berg
- Blijklaan 1: brandveilig gebruik voor uitbreiding kinderopvang (29.05.19)
Voor het indienen van zienswijzen: zie kader.
>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren maken bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het uitbreiden van
een landhuis op Leeuwenlaan 12 in ’s-Graveland. Voor
deze omgevingsvergunning wordt afgeweken van het
bestemmingsplan ‘Kern ’s-Graveland en landgoederen’.
De afwijking betreft het maken van een uitbouw buiten
het bouwvlak aan het bestaande landhuis.

Ter inzage
Het besluit omgevingsvergunning ligt vanaf 19 juni 2019
gedurende zes weken ter inzage. De omgevingsvergunning is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.
nl en te zoeken op Leeuwenlaan 12, (NL.IMRO.1696.
OVLeeuwenln122019-on00). Voor meer informatie over
deze aanvraag kunt u een mail sturen aan
info@wijdemeren.nl

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

Bestemmingsplan
De Beukenhof in Loosdrecht
>

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemminsplan De Beukenhof onherroepelijk is geworden.
Het bestemmingsplan richt zich op het moderniseren
en herontwikkelen van het woon-zorgcentrum aan de
Nieuw-Loosdrechtsedijk 24 in Loosdrecht.
Er is tegen het vaststellingsbesluit door de gemeenteraad
geen beroep ingesteld bij de Raad van State.
Het plan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl
> Bestemmingsplan Rading 14
in Loosdrecht

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 8 maart
2018 bestemmingsplan Rading 14 in Loosdrecht vastgesteld. Het plan voorziet in de realisatie van drie recreatiewoningen. Tegen de vaststelling is beroep ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De
afdeling heeft het beroep afgewezen in de uitspraak van
29 mei 2019. Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk.
Het plan kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbestemmingsplan
’t Breukeleveensemeentje 7 in
Loosdrecht
>

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan ’t Breukeleveensemeentje 7 in
Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Plan
’s-Graveland
- Loodijk 12: bouwen bedrijfsgebouw

Kortenhoef
- Kromme Rade t.h.v. 2a: aanleggen 25 visplekken
- Wilhelminahof 1: verplaatsen uitweg
Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Melding Activiteitenbesluit
(Milieu)
>

Het plan voorziet erin de aanwezige, slechte beschoeiing,
te vervangen en daarbij deze aan te laten sluiten op de
situatie bij de buren. Hiertoe dient de bestemmingsplanlijn tussen Wonen en Natuur te worden gewijzigd.

Inzage
Het ontwerpplan en de daarbij behorende stukken liggen
vanaf 20 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage
bij de administratie van het Fysiek Domein, Rading 1,
Loosdrecht (geopend van 08.30 tot 12.30 uur). Het
ontwerpplan met bijbehorende stukken is digitaal te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP6100Brkvmt72019-on00).

19 juni 2019
Ontwerpbestemmingsplan
Elbert Mooylaan 1 in Kortenhoef

Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken
overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan
Elbert Mooylaan 1 in Kortenhoef en de hierbij behorende
stukken ter inzage worden gelegd.

- Buurtfeest, van der Helstlaan te Loosdrecht op 29 juni
2019 (04.06.19)

>

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden gemaakt.
Informatie kan worden verkregen bij de Omgevingsdienst
Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoon nummer (088)
63 33 000.

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunt
u schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de raad van de gemeente
Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het
mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt
u een afspraak maken via de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer: 14 035.

Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Plan
Het aanwezige garagebedrijf (met pompeiland) wordt
gesloopt. Het plan voorziet in de bouw van een
woongebouw met 15 appartementen met bijbehorende
infrastructuur. Het woningbouwprogramma voorziet in
de bouw van 6 sociale appartementen en 9 vrije sector
appartementen.

Verkeer
>

Verkeersbesluiten

Inzage

‘s-Graveland

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende
stukken liggen vanaf 20 juni 2019 gedurende zes weken
ter inzage bij de administratie van het Fysiek Domein,
Rading 1, Loosdrecht (geopend van 08.30 tot 12.30 uur).
Het ontwerpplan met bijbehorende stukken is digitaal te
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.1696.BP5700emyln12018-on00).

- Noordereinde t.h.v. huisnr. 73: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (05.06.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunt
u schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen richt u aan de raad van de gemeente
Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het
mondeling naar voren brengen van een zienswijze of het
inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de
administratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer:
14 035.
> Ontwerpbestemmingsplan
Nieuw-Loosdrechtsedijk 264 in
Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en Afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het
ontwerpbestemmingsplan Nieuw-Loosdrechtsedijk 264
in Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Plan
Het plangebied ziet op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 264. Het doel van het bestemmingsplan is om de
op de locatie gerealiseerde en vergunde beschoeiing en
oeverlijn op de juiste juridische wijze vast te leggen.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 20 juni 2019
gedurende zes weken ter inzage bij de administratie
van het Fysiek Domein, Rading 1, Loosdrecht (geopend
van 08.30 tot 12.30 uur). Het ontwerpbestemmingsplan
met bijbehorende stukken is digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1696.BP6700Nld2642019-on00).

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunt
u schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het
ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke
zienswijzen richt u aan de raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling
naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van
informatie kunt u contact opnemen met de administratie
van het Fysiek Domein, telefoonnummer: 14 035.

Festiviteiten
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Brandweer Loosdrecht, evenementenvergunning Open
dag kazerne op 29 juni 2019, Oud Loosdrechtsedijk 4
Loosdrecht. (04.06.19)

Zienswijzen
- Reymerink BV, Stichtse Kade 47a te Ankeveen: wijzigen
opslag gevaarlijke stoffen

>

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

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.

Kortenhoef
- Oranjeweg t.h.v. huisnr. 109: aanleggen gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats in verband met handicap
belanghebbende (05.06.19)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Nederhorst den Berg
- Tijdelijke parkeerverbod Blijklaan in verband met het
Zomerspektakel Nederhorst den Berg vanaf vrijdag 21
juni 18.00 uur tot zondag 23 juni 20.00 uur (19-06-2019).
- Tijdelijke afsluiting Nieuwe Overmeerseweg en (Nieuwe) Dammerweg Nederhorst den Berg in verband met
de Sprint-triathlon op zondag 23 juni (19.06.19)
U kunt de verkeersbesluiten inzien op
www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt – als belanghebbende – gedurende zes weken na
publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaarschrift
indienen bij burgemeester en wethouders.

Overig
> Vaststelling Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek
2019

Op 6 juni 2019 heeft de raad de Huisvestingsverordening
Gooi en Vechtstreek 2019 vastgesteld en de daarbij behorende toelichting. De uitvoering van de verordening is
door het college gemandateerd aan de woningbouwcorporaties en de regio Gooi en Vechtstreek. De verordening
treedt per 1 juli 2019 in werking en is in te zien via
www.wijdemeren.nl/regelingen.

Ter inzage

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

Bezwaar indienen

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

Aanvragen voorlopige voorziening

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

Zienswijze indienen

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

Beroep indienen

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

Hoger beroep indienen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 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.

NIE
10

Woensdag 19 juni 2019

WIJDEMEERTJES

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

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

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

Wijnands

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

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
Even thuisgebracht worden?
Geen probleem!

25
JAAR

LIEVER BLOEMEN
Te huur, te Kortenhoef in
Verse bloemen uit Aalsmeer
mooie omgeving, praktijkwekelijks bij u aan huis!
kantoor- en opslagruimte,
NIEUWS VOOR AN
Tevens verzorg ik rouwbloem- ruime parkeergelegenheid.
stukken. Tel. 06-30064980
Belvoorinformatie035-6562178
of 06-51886707
TandprothetischepraktijkWeesp
Kunstgebittenenreparatiesklaar
Aangeboden: Hulp in HuisREAKTIES VAN KLANTEN
terwijl
u
wacht
(ind.
mogelijk).
E.
houding. Tel: 06 33590799
Ikhebfybromyalgie.BijSlenderYou
beweeg ik meer en zonder pijn! duPerronstraat38,1382SZWeesp.
Smartphones, Tablet en PC
Tel. 0294-418722
SLENDER YOU STUDIO
Reparatie/Advies/Verkoop
KORTENHOEF
Het BESTE abonnement
WILT
U
UW
AUTO
VERKOPEN?
Déanderemaniervanbewegen!
GRATIS voor u uitgezocht!
Bel: 06-54674677 of
Winkelcentrum Meenthof
Ma-Vr 9-17 TEL 0357604422
035-6566623
Telefoon 035 – 656 61 13
NOORDEREINDE 9
‘s-GRAVELAND
Hoveniersbedrijf André Bosson:
BELLE MAKELAARDIJ
Voordeskundigsnoeiwerk,tuinJe bent zo verkocht!!!
Ter overname aangeboden:
aanleg/onderhoud, weghalen
GRATIS Waarde indicatie ?
mooie,
compleet ingerichte
bomen/stoppels, verhakselen
035 - 656 0235
bloemen/plantenbus
met
tuinafval. Bel 06-43086321.
goedlopende
ventwijk.
Gevraagd Oud ijzer
Tel. 06-30064980.
en andere metalen
Cito Transport: Lev: zand,
06-25514689
grond, grind, ook in bigbags
VOETZORG REEHORST
leverbaar. Gemalen veengrond,
Pedicure in Ned. den Berg
Harrit Automatisering
menggranulaat, compost,
06-27228668 of kijk op
Voor een nieuwe computer,
boomschors, gebakken stenen/
www.voetzorgreehorst.nl
betonklinkers. Middenweg 106, reparatie,uitbreiding,installatie
Ned. Den Berg. 0294-251451. onderhoud, virus verwijderen
Voor al uw schilderwerk
en nog veel meer. Stichts End 28
binnen- of buiten PMC Weesp
Ankeveen, Tel:035-6560059,
TIMMERBEDRIJF BOSSON
06-53148137 31 jr. ervaring!
@:info@harrit.eu
Aanbouw,VerbouwenRenovatie
Vrijblijvende offerte
Telefoon: 06-237 41 941
www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434

WEEK

* Bedrijfsadministraties
* Jaarrekeningen
* Fiscale aangifte
* Interim-management
* Controlling
* Adviezen
Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337)
Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl
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ASV ‘65 timmert aan
de weg

Ankeveense boogschutter

WEEKBLADWIJDEMEREN

ASV Petanque ‘91
juni-toernooi

| ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN
ANKEVEENVoetbalclub
ASV
‘65 is verheugd dat de selectie flink wordt versterkt. Het
heeft nogal wat energie gekost, maar men is er weer in
geslaagd om een mooie selectie bijeen te brengen.

ANKEVEEN - Zaterdag jl.
werd het junitoernooi van
ASV Petanque gespeeld. Alweer de derde in een reeks
van 7 toernooien waaruit de
clubkampioen te voorschijn
moet komen .

Het moet weer genieten worden op net mooie sportcomplex, fraai omringd door de
huizen en het kerkje, met die
fantastische grasmat. Nieuw
zijn: Sergio Claver, Marouane
El Hamdaoui en Jesse Molly
van SDW, Benjamin Tol en
Laurens van der Greft van
Real Sranang, Prince Decker
van SV Hoofddorp, Mitchell
Engel van Overbosch, Stefan
van Grieken van Legmeervogels, Giovanni Leunura
van Altius, Kadir Gunes van
Wasmeer, Bilal Kurt van
Woerden, Anthony Mando
van Buitenveldert en Denzel
Veen van De Meteoor. Vertrokken is: Rowan Kloosterman naar SV ‘s-Graveland.
Het grootste gedeelte van het
eerste elftal van afgelopen
seizoen gaat in het tweede
elftal spelen en vormt de Bselectie. Uiteraard zullen zij
bij schorsingen en blessures
stand by zijn om in te springen. Hierbij wordt dan gedacht aan o.a. Morris Broeke,
Michel Heus, Matthijs van
‘t Riet en Jeffrey Vierhout.
Maar jongens als Yahmil Logali, Bram en Koen Schouten, Patrick van Voorst, Puk
Loggen, Fabian Degenkamp,
Danny van Hal en Jordi Blokker blijven behouden voor
het eerste elftal en behoren
bij de A-selectie. ASV gaat minimaal voor het linkerrijtje
in het komend seizoen.

Het junitoernooi werd gesponsord
door
Kwekerij
Vechtwijck uit Weesp, met
prachtige planten en plantenhangers, waarvoor onze
hartelijke dank. De opkomst
was redelijk met twee nieuwe deelnemers, die na afloop
zeer enthousiast waren en
die het volgend toernooi, in
juli, weer van de partij zullen
zijn. Zet ook uw twijfel opzij
en kom eens meespelen op
de donderdagavonden vanaf
19.30 uur. De weersvoorspellingen waren ons gunstig gestemd, om 11.00 uur was het
droog en begonnen we met
de eerste partij, die zeer vlot
gespeeld werden, met grote
uitslagen. De tweede partij
was eigenlijk een kopie van
de eerste, ook nu weer grote
uitslagen. Na de twee partijen waren er nog 5 spelers,
met ieder twee gewonnen
partijen,die aanspraak konden maken op felbegeerde
planten. Na de derde partij
waren er nog twee spelers
over met de maximale score
van drie gewonnen partijen.
De winnaar van het juni
toernooi is: Piet van Leijen
met drie gewonnen partijen
en een plus van 28. Als tweede eindigde Ric Degekamp
met eveneens drie gewonnen
partijen en een plus van 23.
Derde werd Jan van Schaik
met twee gewonnen partijen
en een plus van 14. Laatste
werd Frans Wiegers die geen
partij wist te winnen, en met
een min van 37 toch vrolijk
naar huis ging, want hij had
de poedelprijs. Al met al was
het een mooie en gezellige
dag. Volgend toernooi is op
zaterdag 20 juli.

In samenwerking met

ANKEVEEN- Afgelopen pinksterweekend heeft handboogschutter Machiel van
der Busse uit Ankeveen zich
gekwalificeerd voor het European Field Archery Championship (EFAC) komende
zomer in Doorwerth. De
kwalificatie vond plaats tijdens het 5e Dutch Open IFAA
(International Field Archery
Association) toernooi welke
werd georganiseerd in het
plaatsje Gieten, provincie
Drenthe.

meter. Aan de schutters de
opdracht om de afstand te
berekenen en met vier pijlen
zoveel mogelijk punten bij
elkaar te schieten. Na drie
dagen schieten was Machiel
met een totaalscore van 1505
de sterkste en daarmee tevens
Nederlands Kampioen in zijn
klasse. Machiel doet mee in
de klasse Heren Recurve (ook
wel de Olympische discipline
want, met dit type boog wordt
ook op de Olympische Spelen
deelgenomen).

Tijdens een IFAA- toernooi
wordt er in een natuurgebied elke dag een parkoers
van 28 doelen afgelegd. Elk
doel heeft zijn eigen moeilijkheidsgraad en kan zich
bevinden tussen de 5 en 73

Training
Om goed voorbereid aan de
start te komen traint Machiel twee tot drie keer per
week bij de handboogschutterij in Almere, verder is hij
te vinden bij de fitness Van

Succesvol jeugdtoernooi VV Nederhorst
John Wewer een stapje terug
doen in hun activiteiten voor
de club. Een terechte hulde
voor deze clubmensen.

Peter Kulsdom 2e op
NK Biljarten
Foto: Marcel Visser

ANKEVEENAfgelopen
weekend was de Ankeveense
biljarter Peter Kulsdom bij
het Nederlands kampioenschap in de 2e klasse bandstoten in Roosendaal. Hij
werd tweede, Peter verloor
nipt in de finale van Tammo
Bijlsma uit Leeuwarden.

Hellemond in Hilversum
en worden er verschillende
wedstrijden geschoten in binnen- en buitenland. De Dutch
Open IFAA was daarom een
mooie voorbereiding voor
het komende EK. Tijdens het
EK gaat Machiel samen met
teamgenoten Gerard Maas
(Den Haag) en Willem Beuken
(Hilversum) de strijd aan om
in de landenwedstrijd de Nederlandse eer hoog te houden.
Doordat het EK in Nederland
wordt georganiseerd doen er
naast dit drietal nog ongeveer
70 andere Nederlanders mee.
Gedurende het EK is de mogelijkheid om zich te classificeren voor het World Field Archery Championship (WFAC)
die in 2020 in Estland wordt
georganiseerd.

Zaterdag was het al vroeg
een drukte van belang op
sportpark Meerzicht. Alweer voor de 21e keer werd
er door meer dan 50 teams
in alle leeftijdscategorieën
gestreden op het voor de
Nederhorst-jeugd afsluitend
seizoen toernooi. De regen
bleek even spelbreker te
worden maar al snel klaarde het op en kon het toernooi doorgang vinden. Om
08.30 uur gingen de eerste
wedstrijden van start en de
laatste werd om 18.15 uur
afgefloten. De wedstrijden

verliepen vlot, op tijd en waren met alle prijsuitreikingen
strak georganiseerd door de
toernooicommissie.
Verkiezingen
Naast het voetballen was er
een druk programma met in
de avond een BBQ en natuurlijk de verkiezingen van het
jaar. Voordat de winnaars bekend werden gemaakt werden drie kanjers van de vereniging in het zonnetje gezet
door Edwin Keizer. Na vele jaren van grote inzet gaan John
Vrijhoef, Peter Wenneker en

De winnaars: Scheidsrechter
van het Jaar: Jos Vermeulen
jr.; Leiders Nick Wewer en
Marco Terlien, Pupil Bram
van
Leeuwen,
Speelster
Ricky Bieshaar, Keeper Liv
Veenendaal, Junior Ryan Vrijhoef en Team van het Jaar: de
meiden O13-1. Alle winnaars
gingen op de foto en kregen
hun aandenken.
Ook werd de finale van de
Multinal Penalty Shoot Out
gehouden. De 5 finalisten
mochten weer penalty’s nemen en naast dat ze alle vijf
al winnaar waren werd Cas
Wewer de grote winnaar van
de gouden bokaal. Tenslotte
werd er nog een fiets verloot
onder de aanwezige jeugdleden. Madelief Seysener werd
de gelukkige winnaar.

Club 4711
Uitslag + stand lente-toernooi
Biljartclub 4711: Ma. 10 juni:
M. Zieleman - B. Worp 2-0, W.
Clements - M. Verlaan 2-0, J.
Vrijburg - J. van Greuningen
2-0; Stand aan kop: W. Clements 11-31, M. Zieleman 1125, J. van Greuningen 11-23
Programma: Vrij.21 juni: vrij
biljarten van 14.30 tot 20.30
uur, tevens bar geopend (ook
voor niet-leden).
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Bergse Runners gereed voor 34e A en S Sprinttriathlon
WEEKBLADWIJDEMEREN

thlontalent uit Almere. De
concurrentie is in de dameswedstrijd te verwachten van
de zusjes Fenna en Lobke de
Hollander.
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In samenwerking met

2e serie

door: Mark Hilberts

NEDERHORST DEN BERG - Op
zondag 23 juni staat Nederhorst den Berg in het teken
van de A en S Sprinttriathlon.
Het organisatiecomité van de
Bergse Runnersclub is startklaar voor de 34e editie. De
Bergse Runners melden blij
te zijn met de versterking in

het organisatieteam van de namen zoals de broers Tim
25-jarige Myrna van Wijk.
en Daan Jacobs. Zij gelden als
Aan de start staan 302 triatleten, laat wedstrijdsecretaris Els Meijers weten. Door
de grote belangstelling voor
het evenement wordt er sinds
enige jaren gestart in twee
startseries. De eerste serie
start om 13.00 uur en geldt
als wedstrijdserie. Op de
startlijst staan bekende

topfavoriet voor de overwinning. Ze krijgen concurrentie van de Bergers Gijs Bergman, Rick Smits en Weesper
Tim Kuiper. In deze serie
start ook de Bergse familie
Mafait, vader Wim en zonen
Joep en Bas. Bij de dames gelden als topfavoriet Paula van
der Pouw-Kuiper en Robin
Dreyling, het 17-jarige tria-

De tweede serie start om
13.50. In deze serie maken
tien triatleten van de Hilversumse Triathlon Vereniging
(TVH) hun debuut in een triathlonwedstrijd. Speciaal voor
het Bergse evenement is door
de Hilversumse vereniging
een Start To Triathlon cursus georganiseerd. Natuurlijk
staan er in de tweede serie
weer veel Bergse deelnemers
aan de start waaronder onder
andere Stans van der Poel,
Femke Broertjes, Hans en
Jesse van Huisstede, Edwin
Keizer en Gerard Best. Het publiek zal de A en S triathlon
uitstekend kunnen volgen
door de live commentaren
van de speakers van Enjoy Entertainment, Rien en Ewald
van Huisstede. Tijdens de A
en S Sprinttriathlon zijn er
maar liefst honderd Bergse
Vrijwilligers actief om het
evenement mogelijk te maken.

Verkeersmaatregelen
Gedurende de triathlon zullen de volgende verkeersmaatregelen van kracht zijn

in Nederhorst den Berg. Tussen 12.00 en 15.30 zijn afgesloten voor auto en motorverkeer: De Overmeerseweg,
de Dammerweg, de Nieuwe
Dammerweg, de Spiegelweg
en de Zanderijsluis. Vanaf de
N236 is er dan tijdelijk geen
doorgang in de richting Nederhorst den Berg en Weesp/
Bussum. De parkeerterreinen
met de uitgang aan de Dammerweg zullen tijdelijk worden afgesloten. Verkeer vanuit de Horn- en Kuijerpolder
wordt geleid via de Brilhoek
en de Nieuwe Overmeerseweg. De fietspaden van en
naar Weesp blijven toegankelijk. Voor De Reeweg geldt
dat deze beperkt beschikbaar
voor het bestemmingsverkeer van en naar de Dammerweg, nummers 60 t/m
104. Ter hoogte van wasserij
Lamme is er een oversteekmogelijkheid. Na nr. 104 s de
weg volledig afgesloten. De
bewoners van Dammerweg
(nr. 1- 59), het Ankeveensepad
en de Vaartweg wordt geadviseerd om hun auto elders te
parkeren.
De Bergse Runners hopen op
uw komst als toeschouwer en
vragen om uw begrip voor de
beperkte
toegankelijkheid
voor het verkeer gedurende
het evenement.

Juf Joke van Veen: ‘Ik zal het missen’

KORTENHOEF- Op vrijdag 28
juni neemt Joke van Veen
tussen 16.00 en 18.00 uur
afscheid van de Curtevenneschool waar ze vanaf 1992
werkt. Maar al in 1974 begon
haar loopbaan in het onderwijs. “Ik zal het missen”, zegt
de kleuterjuf die generaties
kinderen in haar klas had.
Al jong wist Joke dat ze kleuterjuf wilde worden. “Het
gekke is dat ik zelf geen leu-

ke kleuterjuf had. Er was tussen ons geen klik. Misschien
ben ik om die reden juist het
onderwijs in gegaan.” Joke
kon al tijdens haar KLOS- opleiding in Amsterdam aan de
slag. Ze viel in 1974 in voor
een zieke juf. Het was een
zware baan met 28 kinderen
van 4 jaar die alles nog moesten leren. Bovendien werkte
ze toen in een probleemwijk
met kinderen van zeer verschillende afkomst. Toen

oudste dochter Eva ter wereld
kwam, stopte ze kort met werken. Door interne problemen
moest ze drie maanden later
alweer inspringen. Nadat de
school weer op poten stond,
kon Joke zich wijden aan de
opvoeding van haar dochter
en twee zoons (1983- 1992).
Kortenhoef kende ze van het
wandelen op de buitenplaatsen. Toen er een vacature
kwam in 1992 hapte ze meteen toe. “Het was in het begin
wel een andere wereld dan ik
gewend was in Amsterdam.
Ik weet nog hoe mijn collega’s nerveus werden van een
paar kinderen met een buitenlandse achtergrond. Multiculti was nog nieuw hier.”
Het wonen in het dorp beviel
vanaf het begin.

Elke dag anders
“Het klinkt als een cliché,
maar het is gewoon echt
waar. Elke dag anders is het
mooie van het onderwijs”,
vertelt Joke die het dag in dag
uit een uitdaging vindt om
kinderen te leren zichzelf te

ontplooien. Vol enthousiasme
toont ze moderne speelmaterialen, waarbij ook de hufterproof touchscreens voor
kleuters een hulpmiddel zijn.
“Het allerbelangrijkste is en
blijft het spelend leren. Dus
naast de bekende ontwikkelingsspullen zijn tablets
daar een gewoon onderdeel
van.” Natuurlijk is er elke dag
een kring met de gemengde
groep 1-2. Dan gaan de kinderen aan het werk met opdrachten als vouwen, tellen,
woordenschat. Ze kunnen
ook via het kiesbord aan de
slag in de altijd populaire poppenhoek, kleibak en zandtafel. Muziek en projecten van
de Kleuteruniversiteit spelen
ook een grote rol naast elke
dag lekker bewegen in de
speelzaal of buiten. Het geluid dat de jongste kinderen
steeds vaker worden getest, is
nu een stuk minder dan een
tijd geleden, weet Joke. “We
doen bijvoorbeeld geen CITOtoetsen meer met de jongste
kleuters. Als een kind eraan
toe is, helpen we met lezen.

Geen dwang, zeker niet. Op
dit moment zijn er twee kinderen die kunnen meedoen
met aanvankelijk lezen.” Joke
is een groot voorstander van
onderwijs waarbij kinderen
hun leefwereld aan den lijve
ervaren. Zo heeft ze al heel
lang een aquarium met kikkervisjes, prachtig aanschouwelijk onderwijs. Overigens
was Joke niet alleen kleuterjuf, ze heeft ook met plezier
in andere groepen van de
basisschool les gegeven. Juf
Joke wordt ook op diverse
manieren ondersteund om
zoveel mogelijk kinderen gewoon op de Curtevenne te laten functioneren. Er is onder
andere een zorgteam en een
intern begeleider.
“Ik zit nog in een flow, het
is nog niet helemaal tot me
doorgedrongen dat ik er over
een paar weken mee stop.
Kinderen zeggen ook tegen
mij dat ik niet weg mag. Ik
zal het zeker missen”, sluit
Joke van Veen af.
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Realistische brandweeroefening
WEEKBLADWIJDEMEREN
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“Ik wil opschalen naar Zeer
Grote Brand”. Die woorden
sprak de Officier van Dienst
tot de alarmcentrale vorige
week dinsdag even na 20
uur. Op dat moment waren
brandweereenheden van ‘s
-Graveland, Bussum en Loosdrecht al druk bezig met het
bestrijden van een complex
incident in hotel- restaurant
De Drie Dorpen.

Door: Maarten Steinkamp
Brand in zowel de keuken als
een hotelkamer, diverse mensen vermist, een gevluchte
hotelgast die was gestruikeld
en gespiest over een hek lag
en - tot overmaat van ramp twee brandweermensen die
van een noodtrap naar vijf
meter naar beneden waren
gevallen. Een oefening van
formaat waar ruim 50 hulp-

verleners een hele klus aan
hadden. “Wij oefenen dit
soort scenario’s met enige regelmaat. Hierbij gaat het niet
alleen om het bestrijden van
de diverse onderdelen van
een incident, zoals brand en
hulpverlening, maar zeker
ook om de onderlinge samenwerking tussen de diverse
posten en hulpdiensten. Dat
ging overigens prima”, vertelt postcoördinator Johan
Landwaart. Zo maakte ook
de plaatselijke EHBO een wezenlijk onderdeel uit van de
oefening. Door de zogeheten
Lotus-slachtoffers en tegenspelers werd het scenario
soms bijna griezelig realistisch. Onder toeziend oog
van burgemeester Freek Ossel wisten de hulpdiensten,
inmiddels gesteund door extra eenheden uit Nederhorst
den Berg en Hilversum, even
na 21 uur het sein ‘incident
meester’ te geven.

Major Seventh in de tentviering
NEDERHORST DEN BERG Evenals in voorgaande jaren
laten ook de beide kerken
van Nederhorst den Berg van
zich horen tijdens het Zomerspektakel. Op zondag 23 juni
is er in de tent op het festivalterrein aan de Blijklaan
een TOP2000-viering met
popmuziek uit alle afgelopen
decennia, gespeeld door dé
TOP2000-band bij uitstek,
Major Seventh uit Maassluis.
De achtkoppige band speelt

muziek van de jaren ‘60 tot
heel recent en met verbindende teksten van beide
voorgangers, ds. Evert-Jan
van Katwijk van de protestantse gemeente en diaken
Wim Balk van de roomskatholieke parochie, worden
muziek en inhoud tot één
geheel.
Extra aandacht is er, vanuit
beide kerken, voor de jongeren van de basisschoolleeftijd. Zij gaan niet met lege

handen naar huis. Kom met
ouders, broertjes, zusjes,
vrienden en vriendinnen
naar deze viering voor iedereen die van muziek houdt en
iets bijzonders wil meemaken in de tent van het Zomerspektakel 2019.

Verkiezingen
Naast het voetballen was er
een druk programma met in
de avond een BBQ en natuurlijk de verkiezingen van het
jaar. Voordat de winnaars bekend werden gemaakt werden drie kanjers van de vereniging in het zonnetje gezet
door Edwin Keizer. Na vele jaren van grote inzet gaan John
Vrijhoef, Peter Wenneker en
John Wewer een stapje terug
doen in hun activiteiten voor
de club. Een terechte hulde
voor deze clubmensen.

Winnaars
De winnaars: Scheidsrechter
van het Jaar: Jos Vermeulen
jr.; Leiders Nick Wewer en
Marco Terlien, Pupil Bram

KORTENHOEF- Op de grens
van Groningen en Drenthe
fietste Thea Westra met haar
vriendin op Tweede Pinksterdag 1954 naar het dorp,
een knipoog van de passerende Joop Dillema gaf de
doorslag. Het begin van een
brandende liefde. Afgelopen
zaterdag vierde het echtpaar
Dillema- Westra op 15 juni
hun diamanten bruiloft bij
restaurant De Molen te Ankeveen.
Thea (83) en Joop (85) kunnen
zich hun eerste ontmoeting
nog levendig voor de geest
halen. Joop kwam uit een katholiek gezin van 10 kinderen
en de protestantse Thea had
zeven broers op de boerderij.
Joop vond het fijn om bij de
Westra’s op bezoek te gaan.
“Dat waren ruimdenkende en
hele sociale mensen. Ik kwam
daar in een warm nest. Bij mij
thuis was het niet zo gezellig.”
“Nee, ze aten allemaal apart”,
weet Thea nog. Die bereid was
om over te stappen op r.k. om
met Joop te kunnen trouwen.
Zelfs toen hij een jaar lang de
vijfjarige verkering verbrak.

zijn werkgever wilde niet
meewerken aan een betaald
voetbalcarrière, dus stapte de
stuurse Groninger over op SV
‘s- Graveland. Want bij slager
Joop Burgers aan het Noordereind (nu drukkerij De Klapbrug) kreeg hij wel alle medewerking. Decennia was Joop
Dillema dé ster van de blauwwitten, hij speelde ook in diverse vertegenwoordigende
elftallen. Na jaren van dribbelen langs de krijtlijn bleef
Joop actief bij ‘s-Graveland,
waarvoor hij in 2013 een
Koninklijke onderscheiding
kreeg. Thea had ook een zeer
bezig leven, zij was o.a. hulp
in de huishouding, schepte
ijsjes in de ijssalon en hielp
klanten in de schoenenwinkel. Joop bleef z’n leven lang
slager, hij was 25 jaar chef bij
wat nu de Jumbo Meenthof is.

Voor Anker
Drie dagen per week gaat
Joop naar verpleeghuis Voor
Anker in Huizen, want het is
voor Thea te zwaar om haar
man medisch te ondersteunen. Joop zit in een rolstoel,
met een beenprothese. “Ik

Het programma begint om
10.00 uur, er is koffie, thee
en fris tijdens en na de viering. Iedereen is van harte
welkom om van dit optreden
getuige te zijn.

Succesvol jeugdtoernooi VV Nederhorst
Zaterdag was het al vroeg
een drukte van belang op
sportpark Meerzicht. Alweer voor de 21e keer werd
er door meer dan 50 teams
in alle leeftijdscategorieën
gestreden op het voor de
Nederhorst-jeugd afsluitend
seizoen toernooi. De regen
bleek even spelbreker te worden maar al snel klaarde het
op en kon het toernooi doorgang vinden. Om 08.30 uur
gingen de eerste wedstrijden
van start en de laatste werd
om 18.15 uur afgefloten. De
wedstrijden verliepen vlot,
op tijd en waren met alle
prijsuitreikingen strak georganiseerd door de toernooicommissie.

Diamanten huwelijk Thea en
Joop Dillema- Westra

van Leeuwen, Speelster Ricky Bieshaar, Keeper Liv Veenendaal, Junior Ryan Vrijhoef
en Team van het Jaar: de meiden O13-1. Alle winnaars gingen op de foto en kregen hun
aandenken.
Ook werd de finale van de
Multinal Penalty Shoot Out
gehouden. De 5 finalisten
mochten weer penalty’s nemen en naast dat ze alle vijf
al winnaar waren werd Cas
Wewer de grote winnaar van
de gouden bokaal. Tenslotte
werd er nog een fiets verloot
onder de aanwezige jeugdleden. Madelief Seysener werd
de gelukkige winnaar.InfoVoor meer info www.vvnederhorst.org of facebook.

“Ik krijg er nog een rode kop
van”, vertelt Joop “ik moest
nog in dienst en ik wist dat
ik dan allerlei avontuurtjes
kon beleven, dus maakte ik
het uit.” Gelukkig keerde hij
terug van het dwaalpad en
bevestigde dat met een mooie
verlovingsring die Thea nog
trots draagt.

Naar ‘s-Graveland
Joop werkte als slager in Groningen en het pasgetrouwde
stel woonde vlakbij de Martinitoren, driehoog. Het voetbal bracht de Dillema’s naar
‘s-Graveland. Bij GVAV kwam
de begaafde linksbuiten net
niet aan de bak. Via via werd
hij gevraagd voor SC Gooiland
in Hilversum, ze waagden de
stap. Zijn eerste betrekking
was op de Havenstraat, maar

doe het uit liefde voor mijn
vrouw, dan kan ze iets meer
tot rust komen”, zegt Joop.
Op woensdag, donderdag en
in het weekend woont het
echtpaar samen tevreden
in Veenstaete met uitzicht
op de Kortenhoefse polder.
“Wij vormen een harmonieus gezin, de band met onze
kinderen, aanhang en kleinkinderen is geweldig”, voegt
Thea eraan toe. Er zijn 10
kleinkinderen van de dochters Clazina, Sylvia en Astrid,
zoon Alex en uiteraard van
de schoondochter en schoonzoons. “We zijn heel graag
bij elkaar”, zegt Joop “en kijk
eens, het blijft genieten als ik
naar haar kijk”, wijzend op
Thea. “Dan ben je 83 en dan
moet je na 65 jaar samen nog
blozen”, giechelt Thea.

WEESP GASTVRIJ
Z AT E R D A G
29 JUNI

10.00 TOT
19.00 UUR

• RONDVAARTEN
• KINDERACTIVITEITEN
• GRACHTENCONCERT
en nog veel meer...

