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Gemeentehuis op gemeentewerf
Waardering voor plan Torsing

Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
CDA-raadslid Eric Torsing 
verraste zijn mederaads-
leden met een motie om 
een nieuw gemeentehuis 
te bouwen op de gemeen-
tewerf aan de Kwakel te 
Kortenhoef. 15 van de 18 
raadsleden hadden waar-
dering voor het initiatief, 
met een serie mitsen en 
maren.
 
Wijdemeren overweegt om het 

huidige pand aan de Rading-1 
in Loosdrecht te verlaten. Het 
is echter nog lang niet zeker. 
De raad stemde in met een 
onderzoek van 50.000 euro 
dat in juni van dit jaar meer 
duidelijkheid moet geven. Er 
spelen vier factoren een rol in 
de afweging om een en ander 
te verkennen. Naast de 2 mil-
joen aan kosten voor groot on-
derhoud de komende 10 jaar. 
Bij sloop komt er aan de Ra-
ding ruimte voor woningbouw. 
Er is behoefte aan een toe-
komstbestendig en duurzaam 

gemeentehuis. Last but not 
least wil het gemeentebestuur 
dat Wijdemeren opgaat in één 
Gooi- en Vechtgemeente. Dan 
is een Wijdemeers raadhuis 
op den duur overbodig.
 
DAN IS EEN  
 WIJDEMEERS RAAD-
HUIS OP DEN DUUR 
OVERBODIG
 
Plan
Torsing heeft het een beetje 
gehad met al die dure onder-
zoeken van externe bureaus. 

Hij heeft in een week tijd, met 
behulp van deskundigen, veel 
reken- en tekenwerk gedaan. 
De Ankevener meent dat veel 
onderzoeksvragen ook in zijn 
plan worden uitgewerkt. Hij 
somt de voordelen van de 
gemeentewerf op: Een goede 
en gezonde werkplek is echt 
nodig. De Kwakel is goed be-
reikbaar (ook met de bus) en 
ligt centraal in de zes dorpen. 
Het mooie van het plan is dat 
het gemeentehuis zo slim 
wordt gebouwd dat het later 
omgebouwd kan worden naar 

betaalbare woningen/ apparte-
menten.
 
Torsing heeft berekend dat er 
in twee verdiepingen minimaal 
6000 m2 beschikbaar is voor 
gemeentebestuur en ambte-
naren (nu 5400 m2). Je kunt 
er ook nog op een 3e en 4e 
laag 80 appartementen boven-
op kwijt à 225.000 euro (voor 
75 m2). Later zou het geheel 
beschikbaar kunnen komen 
voor nog meer woningbouw. 
Daar heeft Torsing al rekening 
mee gehouden bij het ontwerp 
van het gemeentehuis. De 
toekomstige huisvesting zou 
dus idealiter budgetneutraal 
kunnen worden gerealiseerd. 
En nog meer positief nieuws 
voor woningzoekenden, op 
Rading 1 kan dan dus ook wo-
ningbouw plaatsvinden, in alle 
soorten en maten.
 
Stap 3
Aannemer Torsing is een man 
van de aanpak, maar dat al-
leen zijn plan voorrang moest 
hebben, ging de meerderheid 
van de raad te ver. “Toon 
daadkracht en ga ervoor”, zei 
hij strijdvaardig. Sandra van 
Rijkom (PvdA/GroenLinks) 
vond het een ‘fantastisch 
doordacht idee’. Ook wethou-
der Jan Klink snapte Torsings 
‘gedrevenheid’. Volgens Gert 
Zagt van De Lokale Partij 
moeten eerst stappen 1 en 2 
van het verkennend onder-
zoek worden afgerond. ‘Niet 
voorsorteren op één spoor’, 
zei hij. Uiteindelijk legde Eric 
Torsing zich daarbij neer. Een 
gemeentehuis op de gemeen-
tewerf wordt pas serieus als 
blijkt dat het nodig is.



Woensdag 12 februari 2020
2

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Elke za. Van 8.00-12.30 uur. Met 
brood en gebak, groenten en fruit, 

kaas, verse vis, noten, olijven,  
bloemen en natuurlijk onze koffietent

Markt in Ankeveen

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.

Versa Welzijn
S. Duikersloot en T. van der Tol
035 623 11 00
avewijdemeren@versawelzijn.nl

Spreekuur
Administratie voor Elkaar

Wijdemeren
Elke vrijdag gratis inloop van 9.30 -11.00: Lindelaan 98

Vrijwilligers helpen met uw administratie, inkomen, formulieren, 
digitale ondersteuning zoals UWV en woningnet.

Privacy is gewaarborgd.

• 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

Afwezig Huisartsenpraktijk JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 17 t/m vrijdag 21 februari 2020

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen! In geval van 
NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s 

ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer

RK WIJDEMEREN

 H. Antonius
 Zo. 16 februari:  9.30 uur:
 W. Balk.

 St. Martinus
 Za. 15 februari:  19.00 uur:
 W. Balk.

 OLV Hemelvaart
 Zo. 16 februari:  9.30 uur: 
 L. Wenneker.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 16 februari:  10.00 uur:
 Ds. N. Sjoer.

 De Graankorrel 
 Zo. 16 februari:  10.00 uur:
 Ds. J. Offringa.

 Herv. Gem. ‘s-Graveland
 Zo. 16 februari:  10.00 uur:
 Ds. H.P.J. Schormans.

 Herv. Gem. Kortenhoef 
 Zo. 16 februari:  9.30 uur:
 Ds. P.J. Stam.

 Oec. Streekgemeente
 Zo. 16 februari: 11.15 uur: 
 Nescio-lezing door
 Christa Anbeek.

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



Woensdag 12 februari 2020
3POLITIEK

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Gemeenteraad met veel schorsingen
Raad overrulet B&W
Door: Herman Stuijver
 
WIJDEMEREN  
Met slechts enkele be-
spreekpunten leek de 
raadsvergadering een 
formaliteit. Door 2 amen-
dementen, een aantal me-
dedelingen, een motie en 
een vragenhalfuur werd 
het toch nog interessant. 
Er waren wel veel schorsin-
gen nodig om tot besluiten 
te komen.
 
PvdA/GroenLinks- raadslid 
Sandra van Rijkom vertelde 
dat ze binnen een half jaar 
zal verhuizen naar Deventer. 
Daarmee komt er een einde 
aan 10 jaar betrokkenheid bij 
de lokale politiek, waarvan 4 
jaar als wethouder. Namens 
de auditcommissie kon Michiel 
van Balen (VVD) meedelen 
dat uit controle door de ac-
countant was gebleken dat de 
gemeente op orde is. Met drie 
aandachtpunten, de automati-

sering moet beter, de financiën 
overbrengen naar Hilversum is 
goed verlopen, alleen de con-
trole is nog niet goed geregeld 
en Wijdemeren moet duidelij-
ker keuzes maken in de am-
bities, wat willen we bereiken. 
Wethouder Klink was trots op 
de 4 sterren (van de 5) van de 
Waarderingskamer over de in-
ning van de WOZ- belasting. 
En Joost Boermans zei dat er 
meer dan 1000 reacties waren 
gekomen op het Mobiliteits-
plan. De verplaatsing van het 
Kortenhoefs/ Ankeveens her-
denkingsmonument van de 
Van Heumenhof naar het bor-
des naast sporthal De Fuik was 
slechts een hamerstuk.
 
RAAD BESLIST OVER 
GRONDAANKOPEN
 
Grondbeleid
De raad stelde de nota Grond-
beleid vast tot 2024. Een ge-
meente heeft een grondbeleid 
om woningen, wegen, natuur, 

bedrijventerreinen en maat-
schappelijke voorzieningen te 
realiseren. Het debat spitste 
zich toe op een mandaat tot 1 
miljoen voor B&W om strate-
gische grond snel te kunnen 
kopen. Daar was de hele raad 
tegen. Renée Wijnen (DLP) zei 
wat iedereen vond: “De raad 
wil in control blijven.” Er waren 
amendementen van De Lokale 
Partij en van VVD, Dorpsbelan-
gen en D66. Die leken erg op 
elkaar. Na lang debatteren en 
twee schorsingen kwam men 
met een gezamenlijk amende-
ment van alle zes partijen dat 
het gemeentebestuur te allen 
tijde de gemeenteraad binnen 
5 dagen moet raadplegen over 
grondaankopen.
 
Natuurmonumenten
CDA’er Jan Verbruggen kreeg 
nul op z’n rekest. Hij was 
kwaad op Natuurmonumenten 
dat een bezwaar gaat indienen 
tegen de vaarverbinding Hil-
versums Kanaal-Loosdrecht. 

Hij noemde de natuurorgani-
satie onbetrouwbaar, omdat 
ze als een van de partijen het 
Gebiedsakkoord had onder-
tekend. Wel ondertekenen en 
toch tegen een bepaald on-
derdeel zijn, is dat geen cher-
ry picking? Het antwoord van 
wethouder Jan-Jaap de Kloet 
was klip en klaar. Uiteraard 
was NM verbonden aan de 
uitgangspunten, maar niet-be-

stuurlijke partijen mogen 
zienswijzen indienen. “Daar 
houden we ons aan”, zei hij 
ferm. Stan Poels (PvdA/GrL.) 
was het Natuurmonumenten 
‘bashen’ een beetje zat: “Er 
gebeurt niks raars, elk project 
wordt afzonderlijk besproken.” 
Dus kan het CDA op zijn beurt 
zich vrij voelen om de landei-
genaren tegen natuurontwik-
keling te steunen.

Vraagbaak Leefbaarheid     
Kortenhoef
Elke laatste dinsdag vd maand
Door: Herman Stuijver
 
KORTENHOEF  
In navolging van hun 
Bergse collega’s willen 
wijkagent Carl Klein, wijk-
brandweer Johan Land-
waart en Buitengewoon 
Opspor ingsambtenaar 
Joery Witte alle inwoners 
van Kortenhoef, ‘s- Grave-
land en Ankeveen behulp-
zaam zijn met vragen over 
de leefbaarheid en veilig-
heid in de dorpen.
 
Daarom gaan ze elke laatste 
dinsdag van de maand een 
spreekuur houden in de brand-
weerkazerne aan de Eslaan 
2A te Kortenhoef. De eerste 
keer is op dinsdag 25 februari 
om 14.00 uur. U bent van harte 
welkom. De eerste inloop eind 
januari in Nederhorst den Berg 

was een doorslaand succes. 
Ongeveer 20 inwoners be-
stookten politie, brandweer en 
boa met vragen en opmerkin-
gen. Om iedereen te woord te 
staan werd het spreekuur zelfs 
verlengd tot anderhalf uur.
 
Carl, Johan en Joery ho-
pen dat ook de ‘s-Grave-
landers, Kortenhoevers (en 
Ankeveners) de weg naar de 
brandweerkazerne weten te 
vinden. Sinds een paar maan-
den is Johan Landwaart wijk-
brandweer in het dorp, hij is 
een bekende voor velen. “We 
willen vooral laagdrempelig 
zijn. Je kunt voor alle vragen 
die te maken hebben met de 
leefbaarheid en veiligheid in 
je directe omgeving bij ons te-
recht.” Landwaart heeft vaak 
contactmomenten over zaken 
die buiten zijn werkveld vallen, 

maar dat maakt niet uit. “Ik 
heb goede contacten met Carl 
Klein en Joery Witte, we kun-
nen mensen altijd doorverwij-
zen naar andere personen of 
instanties.” Zelf is hij momen-
teel actief met rookmelders. 
“Veel mensen weten niet dat 
die na een jaar of 10 vervan-

gen moeten worden. Of denk 
eens de CO-melders, die ruik 
je niet.”
 
Zichtbaarheid
Natuurlijk is de toekomstige 
Vraagbaak Leefbaarheid niet 
de enige plek waar u Carl, Jo-
han en Joery kunt aantreffen. 

Ze proberen zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn op allerlei 
plekken in het dorp. Maar de 
laatste dinsdag in de Brand-
weerkazerne zou een vast 
punt voor contact met de bur-
gers moeten worden.

 Foto: Overleg tijdens een schorsing (Douwe van Essen)

 Foto: Johan en Joery (rechts)
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Viore noteert 50.000e   
bezoek
HILVERSUM  
Op dinsdag 4 februari (We-
reldkankerdag) werd bij 
Viore, centrum voor ieder-
een die leeft met kanker, 
het 50.000e bezoek geteld. 
Wendy Hoogeboom zat 
rond de middag nietsver-
moedend aan een heerlijke 
kom huisgemaakte soep, 
en werd daar verrast met 
een grote bos bloemen.
 
Wendy is bijna elke dinsdag bij 
Viore in Hilversum te vinden. 
Er wordt dan door een groep 
bezoekers samen gewandeld, 
meestal onder begeleiding 
van een deskundige vrijwilli-
ger. Het wandelen is een van 
de vele activiteiten die Viore 
organiseert voor haar bezoe-
kers. Na afloop schuift ieder-
een aan voor de soep. Wendy 
had natuurlijk geen idee dat 
haar deze verrassing te wach-
ten stond. Bestuursvoorzitter 
Michel Rudolphie stond ineens 
voor haar met een prachtige 
bos bloemen: “Viore
is blij dat een groeiend aantal 
mensen ons weet te vinden. 
Het blijkt een plek te zijn waar 
mensen die leven met kanker 
zich thuis voelen.”

Viore is een centrum waar 
mensen met kanker elkaar 

kunnen ontmoeten en onder-
steunen. Verhalen en erva-
ringen kunnen delen en ver-
werken. Ontspannende en 
creatieve activiteiten kunnen 
ontplooien. Waar bezoekers 
en vrijwilligers samen aan-
dacht geven aan ieders per-
soonlijke situatie. Viore helpt 
bij het vinden van je eigen weg 
in het omgaan met kanker en 
de gevolgen ervan. Het cen-
trum bieden een warme plek 
waar je je thuis kunt voelen. 
Waar je ondersteuning en 
ruimte krijgt om je zelfvertrou-
wen weer op te bouwen, nieu-
we perspectieven te ontdek-
ken en daarmee de kwaliteit 
van je leven te verhogen.

Viore is geopend op 29 febru-

ari 2012 en bestaat dus bijna 
8 jaar. Voor Viore is deze mijl-
paal een heuglijk feit.

Bij Viore staan de deuren op 
het Oostereind 115 open op 
alle weekdagen 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 kanker bin-
nen het gezin, opbouwen na 
kanker en levensvragen. Zie 
voor meer informatie ook de 
website: www.viore.org.

   

Start collectieve inkoop 
isolatie
WIJDEMEREN  
Tijdens een goedbezochte 
informatieavond over iso-
latie in het gemeentehuis 
van Wijdemeren is op 5 
februari het startschot ge-
geven voor de collectieve 
inkoopactie isolatie.
 
De energiecoöperatie had met 
een werkgroep een selectie 
gemaakt van vier bedrijven 
voor het isoleren van vloer, 
bodem en gevel, en voor iso-
latie glas. Deze bedrijven wa-
ren allen met hun materialen 
aanwezig. Parels, schuim, 
folies, glaswol, HR++ werden 
geduldig gepresenteerd en 
toegelicht. Na een eerste in-
leiding waren in de pauze de 

energiecoaches van de ener-
giecoöperatie beschikbaar om 
met bewoners in gesprek te 
gaan, vragen te beantwoorden 
of mee te denken. Uiteraard 
zijn ook de subsidie voor isola-
tie en de subsidie voor installa-
ties aan bod gekomen. Bij mi-
nimaal twee maatregelen kun 
je 20% terug krijgen tot 10.000 
euro. Naast subsidies zijn er 
ook leningen, de energiebe-
spaarlening en de verzilverle-
ning zijn aantrekkelijke lenin-

gen tegen een zeer lage rente. 
Op verzoek van veel bewo-
ners gaan we volgende maand 
ook weer starten met een 
collectieve inkoopactie voor 
zonnepanelen. U kunt u nu al 
aanmelden via de website. De 
inschrijving voor isolatiemaat-
regelen staat open tot en met 
3 maart. Graag aanmelden via 
de website ECWijdemeren.nl. 
Neem gerust contact op als u 
nog vragen heeft.

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

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:

 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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Walhalla voor fietsers
Nieuw pand Bike Totaal Bikeshop
Door: Anja Lodder
 
LOOSDRECHT  
Na maandenlang hard wer-
ken en verbouwen werd 
vrijdagavond het nieuwe 
pand van Bike Totaal Bi-
keshop aan de Nootweg 
51 geopend waar voorheen 
een parfumerie was geves-
tigd.
 
De fietsenwinkel van Co Ver-
hoef was al wijd en zijd bekend 
aan de Nootweg 37. Na 20 jaar 
namen hij en zijn vrouw Yvon-
ne de sprong naar het grote-
re pand met een oppervlakte 
van wel 450 vierkante meter 
en een werkplaats die nu drie-
maal zo groot is. De aanwe-
zige wethouder Jan-Jaap de 
Kloet memoreerde in zijn ope-
ningsspeech dan ook “dat het 
van grote moed getuigt dat je 
als ondernemer dit aandurft.” 
Daarna mocht 6-jarige doch-
ter Fem de officiële opening 
verrichten door het lint door 

te knippen. Met een team van 
nog 4 mensen kan aan bijna 
alle wensen van de consu-
ment op fietsgebied tegemoet 
worden gekomen. Naast het 
grote assortiment in merken, 
e-bikes, onderdelen, accessoi-
res en kleding valt vooral het 
uitgebreide servicepakket op.
 
‘HET GETUIGT VAN 
MOED ALS JE ALS 
ONDERNEMER DIT 
AANDURFT’
 
Co Verhoef: “We zijn nu door-
deweeks van 08.00 tot 20.00 
uur open. Mensen kunnen 
eventueel wachten op repa-
ratie met een kopje koffie. De 
service gaat van leenfietsen, 
leasefietsen, inruil, tweede-
handsfietsen, onderhoudspak-
ketten, tot het aan huis bren-
gen van onderdelen aan toe.” 
Veel klanten uit de hele regio 
van Utrecht tot Nederhorst 
den Berg aan toe weten dan 
ook de weg naar zijn winkel in 

Loosdrecht al jarenlang te vin-
den. Trendy zijn momenteel de 
e-bikes en de speedalex fiet-
sen. Deze fietsen kunnen tot 
45 km per uur en mogen op de 
gewone weg. De wethouder 

liet weten dat er in het kader 
van het gebiedsakkoord met 
de regiogemeenten intensief 
overleg is over het aanleggen 
en uitbreiden van een netwerk 
van regionale fietspaden en 

het uitrollen van snelfietspa-
den. Voor de ware fietsliefheb-
ber is de nieuwe winkel wa-
tertanden. Co Verhoef: “Loop 
gerust even binnen, de koffie 
staat klaar.”

 Foto: De 6-jarige Fem knipt trots het lint door

Sweco laat op zich 
wachten
Door: Herman Stuijver
 
KORTENHOEF  
De dames Janneman en 
Schuringa zijn verontwaar-
digd op Vastgoedmaat-
schappij SWECO dat al 
meer dan een jaar niet re-
ageert op het dichten van 
kieren en scheuren in hun 
woning.
 
Bij Bloemenhandel Lobelia in 
winkelcentrum De Meenthof 
werd in 2018 een lekkage ge-
constateerd. Dat vergde repa-
ratiewerkzaamheden aan de 
balkons van de dames Janne-
man en Schuringa, op de 2e en 
1e verdieping. Vanaf dat mo-
ment liep het fout. Een aanne-
mer ging met grof geschut aan 
de slag, waarbij de loodlaag 
werd vervangen. Bij die werk-
zaamheden werden hun bal-
kons dusdanig ontzet dat er een 
verzakking optrad. Met als ge-
volg dat onder de kozijnen een 

kier van ruim 3 cm. ontstond. 
Nu sluit het kozijn niet meer. 
De dames er hebben zelf plas-
tic onder bevestigd om tocht 
en kou buiten te houden. In de 
binnen- en buitenmuren zijn 
forse scheuren waar te nemen. 
Het woongenot van de dames 
is behoorlijk aangetast. Twee 
medewerkers van de gemeen-
te Wijdemeren constateerden 
dat de reparatie verkeerd is uit-
gevoerd en rapporteerden dat 
aan Sweco, de verhuurder van 

de appartementen. Ook een 
technisch manager van de on-
derneming nam de schade ter 
plekke op. Op 29 januari 2019 
(!) schreef de manager per mail 
dat de dames zo spoedig mo-
gelijk antwoord zouden krijgen. 
Sindsdien is het stil. Zowel per 
mail als telefonisch geen enkel 
contact. Willy Janneman en 
Thea Schuringa: “Sweco weet 
wel te incasseren, maar een 
simpel probleem oplossen lukt 
blijkbaar niet.”

Sixties en seventies 
herleven in het Wapen 
van Ankeveen

ANKEVEEN  
Op zaterdag 29 februari 
a.s. treedt een van de oud-
ste Ankeveense bands op 
in het Wapen van Anke-
veen.
 
De Martin House Band, zoals 
de band nu heet, ontstond 
eind 70-er jaren doordat de 
combo-leden van het (toen 
nog) Ankeveens Jongeren-
koor samen op feestjes van 
het koor en op andere feestjes 
gingen spelen. Het waren de 
broers Hans en Jan van Ingen 
op resp. orgel en gitaar, en 
Angelo van den Burg op slag-

werk. Al snel werd Frans Rijk 
de vaste drummer, en zou dat 
ruim 30 jaar blijven. Inmiddels 
bestaat de band uit 5 leden, 
en is alleen Jan daarin nog 
steeds actief. De anderen zijn 
Arie Hagen (bas), Rob Zwiers 
(gitaar), Ger Smit (keyboards) 
en Frits Zieltjens (slagwerk). 
Het repertoire is breed, maar 
vooral Engelstalige popmu-
ziek. Het wordt de 29e lekker 
swingen en rocken op muziek 
van o.a. Beatles, Stones, Eag-
les, Neil Young, Eric Clapton 
en alles wat daartussen zit. De 
band begint om 9 uur te spe-
len, en de entree is gratis!
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Albert Heijn Kortenhoef nieuwe 
sponsor bij S.V. ‘s-Graveland
KORTENHOEF  
Met het ondertekenen 
van het 3 1/2 jarig spon-
sorcontract door de heer 
Mijndert van der Ploeg van 
AH Kortenhoef en Marc 
Degekamp van S.V.’s-Gra-
veland werden de prettige 
gesprekken van de afgelo-
pen maanden afgerond en 
konden er shirts worden 
uitgereikt aan de JO17-1, 
vlaggen worden gehesen 
langs het hoofdveld en 
foto’s worden gemaakt bij 
de nadrukkelijk aanwezige 
sponsordoeken.
 
Met deze ondersteuning van 
S.V. ‘s-Graveland door Albert 
Heijn Kortenhoef wordt na-
drukkelijk uiting gegeven aan 
de wens van AH Kortenhoef 
om niet alleen de beste maar 
ook de meest maatschappe-
lijk betrokken supermarkt in 
Kortenhoef e.o. te zijn. Naast 
diverse andere lokale initiatie-
ven die door AH Kortenhoef 
ondersteund en opgestart wor-
den was voor hen ook al zeer 
snel duidelijk dat S.V. ‘s-Gra-
veland door haar omvang en 
betrokkenheid een perfecte 
partner is om dit doel in onze 
dorpen te helpen realiseren.
Mijndert van der Ploeg van 
AH Kortenhoef: Onze ruime 
ervaring in het succesvol run-
nen van supermarkten leert 
ons dat we meer moeten doen 

dan alleen een goede super-
markt zijn. We willen helpen 
om De Meenthof aantrekkelijk 
te houden als winkelcentrum 
en daarnaast willen we ons 
steentje bijdragen aan de leef-
baarheid- saamhorigheid in de 
dorpen middels de ondersteu-
ning van lokale initiatieven in 
Kortenhoef e.o. De ondersteu-
ning van S.V. ‘s-Graveland 
past hier goed in: onze (toe-
komstige) werknemers spor-
ten hier, veel van onze klan-
ten zijn verbonden aan deze 
club en S.V.’s-Graveland is 
een zeer actieve en betrokken 

vereniging waar wij ons graag 
aan verbinden”.

Ook S.V. ‘s-Graveland voor-
zitter Marc Degekamp is ver-
heugd over de samenwerking: 
Hoewel we al zeer veel goede 
en gewaardeerde sponsors 
hebben zijn we heel blij met Al-
bert Heijn Kortenhoef als nieu-
we, grote sponsor. We groeien 
als vereniging in meerdere op-
zichten en hebben mooie plan-
nen voor de toekomst, waarbij 
de samenwerking met Albert 
Heijn Kortenhoef absoluut 
helpt om deze te realiseren”.

   

Dorpsbelangen valt door de mand
 

Ingezonden brief

DB toont haar ware gezicht. 
Na jaren terug een frisse start 
te hebben gemaakt als alge-
meen (dorps)belangenbe-
hartiger zijn ze nu verworden 
tot een op de macht gerichte 
politieke bestuurderspartij. 
Jammer, maar waar en dit was 
voorspelbaar. Bij de openba-
re raadsdiscussie over ja dan 
nee alleen burgemeester en 
wethouders ongelimiteerd te 
laten beslissen over één mil-
joen euro per grondaankoop 
vielen ze door de mand. DB 
wilde deze macht gewoon 
mandateren aan de wethouder 
grondzaken, die in deze perio-
de niet geheel toevallig ook lid 

van DB is. De gemeenteraad 
hoefde volgens DB alleen nog 
maar ‘gehoord’ te worden en 
zou daarmee als hoogste po-
litiek orgaan haar budgetrecht 
op deze enorme bedragen 
kwijt zijn geraakt. Ware het 
niet, dat de andere partijen dit 
gevaar tijdig inzagen. En DB 
tot een knieval dwong via een 
uitgekiend compromis, waarbij 
ook de macht over grondaan-
kopen bij de raad blijft liggen.
 
Is een belangenbehartigende 
(ook vaak one-issue-) partij 
niet altijd gedoemd om bij een 
te groot geworden omvang 
het machtsvraagstuk net zo 

te gaan zien als landelijk ont-
stane partijen? En dus de in-
vloed van haar kiezers nog 
wel bereid is te vertalen in de 
kleinere te maken keuzes bin-
nen de raad? Maar uiteindelijk 
de macht aan slechts één par-
tijlid durft toe te vertrouwen, 
niet-wetende wie diens opvol-
ger na de verkiezingen zou 
worden? De vraag stellen is 
hem beantwoorden.
 
Overigens ben ik van mening, 
dat de zwijgende meerderheid 
de verkiezingen had en zal 
moeten winnen.
 
Wim van Oudheusden,
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T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

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

Voor de allerliefste
Hartvlaai

met aardbeien

€ 11,25
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



Cursus politiek voor 
inwoners

Wijdemeren
informeren

Onderzoek verkeer en 
vervoer

Er zijn meer dan 1000 reacties binnen gekomen 

op de oproep om knelpunten, suggesties en com-

plimenten door te geven over verkeer en vervoer 

in Wijdemeren. Bedankt voor uw bijdrage. Hier zijn 

we erg blij mee. We gaan de resultaten in de

komende weken bekijken en verwerken. 

> Gemeentelijke belastingen

Eind februari ontvangt u de aanslag van de ge-

meentelijke belastingen en de WOZ-beschikking

op de deurmat. Vanaf dit jaar verzorgt de ge-

meente Hilversum voor de gemeente

Wijdemeren de verzending van de aanslagen, 

omdat Hilversum voor Wijdemeren de belasting-

taken is gaan uitvoeren. De gemeenteraad van 

Wijdemeren heeft in december 2019 de hoogte 

van de belastingtarieven voor 2020 vastgesteld. 

Eind februari kunt u voor alle informatie rondom 

de gemeentelijke belastingen en de WOZ-

beschikking terecht bij de nieuwe digitale

belastingbalie: www.wijdemeren.nl/belastingen.

>  Klussen NLDoet

Stichtingen, verenigingen en zorginstellingen 

in Wijdemeren opgelet! Wilt u meedoen met 

NLDoet op 13 en 14 maart? En vindt u het leuk 

als de burgemeester en wethouders mee-

helpen? Meld uw klus dan nog snel aan op 

www.nldoet.nl. Denk aan schilderen, wandelen, 

tuinieren of koken. NLDoet zet vrijwilligerswerk 

in de spotlights en nodigt iedereen uit om een 

dagje de handen ui t de mouwen te steken.

> Gebruikt u Fixi al?

Losse stoeptegel, overhangend groen, kapot 

speeltoestel? U kunt dit aan ons doorgeven 

via www.fixi.nl of via de Fixi-app. In de app en 

op de website staat een duidelijke kaart van de 

gemeente, waarop ook de andere meldingen in 

uw buurt en in de gemeente te zien zijn. U kunt 

online volgen wat er met uw melding gedaan 

wordt. De Fixi-app is gratis te downloaden in de 

Appstore en Playstore.

> 30 dagen gezonder

Welke gewoonte wilt u graag aanpakken?

Meer bewegen? Uw mobiel vaker wegleggen? 

Op tijd slapen? In maart organiseert GGD Gooi 

en Vechtstreek de actie ‘30 dagen gezonder’. 

Doorbreek een oude gewoonte of start een 

nieuwe en meld u aan op

www.30dagengezonder.nl. Voor de start en 

tijdens de 30 dagen steunen zij deelnemers 

met tips en adviezen, zodat u het goed kunt 

volhouden. Doe ook mee!

Officiële
bekendmakingen

Hij komt eraan! De duurzame week 
2020. Vanaf zaterdag 21 maart tot 
en met zaterdag 28 maart zijn er 
in heel Wijdemeren weer activitei-
ten, lezingen, acties en workshops 
met thema’s als energiebesparing, 
duurzame energie, vergroenen van 
de omgeving, recycling en groene 
mobiliteit. 

We werken als gemeente de komende jaren 

aan een groot aantal projecten om Wijdemeren 

klaar te maken voor een duurzame toekomst. Zo 

gaan we aan de slag met het afkoppelen van het 

aardgas, zoeken we naar mogelijkheden voor de 

opwek van zonne- en windenergie, maken we de 

buitenruimte stap voor stap klaar voor het veran-

derende klimaat en geven we als gemeente het 

goede voorbeeld bijvoorbeeld door duurzamer in 

te kopen en onze gebouwen te vergroe

Groene gemeente
Met de Duurzame Week willen we u als inwo-

ner, bedrijf of vereniging inspireren, motiveren 

en verbinden om de komende jaren samen 

met ons te werken aan een toekomstbesten-

dige groene gemeente. Wat staat er gepland 

tijdens de Duurzame Week?

Programma
We nodigen u uit om mee te helpen bij een 

grote voorjaarsschoonmaak in de dorpen (21 

maart). Want lege flesjes, blikjes of snoepwik-

kels in de bermen en plantsoenen, dat is toch 

zonde! Ook organiseren we een duurzaam 

diner met inspirerende sprekers en maken we 

de winnaars van de prijsvraag ‘Duurzame Dor-

pen in Actie’ bekend (25 maart). Uiteraard kunt 

u ook weer uw tuintegels komen inruilen voor 

mooie plantjes én een zak compost (28 maart) 

en op de Wijdemeerse scholen gaan ze aan de

slag met een lespakket over duurzaamheid. 

Duurzame huizenroute
Net als vorig jaar kunt u ook weer een aantal 

duurzame woningen in onze kernen bezoeken 

om inspiratie op te doen over energiebesparing 

en mogelijke maatregelen. Veel inwoners heb-

ben al mooie stappen gezet en delen dit graag. 

Deze duurzame huizenroute is op verschillen-

de momenten tijdens de Duurzame Week.

Zet het in uw agenda
Zet u de Duurzame Week ook alvast in uw 

agenda? Het volledige programma maken we 

zo snel mogelijk bekend via

www.wijdemeren.nl/duurzameweek. 

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

DUURZAME 
wijdemeren

21 T/M 28 MAART

 WEEK

#mooiwijdemeren
@rbouwman74 

Vraagt u zich wel eens af hoe
beslissingen worden genomen in 
de gemeenteraad? Denkt u wel 
eens dat u dat beter zou kunnen?
Volg dan de cursus Politiek voor 
inwoners en ontdek het! 

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten met 

interactieve werkvormen, ontmoetingen met 

lokale politici, raad en college. Ook diepen 

we een aantal inhoudelijke thema’s uit, zoals 

de Omgevingswet en het Sociaal Domein. 

Hierdoor krijgt u een goed beeld van de 

lokale politiek. Wie weet raakt u hierdoor zó 

geïnspireerd, dat u zelf actief wilt worden in de 

gemeentepolitiek, bijvoorbeeld als raadslid.

Aanmelden
De cursus start op maandag 9 maart om 19.30 

uur in het gemeentehuis van Wijdemeren. De 

cursus is bedoeld voor inwoners van Wijdeme-

ren en Hilversum. Meedoen is gratis. Aanmelden 

kan via griffier@wijdemeren.nl. Plaatsing is op 

volgorde van aanmelding. Bent u benieuwd naar 

de verschillende cursusonderdelen? Kijk dan op 

www.wijdemeren.nl/politiekvoorinwoners. 

Politiek voor inwoners



  
   

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Sticht End 78a: herstellen bestaande dam (04.02.20)

’s-Graveland
- Berensteinseweg 30: vervangen beschoeiing (04.02.20)
- Tussen Noordereinde 36 en 40 en ter hoogte van
   Spanderswoud 6: kappen vijftien bomen (29.01.20)

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 162: bouwen boothuis (27.01.20)
- Moleneind 65: bouwen woonark met bijgebouw en 
   maken verharding (30.01.20)
- Moleneind 65: aanleggen steiger en diverse voorzienin-
  gen (30.01.20)
- Moleneind 65: bouwen steiger en meerpalen (30.01.20)
- Zwanebloem 21: wijzigen voorgevel (22.01.20)

Loosdrecht
- Luitgardeweg 9: plaatsen dakkapel (03.02.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 207 04: plaatsen dakopbouw
   en wijzigen achtergevel (23.01.20)
- Schakel 108: plaatsen dakkapel (29.01.20)
- Van Mijndenlaan 25: plaatsen erker (25.01.20)
- Veendijk 15: wijzigen oeverlijn en realiseren steiger 
   (04.02.20)

Nederhorst den Berg
- Aelbert Cuypstraat 16: plaatsen dakkapel (27.01.20)
- Blijklaan 1: afwijken van bestemmingsplan ten behoeve 
   van Zomerspektakel 2020 (29.01.20)
- Lijsterlaan 39: plaatsen dakkapel (23.01.20)
- Machineweg 23a: bouwen bedrijfswoning maken uitrit 
   (23.01.20)
- Slotlaan 21: vervangen damwand en plaatsen steiger 
   (25.01.20)
- Vreelandseweg 78: plaatsen dakraam (GM) (05.02.20)

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

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- Kromme Rade 4: plaatsen opbouw en uitbreiden 
   woning (06.02.20)
- Oranjeweg 80: plaatsen dakkapel (24.01.20)

Loosdrecht
- Industrieweg 18: herstel brandwerende tussenwanden 
   bedrijfsunit (24.01.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 35: bouwen bedrijfsverzamelge
   bouw (31.01.20)
- Van Mijndenlaan 41: plaatsen erker en vergroten 
   dakkapel (30.01.20)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 14: bouwen woning (24.01.20)
- Ter hoogte van Voorstraat 7: afwijken van bestemmings-
   plan ten behoeve van Lentespektakel 2020 (23.01.20)

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
- Middenweg 40: bouwen brug (23.01.20)

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

Ankeveen
- Carnavalsvereniging “De Schuimlikkers”, carnavals-
   optocht, d.d. 22 februari 2020 (05.02.20)

Nederhorst den Berg
- Stichting evenementen BRC, Spiegelplasloop,
   Start/finish t.h.v. Overmeerseweg 39, d.d. 15 maart 
   2020(29.01.20)

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

>  Kennisgeving incidentele
festiviteiten

Loosdrecht
- Café Restaurant Piet Hein B.V., 1e kennisgeving inciden-
   tele festiviteit (KIF) muziek, Veendijk 17 te Loodrecht
   d.d. 28 februari 2020(31.01.20)
- Rosa’s Cantina, 1e kennisgeving incidentele festiviteit 
   (KIF) muziek, d.d. 29 februari 2020(04.02.20)
- Tennisvereniging de Rading, 1e t/m 7e kennisgeving
   incidentele festiviteit (KIF) baanverlichting i.v.m. 
   competitie, d.d. 10, 17, 24 april en 8,15,22 en 29 mei 
   2020 (03.02.20)

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

Kortenhoef
- Carnavalsvereniging De “Turftrappers “, melding meer-
   jarenvergunning Carnavalsoptocht, Start t.h.v. Zuid-
   singel 54 te Kortenhoef, d.d. 23 februari 2020 (23.01.20)

Loosdrecht
- Verzoek om verklaring van geen bezwaar van de 
   Classico Giro, Breukeleveen en Loosdrecht, d.d. 17 mei 
   2020 (05.02.20)

Op een melding is geen bezwaarprocedure van 
toepassing.

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

’s-Graveland
Kortenhoef
- Gooise Wielerclub “De Adelaar”, wielerronde van Kor-
   tenhoef, start/finish vanaf de Kerklaan, Kortenhoef,
   d.d. 17 mei 2020 (24.01.20)
- Oranje Comité Kortenhoef/´s-Graveland, Koningsdag 
   Kortenhoef/’s-Graveland, d.d. 27 april 2020 (04.02.20)
- Oranje Comité Kortenhoef/´s-Graveland, Oranjepop, 
   d.d. 25 april (04.02.20)
- Sportvereniging ’s-Graveland, Wijdemeren Beach Event, 
   parkeerplaats Sporthal De Fuik, Zuidsingel 54, 26, 27 en 
   28 juni 2020 (30.01.20)

Loosdrecht
- plaatsen van woonwagens, van 13 t/m 29 april 2020 
   (05.02.20)

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.

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
- Zuidsingel t.h.v. huisnummer 52: opheffen gereser-
   veerde gehandicaptenparkeerplaats in verband met 
   omstandigheden belanghebbende (05.02.20)

Loosdrecht
- Acacialaan t.h.v. huisnummer 2A: aanleggen algemene 
   gehandicaptenparkeerplaats (27.01.20) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van de wet 
Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners verplicht 
hun verhuizing door te geven en inlichtingen te verstrek-
ken. Van onderstaand(e) perso(o)n(e)n 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 het adres ambtshalve 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 de belanghebbende.

Het betreft de volgende personen:
- T. Deichner, geboren 23 oktober 1965, wordt per
   6 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- A.S. Jhorai, geboren 18 februari 1988, wordt per
   20 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend 
- A. Khalloufi, geboren 10 mei 1986, wordt per 20 januari 
   2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- R. Serrano Botella, geboren 4 april 1967, wordt per
   6 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend 
- A.J. van de Pol, geboren 7 juni 1974, wordt per
   20 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- E.I. Kircho, geboren 17 september 2000, wordt per
   24 januari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- K.K. Balinov, geboren 16 januari 1988, wordt per
   4 februari 2020 uitgeschreven naar Land Onbekend.

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (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 
besloten is de bijhouding van de persoonslijst van onder-
staande personen definitief op te schorten:

- A. Bakker, geboren 1 januari 1972 is per 2 december 
   2019 uitgeschreven naar Land Onbekend 
- K. Lukaszonek, geboren 2 maart 1992, is per 6 januari 
   2020 uitgeschreven naar Land Onbekend
- R. Serrano Botella, geboren 4 april 1967, is per 6 januari 
   2020 uitgeschreven naar Land Onbekend            
- T. Deichner, geboren 23 oktober 1965 is per 6 januari 
   2020 uitgeschreven naar Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande 
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente 
Wijdemeren via telefoonnummer 14 035 of mail naar 
burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Beleidsregel Opiumwet
De burgemeester van Wijdemeren heeft op 27 januari 
2020 de beleidsregel artikel 13b Opiumwet 2020 vast-
gesteld. 

Vanuit het oogpunt openbare orde en veiligheid, het 
beschermen van het woon- en leefklimaat en de volks-
gezondheid treedt de gemeente Wijdemeren op tegen 
verkoop, aflevering, verstrekking dan wel aanwezigheid 
van drugs. Sinds 1 januari 2019 mag de burgemeester 
ook bij vondsten van voorwerpen en/of stoffen ter 
voorbereiding op en het feitelijk handelen van drugs 
optreden. Via de beleidsregels artikel 13b Opiumwet 
maakt de burgemeester inzichtelijk hoe en wanneer zij 
handhavend optreedt. 

De beleidsregels treedt in werking op de eerste dag na 
de datum van bekendmaking, onder intrekking van de 
‘beleidsregel artikel 13b Opiumwet / handhaving – 2016’. 

Verkeer

Wijdemeren
informeren

12 februari 2020

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

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Overig

Festiviteiten

Persoonsregistratie

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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ASV ‘65 Nieuws
ANKEVEEN  
Het 1e elftal won thuis met 
3-1 van Vianen. De eerste 
helft ging in het begin ge-
lijk op.
 
Heel langzaam kregen de An-
keveners het betere van het 
spel en hadden het midden-
veld in handen met een uitblin-
kende Puk Loggen. In de 28ste 
minuut bediende Loggen de 
sterke balvaste centrumspits 
Joel Wietzen vanaf de achter-
lijn die de 1-0 liet aantekenen. 
Kort voor rust was er even 
achterin wat concentratiever-
lies waardoor er met 1-1 thee 
werd gedronken. Na rust een 
opportunistisch ASV ‘65 dat de 

overwinning rook en de gasten 
bestookte met leuk combina-
tiespel. Het was de 52ste mi-
nuut, toen rechtervleugelver-
dediger Anthony Mando met 
een snoeihard schot vanaf 25 
meter in de rechterbovenhoek 
de goalie kansloos liet. Het 
was een kwestie van tijd om de 
Utrechters de genadeslag toe 
te dienen. Uiteindelijk gebeur-
de dit door een geweldige rush 
van Joel Wietzen, die vanaf 
het middenveld opstoomde 
het centrale duo van Vianen 
passeerde en met een strak 
effectief schot de eindstand op 
3-1 bepaalde. Een compliment 
aan de verdediging van ASV 
is zeker op zijn plaats, met 

de uitblinkende goalie Koen 
Schouten.
 
2e elftal verliest
De mannen van Peter Spoor 
en Kees Vierhout zagen in de 
aanvangsfase een beter Altius, 
dat een 0-2 voorsprong nam. 
Na de rust deden de Anke-
veners er alles aan om de aan-
sluitingstreffer te maken, maar 
tot scoren kwam men helaas 
niet. Hierdoor ontstond er voor 
Altius meer ruimte om tegen-
stoten te plaatsen en liepen uit 
naar een 0-4 voorsprong. Vlak 
voor tijd redde Bram Schouten 
de eer voor de Ankeveners. Hij 
bepaalde de eindstand in deze 
sportieve ontmoeting op 1-4.

   

S.V. ‘s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND  
VR1 deed afgelopen zater-
dag wat er verwacht werd: 
winnen van de nummer 
laatst.
 
Aalsmeer VR1 werd met 4-0 
verslagen door mooie doel-
punten uit uitgespeelde aan-
vallen. VR2 deed afgelopen 
zaterdag wat er van ze ge-
hoopt werd: winnen en daar-
mee voor de zesde opeenvol-
gende keer ongeslagen. Nu 
werd in Amsterdam van Geu-
zenMiddenmeer VR2 met 1-5 
gewonnen.
 
JO16-1 zit de afgelopen we-
ken net aan de verkeerde kant 

van de score. Nu werd er met 
1-2 verloren van het Amers-
foortse CJVV JO16-3. JO16-2 
pakte wel een punt en heeft na 
de winterstop nog maar een 
keer verloren. Met Geinoord 
Nieuwegein JO16-2 werden 
de punten gedeeld (1-1). Op 
een volgepakte tribune zagen 
de toeschouwers Team van de 
Week MO15-1 met 0-0 gelijk-
spelen tegen EemnesMO15-1.
 
Donderdagavond onderwer-
pen we de teams onder 13 en 
onder 14 aan de spelregels 
van het voetbalspel tijdens een 
spelregelavond in samenwer-
king met de KNVB. Een leer-
zame avond. De komende drie 

weken worden er helaas maar 
een paar wedstrijden gespeeld 
vanwege de voorjaarsvakan-
tie. Aanstaande zaterdag komt 
alleen JO19-1 in actie tegen 
CSW JO19-1. Na twee 1-2 ne-
derlagen tegen VVIJ en PVCV 
zal het er alles aan doen om te 
winnen. Aanvang 11.30 uur en 
een goede reden om te komen 
kijken. Op zaterdag 22 februari 
organiseren we weer het FIFA 
toernooi editie 2020. De kan-
tine is een ‘battleground’ waar 
jong en oud elkaar bestrijden 
om uiteindelijk te bepalen wie 
de FIFA20 ster is. Opgeven : 
www.svsgraveland.nl Meer 
weten: info@svsgraveland.nl, 
facebook, instagram of twitter.

   

VV Nederhorst nieuws
NEDERHORST DEN BERG 
Trainer Wesley Geerlings 
heeft besloten om zijn con-
tract bij vv Nederhorst niet 
te verlengen.
 
Dit jaar werd er niet het ge-
wenste resultaat geboekt 
en is er te weinig progressie 
zichtbaar. Vooral het verschil 
in ambitie tussen hem en de 
spelersgroep heeft hem doen 
besluiten om voor volgend sei-
zoen op zoek te gaan naar een 
nieuwe club. Wesley is bezig 
aan zijn eerste seizoen als 
hoofdtrainer. Nederhorst zal 
door zijn besluit op zoek gaan 
naar een nieuwe hoofdtrainer 
voor seizoen 2020/2021. De 

trainer en de spelersgroep ge-
ven samen aan er alles aan te 
doen om dit seizoen nog van 
de laatste plek af te komen.
 
De vrouwen speelden tegen 
NVC en moesten de winst 
met 1-5 aan de gasten laten. 
Bij de meiden ging het voor de 
MO19 niet zo goed. Waterwijk 
was met 0-9 veel te sterk. De 
MO15 deed het daarentegen 
heel wat beter en versloeg 
Hercules met een ruime 8-0 
score. MO13 speelde een 
spannende wedstrijd maar 
moest de punten na de 2-0 
nederlaag aan OSM’75 laten. 
De MO11 speelde knap met 
3-3 in Amsterdam tegen Bui-

tenveldert
Bij de jongens deden de JO17-
1 weer goede zaken door uit 
bij Sporting’70 met 0-3 te win-
nen. De hogere indeling voor 
de JO17-2 valt zwaar. Verlies 
was er tegen de JO17-2 van 
Forza Almere. Ook de JO15-1 
heeft het moeilijk in de eerste 
klasse. Breukelen was met 
een 6-0 zege duidelijk te sterk. 
JO15-2 had geen geluk en 
verloor in een gelijk opgaand 
duel met 0-1 van Breukelen.
Na krokusvakantie start er 
weer een nieuw team bij Ne-
derhorst. JO8-3 gaan dan 
meedoen in competitiever-
band. Voor meer info www.
vvnederhorst.org of facebook.

De Volleybalspeeltuin 
van VV Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG 
Volleybal vanaf 3 jaar? Ja-
zeker, dat kan! Met de vol-
leybalspeeltuin speelt VV 
Nederhorst in op een rela-
tief nieuw concept binnen 
volleyballand.
 
Deze ‘speeltuin’ is er op ge-
richt om jonge kinderen (3 tot 
6-jarigen) kennis te laten ma-
ken met het plezier in sport en 
spel op een non-competitieve 
wijze. Volleybal is een veelzij-
dige sport, maar de meeste 
technieken zijn nog (te) moei-
lijk voor peuters en kleuters. 
Het aanbod voor deze doel-
groep moet dan ook vooral be-
staan uit brede vaardigheden, 
zoals balans en coördinatie. 
Zo’n brede basis zorgt ervoor 
dat het kind later makkelijker 
zal leren volleyballen. En dat 
draagt weer bij aan het spel-
plezier.
 
In september 2019 is VV Ne-
derhorst gestart met de volley-
balspeeltuin waarbij plezier in 
bewegen voorop staat, maar 

ook iets geleerd wordt. Er 
wordt gewerkt aan bewegings-
vaardigheden, balvaardighe-
den, coördinatie en samen-
spel. Dit alles wordt verpakt in 
leuke spelvormen en thema’s 
met een knipoog naar jeugdi-
ge Cool Moves Volley en het 
volwassen volleybal. Bij alles 
wat we doen ligt de nadruk op 
plezier. Voordeel voor onze 
sport is bovendien dat wij de 
peuters en kleuters in een 
veilige omgeving met het be-
nodigde spelmateriaal kunnen 
laten bewegen.
 
De groep bestaat nu uit 6 
kindjes en er is ruimte voor 
uitbreiding. Dus ben jij nieuws-
gierig geworden naar deze 
bewegingsvorm voor de klein-
tjes en/of heb je een kind tus-
sen de 3 en de 6 jaar? Kijk 
dan voor meer informatie op 
onze website: vvnederhorst.
nl/teams/volleybalspeeltuin of 
neem contact op met Helga 
Jansen via tc_defjeugd@vv-
nederhorst.nl

   

Odis Volleybal
Vrijdag 7 februari speelde Re-
creanten- 3 uit. Zaterdag 8 
februari Dames -1 en Dames- 
2 thuis in sporthal De Fuik in 
Kortenhoef.
 
Recreanten- 3, dat eigenlijk 
Recreanten -2 is, kwam zoals 
altijd vier keer in actie. Twee 
keer verloren, twee keer ge-
wonnen. Zweet op het hoofd, 
rug, onder de oksels en… vast 
ook op andere plaatsen. In ie-
der geval zijn er genoeg calo-
rieën verbrand.
 
DS1 kwam in actie tegen Ne-
derhorst. Het team was niet 
voltallig, maar gelukkig kon-
den dames van DS2 invallen. 
Enkele toeschouwers kregen 
tijdens de wedstrijd een flash-
back naar de hiep-hoi-meisjes 
van hun Cool-Moves-tijdperk. 
Tip voor DS1: het is trouwens 
de bedoeling dat de service 
over het net gaat. En als ie 
er dan overheen is, moet de 
bal wel binnen de lijnen op de 
grond en niet rechtdoor over 
het veld heen. Gelukkig ging 
het na het gezamenlijk nutti-

gen van het fruithapje gedu-
rende de time-out in de vierde 
set een stuk beter. 4-0 winst.
 
DS2 was eveneens incom-
pleet, hadden wel invallers, 
maar konden toch niet in hun 
eigen spelletje komen tegen 
een ander damesteam van 
Nederhorst. Mooie rally’s en 
sterke momenten werden af-
gewisseld met teveel eigen 
fouten. DS2 heeft hun hoofden 
echter niet laten hangen en 
vocht tot het bittere eind: 3-2 
winst. Helaas geen prolonga-
tie van de reeks 4-0-winsten. 
Nog steeds met voorsprong 
bovenaan de ranglijst. Evy is 
echt fier op u.
 
Het programma voor komen-
de week: Valentijnsdag DS1 
uit, maandagavond 17 febru-
ari HS1 thuis om 20.30 uur in 
sporthal De Fuik in Kortenhoef 
en DS1 speelt nogmaals uit. 
De rest kan op vakantie.
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Vreemde tegenspraak
Ingezonden brief

Op de voorpagina van dit blad 
van 15 januari lees ik het be-
richt dat de gemeente subsidie 
krijgt om de CO2 uitstoot te 
verminderen. Er moeten 1000 
huishoudens meedoen die ie-
der € 90,- ontvangen. In ruil 
daarvoor dienen ze op allerlei 
manieren hun energieverbruik 
te verminderen. Zo moet er 
500 ton CO2 bespaard wor-
den. Op diezelfde voorpagi-
na staat een artikeltje getiteld 
‘Op naar de 25000 inwoners; 
nieuwjaarsspeech van Crys 
Larson’, dat het vorige stukje 
radicaal onderuithaalt. Natuur-
lijk is onze burgemeester voor 
meer inwoners want dat be-
tekent meer aanzien en meer 
geld voor de gemeente. De 
burgemeester weet kennelijk 
niet dat iedere Nederlander 

per jaar 10 ton CO2 uitstoot. 
Duizend inwoners extra zor-
gen dus in onze gemeente 
voor 10.000 ton CO2 uitstoot 
extra per jaar. Dat is wel in 
schril contrast met de povere 
500 ton besparing die de in-
gewikkelde subsidieregeling 
moet opleveren.
 
Nu kunt u als lezer natuurlijk 
tegenwerpen dat die 1000 
mensen extra, als ze niet in 
Wijdemeren komen wonen 
diezelfde 10.000 ton ook uit-
stoten. Daar heeft u volkomen 
gelijk in. Het is dus geen ge-
meentelijk probleem. Als de 
Nederlandse bevolking met 
15.000 personen per jaar 
toeneemt, stoten wij als land 
150.000 ton CO2 extra uit. 
Maar dat geldt natuurlijk niet 

alleen voor Nederland. Het 
is een wereldwijd probleem. 
De conclusie is dat wij onze 
CO2 uitstoot, de opwarming 
van de aarde, overbevissing, 
voedselschaarste, vernietiging 
van oerbos, het uitroeien van 
unieke diersoorten etc. alleen 
kunnen tegengaan door de 
wereldwijde bevolkingsexplo-
sie in te dammen. Denk ik dat 
dit ook gaat gebeuren? Nee. 
Vóór mij zijn er al vele knappe-
re koppen geweest die tot de-
zelfde conclusie kwamen. Ook 
naar hen werd niet geluisterd. 
Er moeten voor bevolkingsbe-
perking te veel conservatieve 
en meestal religieuze heilige 
huisjes omver. Dat kost tijd en 
die hebben we niet meer.
 
Jan. J. Wester

   

CLUB 4711
Uitslag + stand onderlinge 
competitie Biljartclub 4711
Maandag 3 febr.: W. Clements 
– J. van Greuningen 3-0, M. 
Zieleman – Mw. T. Bos 0-2, E. 
Vernooij – R. van Huisstede 
0-2
Stand aan kop: W. Clements 
3-11, Mw. T. Bos 3-7, J. van 
Greuningen 3-7

Uitslag + stand onderlinge 
competitie BV Overmeer
Donderdag 6 febr.: M. Verlaan 
– M. v.d. Velden 1-3, T. Otten 
– P. van ‘t Klooster 0-3, H. Sta-
lenhoef – W. Clements 0-2
Stand aan kop: M. v.d. Velden 
16-49, P. van ‘t Klooster 16-42, 
M. Verlaan 16-40
Uitslag 4711-maandtoernooi 

koppelklaverjassen
Zaterdag 8 febr. (bovenste 3 
plaatsen): 1. Dhr. D. Siegers 
& Mw. M. de Wit (5883 pt.), 2. 
Mw. A. Behnken & Dhr. G. v.d. 
Broek (5541 pt.), 3. Dhr. H. v.d. 
Burg & Mw. R. Schaap (5138 
pt.)
Eerstvolgende maandtoer-
nooi: zaterdag 14 maart 2020 

(aanvang 19.30 uur)
Programma + contact
Donderdag 13 febr. 20.00 
uur: Biljartclub 4711 tegen BV 
Overmeer, maandag 17 febr. 
19.30 uur: onderlinge compe-
titie Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58

Hogeweyselaan 215 Weesp
T: 0294-416619 | www.autolancker.nl

Private
Lease

v.a. €189,-

Februari Actie!
Mitsubishi SpaceStar

Rijklaar v.a. €13.880,-
AUTO LANCKER

Peppelhof 3, Kortenhoef

Rustig gelegen, goed onderhouden, lichte 5-kamer woning. Dicht bij basisscholen 
en centrum van Kortenhoef. Woonoppervlakte 105 m² en 382 m³ inhoud.
Sfeervolle voor- en achtertuin. Indeling:  hal, zonnige woonkamer, open keuken 
met bergkast. Eerste verdieping: drie in grootte variërende slaapkamers, badkamer 
met douche en wastafelmeubel. Zolder met slaapkamer, bergruimte, cv installatie 
en witgoedopstelling. 

Vraagprijs: €315.000,- k.k.

NIEUWNIEUW

FAMILIEBERICHTEN

Lieve mensen,

Bedankt voor de prachtige bloemen, de mooie kaarten 
en andere cadeaus voor ons 60 jarig huwelijk.
Het was geweldig!!

Piet en Gerrie Luijer

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

KLOKKENMAKER
www.pendulehuis

030-7853826/06-11113421

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

035 - 656 0235

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

terwijl u wacht (ind. mogelijk). 
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ 

Weesp. Tel. 0294-418722

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

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

035-6566623

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

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

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.

=> WOONRUIMTE GEZOCHT <= 
Van 1 april-1 okt. 2020

Max. € 900 per mnd all-in
06-26090393/jim@polo.nl

Per 1-3-20 garagebox te 
huur op Lijsterlaan 18 

Info: 06-54730909

Te huur: boot ligplaats aan de
Vecht in Nederhorst voor boot

tot max. 6 mtr. toer/visboot
van 15 april tot 15 okt.

Prijs € 250,- 06-44252967

Rectificatie
In het artikel Commissiepraat 
van vorige week stonden twee 
fouten. De recreatiewoonark 
achter de Dammerweg 73 
wordt slechts tussen 3,40 m. 
en 3,50 m hoog en geen 4,50 
m. En uiteraard ligt achter de 
Dammerweg geen Vuntusplas, 
doch de Spiegelplas. Excuus 
voor deze verschrijvingen 
(H.S.).
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Eindelijk, een   
koffietent

KORTENHOEF  
Deze week is dan eindelijk 
een wens van velen in ver-
vulling gegaan.
 
Tegenover AH is op de Meent- 

hof een horecazaak geopend: 
Khoeffie & Baxels. Waar je 
heerlijke koffie en bakproduc-
ten kunt krijgen. Het ziet er 
veelbelovend uit. Binnenkort 
meer nieuws.

   

Wonderfeel
‘S-GRAVELAND  
U heeft het natuurlijk al in 
het nieuws voorbij zien ko-
men: het hoofdkantoor van 
Natuurmonumenten ver-
huist na de zomervakan-
tie van ‘s-Graveland naar 
Amersfoort.
 
Maar wees gerust, dit heeft 
geen invloed op de komende 

edities van Wonderfeel. Na-
tuurmonumenten blijft het fes-
tival organiseren op hetzelfde 
prachtige stukje natuur van 
landgoed Schaep en Burgh. 
De komende editie is op 17, 18 
en 19 juli. En zet ‘m maar vast 
in de agenda: de kaartverkoop 
voor Wonderfeel start op 6 
maart! Meer informatie: www.
wonderfeel.nl

   

Rijbewijskeuringen
Gemeentehuis in Loosdrecht

Wie voor verlenging van het 
rijbewijs een medische keu-
ring moet ondergaan, kan 
daarvoor op vrijdag 21 febru-
ari terecht in het Gemeente-
huis Wijdemeren, Rading 1 te 
Loosdrecht.
 
Vooraf moet wel even een af-

spraak worden gemaakt via 
085-0650005. Dit kan tussen 9 
en 13 uur. De kosten bedragen 
€ 45. De keuring voor rijbewijs 
CDE is € 70 en voor de taxi-
pas € 75. Zelf een afspraak 
plannen via www.rijbewijskeu-
ringen.info. Dan is de keuring 
minimaal € 5 goedkoper.

De Spotjes in De Kuijer
Door: Saskia Luijer
 
NEDERHORST DEN BERG 
Zaterdag 8 februari was 
een speciale Spotjes och-
tend. De kinderen waren te 
gast bij Amaris De Kuijer 
waar ze samen met bewo-
ners prachtige sneeuw-
poppen knutselden.
 
Al 17 jaar organiseert de 
Spotfabriek elke maand een 
creatieve en educatieve acti-
viteit voor kinderen in de ba-
sisschoolleeftijd. Meestal zijn 
hier zo’n 20 tot 30 kinderen bij 
aanwezig. Deze Spotjes och-
tenden zijn afwisselend in de 
BSO-ruimte van Kidswereld 
of op een locatie in het dorp. 
“Volgende maand hebben we 
lammetjesdag op de boer-
derij” vertelt vrijwilliger Leny 
Vuurmans enthousiast. “Met 

Pasen gaan we paaseieren 
zoeken achter het kasteel, 
rond Koningsdag gaan we fiet-
sen versieren en vandaag zijn 
we te gast in De Kuijer. Dat is 
voor de eerste keer, maar ook 
dit willen we jaarlijks terug la-
ten komen. Het is zo leuk om 
jong en oud te verbinden met 
elkaar.”
 
Samen aan de slag
Ondertussen plakt Leny met 
een lijmstift een spitse oranje 
neus op een sneeuwpop. Ze 
helpt hier en daar een handje, 
samen met de andere dames 
van het Spotjes team en de 
verzorgers van de dagbeste-
ding. Verspreid over grote ta-
fels in het Ontmoetings Plein 
wordt gezellig geknutseld. 
Op een stevig kartonnen vel 
maken de kinderen eerst een 
kleurrijke papieren collage. 

Daar komt de sneeuwpop 
op te staan. Compleet met 
kraaloogjes, wortelneus, war-
me hoed en bezem. Een win-
ters tafereel, met als finishing 
touch zachte witte watjes als 
sneeuwvlokken. Uiteraard 
worden ook de bewoners er 
actief bij betrokken. De een 
knipt een sneeuwpop, de an-
der geeft aanwijzingen en 
weer een ander geniet ge-
woon en bewondert de knut-
selkunsten. Aan het eind van 
de ochtend geeft een van de 
meisjes haar sneeuwpop aan 
een oudere dame en schrijft 
op het vel: Het was superleuk, 
bedankt en groetjes.”

   

Carnavalsweekend in        
Schuimlikkerveen
ANKEVEEN  
In het weekend van 21 tot 
23 februari barst het feest 
weer los in Schuimlikker-
veen.
 
Dan is het weer carnaval! An-
keveen wordt dan geregeerd 
door Prins Lars en zijn prin-
ses Annabelle met hun raad 
van 11 en in het teken staan 
van Aprés Ski. Het belooft 
een mooi weekend te worden 
met 3 dagen feest. Op vrij-

dag wordt begonnen met het 
jaarlijkse kindercarnaval en 
daarna een back to the 90’s 
party. Zaterdag is onze jaar-
lijkse optocht met de versierde 
wagens door ons mooie dorp. 
En in de avond het traditione-
le carnavalsbal in het teken 
van het thema van de prins. 
Ook dit jaar zijn er weer leuke 
prijzen te winnen voor degene 
die het beste verkleed is, dus 
kom vooral in uw mooiste outfit 
met ons mee feesten. Zondag 

zullen wij beginnen met de op-
tocht bij onze buren in Korten-
hoef om vervolgens het week-
end af te sluiten met ons altijd 
gezellige afzakkersbal, dit jaar 
gezellig met 3 Hollandse zan-
gers en het befaamde haring-
happen. We hopen u allen te 
zien tijdens onze optocht en/of 
tijdens één van onze feesten 
in ons Hofpaleis, het Wapen 
van Ankeveen.

   

De Turftrappers en de Voedselbank
KORTENHOEF  
Elk jaar heeft het carnaval 
in Turfendonk een thema. 
Dit jaar is het carnavalsthe-
ma in Kortenhoef: ‘Arm en 
Rijk’. Op zondag 23 febru-
ari om 11.11uur is er een 
Carnavalsmis in de Anto-
nius van Paduakerk aan de 
Kerklaan te Kortenhoef.
 
Deze viering zal worden voor-
gegaan door pastoor Jules 
Dresmé en diaken Wim Balk. 
Jeugdband Madjet en kinder-
koor Toontje hoger zullen de 
viering musicaal omlijsten. In 
deze viering wordt er aandacht 

besteed aan het thema van dit 
carnavalsseizoen.
 
De Turftrappers hebben het 
idee opgevat om iets doen 
voor mensen die het minder 
hebben. Daarom hebben wij 
gekozen om de Voedselbank 
te steunen.
 
Graag willen wij de mensen 
die naar deze viering komen 
vragen om houdbare (voed-
sel)producten mee te nemen 
die de Voedselbank kan ge-
bruiken om pakketten samen 
te stellen. De producten zullen 
tijdens de mis worden ingeza-

meld en aan de Voedselbank 
worden overgedragen.
 
De Voedselbank is heel blij met 
de volgende producten: mie, 
macaroni, spaghetti, koffie, 
thee, rijst, siroop, meel, droge 
koekjes, muesli, ontbijtgranen, 
cornflakes, broodbeleg zoals 
pindakaas en hagelslag. Ook 
kan men producten gebruiken 
zoals wasmiddelen, schoon-
maakmiddelen of artikelen 
voor persoonlijke verzorging 
(tandpasta, shampoo, enz.).
 
Wij hopen dat velen van u 
onze actie zullen steunen.

Kunst a/d vijfde Plas
In-/verkoop kunst & an�ek
Restaura�e- / lijstenatelier

Taxa�es nalatenschap / verzekering

Open: elke vrijdag en op afspraak
Herenweg 73, Breukeleveen

Open: elke vrijdag en op afspraak

www.galeriewijdemeren.nl
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Tot eind februari
Indruk van Licht – Breukelen
Onder deze titel exposeert Tineke van den Berg, 
kunstenares uit Loosdrecht, haar kleurhoutsne-
des in de Pauluskerk te Breukelen. Ze kreeg haar 
opleiding aan de Academie Minerva te Gronin-
gen, maar woont sinds in 1999 Loosdrecht. Deze 
mooie omgeving heeft ze vaak afgebeeld. De ’s 
Gravelandse Buitenplaatsen, de tuin van Kasteel 
Sypesteijn, de Vecht-brug in Breukelen , maar 
ook stadsgezichten van Amersfoort zijn te zien 
op deze expositie. Tot eind februari is dit kleurrijke 
werk te bezichtigen, op donderdag, vrijdag en za-
terdag van 10.00-16,00 uur. Adres: Straatweg 37, 
3621 BG  Breukelen

14 en 15 februari
Open tuindagen in de Murrenhof - Breuke-
leveen
In het voorjaar bloeien vele bollen zoals de nar-
cis, sneeuwklokjes, krokus. Maar ook de Hel-
leborus, Epimedium en Pulmonaria. Voor de 
vroege tuinliefhebbers is er in dit jaargetijde ex-
tra veel te zien.
Openingstijden: vrijdag 14 en zaterdag 15 febru-

ari van 11.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
Koffie en thee met cake staat voor u klaar (tegen kleine vergoeding). U bent van harte welkom in de 
prachtige tuinen van de Murrenhof Herenweg 20 Breukeleveen. www.murrenhof.nl

14 februari
Vier de liefde! - Breukelenveen
Op vrijdag 14 februari is het Valentijnsdag. Speciaal voor deze gelegenheid hebben wij onze expo-
sitieruimte Dinie’s Kitchen in romantische sferen gebracht. Naast onze lopende expositie “Van Alles 
Wat” (te zien t/m eind februari) tonen we o.a. lieflijke bloemstillevens en romantische landschappen 
met rozeroodgekleurde luchten. Ook lanceren wij op vrijdag de 14e onze nieuwe website, wat het 
voor ons een extra feestelijke dag maakt – een cadeautje aan onze geliefde klanten én aan onszelf! 
Wij heten u graag welkom in onze galerie in Breukeleveen, aan de Herenweg 71-73. Speciaal op 
Valentijnsdag, Vrijdag 14 februari wordt u bij uw bezoek aan onze galerie onthaald met een feestelijk 
glaasje en bijpassende hapjes! www.galeriewijdemeren.nl

18 februari
Informatieavond DODE ZEE ROLLEN - Loosdrecht
Op dinsdagavond 18 februari 2020 wordt er  een informatie-
avond gehouden over de Dode Zeerollen. In 1948 werden in 
de grotten van Qumran, in Israël, de Dode Zeerollen gevon-
den. Het zijn boekrollen en fragmenten van boekrollen, die 
zijn geschreven in de laatste eeuwen voor het begin van de 
jaartelling. Het gaat om vele duizenden fragmenten van onge-
veer 1000 verschillende boekrollen. Er zijn maar ongeveer 10 
rollen (bijna) compleet bewaard. De rollen bevatten informatie 
van onschatbare waarde over de oudste bijbelhandschriften, 
over de vroegste geschiedenis van het Jodendom en over de 
cultuur waarin het christendom is ontstaan. Dr Bram van Put-
ten zal aan de hand van boeiend beeldmateriaal het verhaal 
van de opgravingen bij Qumran vertellen en het belang van 
de Dode Zeerollen voor het vertaalwerk van de Bijbel duidelijk 
maken. U bent van harte uitgenodigd om deze informatieve 
en leerzame avond mee te beleven. De avond begint om 
20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.45 uur. Wijkgebouw Eikenlaan 17A Loosdrecht

22 februari
Uitnodiging voor ZWO-maaltijd ten bate van Bio Vakantieoord – Nederhorst den Berg 
De diaconie van de Protestantse Gemeente nodigt iedereen uit voor een bijzondere maaltijd in de 
Bergplaats te Nederhorst den Berg op zaterdag 22 februari a.s. om het nieuwe ZWO-project Bio 
Vakantieoord in te luiden. De zaal is open vanaf 17.00 uur en de maaltijd begint om ongeveer 17.30 
uur. In het Bio Vakantieoord kunnen ouders met een (complex) gehandicapt kind een betaalbare 
vakantie vieren in aangepaste vakantiebungalows met aanvullende, toegespitste voorzieningen. Nu 
eens zonder dat de handicap leidend is, biedt Bio voor het hele gezin originele activiteiten om samen 
te lachen, te ontspannen en avonturen te beleven. De toegang voor de maaltijd is gratis. Uiteraard 
mag u als blijk van waardering voor deze maaltijd of omdat u dit doel een warm hart toedraagt een 
financiële bijdrage doen die ten goede komt aan Bio Vakantieoord. Deze maaltijd wordt gehouden in 
de Bergplaats, Kerkstraat 7.  In verband met de planning graag vooraf opgeven, dit kan tot woensdag 
19 februari 2020 bij Hennie Pos (0294-254515) of Fiep Bouwer (06-40515208). 

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 10.00- 12.00
t Wijdehuis - Kortenhoef
Voor iedereen in Wijdemeren 
die zin heeft in gezelligheid, 
anderen te ontmoeten en een 
kop koffie te drinken. Waar: 
Veenstaete, ingang Parklaan, 
Kortenhoef. Aanmelden niet 
nodig, wandel gerust eens 
naar binnen. www.inovum.nl

Elke woensdagmiddag
Tasjesbibliotheek 
- Kortenhoef
In De Blinker, Parklaan 5, 
Kortenhoef, elke woensdag-
middag 13.00 - 17.00 uur 
kleinschalige bibliotheek. 
Het is gratis. De bibliotheek 
wordt gerund door vrijwilli-
gers. Neem uw id-kaart mee 
als u lid wilt worden. tasjes-
bibliotheek@gmail.com / 06-
45063315

16 februari
Jam aan de vecht
- Nederhorst den Berg
Onze geweldige ‘Jam aan de 
vecht’! Vanaf 16.00 staat onze 
huisband voor ons klaar om 
er een onvergetelijke middag 
van te maken. Iedereen kan 
mee jammen! Heerlijke jazz, 
soul en ook blues komen aan 
bod. Wil je niet mee spelen er 
is altijd een plekje om mee te 
genieten van dit ware spekta-
kel. Café Die 2 Vreelandse-
weg 42 Nederhorst den Berg

15 t/m 23 februari
Escape Room actie bij 
Fort Uitermeer – Weesp
Beleef met de familie een 
knalgoed dagje uit bij Fort 
Uitermeer in Weesp. Los puz-
zels en raadsels op in de “Fa-
mily Escaperoom”, laat het 

kanon live ontploffen en speur 
rondom het fort naar de juiste 
code! In de voorjaarsvakan-
tie dagelijks te boeken voor 
slechts € 15,- i.p.v. € 19,50 
p.p. Bekijk www.plofhuis.nl/
activiteiten/family-escape-
room-met-speurtocht voor 
alle informatie en reserveer 
direct. Plofhuis Uitermeer 3 
1382 HP Weesp

19 februari
Burenmaaltijd ! - Loosdrecht
De Emtinckhof aan de Eiken-
laan 51 in Loosdrecht biedt 
een ontmoetingsplek waar 
u buurtgenoten ontmoet en 
nieuwe vrienden kunt maken. 
In het Ontmoetingscentrum 
worden diverse activiteiten 
georganiseerd die daar op 
zijn gericht. Op woensdag 19 
februari tussen 12.00-14.00 
uur organiseren we weer 
onze maandelijkse gezellige 
burenmaaltijd. Het menu be-
staat uit een varkenshaasje 
met champignonsaus, salade 
en gebakken aardappelen. 
Een toetje mag natuurlijk niet 
ontbreken: Dit keer een ver-
rassings ijsdessert! Kosten 
voor deze gezellige buurt-
maaltijd bedragen slechts 
€ 12,50.  Graag uiterlijk 12 
januari aanmelden via 035-
5888229 of via grandcafe@
inovum.nl 
We zien u en uw buurtgeno-
ten graag de 19e!

20 februari
Programma Parkinson 
Café Laren - Laren
Donderdag 20 februari 2020 
zal apotheker de heer Schnei-
der spreken over Parkinson 
medicatie en problemen bij 
de levering van medicijnen. 
Hierna kan men vragen stel-
len. Na afloop weer een ge-
zellig 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

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


