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NIEUWE POLDER-
PLAS BIEDT KANSEN

WIJDEMEREN STOPT 
MET WIJDEHUIZEN

VAN HET GAS MET 
ANKEVEENSE PLAS?

KOPPELCROSS UITAGENDA
 

Natasja Zak: ‘Leukste 
baan tot nu toe’
Ondernemersmanager Wijdemeren
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Natasja Zak werkt vanaf 
september voor de ge-
meente Wijdemeren als 
ondernemersmanager. 
“Echt, de leukste baan tot 
nu toe”, zegt ze en dat wil 
wat zeggen als je een ruime 
ervaring hebt met diverse 
functies waarin je veel te 
maken hebt met bedrijven. 
De ondernemersmanager 
vervult een brugfunctie 
tussen gemeente en onder-
nemers. De deur van deze 
ambitieuze vrouw staat wa-
genwijd open om kennis te 
komen maken. U kunt haar 
bereiken op: n.zak@wijde-
meren.nl
 

Voorheen werkte mevrouw 
Zak 12 jaar bij de gemeente 
Amsterdam als accountma-
nager ‘bedrijven’, ook was ze 
actief als beleidsmedewerker. 
Voorts had ze contacten met 
het bedrijfsleven als winkel-
straatmanager. “Ik vind het een 
prettige werkomgeving omdat 
je hier korte lijnen hebt. Het 
is gemoedelijk bij een kleine 
gemeente. En ik heb een hele 
diverse baan, in feite ben ik de 
afdeling economische zaken 
als eenmanspost.” Haar func-
tie kent twee componenten. 
Ze is het aanspreekpunt voor 
ondernemers bij vele vragen. 
Daarnaast is het haar taak om 
met een brede blik een visie te 
ontwikkelen op de lokale eco-
nomie in de toekomst.
 

3 topics
Voor 2020 wil ze haar blik 
richten op drie onderwerpen: 
bedrijventerreinen, dienstver-
lening en regionale samen-
werking. Bij een schouw van 
de zes Wijdemeerse bedrij-
venterreinen (Reeweg, Nieuw 
Walden/Machineweg, de 
Boomgaard, Slenk, Zodde en 
Rading) constateerde ze dat 
er sprake is van verrommeling 
van de openbare ruimte en 
er nog weinig initiatieven zijn 
op het gebied van duurzaam-
heid. Ook is het voor bedrij-
ven vrijwel onmogelijk om uit 
te breiden. Daarentegen is de 
bezettingsgraad hoog en doen 
de bedrijven het erg goed, de 
opbrengst per ha. is hoog.
Er zijn veel kwesties die je al-
 

leen samen met de andere 
gemeentes in de regio kunt 
oplossen. Daarom wil Natasja 
Zak vaker overleggen met de 
8 Regio- gemeentes hoe je bij-
voorbeeld gezamenlijk het ves-
tigingsklimaat in de regio kunt 
verbeteren, bijvoorbeeld door 
meer bedrijfskavels te ontwik-
kelen.
 
BEDRIJVENTERREI-
NEN, DIENSTVERLE-
NING EN REGIONALE 
SAMENWERKING
 
De dienstverlening kan nog be-
ter. Dat is een speerpunt voor 
de gemeente Wijdemeren, dus 
ook voor het ondernemersloket 
waar mevrouw Zak voor ver-
antwoordelijk is. “Daarbij wil 
ik de nadruk leggen op betere 
en snellere communicatie. Nu 
hoor ik vaak dat ondernemers 
niets horen. Een aanvraag blijft 
te lang liggen.”
 
Brede visie
Het mooie van haar baan is 

ook dat ze bij veel onderwer-
pen over de grenzen van haar 
domein kan en mag kijken. 
Misschien kan er vanuit een 
ruimtelijk oogpunt ergens geen 
winkel komen, de onderne-
mersmanager kan een impuls 
geven om het toch te realise-
ren, vanuit een economisch 
standpunt. Zo zijn er nog meer 
links met andere onderwerpen. 
Denk aan recreatie, mobiliteit, 
duurzaamheid en woning-
bouw. Wil je meer technisch 
personeel vinden, dan moet 
een bedrijf al snel buiten de re-
gio zoeken, en dan is (OV-)be-
reikbaarheid van groot belang. 
Dat is slechts één voorbeeld.
 
In haar werk zal Natasja Zak 
een balans moeten vinden tus-
sen praktijk en beleid. “Er is nog 
heel veel te doen. Denk aan de 
contacten met Ondernemend 
Wijdemeren, het reclamebe-
leid, de omgevingsvisie. Maar 
ook de winkelgebieden vragen 
aandacht om aan te sluiten bij 
nieuwe ontwikkelingen.”

 Foto: Alphons Nieuwenhuis

Chiropractie Hilversum is gevestigd in Gezondheidscentrum 
Kerkelanden, Kerkelandenlaan 3-L, 1216 RN Hilversum 

Telefoon 035 62 44 633
www.chiropractiehilversum.nl

Rug- en Nekanalyse dagen

Maak vrijblijvend kennis met Chiropractie Hilversum 
om te zien of wij iets voor uw klacht kunnen betekenen.

KOSTELOZE SCREENING OP MAANDAG 3 EN DINSDAG 4 FEBRUARI 
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Elke za. Van 8.00-12.30 uur. Met

Markt in Ankeveen

de 1e za. van de maand extra’s
als de schoenmaker, de Boektique
en het GAD scheidingsstation

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.

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

Automaatje nodig?
Lukt het u in verband met uw mobiliteit niet meer 

om naar persoonlijke contacten, het ziekenhuis
of bijvoorbeeld de kapper te gaan?

Zoekt u niet alleen een taxi maar een praatje
onderweg of begeleiding naar de afspraak?

Dan is Automaatje misschien wat voor u!

• 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

timmerbedrijf
H. van Ruitenbeek
verbouw • onderhoud • keukens •
interieur • ramen • deuren •
kozijnen • ambachtelijk timmerwerk
Middenweg 126A
1394 AN  Nederhorst den Berg
Telefoon 0294 -254683
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Middenweg 126A
1394 AN Nederhorst den Berg
Tel. 0294-25 46 83 / 06-209 78 399
vanruitenbeekherman@gmail.com
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RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 1 februari:  19.00 uur:
 J. Dresmé.

 OLV Hemelvaart
 Zo. 2 februari:  9.30 uur:
 J. Dresmé.

 H. Antonis
 Zo. 2 februari:  9.30 uur:
 W. Balk.

 De Kuijer
 Wo. 5 februari:  11.00 uur:
 J. Dresmé.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 2 februari:  10.00 uur:
 School-kerk-gezinsdienst
 Ds. E.J. van Katwijk.
                          19.00 uur:
 Taizédienst/Comm. vieren.

 De Graankorrel 
 Zo. 2 februari:  10.00 uur:
 Ds. Th. Fossen.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 2 februari:  10.00 uur:
 Ds. K. Hage.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 2 februari:  9.30 uur:
 Ds. J. de Goei.

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 2 februari: 11.15 uur: 
 Geen dienst.

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
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Mobiliteitsplan in de maak
Enquête knelpunten verkeer
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Het drukke verkeer op de 
eeuwenoude doorgaande 
wegen door de zes dorpen 
zorgt voor veel discussie. 
Er zijn al talloze rapporten 
geschreven om de ver-
keerssituaties te verbete-
ren. Nu is Wijdemeren be-
zig met een Mobiliteitsplan 
2045.
 
Verkeerswethouder Joost 
Boermans weet als geen an-
der hoe sterk de beleving is 
als het gaat om de snelheden 
en het aantal auto’s die door 
Wijdemeren razen. “Met een 
mobiliteitsplan kunnen we 
een langetermijnvisie vastleg-
gen op de thema’s verkeer 
en vervoer. Zodat we niet al-
tijd ad hoc hoeven te reage-
ren op drempels, stoplichten 
en zebra’s.” Het plan schetst 
de totale infrastructuur met 
aandacht voor verkeersveilig-

heid en bereikbaarheid voor 
bussen, vrachtauto’s, auto’s, 
fietsers en voetgangers. Ook 
staat er op hoofdlijnen welke 
maatregelen hiervoor nodig 
zijn. “Denk aan de soorten 
wegen, snelheid, parkeren, 
bedrijven, enzovoort”, vervolgt 
Boermans. Het plan vormt de 
leidraad voor investeringen in 
de komende jaren.
 
WIJDEMEREN.NL/  
MOBILITEIT
 
Online enquête
De inwoners uit de dorpen 
kunnen meedenken. Tot en 
met maandag 3 februari kunt u 
in een digitale enquête uw ver-
keersknelpunten, bijvoorbeeld 
een gevaarlijk kruispunt of een 
slechte doorstroming, aan de 
gemeente doorgeven. Er wa-
ren na één week al ruim 400 
Wijdemeerders die mee heb-
ben gedaan. “Laat je niet be-
lemmeren door regels en wet-
ten, maar probeer out of the 

box mee te denken”, moedigt 
Joost Boermans deelnemers 
aan. Het kunnen suggesties of 
knelpunten zijn voor fietsers, 
wandelaars of gemotoriseerd 
verkeer. Het kan gaan over be-

staande wegen, maar het kan 
bijvoorbeeld ook een idee zijn 
voor een nieuwe route of een 
aangepaste snelheid. De idee-
en komen op een knelpunten-
kaart, samen met voorstellen 

van verkeerskundigen. Het 
totaalbeeld is het vertrekpunt 
voor het mobiliteitsplan. De 
enquête vindt u op:  
www.wijdemeren.nl/mobiliteit.

Nieuwe Polderplas biedt kansen
Inloopavond gemeentehuis
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Er was voldoende belang-
stelling op de inloopbijeen-
komst over de Nieuwe Pol-
derplas. Medewerkers van 
de provincie Noord-Hol-
land, gemeente Wijde-
meren, bureau Vollmer 
Partners en wethouder De 
Kloet stonden de bezoe-
kers te woord.
 
Parallel aan de Bloklaan, van-
af de Veendijk tot aan recre-
atiecentrum Mijnden, ligt een 
besloten watergebied dat de 
provincie vorig jaar voor een 
groot deel heeft aangekocht. 
In het Gebiedsakkoord voor 
de Oostelijke Vechtplassen 
is vastgesteld dat er een na-
tuurgebied moet komen voor 
(kwetsbare) vogels als de 
grote karekiet, woudaapje en 
zwarte stern. Het oorspronke-
lijke idee van de aanleg van 
twee natuureilanden bleek niet 

haalbaar, er is te weinig bag-
ger. Op een bijeenkomst op 9 
december jl. werd het project 
geïntroduceerd, waarbij ook 
de recreatieve impulsen wer-
den genoemd.
 
MEN WIL VOORAL DE 
RUST BEHOUDEN
 
Aan de overkant van de 
Bloklaan ligt Fort Spion dat 
in de nabije toekomst meer 
bezoekers wil trekken. Bij het 
opnieuw opbouwen van de 
vroegere Artillerieloods zou 
daar een restaurant kunnen 
komen. Wellicht is een door-
steek met vaarverbinding van-
uit de polderplas mogelijk. Er 
is ook een idee voor 50 par-
keerplekken aan de overkant. 
Ten zuiden van de Bloklaan 
ligt het Trekpad, vanaf de 
Veendijk. Dat is een pad dat 
enig onderhoud zou kunnen 
gebruiken, waardoor het een 
wandelroute zou kunnen wor-
den. Dat ligt gevoelig, omdat 

verschillende eigenaren daar 
een huisje of caravan hebben 
staan. Men wil vooral de rust 
behouden, nu al ervaren di-
verse aanwonenden overlast 
van wandelaars. Een verhar-
ding wordt uitgesloten en als 
er een renovatie met een be-

schoeiing plaatsvindt graag in 
overleg. Landschapsarchitect 
Tom Bullens benadrukte dat 
het gaat om een balans tussen 
natuurontwikkeling met weid-
se uitzichten over de plassen 
en een lichte vorm van recrea-
tie. Het water wordt in ruim 20 

jaar gereinigd van fosfaat. Be-
gin februari is er een werkses-
sie waarin wordt nagedacht 
over mogelijke scenario’s. 
Dan volgt er een inloopbijeen-
komst, waarbij bezoekers een 
reactie kunnen geven op de 
scenario’s.

 Foto: De Klapbrug blijft de gevaarlijkste kruising
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Wijdemeren één procentje
onveiliger
Explosieve stijging woninginbraken

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
In het Veiligheidsbeeld 
staat dat het aantal gere-
gistreerde misdrijven in 
Wijdemeren in 2019 met 
1% is gestegen ten opzich-
te van 2018. In 2018 waren 
er 650 misdrijven, vorig 
jaar 659 (+9). Dan doen de 
zes dorpen het beter dan 
de regio, waar de stijging 
3% was.
 
Cijfers
De percentages zeggen niet 
zoveel, omdat in deze relatief 
kleine gemeente procentue-
le stijgingen en dalingen snel 
groot zijn. De opvallendste 
stijger is de toename van het 
aantal woninginbraken, van 
64 naar 111 (+ 73%). Daar-
mee het hoogste niveau sinds 
2016. Van die inbraken waren 
er 76 geslaagd, 35 bleven bij 
een poging. De opvallend-
ste daler betreft het aantal 
autokraken, van 43 naar 29 
(-33%). Evenals inbraak/dief-
stal bedrijven (-29%), brom-, 
snor-, fietsdiefstal (-29%). Ook 
het aantal meldingen jonge-

renoverlast is in 2019 met 
-38% (van 103 naar 64) ge-
daald. Er werden 59 gevallen 
van geweld gemeld (3 meer), 
waarvan 33 met mishandeling. 
Er was een stijging van 100% 
in de drugshandel, van 4 naar 
8 en het aantal zakkenrollers 
zakte met de helft (van 4 naar 
2). De totale fraude steeg naar 
107, waarvan het merendeel 
ging om online handel (69). 
Het aantal ongevallen op de 
weg liep terug van 165 naar 
139. De overlast van personen 
met verward gedrag was ook 
minder, van 49 naar 46.
 
DE BUIT BESTAAT 
VOORNAMELIJK UIT 
GELD EN SIERADEN
 
Woninginbraken
Het Veiligheidsbeeld zoomt in 
op de inbraken. Het volgende 
valt op: in de periode juni tot 
en met oktober 2019 ziet de 
politie vooral gaatjes boren als 
methode. De buit bestaat voor-
namelijk uit geld en sieraden. 
Het gaat vaak om hoek- en 
vrijstaande (koop)woningen in 
het midden en duurdere seg-
ment. Meestal aan het zicht 

onttrokken, waar inbrekers 
ongestoord hun gang kunnen 
gaan. De stijging is in elk dorp, 
met uitzondering van ‘s-Gra-
veland, zichtbaar. Kortenhoef, 
Loosdrecht en Nederhorst la-
ten de grootste stijgingen zien. 
Er zijn helaas in 2019 geen 
aanhoudingen verricht. Het 
gebied is te groot, de kans dat 
de politie een inbreker op he-
terdaad aanhoudt is daardoor 
klein.
 
Preventie
De politie heeft met 50 wo-
ningscans en twee keer een 
wijkschouw aandacht besteed 
aan het voorkomen van inbra-
ken. Hierbij is gekeken naar 
welke woningen potentieel 
aantrekkelijk zijn voor inbre-
kers en hoe de buitenruimte 
is ingericht. Politie, boa’s en 
studenten attenderen bewo-
ners hierop met tips. I.s.m. met 
de politie stuurt de gemeente 
‘besmettingsbrieven’, waarbij 
men bewoners informeert over 
een inbraak in hun omgeving. 
Zodat omwonenden preven-
tieve maatregelen kunnen ne-
men.

   

Repair Café
LOOSDRECHT  
Op zaterdag 1 februari is er 
van 10.00-13.30 uur weer 
Repair Café bij Bibliotheek 
Gooi en meer vestiging 
Loosdrecht.
 
De slogan van het Repair Café 
is weggooien? Mooi niet! Heeft 
u kapotte huishoudelijke appa-

raten of een blouse waar de 
knoop vanaf is? En lukt het u 
niet zelf om het te herstellen? 
Dan kunt u terecht bij het Re-
pair Café. Onze handige vrij-
willigers kunnen u (kosteloos) 
helpen om bijvoorbeeld uw 
huishoudelijke apparaten of 
kledingstuk te helpen repare-
ren.

In de bibliotheek in Loosdrecht 
is ook een verzamelpunt voor 
lege cartridges en een Jekko. 
Hier kunt u lege batterijen en 
spaarlampen inleveren. En 
kleine elektrische apparaten 
die echt niet meer te repareren 
zijn. Het Repair Café is iedere 
1e zaterdag van de maand.

   

GooiTV
REGIO   
Vanaf woensdag 29 januari 
2020 zendt GooiTV het vol-
gende programma uit:
 
In TV Magazine onder andere 
aandacht voor een massage-
salon en de ludieke actie bij 
de Emmaschool in Bussum. 
De burgemeester van Gooise 
Meren, Han ter Heegde wordt 

geïnterviewd door Yvette de 
Vries. In Zicht op Hilversum 
wordt stilgestaan bij onderwer-
pen die van belang zijn voor 
de bewoners van die gemeen-
te. In In Derde Termijn praat 
Ruud Bochardt met oa Jules 
Dresmé van de Vituskerk in 
Hilversum over de impact van 
rampzalige incidenten op een 
lokale gemeenschap.

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

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:

STEUN DE DIERENBESCHERMING

HELP ONS 
REDDEN

Meld je aan 
op OERRR.nl

IK WIL OERRR

 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
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Expositie Harry van der Duin
Lokale kunst in gemeentehuis
Door: Saskia Luijer
 
LOOSDRECHT  
Woensdag 22 januari open-
de Harry van der Duin zijn 
expositie in het gemeente-
huis van Wijdemeren. Tot 
half april kunnen alle amb-
tenaren er genieten van 
zijn kleurrijke schilderijen 
die de kunstenaar zelf ‘een 
rondje Wijdemeren’ noemt.
 
De bijna 84-jarige kunstschil-
der woont in Hilversum, maar 
heeft sinds klein jochie Loos-
drecht al in zijn hart gesloten. 
Harry zeilde in zijn jonge jaren 
op de Loosdrechtse Plassen 
en kreeg er op 17-jarige leef-
tijd les van Dirk Smorenberg. 
Van hem, en van andere gere-
nommeerde schilders, leerde 
hij de kneepjes van het vak. 
Denk aan kunstenaars als 
Toon Verplak, Jan Sluijters, 
Flip Hamers en Barend van 
Voorden. “Harry van der Duin 
is de nabloei van de Korten-

hoefse School” sprak ambte-
naar Henri Spijkerman bij de 
opening enthousiast.
 
‘DE NABLOEI VAN 
DE KORTENHOEFSE 
SCHOOL’
 
Talentvol
Na de middelbare school volg-
de Harry de grafische univer-
siteit en tekenacademie. Hij 
startte zijn werkzame leven 
in de reclamewereld als gra-
fisch ontwerper en illustrator. 
Daarna ging hij verder als 
zelfstandige. In zijn vrije uren 
kwam zijn kunstenaarstalent 
tot uiting in het schilderen van 
landschappen, stillevens en 
portretten. Een hobby waar hij 
zich na zijn 65e nog meer op 
toe kon leggen. Met veel ple-
zier, maar ook altijd met een 
innerlijke strijd. “Elk schilderij 
is een gevecht” stelde hij la-
chend. “Het is nooit af.”
 
 

Inspiratiebron
De collectie in het gemeente-
huis toont herkenbare beelden 
uit Loosdrecht, Kortenhoef en 
‘s-Graveland. In mooie heldere 

kleuren zie je zeilboten op het 
water, een weiland met koeien 
en typische dorpsgezichten. 
“Ik ben verknocht geraakt aan 
de omgeving” benadrukte Van 

der Duin. “Nog altijd ben ik lid 
van De Vrijbuiter en vaar met 
mijn sloep over de Plassen. 
Het is echt mijn inspiratiebron.”

   

Wijdemeren stopt met Wijdehuizen
Buurtkamer 3D nieuw initiatief
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
B&W hebben in december 
2019 besloten te stoppen 
met de 3 Wijdehuizen. Ze 
waren bedoeld als ontmoe-
tingsruimten. Het doel was 
dat inwoners elkaar opzoe-
ken en elkaar ondersteu-
nen.
 
Dit zijn de plekken van de Wij-
dehuizen: het 3Luik in Loos-
drecht, Veenstaete (Korten-
hoef) en het Sociaal Cultureel 
Centrum in Nederhorst den 
Berg. Het is de Wijdehuizen 
niet gelukt is om voldoende in-
woners te bereiken. Het blijkt 
lastig om activiteiten voor en 
door inwoners te stimuleren. 
Het gemeentebestuur heeft 
besloten om de subsidie bij 
Versa af te bouwen. Tot 1 juli 
ontvangt Versa nog 20.000 
euro. De afbouw vindt in fa-

sen plaats om Versa de tijd te 
geven de urenvermindering 
door te voeren. Het Wijdehuis 
Nederhorst den Berg is per 1 
januari gestopt; in Kortenhoef 
zijn de ontmoetingsgroepen 
per ook 1 januari beëindigd 
(inloop tot 1 juli); in Loosdrecht 
gaan de ontmoetingsgroep en 
de inloop door tot 1 juli. Dit 
jaar wil wethouder Van Rijn 
onderzoeken op welke manier 
ze wel succesvol algemene 
voorzieningen kan realiseren. 
Er zit nog bijna 64.000 in haar 
portemonnee.
 
EEN WIJDEHUIS 
BLIJKT ECHTER GEEN 
GARANTIE DAT MEN-
SEN ELKAAR ONT-
MOETEN
 
Buurtkamer 3D
Margriet Rademaker, frac-
tie-assistent van De Lokale 
Partij, stelde vragen over het 

stopzetten. Daaruit blijkt dat 
de evaluatie is besproken met 
Versa. De wethouder is het 
eens met mevrouw Radema-
ker dat ontmoetingsplekken 
een rol kunnen spelen in de 
bestrijding van eenzaamheid. 
Een Wijdehuis blijkt echter 
geen garantie dat mensen el-

kaar ontmoeten. Mevrouw Van 
Rijn vindt niet dat er sprake 
is van verschraling in Korten-
hoef, omdat er tal van plekken 
zijn om bij elkaar te komen. 
Die worden niet perse door de 
gemeente ondersteund. De 
wethouder weet dat er behoef-
te is aan een buurthuis. Ze is 

in gesprek met de Buurtkamer 
3D. Dat de gemeente beoog-
de panden als De Ossekop 
in ‘s-Graveland en voormalig 
restaurant Solo aan de Ker-
klaan zou bekostigen, acht 
mevrouw Van Rijn uitgesloten. 
Wel wil ze meedenken met de 
stichting Buurtkamer.

 Foto: Kunstenaar Harry van der Duin

 Foto: Opening Wijdehuis K’hoef in 2017
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Trouwring gevonden
ANKEVEEN  
Trouwring gevonden in een 
tuin aan het Stichts End. 
Gegraveerd met de naam 

Lenie en datum december 
1965. Wie weet kunnen we 
iemand blij maken.

Reacties per mail: martinus@
kanparochies.nl of telefonisch 
035-656.12.52.

   

“Gemengd Koor Wijdemeren”
Ingezonden artikel

Aansluitend aan het gedicht 
van Nely v.d. Driesschen in 
deze krant van 15 januari jl. 
waarin de dichteres gewag 
maakt van het feit dat het 
“Gemengd Koor Wijdemeren” 
gaat verdwijnen, het volgen-
de: Jammer genoeg moeten 
wij als bestuur dit bevestigen. 
Het laatste jaar hebben we 
afscheid moeten nemen, door 
andere verplichtingen, ziekte 

of erger, van 14 leden en de 
aanwas van nieuwe leden is 
nul, ondanks wervingsacties.
Dit komt de zangkwaliteiten 
niet ten goede maar ook de 
financiële verplichtingen kun-
nen we straks niet meer nako-
men vandaar ons besluit om te 
stoppen.
 
Lees haar gedicht nog maar 
eens waarin ze treffend zegt 

dat een zeventig jarige traditie 
teloor gaat, maar de herinne-
ring altijd zal voortleven.
Wij danken onze trouwe con-
certbezoekers en komen el-
kaar ongetwijfeld tegen bij 
ander muzikale activiteiten in 
onze dorpen.
 
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur  
“Gemengd Koor Wijdemeren”

   

In plaats van staken:     
open dag werken in het onderwijs
Op de koffie bij de juf of meester

NEDERHORST DEN BERG 
Heb jij al een goed beeld 
van de opleiding die je na 
het eindexamen wilt gaan 
doen? Of ben je nog aan 
het oriënteren? Grijp dan 
deze unieke kans: we wil-
len je graag uitnodigen op 
de Jozefschool op 30 of 
31 januari op onze open 
dagen voor werken in het 
onderwijs.
 

Je hebt waarschijnlijk wel ge-
hoord dat veel scholen op die 
dagen zullen gaan staken. De 
Jozefschool in Nederhorst den 
Berg geeft gewoon les en jij 
mag meelopen met een van 
onze leerkrachten. Wij willen 
iedereen die interesse heeft 
voor ons fantastische beroep 
laten zien wat wij doen en hoe 
leuk en belangrijk ons werk is.
Beide dagen staan de deuren 
wijd open en de koffie & thee 

staat klaar voor iedereen die 
meer informatie wil over ons 
vak. Wij laten graag zien hoe 
een dag in het onderwijs eruit-
ziet. Meld je aan bij Judith van 
Thiel j.vanthiel@atscholen.nl. 
Ook als je vrienden, familie 
of kennissen hebt die dat leuk 
vinden: geef je op en kom ge-
zellig samen. Het team staat 
voor je klaar van 09.00 – 17.00 
uur. Hopelijk tot dan!

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

#REN TEGEN  
KANKER

Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Zoete
kussentjes

met amandelspijs
4 stuks € 1,75

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



Pilates in Kortenhoef

Wijdemeren
informeren

Burgemeester op social 
media

Wist u dat burgemeester Crys Larson ook actief is 

op sociale media?

U kunt haar volgen op:

- Facebook: @burgemeesterwijdemeren

- Instagram: @burgemeesterlarson

- Twitter: @crlarson

> Verkeer en vervoer
Wat zijn de grootste verkeersknelpunten in 

onze kernen? Welke suggesties heeft u om

de kernen nog veiliger of beter bereikbaar te 

maken? We horen het graag. Geef uw sug-

gesties uiterlijk maandag 3 februari door op de 

digitale kaart. De kaart is te vinden via

www.wijdemeren.nl/mobiliteit. De grootste 

knelpunten en suggesties met de meeste kans 

van slagen voegen we toe aan een knelpun-

tenkaart. Deze kaart gebruiken we als input 

voor een nieuw mobiliteitsplan.

>  Spreekuur veiligheid
Woont u in Nederhorst den Berg en heeft u 

vragen of opmerkingen over de veiligheid of 

leefbaarheid in het dorp? Kom dan langs bij het 

spreekuur van wijkagent Dennis van Giessen, 

wijkbrandweerman Nick IJkhout en buitenge-

woon opsporingsambtenaar Erdal Egirgen.

Het spreekuur is iedere laatste woensdag van 

de maand om 14.00 uur in het Sociaal

Centrum aan de Blijkblaan in Nederhorst den 

Berg. We starten op woensdag 29 januari. 

> Bijeenkomst sportakkoord
De gemeente stelt een sportakkoord samen: 

een actieplan dat de toekomst van bewegend 

Wijdemeren mooier maakt. De inhoud van het 

plan wordt gemaakt door sport- en beweeg-

aanbieders in Wijdemeren, onder leiding van 

sportformateur Ine Klosters.

Wilt u als vereniging meedenken? Op vrijdag

31 januari is er een bijeenkomst bij

S.V. ’s-Graveland (Kininelaantje 1). De inloop is 

om 19.00 uur en het duurt tot 21.30 uur.

U kunt ook mailen naar

info@sportakkoordwijdemeren.nl.

> Afsluiting Zuidereinde
In verband met asfalteringswerkzaamheden is 

het Zuidereinde op  maandag 3 februari tussen 

7.00 uur en 17.00 uur afgesloten ter hoogte 

van de J.H. Burgerlaan. Hierdoor is de weg niet 

toegankelijk voor doorgaand verkeer. De om-

leidingsroute gaat via de Kortenhoefsedijk en 

de Leeuwenlaan. Voor fietsers en voetgangers 

blijven het fietspad en voetpad toegankelijk.

Officiële
bekendmakingen

Op 1 januari 2021 treedt de 
Omgevingswet in werking. Deze wet 
bundelt en vervangt 26 wetten die te 
maken hebben met de inrichting van 
de leefomgeving. Een grote veran-
dering; voor de gemeente, maar ook 
voor u als inwoner. Het komende 
jaar bereiden we ons hierop voor.

Het idee achter de Omgevingswet is simpel: één 

wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt 

en moderniseert. Er zijn straks dus geen aparte 

wetten meer voor o.a. bodem, bouwen, geluid, 

infrastructuur, luchtkwaliteit, monumentenzorg, 

natuur en ruimtelijke ordening. In bepaalde 

gevallen mag de gemeente straks regels schrap-

pen, waardoor er in de toekomst minder vaak 

vergunningen aangevraagd hoeven te worden. 

Heeft u wel een vergunning nodig, dan kunt u dit 

in veel gevallen digitaal aanvragen. De bedoeling is 

dat initiatieven uit de samenleving makkelijker en 

sneller gerealiseerd worden. 

Omgevingsvisie
Samen met u als inwoner, maar ook met bedrij-

ven en instellingen maken we in het komende 

jaar een omgevingsvisie. Hierin staat wat voor 

gemeente wij willen zijn en welke ambities we 

hebben op het gebied van de fysieke leefomge-

ving. In de loop van het jaar gaan we hierover in 

gesprek met inwoners, bedrijven en instellingen. 

Omgevingsplan
Een ander element is het omgevingsplan. Hierin 

worden alle regels over de fysieke leefomgeving 

opgenomen. Dit omgevingsplan vervangt de 

verschillende bestemmingsplannen die nu gel-

den. Waar mogelijk zou het omgevingsplan in de 

toekomst globaler en flexibeler moeten worden 

dan de huidige bestemmingsplannen, waardoor 

er meer ruimte komt voor initiatieven. 

Achter de schermen
U merkt het waarschijnlijk niet, maar achter de 

schermen zijn wij al lange tijd druk bezig met de 

invoering van deze nieuwe wet. Via deze ge-

meentepagina brengen we u vanaf nu regelmatig 

op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rond 

de invoering van de Omgevingswet. 

Heeft u vragen of wilt u meedenken? Stuur dan 

een email naar f.denooij@wijdemeren.nl. 

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

29 januari 2020

Kort

  De Omgevingswet komt eraan! 

#mooiwijdemeren
@snake_bonzai 

Maandelijks bezoekt 60+ beweeg-
coach Beppie van de Bunt een 
activiteit om te laten zien wat er 
allemaal mogelijk is in Wijdemeren. 
Deze keer: pilates bij gymnastiek-
vereniging Odis.

“Pilates is gericht op het sterker maken van de buik- 

en rugspieren. Je leert heel bewust en beheerst 

bewegen. Mensen met rugklachten vertellen me 

vaak dat het minder wordt”, vertelt docente 

Monique die de lessen geeft op donderdag.

Lichaam en geest
Pilates zorgt ook voor flexibiliteit en ontspanning 

in lichaam en geest. “De ademhaling is daarbij heel 

belangrijk. Ik geef een rustige les op een matje 

waarin alles stapsgewijs wordt opgepakt en je kunt 

doorgroeien naar de levels 1, 2 en 3.”  

‘Ik voel me als herboren!’
“Pilates zorgt ervoor dat ik niet zo stram en stijf 

wordt. Soepel en flexibel blijven is mijn uitgangspunt. 

Na de les voel ik me als herboren. Het leukste is als 

we nieuwe dingen proberen en blijkt dat we het 

gewoon kunnen!”, vertelt een van de deelnemers.

Neem voor een proefles, informatie over de lessen 

of andere vragen contact op met Beppie van de 

Bunt via 06 315 958 47 of b.vandebunt@inovum.nl. 

60+ Beweegactiviteiten: pilates in Kortenhoef

www.omgevingswetportaal.nl



  
   

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Hollands End 95: bouwen balkons en wijzigen voor-
   gevel woning (10.01.20)
- Stichts End 19: vergroten uitbouw achtergevel (17.01.20)
Kortenhoef
- Oranjeweg 80: plaatsen dakkapel (09.01.20)
- Zwanebloem 34: plaatsen dakkapel (17.01.20)
Loosdrecht
- De Zodde 14: uitbreiden bedrijfspand (13.01.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 39: realiseren dakterras (13.01.20)
- Vermeerlaan 20: plaatsen dakkappelen (19.01.20)
Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: vergroten kozijn (19.01.20)
- Overmeerseweg 86: plaatsen dakkappelen, wijzigen 
   gevel en aanbouw achterzijde (17.01.20)

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

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Breukeleveen
- Herenweg 103: aanbrengen beschoeiing (09.01.20)
’s-Graveland
- Zuidereinde 45: maken uitweg (23.01.20)
Loosdrecht
- ’t Breukeleveense Meentje 8d: bouwen carport (17.01.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 212g: bouwen golfbreker en 
   steiger (20.01.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen boothuis,
   beschoeiing en steiger (15.01.20)
Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 20: uitbreiden woning (17.01.20)
- Eilandseweg 27: restaureren en uitbreiden woning (14.01.20)
- Overmeerseweg 111d: plaatsen dakkapel (14.01.20)

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
- Vreelandseweg 24: plaatsen kozijnen aan voor- en 
   zijkant woning (05.12.19)

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning voor oprichten
woonschip op perceel 
Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a, 
Loosdrecht en ontwerpverkla-
ring van geen bedenkingen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren 
maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing 
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet algeme-
ne bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsver-
gunning te verlenen voor het oprichten van een woonschip 
op het perceel Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a, Loosdrecht. 
Voor deze omgevingsvergunning wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan ‘Correctieve herziening Plassengebied 
Loosdrecht 2013, 
De afwijking betreft het aantal toegestane woonschepen.
 
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende 
onderdelen:

1. het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.10, Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd 
    met het bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1 onder c, Wabo).

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de gemeente-
raad af te geven verklaring van geen bedenkingen.
In de raadsvergadering van 12 december 2019 heeft de 
gemeenteraad besloten om de ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen ter inzage te leggen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en het raads-
besluit ontwerp verklaring van geen bedenkingen liggen 
vanaf 30 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage in 
het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht. 
De stukken zijn digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer 
NL.IMRO.1696.OV27Nld240a2020-on00

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging kan tegen:
- het ontwerpbesluit Omgevingsvergunning een schrif-
   telijke zienswijze worden ingediend bij het college van 
   burgemeester en wethouders, Postbus 190,1230 AD 
   Loosdrecht; 
- het ontwerpbesluit verklaring van geen bedenkingen 
   een zienswijze worden ingediend bij de gemeenteraad 
   van Wijdemeren Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
   U kunt ook een mondelinge zienswijze indienen. 
   Hiervoor kunt u een afspraak maken met de administra-
   tie Fysiek Domein op telefoonnummer (035) 65 59 557.

>  Partiele herziening bestem-
mingsplan Landelijk Gebied 
Noordoost – 2012 - Oud-Loos-
drechtsedijk 30-36, 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 ontwerpbestem-
mingsplan inzake de partiele herziening bestemmingsplan 
Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost – 2012 - Oud-Loos-
drechtsedijk 30-36, Loosdrecht ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Ingevolge het geldende bestemmingsplan Loosdrecht Lan-
delijk Gebied Noordoost- 2012 zijn op genoemde percelen 
vier bedrijfswoningen toegestaan. Drie bedrijfswoningen zijn 
aanwezig en één bedrijfswoning is in het verleden gesloopt 
maar mag weer worden gebouwd. Gevraagd wordt om de 
betreffende bedrijfswoningen te bestemmen voor wonen, 
waardoor op de percelen maximaal vier burgerwoningen 
aanwezig mogen zijn. Het nu geldende bestemmingsplan 
maakt dit niet mogelijk. Om die reden wordt voor de ge-
noemde percelen een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken 
liggen vanaf 30 januari 2020 gedurende zes weken ter 
inzage in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1, Loos-
drecht, bij de administratie van de afdeling Fysiek Domein op 
werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen 
op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer 
NL.IMRO.1696.BP6000Old30362018-on00. 
U kunt deze website ook benaderen via
www.wijdemeren.nl/terinzage.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een 
ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerp-
bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen 
dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Wijde-
meren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling 
naar voren brengen van een zienswijze of het inwinnen van 
informatie kan contact opgenomen worden met de administra-
tie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

>  Bekendmaking wet geluid-
hinder (ontwerpbesluit)
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren maken (gelet op 
artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 110c 
van de Wet geluidhinder) het volgende bekend.
In procedure is het vast te stellen wijzigingsplan Partiële herzie-
ning bestemmingsplan Loosdrecht Landelijk Gebied Noordoost 
– 2012 - Oud-Loosdrechtsedijk 30 - 36, Loosdrecht. Met dit 
wijzigingsplan wordt op deze locatie onder andere de bouw van 
een vervangende woning mogelijk gemaakt op een andere plek 
dan de inmiddels gesloopte woning Oud-Loosdrechtsedijk 36. 

Het plan
Het plangebied bevindt zich binnen de wettelijke geluids-
zone van de Oud-Loosdrechtsedijk. De beoogde woning 
zal vanwege het verkeer op de Oud-Loosdrechtsedijk een 
hogere geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeurs-
grenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale 
ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Burgemeester 
en wethouders hebben overeenkomstig artikel 83 en 110a 
Wet geluidhinder besloten in ontwerp voor deze woning 
hogere waarden vast te stellen. 

Ter inzage 
Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken liggen, samen 
met het ontwerp-bestemmingsplan, vanaf 30 januari 2020 
gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien 
in het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht, 
bij de administratie van de afdeling Fysiek Domein op 
werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur. Het ontwerp-besluit en 
de daarbij behorende stukken zijn digitaal te raadplegen via 
www.wijdemeren.nl/terinzage.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de ter inzage legging 
gemotiveerde zienswijzen schriftelijk bij ons college inbren-
gen. Een schriftelijke zienswijze moet worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders van Wijdemeren, 
Postbus 190, 1230 AD,  Loosdrecht. Ook kunt u een monde-
linge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de behandelend ambtenaar, de heer F. Lieste van de 
afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. 

Beroep
Alléén degenen die zienswijzen hebben ingebracht, zoals 
hierboven beschreven, en belanghebbend zijn kunnen te 
zijner tijd, naar aanleiding van het definitieve besluit tot het 
verlenen van de hogere waarden, beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Stichting Bevolkingsonderzoek midden-west, ideële 
   standplaats bevolkingsonderzoek, op het parkeerterrein 
   van Laan van Eikenrode t.h.v. 49, 16 maart t/m 30 april 
   (16.01.20)

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

>  Kennisgeving incidentele 
festiviteiten
’s-Graveland
- Bistro De Garde, 1e KIF muziek, Zuidereinde 208,
   d.d. 8 februari (22.01.20)
Loosdrecht
- Bar-Bistro ’t Bruggetje, 2e KIF muziek, Oud-Loosdrecht-

   sedijk 52, d.d. 14 februari (21.01.20)
- Hilversumsche Mixed Hockey Club, 1e KIF muziek,
   ‘t Jagerspaadje 24, d.d. 1 februari (22.01.20)

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, collecte 
   Anjeractie, gemeente Wijdemeren, van 24 t/m 30 mei 
   (22.01.20)
Nederhorst den Berg
- Stichting Muziekkapellen, optreden orkesten in de 
   Muziektent, muziektent Voorstraat, d.d. 27 juni (14.1.20)

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Nederhorst den Berg

- In de Gloriosa Historische Kring Ankeveen, ‘s-Graveland 

   en Kortenhoef, Historische Kring Loosdrecht en Histori-

   sche Kring Nederhorst den Berg, tentoonstelling “75 jaar 

   bevrijding Wijdemeren”, Slotlaan 4, 2 t/m 5 mei (20.01.20) 

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken vanaf 

vandaag inzien in het gemeentehuis (bij Team Vergunningen, 

Toezicht en Handhaving). Belanghebbenden kunnen even-

tuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig 

doet, kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in 

de besluitvorming.

Wijdemeren
informeren

29 januari 2020
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Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Overig

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.
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Van het gas met Ankeveense plas?
ANKEVEEN  
Ruim dertig bewoners wa-
ren aanwezig bij de eerste 
avond in het Wapen van 
Ankeveen om de stappen 
naar aardgasvrij te verken-
nen. Kunnen we in de toe-
komst warmte halen uit de 
Ankeveense plas?
 
De Energiecoöperatie had drie 
sprekers uitgenodigd, die op 
een eenvoudige manier inge-
wikkelde zaken wisten toe te 
lichten. In essentie draait aard-
gasvrij om vijf thema’s: warm-
tebronnen, het warmtenet, 
warmtepompen, geïsoleerde 
huizen en betrokken bewo-
ners. Waternet legde uit hoe 
we in de zomer warmte uit het 
water kunnen halen, kunnen 
opslaan in de grond en in de 
winter kunnen gebruiken voor 
onze huizen. Liander schetste 
een beeld van Ankeveen, de 
leeftijd van de huizen en de 
mogelijkheden om straks zon-
der gas te wonen. De energie-
coach vertelde over de isolatie 
van onze huizen wat bij alles 
toch de eerste stap is. 5 febru-

ari start de Energiecoöperatie 
een collectieve inkoopactie 
voor isolatie.
 
De Ankeveense plas is een 
warmtebron, waarbij we zeker 
willen weten dat warmte uit de 
plas geen negatieve gevolgen 
heeft voor onze beschermde 
natuur. Binnenkort zitten we 
met de ecologen van Natuur-
monumenten en Waternet 
om de tafel om dat nader te 
onderzoeken. Volgende be-
wonersbijeenkomst (12 febru-
ari) kijken we ook nog naar 
andere warmtebronnen zoals 
de waterzuivering en het riool. 
Interessant is dat in 2021 het 
riool van Ankeveen vervangen 
moet worden. Kunnen we dat 
combineren met de aanleg 
van een warmtenet? En wie 
wordt dan eigenaar van het 
warmtenet? Ankeveen is ge-
wend om krachten te bunde-
len. Is een eigen warmtenet 
van de bewoners van Anke-
veen een optie? Samen met 
de gemeente onderzoeken we 
de mogelijkheid om dit traject 
voor Ankeveen vorm te geven 

met subsidie van Binnenland-
se Zaken. Daarover ook meer 
in de volgende bijeenkomsten.
 
Schrijf vast in je agenda: 12 
februari en 17 maart 19.30 uur 

in het Wapen van Ankeveen. 
Voor informatie en aanmel-
ding: ecwijdemeren.nl
 
Mogen we ook gebruik maken 
van jouw deskundigheid en 

betrokkenheid? Mail dan naar 
info@ecwijdemeren.nl of bel 
06-12395394 (contactpersoon 
Anne-Marie Poorthuis).
 
 

Voorlezen is belangrijk
Wethouder Klink op school
ANKEVEEN  
In het kader van de Natio-
nale Voorleesdagen van 22 
januari – 1 februari kwam 
Wethouder Jan Klink voor-
lezen op de Ankeveense 
Joseph Lokinschool.
 
Een kleinschalige, prachtig 
gelegen basisschool met een 
gemoedelijke sfeer en veel 
activiteiten. Klink werd harte-
lijk verwelkomd door directeur 
Géry Keizer en naar het lokaal 
gebracht van de gecombineer-
de groep 3 en 4 waar juffen 
Mariska en Marlies met de 
kinderen al zaten te wachten. 
Het voorlezen kon niet meteen 
beginnen want de wethouder 
werd aan een klein kruisver-
hoor onderworpen: zo weten 
we dat hij 34 jaar is, 1.90 lang 
en door de griep 4 kilo is afge-
vallen met Kerst. Ook heeft hij 
2 dochters van 1 en 2 jaar die 
hij regelmatig voorleest.
Nadat bijna alle vragen waren 
beantwoord werd het prenten-

boek ‘Moppereend’ voorgele-
zen. Een groep jeugdbibliothe-
carissen heeft een Top Tien uit 
2018 samengesteld en hieruit 
dit boek als nationaal voorlees-
boek gekozen.
 
‘IEDEREEN MOPPERT 
WEL EENS’
 
Een goed verhaal met mooie 
illustraties en ruimte voor in-
teractie met de kinderen. Het 
verhaal gaat over een eend die 
erg moppert, steeds chagrijni-
ger wordt en een zwarte don-
derwolk boven zijn hoofd heeft 
hangen. Hij steekt hiermee alle 
andere dieren aan waardoor 
de wolk ‘megantisch’ wordt. De 
wolk barst los in regen waar-
na eend en alle dieren vrolijk 
worden en in de plassen gaan 
dansen waarna een regen-
boog verschijnt. Conclusie: 
ooit komt er een einde aan. 
Jan Klink vroeg de kinderen of 
zij ook wel eens mopperen en 
een donderwolkje hebben die 

dan weer weg gaat. De kinde-
ren hadden het verhaal goed 
begrepen want meteen gingen 

vingers omhoog en werden 
voorbeelden gegeven waar zij 
na gemopper vrolijk van wer-

den zoals bijvoorbeeld voet-
ballen en dansen. Een fijn en 
gezellig voorleesuurtje.

 Foto: ‘Voorleesmeester’ Jan Klink met groep 3 en 4
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 CLUB 4711

Uitslag + stand onderlinge 
competitie Biljartclub 4711
 
Maandag 20 jan.: M. Zieleman 
– B. Worp 0-3, W. Clements – 
Mw. T. Bos 3-0, J. van Greu-
ningen – R. van Huisstede 3-0
 
Stand aan kop: W. Clements 
2-7, J. van Greuningen 2-6, 
R. van Huisstede 2-4, B. Worp 
2-4
 
Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
 
Donderdag 23 jan.: J. Kloos-
terman – T. Otten 0-2, P. van ‘t 
Klooster – M. v.d. Velden 0-3, 
H. Stalenhoef – M. Verlaan 3-0
 
Stand aan kop: M. v.d. Velden 
14-41, P. van ‘t Klooster 14-36, 
M. Verlaan 14-32
 
Programma + contact
Donderdag 30 jan. 19.30 
uur: onderlinge competitie 
BV Overmeer, vrijdag 31 jan. 
14.30 – 20.30 uur: bar open 
+ vrij biljarten, vrijdag 31 jan. 
20.00 uur: BV Geinburgia – BV 
Overmeer, maandag 3 febr. 
19.30 uur: onderlinge compe-
titie Biljartclub 4711
 
Contact: 06.20.40.80.58

Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

Middels deze berichtgeving willen wij iedereen
bedanken voor het medeleven voor en na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze geweldige (schoon)moeder en

zorgzame oma

Cocky Voshaart

Alle fijne bezoekjes, oneindig veel bloemen, ontelbare kaarten
en lieve telefoontjes hebben Cocky tijdens het ziekbed

heel erg goed gedaan.
Daarnaast hebben die vele blijken van medeleven

ook na haar overlijden ons enorm gesteund,
daar zijn wij iedereen erg dankbaar voor.

Ook willen wij huisartspraktijk Overmeer en
Verpleegkundige Lana Zorg hartelijk bedanken voor

de professionele hulp en lieve zorg.

Paul
Edward en Angélique

Wilco en Madelon
en kleinkinderen

Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, 
geven wij kennis van het overlijden van mijn lieve man, 

onze vader, schoonvader en opa

Johannes Franciscus Dillema
Joop

 * Groningen, 13 april 1934 † Hilversum, 24 januari 2020

Echtgenoot van Thea Dillema-Westra

Thea Dillema-Westra  
Clazina  
Alex en Ansje  
Sylvia en Hans  
Astrid en Mark  
en kleinkinderen

  
Correspondentieadres:
Monuta De Jager, t.a.v. familie Dillema
Nieuwe Hilversumseweg 59, 1406 TR Bussum
   
Joop verblijft de komende dagen in het uitvaartcentrum van 
Monuta De Jager, Nieuwe Hilversumseweg 59 te Bussum, 
alwaar geen bezoek.
   
Op vrijdag 31 januari om 11.00 uur vindt de afscheidsplechtigheid 
plaats in de H. Antonius van Padua Kerk, Kerklaan 26 te 
Kortenhoef.
   
Aansluitend zullen wij bij SV ’s-Graveland, Kininelaantje 1 te 
’s-Graveland Joop een laatste groet brengen en hem uitzwaaien 
bij aanvang van zijn laatste reis naar het crematorium.
   
Daarna is er in de kantine gelegenheid tot condoleren.

FAMILIEBERICHTEN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus
0626252434

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

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand
loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

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

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421

Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp

06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

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.

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Ben jij DE gezochte hulp?
Voor schoonhouden groot 
huis,wassen,strijken ed.
minimaal 20 uur/week, 

17 EUR/uur bel0653711439

Engelse taal leren bijles
mamdouh544@hotmail.com

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444

Garagebox te huur 
gelegen bij Herenweg 94
voor info 06-53395693

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

035 - 656 0235

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS

molenfonds.nl

GA NAAR  
RENTEGENKANKER.NL

WAAR REN
JIJ MEE?
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Koppelcross onder perfecte     
omstandigheden
Kortenhoevers Knip en Ehlert weer op podium
Door: Patrick Schaap
 
‘S- GRAVELAND  
Wie dacht aan modder 
deze Koppelcross, kwam 
bedrogen uit. Het veld lag 
er droog en snel bij en dat 
is niet zoals ze dat de laat-
ste jaren bij GWC de Ade-
laar gewend waren. Bij een 
echte veldrit hoort een vie-
ze ondergrond van modder 
en wielrenners die van top 
tot teen onder de bagger 
zitten. De realiteit was an-
ders. Onder het genot van 
een zonnetje werd de Kop-
pelcross afgelopen zondag 
gehouden. De traditionele 
afsluiting van het veldrit-
seizoen waar veel renners 
uit Midden-Nederland ko-
men om de wedstrijd te rij-
den.
 

Er wordt gereden in koppels 
van 40- en 40+ renners. Na de 
start door de ‘jonkies’ nemen 
na één ronde de ‘oudjes’ het 
over. En ga zo maar door. De 
start van de 38 ‘jonkies’ verliep 
zonder mankementen en het 
waren de favorieten die hun 
neus aan het venster lieten 
zien. Al snel werd het kaf van 
het koren gescheiden en werd 
er flink geduelleerd om de bo-
venste plekken Waaronder 
Marco Ehlert en Raimon Knip. 
Zij reden gestaag hun rond-
jes en streden fel met Bart de 
Veer en Jauco Hartveldt voor 
de podiumplekken. Echter, er 
was er één koppel dat met kop 
en schouders boven de rest 
uitstak. Tommy Oude Elferink, 
die in meerdere nationale veld-
ritten het podium beklom en 
Wilfred Veldkamp met uitsla-
gen die parallel lopen aan die 

van zijn jongere koppelmaat, 
wonnen de Koppelcross.
Tweede werden de jonge Bart 
de Veer en Jauco Hartveldt. 
Het podium werd gecomple-

teerd door de Kortenhoevers 
Marco Ehlert en Raimon Knip. 
Na afloop kregen alle renners 
die meededen in het clubhuis 
van GWC de Adelaar een me-

daille en werden de podium-
klanten extra in het zonnetje 
gezet door middel van een 
beker. Het was een geslaagd 
evenement.

 Foto: De nrs. 1, 2 en 3 gehuldigd

Grootse ambities voor de Oostelijk 
Vechtplassen gewenst?
Ingezonden artikel
Het bouwstenenrapport van 
bureau Vrolijks voor de officië-
le M.E.R. verzamelt niet alleen 
gegevens over de effecten van 
een nieuwe vaarverbinding. 
De opstellers bepleiten grote 
plannen voor de ontwikkeling 
van het watersporttoerisme. 
Het gebied zou “hèt instap-
gebied voor de (internationa-
le) watersport” moeten wor-
den. Met beschrijvingen als: 
“de buitenlandse toerist als 
kansmarkt” en “de combinatie 
met Amsterdam als trekker en 
het Hollandse groene natuur-
landschap als decor spreekt 
internationaal aan en sluit 
aan op de spreidingsfilosofie 
voor het Amsterdams toeris-
me” wordt dit duidelijk geïllus-
treerd.
 
Welk soort toeristen of wa-
tersporters de schrijvers voor 

ogen hebben wordt niet ver-
meld. Loosdrecht misschien 
als het nieuwe “Giethoorn aan 
de Vecht”? Om een idee te 
schetsen van de mogelijkhe-
den beschrijven de opstellers 
een aantal zg. “nieuwe pro-
duct-markt combinaties”. Twee 
voorbeelden uit het rapport:
 
Floating tent
“Drijvende accommodatie aan 
de rand van de natuur, alleen 
te bereiken met de sloep. De 
plassen en de natuur zijn je 
recreatie, 4 dagen, iedere dag 
varen, zoeken van variatie 
tussen openheid en gebor-
genheid van het landschap, 
tochten van 2 tot 3 uur varen, 
met voldoende tijd voor ter-
ras, lunch en boodschappen” 
Opmerking: terrassen aan het 
water zijn er momenteel nau-
welijks in het gebied en de 

dichtstbijzijnde supermarkten 
in Loosdrecht en Kortenhoef 
liggen kilometers van het vaar-
water.
 
Loosdrecht Paradise
“Luxe chalet op ruime kavel 
met mooie tuin en eigen sloep, 
verhuur via AirBnB, genieten 
van het water en het terras, 
uitvalsbasis, met de boot naar 
het café of restaurant, de keu-
ken blijkt overbodig”
 
Teksten als deze zouden beter 
passen in een wervende folder 
van een projectontwikkelaar 
dan in een bouwstenenrap-
port voor een onafhankelijk 
M.E.R. En waar deze prach-
tige locaties gepland zouden 
moeten worden? Onduidelijk. 
Misschien in de beschermde 
rietkragen van de Vuntus, of 
de Wijde Blik? Ook volstrekt 

onduidelijk is waarom hiervoor 
een nieuwe vaarverbinding 
nodig is.
Uiteraard zijn bovenstaande 
citaten bespiegelingen, maar 
ze spreken boekdelen over 
de ambities die er gekoesterd 
worden. Ambities waarin de 
bewoners van het gebied op 
geen enkele wijze zijn gekend. 
Het Gebiedsakkoord is opge-
steld door 27 maatschappe-
lijke- en overheidsinstellingen 
zonder enige inbreng van de 
bewoners van het Vechtplas-

sen gebied.
Belangrijk is nu dat overheid 
en bewoners gaan vaststel-
len: Welke vorm van toerisme 
willen we in dit gebied? Welke 
ontwikkeling is mogelijk zon-
der aantasting van de aanwe-
zige landschapswaarden.
Onbezonnen ontwikkeling van 
toerisme, zoals elders in het 
land, hebben geleerd dat toe-
risme soms meer beschadigt 
dan het opbrengt.
 
Tineke de Zeeuw

NATUUR IN 
NEDERLAND
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Open huis kantoorpand Inovum
Centraal bureau maakt plaats voor nieuwbouw
LOOSDRECHT  
Vanaf januari 2020 is het 
centrale bureau van Ino-
vum gevestigd aan de Lin-
delaan 101c in Loosdrecht. 
Voorheen werkte het kan-
toorpersoneel van Inovum 
vanuit een locatie naast de 
Beukenhof. Met de verhui-
zing wordt plaatsgemaakt 
voor de nieuwbouw van 
de Beukenhof. Het nieuwe 
kantoor zit op deze plaats 
centraal tussen de locaties 
en thuiszorgteams.
 
De locatie biedt een nieuwe 
werkplek aan het kantoorper-
soneel, dat het primair proces 
van Inovum ondersteunt. Het 
centrale bureau is een plaats 
voor alle Inovum-medewer-
kers om elkaar te ontmoeten 
en te spreken. Het pand is 
licht, luchtig en transparant en 
weerspiegelt daarmee waar-
den waar Inovum aan hecht.
Op donderdag 30 januari van 

14.00 uur tot 17.00 uur is er 
de mogelijkheid om het nieu-

we kantoorpand te bekijken en 
kennis te maken met mede-

werkers van Inovum.

Kom werken bij Thuiszorg Inovum
In de thuiszorg maak jij het verschil in het leven van cliënten. Het ene moment verzorg je een wond, 
daarna bied je een luisterend oor tijdens een kop koffie. Schakelen tussen arts, cliënt en familie 
zorgt voor dynamiek. Past dat bij jou? Reageer dan of kom langs op onze kennismakingsborrel.

Bij Inovum (Hilversum en Wijdemeren) werk je in een vooruitstrevende organisatie met korte 
lijnen in informele sfeer. Je krijgt allerlei mogelijkheden om door te groeien. Je uren bepalen  
we in overleg. 

Benieuwd? Kijk op inovumwerkt.nl of neem contact op met recruiter Marianne Horst.

          035 – 588 84 32                                    m.horst@inovum.nl@ 

?

• Hulp in het huishouden
• (Wijk)verpleegkundigen
• Verzorgende IG

• Helpende+
• Oproepkrachten
• ZZP’ers voor de flexpool

Word jij 
deel van ons 
thuiszorgteam?

Vacatures

 Foto: Nieuw pand Inovum 
aan de Lindenlaan 101c in 

Loosdrecht
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S.V. ‘s-Graveland nieuws
‘S – GRAVELAND  
Eind vorige week bereikte 
ons het droevige bericht 
dat ons Lid van Verdienste, 
Joop Dillema, is overleden. 
Tijdens zijn 60-jarige lid-
maatschap heeft hij zich in 
verschillende functies inge-
zet voor onze vereniging.
 
Een bijzonder clubmens is van 
ons heengegaan. Voorafgaand 
aan de uitwedstrijd tegen Zwa-
luwen Utrecht is een minuut 
stilte gehouden en werd met 
rouwbanden gespeeld. Op 
onze site is een In Memoriam 
te lezen.
 
De wedstrijd van het eerste 
ging met 7-0 verloren. Gevol-

gen voor de stand op de rang-
lijst had dat niet, omdat behal-
ve dan de directe tegenstander 
alle andere ploegen onder 
‘s-Graveland ook verloren. Het 
2e speelde met 1-1 gelijk tegen 
Focus 2 en het schoot daar-
mee weinig op qua positie in de 
stand. Het 3e bleef in het spoor 
van de koplopers met een 1-5 
overwinning bij Buitenboys 7. 
Er waren puntendelingen voor 
het 4e (1-1) en 35+1, dat na een 
5-2 achterstand terugkwam tot 
5-5. 35+2 won overtuigend van 
AFC Nautilus met 4-7.
 
De drie teams van JO19-1 
presteerden prima afgelopen 
zaterdag. JO19-1 had op basis 
van de tweede helft een punt 

verdiend, maar kon een 0-2 
achterstand tegen VVIJ JO19-
1 slechts met een doelpunt 
verkleinen tot 1-2. JO19-2 hield 
knap Olympia JO19-2 van het 
lijf en won met 2-1 en winnen 
deed het ook JO19-3, uit bij 
Kampong JO19-5 met 1-5.
 
VR1 liep enige averij op door 
net als vorige week gelijk te 
spelen: 0-0 tegen Odysseus 
VR4. VR2 zette haar opmars 
voort met een 5-1 overwinning 
op Altius VR2.
 
Blijf op de hoogte van onze via 
de diverse social media, check 
om te beginnen onze site en 
klik verder op de social media 
buttons.

   

VV Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG 
Het is de Bergers net niet 
gelukt om een punt mee te 
nemen uit Amsterdam bij 
New West United (NWU).
 
De roodgelen verloren met 
2-1. Nederhorst was technisch 
minder vaardig dan de handi-
ge spelers van de thuisploeg, 
maar stelde daar een enorme 
werklust tegenover en nam 
brutaal na 17 minuten de lei-
ding. Job van Wijk schoot de 
terecht toegekende strafschop 
in tweeën raak. Nog voor rust 
herstelde NWU de stand door 
tweemaal doel te treffen. Zeker 
in de laatste 10 minuten van het 
duel verdiende de hardwerken-

de ploeg meer. Eerst een afge-
keurde goal van Rijk Bruins en 
nog goede kansen voor Ismael 
Akchich en Thijmen Sibbing 
vonden niet het net. Volgende 
week mag Nederhorst thuis 
om 14.00 uur aantreden tegen 
Zwaluwen Utrecht. Nederhorst 
-2 hoefde niet het veld in omdat 
de tegenstander niet voldoen-
de mensen op de been kon 
brengen. Nederhorst- 4 ging in 
Almere op bezoek bij Waterwijk 
en pakte een fraaie 0-4 over-
winning. De vrouwen 18+ be-
haalde voor het eerst een grote 
overwinning. Tegenstander 
Nautilus werd met maar liefst 
een 8-0 score teruggestuurd 
naar Amstelveen. Na het eer-

dere 2-2 gelijke spel tegen Nita 
een uitstekende start voor de 
dames in het jaar 2020.
Bij de jeugd waren er wisse-
lende resultaten. De MO19-1 
konden weinig inbrengen en 
verloren met 9-0 bij FC Alme-
re. De JO17-1 wonnen in een 
spannend duel met 2-1 van 
Argon daar waar de JO17-2 
met SDO JO17-2 een te sterke 
tegenstander troffen. Ook de 
JO15-1 deden het goed. Na de 
kleine nederlaag van verleden 
week werd nu Waterwijk met 
3-1 verslagen. JO15-2 verloor 
nipt met 3-2 in Heemstede van 
HBC. De MO15 moesten de 
winst aan Victoria laten.

   

ASV ‘65 Nieuws
ANKEVEEN  
In Ankeveen stond het na 
1 minuut al 0-1 voor HMS. 
ASV ‘65, wakker geschud, 
ging combineren en was 
voetballend de Utrechters 
de baas.
 
Stefan van Grieken had de 1-1 
op zijn schoen, maar zijn schot 
werd op het laatste moment ge-
blokt door een verdediger. In de 
27ste minuut gaf Prince Decker 
twee man het nakijken en ging 
alleen op de goalie afging. Hij 
had zelf kunnen schieten, maar 
zag de behendige centrum-
spits Joel Wielzen er beter voor 
staan, maar helaas werd deze 

100% kans niet verzilverd. Het 
was om moedeloos van te wor-
den, maar men kreeg de bal 
niet tussen de palen en moet 
ook gezegd worden dat HMS 
een prima goalie had. In de 
tweede helft hetzelfde spel-
beeld. De Utrechters beperk-
ten zich puur tot het verdedi-
gen en schoten elke bal blind 
naar voren in de hoop dat de 
twee snelle spitsen daarmee 
wat konden doen. Het werd 
steeds moeilijker voor de ASV 
‘ers aangezien de conditione-
le kracht. HMS kreeg hierdoor 
mentale vleugels en vocht voor 
elke meter om de voorsprong 
vast te houden, wat uiteindelijk 

ook lukte.In en tegen ‘s-Grave-
land was ASV ‘65 in de eerste 
helft de bovenliggende partij. 
Het was dan ook dik verdiend 
dat Bram Schouten de Anke-
veners op een 0-1 voorsprong 
zette. Een eigen doelpunt zorg-
de ervoor dat de thuisclub vlak 
voor rust op 1-1 kon komen. 
Na rust boog ‘s-Graveland de 
stand om naar een 3-1 voor-
sprong en had zelfs de kans 
om er 4-1 van te maken. De 
goed keepende Fabian Blok-
ker keerde fraai de toegekende 
strafschop.
 
 
 

Odis Volleybal
KORTENHOEF  
Vrijdag 24 januari speelden 
Recreanten2 en HS1 uit, 
zaterdag speelden alle da-
mes thuis.
 
Recreanten2 had een moei-
zaam begin van deze sei-
zoenshelft: 1 (weliswaar met 
weinig verschil) verloren, 1 
gelijk, 1 gewonnen. De prima 
avond werd afgesloten met 
een teamschotel, die ook in Al-
mere verrassend genoeg best 
goed weg te krijgen bleek. 
Geen aangebrand vlees.
 
Odis/Gemini HS1 speelde, on-
der bezielende spontane coa-
ching van Lisa (beter dan al-
leen op de enge steile tribune 
zitten), een spannende wed-
strijd in Amersfoort. De unieke 
Odis-Gemini combinatie is een 
echt team geworden. Resul-
taat een vijfsetter: 3-2 winst.
 
DS1 trof het lastige Salvo (al 
4 jaar een directe concurrent). 
Salvo nam vooral veel lawaai 
met zich mee. Daardoor raak-
te DS1 soms wat uit hun spel. 
Er valt verder weinig over de 
wedstrijd te melden, niet per-

fect, wel 3-1 winst. Los op de 
tweede plaats.
 
DS2 betrad het veld met en-
thousiasme en goede zin. De 
Odis-dames hadden een slow 
start: 25-17. Daarna walsten 
ze met 25-05 over de tegen-
stander heen. De scherpte 
verdween vervolgens een be-
tje. Gelukkig was er wel 4-0 
winst. DS2 is een echt team, 
dat elkaar helpt als het even 
niet gaat zoals de bedoeling 
is. Top sfeer, nog steeds onge-
slagen en fier bovenaan.
 
MC1 speelde een gemeente-
lijke derby tegen Nederhorst. 
Genoeg support voor beide 
teams op de tribune. Mooi 
technisch spel van de tegen-
stander, veerkracht en iets 
meer rust bij Odis. Ontstellend 
spannende wedstrijd. Score: 
3-1 winst.
 
Het programma voor komende 
week: alle teams spelen vol-
gende week uit. Woensdag 29 
januari DS1, vrijdag 31 januari 
HS1 tegen Lovoc, zaterdag is 
het de beurt aan DS2 en MC1.

   

Ouderavond
‘Praten over alcohol, roken en blowen’

REGIO   
Naarmate kinderen ouder 
worden, brengen zij steeds 
meer tijd door met vrien-
den en leeftijdsgenoten. 
Ouders hebben soms het 
gevoel dat wat je zegt of 
doet er eigenlijk niet meer 
toe doet.
 
Maar is dat ook zo? Op don-
derdagavond 6 februari orga-
niseren Jellinek en GGD Gooi 
en Vechtstreek een ouder-
avond over alcohol, roken en 
blowen. Ouders van jongeren 
in de leeftijd van 12-18 jaar uit 
de regio zijn van harte welkom.
 
Hoe ga je als ouder in gesprek 
met je kind over alcohol, ro-
ken of blowen? Helpt het om 

grenzen te stellen of wordt het 
daardoor alleen maar span-
nender? Hoe staan andere ou-
ders hierin?
Antwoorden op deze vragen 
komen aan bod tijdens de ou-
deravond ‘praten met je kind 
over alcohol, roken en blo-
wen’. Tijdens de avond komen 
allerlei alledaagse dilemma’s
naar voren, die levendig wor-
den uitgebeeld met interactief 
theater. De avond vindt plaats 
op donderdagavond 6 februari 
2020 van 19.30-21.00 uur bij 
GGD Gooi en Vechtstreek (in-
loop vanaf 19.00 uur), Burge-
meester de Bordesstraat 80 in 
Bussum. De toegang is gratis. 
Ouders kunnen zich aanmel-
den via    
 www.ggdgv.nl/ouderavond.

#REN TEGEN  
KANKER

Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl
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Terugblik Rein Voges
Ingezonden artikel

Na bijna 43 jaar als fysiothera-
peut en daarnaast later ook als 
haptotherapeut, werkzaam te 
zijn geweest in Nederhorst den 
Berg, is nu de tijd gekomen om 
‘af te zwaaien’. Mijn werk in dit 
dorp begon in de maand juni 
1977. Nog maar net de oplei-
ding afgerond kreeg ik, samen 
met Hans Vuurmans, de kans 
om de reeds bestaande prak-
tijk een aantal weken waar te 
nemen. Die weken werden 
maanden en tenslotte kregen 
wij de mogelijkheid de prak-
tijk over te nemen. Dat werd 
officieel in mei 1978. Binnen 
onze praktijk hebben wij altijd, 
ondanks alle veranderingen en 
toename van regels in de zorg, 
het hebben van tijd en aan-
dacht voor de patiënt centraal 
gesteld. Dit zorgde er bij mij 
voor, mijn werk altijd als heel 
fijn en waardevol te hebben 
ervaren. In 2001 verliet collega 
Hans Vuurmans de maatschap 
en startte daarmee zijn eigen 
manuele therapie praktijk.
 
Het verlies van mijn andere 
collega uit de maatschap, Mar-
lies Espeet, wil ik ook zeker 
niet ongenoemd laten. Haar ja-
renlange ziekte en daarna haar 
overlijden in 2012 is een zware 
en verdrietige periode binnen 
de praktijk geweest. Het gemis 
is er nog altijd. Met elkaar heb-
ben we er een mooie praktijk 

van weten te maken en te be-
houden, waarbinnen een sfeer 
geschapen werd van saamho-
righeid en een gezamenlijke 
zorg voor de patiënt. De indi-
viduele patiëntcontacten zal ik 
dan ook zeker gaan missen. Ik 
ben oprecht dankbaar dat ik al 
die jaren in goede gezondheid 
heb kunnen en mogen werken 
(mijn kortdurende 100% afwe-
zigheid vanwege een schou-
derbreuk in december 2015 
hierbij buiten beschouwing la-
tend). En nu mag ik dan, offici-
eel per 1 februari, genieten van 
alles buiten de praktijk en daar 
mijn tijd aan gaan besteden.
 
Ik ben ook erg blij in collega 
Rosalie van Maaswaal, een be-
kwame en ambitieuze opvolger 
te hebben gevonden. Ik durf u 
allen met een gerust hart aan 
haar over te dragen. De reeds 
vertrouwde gezichten van Mar-
tie Hansen en Danella de Haan 
zult u uiteraard blijven zien. Ie-
der wens ik dan ook een fijne 
toekomst met elkaar. Tot slot 
wil ik alle cliënten die in de af-
gelopen jaren hun vertrouwen 
aan mij én de praktijk hebben 
geschonken, heel hartelijk dan-
ken. Zonder u had ik deze fijne 
werkperiode nooit gehad. Tot 
ziens zal ik maar zeggen! Waar 
en op welke wijze dan ook! Ik 
wens u alle goeds. Met warme 
groet, Rein Voges

   

Kennis Zorg Café
REGIO   
Op donderdag 13 februari 
van 19-22 uur organiseert 
King Arthur Groep in Hil-
versum een avond met ont-
moetingen, informatie en 
kennisdeling. Een mooie 
gelegenheid voor zorgver-
leners die belangstelling 
hebben voor het zzp-schap 
of benieuwd zijn of dit werk 
bij ze past (zij-instromers). 
Deelname is gratis. Bij ‘t 
Spintje is gratis parkeerge-
legenheid na de slagboom.
 
Names Ervarea verzorgt Anne-
marie Bolder deze workshop. 
Ervarea staat voor leren door 
beleven. De kracht van ervarea 
ligt in het op een interactieve en 
speelse manier aanbieden van 
scholing en visievraagstukken. 

Deze workshop gaat over de 
nieuwe wet zorg en dwang. De 
Wet Zorg en Dwang gaat over 
onvrijwillige zorg. De wet is er 
om de vrijheid van iedereen in 
Nederland, ook mensen met 
dementie, zoveel mogelijk te 
waarborgen. Het daagt ons in 
de begeleiding en zorg uit om 
altijd op zoek te gaan naar vrij-
willige zorg. Tijdens de kennis 
zorg cafés bespreken we wat 
de nieuwe wet voor ons in de 
praktijk betekent!
 
Donderdagavond 13 februari 
vanaf 19:00 uur in King Arthur 
Groep, Dr. P.J.H. Cuypersplein 
5, 1222 NC HilversumAanmel-
den kan via werken@kingart-
hurgroep.nl of 035-2050950 
Annelinde van Wouw.

‘Fris de lente in’ met   
‘30dagengezonder’ actie!
Een frisse lentestart? Doe mee met ‘30dagengezonder’

REGIO   
Na het succes van vorig 
jaar dagen Noord-Hol-
landse GGD’en opnieuw 
alle inwoners uit om in de 
maand maart een gezonde 
gewoonte aan te leren en 
mee te doen met de actie 
30 dagen gezonder.
 
Projectleider Irma Laméris: 
‘Vorig jaar deden bijna 3000 
mensen mee, jong en oud. Dit 
jaar gaan we voor nóg meer 
deelnemers. Een belangrijk 
doel is om gewoontegedrag 
te doorbreken.” Groen Kapi-
taal van de Provincie Noord 
Holland steunt het initiatief. 
Daarom is er dit keer extra 
aandacht voor de positieve 
effecten van de natuur op de 
gezondheid.

Iedereen weet zelf wat hij of 
zij kan doen of laten om zich 
gezonder te voelen. Daarom 
dagen we alle inwoners, jong 
en oud, uit om mee te doen 
met een eigen gezonde uit-
daging. Dat kan zijn 30 dagen 
alcoholvrij, maar ook 30 dagen 
een half uur wandelen, hardlo-
pen, water drinken, buiten in 
de natuur zijn, op tijd naar bed, 
complimenten geven, geen 
suiker in de koffie of thee, ve-
getarisch eten (goed voor ge-
zondheid én milieu), dagelijks 
tijd nemen voor ontspanning, 
minder op sociale media of 
een andere uitdaging?
 
Belangrijk is dat je kiest voor 
een concrete haalbare uitda-
ging die je 30 dagen lang elke 
dag uitvoert. Op de website 

30dagengezonder.nl vind je 
allerlei leuke ideeën en uitda-
gingen en kun je jezelf aan-
melden.
 
Welke uitdaging ga jij aan? 
Ga fris en gezond het voor-
jaar in! Wij zorgen dat je het 
volhoudt. Iedereen kan zich 
tot 1 maart 2020 aanmelden 
via www.30dagengezonder.
nl. Deelname is gratis. Na je 
aanmelding ontvang je de hele 
maand maart leuke informatie 
en inspirerende tips van onze 
coaches, van andere deelne-
mers en van het 30dagenge-
zonder team! Hiernaast kun-
nen de eerste 250 deelnemers 
een startpakket ontvangen en 
maken alle deelnemers die 
hun ervaringen delen kans op 
prijzen. Volg ook de actie op 
www.facebook.com/30dagen-
gezonder.
 
30 dagen gezonder’ is een 
gezamenlijke actie van GGD 
Gooi en Vechtstreek, GGD 
Zaanstreek-Waterland en 
GGD Hollands Noorden.

   

Wereldkankerdag
Activiteiten in jouw buurt

REGIO   
Ieder jaar wordt op 4 febru-
ari wereldwijd stilgestaan 
bij de impact van kanker, 
een ziekte waarmee een 
op de drie Nederlanders in 
zijn of haar leven wordt ge-
confronteerd.
 
Met de slogan ‘Kanker zet je 
wereld op zijn kop’ vragen we 
aandacht voor kanker en de 
gevolgen van deze ziekte. Op 
de website www.wereldkan-
kerdag.nl staan alle activitei-
ten die georganiseerd worden 
rond Wereldkankerdag.
Activiteiten in de regio

Viore centrum voor iedereen 
die leeft met kanker organi-
seert, deels in samenwerking 
met Tergooi, in de week van 
4 februari de volgende acti-
viteiten: Maandag 3 februari, 
vragenuurtje over (bijwerkin-
gen van) hormoontherapie bij 

borstkanker: een oncologie-
verpleegkundige is bij Viore 
aanwezig om vragen te beant-
woorden en tips en adviezen 
te geven. Tijd: 13.30-14.30 
uur. Dinsdag 4 februari: Vrij-
willigers delen rozen uit, aan 
bezoekers van Viore en ook in 
ziekenhuis Tergooi. Tijd: hele 
dag.
Donderdag 6 februari: Meet 
& greet bij Viore: gelegenheid 
om op informele wijze in ge-
sprek te gaan met specialis-
ten, huisartsen en
andere deskundigen op het 
gebied van leven met kanker. 
Tijd: 13.00-14.00 uur. Don-
derdag 6 februari: Muzikale 
ontmoeting, zangeres Char-
lotte Citroen zingt Franse 
chansons. Tijd: 15.00-16.00 
uur. Hele maand februari: Ac-
tie ‘Geef een glimlach cadeau’, 
gratis verwenmoment voor 
mensen met kanker.
Dit jaar ligt de focus op het 

zoveel mogelijk samen optrek-
ken in de regio: ziekenhuizen, 
eerstelijns zorgaanbieders, in-
loophuizen en andere partijen. 
Door de krachten te bundelen 
vindt de patiënt sneller zijn of 
haar weg naar de juiste zorg 
op het juiste moment.

Bij Viore staan de deuren op 
het Oostereind 115 open op 
alle werkdagen tussen 10.00 
en 16.00 uur. Zonder afspraak 
of verwijzing kunnen bezoe-
kers dan terecht voor een luis-
terend oor en voor informatie 
over het uitgebreide aanbod 
aan activiteiten en lezingen. 
Bezoekers kunnen ook een 
(telefonische) afspraak maken 
voor individuele gesprekken 
over bijvoorbeeld levensvra-
gen, omgaan met verlies, de 
impact op naasten en kanker 
en werk. Zie voor meer infor-
matie ook de website:  
 www.viore.org
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Tasjesbibliotheek van start
Woensdagmiddag van 13.00 
tot 17.00 geopend
KORTENHOEF  
Onder grote belangstel-
ling werd zaterdag 11 ja-
nuari de Tasjesbibliotheek 
geopend.
 
Met een ferm gebaar knipte 
Shaimaa het lint door waar-
door de Tasjesbibliotheek een 
feit werd. Ook aanwezig was 
wethouder Rosalie van Rijn 
die in haar toespraak liet blij-
ken hoe blij ze is dat er nu een 
kleine bibliotheek is in Kor-
tenhoef. Ze benadrukte niet 
alleen hoe belangrijk lezen 
is voor je ontwikkeling, maar 
vooral ook hoeveel plezier je 
daaraan kunt beleven.
 
Daarna trad Peter Hendriks 
op voor de kinderen. Hij zong 
kinderliedjes en begeleidde 
zichzelf op gitaar. Zijn mu-
ziek was niet versterkt, maar 
desondanks had hij de volle 
aandacht van de kinderen. 

Juf Dominique van de Anto-
niusschool las nog een mooi 
verhaal voor.
 
DE BIBLIOTHEEK 
HEEFT BOEKEN 
VOOR KINDEREN EN 
VOOR VOLWASSE-
NEN
 
 
De Tasjesbibliotheek is iedere 
woensdagmiddag van 13.00 
tot 17.00 uur in De Blinker, 
Parklaan 5 in Kortenhoef.
 
Bijna alle boeken zijn nieuw, 
maar er zijn ook wel wat goe-
de tweedehands boeken. De 
bibliotheek heeft boeken voor 
kinderen en voor volwasse-
nen. Het lenen is gratis, maar 
een gift is natuurlijk welkom!
 
 
Foto: Shaimaa knipt het lint 
door

Mooie nostalgische liedjes voor  
bewoners  
De Kuijer
Met toppers Maaike, Tony en 
Ruud
Door: Herman Stuijver
 
NEDERHORST DEN BERG 
Afgelopen zaterdagmiddag 
werd weer eens duidelijk 
waarom zingen en muziek 
het leven kunnen opfleu-
ren. Als musicaltoppers 
als Maaike Widdershoven, 
Tony Neef en componist 
Ruud Bos met het pro-
gramma Weet Je Nog Wel-
2 de bewoners van zorg-
centrum De Kuijer in de 
Bergplaats verrassen met 
mooie nostalgische lied-
jes.
 
Van deze artiesten zou je zo-

maar een pagina kunnen vul-
len met hun cv’s. Maaike Wid-
dershoven is van alle markten 
thuis. Ze wisselde hoofdrollen 
in The Phantom en Anatevka 
af met klassieke stemmen in 
een opera als Elektra. Tony 
Neef debuteerde in 1996 in 
Miss Saigon en was daarna 
tientallen keren op het podium 
te zien. Momenteel toert hij 
rond met ‘Haal het doek maar 
op’. De biografie van Ruud 
Bos spant echter de kroon. Hij 
is al 60 jaar actief, als com-
ponist verantwoordelijk voor 
honderden melodieën, van de 
Fabeltjeskrant tot de tune van 
De Fabriek.

DIT OPTREDEN WAS 
EEN VOLTREFFER 
WAAR JE LANG OP 
KUNT TEREN
 
Met de opening van ‘Toen was 
geluk heel gewoon’ uit 1948 
is direct de toon van de nos-
talgia gezet. Het zou een fijne 
middag worden met pareltjes 
uit het Nederlandstalige re-
pertoire. Met de mooie stem-

men van Maaike en Tony die 
bewezen dat ze nog steeds 
tot de top behoren. Ruud Bos 
(bijna 83) speelde niet alleen 
piano, hij zong ook mee. En 
droeg op hilarische wijze het 
sprookje Weefsnitje voor. Vele 
liedjes passeerden de revue, 
van Frans Halsema’s Vluchten 
kan niet meer tot de prikkelen-
de teksten van Robert Long. 
Maar ook Wim Sonneveld, 

Toon Hermans en Benny Nij-
man waren te horen. Maaike 
zong een paar musicalsongs. 
Boven op de ladder was een 
liedje over ‘verlangen naar 
behangen’ een eye opener en 
‘Vier maten Glimlach’ van Toon 
Hermans deed je beseffen hoe 
rijk het Nederlandstalig cultu-
reel erfgoed is. Dit optreden 
was een voltreffer waar je lang 
op kunt teren.



Woensdag 29 januari 2020
16 UITAGENDA

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

5 februari
Themaochtend over brandpreventie
- loosdrecht
Woensdag 5 februari van 10.00-12.00 uur in Biblio-
theek Gooi en meer vestiging Loosdrecht
Themaochtend over brandpreventie door Remco Pee-
len van de brandweer Gooi en Vechtstreek. Remco 
Peelen, wijkbrandweer-Loosdrecht van de brandweer 
Gooi en Vechtstreek, reikt deze ochtend handige tips 
aan en zal aangeven welke handelswijze verstandig 
is als er brand ontstaat.  Een belangrijk onderdeel daarvan is brandpreventie. Ook wordt behandeld 
hoe om te gaan met elektrische apparaten, elektrische fietsen en scootmobielen. Remco Peelen zal 
aan de hand van beelden voorbeelden toelichten. Ook zal er foldermateriaal worden uitgereikt, zodat 
de informatie thuis nog eens nagelezen kan worden. Iedereen is van harte welkom, de entree is vrij! 
Op een themaochtend in Loosdrecht is altijd iemand van SeniorWeb aanwezig om je te helpen bij 
vragen over de PC, tablet, e-reader of smartphone. 

16 en 17 februari
Zin in een muzikaal spektakel anders dan alle anderen? Dan moet je hier bij zijn!

In het nieuwe SBS6 programma ‘We Want More’ zullen muzikale talenten er alles aan doen om hun 
beste optreden te geven onder begeleiding van een grote live band. Zij worden beoordeeld door een 
jury van bekende namen uit de zangwereld, André Hazes, Ali B, Trijntje Oosterhuis, Henk Poort en 
voor het eerst als jurylid: Davina Michelle!
Wij zijn op zoek naar enthousiast publiek! Zin in een goed gevulde gezellige middag of avond uit en 
tegelijkertijd genieten van een show met de beste muziek? Meld je dan snel aan zodat jij een stoel in 
de zaal kunt veroveren! 
Aanmelden kan via:  www.sbs6.nl/programmas/we-want-more/publiek-wewantmore/
Let op:
De minimale leeftijd voor het bijwonen van een opname is 14 jaar./De opnames vinden plaats in Stu-
dio 24 te Hilversum/Bezoekers die slecht ter been zijn, rolstoelen en/of mindervaliden horen wij graag 
van tevoren zodat hier rekening mee kan worden gehouden/Alle gasten moeten zich legitimeren aan 
de deur./Er zijn geen pauzes tijdens de opname: een hapje en drankje wordt verzorgd.
Auditie opnames kunnen worden bijgewoond op:
Zondag 16 februari 2020, middag of avond. Maandag 17 februari 2020, middag of avond.

8 februari
Concerten op de Berg – Nederhorst den Berg
De virtuoze violist Tim Kliphuis komt op 8 februari naar Nederhorst den Berg voor een bijzonder con-
cert. Met zijn trio laat hij horen dat de mooiste muziek soms ontstaat door een toevallige samenkomst 
van gewaardeerde muziekstijlen. Een bijzonder muzikale mengeling van klassiek, gipsy jazz en po-
pulaire volksmuziek zal klinken in de prachtige Willibrordkerk. Samen met Paulus Schäfer (gitaar) 
en Roy Percy (contrabas) speelt Kliphuis een aansprekend programma met onder meer werken van 
Django Reinhardt, Edward Grieg, Charles Aznavour en George Gershwin.
Koop uw kaarten bij Brinkers (Dammerweg 1) of op www.ConcertenopdeBerg.nl 

5 februari
Informatieavond collectieve inkoopactie isolatie vloer-gevel-dak of ramen.
Wilt u maatregelen nemen om uw huis te isoleren? Met de energiecoöperatie, die werkt door en 

voor bewoners, bundelen we krachten en 
starten we met een collectieve inkoopac-
tie isolatie. We hebben enkele aanbieders 
gevonden met een goed aanbod. Doe 
mee met minimaal twee isolatiemaatre-
gelen in uw huis, dan kunt u subsidie aan-
vragen. Overigens doen we ook weer een 
nieuwe inkoopactie voor zonnepanelen. 
Woensdagavond 5 februari 19.30-22.00 
uur gemeentehuis Wijdemeren starten de 
acties en leggen we uit hoe u mee kunt 
doen. We horen graag of u komt. 
Zie www.ECWijdemeren.nl

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.

Elke woensdag
’t Wijdehuis - Kortenhoef
Voor iedereen uit Wijdemeren 
die zin heeft in gezelligheid, 
anderen te ontmoeten en iets 
actiefs te doen. Waar: Veen-
staete, ingang Parklaan, Kor-
tenhoef. Meer weten of aan-
melden: Opgeven bij Christa 
Pos, 06-21983314 of c.pos@
inovum.nl

31 januari
Lezing Visserij - Kortenhoef
Op vrijdag 31 januari organise-
ren de Historische Kring “In de 
Gloriossa” en stichting “Stal-
paert” weer een lezing met dit 
keer als thema “Visserij in Kor-
tenhoef”’
De lezing zal gegeven wor-
den door Krijn Spaan. Krijn 
zal ons verrassen met mooie 
verhalen van vroeger. De le-
zing begint om 20.00 uur in de 
Nederlands Hervormde kerk, 
Noordereinde 14 te ’s-Gra-
veland. Toegang voor leden 
van De Historische Kring “In 
de Gloriosa”Ankeveen, `sGra-
veland en Kortenhoef en de 
Stichting “Stalpaert, € 5,- en 
niet leden €8,-. Koffie in de 
pauze is voor iedereen gratis. 
Na afloop ontvangt u ook een 
hapje en drankje.

31 januari
Sportakkoord Wijdeme-
ren in de kantine van
vv s’gravenland 
Samen met alle beweegaan-
bidders uit Wijdemeren krij-
gen we de kans een lokaal 
sportakkoord op te stellen. 
Daarmee geven we richting 

en invulling aan het bewee-
gaanbod van de komende 
jaren in wijdemeren. Wil jij 
daar ook een rol in spelen? Je 
bent van harte welkom mee 
te doen. Graag aanmelden bij 
info@sportakkoordwijdeme-
ren.nl zodat we weten hoe-
veel mensen we ongeveer 
kunnen verwachten.
Start 19:30 (inloop 19:00uur) 
Kininelaantje 1, ’s Graven-
land)

1 februari 
‘Reddeloos verloren aan 
de vecht’
– Nederhorst den Berg
Vanaf 21 uur, een heerlijke 
avond jammen met als basis 
band ‘Reddeloos verloren’. Ie-
dereen is welkom om mee te 
komen jammen met deze rock 
en blues classics. Speel of zing 
je niet dan is het luisteren, dan-
sen en genieten met andere 
ook heel gezellig.
Café Die 2 Vreelandseweg 42 
Nederhorst den berg

8 februari
’Club 4711 koppel klaver-
jas toernooi’
– Nederhorst den Berg
Elke 2de zaterdag van de 
maand organiseren wij het 
’Club 4711 koppel klaverjas 
toernooi’. 
Je kan je opgeven als koppel 
maar ook als je geen koppel 
bent dan kan je je opgeven 
en kijken wij of we je kunnen 
koppelen. Opgeven kan via 
de mail info@die2cafe.nl of 
telefonisch 0614743277. 
Café Die 2 Vreelandseweg 42 
Nederhorst den berg

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
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Zin in een muzikaal spektakel anders dan alle anderen? Dan moet je hier bij zijn!  
  
 
In het nieuwe SBS6 programma ‘We Want More’ zullen muzikale talenten er alles aan doen 
om hun beste optreden te geven onder begeleiding van een grote live band. Zij worden 
beoordeeld door een jury van bekende namen uit de zangwereld, André Hazes, Ali B, 
Trijntje Oosterhuis, Henk Poort en voor het eerst als jurylid: Davina Michelle! 
 
Laat je meenemen door de beste stemmen in verschillende genres. Lukt het de talenten om 
de jury te overtuigen? Dan gaan ze naar huis met de felbegeerde hoofdprijs van maar liefst 
100.000 euro!  
 
Wij zijn op zoek naar enthousiast publiek! Zin in een goed gevulde gezellige middag of 
avond uit en tegelijkertijd genieten van een show met de beste muziek? Meld je dan snel aan 
zodat jij een stoel in de zaal kunt veroveren! Aanmelden kan via: 
https://www.sbs6.nl/programmas/we-want-more/publiek-wewantmore/ 
 
Let op: 
• De minimale leeftijd voor het bijwonen van een opname is 14 jaar. 
• De opnames vinden plaats in Studio 24 te Hilversum. 
• Bezoekers die slecht ter been zijn, rolstoelen en/of mindervaliden horen wij graag van 

tevoren zodat hier rekening mee kan worden gehouden. 
• Alle gasten moeten zich legitimeren aan de deur. 
• Er zijn geen pauzes tijdens de opname: een hapje en drankje wordt verzorgd. 
  
Auditie opnames kunnen worden bijgewoond op: 
Zondag 16 februari 2020 
-  Middag 
-  Avond 
Maandag 17 februari 2020 
-  Middag 
-  Avond 
  
 
We hopen je graag te zien in de studio! 
 


