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Dorpscoördinatoren schakel tussen inwoners
en gemeente
Met dorpenteam op achtergrond

de gemeente. Mensen kunnen
te allen tijde bij ons terecht”,
vervolgt Bas. “Wel met de beperking dat het te maken moet
hebben met dorpszaken, dus
niet voor een losse stoeptegel.
Daar heb je anderen voor”, vult
Saskia aan. Inwoners kunnen
met ideeën komen, waarvoor
geldt dat er een draagvlak van
65% moet zijn. Al zeggen Bas
en Saskia dat ze heus niet alles op een weegschaal zullen
meten.

WETHOUDER
ROSALIE VAN RIJN
SPREEKT VAN ‘EEN
UNIEK PROJECT’

Foto: (v.l.n.r.) Titia Andrea, Saskia Hille, Rosalie van Rijn, Bas Immerzeel en Hetty Kastelein

ondersteunt met de administratie. En uiteraard wethouder
Rosalie van Rijn die de politieWIJDEMEREN 		
ke verantwoordelijkheid draagt
Vol optimisme gaan dorpsom het dorpenbeleid handen
coördinatoren Saskia Hilen voeten te geven.
le en Bas Immerzeel aan
de slag met hun dorpen.
“Hoewel mijn dorpen een beetSaskia zal Ankeveen, Korje uit elkaar liggen, is het wel
tenhoef, ’s-Graveland en
een evenwichtige verdeling
Oud-Loosdrecht
onder
qua budgetten en initiatieven”,
haar hoede nemen.
vertelt Bas Immerzeel die
Bas Immerzeel werpt zich op hiervoor voor een welzijnsorNederhorst den Berg, Nieuw- ganisatie 13 jaar actief was in
Loosdrecht en Breukeleveen. Bodegraven- Reeuwijk. SasZe worden bijgestaan door kia Hille is bij velen bekend
Hetty Kastelein, sociaal make- van het Appelboom-project dat
laar en Titia Andreas die aan tientallen vrijwilligersgroepen
de achterkant het dorpenteam samenvoegt om iets aan hun
Door: Herman Stuijver

omgeving te doen. De Appelboom wordt nu onderdeel van
het dorpenteam. “Wat wij gaan
doen met het team is uitgebreider dan de Appelboom”,
legt Saskia uit. “We houden
ons ook bezig met de participatie, hoe betrek je inwoners
bij het dorp. Naast o.a. de
omgevingsvisie, woningbouw
en mobiliteit. Dat zijn onderwerpen die passen in een
dorpsvisie.” Uit een lange lijst
die op de dorpsavonden in de
kernen is samengesteld, kunnen Saskia en Bas kijken wat
er gedaan moet worden. Wel
in samenhang met wat een
dorp wil. Daarom is een aan-

spreekpunt handig. In Ankeveen is men al bezig om een
dorpsvereniging op te richten.
Dat zou ook in de andere dorpen kunnen, maar het hoeft
niet. Aan het eind van het jaar
hopen ze per dorp een dorpsontwikkelingsplan gereed te
hebben.
Loket
De kersverse dorpscoördinatoren willen herkenbaar
zijn, laagdrempelig en vooral
aanspreekpunt zijn voor alle
inwoners. “Zie ons als ambassadeurs die vragen en
opmerkingen doorschakelen
naar diverse afdelingen van

Uniek
Wethouder Rosalie van Rijn
spreekt van ‘een uniek project’.
“Waar vind je dat, twee dorpscoördinatoren die op allerlei
manieren bereikbaar zijn. Die
met de inwoners aan de slag
gaan en die ervoor zorgen dat
veel problemen snel en efficiënt worden opgelost.” Saskia
en Bas hebben er zin in en wijzen erop dat ze onderdeel van
een team zijn waarin Hetty en
Titia belangrijke schakels zijn.
Bas is bereikbaar via
b.immerzeel@wijdemeren.nl
of 0652580922
Saskia via
s.hille@wijdemeren.nl
of 0624534002.
Zie ook
wijdemeren.nl/dorpenbeleid.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum
Huisartsenpost Blaricum avond, nacht en weekend

035 - 656 18 66
035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53
088 - 130 96 00

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren

06 - 206 15 919

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

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
0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
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
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”







035 - 656 00 66
0294 - 25 75 07
06 - 112 387 77

H. Antonius
Zo. 1 maart: 9.30 uur:
J. Dresmé.
Wo. 4 maart: 19.30 uur:
Liturgiegroep.
St. Martinus
Za. 29 februari: 19.00 uur:
W. Balk.
OLV Hemelvaart
Zo. 1 maart: 9.30 uur:
W. Balk.
Willibrord
Wo. 4 maart: 19.30 uur:
Liturgiegroep.
De Kuijer
Wo. 4 maart: 11.00 uur:
W. Balk.

PKN GEMEENTEN

0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

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

Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool





Maatschappelijk

Scholen

RK WIJDEMEREN



Oogarts

Tandartsen
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Willibrordkerk
Zo. 1 maart: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
Wo. 4 maart: 19.30 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.

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.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Markt in Ankeveen
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



De Graankorrel
Zo. 1 maart: 10.00 uur:
Ds. D. Pruiksma.



Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 1 maart: 10.00 uur:
Ds. S. Jumelet.

ANWB Automaatje
Wijdemeren



Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 1 maart: 9.30 uur:
Ds. J. de Goei.

Wij zoeken enthousiaste chauffeurs!



Oec. Streekgemeente
Zo. 1 maart: 11.15 uur:
Geen dienst.

Colofon

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

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

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

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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Foute prognose – twee miljoen tekort
WEEKBLADWIJDEMEREN
Wat
is hier aan de hand?
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Cor Koster

WIJDEMEREN
Op de website Rading 0
schreef Cor Koster een betoog over het tekort op het
Sociaal Domein.
Halverwege vorig jaar was er
financieel nog niets aan de
hand met Jeugdzorg en WMO
in Wijdemeren. Men besloot
zelfs een paar ton uit de reserves Sociaal Domein te halen om iets leuks mee te gaan
doen. Een half jaar later komt
men ineens twee miljoen euro
tekort. Hoe kan dat?
Volgens de Kadernota van
mei 2019 wilde men in 2020
(nu dus) €155.000 uit de reserves Sociaal Domein halen
en in de periode daarna jaarlijks €205.000. De onttrekking
was bedoeld voor de financiering van het dorpenbeleid.
Wethouder Rosalie van Rijn
zei daarvan: “We verwachten
dat dat kan, op basis van de
cijfers van de laatste drie jaar”.
Ik heb daar eerder over geschreven. Volgens mij waren
er meerdere redenen om dat

niet te doen. “Onverantwoord”,
noemde ik het toen.
Twee miljoen
Op de dag voor Kerst vorig
jaar liet het college per brief
weten dat men volgens de
laatste prognose over heel
2019 zo’n twee miljoen tekort
komt, waarvan 600.000 voor
de WMO en 1,4 miljoen voor
de Jeugdzorg. Dat zag men
kennelijk halverwege 2019
nog niet aankomen. Wel in de
Najaarsnota, maar daar werd
het uiteindelijke tekort op de
Jeugdzorg nog acht ton te
laag geschat. PvdA/GrL heeft
om behandeling van de brief
gevraagd in de commissie
Maatschappelijke Zaken van
25 februari jl.
Oorzaken
Ik begrijp niet goed hoe zoiets
kan gebeuren. Het college zelf
geeft in de bovengenoemde
brief twee redenen waarom
prognoses af kunnen wijken
van de realiteit. De eerste is
dat ‘er wordt gewerkt met individuele budgetplafonds. (…)
Het maximale bedrag wordt
meestal niet volledig benut.

Hoeveel ervan wél wordt benut, verschilt echter per geval.
Dat maakt dat de totale uitgaven aan het einde van het jaar
lang onzeker blijven en dat
voorspellingen hierover kunnen fluctueren.’ Dit is allemaal
niet relevant, want om de effecten van individuele variatie
te normaliseren heeft men het
begrip ‘gemiddelde’ uitgevonden. Al duizenden jaren geleden.

HET IS NIET
BEVORDERLIJK
VOOR JE POLITIEKE
CARRIÈRE
De tweede oorzaak die men
geeft, is dat de gemeente niet
de enige verwijzer naar jeugdzorg is; ook medische specialisten en huisartsen mogen
mensen verwijzen naar jeugdhulp. Ook weinig overtuigend,
want dat is al jaren zo, en wethouder Van Rijn zei destijds
met zoveel woorden dat “op
basis van de cijfers van de
laatste drie jaar” de reserves
wel een paar ton lager konden
zijn. Er zijn in 2019 eigenlijk
geen bijzondere omstandig-

heden geweest waardoor
ontwikkelingen anders dan
trendmatig zouden zijn. Alleen
de invoering van het abonnementstarief kan een licht effect
gehad hebben.
Ook tekorten elders
Wijdemeren is niet de enige
gemeente waar men met tekorten geconfronteerd wordt,
al zijn die elders minder groot
en plotseling dan in Wijdemeren. Huizen bijvoorbeeld komt
over 2019 een miljoen tekort.
Maar het is wel van belang dat
men erachter komt wat hier
aan de hand is. Teveel in- en
te weinig uitstroom? Onnodig
lange behandeltrajecten? Onjuiste aanbestedingen? Foute
verdeelsystematiek?
Welke
sturingsinstrumenten worden
er eigenlijk gebruikt? Doet
men wel wat aan relatiemanagement? Kun je besparen
op tweedelijnszorg? Welke afspraken zijn er voor het tijdig
indienen van facturen? Wordt
er teveel met uurtje-factuurtje
gewerkt? In hoeverre creëert
het scheppen van aanbod automatisch vraag? Zijn er teveel
aanbieders en producten?

Foto: Rosalie van Rijn
(gemeente Wijdemeren)

Dergelijke vragen komen ongetwijfeld aan de orde, mogelijk in samenhang met de
Kadernota in mei, bij de Beeldvormende sessie ‘Beheersing
kosten sociaal domein’ waar
de raad om gevraagd heeft.
Politieke consequenties
Er zijn meerdere gemeenten waar de voor deze zaken
verantwoordelijke wethouder
heeft moeten aftreden, o.a.
Zevenaar, Loon op Zand, Venlo. Onze Rosalie van Rijn heeft
in de raad voldoende krediet
om daar (nog) niet bang voor
te hoeven zijn. Maar het is niet
bevorderlijk voor je politieke
carrière als je halverwege het
jaar nog niet weet dat je omstreeks Kerst twee miljoen tekort gaat komen.

Belastingservice voor gepensioneerden
Hulp voor ouderen bij de belastingaangifte 2019
Ook dit jaar kunt u hulp krijgen van de belastinginvullers
in Wijdemeren bij het invullen
van uw aangifte over 2019. De
invullers doen geen ondernemersaangiftes (Box 2). Aangifte doen kan vanaf 1 maart en
tot 1 mei. De belastingdienst
maakt gebruik van de Vooraf
Ingevulde Aangifte, de VIA.
Alle bij de belastingdienst bekende gegevens, inkomen,
spaarsaldo en banktegoeden
staan er al in.Voor het versturen van de aangifte heeft
u de “machtigingscode” nodig
die u binnenkort van de belastingdienst ontvangt. Houdt
de code bij de hand, want de
belasting invuller zal er naar
vragen bij het maken van een
afspraak. Als u er geen ontvangt of nieuw bent als hulpvrager kan de belastinginvuller
er een voor u aanvragen. De
Belastingservice is bestemd

voor gepensioneerden. Als
inkomensgrens voor de doelgroep geldt: voor een alleenstaande circa € 35.000,-; voor
gehuwden/samenwonenden
circa € 50.000,-. Ook als u
geen aangiftebrief heeft gehad
of denkt dat u dat geen aangifte hoeft te doen is het verstandig toch te laten controleren of
u recht op teruggaaf hebt, de
belastingdienst doet dat niet
uit zichzelf.
Voordat u een afspraak maakt
met één van de invullers, is
het belangrijk dat u alle documenten die nodig zijn voor het
invullen van de aangifte klaar
hebt liggen. Het gaat om de
volgende papieren: Jaaropgave 2019 van uw AOW en die
van uw partner. Jaaropgaven
van uw pensioenfonds of fondsen. Jaaropgaven van ander
inkomen, lijfrentes, inkomsten

uit het buitenland, alimentatie,
enz. Gegevens betreffende
uw eigen huis, WOZ waarde
en hypotheek gegevens. Alle
banksaldi,
spaartegoeden
en beleggingen per 1 januari
2019, indien u althans meer
bezit dan € 30.360,- voor een
alleenstaande en € 60.720,voor een echtpaar. Alle niet
vergoede medische kosten,
zoals medicijnen, arts, specialist, tandarts. Kosten van hulpmiddelen,
gehoorapparaten
en kunstgebit (na aftrek eigen
risico). Geen brillen! Vergeet
niet de vervoerskosten, of kilometers, naar arts, apotheek
en ziekenhuis en de kosten
van ziekenbezoek aan de
partner (indien langer dan 30
dagen) te noteren. Gegevens
betreffende giften, aftrekbaar
alleen indien het z.g. ANBI instellingen zijn. De print van de
aangifte van 2018 (indien be-

schikbaar). De gegevens betreffende de eventueel reeds
betaalde voorlopige aanslag.
Alle gegevens die van belang
zijn voor de aangifte zoals
wijziging van gezinssamenstelling, verhuizing, of verkoop
van uw huis. Mocht er nog
geen sprake zijn van huur- of
zorgtoeslag dan kan de belastinginvuller u daarbij helpen.
De inkomensgrens van de
huurtoeslag is vervallen dus
meer mensen komen hiervoor
in aanmerking.
De kostenvergoeding voor het
invullen bedraagt € 12,-- per
aangifte. Natuurlijk kunt u voor
het maken van een afspraak
altijd eerst even met de invullers overleggen. Hieronder
vindt u de namen van onze
belastinginvullers in Wijdemeren, die u kunt bellen voor het
maken van een afspraak. Zij

hebben de plicht tot geheimhouding. U hoeft voor het maken van een afspraak geen invuller uit uw eigen woonplaats
te kiezen. Het kan voorkomen
dat belastinginvullers dermate
veel ‘klanten’ hebben dat ze er
de voorkeur aan geven u door
te verwijzen naar een collega.
Dhr C. Boekschoten, Hoflaan
32, Kortenhoef 06-83703430.
Mevr. J. Buijs, Machineweg
48, Nederhorst den Berg,
0294-252102. Dhr. P. Faltay,
Lange Wetering 73 Nederhorst den Berg, 0294-254930.
Dhr. G.A. Geerdink, J.F. van
Heumenhof 8 Kortenhoef 0356315506. Dhr. B.H. Jansen,
Frans Halshof 3, Nederhorst
den Berg,0294-253325. Dhr L.
ten Rouwelaar Pr Beatrixstr 26
Loosdrecht 035-5821802. Dhr.
G.C. Verweij, Lijsterlaan 14,
Nederhorst den Berg 0294253788
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Debat vaarverbinding begonnen
Ingezonden brief

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

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

Wijnands

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

De inkt was nog niet droog van
de zienswijzen van Natuurmonumenten en de Vechtplassencommissie, waarin beide
ernstige bedenkingen uitten
over een nieuwe vaarverbinding of Hiswa-Recron kwam
met de uitslagen van een eigen enquête: hoezeer watersporters in het gebied naar
een nieuwe vaarverbinding
uitzagen. Beide eerste instanties baseerden hun visie op
de uitkomsten van het M.E.R.
waaruit duidelijk wordt dat een
nieuwe vaarverbinding niet
zonder aanzienlijke schade
aan natuur en landschap gerealiseerd kan worden.
Hiswa-Recron toverde een onderzoek uit de hoge hoed: 86
% van de ligplaatshouders zou
een nieuwe vaarverbinding
toejuichen. Ik zou de enquête

Uit het artikel over de enquête van de Hiswa-Recron zou
blijken dat 86% van de ligplaatshouders en 70% van de
bootbezitters aan huis positief
staan tegenover de te plannen
vaarverbinding tussen Loosdrecht en Wijde Blik.
Ik heb uitleg gevraagd bij de
Hiswa-Recron en hieruit blijkt
dat er in het Loosdrechts
plassengebied een enquête

is uitgezet voor klanten van
watersportbedrijven. Dit zijn
vaste ligplaatshouders en watersporters met een bootje bij
huis in het gebied. In deze enquête werd gevraagd of men
een vaarverbinding als een
meerwaarde ziet (antwoord ja
of nee) en of men er na realisatie gebruik van gaat maken.
Wat hier eigenlijk nog meer
uit blijkt, is dat wanneer je de

Haal de winter
in huis
Skislofjes

3+1
GRATIS

Het Gebiedsakkoord is opgesteld zonder enige inbreng van
bewoners en dat lijkt zich nu te
wreken. Voor Wijdemeren ligt
hier een mooie uitdaging om
samen met bewoners een visie op het toerisme te formuleren, alvorens onherstelbare ingrepen in de prachtige natuur
en het unieke landschap van
het Oostelijke Vechtplassengebied toe te staan (ingekort
300 wrd.- red.).
Tineke de Zeeuw

Ingezonden brief

www.bakkerjeroen.nl

Schnittbroodjes
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mogelijk, desnoods met
bussen vol? Of alleen maar rustzoekers en stille hengelaars?
Of ruimte voor verschillende
vormen van recreatie, en een
daarop aangepast aanbod?
Aan de gemeente de taak om
hierop een antwoord te formuleren.

Propagandamachine Hiswa-Recron

eroen
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graag willen zien. Het is namelijk niet zo moeilijk om een enquête met een gewenste uitkomst op te stellen. Overigens
is nu duidelijk dat Hiswa-Recron de organisatie is die zich
hard inzet voor een nieuwe
vaarverbinding, ook al gaat
dat ten koste van landschap,
natuur en ruimte voor andere
recreanten. In de gemeenteraad stuiterde de CDA-fractie
bijna van verontwaardiging dat
Natuurmonumenten ‘nee’ zei
tegen een nieuwe vaarverbinding. Terwijl deze organisatie
altijd een voorbehoud heeft
gehouden ten aanzien van dit
project. De ontwikkeling van
toerisme en recreatie gaat
ons allemaal aan, niet alleen
watersportondernemers, maar
ook bewoners en recreanten
in het gebied. Wat voor soort
toeristen willen we: zoveel

Winterse
krentenpof

3+1
GRATIS

Geldig van donderdag 27 februari t/m zondag 15 maart.

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

juiste vragen stelt aan de juiste mensen, je op elk antwoord
aan kunt sturen dat je wilt. Samen met al mijn buren woon ik
ook in het beoogde gebied en
heb ook een bootje aan huis,
en ik heb geen enkele enquête of wat dan ook gezien. Het
lijkt erop dat na alle berichtgeving die wél ergens over ging,
er dringend behoefte was aan
een positief geluid in de media
betreffende de vaarverbinding
en dit aan de hand van een
kennelijk summiere enquête.
In tijd van oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer en
het ziet er naar uit dat de propagandamachine uit de kast is
gehaald.
Joep Brouwer

Rectificatie
In het artikel Vraagbaak Leefbaarheid Kortenhoef in week
7 stond een fout. Het inloopspreekuur met wijkagent,
brandweer en boa is elke laatste dinsdag van de maand tussen 9 en 10 uur. Dus niet om
14.00 uur. Excuus (H.S.)

NIEUWSSTER
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Inschrijving Voorstraat start 2 maart
WEEKBLADWIJDEMEREN
Eengezinswoningen
en appartementen op voormalige plek gemeentehuis
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

NEDERHORST DEN BERG
Maandag 2 maart is het zover. Dan start op WoningNet de inschrijving voor de
twaalf appartementen en
de vijf eengezinswoningen
op de plek van het oude
gemeentehuis. Belangstellenden kunnen zich tot en
met 11 maart inschrijven
voor dit nieuwbouwproject
van Woningcorporatie Het
Gooi en Omstreken. De
woningen worden dit voorjaar opgeleverd.
Woningen
Direct aan de Voorstraat komt
het
appartementengebouw
met twee- en driekamerappartementen. De appartementen
zijn gelijkvloers, drempelloos
en daarmee geschikt voor

oudere bewoners. Bovendien
komen er oplaadpunten voor
scootmobiels. Op het achterterrein is plek voor nog eens
vijf eengezinswoningen met
twee slaapkamers en een zolderverdieping. Alle woningen
hebben een eigen berging en
buitenruimte.

Gasloos
Directeur-bestuurder Maarten
van Gessel: “Alle woningen
worden zónder aardgasaansluiting gebouwd maar met
warmtepomp en zonnepanelen. Daarnaast hopen we de
doorstroming op de woningmarkt in Wijdemeren te sti-

muleren door bewoners die
een huurwoning van een woningcorporatie achter te laten,
voorrang te geven”.

zinswoningen vanaf 663 euro,
exclusief servicekosten. De
exacte huurprijzen en toewijzingscriteria staan in de advertentie op WoningNet.

WoningNet
De huurprijzen voor de appartementen beginnen vanaf
582 euro en die van de eenge-

Een tijd om nooit te vergeten, dank jullie wel
NEDERHORST DEN BERG
Diep geroerd was ik door de
overweldigende
belangstelling bij mijn afscheid. De bedankjes in de vorm van een

handdruk, omhelzing, kaarten,
bloemen, de vele cadeaus en
al uw lieve woorden hebben
mij enorm goed gedaan. Al die
warmte mij in mijn laatste we-

ken binnen en buiten de praktijk betoond, neem ik met mij
mee. Mijn werk in Nederhorst
maakte een heel groot deel
van mijn leven uit. Dat zal ik

nooit vergeten. Heel, heel veel
dank dat ik zo fijn met ieder
heb kunnen en mogen werken. Ik wens u allen van harte
een goede gezondheid toe.

Met een warme groet, Rein
Voges

Vernieuwd energieteam Nederhorst
Overstap naar duurzame energie
NEDERHORST DEN BERG
Vorige week donderdag
was de eerste samenkomst van het huidige
team Nederhorst van Energiecoöperatie Wijdemeren.
Een nieuwe coördinator
en twee verse energiecoaches werden dit jaar toegevoegd.
Energiecoach
Een energiecoach is een deskundige vrijwilliger die na een
grondige training aan de slag
gaat met het informeren en
adviseren van bewoners over
energie gerelateerde vraagstukken. Coördinator Niels van
der Horst legt uit welke mogelijkheden dat biedt voor huiseigenaren. “Nadat je lid bent geworden, kan je gebruik maken
van een uitvoerig thuisgesprek
op het gebied van isolatie,
energieopwekking, duurzaamheid en ook niet onbelangrijk:

welke kleine en grote besparingen je (meteen) kan doorvoeren!” Hiernaast voeren de
coaches ook warmtescans
uit. Dat betreft het opspeuren
van warmtelekken. Bijdrage
van een lid daarbij is slechts
25 euro. Ook kan je bij inlevering van oude (gloei)lampen
in aanmerking komen voor
LED-lamp pakketten. “En dan
is er nog de doorgeefstekker.
Daarmee test je het verbruik
van apparaten bij je thuis. Na
twee weken geef je hem door
aan iemand in jouw kring” legt
Van der Horst uit. Hij ziet dat
mensen steeds meer in contact met elkaar komen over
energie. Dat zet weer de deur
naar collectieve mogelijkheden open”. De gezamenlijke
inkoop van zonnepanelen of
isolatiematerialen zijn daar
goede voorbeelden van. Van
der Horst benadrukt tot slot
nog het ‘voor en door bewo-

ners’-karakter van de energiecoöperatie. “Het gaat ons allemaal aan en er is nog veel te
doen. Dus als een lezer interesse heeft, we kunnen zeker
nog vrijwilligers gebruiken!”

“VAN MIJN ZONNEPANELEN WORD IK
GEWOON HEEL VROLIJK”
Team
Felix
Flameling
(energiecoach) heeft enerzijds 40 jaar
politieke ervaring waaronder
als gemeenteraadslid in Wijdemeren, en anderzijds was
hij onderwijzer en leraar Nederlands en Geografie in Nederland en de Antillen. Rob
Koedijker
(energiecoach)
werkte als timmerman in de
bouw, werd daarna assistent
en hoofd bouwopzichter en
vervolgens projectleider vanuit
zijn eigen bureau. Inmiddels

is hij ook al meerdere jaren
energie prestatie adviseur en
actief in de politiek voor D66.
Niels van der Horst (coördinator) is journalist, componist en
poolbiljartinstructeur. Hij is gek
op muziek en sociale evenementen. Kees Lam (energiecoach) is uitgaansexpert. Op
zijn website go-out.nl kan je
je elke maand op diverse uitjes inschrijven. Roland Banda
(energiecoach) komt uit de farmaceutische industrie. Zijn interesse voor energie is voortgekomen uit het opwekken

van eigen energie. “Van mijn
zonnepanelen word ik gewoon
heel vrolijk”.
Inloopspreekuur:
laatste
maandag van de maand,
20.00-21.00 op de Overmeerseweg 85
Inloopspreekuur:
tweede
woensdag van de maand van
10.00-12.00 op de Overmeerseweg 128
Informatie: niels@ecwijdemeren.nl / 06 1446 1668.
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Après-ski

Apfelstrudel
€ 1,90 per stuk

3 +1 gratis € 5,70
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

WEE

NIEUWS VOOR AN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus
0626252434

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den
Berg. 0294-251451.

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

10% KORTING
geldig van 4 t/m 8 maart 2020

STEIGER1394
ETEN EN DRINKEN AAN DE SPIEGELPLAS

Steiger1394 bevind zich op het terrein van Jachthaven Spiegelzicht.
0294 - 251044
info@steiger1394.nl

Dammerweg 84
1394GR Nederhorst den Berg

WWW.STEIGER1394.NL

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

=> WOONRUIMTE GEZOCHT <=
Van 1 april-1 okt. 2020
Max. € 900 per mnd all-in
06-26090393/jim@polo.nl
Op zoek naar een leuke bijbaan
in de horeca in de bediening
of afwas voor 1 à 2 avonden
per week? Kom werken bij Vlaar,
één van de beste restaurants in
het Gooi. Wij zoeken ook een
fulltime medewerker bediening.
Wij bieden het leukste horecateam,
goed salaris, legendarische personeelsuitjes, persoonlijke begeleiding
en meer! Mail naar
info@restaurantvlaar.nl of kom
langs om kennis te maken.
Restaurant Vlaar, Noordereide 129
in ’s-Graveland, tel. 035-6561661.

Wie helpt democratie vorm
-geven van onderaf buiten
bestaande partijen?Geluid
Schiphol NdenB0640414560
KOOPWONING GEZOCHT
In NDB (richtln. 250-300)
tel. 0617430800
Bedrijfs Hobby opslag
v.a 500 per mnd Horstermeer 0654615669 div afm
achter Boerderij
Uw oude Motorboot Sloep
Kruiser Visboot Jacht
Verkopen zonder gezeur
bel 0654615669
Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
Bij mij staat een scootmobiel
merk STERLING die nieuw is en
waar heel weinig op gereden is.
Die zou ik graag weg doen. Ik
durf er niet op te rijden. Ik woon
in Kortenhoef tel 035 656 28 45
Wie heeft interesse?

GEVEN OM MOLENS IS

GEVEN AAN

MOLENS

Onafhankelijk financieel advies?
www.smitvernooij.nl
0294-253444
Aangeboden: Hulp in Huishouding. Tel: 06 35590799

molenfonds.nl

Mee eens
Ingezonden brief
Helemaal eens met de ingezonden brief van I. Onis in de
krant van week 8. 50.000 euro
voor een onderzoek of het
gemeentehuis nog voldoet,

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

is idioot. Het voldoet of het
voldoet niet. Daar hebben ze
toch geen extern bureau voor
nodig?! Bovendien: binnen 10
jaar is het waarschijnlijk over-

bodig. Maar dat schreef Onis
ook al.
Eric Beerhorst

bezorger
gezocht!!!
Weekblad Wijdemeren zoekt een
bezorger om op woensdag in de
Kortenhoef / ‘s-Graveland ons
weekblad te bezorgen.

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

Wijdemeren
informeren
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Beter beveiligd
tegen inbraak

Volg ons ook op:

Asfalt Loosdrechtsedijk

#mooiwijdemeren
@berdinevdlinden

Vorige week is het eerste rode asfalt aangebracht
op het fietspad aan de Oud-Loosdrechtsedijk.
De komende tijd werken we aan de groenstroken
en het trottoir. Begin april volgt het asfalt op de
rijbaan en het andere fietspad.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Belastingaanslag 2020 geregeld
door gemeente Hilversum
Eind februari kunt u het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen
2020 verwachten. Dit jaar wordt
deze verstuurd door de gemeente
Hilversum, omdat zij sinds 1 januari
2020 de belastingtaken voor gemeente Wijdemeren uitvoert. De
tarieven zijn in december 2019 door
de gemeenteraad van Wijdemeren
vastgesteld.
Ook nieuw dit jaar: de Digitale Belastingbalie. Daar
kunt u eenvoudig al uw belastingzaken regelen. Ga
hiervoor naar wijdemeren.nl/belastingen en log in
met uw DigiD.

Bezwaar WOZ-waarde
De gemeente bepaalt ieder jaar opnieuw de

WOZ-waarde van uw woning. Hierbij wordt vooral
gekeken naar de ontwikkelingen op de huizenmarkt. Als u denkt dat de WOZ-waarde niet juist is of
als u vragen heeft, kunt u het volgende doen:
- Raadpleeg altijd eerst het taxatieverslag: hier vindt
u informatie over uw woning en de referentiewoningen die zijn gebruikt om de waarde van uw
woning mee te bepalen.
- U kunt bellen met een van de taxateurs tijdens het
telefonisch spreekuur. U kunt van 2 t/m 27 maart
bellen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur op
(035) 62 92 695. Als meteen blijkt dat het niet klopt,
kan de taxateur het direct corrigeren.
- Mocht u na contact met de taxateur alsnog bezwaar willen maken, dan kan dat via de hierboven
genoemde Digitale Belastingbalie of door het sturen van een brief naar Postbus 9900, 1201 GM,
Hilversum, ter attentie van de heffingsambtenaar.

No cure no pay
Er zijn bedrijven die adverteren om op basis van ‘no
cure no pay’ kosteloos bezwaar te maken tegen de
hoogte van uw WOZ-waarde. Wij adviseren u om
altijd zelf bezwaar te maken. Dit scheelt tijd en geld,
voor zowel u als de gemeente, is altijd gratis en alle
bezwaren – ook die van bedrijven - worden op
dezelfde manier behandeld.

“De GALM Beweeggroep bestaat uit allemaal
verschillende vormen van sport, bewegen en
spel. Alles komt aan bod: hockey, badminton,
balspellen en meer. De ene keer ligt de focus
op uithoudingsvermogen en de andere keer
op kracht of spel. De groep is superenthousi-

ast”, vertelt docente Olinda die lessen geeft op
maandag in Loosdrecht (14.45-15.45 uur) en
woensdag in Kortenhoef (10.00-11.00 uur).

Oefeningen voor de hersens
“Wat zo bijzonder is aan deze les is dat we
tijdens het bewegen ook oefeningen voor onze
hersens doen. Opdrachten waarbij je goed moet
luisteren en waarbij je werkt met cijfers en letters.
Ook dat is belangrijk om gezond ouder te worden. Denken en doen op een speelse manier”,
vertelt een deelnemer.

Op maandag 16 maart is er een bijeenkomst voor
beheerders van Whatsapp Buurtpreventiegroepen
uit Nederhorst den Berg. Thema van de avond:
veiligheid in combinatie met Whatsapp Buurtpreventie. Tijdens de avond kunnen ervaringen
worden uitgewisseld en krijgen aanwezigen tips
en tricks vanuit politie, brandweer en gemeente.
Bent u beheerder van een Whatsapp Buurtpreventiegroep uit Nederhorst den Berg, maar heeft u
geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact
op met de gemeente via info@wijdemeren.nl.
>

Inloop voor commissies

Sinds januari dit jaar is de gemeenteraad gestart
met een inloopmoment voor inwoners. Het
inloopmoment start om 19.30 uur en vindt plaats
voorafgaand aan de commissievergaderingen
van de gemeenteraad. Tijdens de inloop kunnen
inwoners informeel in gesprek met raadsleden en
fractieassistenten. Om 20.00 uur start de reguliere
vergadering. U bent van harte welkom op 25
februari bij de commissie Maatschappelijke zaken
en/of op 26 februari bij de commissie Ruimte en
Economie.
>

Herdenkingsmonument

Vragen?
Kijk op www.wijdemeren.nl/belastingen
Telefoon: (035) 62 92 695
(maandag t/m vrijdag van 9:00-17:00 uur)
E-mail: belastingwijdemeren@hilversum.nl
(vragen over gemeentelijke belastingen en invordering)
E-mail: vastgoedwijdemeren@hilversum.nl
vragen over de WOZ-waarde)

60+ Beweegactiviteiten: GALM Beweeggroep
Maandelijks bezoekt 60+ beweegcoach Beppie van de Bunt een
activiteit om te laten zien wat er
allemaal mogelijk is in Wijdemeren.
Deze keer de GALM Beweeggroep
van Gymnastiekvereniging Sportivo.

Whatsapp Buurtpreventie

Neem voor een proefles, informatie over de
lessen of andere vragen contact op met
Beppie van de Bunt via telefoonnummer
06 315 958 47 of b.vandebunt@inovum.nl.

Op maandag 24 februari zijn de werkzaamheden
rond het herdenkingsmonument in Loosdrecht
van start gegaan. Afgelopen zomer heeft Liander
het gasverdeelstation op deze plek vernieuwd en
daarvoor is een groot deel van de beplanting verwijderd. In de afgelopen periode hebben we samen
met stichting S.L.O.E.P. een ontwerp gemaakt voor
de nieuwe inrichting. De werkzaamheden duren
vier tot zes weken. Bekijk het ontwerp op
www.wijdemeren.nl/projecten.
>

Spreekuur veiligheid

In een aantal Wijdemeerse dorpen is sinds kort
een spreekuur waar u terecht kunt met vragen of
opmerkingen over veiligheid en/of leefbaarheid.
Tijdens het spreekuur zijn de wijkagent, wijkbrandweerman en buitengewoon opsporingsambtenaar
aanwezig. De spreekuren zijn op iedere laatste
dinsdag van de maand in de brandweerkazerne
’s-Graveland (9.00-10.00 uur), iedere laatste
woensdag van de maand in het Sociaal Cultureel
Centrum in Nederhorst den Berg (14.00-15.00 uur)
en iedere laatste donderdag van de maand in de
bibliotheek Loosdrecht (14.00-15.00 uur).

Wijdemeren
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Mijn baas ruimt op!
Hondenpoep is de nummer één
ergernis van inwoners. Om hondeneigenaren hier bewust van te maken, starten we de campagne ‘Mijn
baas ruimt op’ in de hele gemeente.
Een hond is aantoonbaar goed voor de gezondheid
en de sociale contacten. Logisch dus dat honden
populair zijn. Helaas is de keerzijde dat er daardoor
ook meer poep op straat ligt. Dit is niet alleen een
grote ergernis voor veel inwoners, het is ook slecht
voor het milieu, de biodiversiteit en tast het oppervlaktewater aan.

Succes
In 2019 deden we, op initiatief van hondeneigenaren, een eerste pilot van deze campagne.
En met succes! Op de plekken waar actie gevoerd
is, ligt bijna geen hondenpoep meer. Daarom gaan
we de pilot nu voortzetten op andere plekken in de
gemeente.

Wat gaan we doen?
- Extra hondenpoepbakken
Op de populaire poepspots komen extra hondenpoepbakken. Bovendien worden er een aantal
bestaande bakken verplaatst én krijgen een aantal
vuilnisbakken een klep, zodat daar ook poep in kan.
- Dispensers
Op verschillende uitlaatlocaties komen dispensers

met biologisch afbreekbare hondenpoepzakjes.
Een overzicht van uitlaatlocaties met dispensers
vindt u via www.deappelboom.nl/hondenpoep.
- Handhaving
In heel Wijdemeren geldt een opruimplicht.
De boete voor het niet opruimen van hondenpoep staat op 140 euro (ex. 9 euro administratiekosten).
Handhavers gaan hier dit jaar strenger op letten.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de campagne?
Kijk op www.deappelboom.nl/hondenpoep.

Beter beveiligd tegen inbraak
U kent de reclameslogan vast wel:
‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’. Om u te helpen, bieden we,
in samenwerking met Centrum
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), gratis Veilig Wonen
Scans aan.
Om de kans op een woninginbraak kleiner te
maken en om ervoor te zorgen dat u zich veilig
voelt in uw woning en in uw woonomgeving kunt u
zich aanmelden voor de gratis en vrijblijvende Veilig
Wonen Scan. We kunnen een beperkt aantal scans
weggeven, dus meld u snel aan.

Op afspraak
De scans worden uitgevoerd door onafhankelijke,
niet-commerciële, adviseurs van het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Zij
komen, op afspraak, graag bij u thuis langs om uw
woning aan de buiten- en binnenkant te controleren op veiligheid.

Scan

worden gerealiseerd, zonder dat er (hoge) kosten
aan verbonden zijn.

Aanmelden
Aanmelden voor de Veilig Wonen Scan? Dat kan via
info@wijdemeren.nl. Vermeld in de mail uw naam,
adres en telefoonnummer. Het CCV neemt contact
met u op.

Tijdens de Veilig Wonen Scan wordt hang- en
sluitwerk nagekeken, veelvoorkomende inbraakmethoden worden uitgelegd en u krijgt praktische tips
over wat u zelf kunt doen om een woninginbraak
te voorkomen. Vaak kan dit al op eenvoudige wijze

Inspirerende ideeën energiebesparing
Heeft u een uniek en innovatief
idee voor energiebesparing?
Doe dan mee met de prijsvraag
‘Duurzame Dorpen in Actie’ en
maak kans op een van de drie
mooie geldprijzen.
Inmiddels zijn er twaalf ideeën in de race; van een
buurtbatterij tot sedumdaken en een duurzame
ontmoetingsplek. Wilt u hier nog een idee of plan
aan toevoegen? Dat kan nog tot uiterlijk vrijdag 28
februari 2020. Er zijn drie mooie geldprijzen te winnen
om te ondersteunen bij de uitvoering van uw idee.

Doorontwikkeling ideeën

Prijsuitreiking

Initiatiefnemers en inwoners zijn op woensdag
4 maart van 19.30 tot 22.00 uur van harte welkom in
het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht). Dan gaan
we verder aan de slag met de ingediende ideeën.
We hopen ze in deze sessie te ontwikkelen tot verrassende, vernieuwende en uitvoerbare plannen. De
jury kiest vervolgens uit alle inzendingen vijf plannen.
Van deze top vijf wordt, ter ondersteuning van de
presentatie, een video gemaakt.

Op woensdag 25 maart tijdens het duurzaamheidsdiner in de Duurzame Week 2020 worden
de plannen (video en interview) gepresenteerd en
maken we bekend wie de prijswinnaar is.

Meedoen?
Kijk voor meer informatie op
www.duurzamedorpeninactie.nl.
Wilt u meedoen? Stuur uw idee naar
prijsvraag@ECWijdemeren.nl.
De prijsvraag is een initiatief van gemeente Wijdemeren en de Energiecoöperatie Wijdemeren.

Eenrichtingsverkeer in Nieuw-Loosdrecht
In Nieuw-Loosdrecht is in een aantal straten eenrichtingsverkeer ingesteld en zijn er straten ingericht
als 30-km zone. Zo wordt het ruimer en veiliger voor voetgangers
en fietsers. Aanpassingen zijn gedaan in de Eikenlaan, Beukenlaan
en de Nootweg.
Het verzoek voor eenrichtingsverkeer komt voort uit
verschillende bewonersavonden die voorafgaand
aan de herinrichting hebben plaatsgevonden.
Bewoners vonden de verkeerssituatie niet veilig
genoeg, omdat er te weinig ruimte was voor fietsers
en voetgangers.

Eenrichtingsverkeer
Het eenrichtingsverkeer geldt voor de volgende wegen:
- Eikenlaan tussen Lindelaan en Nootweg:
richting Nootweg

- Beukenlaan tussen Meidoornlaan en Laan van
Eikenrode: richting Laan van Eikenrode
- Nootweg tussen Rading en Eikenlaan:
richting Eikenlaan

30-km zone
Hiernaast zijn de wegen ook ingericht als 30-km
zone. Kruisingen zijn voorzien van plateaus om de
snelheid te remmen en waar asfalt ligt is dit voorzien
van een zogenaamde streetprint om het karakter
van een woonstraat te benadrukken.

Handhaving
Het eenrichtingsverkeer op de Eikenlaan en
Beukenlaan is sinds 1 januari 2020 van kracht. Op
de Nootweg geldt het al langer. In de afgelopen
periode heeft de gemeentelijke handhaver waarschuwingen gegeven wanneer hij een overtreding
zag van de nieuwe verkeersregels. Vanaf nu worden
hiervoor boetes uitgedeeld.

100 DAGEN
BURGEMEESTER LARSON
Mijn eerste 100 dagen als burgemeester van Wijdemeren
zitten erop. Ze zijn omgevlogen en ik moet zeggen…
het bevalt mij erg goed.
Iedere dag ontmoet ik nieuwe Wijdemeerders. In de dorpen,
tijdens de vrijwilligersavond, bij overleggen met de brandweer en
politie, op scholen en tijdens recepties. Stuk voor stuk bijzondere
ontmoetingen. Na 100 dagen kan ik dan ook gerust zeggen dat
ik een ontzettend trotste burgemeester ben van deze mooie
gemeente met haar prachtige inwoners!

100 dagen in cijfers:
OVERLEGGEN

44x kennismakingsgesprek
35x bestuurlijke overleggen
(over o.a. zorg, veiligheid, historie, sport)

JUBILEA EN ONDERSCHEIDINGEN

Wat is uw lievelingsplek?

2x huwelijksjubileum
3x Optimist
2x koninklijke onderscheiding
1x Drijvende Kracht

BIJZONDERE GELEGENHEDEN

2x Sinterklaasintocht
1x vrijwilligersavond

VOORZITTERSCHAP

3x raadsvergadering

3x naturalisatie

12x collegevergadering

3x opening evenement

11x overleg recreatie en water

In de komende periode
wil ik u en Wijdemeren
nog beter leren kennen!
Ik ben benieuwd naar nog meer verhalen,
ontmoetingen en mooie plekken in deze
gemeente. Daarom ga ik graag met u op stap.
Wat is uw lievelingsplek in Wijdemeren?
De Spiegelplas, Trompenburgh, Fort Kijkuit,
Kasteel-Museum Sypesteyn of de
Ankeveense Plassen?
Wilt u mij uw mooiste plek van Wijdemeren
laten zien en er iets over vertellen? Dan kom
ik graag langs! Meld uw lievelingsplek
aan via communicatie@wijdemeren.nl
en wie weet gaan we deze plek binnenkort
samen bezoeken.

Mij ook na deze 100 dagen volgen?
@burgemeesterwijdemeren

@crlarson

@burgemeesterlarson

Wijdemeren
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Belcirkel Wijdemeren
Tijdens de bel- of telefooncirkel
belt een aantal alleenstaande ouderen elkaar iedere ochtend om
te vragen of alles goed gaat. Dit
sympathieke idee van de ouderenbonden in Wijdemeren is de ‘appel
van de maand’.
Iedere ochtend om 9.00 uur, 7 dagen per week,
wordt met elkaar gebeld en gevraagd of alles goed
gaat. De eerste persoon op de lijst belt de tweede
persoon, de tweede de derde en de laatste belt de
eerste persoon weer zodat de cirkel rond is.

persoon op de lijst. Dit kunnen familieleden zijn of
buren met een sleutel. Zij kunnen dan gaan kijken en
mogelijk hulp inschakelen.

Deelnemen aan de belcirkel
Op een laagdrempelige manier contact met elkaar
hebben, sneller signaleren of het wel of niet goed
gaat. De belcirkel kan een veilig gevoel geven.
Wilt u meer weten of deelnemen?
Kijk dan op www.deappelboom.nl/belcirkel.

Als het niet goed gaat
Als iemand niet opneemt of het gaat niet zo goed
als men elkaar spreekt, dan belt diegene de contact-

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ankeveen
- Hollands End 49: uitbreiden woning (06.02.20)
- Mr. J.C. Bührmannlaan 9: verhogen en vergroten
woning (18.02.20)
- Nabij Stichts End 98: vervangen brug en duiker en
aanleggen tijdelijke dam (10.02.20)

Breukeleveen
- Herenweg 48: plaatsen erfafscheiding (13.02.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 67: splitsen woning en aanleggen uitweg (18.02.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 137: bestaande starttoren deels
hergebruiken en verplaatsen (07.02.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 137: vervangen overkapping
(10.02.20)
- Van Mijndenlaan 25: plaatsen erker (10.02.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>

Verlenging beslistermijn

Kortenhoef
- Kortenhoefsedijk 193: uitbreiden woning (18.02.20)

- Beresteinseweg 30: vervangen beschoeiing (17.02.20)
- Noordereinde achter ingang buitenplaats Boekesteyn:
kappen boom (19.02.20)

- Dodaarslaan 57: plaatsen dakkapel (11.02.20)

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 51: brandveilig gebruik school (13.02.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 146: plaatsen keerwanden
(13.02.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 182: vervangen vloer (10.02.20)
- Oud-Loosdrechtsedijk 280a: verlengen dakkapel (15.02.20)
- Veendijk 16: maken uitweg (06.02.20)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 103i: verhogen voorste deel dak (10.02.20)
- Kooikerboog 4: uitbreiden woning (12.02.20)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 14 035.
U kunt geen zienswijze of bezwaar maken tegen een
aanvraag.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Zuidereinde 111: bouwen vier woningen (10.02.20)

Kortenhoef
- Kromme Rade 4: plaatsen opbouw en uitbreiden
woning (06.02.20)

Loosdrecht
- ’t Breukeleveense Meentje 3: bouwen garage (14.02.20)
- Laan van Eikenrode 2d: verbreden uitrit (14.02.20)

COLOFON

- Volkerinfra PNH Gooi en Vechtstreek, geluidsontheffing
i.v.m. werkzaamheden, N201, N236, N403, N523a en
N523b in de gemeente Wijdemeren, gedurende heel 2020
U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag op afspraak, inzien in het gemeentehuis
aan de Rading 1 in Loosdrecht (Team Juridische zaken en
Veiligheid). Belanghebbenden kunnen eventuele bedenkingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat tijdig doet,
kunnen uw bedenkingen nog meegewogen worden in de
besluitvorming.

het college van burgemeester en wethouders de “nadere
regels behorende bij de verordening naamgeving en
nummering (adressen) gemeente Wijdemeren 20182020” vastgesteld. De nadere regels treden met terugwerkende kracht in werking tot en met de eerste dag na
de inwerkingtreding van de verordening naamgeving en
nummering (adressen) gemeente Wijdemeren 2018.

Burgemeester en wethouders hebben de beslistermijn
van de volgende aanvragen met zes weken verlengd:

’s-Graveland

Kortenhoef

Loosdrecht

Festiviteiten
> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Melissen, Kermis, terrein aan de Tjalk, van 25 t/m
29 maart 2020 (10.02.20)
U kunt de beschikkingen tot zes weken na de verzenddatum (tussen haakjes) inzien in het gemeentehuis aan de
Rading 1 te Loosdrecht (Team Juridische zaken en
Veiligheid). Belanghebbenden kunnen binnen deze termijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij degene die het besluit genomen heeft.

Meldingen APV en Bijzondere
Wetten
>

Kortenhoef
- Willem de Kwant jr Ankeveen, melding meerjarenvergunning Kermis, van 15 t/m 19 april 2020 (18.02.20)
Op een melding is geen bezwaarprocedure van toepassing.
> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Ankeveen
- Drive-in-bioscoop, op het parkeerterrein naast de RK
kerk, d.d. 12 september 2020 (14.02.20)

Persoonsregistratie
> Beschikking ambtsbehalve
uitschrijving uit de BRP

Het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Wijdemeren maakt bekend dat op grond van
artikel 2.21 en 2.22 van de Wet Basisregistratie Personen
(BRP) besloten is de bijhouding van de persoonslijst van
onderstaande persoon definitief op te schorten.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht
geeft de gemeente de mogelijkheid om het besluit tot
ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door
toezending aan belanghebbende.
Het betreft de volgende personen:
- G.J. van Leen, geboren 27 maart 1977 is per 10 januari
2020 uitgeschreven naar Land Onbekend;
- S. Saudi, geboren 14 mei 1998 is per 16 januari 2020
uitgeschreven naar Land Onbekend.
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente
Wijdemeren via 14 035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl.

Overig
> Nadere regels behorende bij
verordening naamgeving en
nummering (adressen) gemeente Wijdemeren 2018-2020

Op 25 februari 2020 (verzenddatum 26 februari) heeft

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.

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

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

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

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

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

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.

NIEUWSSTER
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Nieuwe
kunst in hal gemeentehuis
WEEKBLADWIJDEMEREN
| NEDERHORST DEN BERG |
NIEUWS VOORaanwinsten
ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
Twee
St. Kunstbezit

Door: Herman Stuijver

Wijdemeren		
Nu de entree van het gemeentehuis aan de Rading
1 te Loosdrecht is gerenoveerd, is er ook weer
plek voor kunst. Drs. Henri
Spijkerman, voorzitter van
de St. Kunstbezit ’s-Graveland, is geestdriftig over
de twee laatste aankopen:
“Twee oogstrelende afbeeldingen.” Hij nodigt u
uit om vooral eens te komen kijken. Zie ook: www.
kunstwijdemeren.nl
Het ‘Stergebied Loosdrecht’
van Rob de Haan springt het
meest in het oog. Een fors olieverf op doek (1.00 bij 1.00 m.)
Het Stergebied is een deel van
het weiland ten westen van de
Nieuw-Loosdrechtsedijk richting de Drecht. Het unieke karakter van de Ster ligt vooral in
de sfeer van het landschap en
de cultuurhistorie. De middel-

In samenwerking met

DE NIEUWSSTER

eeuwse ontginningsgeschiedenis laat zich ongeschonden
aan het landschap aflezen.
Vooral vanuit de lucht fraai
zichtbaar, zijn de uiterst grillige
perceelvormen rond het hart
van de Ster. Loosdrechter Rob
de Haan (1943) is als schilder
een autodidact. Door de jaren
heen heeft hij zich ontwikkeld
tot een uitbundig colorist. Geleidelijk aan bewoog De Haan
zich in de richting van het
abstracte. Ontwikkeling en
experiment gaan bij hem samen. Vooral valt op dat Rob
de Haan een echte kleurenschilder is. Dit blijkt ook uit zijn
schilderij van het Stergebied in
Loosdrecht, dat als ware het
een luchtfoto is weergegeven.
Kortenhoef
Het schilderij van Rob Jacobs
is aanzienlijk kleiner (23.5 x
29.5 cm.). Het acryl op vollinnen is een impressie op de
weilanden van de Kortenhoefse polder. Geschilderd vanuit

Foto: Stergebied Loosdrecht (Rob de Haan)

het raam van zijn atelier in
de Oude School aan de Kortenhoefsedijk. De schilderijen
van Rob Jacobs (1957) weerspiegelen zijn innerlijke bele-

ving van de werkelijkheid. Een
schets maakt hij niet. Net als
in de jazzmuziek ontstaan zijn
schilderijen al improviserend.
Naar eigen zeggen zijn de

schilderijen van Jacobs vaak
stillevens en coulissen landschappen om in te verdwalen.

en. Het wordt immers lente.
Ik plant na enige overweging
toch ook een reservezaadje…
Land en Bosch.

Gea Lamme
gea@ateliergeertje.nl

Museum Wijdemeren
Ingezonden brief

Veranderingen laten altijd
flink stof opwaaien, maar geven ook ruimte voor mogelijkheden! Wat als het mooie
Schaep en Burgh een museum zou kunnen zijn?
Even was er een idee het gemeentehuis erin te vestigen,
maar dat is een te dure optie voor de tijdelijkheid. Hier
is overigens een mooi nieuw
plan voor geopperd. Eigenaar
Natuurmonumenten is een
vereniging die voornamelijk
van gemeenschapsgelden bestaat: giften, lidmaatschappen,
collectes, inzet van vrijwilligers
en loterijsponsoring. Hoe mooi
als je dit vermogen in samenwerking weer kan inzetten
voor de gemeenschap? Er is
zoveel bewaarde historie in
onze dorpen, denk aan de historische kringen, de verzameling van de gebroeders Spaan
en mogelijk ook nog van alles
in particulier bezit. Als je als
particulier weet dat het een
mooie plek krijgt, ben je mogelijk bereid het af te staan of

uit te lenen. Bovendien heeft
de gemeente een prachtige
collectie Kunst, dit zou hier
ook een plek kunnen krijgen,
zeker als er straks geen eigen
gemeentehuis meer is na een
samenvoeging. Waar blijft het
dan? Er kunnen regionale verzamelaars of kunstenaars exposeren in wisselende exposities. We kunnen het mogelijk
verweven met onze jaarlijkse
Kunstroute. Kortom zoveel
mogelijkheden!
Er zijn ook twee bijgebouwen,
hoe mooi als deze beide of een
van beide gebruikt kan worden
voor de gemeentelijke ‘huiskamer” waar men naar op zoek
is. Er is ruimte voor aanrijden
en parkeren en een mooie
samenhang met de cultuur,
natuur, het bezoekerscentrum
van Natuurmonumenten en
Brambergen. Het blijft in beeld
bij mooie evenementen zoals
het festival Wonderfeel. Hoe
goed kan dit een combinatie
vormen: een expositie op gebied van muziek of een bijpas-

send thema in het museum
tijdens het festival.
Heerlijk deze ruimte, nu hopen dat het zaadje gaat groei-

NIE

12

Woensdag 26 februari 2020

GooiTV

FAMILIEBERICHTEN

WEE

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar lach omdat ik er was.
Soms kunnen verdriet en opluchting samen gaan.
Wij nemen afscheid van
onze lieve Miep, papa en opa.

Ronald Maurits Meijer
echtgenoot van

Marja Meijer-Velzeboer
5 Loosdrecht, 28 augustus 1951
c Ankeveen, 10 februari 2020
Marja
Mardou en Bart
Rowa, Minte
Shanna en Kevin
Lewis, Sue
en familie
Herenweg 44, 1244 PV Ankeveen
De crematieplechtigheid heeft in kleine kring
plaatsgevonden.

Vanaf woensdag 26 februari
NIEUWS
VOOR AN
2020 zendt GooiTV het
volgende programma uit: In TV
Magazine is er onder andere
aandacht voor het carnaval in
deze regio en andere onderwerpen die hier spelen. Yvette
de Vries gaat In Gesprek Met
de burgemeester van Gooise Meren, Han Ter Heegde.
Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn met diverse politici
over de komst van een eventuele nachttrein naar het Gooi
en over een waterverspillende
waterpomp in Muiderberg.

Vragen		
rondom		
levenseinde
HILVERSUM
Woensdag 11 maart organiseer het Alzheimer Café
Hilversum Wijdemeren een
informatieavond over vragen
rondom het levenseinde. De
laatste tijd is er weer veel belangstelling in de media voor
het onderwerp dementie en
levenseinde. Op veel plekken
wordt een open discussie over
euthanasie bij dementie gevoerd. Maar het blijft een gevoelig onderwerp. Wat is nu de
stand van zaken? Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden? Wat
zegt de wet hierover en hoe is
de beroepspraktijk? Gastspreker mevrouw N C. Heerema,
specialist ouderengeneeskunde, geeft hier informatie over
en beantwoord vragen.
De avond is van 19.30 tot
21.00 uur in Wijkcentrum de
Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum.
Meer informatie vindt u op
www.alzheimer-nederland.nl/
gooi

www.weekbladwijdemeren.nl

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

FOTO: BEYOND BORDERS

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

Kijk op
toegift.nl en ontdek
groeien.
Alle
willenkunnen
hoekinderen
uw idealen
Ook kinderen met een handicap.
voortleven door na te
laten aan een goed doel.

SMS GROEIEN NAAR 4333

€ 3,00 PER BERICHT (EXCL. TELEFOONKOSTEN)

NIEUWSSTER
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S.V. ’s-Graveland Nieuws
WEEKBLADWIJDEMEREN

Daan Maas.
‘S-GRAVELAND
|
|
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
BERG | DEvoetNIEUWSSTER
Na het| NEDERHORST
afgelopen,DEN
vrijwel
Afgelopen zaterdag speelballoze weekend zal er komende JO11-2 als enige een
de zaterdag en zondag iets
competitiewedstrijd.
De
meer te beleven zijn op onze
jongens gingen naar IJsvelden. Op zaterdag zijn er drie
selmeervogels JO11-4 en
competitiewedstrijden en een
wat een leuke wedstrijd
handje vol vriendschappelijke
was dat. Het werd 7-7.
wedstrijden van teams die echt
De overige voetbalactiviteiten niet kunnen wachten om lekker
vonden plaats in onze kantine weer een partijtje te voetballen.
waar 43 deelnemers streden
om de FIFA20 Cup. Na de pou- VR1 speelt voor de beker, thuis
lewedstrijden bleven 16 spe- tegen Swift VR2. Een herhaling
lers over en ging men verder van het succes van vorig jaar
in de knock outfase. Uiteinde- (halve finale) zit er nog altijd
lijk won Rik Wijnsma die in de in. De poging om dat minimaal
finale Dietz de Groot de baas weer te bereiken start zaterdag
was. De derde plaats werd om 13.30 uur.
gedeeld door Tom Erdman en Op zondag worden de wedstrijIn samenwerking met

den ingehaald die drie weken
geleden vanwege storm Ciara
afgelast werden. 35+1 (10.30
uur) en 4e (11.00 uur) spelen
in de ochtend en het 1e trapt
om 14.00 uur af. Diemen is de
tegenstander.
Op woensdag 15 april is ons
complex het toneel van de AZ
Selectiedagen. Op deze dagen krijgen voetballers in de
leeftijdscategorieën Onder 8
tot en met Onder 14 (geboren
tussen 2006 en 2012) de kans
hun kunsten te tonen aan de
scouts van AZ. Meer informatie
op onze site.

Odis Volleybal

Prima resultaat in de voorjaarsvakantie
KORTENHOEF
Dames 1 kwam afgelopen
week twee keer buitenshuis in actie. Op Valentijnsdag en maandagavond 17
februari. Op die bewuste
maandagavond
speelde
Odis/Gemini Heren 1 thuis.
DS1 zocht de nummer 6 in hun
competitie op en dat was een
groot succes. Op de trainingsavond togen zij vol vertrouwen
naar Amersfoort. Amersfoort?
Ja, alweer Amersfoort. Wil-

helmina (deze keer de tegenstander) zorgde voor inspiratie
voor nieuwe liedjes tijdens de
wedstrijd. Veel gezelligheid en
feest gedurende de wedstrijd
maakte een 0-4 overwinning
mogelijk. De 8e overwinning in
de competitie op rij: ga zo door
Dames! Aan de bekerwedstrijd
van Valentijnsavond maken we
maar geen woorden vuil.
HS1 had eveneens een goed
bestede trainingsavond. De
Odis/Gemini combinatie was

‘on fire’. Hoewel, in de tweede
set werd een voorsprong van
7 punten uit handen gegeven.
De heren vochten zich terug,
maar moesten deze set met
28-30 aan de tegenstander
overlaten. Een fijne 3-1 winst
was wel het resultaat.
Het programma voor komende
week: vrijdagavond 28 februari
Recreanten 2 thuis in Sporthal
De Fuik in Kortenhoef, Dames
2 en 1 spelen uit in Hilversum,
woensdag 4 maart Heren 1 uit
in Baarn.

Ode aan de scheidsrechter
Odis Volleybal

Een scheidsrechter is degene
die tijdens de wedstrijd toeziet
op het toepassen van de spelregels. De scheidsrechter is
onpartijdig en heeft altijd gelijk.
Tot zover de theorie. Soms is
de praktijk echter weerbarstiger. Kleine kanttekening:
bij rugby is de theorie ook de
praktijk. Daar is de scheidsrechter heilig.
Ik geef het je te doen om bij
een sportvereniging, al dan niet
vrijwillig aanwezen en vaak onbetaald voor je diensten, een
wedstrijd te willen of moeten
leiden. Of je nu scheidsrechter bent bij volleybal, voetbal,
(onderwater)hockey, tennis of
handbal, het kan best een opgave zijn. In de vuur van het

spel lopen emoties soms hoog
op bij spelers. Zie dan maar
eens te vertrouwen op je eigen
ogen: heb ik het nu goed gezien? Was die bal in/uit, werd
het net geraakt, was het shoot,
werd iemand doelbewust onderuit geschoffeld of niet? In
de amateursport hebben de
meeste clubs nu eenmaal niet
de beschikking over een video- of tweede scheidsrechter,
dus je bent als scheidsrechter
op jezelf en je eigen oordeel
aangewezen. Gelukkig zijn
toeschouwers altijd onpartijdig en bemoeien zich zelden
met de beslissingen die een
scheidsrechter neemt. De ene
scheidsrechter kan met de
druk van protesten (soms met

veel verbaal geweld) van zowel spelers als publiek beter
omgaan dan de andere. Niets
is er menselijker dan dat. Sommige verenigingen stellen het
verplicht dat je scheidsrechterstaken op je neemt als lid van
de vereniging, anderen laten
het vrijer. Voor beide valt wat te
zeggen. De ene persoon vindt
een wedstrijd leiden heel leuk
en de ander heeft er een (grondige) hekel aan, maar doet het
toch uit liefde (of plichtsbesef)
voor de club.
Hoe het ook zij: hulde aan iedereen die het aandurft om
(met of zonder fluit) een wedstrijd te leiden. De scheidsrechter is onpartijdig en heeft
altijd gelijk… toch?
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Bingo Event

VV Nederhorst en Rabobank Gooi en
Vechtstreek
NEDERHORST DEN BERG
Op maandag 9 maart organiseert voetbalvereniging
Nederhorst in samenwerking met Rabobank Gooi
en Vechtstreek een Bingo
avond voor senioren.
Met dit initiatief, dat onderdeel
uitmaakt van de sponsorovereenkomst tussen VV Nederhorst en Rabobank Gooi en
Vechtstreek, wordt duidelijk
dat er sprake is van een uitstekende samenwerking tussen
beiden en dat het om meer
gaat dan alleen een financiële
bijdrage.
Het bingo event is van 19.00
– 20.30 uur in Zorgcentrum de
Kuijer (Jozef Israëlslaan 2).
Deze avond is zowel bedoeld

voor bewoners van Zorgcentrum de Kuijer als voor alle senioren daarbuiten. Onder begeleiding van spelers en staf
van het eerste en tweede elftal
van VV Nederhorst zullen er
meerdere speelrondes plaatsvinden waar uiteraard ook leuke prijzen te winnen zijn.
Wilt u ook deelnemen?
Alle senioren van Zorgcentrum
de Kuijer kunnen zich aanmelden bij Mariette Meijers. Zij is
activiteiten begeleider van dit
centrum. Alle overige deelnemers kunnen zich aanmelden
bij Diana Sabanovic via dianasabanovic@gmail.com of
via 06-50681848.
Er kan ook voor vervoer gezorgd worden van en naar
Zorgcentrum de Kuijer.

CLUB 4711
Uitslag + stand onderlinge
competitie Biljartclub 4711
Maandag 17 febr.: M. Verlaan
– R. van Huisstede 3-1, J. van
Greuningen – B. Worp 2-0, W.
Clements – M. Zieleman 1-3
Stand aan kop: W. Clements
5-14, R. van Huisstede 5-13,
M. Zieleman 5-12
Uitslag + stand onderlinge
competitie BV Overmeer
Donderdag 20 febr.: T. Otten –
M. Verlaan 0-3, M. v.d. Velden
– H. Stalenhoef 2-0, P. van ’t
Klooster – W. Clements 3-0
Stand aan kop: M. v.d. Velden
17-52, P. van ’t Klooster 17-45,
M. Verlaan 17-45
Programma + contact
Vrijdag 28 febr. 14.30 – 20.30

uur: bar open + vrij biljarten,
zaterdag 29 febr.: maandtoernooi biljarten (aanvang
19.30 uur, locatie Café Die2,
aanmelden 06.20.40.80.58),
maandag 2 maart 19.30 uur:
onderlinge competitie Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

NIE
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Voorjaarsconcert
Cello Octet Amsterdam

“technisch perfectie, intens, kleurrijke interpretatie”

ensemble in deze samenstelTIENHOVEN
		
ling
ter wereld. Er is dan ook
Cello Octet Amsterdam
weinig origineel repertoire
is Alistair Sung, Claire
voor. Daarom speelt het octet
Bleumer, Esther Torrenga,
bewerkingen, maar er worden
Genevieve Verhage, Raook stukken speciaal voor hen
res Mihailescu, René van
geschreven (o.a. Arvo Pärt,
Munster, Sanne Bijker en
Theo Loevendie, Franco DoSanne van der Horst. Het
natoni en Luciano Berio). Het
octet werd in 1989 onder
ensemble speelt over de hele
de naam Conjunto Ibérico
wereld, op bijzondere locaties
opgericht door dirigent Eli(metrotunnel) en in bijzondere
as Arizcuren.
samenwerkingen (muziektheTegenwoordig speelt het en- ater, dans). Met hun spatzuisemble zonder dirigent. Cello vere spel brengen ze een proOctet Amsterdam is het enige gramma met sonore, lyrische,

verstilde en verrassend pakkende hedendaagse klassieke
muziek.

“DE MOOISTE CONCERTEN BIJ KAARSLICHT”
Concert in Tienhoven, vrijdag
20 maart 2020 aanvang 20.15
uur. De Kerk, Laan van Niftarlake 62, 3612 BV Tienhoven
Voor kaarten: www.concerttienhoven.nl

(Gebrek aan) vertrouwen?
WIJDEMEREN
In
de
laatstgehouden
Raadsvergadering
van
6 februari is een voorstel van het college van
B&W fundamenteel aangepast. Het college wilde
de bevoegdheid hebben
om (maximaal) 1 miljoen
euro uit te geven per zogenaamde
‘strategische
grondaankoop’.
Zonder
toestemming van de gemeenteraad.
Daar waren wij, als oppositiepartijen PvdA/GroenLinks en
DeLokalePartij, geen voorstander van. Dat vinden wij
een aantasting van het zogenaamde ‘budgetrecht’ van de
gemeenteraad. Wij willen dat
zo’n aankoop van tevoren aan
de gemeenteraad wordt voorgelegd ter goedkeuring.

Tot onze verbazing gingen na
een stevig gesprek tijdens een
schorsing in de raadsvergadering ook de coalitiepartijen met
ons mee. VVD, D66 en DorpsBelangen leverden al hun eisen in. Daarmee verwierpen
ze dus een voorstel van hun
eigen college. Zelfs een ultieme poging van wethouder De
Kloet om in dit kader bedragen
onder de € 25.000,- zonder
voorafgaande
toestemming
van de raad uit te mogen geven werd genegeerd.
Dit alles getuigt van weinig vertrouwen in het college. Dat is
ook wel verklaarbaar. Recent
hebben we te maken gehad
met forse overschrijdingen op
grote infrastructurele projecten. Zoals de overschrijding
van € 420.000 op het project
herinrichting Oud Loosdrecht-

sedijk tussen de rotondes.
Het college heeft dus moeite
om dit soort grote projecten te
beheersen. En wie garandeert
ons dat dit niet gebeurt bij de
aankoop van grond, en dan
met name in het traject daarna als er bijvoorbeeld met woningbouw wordt gestart?
Feitelijk is het college qua
grondaankopen dus ‘onder curatele’ gesteld. Is dat wegens
(een gebrek aan) vertrouwen?
Wij vinden het (een) noodzakelijk (kwaad).
Stan Poels en Gert Zagt
Raadsleden PvdA/GroenLinks
en DeLokalePartij
Gemeente Wijdemeren

Handanalyse en
WEE
Tarot

NIEUWS VOOR AN

Op 1 maart bij Grateful Living

‘S-GRAVELAND
Handanalyse gaat over
jou! Hoe sta jij in je leven,
waar liggen jouw talenten,
maar ook wat vind je lastig.
Je handen zijn in een handanalyse de richtingaanwijzers! Door het maken van
keuzes, verandert de route.
De toekomst ligt nooit vast.
Een handanalyse duurt 45 minuten. ( inclusief maken van
handafdrukken) De kosten zijn
€ 40,-

Een tarotsessie geeft inzicht
en inspiratie. Elke kaart heeft
een betekenis en een plek. We
kijken wat er zich onbewust bij
jou afspeelt: hoe sta je in de
situatie, wat werkt in je voordeel, wat blokkeert, wat neem
je mee uit je verleden. Een
tarotsessie duurt 30 minuten.
De kosten zijn € 30,U kunt van te voren inschrijven
en meer info lezen via www.
gratefulliving.nl of 0611414526
Grateful Living: Noordereinde
68, ‘s-Graveland.

Viore viert tweede
‘schrikkel’verjaardag
REGIO 		
Op zaterdag 29 februari
viert Viore haar tweede
(schrikkel-)verjaardag.
Viore is een bijzonder centrum
en om dat te benadrukken
hebben de oprichters gekozen
voor een bijzondere openingsdatum: 29 februari 2012. Viore
viert haar verjaardag met een
feestelijke high tea voor alle
bezoekers en vrijwilligers van
13.30 tot 16.00 uur. U bent van
harte welkom op het Oostereind 115 in Hilversum.
Bij Viore kunnen mensen met
kanker, hun naasten en hun
nabestaanden elkaar ontmoeten en ondersteunen. Viore is
er voor mensen uit de hele regio. Op alle weekdagen staan
de deuren open tussen 10.00
en 16.00 uur. Zonder afspraak

of verwijzing kunnen bezoekers dan terecht voor een luisterend 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 binnen het gezin, opbouwen na
kanker en levensvragen. Zie
voor meer informatie ook de
website: www.viore.org.

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
www.galeriewijdemeren.nl
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In samenwerking met

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

Repaircafe Kortenhoef

Elke eerste woensdag van de
maand van 14.00 uur tot 16.00
uur. Het Achterom, Kerklaan
26 In Kortenhoef Weggooien is
zonde! Kom langs met uw kapotte spullen. Inloop en reparatie gratis. vrijwillige bijdrage is
altijd welkom! Wilt u meer weten neem dan contact op met
G Dirven 0611446276
Elke woensdagmiddag

Tasjesbibliotheek
- Kortenhoef

In De Blinker, Parklaan 5,
Kortenhoef, elke woensdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
kleinschalige
bibliotheek.
Het is gratis. De bibliotheek
wordt gerund door vrijwilligers. Neem uw id-kaart mee
als u lid wilt worden. tasjesbibliotheek@gmail.com / 0645063315

Indruk van Licht – Breukelen

Onder deze titel exposeert Tineke van den Berg, kunstenares
uit Loosdrecht, haar kleurhoutsnedes in de Pauluskerk te
Breukelen. Ze kreeg haar opleiding aan de Academie Minerva
te Groningen, maar woont
sinds in 1999 Loosdrecht. Deze
mooie omgeving heeft ze vaak
afgebeeld. De ’s Gravelandse
Buitenplaatsen, de tuin van
Kasteel Sypesteijn, de Vechtbrug 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 zaterdag van
10.00-16,00 uur. Adres: Straatweg 37, 3621 BG Breukelen

OERRR Struinen en broodje bakken met de boswachter - ’s-Graveland

Wandel zaterdag 29 februari mee met de boswachter over de winterse buitenplaatsen van ‘sGraveland. Deze gezinswandeling is speciaal voor gezinnen met kinderen vanaf 4 jaar en duurt
anderhalf uur. Ga samen met de boswachter op ontdekkingsreis door de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen Boekesteyn en Schaep en Burgh. Ontdek wie de bewoners van het bos zijn en hoe zij
leven. Neem je camera mee om onderweg foto’s te maken. De boswachter weet antwoord op al
je vragen. Zorg dat je een tasje bij je hebt voor bijzondere vondsten. In het bezoekerscentrum
krijgen de vondsten een plek in de interactieve natuurwand. Na afloop bak je een broodje bij
een knapperend vuurtje. Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek, Noordereinde 54b, 1243 JJ
’s-Graveland. www.natuurmonumenten.nl/bcgooienvechtstreek

Expositie: “Lentekriebels” - Breukeleveen

t/m za 29 februari

Stinsen weekenden
- Loosdrecht

In de maand februari is de
zee van sneeuwklokjes een
ware lust voor het oog. Speciaal voor degenen die deze
kleurenpracht met eigen ogen
willen bewonderen, is KasteelMuseum Sypesteyn in februari elk weekend geopend.
Kasteel-Museum Sypesteyn.
Nieuw-Loosdrechtsedijk 150,
1231 LC Loosdrecht. Zaterdagen en zondagen in februari.
Tuin en restaurant open: 11.00
uur - 17.00 uur Verkorte rondleidingen kasteel: 13.00 uur en
14.00 uur Entree: regulier toegangsprijs www.sypesteyn.nl

De winter blijft nogal uit in
Nederland en de stormen
doen eigenlijk meer aan
de herfst denken (bah!).
Daarom hebben we besloten om de lente maar naar
onze galerie te halen. Tot en
met medio april exposeren
wij fraaie werken van onder
andere Annelies Jonkhart,
Hans J. Verhoef, Constant
Artz en andere fantastische
kunstenaars die het voorjaar ieder op hun eigen wijze prachtig verbeelden. Wij
nodigen u van harte uit om
samen met ons te genieten van de kleurrijke lente.
Onze galerie is open op wo,
do, vr van 11.00 tot 17.00
uur. De koffie staat voor u
klaar! Afbeelding: schilderijen door Annelies Jonkhart
en Hans J. Verhoef . Info:
www.galeriewijdemeren.nl
1 maart

Historische Kring “In de
Gloriosa” - Ankeveen, `sGraveland en Kortenhoef

Tot eind februari

29 februari

t/m medio april 2020

29 februari

Op Zaterdag 29 februari hebben wij een opendag van
13.00u tot 16.00u
Kerklaan 89, te Kortenhoef.
www.hk-kortenhoef.nl
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Rondleiding in het Comenius Mausoleum - Naarden

t/m eind februari

Expositie: “Van Alles
Wat” - Breukelenveen

Naast nog fraaie winterse taferelen, kunt u tijdens deze expositie genieten van een aantal
bijzondere topstukken uit onze
collectie, waaronder prachtige
schilderijen van de Loosdrechtse kunstschilder Dirk Smorenberg, 2 museale romantische
werken van de 19de eeuwse
kunstschilder L.J. Kleijn - leerling van Andreas Schelfhout.
En een oogverblindend realistisch geschilderd naaktportret
gemaakt door Harmen Meurs.
Wij heten u graag van welkom
in onze galerie in Breukeleveen, aan de Herenweg 71-73.
Iedere woensdag, donderdag
en vrijdag van 11.00-17.00u,
staat bij ons de koffie klaar. Afbeelding: L.J. Kleijn - Landweg
met figuren en de Cunera toren
te Rhenen.
nfo: www.galeriewijdemeren.nl

Veel mensen kennen het Comenius Museum in Naarden wel van naam,
maar zijn er nog nooit binnen geweest. Om u te helpen deze stap te zetten, organiseert het Comenius Museum iedere 1e zondag van de maand
een gratis rondleiding in het Mausoleum. Het Mausoleum is de laatste
rustplaats van Comenius. In 1670 is hij hier begraven, toen het nog de
Waalse kerk heette. Een eeuw lang raakte het graf in de vergetelheid
en zelfs zoek. Toen het graf in 1929 herontdekt werd, werd het stoffelijk
overschot herbegraven en is het huidige Mausoleum ingericht. Verschillende Tsjechische kunstenaars van naam hebben hun bijdrage aan het
interieur destijds verleend. Zo is een bijzondere plek ontstaan met een
wonderlijk verhaal, dat tijdens de rondleiding uit de doeken wordt gedaan. De rondleiding is op 1
maart 2020 om 15.00 uur en duurt ca. 20 minuten. Na de rondleiding kunt u de dubbeltentoonstelling
‘Rembrandt en Comenius’ en ‘Kijk Comenius’ bekijken. De volgende rondleiding is gepland op 5 april
2020, eveneens om 15.00 uur.. Entree: € 6,50. Museumkaart geldig. N.B.: Er moet wel entree voor
het museum betaald worden, maar de rondleiding is gratis!
Locatie: Comenius Museum, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden. www.comeniusmuseum.nl.
3 maart

Actie isolatiemaatregelen - Kortenhoef

Plannen voor het isoleren van vloer, bodem, gevel en isolatieglas? Wilt u nog meedoen aan onze
collectieve inkoopactie isolatie of meer weten over subsidiemogelijkheden? Kom dan naar het inloopspreekuur 3 maart 19.30 – 22.00 uur. Locatie Koninginneweg 98 Kortenhoef. Geen tijd om te komen?
Mail dan voor informatie naar contact@ECWijdemeren.nl
4 maart

Duurzame Dorpen in actie

Op 4 maart 19.30 – 22.00 uur zijn initiatiefnemers en bewoners van Wijdemeren van harte welkom
in het gemeentehuis om ideeën voor energiebesparing verder te helpen naar verrassende, vernieuwende en uitvoerbare plannen. Werk mee aan een inspirerende avond. Kijk voor informatie op duurzamedorpeninactie.nl en meld je aan voor deze avond bij de energiecoöperatie via
contact@ecwijdemeren.nl.
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Turftrappers (Kortenhoef)

Schuimlikkers (Ankeveen)

