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Drie Optimisten voor jonge      
Wijdemeerders

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Ram van den Pas, Josh 
Renkema en Quinten van 
der Horst waren de eerste 
Wijdemeerse jongeren die 
een Optimist ontvingen uit 
handen van burgemeester 
Crys Larson. Veel jonge-
ren in Wijdemeren doen 
iets bijzonders voor hun 
dorp, straat, vereniging of 
school. Om te laten zien 
dat de gemeente trots is 
op deze jonge inwoners is 
De Optimist ontstaan, een 

speciale onderscheiding 
voor Wijdemeerders van 6 
tot 18 jaar.
 
Ram
De 14-jarige Ram van de Pas 
uit Loosdrecht is een getalen-
teerde judoka. Ram groeide 
op met judo en bleek hier al 
vroeg talent voor te hebben. 
Hij heeft al meer dan tien in-
ternationale judotoernooien 
op zijn naam staan, werd vier 
keer districtskampioen onder 
de 12 jaar en werd één keer 
derde en één keer vijfde op de 
Nederlandse kampioenschap-

pen. Hierdoor traint hij bij Top-
Judo Amsterdam en kreeg hij 
van de Judo Bond de belof-
tenstatus; een trainingstraject 
voor jonge judoka’s. Door zijn 
wedstrijdprestaties maar ook 
door zijn veelzijdige en ori-
ginele stijl van judoën laat hij 
zien hoe je plezier met preste-
ren kunt combineren op hoog 
niveau. Hij wordt hierdoor ge-
zien als een inspirerend voor-
beeld voor andere judoka’s. 
Het is zijn droom om ooit mee 
te doen aan de Olympische 
Spelen.
 

Josh
Josh Renkema (15) uit Ne-
derhorst den Berg is paralym-
pisch zwemmer. Josh werd 
geboren met een open rug en 
ontdekte het zwemmen tijdens 
zijn oefeningen in het revali-
datiecentrum. Hij werd lid van 
zwemvereniging De Otters 
in Bussum en werd als 9-ja-
rige jongen als uitgeroepen 
tot Sporttalent van het Jaar 
door het Fonds Gehandicap-
tensport. Hij is een nationaal 
talent van NOC*NSF en op-
genomen in de Paralympi-
sche Juniorenselectie van de 

KNZB. Hij nam eerder deel 
aan de Nederlandse jeugd- en 
juniorenkampioenschappen 
en won twee keer brons. In 
december won Josh twee keer 
goud op zijn favoriete school-
slag (50 en 100 m.) In 2020 
doet Josh mee aan internati-
onale wedstrijden. Hij is door 
sportgrootheden als Bibian 
Mentel al geprezen voor zijn 
doorzettingsvermogen.
 
Quinten
Quinten van der Horst is 16 
jaar en komt uit Loosdrecht. 
Film maken is Quintens pas-
sie. Ondanks zijn jonge leef-
tijd is hij zeer betrokken bij 
een aantal maatschappelijke 
problemen, zoals klimaatver-
andering. Hij maakt vaak films 
over zaken die hem bezighou-
den. Op zijn 15e maakte hij 
de korte film Dessication (Uit-
droging). De film is afgelopen 
zomer met toestemming van 
Staatsbosbeheer opgenomen 
in een bos bij Lage Vuursche. 
Hij stelde zelf zijn crew samen 
met zes leeftijdgenoten. Ook 
financierde hij de film en deed 
aan fundraising. Door zijn 
maatschappelijk stage bij het 
Filmtheater in Hilversum kreeg 
hij onlangs de kans zijn film op 
groot doek te presenteren. Met 
het medium film wil Quinten 
het publiek bewustmaken van 
belangrijke thema’s die er in 
de wereld spelen en de even-
tuele gevolgen daarvan. Het is 
zijn wens om naar de Filmaca-
demie te gaan en in Amerika te 
gaan studeren.

 Foto: (v.l.n.r.) Quinten, Josh en Ram met de burgemeester
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Markt in Ankeveen

Met deze week brood en gebak, 
bloemen, groenten en fruit, 
kaas, verse vis, noten en natuurlijk 
onze koffietent.

Zaterdag van 8.00-12.30

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor 
uw eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.

Wij helpen en adviseren u met een passende invulling 
van de uitvaart. Heeft u vragen over 
uitvaartverzorging-verzekeringen?

Elke donderdag houden wij een 
inloopspreekuur van 16.00 tot 17.00 uur.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze website 
met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

• 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

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

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

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

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 18 januari:  19.00 uur:
 W. Balk.

 H. Antonius
 Zo. 19 januari:  9.30 uur:
 Liturgiegroep.
 Wo. 22 januari:  9.30 uur:
 J. Dresmé.

 Willibrord
 Zo. 19 januari:  10.00 uur:
 W. Balk en Ds. E.J. v. Katwijk

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 19 januari:  10.00 uur:
 Ds. E.J. van Katwijk en
     Oec. voorbereidingsgroep.

 De Graankorrel 
 Zo. 19 januari:  10.00 uur:
 Ds. E. de Waard.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 19 januari:  10.00 uur:
 Ds. K. van Meijeren.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 19 januari:  9.30 uur:
 Ds. A. Christ.

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 19 januari: 11.15 uur: 
 Nescio-lezing door
     Rabbijn Tamara Benima.

Colofon
Uitgave/administratie
Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00
Aanlevering kopij
vrijdag voor 12.00 uur via 
redactie@dunnebier.nl
Aanlevering advertenties
vrijdag voor 12.00 uur. 
Aanleveren, info en/of prijzen:
advertentie@dunnebier.nl
0294 25 62 00
Eindredactie
Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:
www.weekbladwijdemeren.nl

Alarmnummer 1-1-2

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

Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren 06 - 206 15 919

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

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

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk
Consultatiebureau en schoolgezondheidszorg 035 - 692 63 50
Jeugd en Gezin 035 - 655 91 95
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland 035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 656 30 01
Sensoor  035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73

Kinderopvang
KMN Kind & Co Klimboom                                      planning  030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef 035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef 035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland 035 - 656 97 85
In de Heksenketel 035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg 0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer 035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool) 06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum) 06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland 035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)  06 - 156 52 692

Scholen
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Wijkagent Carl Klein (Kortenhoef / Ankeveen) carl.klein@politie.nl
Wijkagent Dennis van Giessen (N.d.B.) dennis.van.giessen@politie.nl
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer   emmanuel.kummer@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 75 07
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

GA NAAR  
RENTEGENKANKER.NL

WAAR REN
JIJ MEE?



€ 90 voor 1000 huishoudens
Duurzame dorpen in actie
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Wethouder Joost Boer-
mans glom van oor tot oor, 
want hij mag 90.000 euro 
subsidie verdelen over 
1000 huishoudens. Het 
gaat om de Regeling Re-
ductie Energiegebruik van 
de regering, waarbij het 
gaat om kleine duurzaam-
heidsmaatregelen voor 
eigenaren van koopwonin-
gen. Als het totale bedrag 
wordt gespendeerd in 2020 
is dat voor Boermans een 
verdubbeling van zijn bud-
get ‘duurzaamheid’.
 
Wijdemeren deed de aanvraag 
voor deze regeling samen met 
de Energie Coöperatie Wijde-
meren. “Het was nog een pitti-
ge opdracht om het ministerie 
van Binnenlandse Zaken te 
overtuigen. Je kreeg dit bedrag 
niet zomaar. Gelukkig hadden 
we een concreet plan”, vertelt 

Boermans. Het geld wordt in-
gezet voor acties om energie 
te besparen en daarmee de 
energiekosten van huiseige-
naren te verlagen. Het minis-
terie heeft de aanvragen op in-
houd getoetst en Wijdemeren 
ontvangt op basis daarvan de 
maximale toekenning.
 
WIJDEMEREN HEEFT 
EEN AANTAL ACTIES 
OP HET OOG
 
Het uiteindelijke doel van de 
gemeente is om 500 ton CO2 
te verminderen, hetgeen neer 
komt op 200.000 km. rijden. 
De wethouder noemt deze 
actie ‘Duurzame Dorpen in Ac-
tie’. Hoe hij de 1000 huishou-
dens gaat bereiken, moet nog 
worden uitgezocht. Wel is het 
van belang dat ze alle 1000 
meedoen, want het is geen 
open regeling. Je krijgt echt 90 
euro per huishouden. Doen er 
slechts 500 huishoudens mee, 
dan moet je 45.000 euro terug-

storten in de staatskas. Het is 
dus zaak om zoveel mogelijk 
inwoners van de zes dorpen te 
activeren.
 
Maatregelen
Wijdemeren heeft een aantal 

acties op het oog. Inwoners 
kunnen in de loop van 2020 
bijvoorbeeld twee weken een 
verbruiksmeter lenen om te 
kijken hoe ze hun energiever-
bruik kunnen verminderen. Op 
de Wijdemeerse basisscholen 

worden energielessen gege-
ven. Wijdemeerders kunnen 
gloeilampen omwisselen voor 
ledlampen. Plus adviezen krij-
gen om simpele energiemaat-
regelen uit te wisselen.

Op naar 25.000 inwoners
Nieuwjaarsspeech Crys Larson
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Op een drukke Nieuwjaars-
receptie in de raadzaal van 
het gemeentehuis hield 
burgemeester Crys Larson 
een optimistische speech.
 
Mevrouw Larson zei dat Wijde-
meren kan groeien als zelfstan-
dige gemeente. Ze verzekerde 
dat ze het vanaf haar installatie 
in november erg naar haar zin 
had. Ze wees erop dat het aan-
tal inwoners gestaag groeit. 
Nu Wijdemeren ruim boven de 
24.000 zit, valt de gemeente in 
een nieuwe klasse. Bij 25.000 
wordt de raad uitgebreid naar 
21 zetels (nu 19) en krijgen 
de zes dorpen meer geld uit 
het gemeentefonds. Het is de 
vraag of deze magische grens 
in 2020 wordt behaald.
 
Gedrag
De burgemeester haalde ook 
diverse lijstjes tevoorschijn. 

42% van de Nederlanders 
vond ‘asociaal gedrag en het 
gebrek aan tolerantie’ het be-
langrijkste onderwerp van 
2019. Ze maakte een link met 
de jaarwisseling. Ondanks dat 
de Oud en Nieuw in Wijdeme-
ren zonder noemenswaardige 
incidenten is verlopen, was het 
vuurwerkschadebedrag hier 
toch hoger dan vorig jaar. Voor 
haar is de conclusie duidelijk, 
ze is persoonlijk voor een alge-
heel verbod op vuurwerk, maar 
het is aan de landelijke politiek.
 
‘DEZE MENSEN
MOETEN WE
KOESTEREN!’
 
Overheid
Vertrouwen in de overheid en 
instanties ligt Crys Larson na 
aan het hart. Ze vindt het be-
langrijk dat inwoners, onder-
nemers, de gemeente elkaar 
moeten kunnen vertrouwen. 
De gemeente is niet de over-
heidslaag die alles maar moet 

regelen, maar vooral een sa-
menwerkingspartner. Een 
mooi voorbeeld hiervan is het 
enorme aantal vrijwilligers en 
mantelzorgers in Wijdemeren. 
Tijdens de Vrijwilligersdag in 

november heeft de gemeente 
de vrijwilligers in het zonnetje 
gezet. Crys Larson heeft er 
velen gesproken. Ze vindt hun 
betrokkenheid bij hun dorp en 
gemeente werkelijk ongekend. 

Ze kon het niet nalaten om dat 
om vol trots over hen te vertel-
len, overal waar ze komt.
Tot slot bedankte ze ook de 
jeugdband Madjet die de re-
ceptie muzikaal opluisterde.

 Foto: een bloemenperk met ledlampen

 Foto: Communicatie gem. Wijdemeren
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Rectificatie vertraging 2e IKC
In het artikel over de Vertra-
ging 2e IKC Loosdrecht in het 
blad van 8 januari jl. staat een 
hinderlijke fout. Er staat dat 
de nieuwbouw in het gunstig-

ste geval vanaf januari 2022 
kan starten. Dat is onjuist. Het 
moet zijn dat het IKC pas op 
z’n vroegst in januari 2022 
‘in gebruik kan worden geno-

men’. Er kan dus eerder wor-
den gebouwd. Excuus voor 
deze vergissing (H.S.)

   

Collectanten Ankeveen gezocht!
Collecteweek Hersenstichting in 2020 van 27 januari t/m 1 februari

ANKEVEEN  
De afgelopen weken heeft 
u waarschijnlijk vele geluk-
wensen mogen ontvangen. 
En ben je boven een be-
paalde leeftijd dan zijn het 
vooral wensen betreffende 
gezondheid. En als het om 
gezondheid gaat vormen 
onze hersenen daarin vaak 
een essentieel onderdeel.
 
Het gaat nogal eens mis met 
de hersenen. En als dat bij ie-
mand in je directe omgeving 
gebeurt dan komt het vaak 
hard aan. Gelukkig is ooit de 
Hersenstichting opgericht die 

onderzoeken naar bepaalde 
hersenziekten met geld onder-
steunt.
 
Daarvoor vindt elk jaar in de 
winter een collecteweek voor 
de Hersenstichting plaats, in 
2020 is dit van 27 januari t/m 
1 februari. Ook in Ankeveen 
lopen collectanten elk jaar om 
donaties in ontvangst te ne-
men. In Ankeveen zijn er nu 
drie collectanten. Daardoor 
bestrijken we maar een deel 
van Ankeveen. Het zou dan 
ook fantastisch zijn als we 
met meer collectanten de weg 
op gaan. Vele handen maken 

licht werk. Voor Ankeveen zoe-
ken we collectanten met name 
voor Stichts End , Mr J.C. 
Bührmannlaan, Joseph Lokin-
laan, Arnoud Voetlaan, Wout 
Hilhorsthof, Frans Fennishof, 
Herenweg, de hofjes en de 
Cannenburgerweg. Heeft u 
tijdens de collecteweek tijd be-
schikbaar en zie je het wel zit-
ten, neem dan contact op met 
Chris Tol, 0633730088.
Wilt je meer weten over het 
werk van de Hersenstichting, 
kijk dan op de website: https://
www.hersenstichting.nl/.

   

Verplaatsen herdenkings-
monument

KORTENHOEF  
De Oranjecomités van 
Kortenhoef en Ankeveen 
hebben, samen met de 
gemeente, een nieuwe en 
ruimere locatie gevonden 
voor het herdenkingsmo-
nument.
 
U kunt op het ontwerp reage-

ren. Voorstel is om het mo-
nument te verplaatsen van 
de J.F. van Heumenhof naar 
de groenstrook/oude jeu de 
boulesbaan naast sporthal De 
Fuik. Samen met de omwo-
nenden is er een ontwerp ge-
maakt met een bordes, nieuwe 
beplanting en twee vlaggen-
masten. Het geheel wordt ook 

toegankelijk voor minder vali-
den. Het voorstel wordt op 29 
januari in de commissie Ruim-
te en Economie besproken. 
Bent u benieuwd naar het ont-
werp of wilt u hierop reageren?
 
Kijk dan op www.wijdemeren.
nl/depaddenpoel.

Voor meer informatie
mail of bel naar
lhoogland@versawelzijn.nl
035 - 694 74 55

ANWB Automaatje
Wijdemeren

Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!

Een vrijwillige chauffeur brengt u niet alleen van A naar B,
maar kan ook mee naar een uitstapje.

 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

* 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

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



Onderzoek naar toekomst
gemeentehuis
4 argumenten om te verhuizen
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Het gemeentebestuur laat 
onderzoeken hoe het ver-
der moet met het gemeen-
tehuis aan de Rading te 
Loosdrecht. Wethouder 
Klink heeft 50.000 euro 
beschikbaar om een ver-
kenning te laten uitvoeren 
door een extern bureau.
 
Volgens Jan Klink zijn er vier 
argumenten om serieus te be-
kijken of het huidige gemeen-
tehuis nog kan blijven voortbe-
staan. In de eerste plaats blijkt 
dat het voormalige Unilever- 
pand, ook wel bekend als ‘de 
soepfabriek’, een gigantisch 
groot onderhoud nodig heeft. 
Dat zou ongeveer 2 miljoen 
moeten kosten. Voorts is er 
een verplichting van de over-

heid dat het gebouw vóór 2030 
naar energielabel-A moet stij-
gen. Weliswaar zit het Wijde-
meerse gemeentehuis met de 
huidige B-status op peil, maar 
ook dit zal een forse investe-
ring vergen. Een belangrijk ar-
gument is dat op dit gemeen-
telijk terrein veel ruimte is voor 
woningbouw. De behoefte aan 
betaalbare woningen in de zes 
dorpen is groot. Dit gebied is 
eigendom van de gemeente 
en ligt binnen de rode contou-
ren waar gebouwd kan wor-
den, zonder speciale vergun-
ning. Het zou voor tientallen 
woningzoekenden een zegen 
betekenen.
 
‘ALLE OPTIES STAAN 
OPEN’
 
Tot slot heeft de huidige coa-
litie van CDA, Dorpsbelangen, 

VVD en D66 uitgesproken dat 
men in 10 jaar één gemeente 
Gooi en Vecht wil. Als dat stre-
ven gerealiseerd gaat worden, 
lijkt een gemeentehuis op Wij-
demeerse bodem overbodig. 
Grootscheepse renovatie zou 
dan kapitaalvernietiging bete-
kenen.

Lastige keuze
Wethouder Klink lichtte toe dat 
de verkenning gaat over een 
aantal stappen. Eerst komt 
er een 0- scenario waarin de 
huidige stand van zaken wordt 
vastgelegd. Gevolgd door een 
schets van een gewenste si-
tuatie, met als slotconclusie 

wat de beste optie is. “Alle 
opties staan open”, meende 
Jan Klink “waarbij je hoe dan 
ook geld moet blijven steken 
in het huidige onderhoud.” Nu 
al geeft Wijdemeren 6 ton jaar-
lijks uit aan onderhoud.

Steun van provincie voor agrarische 
sector Gooi & Vechtstreek
REGIO   
Agrariërs dragen bij aan 
het behoud van het boe-
renlandschap: open pol-
ders, koeien in de wei en 
boerenerven met fruitbo-
men. Daarom is het van be-
lang dat hun bedrijven eco-
nomisch gezond blijven. 
De provincie stelt daarvoor 
opnieuw de “Groene Uit-
weg-regeling” open. Daar-
mee kunnen agrariërs in 
de Gooi & Vechtstreek hun 
bedrijf verduurzamen en 
hun weilanden beter toe-
gankelijk maken voor vee.
 
In het kader van de “Uitvoe-
ringsregeling agrarische sec-
tor Groene Uitweg Noord-Hol-
land” kunnen agrariërs vanaf 
3 februari 2020 subsidie aan-
vragen voor het verbreden van 
de economische basis van 
hun bedrijf, bijvoorbeeld met 
zorg, de verkoop van streek-
producten, de ontvangst van 

schoolklassen en groepen op 
de boerderij of verblijfsaccom-
modatie. Tevens is een bijdra-
ge mogelijk om hun weilanden 
goed toegankelijk te maken 
voor vee en machines, door de 
aanleg van kavelpaden, dam-
men en bruggen. Ook voor de 
aanschaf van brede banden 
voor beter draagvlak is we-
derom subsidie beschikbaar. 
Daarnaast kan voor duurzame 
innovaties een beroep worden 
gedaan op de subsidierege-
ling. Bijvoorbeeld voor slim 
hergebruik van grondstoffen 
zodat er minder afval is en 
kosten kunnen dalen. Of het 
behoud en versterken van bio-
diversiteit, opslag en produc-
tie van hernieuwbare energie 
en stimuleren van gesloten 
kringlopen.
 
De subsidie is beschikbaar 
voor agrariërs uit het ‘Groene 
Uitweg-gebied’: delen van het 
Gooi, de Vechtstreek en een 

klein stukje Amstelland. Vanaf 
3 februari 2020 kan een subsi-
dieaanvraag worden ingediend 
bij de provincie Noord-Holland 
(ook door agrariërs uit het 
Utrechtse deel van de Groe-
ne Uitweg). Op de website 
www.noord-holland.nl/Loket/
Subsidies/Subsidieregelingen 
onder het kopje “Natuur en Mi-

lieu” staat de subsidieregeling 
“Agrarische sector Groene Uit-
weg Noord-Holland’. Hier zijn 
de voorwaarden, info over de 
wijze waarop de subsidie kan 
worden aangevraagd en alle 
aanvullende informatie (inclu-
sief een kaart van het gebied) 
te vinden.
 

Gebiedscoördinator Maike van 
der Maat is net als voorgaande 
jaren beschikbaar voor onder-
steuning bij het indienen van 
een aanvraag. Maike is te be-
reiken via email maike@con-
sultopmaat.nl of tel 06-2328 
5225.

 Foto: 
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Vuurwerk vanaf 21 jaar
INGEZONDEN BRIEF  
Helaas ook dit jaar weer de 
nodige overlast en vernie-
lingen. Meestal wordt dit 
door jongeren gedaan. Zij 
betalen geen gemeentebe-
lasting en zijn nog ‘lekker’ 
baldadig.
 
Maar ook wanneer je landelijk 
kijkt naar mensen die gewond 
zijn geraakt is het aantal jon-
geren maar liefst met 80% ver-
tegenwoordigd. Dan vraag ik 
me af, is het niet mogelijk een 

minimumleeftijd in te stellen? 
Onder de 21 kun je geen vuur-
werk kopen en afsteken mag 
je alleen onder begeleiding. 
Met de ID-plicht is dat te con-
troleren en het kan een hoop 
ellende tegengaan.
 
Al jaren roepen mensen om 
een vuurwerkverbod, maar dat 
is niet haalbaar, we kampen 
immers ook al tientallen jaren 
met illegaal vuurwerk. Af en 
toe wordt er eens een grote 
voorraad in beslag genomen 

maar nog steeds is er jaar-
lijks voor vele miljoenen aan 
illegale handel. Met zo’n leef-
tijdsgrens, waarbij de ouder 
verantwoordelijk wordt gesteld 
(mag best een boete van 300 
euro op gezet worden) wordt 
oudjaar misschien weer het 
feest zoals het dat ooit was. 
Misschien kan Wijdemeren 
hier een voortrekkersrol in ne-
men en wordt dat beleid lande-
lijk overgenomen.
 
Patrick Kreuning, Ankeveen

   

Gedicht
INGEZONDEN BRIEF 
Het zingen met het 70 jari-
ge koor is ten einde.

Na ruim 70 jaar gaat het Ge-
mend Koor Wijdemeren ver-
dwijnen.

De muziek en notenmap gaat 
dicht, Voor ons allen een be-
slissing van gewicht.

Inpakken en weg wezen uit is 
het feest, herinneringen blijven 
wat 70 jaar is geweest!

Er waren mooie momenten 
met het koor en de klassieke 
muziek, De samenstelling van 
zangers en zangeressen was 
uniek.

Met optredens waar ook had-
den wij een prominenten plek, 
Aan belangstelling was er 
nooit gebrek.

Wij zongen Mozart, Vival-
di,Schubert en Bach, De trots 
van goed uitgevoerd werk gaf 
ons een lach.

Het repeteren in de Bergplaats 
een fijne stek, Met koffie van 
Boffie sterk en bruin, de trakta-
tie’s zoet en ruim!

In al die jaren was het koor 
gegroeid als een bloemenveld 

dat uitbundig bloeit.

Samen als koor maakte wij 
een reis door de wereld van 
muziek.

Meerdere dirigenten zijn de 
revue gepasseerd van allen 
hebben wij veel geleerd!

Zo ook van de pianisten achter 
het orgel of klavier, zij speelde 
voor ons met plezier.

Het Concert van het 70 jarig 
bestaan in de grote Kerk, Gaf 
blijdschap voor het koor als 
kroon op ons werk.

Van Nocturnes tot de Kro-
ningsmesse van Mozart met 
passie gezongen vanaf de 
start.

Het Kyrie, Gloria, Agnus Dei 
en Sanctus, met liefde gezon-
gen als muzikale roes.

Tot slot het Dona Nobis Pacem 
met emotie zette wij dat neer, 
Dat mogen wij bedenken altijd 
weer.

Wij zijn maar een dunne mu-
zikale schakel op deze aarde, 
Een hechte groep vrienden 
die voor elkaar het respect be-
waarde.
 

Nu slaan wij een ander boek 
open er is nog niets verloren.

Wij waren EEN behalve in leef-
tijd, dat kon ons niet storen!

Zoals altijd, gaat het eens 
voorbij, een hechte groep dat 
waren wij.

Er is nog meer op deze aarde 
wij denken aan ons koor met 
een gevoel van waarde.

Dus vrienden er is niets verlo-
ren, elke dag is er het hoop-
volle ochtendgloren, Dompel 
je onder in de adem van het 
ochtend rood, Denk vaak aan 
ons koor, het was Groot!

Niets is voor altijd en niets blijft 
zoals het is.

Wij zeggen vaarwel in het vol-
le licht, dat het licht ons moge 
verblinden, Naar een nieuw en 
Vredig vergezicht in het Won-
der der Natuur.

Daar waar de Zon zal schij-
nen, waar de liefde voor mu-
ziek nooit zal verdwijnen!

Ons koor Wijdemeren was 
EEN, Nu, Toen, Hier en over-
al in de tijd, Via onze glimlach 
blijft de Verbondenheid!
Groet, Nely. v.d. Driesschen
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Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Smelt op je tong!

Boterbrokken
250 gram € 3,75

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

FAMILIEBERICHTEN

Bedankt voor de warme belangstelling tijdens de 
ziekte en overlijden van Hans.

Mieke Bos en kinderen

Kijk op
toegift .nl en ontdek 

hoe uw idealen kunnen 
voortleven door na te 

laten aan een goed doel.

‘ Om mijn vrouw 
te eren koos ik een 
fonds op naam.’



Weekendafsluiting 
Oud-Loosdrechtsedijk

Wijdemeren
informeren

Terugblik dorpenavonden

Eind 2019 waren de vijf dorpenavonden. We spra-

ken met u over de toekomst: hoe zien de dorpen 

eruit in 2030-2040?

Op www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid vindt u 

verslagen van de avonden en leest u meer over het 

vervolg.

>   Snoeien bomen 
Sinds maandag 13 januari voert de firma van 

Oostrum snoeiwerkzaamheden uit aan de 

bomen in Loosdrecht. Ze zijn gestart op het 

’t Jagerpaadje en werken verder richting de 

Nootweg. Tijdens de snoeiwerkzaamheden 

kunt u enige hinder ondervinden, omdat 

delen van de weg afgesloten zijn of omdat u 

verzocht wordt om uw auto te verplaatsen. 

Indien nodig ontvangt u voorafgaand aan de 

werkzaamheden een brief van de aannemer. 

>   Herdenkingsmonument
Loosdrecht
Op woensdag 22 januari presenteren we in 

het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht) het 

herinrichtingsplan voor het parkje rond het 

herdenkingsmonument aan de Nieuw-Loos-

drechtsedijk. U bent hierbij van harte welkom. 

We starten om 19.30 uur.  Uiteraard is er 

gelegenheid tot het stellen van vragen en kunt 

u suggesties doen.

>   Enquête woningbouw
In december hebben we bijna 700 reacties 

ontvangen op de enquête over mogelijke 

woningbouwlocaties. Bedankt voor de tijd die 

u hierin hebt gestoken! De meest kansrij-

ke suggesties worden toegevoegd aan de 

kansenkaart woningbouw. Hierbij wegen 

we ook mee dat er plekken zijn waar u liever 

geen woningbouw zou zien. Door de grote 

hoeveelheid reacties is het helaas niet mogelijk 

om met iedere opmerking rekening te houden. 

Om speculatie op gronden of panden te 

voorkomen, wordt de uiteindelijke kansenkaart 

in een besloten vergadering aan de gemeente-

raad voorgelegd.

>   Vernieuwde gemeentegids
Uitgeverij Akse Media gaat een vernieuwde 

versie van de gemeentegids uitbrengen 

in Wijdemeren. Het wordt een informatief 

en inspirerend magazine. Instellingen en 

verenigingen die in de laatste gemeentegids 

een redactionele vermelding hadden, worden 

binnenkort benaderd om de juistheid van de 

gegevens te controleren. Wilt u zelf een wijzi-

ging doorgeven of uw vereniging/organisatie 

laten opnemen in het nieuwe magazine? Geef 

dit dan door via redactie@aksemedia.nl 

o.v.v. informatiemagazine Wijdemeren) of bel 

(0223) 67 30 10. Het magazine wordt naar 

verwachting in het tweede kwartaal van 2020 

uitgebracht.

Officiële
bekendmakingen

We vinden het belangrijk dat u in 
een veilige en prettige leefomge-
ving woont. Daarbij hoort een goed 
netwerk voor verkeer en vervoer. 
Daarom werken we aan een mobi-
liteitsplan. Denkt u met ons mee? 
Wat zijn de grootste verkeersknel-
punten in onze kernen?  Welke 
suggesties heeft u om de kernen 
nog veiliger of beter bereikbaar te 
maken? Laat het ons weten!

Op een digitale kaart kunt u tot en met maandag 

3 februari uw ideeën over het verkeer invullen. 

Dit kunnen suggesties of knelpunten zijn voor 

fietsers, wandelaars of gemotoriseerd verkeer. Het 

kan gaan over bestaande wegen, maar het kan 

bijvoorbeeld ook een idee zijn voor een nieuwe 

route of een aangepaste snelheid. De kaart is te 

vinden via www.wijdemeren.nl/mobiliteit.

Knelpuntenkaart
We hopen op veel nieuwe ideeën. Ideeën waar 

we zelf nog niet aan gedacht hebben. Na afloop 

kijken we welke suggesties de meeste kans van 

slagen hebben en wat de grootste knelpunten 

zijn. De suggesties en knelpunten voegen we toe 

aan een knelpuntenkaart waarop ook de ideeën 

van de verkeerskundigen staan. Het totaalbeeld 

van de huidige verkeerssituatie én de verwachte 

ontwikkelingen zijn het vertrekpunt voor het 

maken van het mobiliteitsplan.

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

  Denk mee over verkeer en vervoer! 

#mooiwijdemeren
@jeffsan_photography

De Wijdemeerse gemeenteraad 
start vanaf januari met een inloop-
moment voor inwoners.
Het spreekuur vindt plaats vooraf-
gaand aan de commissievergade-
ringen van de gemeenteraad.

Afgelopen jaar is de raad gestart met een experi-

ment om op een vernieuwende manier te ver-

gaderen. Doel is om inhoudelijker met elkaar het 

debat aan te gaan én om inwoners meer bij de 

besluitvorming in de gemeenteraad te betrekken. 

Meepraten
Vanaf januari wordt gestart met een inloopmo-

ment voorafgaand aan de commissievergaderin-

gen. In deze commissievergaderingen wordt de 

gemeenteraad voorbereid. Juist in deze fase wil 

de raad inwoners uitnodigen om mee te praten. 

De commissies starten daarom vanaf januari met 

(maximaal) een halfuur waarin inwoners, maar 

bijvoorbeeld ook bedrijven, informeel in gesprek 

kunnen met raadsleden en fractieassistenten. Na 

dit halfuur start de reguliere commissievergadering. 

Commissies januari
We nodigen u van harte uit om van deze moge-

lijkheid gebruik te maken. U dient dan op de 

betreffende commissieavond om 20.00 uur 

aanwezig te zijn in het gemeentehuis. Als er geen 

belangstelling is, start de commissievergadering 

eerder. U mag uiteraard ook in gesprek gaan over 

onderwerpen die niet op de agenda staan.

We starten met het inloopmoment bij de volgen-

de commissievergaderingen:

- Commissie Ruimte en Economie,

   29 januari om 20:00 uur

- Commissie Bestuur en Middelen,

   30 januari om 20:00 uur

Meer informatie
De agenda’s van de commissie vindt u op

wijdemeren.raadsinformatie.nl. Voor meer infor-

matie kunt u contact opnemen met de griffie van 

de gemeenteraad via griffier@wijdemeren.nl.

Hier kunt u zich ook aanmelden, maar dit is niet 

noodzakelijk.

Inloopmoment voor commissievergaderingen
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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 adminis-
tratie 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 burgemees-
ter 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 wethou-
ders (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 verzen-
den 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.

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.

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Noordereinde 171: wijzigen bedrijfspand naar drie 

   woningen (30.12.19)

- Zuidereinde 126: wijzigen voorgevel (06.01.20)

Kortenhoef
- Reigerlaan 34: aanleg in- en uitrit (06.01.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 249: vernieuwen beschoeiing 

  en golfbreker (08.01.19)

Nederhorst den Berg
- Vreelandseweg 78: plaatsen dakraam van bijgebouw 

   (01.01.20)

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

U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een 

aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Loodijk 12: uitbreiden keerwand (31.12.19)

Loosdrecht
- Larixlaan 21: vervangen bestaande dakkapel (06.01.20)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 27: restaureren en uitbreiden woning (03.01.20)

- Middenweg 9: vervangen beschoeiing (31.12.19)

- Middenweg 138: verbouwen woning (31.12.19)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn 

van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

Nederhorst den Berg

- Eilandseweg 20: uitbreiden woning (24.12.19)

>  Bestemmingsplannen
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de 

bestemminsplannen:

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264 en

- ‘t Breukeleveensemeentje 7

onherroepelijk zijn geworden.

Er is tegen de vaststellingsbesluiten door de gemeente-
raad geen beroep ingesteld bij de Raad van State.
De plannen kunnen worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Ankeveen
- Carnavalsvereniging “De Schuimlikkers”, carnavalsop-

   tocht De Schuimlikkers, Start op bedrijventerrein

   ‘De Slenk”, d.d. 22 februari (07.01.20)

Kortenhoef
- Stichting De Driedorpenloop, Drie dorpenloop,

   start/finish Zuidsingel 54, d.d. 7 juni 2020 (30.12.19)

Loosdrecht
- Melissen, kermis, terrein aan de Tjalk, van 25 t/m 29 

   maart (8.1.19)

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken 

vanaf vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving). Belanghebben-

den kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. 

Wanneer u dat tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog 

meegewogen worden in de besluitvorming.

>  Collectieve festiviteiten 2020

Het college heeft op 21 november 2019 besloten de 

volgende collectieve festiviteiten voor het kalenderjaar 

2020 aan te wijzen: 

- 26 en 27 april 2020, Koningsnacht en Koningsdag; 

- 5 mei, Bevrijdingsdag; 

   Conform artikel 4:2, lid 9 en 10 van de Algemene 

   Plaatselijke Verordening, worden de volgende voor-

   schriften verbonden aan de collectieve festiviteiten voor 

   het kalenderjaar 2020: - Het geluidsniveau als bedoeld 

   in artikelen 2.17, 2.19A, lid 2 tot en met lid 4 en 2.20 

   van het Activiteitenbesluit Milieubeheer, geldt voor het 

   bebouwde gedeelte van de inrichting en niet voor de 

   buitenruimte van de inrichting. 

- Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid zijn 

   ramen en deuren gesloten, behalve voor het onmiddel-

   lijk doorlaten van personen of goederen. 

Op dit besluit is geen bezwaarprocedure van toepassing

>  Voornemen tot ambtshalve 
uitschrijving

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 van de wet Basis-

registratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht hun 

verhuizing door te geven en op grond van artikel 2.47 van 

de wet BRP verplicht inlichtingen te verstrekken.

Van onderstaande personen hebben wij geen aangifte 

van verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 

van de wet BRP heeft het college van Burgemeester en 

Wethouders het voornemen ambtshalve het adres te 

wijzigen in de Basisregistratie.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen 

tot ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie te 

publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden 

door toezending aan belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

- K. Lukaszonek, geboren 2 maart 1992 wordt per

   6 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend 

- G.J. van Leen, geboren 27 maart 1977 wordt per

   10 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend.

>  Beschikking ambtshalve
uitschrijving uit de brp

Het college van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van 

artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen 

(BRP) besloten is de bijhouding van de persoonslijst van 

onderstaande persoon definitief op te schorten.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht 

geeft de gemeente de mogelijkheid om het besluit tot 

ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie te publi-

ceren als de bekendmaking niet kan geschieden door 

toezending aan belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:

- G. Danielczuk, geboren 7 november 1993 is per

   28 november 2019 uitgeschreven naar Land Onbekend

- L. Worseling, geboren 14 april 1997 is per 28 november 

   2019 uitgeschreven naar Land Onbekend.

Officiële bekendmakingen 15 januari 2020

Bouwen en wonen

Festiviteiten
Persoonsregistratie

Afgelopen maandag zijn de werk-
zaamheden aan de Oud-Loos-
drechtsedijk weer gestart. In de 
komende periode staan er nog drie 
weekendafsluitingen gepland.

Deze week worden de laatste voorbereidingen 

getroffen voor fase 3 (tussen huisnummer 34 en 

18). Vanaf vrijdagavond 17 januari t/m zondag-

avond 19 januari wordt tussen deze huisnummer 

het oude asfalt opgebroken en nieuw asfalt aan-

gebracht. Dit gedeelte van de Oud-Loosdrecht-

sedijk is dan geheel afgesloten voor auto’s en 

fietsers. Bewoners die binnen het werkvak wonen 

kunnen alleen te voet hun woning bereiken. 

Meer weekendafsluitingen
Na dit weekend volgen nog twee weekendafslui-

tingen. Het weekend van vrijdag 31 januari t/m 

zondag 2 februari wordt er gewerkt tussen huis-

nummer 18 en de rotonde met de Molenmeent 

en medio maart wordt de gehele weg tussen de 

rotondes afgesloten voor het aanbrengen van de 

laatste laag asfalt en de belijning. 

KWS app 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand 

van zaken en belangrijk nieuws over deze 

werkzaamheden? Download dan de KWS app in 

de App Store of Play Store. Op kws.nl/app vindt u 

meer informatie over de app.  

Weekendafsluiting Oud-Loosdrechtsedijk



15 jaar weekmarkt Ankeveen
Door en voor het dorp

Door: Anja Lodder
 
ANKEVEEN  
Dat Ankeveen een hech-
te gemeenschap en een 
vriendelijk dorp is blijkt 
wel uit het feit dat ik onder-
weg naar de markt steeds 
gedag wordt gezegd.
 
“De markt is een fijne weke-
lijkse ontmoetingsplek voor 
dorpsgenoten” vertelt Tiny 
Beemsterboer. Als een van de 
oprichters van het eerste uur 
vertelt ze enthousiast over 
de markt: “Eind 2004 sloot de 
kruidenier als laatste winkel in 
ons dorp de deuren. Om toch 
een plek te hebben om elkaar 
te ontmoeten en natuurlijk 
boodschappen te doen, heb-
ben we de koppen bij elkaar 
gestoken en was de markt be-
gin maart 2005 een feit. Het 
is een kleine foodmarkt met 
bloemen, groenten en fruit, 
een kaasboer, bakker, no-
ten en vis en sinds vandaag 
aangevuld met Black Olive, 

een ondernemer met olijven 
en tapenades. Op de eerste 
zaterdag van de maand vind 
je er een schoenmaker, de 
Boektique met ruim boeke-
nassortiment en is er de GAD 
voor afval.”
 
‘DE MARKT IS HEEL 
BELANGRIJK VOOR 
ONS DORP’
 
De markt wordt gerund door 
zo’n 32 vrijwilligers. Het so-
ciale karakter blijkt ook uit 
het drukbezochte koffietentje 
waar men elkaar wekelijks 
spreekt. Hoewel klein en zon-
der subsidie, ontbreekt het 
niet aan leuke initiatieven. Zo 
is er eind april een lentemarkt, 
eind mei een oldtimersmarkt, 
schapen scheren op de eerste 
zaterdag in juli, in augustus 
een kindermarkt en de vrijdag 
voor Kerst de Lichtjesmarkt. 
Tiny zou graag wat extra vrij-
willigers voor een van deze 
projectmarkten willen hebben. 
Info: bruisendankeveen@

gmail.com. Ger Kamer staat 
er met zijn bloemen vanaf 
de allereerste dag: “Een fijne 
sfeer, gezellig en goed voor 
de contacten.” Ook de nieuw-
ste ondernemer El Hosaian 

is enthousiast en hoopt veel 
vaste klanten voor zijn olijven 
en tapenades te werven. De 
markt is elke zaterdag van 
08.00 – 12.30 uur. Een fijne 
markt die ook voor inwoners 

uit omliggende dorpen zeker 
een bezoekje waard is!

 Foto: Enkele vrijwilligers en ondernemers voor het koffietentje

Actie Kerkbalans
REGIO    
Mogelijk ploft de komen-
de week bij u een envelop 
van Actie Kerkbalans op 
de deurmat of wordt deze 
afgegeven.
 
In alle kerken in ons land zijn 
vrijwilligers druk bezig met de 
verspreiding van de informa-
tie over Actie Kerkbalans en 
het ophalen van de toezeg-
gingen. De jaarlijkse Actie 
Kerkbalans is bestemd voor 
de eigen kerkelijke gemeente 
of parochie. Vanzelfsprekend 
hopen de penningmeesters 
weer op een mooi resultaat. 
Alleen dan kunnen we in onze 
gemeente of parochie aan het 
werk blijven zoals dat nu het 
geval is en kunnen we onze 
monumentale kerkgebouwen 
onderhouden.
 
Binnenkort wordt de ant-
woordenvelop weer opge-
haald. Hopelijk hebt u deze 
dan klaar liggen.
 
Alvast hartelijk dank voor uw 
gulle gave!

Scouting   
Klaas Toxopeus
Start nieuwe jaar

KORTENHOEF  
Afgelopen zaterdag 11 ja-
nuari heeft Scouting Klaas 
Toxopeus het de start van 
het nieuwe jaar gevierd. 
Ruim 80 leden en ouders 
waren gekomen voor de 
boerenkoolmaaltijd.
 
Het lokaal van de zeeverken-
ners werd gebruikt als eetzaal 
en was tot de nok gevuld. In 
de openingstoespraak door 
de voorzitter werd met gebruik 
van een youtube filmpje toe-
gelicht dat alle scouting vrij-
willigers een schouderklopje 
verdienen (zoek maar eens in 
youtube naar “true heroes of 
the universe”).
Ook werd er stilgestaan bij de 
hulp die ouders kunnen ge-
ven bij acties als NL Doet (14 
maart) en de Jantje Beton col-
lecte (week van 7 maart).
Het eten werd hierna opge-
diend en er was keuze uit boe-

renkool of zuurkool, beiden 
weer met liefde gemaakt door 
het kookteam. Na het toetje 
nog een paar potjes bingo 
waar leuke prijsjes te winnen 
waren. We kunnen weer van 
start in het nieuwe jaar met 
veel energie en leuke activi-
teiten.
Lijkt scouting je leuk? Kom 
langs op zaterdag ochtend; 
met name bij de welpen is 
nog ruimte voor nieuwe leden. 
Meer informatie over de Klaas 
Toxopeus:
www.klaastoxopeus.nl
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PORSELEINHAVEN
VAN OUD-LOOSDRECHT

www.porseleinhaven.nl

TIJD: VAN 15:00 TOT 16:30 UUR
LOCATIE: KANTOOR VEERMAN MAKELAARS TE LOOSDRECHT
ADRES: OUD LOOSDRECHTSEDIJK 238

NOG ENKELE 
WONINGEN TE KOOP.

 MOMENTEEL 
IN AANBOUW. 

INLOOPDAG 
WINTERBORREL 

ZATERDAG 
18 JANUARI 2020

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

BEWEGEN EN
ONTSPANNEN

Ook als u medische
klachten heeft!

SLENDER YOU STUDIO
KORTENHOEF

Dé andere manier van bewegen!
Winkelcentrum Meenthof
Telefoon 035 – 656 61 13

Bel vandaag nog voor een
afspraak voor een proefsessie

bij Slender You!

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

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

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

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 
Gratis waarde indicatie?

035 - 656 0235

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421

Kevercentrum Kortenhoef 
Uw adres voor APK, Airco

en Onderhoud aan uw auto.
www.kevercentrum.nl

035-69 38 454 

Klassieke auto/motorfiets
gevraagd, roest of lange 
stilstand geen bezwaar.

Tel: 06-52640865

Te Huur: garagebox aan de
Koninginneweg, Kortenhoef

mob: 06 53 504 557

350m bedrijfsruimte, toilet,
kantoor, overheaddeur,
loopdeur, krachtstroom
1250 ex 0294-252090

Goed Nederlands sprekende
Hulp in de huishouding 
gezocht voor 3 uur p.w.
Ankeveen: 0356550305

of 0616092852

Engelse taal leren bijles
mamdouh544@hotmail.com

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 
Gemalen veengrond, menggra-
nulaat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS

molenfonds.nl

NATUUR IN 
NEDERLAND

Geef voor nieuwe 
doorbraken in 
kankeronderzoek.
Ga naar 
kwf.nl/doneer

Geef
mij tijd.
Geef

ij tijd.
Geef



Nederhorst JO15-1 
soepel kampioen

Door: Herman Stuijver
 
NEDERHORST DEN BERG 
Waar bijna alle voetbal-
clubs nog in de winterstop 
verkeerden, speelden de 
jongens tot 15 jaar (met 
één meisje) van VV Neder-
horst afgelopen zaterdag 
een inhaalwedstrijd tegen 
NVC JO15-3. Die ze met 9-2 
versloegen, waardoor ze 
beslag legden op het kam-
pioenschap in de 2e klas-
se. Zaterdag al de eerste 
wedstrijd in de 1e klasse 
tegen het Almeerse AS ‘80.
 
In de kleedkamer vertelt trai-
ner Marco Snel die samen met 
Steven Stijvers en Lars Huus-
sen de technische staf vormt, 

dat de spelers vaak de com-
binatie met tweetallen moe-
ten opzoeken, niet teveel de 
lange bal moeten passen en 
vooral 100% moeten strijden 
voor de winst. Het zit al direct 
mee, want na 5 minuten geeft 
scheidsrechter Peter Wenne-
ker een penalty voor de thuis-
club, die laatste man Edgar 
Visser loepzuiver in de hoek 
plaatst. Voor rust doen de 10 
jongens en dat ene meisje 
ook wat leider Hans Visser en 
de trainer wensen. Er wordt 
hard gewerkt in de snijdende 
kou en vooral veel gescoord. 
Demy Dijkstra doet niet onder 
voor haar mannelijke colle-
ga’s. Dat bewijst ze met een 
fraaie vrije trap die via de on-

derkant lat achter de doellijn 
belandt. Daarna is het de beurt 
aan spits Milan Pool die de 3 
en 4-0 aantekent. Na een half 
uur staat het al 5-0 als Siem 
Dalmulder met een mazzeltje 
via de keeper het doel treft. 
Achterin heerst de technisch 
begaafde Ties Janmaat soe-
verein, maar na rust weten de 
Naarders toch terug te komen 
met twee goals. De Bergers 
gaan echter ook door, met een 
hattrick voor de razendsnel-
le Tyron en een goaltje voor 
Siem. Uiteraard met mooie 
assists van de medespelers. 
De 10 goals halen ze net niet, 
maar de ontlading na afloop 
was groot.

   

S.V. ‘s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND  
VR2 had afgelopen zater-
dag de primeur van de 
eerste officiële wedstrijd 
van 2020. En het ging de 
vrouwen goed af, want ze 
met 0-1 bij De Meer VR4 in 
Amsterdam.
 
Op zondag oefenden het 1e en 
2e elftal tegen twee in hogere 
klassen uitkomende teams. Ze 
verloren beide met dezelfde 
cijfers (2-8) van respectievelijk 
Zeeburgia en PVCV. Het 1e 
speelde evenwel een prima 
eerste helft die eindigde met 
een 2-3 achterstand.

Na rust toonde tweedeklasser 
Zeeburgia zich behendiger en 
doeltreffender.
Wesley Hagen mag zich de 
eerste S.V. ‘s-Graveland Dart-
kampioen noemen. In de fina-
le versloeg hij Paul Kwantes 
en mocht een enorme trofee 
in ontvangst nemen. Het was 
een bijzonder geslaagde eer-
ste editie en van hoog niveau, 
getuige onder andere de hoog-
ste finish (106) van de dag, ge-
gooid door Gerard van Wijk.
 
Komende zaterdag, als de 
winterstop eigenlijk al weer af-
gelopen is, organiseert de win-

naar van afgelopen jaar de 4e 
Winterstopquiz. Een maximaal 
aantal van 17 teams zal hun 
kennis moeten aanspreken 
om te winnen.
 
Twee onderlinge wedstrijden, 
twee vriendschappelijke wed-
strijden en twee teams op 
toernooi. Dat was het jeugd-
programma van afgelopen za-
terdag. Aanstaande zaterdag 
begint voor veel jeugdteams 
de competitie weer met 18 
thuiswedstrijden op zaterdag. 
Zondag hervat het 3e thuis de 
competitie en het 4e en 35+1 
doen dat met een uitwedstrijd.

Drie keer winst voor 
Odis Volleybal
Op naar een sportief 2020!

KORTENHOEF  
Op 4 januari begon Dames 
1 met versterking van Eke 
uit Dames 2 het jaar goed. 
Zij wonnen in Kockengen 
hun derde bekerwedstrijd.
 
De prognose was 3-2 winst, 
maar het lukte DS1 de te-
genstander slechts 1 set te 
gunnen. Twee setstanden tot 
voorbij de 25, dus zeker geen 
eenvoudige pot. Goed team-
work, cruciale blokkeringen 
van Kirsten in de laatste set 
zorgden voor een 26-24 winst, 
na met 18-22 achter te hebben 
gestaan.
 
Dames 2 kwam 10 januari in 
actie. Almere uit, altijd lastig? 
Niet in het geval van Odis 
DS2. Hoewel… DS2 wil ook 
de 2e helft van het seizoen 
de trend van overwinningen 
voortzetten. Goed serveren 
was soms lastig. Eke’s drie-
meter aanvallen boezemde de 
tegenstander angst in. Djonie 
zorgde voor monsterblocks, 

Madelief voor de stabiele ba-
sis en Anoushka had de flow 
bij serveren. Kim en Sjoera 
maakte van uitdagende ballen 
aanvallen. Samen met spel-
verdeler Sietske zorgden zij 
voor een sterke verdediging. 
Met steun van Dennis langs 
de kant, lukte het DS2 de 4-0 
winst te behalen.
 
Odis/Gemini HS1 speelde ook 
uit en begon de tweede helft 
van het seizoen met een ver-
diende 3-1 overwinning. Het 
blijft een geheim of HS1 na de 
wedstrijd in het nieuwe Huis 
van Eemnes braaf in de biblio-
theek heeft gezeten of toch in 
de kantine heeft plaatsgeno-
men voor de evaluatie.
 
Het programma voor komende 
week: vrijdagavond 17 januari 
Recreanten vanaf 20.18 uur 
thuis, DS1 en DS2 uit. Zater-
dag 18 januari 16.00 uur Odis/
Gemini HS1 en MC1 thuis in 
Sporthal De Fuik in Korten-
hoef.

   

CLUB 4711
Uitslag onderlinge competi-
tie Biljartclub 4711
Maandag 6 jan.: J. van Greu-
ningen – Mw. D. Giavarra 2-0, 
M. Zieleman – R. van Huisste-
de 0-2, W. Clements – B. Worp 
2-0
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 9 jan.: M. Verlaan 
– J. Kloosterman 2-0, T. Otten 
– M. v.d. Velden 1-3, P. van ‘t 
Klooster – H. Stalenhoef 3-0
Stand aan kop: M. v.d. Velden 
13-38, P. van ‘t Klooster 13-36, 
M. Verlaan 13-31
Uitslag 4711-maandtoernooi 
koppelklaverjassen
Zaterdag 11 jan.: (bovenste 3 
plaatsen, 16 deelnemers) 1. 
Mw. I. Jager & Mw. R. Schaap 
(5260 pt.), 2. Mw. A. Behnken 

& Dhr. G. v.d. Broek (4881 pt.), 
3. Mw. S. van Greuningen & 
Mw. E. Reniers (4624 pt.)
Eerstvolgende maandtoer-
nooi: zaterdag 8 febr. 2020 
(aanvang 19.30 uur)
Programma + contact
Do. 16 jan. 20.00 uur: BV 
Overmeer – BV De Tram, vr. 
17 jan. 14.30 – 20.30 uur: 
bar open + vrij biljarten, ma. 
20 jan. 19.30 uur: onderlinge 
competitie Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58

 Foto: Nederhorst JO15-1

STEUN DE DIERENBESCHERMING

HELP ONS 
REDDEN
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Nieuwjaarsreceptie brandweer    
‘s-Graveland
Blussend het nieuwe jaar in

KORTENHOEF  
Ook op de eigen nieuw-
jaarsreceptie is een brand-
weerman niet vrij. In een 
huis aan de Herenweg 
was brand ontstaan in 
een spouwmuur. Een deel 
van het achttien-koppige 
‘s-Gravelandse korps kon 
het gevaar snel in de kiem 
smoren maar was gelukkig 
nog net op tijd terug voor 
de feestelijkheden.
 
Familie
Burgemeester Crys Larson 
was ook aanwezig. Zij sprak 
over het lief en leed dat ge-
deeld werd in 2019. Zoals 
tijdens een ernstige brand in 
Muiden en bij meerdere ge-
slaagde reddingsoperaties. 
Dat creëert sterke banden. 
Vriendschappen vormen zich

makkelijk en je hoort veelal 
dat het als familie voelt. Daar 
hoort het thuisfront ook bij. 
Juist de gezinnen komen wel 
eens onder druk te staan door 
de tijdsinvesteringen en de 
noodoproepen. Kleine of grote 
rampen houden geen reke-
ning met verjaardagen, feest-
dagen… of een nieuwjaarsre-
ceptie.
 
‘[…]ONTZETTEND 
VEEL BEWONDERING 
VOOR JULLIE INZET’
 
Onderscheiding
Bij de verdiensten van som-
mige leden werd stil gestaan. 
Zo kreeg Johan Landwaart 
voor 25 jaar tomeloze inzet 
een medaille opgespeld door 
een collega. Vooral zijn ser-
vicegerichtheid, stabiliserende 

invloed en toekomstvisie wer-
den geroemd.
 

Johan en zijn collega’s ontvin-
gen dan ook terecht compli-
menten van Crys Larson: “Ik 

heb ontzettend veel bewonde-
ring voor jullie inzet”, aldus de 
burgemeester.

Een brandende wens
Vader ontvanger lintje via dakraam naar binnen
Door: Niels van der Horst
 
NEDERHORST DEN BERG 
Degenen die afgelopen 
zaterdag rond half vijf bij 
de brandweerpost aan-
kwamen ter gelegenheid 
van de nieuwjaarsrecep-
tie, schrokken misschien 
even. Voor de ingang 
stond een ziekenauto met 
ernaast een oudere man 
op een brancard. Gelukkig 
betrof het een prominente 
gast. Kort daarop werd hij 
vanwege de grootte van de 
brancard op spectaculaire 
wijze met een hoogwerker 
via een raam op de eer-
ste etage naar binnen ge-
bracht.
 
Lintjes
Twee brandweerlieden van 
de post Nederhorst werden 
geëerd met een koninklijke 
onderscheiding. Jasper Pe-
trus kreeg zijn lintje van burge-
meester Larson vanwege 20 

jaar als brandweerman waarin 
hij onder meer duikinstructeur, 
chauffeur, oefenleider en se-
cretaris van de brandweerver-
eniging was. “Heb je nog tijd 
voor andere zaken?” vroeg de 
burgemeester. “Nee” klonk het 
droog en de zaal lachte. Het 
was zijn vader die als grote 

verrassing door het raam naar 
binnen was gebracht, gespon-
sord door Stichting Ambulance 
Wens.
 
‘NEE’, KLONK HET 
DROOG’
 
Willem Hogenberg was het 

tweede lid van het Bergse 
korps dat een koninklijk lintje 
kreeg. Voor de brandweer is 
en/of was hij schipper, redder 
op het water en chauffeur. 
Daarnaast is hij ook vrijwilliger 
bij de IJsclub. “En… vanuit je 
eigen handelsondernemer 
sponsor je ook nog allerlei eve-

nementen”, aldus Crys Lars-
on. Afgesloten werd met een 
aantal promoties waaronder 
de verwelkoming van de eer-
ste vrouw in het korps: Alma 
Hendricks. Daarna kwam een 
diavoorstelling met in vogel-
vlucht alle uitrukmomenten 
van 2019 en vervolgens was 
het smullen geblazen met een 
heerlijk Chinees buffet.

 Foto: Johan Landwaart krijgt medaille/oorkonde

 Foto: Vader Petrus ziet zoon geëerd/ blijdschap bij de familie…

 Foto: Willem Hogenberg



Mouna Laroussi in Theater
De Dillewijn
 
ANKEVEEN  
Met de solovoorstelling 
‘Schijtziek’ wil Mouna 
Laroussi haar publiek een 
kijkje geven in een speci-
fieke periode van haar pri-
véleven.
 
Drie jaar lang heeft ze gele-
den aan de darmziekte Colitis 
Ulcerosa. Een heftige periode 
waarin zij vooral heeft geleerd 
om negatieve aspecten achter 
zich te laten, om vervolgens in 
het positieve te kunnen stap-
pen. Juist door vanuit moge-
lijkheden en kansen te den-
ken, is Mouna in staat geweest 
om positieve verbindingen te 
leggen en heeft zij de vreselij-
ke ziekte achter haar kunnen 
laten.
 
Mouna Laroussi is er heilig 
van overtuigd dat met een 
positieve instelling en daad-

kracht, er een manier kan zijn 
hoe wij in harmonie met elkaar 
samen verder kunnen leven in 
Nederland.
Immers, wanneer mensen 

hun negatieve gedachtes over 
Marokkanen of Moslims aan 
de kant kunnen zetten, dan 
ontstaat er een open houding 
naar deze groep en worden 

er nieuwe ruimtes gecreëerd 
voor gelijkwaardige gesprek-
ken.
Theater de Dillewijn, vrijdag 17 
jan. 2020, aanvang 20.15 u.

Kijk voor het volledige pro-
gramma, kaartverkoop en 
meer info op
www.dedillewijn.nl
 

Benjamin Herman & Friends swing-
en 2020 in
Kunst aan de Dijk Nieuwjaars-
concert
Door: Herman Stuijver
 
KORTENHOEF  
Voor de 3e keer trad saxo-
fonist Benjamin Herman 
op in het Oude Kerkje aan 
de Kortenhoefsedijk, vo-
rige week donderdag met 
z’n muzikale vrienden Mi-
guel Rodriguez op piano, 
drummer Joost Patocka en 
Thomas Pol op contrabas. 
Een swingende start van 
een nieuw decennium.
 
In een uitverkochte kerk geno-
ten ruim 200 bezoekers van 
het concert van ‘de nestor van 
de jazzmuziek’ zoals Benja-
min Herman (50) nogal eens 
betiteld wordt. Herman c.s. 
speelden een dwarsdoorsnee 
van diverse albums, gevari-

eerd en ogenschijnlijk zeer 
gemotiveerd. Het begint al 
mooi met Yakhal Inkomo van 
de Zuid-Afrikaan Winston 
Mankunku, met een tergend 
langzaam intro dat overgaat 
in veelbelovende swing. Direct 
word je meegesleept door de 
warme gloed van Benjamin 
Hermans altsax. Dat ook het 
begeleidend trio tot de top van 
de Nederlandse jazz behoort, 
wordt keer op keer duidelijk.
 
DIT CONCERT BE-
WIJST DAT JAZZ NOG 
LANG NIET DOOD IS
 
Bij elk nummer doet de saxofo-
nist een stapje opzij om ruimte 
te bieden voor fraaie solopar-
tijen. Zo sluit Joost Patocka 
aan met strakke drum-

solo’s. Terwijl de Madrileen 
Miguel Rodriguez, die al jaren 
in Nederland woont, op piano 
bewijst dat hij tot de koplopers 
van de jazzscene behoort. 
Zijn solopartijen zijn van een 
fabelachtig niveau. Ook bas-
sist Thomas van Pol weet van 
wanten, met zijn snarenspel 
als intro op Summertime trekt 
hij alle registers open. Ge-

volgd door adembenemende 
noten op de sax. Dit nummer 
mag dan ‘social suicide’ zijn 
volgens Herman, de zaal zwij-
melt op deze zomerse klan-
ken. Dit concert bewijst dat 
jazz nog lang niet dood is, mits 
zo ontspannen en gepassio-
neerd uitgevoerd als Benjamin 
Herman & Friends.
 

Bach in februari
Op 6 februari bent u welkom 
bij een Bach-concert. Violist 
Noé Inui voert samen met het 
Charimuri-kwartet de Chacon-
ne uit Bachs Partita nr. 2 uit. 
Hij speelt vijf delen met kora-
len, vertolkt door de vier zan-
gers.
 
Zie: www.kunstaandedijk.nl

 Foto: 
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Zin in een lekkere   
boerenkool maaltijd?
WIJDEMEREN  
Het CDA nodigt u van har-
te uit voor het traditione-
le stamppottenbuffet op 
zaterdag 18 januari vanaf 
16.30 uur in de kas van 
Kwekerij Ome Joop, Krom-
me Rade 6 te Kortenhoef.
 
Een altijd gezellig samen-
zijn om op informele manier 
de politiek te bespreken. 
CDA vertegenwoordigers 
van Wijdemeren en provincie 
Noord-Holland zijn aanwezig.
 
Wel even aanmelden bij se-

cretaris@wijdemeren.cda.nl 
of telefonisch bij Jan Verbrug-
gen: 06-53704060

ADVERTORIAL

Winterconcert bij het   
Concert in Tienhoven   
vrijdag 24 januari 2020
Marietta Petkova “emotioneel, intens,    

virtuoos, Petkova ís muziek”

TIENHOVEN   
De van oorsprong Bulgaar-
se Marietta Petkova was 
10 jaar toen zij de Grand 
Prix van de nationale pia-
nocompetitie in Bulgarije 
won, waarna nog vele prij-
zen en onderscheidingen 
volgden.
 
Sinds 1990 woont ze in Neder-
land, waar ze in 1994 – met 
een 10 met onderscheiding 
– afstudeerde aan het Am-
sterdams Conservatorium, bij 
Jan Wijn. Deze zegt in een 
interview: “Marietta Petkova is 
een natuurtalent. Toen ik haar 
voor de eerste keer hoorde 
spelen, dacht ik dat ze in een 
vorig leven al pianist moet zijn 
geweest. Ik had nog nooit ie-

mand gezien met zoveel af-
finiteit met muziek en met de 
piano zelf.”
Marietta geeft concerten in 
heel Europa, de VS en Japan, 
in solorecitals en als solist met 
gerenommeerde orkesten. 
Haar Cd-opnames (die zij al-
tijd live speelt) van met name 

Rachmaninov zijn wereldbe-
roemd.
Marietta Petkova heeft een fe-
nomenaal vermogen mensen 
werkelijk te raken.
 
Voor kaarten zie: www.con-
certtienhoven.nl

   

GooiTV
REGIO    
Vanaf woensdag 15 januari 
2020 zendt GooiTV het vol-
gende programma uit:
 
In TV Magazine wordt on-

der andere stilgestaan bij het 
busongeluk met dodelijke af-
loop in Bussum en de uitrei-
king van de drie Optimisten in 
Wijdemeren. Wimar Jaeger, 
wethouder in Hilversum gaat 

in gesprek met Ruud Bochardt 
over onder andere het econo-
misch beleid in de eerste afle-
vering van Zicht op Hilversum.

   

Rijbewijskeuringen in het Gemeen-
tehuis in Loosdrecht
Wie voor verlenging van het 
rijbewijs een medische keu-
ring moet ondergaan, kan 
daarvoor op woensdag 22 ja-
nuari terecht in het Gemeen-
tehuis Wijdemeren, Rading 
1 te Loosdrecht. Vooraf moet 
wel even een afspraak worden 
gemaakt via 085-0650005. De 

kosten bedragen € 45. Voor rij-
bewijs CDE is € 70 en voor de 
taxipas € 75. U kunt ook online 
zelf een afspraak plannen via 
rijbewijskeuringen.info en res-
pectievelijk € 5 tot € 15 korting 
krijgen. De volgende keuring 
zal zijn op vrijdag 21 februa-
ri. Voor de keuring zijn nodig: 

het keuringsformulier van het 
CBR, een kleine hoeveelheid 
urine, een uitdraai van de apo-
theek (ook als u op dit moment 
geen medicijnen gebruikt) en 
het rijbewijs. Neem ook de bril 
voor auto of tv mee, en als u 
contactlenzen draagt, de ver-
pakking of het recept.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur



vanaf 16 januari 
Kom jij spelen in het Wijdemeerse Studieorkest? - Kortenhoef
Op donderdag 16 januari start een gloednieuw orkest. Het Wijdemeerse studieorkest!
Dit orkest staat open voor alle leerlingen van muziekdocenten uit Wijdemeren ongeacht het instru-
ment of leeftijd. Het orkest start vanaf donderdag 16 januari, elke donderdagavond (muv schoolva-
kanties) van 19.00 uur tot 19.45 uur. Het orkest streeft ernaar om zelfs één of meerdere concerten 
te geven in Wijdemeren. Dirigent van het orkest is Yvonne de Winter. Zij is een zeer ervaren 
en professionele dirigent en is enorm enthousiast. De kosten zijn slechts € 20,- voor het eer-
ste half jaar. Plaats: Muziekgebouw t’ Akkoord, Kwakel 41 in Kortenhoef. Speel jij viool, trompet, 
piano,saxofoon of iets heel anders en lijkt het je leuk om in een echt orkest te spelen. Meld je dan 
nu aan! Want samen muziek maken is het allerleukste wat er is. Daarnaast is het leerzaam en 
bovendien ook nog eens heel gezellig. Info en opgeven kan door het sturen van een mailtje naar: 
wijdemerenmuziek@gmail.com Vermeld dan ook even je naam, welk instrument je bespeelt, wie 
je docent is en hoe lang je al speelt. We horen je graag spelen in het Wijdemeerse Studie orkest.

18 januari 
Afsluiting  ZWO-actie voor Albanië met stamppottenbuffet – Nederhorst den Berg
Op zaterdag 18 januari 2020 wordt onder het genot van een stamppotten buffet bekend gemaakt 
wat de opbrengst is van 2 jaar lang activiteiten organiseren voor dit doel. Hoewel het nog steeds 
nodig is om steun te verlenen aan vooral kinderen en bejaarden in Albanië sluiten we dit project 
af. U bent van harte  uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. De Bergplaats, aan de  Kerkstraat te 
Nederhorst den Berg,  is open vanaf 17.00 uur.  Het buffet begint  om 17.30 uur. Deelname staat 
zoals altijd open voor iedereen. De toegang is gratis. Uiteraard mag u als dank voor de maaltijd 
een donatie achterlaten voor het project. Opgeven kan tot vrijdag 17 januari 2020 bij Anja van Huis-
stede 0294-254083 of Fiep Bouwer 06-40515208. 

19 januari
Optreden Ankeveens 
Havenloos Mannen Koor - 
Ankeveen
Op zondag 19 januari a.s. zal 
het koor weer afmeren in cafe 
het Wapen van Ankeveen. Vanaf 
15.00 uur zullen de nodige zee- 
en meezingliedjes galmen door 
dit gezellige dorpscafé in het hart 
van Ankeveen. Maar het zullen 
niet alleen zeemannen zijn die 
op het podium staan… Naast de 
mannen zal het prachtige vocaal ensemble ESPERANTO dit jaar meevaren! Esperanto is al eerder 
te bewonderen geweest in de Dillewijn in Ankeveen en ook bij dit voorjaarsoptreden zullen zij de no-
dige bekende hits uit hun repertoire laten horen. Kortom: zeemannen en meerminnen samen goed 
voor een mooie zondagmiddag in Ankeveen! Het wapen van Ankeveen is te vinden op het Stichts 
End 41 1244 PK Ankeveen (parkeren op het marktterrein bij de Martinuskerk)

23-26 januari
The Art Fair Gallery McSorley - Naarden
Uitnodiging voor evenement van Gallery McSorley-
Gooilust Naarden, the Art Fair. Gallery McSorley ver-
welkomt graag kunstliefhebbers op de aankomende 
Art Fair van 23 - 26 januari in de Grote Kerk van Naar-
den Vesting. Tijdens deze exclusieve Kunst & Antiek-
beurs wordt al meer dan 20 jaar een grote diversiteit 
aan kwalitatief hoogstaande oude, moderne en heden-
daagse kunst te koop aangeboden. U vindt ons onder 
standnummer 28, met kunst van Aat Veldhoen en Jan 
van Lokhorst (schilders), Jaap Hartman (bronzen) en 
Mari Mészáros (glazen vrouwenfiguren). Er is ruime 
gratis parkeergelegenheid aan de noord- en zuidkant 
van de Vesting en vanaf de parkeergelegenheid wordt 
een gratis pendeldienst aangeboden door Lexus. Zie 

voor meer info en openingstijden: www.naardenartfair.nl

31 januari
Lezing Visserij – Kortenhoef
Op vrijdag 31 januari organiseren de Historische Kring “In de Gloriossa” en stichting “Stalpaert” weer 
een lezing met dit keer als thema “Visserij in Kortenhoef”’
De lezing zal gegeven worden door Krijn Spaan. Krijn Spaan behoeft nauwelijks introductie en is 
bekend van zijn kwekerij maar ook van het schrijven van de serie boekjes over het Moleneind en 
de Kortenhoefsedijk. Krijn zal ons verrassen met mooie verhalen van vroeger. De lezing begint om 
20.00 uur in de Nederlands Hervormde kerk, Noordereinde 14 te ’s-Graveland. Toegang voor leden € 
5,- en niet leden €8,-. Koffie in de pauze is voor iedereen gratis. Na afloop ontvangt u ook een hapje 
en drankje.

16 januai
Programma Parkinson 
Café Laren
Donderdag 16 januari 2020 
wordt aandacht geschonken 
aan RGM bewegingstherapie 
door Ingrid Zalme. We hou-
den ook de Nieuwjaars recep-
tie. Hierna kan men vragen 
stellen. Na afloop weer een 
gezellig samenzijn met een 
drankje. Adres: Amaris The-
odotion Ridderzaal, Werkdro-
ger 1, 1251CM Laren  Toe-
gang: gratis. Aanvang 14.30 
uur. Zaal open om 14.00 uur, 
waar u de informatie-tafel 
van de Parkinson Vereniging 
kunt bezoeken. Koffie en thee 
staan voor u klaar.
www.parkinsoncafelaren.nl

t/m eind januari
Galerie Wijdemeren in 
Wintersferen - 
Loosdrecht-Breukeleveen
Onze jaarlijkse winter-ex-
positie is weer gestart! We 
hebben alle expositieruimtes 
omgetoverd tot een fantas-
tisch winterwonderland. U 
kunt genieten van prachtige 
sneeuw- en ijsgezichten en 
andere fijne winterse tafere-
len. Wij zijn al in de stemming, 
het is bij ons heerlijk warm, 
de open haard staat aan en 
we schenken met liefde een 
kopje koffie of thee voor u in. 
Afbeelding: W.G.F. Jansen, 
Wintergezicht met molen. 

www.galeriewijdemeren.nl
18 januai
EemJazz band in de
Beukenhof - loosdrecht
Zaterdagmiddag 18 januari 
speelt de EemJazz band vanaf 
15 uur in verpleeghuis de Beu-
kenhof in Loosdrecht. Ieder-
een is welkom en de toegang 
is gratis.

19 januai
Gebedsweek -
Nederhorst den Berg
Op zondag 19 januari vieren de 
O.L.V. Hemelvaart Parochie en 
de Protestantse Gemeente Ne-
derhorst den Berg gezamenlijk 
het begin van deze gebeds-
week.  Om 10.00 uur komen 
we bij elkaar  in de Willibrord-
kerk. Na afloop is iedereen van 
harte welkom in de Bergplaats 
om elkaar te ontmoeten rond 
een kopje koffie of thee, soep 
en een broodje.

Elke dinsdag
Filosofische kring in
Het Spieghelhuys -
Nederhorst den Berg
Filosofie kan de mens duide-
lijkheid verschaffen in de hecti-
sche wereld om ons heen.
Er zit meer wijsheid in de men-
sen onder ons dan men denkt.
Wilt u mee filosoferen , dan bent 
van harte welkom, van 14.00 tot 
16.00 uur.
De kosten zijn €5,00 , de koffie 
en thee zijn gratis.

23 januari
Thema-avond Aquathermie 
Ankeveen
Aquathermie is één van de 
warmtebronnen die het aard-
gas gaan vervangen. In Wij-
demeren is veel water, maar 
is dat ook te gebruiken voor 
aquathermie? Geeft dat geen 
schadelijke gevolgen voor de 
beschermde natuur? En hoe 
gaat dat dan met het aanleg-
gen van een warmtenet? We 
willen het allemaal weten en la-
ten ons graag informeren. Hoe 
kunnen we ons als bewoners 
voorbereiden op de energie-
transitie? 
Donderdagavond 23 januari 
19.30-22.00 uur Het Wapen 
van Ankeveen, Stichtse End 41 

Aanleveradres

uitagenda@dunnebier.nl

Organiseert u ook een activiteit of evenement?
Meld deze dan uiterlijk vrijdag om 12 uur aan 
als agendapunt via uitagenda@dunnebier.nl

Kunst a/d vijfde Plas
In-/v���oop �uns� & �n���
��s��u����- / lijs��n���li��

������s n�l���nsch�p / v��z����ing

Op�n: �l�� v�ijd�g �n op �fsp����
H���nw�g 73, B��u��l�v��n

Op�n: �l�� v�ijd�g �n op �fsp����

www.g�l��i�wijd�m���n.nl
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NIEUWSSTER

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

Voor bezichtiging en of meer informatie vernemen wij graag van u via:
Info@opslagVL.nl of via 035-656 3517 

Bedrijfsruimte van 808 m2 op industrieterrein
“de Slenk” te Ankeveen.

Kernen bedrijfsruimte zijn onder meer :
• 8 m. hoog overspanningsvrij

• 2 x overhead + div. loop deuren
• Gevlinderde hoog belasting vloer

• Kantoor + kantine ruimtes incl. voorzieningen
• Ruime bestemming voor bedrijfsvoeringen

• Voldoende buitenruimte naar wens bij te huren
• Pand gelegen op goed bereikbaar afsluitbaar terrein

Van Leeuwen Vastgoed bied p/01-01-’20 te huur aan:

Alle kinderen 
willen groeien.

Ook kinderen met 
een handicap.
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SMS GROEIEN NAAR 4333
€ 3,00 PER BERICHT (EXCL. TELEFOONKOSTEN)www.weekbladwijdemeren.nl


