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Alert op het
coronavirus
Besmettingen nemen toe
Door: Saskia Luijer

REGIO
Het zal u niet ontgaan zijn,
de uitbraak van het coronavirus in Nederland. Op
27 februari was de eerste
besmetting in het land. Op
3 maart volgden de eerste
positieve testen in de regio
Gooi en Vechtstreek. Daar
zijn – bij het ter perse gaan
van deze krant – tot nu
toe vier inwoners bekend
met het coronavirus (COVID-19).
Het betreft twee inwoners uit
Naarden, één uit Huizen en
één uit Blaricum. Zij hebben
het virus waarschijnlijk opgelopen in Noord-Italië. De
Naarders waren daar op familiebezoek. De Huizer was er
op vakantie, net als de Blaricummer die er met zijn gezin
op wintersport was. Allen verblijven in thuisisolatie. Ook de
betrokken gezinsleden, waaronder twee schoolgaande

kinderen blijven uit voorzorg
thuis.
Contactonderzoek
GGD Gooi en Vechtstreek is
direct een contactonderzoek
gestart. Daarbij wordt in kaart
gebracht met wie de betreffende inwoners contact hebben
gehad tijdens de besmettelijke periode. Deze mensen zijn
door de GGD benaderd. Zij
moeten 14 dagen hun gezondheid in de gaten houden. Als
zij klachten krijgen die passen
bij het coronavirus, worden
ook zij in isolatie geplaatst en
getest.

VIRUS OPGELOPEN IN
NOORD-ITALIË
Nieuwe gevallen
De GGD en het RIVM blijven
alert op nieuwe besmettingen
en passen bij nieuwe patiënten hetzelfde protocol toe:
isolatie,
contactonderzoek
en monitoring van de patiënt
en zijn/haar contacten. Door

Foto: Het callcenter van de GGD krijgt veel telefoontjes.

deze maatregelen wordt de
kans kleiner dat de ziekte zich
verspreidt. De verwachting
is desondanks dat het aantal
besmettingen de komende
tijd zal toenemen. Bij grote
aantallen zullen de adviezen
en maatregelen worden aangescherpt. Bijvoorbeeld met

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

richtlijnen voor het beperken
van sociale contacten bij verkoudheid en griep. Of met het
nemen van besluiten tot het
afgelasten van grote evenementen. Daarvan lijkt nu nog
een sprake.
Besmetting voorkomen
De belangrijkste adviezen om
verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn: was de
handen regelmatig met zeep,
hoest en nies in de elleboog,
gebruik papieren zakdoekjes,
en raak neus, mond en gezicht
zo min mogelijk aan. Heeft u
luchtwegklachten of koorts?
Ga dan niet naar de huisarts of
het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact met hen op.
Callcenter GGD
Omdat het aantal besmet-

tingen oploopt, hebben veel
inwoners vragen over het
coronavirus. De GGD heeft
een speciaal telefoonnummer
waar u met vragen terecht
kunt: 035-6926400. Dit nummer is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
17.00 uur. Ook het landelijke
informatienummer kan worden
gebeld via 0800-1351. Dit kan
tussen 8.00 en 20.00 uur.
Meer informatie
Op de website van de GGD
www.ggdgv kunt u via een
liveblog de laatste ontwikkelingen in de regio Gooi en Vechtstreek volgen. Kijk voor algemene informatie op de website
van het RIVM www.rivm.nl/
coronavirus/covid-19 en de
Rijksoverheid www.rijksoverheid.nl/coronavirus.
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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

Oogarts
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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

RK WIJDEMEREN




C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 206 15 919
06 - 238 08 670



035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
0294 - 25 27 14
0900 -15 15



Tandartsen

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 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

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

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”

PKN GEMEENTEN


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

Maatschappelijk

St. Martinus
Za. 14 maart: 19.00 uur:
J. Dresmé.
OLV Hemelvaart
Do. 12 maart: 9.30 uur:
W. Balk.
Zo. 15 maart: 9.30 uur:
J. Dresmé.
H. Antonius
Zo. 15 maart: 9.30 uur:
Liturgiegroep.
Wo. 18 maart: 19.30 uur:
Liturgiegroep.
Willibrord
Wo. 18 maart: 19.30 uur:
Liturgiegroep.

Willibrordkerk
Zo. 15 maart: 10.00 uur:
Ds. E.J. van Katwijk.
Wo. 18 maart: 19.30 uur:
Liturgiegroep.

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. 15 maart: 10.00 uur:
Dr. M. van Veen.



Herv. Gem. ‘s-Graveland
Zo. 15 maart: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.

Automaatje nodig?



Herv. Gem. Kortenhoef
Zo. 15 maart: 9.30 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.



Oec. Streekgemeente
Zo. 15 maart: 11.15 uur:
Nescio-lezing door
Prof. Manuela Kalsky.

Lukt het u in verband met uw mobiliteit niet meer
om naar persoonlijke contacten, het ziekenhuis
of bijvoorbeeld de kapper te gaan?
Zoekt u niet alleen een taxi maar een praatje
onderweg of begeleiding naar de afspraak?
Dan is Automaatje misschien wat voor u!

Colofon

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

Uitgave/administratie

Dunnebier Print & Marketing,
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
Tel. 0294 25 62 00

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

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

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

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?

Bianca Krijnen - Splint
Kijk voor meer informatie op:

www.weekbladwijdemeren.nl

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
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In samenwerking met

WIJDEMEREN
De gehele gemeenteraad
stemde voor een motie
van treurnis over het tekort
van ruim 4 ton bij de herinrichting van de Oud-Loosdrechtsedijk tussen de
rotondes. Verantwoordelijk wethouder Joost Boermans mag aanblijven, want
een motie van wantrouwen
werd alleen door De Lokale
Partij ondersteund.
In de motie spreekt de raad
zijn treurnis uit over de gang
van zaken en roept het college
met klem op zich in te spannen
om tot verbetering van het beheersproces te komen. Zodat
de raad hier in de toekomst
niet meer mee geconfronteerd
wordt. Bovendien willen alle
raadsleden dat B&W voor het
zomerreces een voorstel doen
over aanvullende beheersmaatregelen.
Evenals tijdens de bespreking
tijdens de commissie Ruim-

te en Economie hadden de
raadsleden weinig goede woorden over voor de onverwachte
overschrijding. CDA ‘er Torsing
zag dat er nadien weer andere
cijfers waren gepresenteerd,
die hij niet kon plaatsen. Ook
Sieta Vermeulen (VVD) had
haar ‘frustraties over dit debacle’. Zij wees erop dat het
vertrouwen in de lokale politiek
hierdoor was geschaad, naast
het simpele feit dat ‘deze fouten onze inwoners veel geld
kosten’. Namens PvdA/GrL.
maakte Stan Poels zich boos
over het gemak waarmee bij
bouwprojecten met geld wordt
omgegaan. Tekorten worden
zomaar aangevuld, terwijl er op
het sociaal domein bezuinigd
moet worden.

‘DEZE FOUTEN KOSTEN ONZE INWONERS
VEEL GELD’
Motie van wantrouwen
De Lokale Partij ging een stap
verder dan de andere partijen.

Foto: Alleen DLP vóór motie van wantrouwen

Alette Zandbergen kwam met
een motie van wantrouwen
vanwege het te laat en onjuist
informeren van de gemeenteraad; het gebrek aan toezicht
en begeleiding van het project
en de discutabele specificatie

van de meerkosten van het
project. Omdat de wethouder
tijdens het debat de volle verantwoordelijkheid nam en bereid was om maatregelen te nemen om dergelijke fouten in de
toekomst te voorkomen, steun-

den vijf van de zes partijen het
wantrouwen niet. Burgemeester Larson kondigde aan dat
ambtelijke procedures op korte
termijn worden geëvalueerd,
zodat het beheer en de budgetcontrole zullen verbeteren.

Harde aanpak hondenpoep
35 hondenzakautomaten
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Hondenpoep is en blijft
de grootste ergernis in
Wijdemeren, waar ongeveer 1200 hondenbezitters
zijn. De gemeente wil naar
100% hondenpoepvrij op
de bekende uitlaatplekken.
Daarom krijgt het burgerinitiatief ‘Mijn baas ruimt
op’ een vervolg. Wethouder
Joost Boermans plaatste
symbolisch de eerste van
35 hondenzakautomaten +
afvalbakken in Nederhorst
den Berg.
Vorig jaar was er op vier plekken in de vijf dorpen een proef
met het plaatsen van een dispenser, gevuld met biologisch
afbreekbare zakjes. Op die
plekken ligt nu bijna geen hondenpoep meer. Daarom komen vanaf 16 maart op 35 populaire poepspots poepzakjes
en extra hondenpoepbakken.

Bovendien wordt een aantal
bestaande bakken verplaatst
én krijgen sommige bakken
een klep, zodat daar ook poep
in kan.

IN WIJDEMEREN
GELDT EEN OPRUIMPLICHT
Schadelijk voor milieu
Natuurlijk herkent eenieder
de ergernis als je in een hondendrol trapt. Zo vies. Minder bekend is dat het ook erg
schadelijk is voor het milieu en
een risico voor de gezondheid.
Hondenpoep is schadelijk voor
het oppervlaktewater, want de
hoeveelheid hondenpoep van
100 flinke honden produceert
zoveel bacteriën dat ze het
water kilometers rondom de
plek verontreinigen. Bacteriën
in hondenpoep bevatten een
veelheid aan fauna en virussen, wormen en parasieten.
Dit kan zowel een gezondheidsrisico zijn voor de hond

als voor de mens. Veel bloemrijke beplanting is niet bestand
tegen gevolgen van hondenpoep. Denk maar aan het stikstofverhaal. Poep is stikstof.
Daar waar veel hondenpoep
ligt, neemt het eenzijdige gras
de overhand.

Boetes voor hondenpoep
Het komend jaar gaan medewerkers van de gemeente
o.l.v. Saskia Hille poeptellingen verrichten om te kijken
of er op deze locaties minder
uitwerpselen liggen. In Wijdemeren geldt een opruimplicht.

Hier zijn geen uitzonderingen
op. De boete voor het niet opruimen van hondenpoep staat
op € 140,- (exclusief € 9,- administratiekosten). Wilt u meer
weten over de campagne? Kijk
op www.deappelboom.nl/hondenpoep.
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Gastheerschap belastingtaken
verloopt volgens plan
REGIO
Met het gastheerschap belastingtaken, dat op 1 april
2019 is gestart, trekken de
gemeenten Hilversum en
Wijdemeren samen op om
doeltreffend in te spelen
op toekomstige ontwikkelingen en het verbeteren
van de dienstverlening.
Beide wethouders Financiën benadrukken verheugd
dat de samenwerking goed
loopt en het proces van de
aanslagoplegging eind februari soepel is verlopen.
Vanaf 1 januari 2020 worden
de belastingtaken volledig
door de gemeente Hilversum
uitgevoerd. Tot die tijd voerde
Belastingen Stichtse Vecht,
Weesp en Wijdemeren(SWW)
nog een deel van de taken

uit. Inwoners en ondernemers
kunnen via belastingbalie.
wijdemeren.nl hun gegevens
inzien en zaken regelen zoals
automatische incasso aanvragen, bezwaar maken of wijzigingen doorgeven.
Wethouder Jan Klink: “Begin
februari hebben we een positieve waardering van de toezichthouder de Waarderingskamer ontvangen. Het oordeel
is goed: vier sterren uit een
maximum van vijf. Daarmee
is er toestemming om de
WOZ-waarden te beschikken
en de belastingaanslagen onroerende-zaakbelastingen op
te leggen. Het proces en de
systemen om tot aanslaglegging te komen is in orde. Voor
een klein deel van de objecten is nog actie nodig; dit gaat
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om 600 van 13.632 objecten
(4,4%).”
Op verzoek van de gemeente Wijdemeren verzorgt de
gemeente Hilversum in zogenoemde
gastheerschappen
taken voor Wijdemeren. De
gastheerschappen houden in
dat de financiële administratie,
de belastingtaken en de taken
op het gebied van de Wet op
de Basisregistratie Adressen
en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) worden uitgevoerd vanuit Hilversum in hun
ICT-omgeving. Hierdoor wordt
de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd en de risico’s
in de bedrijfsvoering verminderd. Zie www.wijdemeren.nl/
samenwerkinghilversum.

Prijsvraag Energiebesparing
Laatste ronde voor finale

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

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

WIJDEMEREN
Afgelopen week waren de
kandidaten die meedingen
voor de prijsvraag energiebesparing bij elkaar. We
mochten de ruimte in het
gemeentehuis gebruiken
en konden genieten van
een inspirerende ronde
langs de initiatieven. De
jury was er ook bij en dat
maakt het extra spannend.
Nog een week en dan beslist
de jury welke vijf initiatieven
door mogen naar de finale op
25 maart. Alle ideeën zijn het
waard om te winnen.

Wat hebben we gezien? Een
overdekte parkeerplaats met
zonnepanelen voor de ijsbaan
in Nederhorst den Berg, een
buurtbatterij in Loosdrecht,
een huis dat met alle apparaten op 12 volt draait, warmteterugwinning uit je eigen afvalwater thuis, energiebesparing
met ouderen in Kortenhoef,
een zonnepaneel met warmte
uit de lucht, een duurzaamheidscentrum op de Rading,
sedumdaken waarvoor de
plantjes op de Rading worden gekweekt, een eigen coöperatief energiebedrijf, een
buurtauto en een (doorgeef)kit
waarmee je je eigen verwar-

ming kunt inregelen.
Als energiecoöperatie vinden
we alle initiatieven zo inspirerend dat we ze graag verder
helpen. Ook als ze de prijs niet
winnen. Benieuwd naar alle
initiatieven? Kijk op duurzamedorpeninactie.nl

Food is onze Passie!

Werken in de buurt én in een gezellige omgeving?

Onderhoudsmedewerker - Fulltime
Er is plaats voor een “allround” klusser voor onderhoud
aan de gebouwen in combinatie met magazijnwerkzaamheden.
In onze omvangrijke magazijnen worden vrachtwagens
gelost en geladen, orders klaar gezet, monstercollecties
verzorgd, labels geplakt, beursstands voorbereid, displays
getimmerd, geschilderd, getuinierd en gelachen.
Bezoek onze website: www.bickery.nl, solliciteer en
laat weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt.

Bickery Food Group B.V.
Stichtse Kade 46
1243 HW ‘s-Graveland
Tel: 035 - 656 02 44
of mail naar info@bickery.nl,
t.a.v. Oscar Sjoerds
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Collegeleden ook present
WIIJDEMEREN
Het Oranje Fonds organiseert op vrijdag 13 en
zaterdag 14 maart a.s., samen met duizenden organisaties in het land, weer
NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland.
NLdoet zet vrijwilligerswerk in
de spotlights en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
Voor de vijf dorpen van Wijdemeren staan er 10 activiteiten
op de agenda, waarvan er al
twee zijn volgeboekt. Op www.
nldoet.nl kunt u zich inschrijven.
Onze dorpen
Scoutinggroep Klaas Toxopeus
aan de Kwakel te Kortenhoef
wil op zaterdag tussen 9 en 16
uur werken aan een schoon
pand, een opgeruimd terrein,

een fris geschilderde dakbeschoeiing en netjes gesnoeide
bomen en struiken. Er is voldoende koffie en thee; tussen
de middag is er een lunch. Het
is handig om gereedschap
mee te nemen voor het snoeien. Een auto met trekhaak
voor een of meerdere ritten
naar afvalverzamelplek Crailo
is ook gewenst. Wethouder
Jan-Jaap de Kloet is in ieder
geval present.
Zijn collega’s Jan Klink en
Joost Boermans zijn op vrijdag
13 maart in Loosdrecht om
mee te helpen aan het zomerklaar maken van de terrassen,
bankjes en tuinmeubilair. Het
gaat om verpleeg- en zorginstelling De Beukenhof, tussen
08:30 – 13:00. Burgemeester
Crys Larson doet mee aan de
bingo. Op zaterdag 14 maart
zal wethouder Rosalie van

Foto: In 2017 deden ambtenaren mee bij de Mr. Kremerschool

Rijn haar handen uit de mouwen steken bij het opknappen
van het kleuterschoolplein van
De Regenboog in Kortenhoef.
Ook sportvereniging ASV ’65
uit Ankeveen heeft behoefte
aan NLdoet ‘ers. Er moeten
12 buitendeuren geschilderd
worden, straatwerk moet her-

steld worden en opgehoogd
worden. Ook twee nieuwe
WC-potten voor de kleedkamers, 6 nieuwe douchekoppen
en één nieuwe klapdeur moeten worden aangelegd. Evenals aandacht voor de reclameborden die moeten schoon
gemaakt worden.

De Verwendag in de Emtinckhof in Loosdrecht is al volgeboekt met vrijwilligers. Hier zijn
diverse workshops tussen 1115 uur: beauty: nagels lakken,
handmassage, koekjes bakken en een creatieve activiteit.
Tussen de middag is er een
gezamenlijke lunch.

Nog meer gemeenteraad
Vuurwerkverbod op komst?
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
In een korte maar rommelige gemeenteraad kwamen uiteraard nog meer
onderwerpen aan de orde.
Er waren slechts twee bespreekpunten, maar ook
een initiatief van PvdA/
GroenLinks voor een geheel vuurwerkverbod.

DAT WILLEN DE POLITIEKE PARTIJEN NIET
MEER
Het ‘nieuwe’ vergaderen heeft
tijdens de gemeenteraad nog
niet tot verbetering geleid.
Door een strikte scheiding tussen ‘vragen’ en ‘oordeel’ wordt
de uitwisseling van standpunten niet logisch. Het verzandt
regelmatig in ordepuntjes over
wie wanneer wat mag zeggen.
De wandeling naar de interruptiemicrofoons haalt de vaart uit
het debat. Het zal voor het publiek helaas moeilijk te volgen

zijn en dat is juist iets wat de
lokale politici niet wilden.
Vuurwerkverbod
Desalniettemin kwam Stan
Poels (PvdA/ GrL.) met een
voorstel om de Algemene Politie Verordening te wijzigen,
waardoor er binnen de gemeente Wijdemeren een algeheel vuurwerkverbod geldt
tijdens de jaarwisseling met de
mogelijkheid voor het college
bepaalde gebieden daarvan
uit te zonderen. Hij noemde als
argumenten de enorme schade de afgelopen jaarwisseling
(in Wijdemeren alleen al meer
dan 8000 euro) en het stijgend
aantal incidenten. Poels stelt
dat in onze vijf dorpen dezelfde
bezwaren gelden als in de rest
van Nederland: dierenwelzijn,
CO2-uitstoot,
onveiligheid,
gevolgen voor de gezondheid
van onze bewoners, het geweld tegen hulpverleners en
de fysieke en materiële schade. Voor Wijdemeren, omringd
door kwetsbare Natura 2000-

Foto: Stan Poels wil een vuurwerkverbod

gebieden, geldt nog specifiek
dat het afsteken van vuurwerk
een negatieve impact heeft op
het milieu.
Vaartweg 20-21
De raad ging morrend akkoord
met een wijziging van het bestemmingsplan Vaartweg 2021 te Nederhorst den Berg

waardoor een voormalige wasserij gesloopt mag worden. En
vervangen wordt door de bouw
van 6 vrije sectorwoningen, 2
sociale appartementen en de
bijbehorende
infrastructuur.
De voltallige raad wilde een
derde sociale eenheid, maar
dat was onmogelijk volgens
de projectontwikkelaar. Die nu

het recht heeft om de vereiste 35% sociale woningbouw
af te kopen met een bepaald
bedrag. Dat willen de politieke
partijen niet meer! Waarop de
raad instemde met een motie
voor een nieuwe verordening
waarin het afkooprecht anders
wordt geregeld.
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Altijd iets te vieren! Planning Gele Brug wordt uitdaging
Slechts voor kwart miljoen
WEE
Trakteergebakje

NIEUWS VOOR AN

€ 1,25 per stuk
4 voor € 4,00

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

UW VAKANTIE,
ONZE UITDAGING!

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs
T: 035- / 06-55367994
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/aliFHMRVH

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

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Vanaf half januari wordt er
hard gewerkt aan de Gele
Brug, de nieuwe toegangspoort tot het Wijdemeerse
veendorp. Vorige week gaven Niek Dunnink, projectleider van Wijdemeren en
Bas Baartman, coördinator
van BTZ, een schets van
de werkzaamheden tot nu
toe.
“We zijn nu op het punt dat
de nutsbedrijven op één leiding na alles omgelegd hebben. Daardoor kunnen alle
bestaande leidingen geknipt
worden en kunnen wij de brug
gaan bouwen. Nu is de stalen
damwand gezet en gaan we
verder met de betonbouw”,
vertelde Niek Dunnink vorige
week. Bas Baartman, de co-

ördinator van BTZ, laat de tekeningen zien. Het loopt niet
zoals gepland, half februari
zouden alle nutspartijen gereed zijn. Maar door het hoge
grondwater, de hevige regenval en het smalle werkvak liep
het werk achterstand op. Volgens Baartman en Dunnink
hebben alle nutsbedrijven grote inspanning geleverd om hun
werk klaar te hebben.

DE NIEUWE TOEGANGSPOORT TOT
HET VEENDORP
BTZ, het bedrijf van raadslid
Eric Torsing, is niet de hoofdaannemer, maar voert wel veel
werkzaamheden van het project uit dat 250.000 zal kosten.
Het burgerinitiatief heeft tot
forse kostenbesparing geleid.
Zo heeft Rob Torsing (neef)
van het ingenieursbureau

Zwarts & Jansma Architecten
vrijwel belangeloos meegewerkt. Evenals Joost Zwagerman (metalen fietsbrug), Fred
Bosse (bovenbouw ophaalbrug) en Johan de Jong (betonwerk).
“Het zal nog een uitdaging
worden om de planning van
eind april te halen”, sluit Dunnink af. Aan het einde van de
Tweede Wereldoorlog (april
1945) werd deze historische
ophaalbrug in de rooms- katholieke kleur geel ontmanteld
door de Duitsers. Een groep
Ankeveners kwam met het
burgerinitiatief om de brug van
weleer in ere te herstellen.
Daarnaast geeft de provincie
Noord-Holland een subsidie
van 85.000 euro voor een faunapassage voor de otter onder
de brug.

Food is onze Passie!

Werken in de buurt én in een gezellige omgeving?

Magazijnmedewerker - Fulltime
Er is plaats voor een magazijncollega die van afwisseling
houdt en geen 9 tot 5 mentaliteit heeft.
In onze omvangrijke magazijnen worden vrachtwagens
gelost en geladen, orders klaar gezet, monstercollecties
verzorgd, labels geplakt, beursstands voorbereid, displays
getimmerd, geschilderd, getuinierd en gelachen.
Bezoek onze website: www.bickery.nl, solliciteer en
laat weten waar je goed in bent en wat je leuk vindt.

Bickery Food Group B.V.
Stichtse Kade 46
1243 HW ‘s-Graveland
Tel: 035 - 656 02 44
of mail naar info@bickery.nl,
t.a.v. Oscar Sjoerds

Wijdemeren
informeren

11 maart 2020

Meld Misdaad Anoniem

Burgerzaken gesloten

#mooiwijdemeren
@melindahaselager

Officiële
bekendmakingen

Op vrijdag 13 maart en maandag 16 maart tot 11.00
uur is de afdeling burgerzaken gesloten. Dat betekent dat er geen reisdocumenten en rijbewijzen
kunnen worden uitgereikt. Onze excuses voor het
ongemak.

Volg ons ook op:

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

(06) 12 79 45 41

Kort
>

Corona

Het coronavirus heeft de Gooi en Vechtstreek bereikt. De GGD Gooi en Vechtstreek
volgt de situatie op de voet. Dit doet zij samen met het RIVM en de hulpverleners in
de regio. Wilt u meer weten over de situatie?
En wat u het beste kunt doen om het virus
buiten de deur te houden?
Ga dan naar www.ggdgv.nl.

>

Nieuwe dorpenteam is compleet
Misschien heeft u het al in de kranten
of op social media gezien: het gloednieuwe dorpenteam van Wijdemeren
is compleet! Gemist? Dan stellen wij
hen graag nog even voor!
De gemeente wil graag samen met inwoners
werken aan krachtige dorpen. Zo zijn we goed
voorbereid op de toekomst als het gaat om
bijvoorbeeld gezondheid, duurzaamheid en
mobiliteit. Uw ideeën staan hierin centraal:
wie weten er nu beter wat goed is voor de
dorpen dan de inwoners zelf? Daarom zijn er

eind 2019 dorpenavonden georganiseerd en
is er nu een dorpenteam.

Wat gaat het dorpenteam doen?
Het team gaat aan de slag met de uitkomsten
van de dorpenavonden. Samen met u maken
zij een dorpontwikkelingsplan (DOP) voor elk
dorp. Zij pakken vragen op van inwoners en
zorgen ervoor dat het makkelijker wordt om
initiatieven te realiseren die goed zijn voor het
dorp. Denk bijvoorbeeld aan het groener,
duurzamer of socialer maken van de omgeving.

Hoe kan ik het dorpenteam
bereiken?
Saskia Hille is dorpscoördinator voor Ankeveen,
Kortenhoef, ’s-Gravenland en Oud-Loosdrecht.
Zij is bereikbaar via (06) 41 33 55 78 en
s.hille@wijdemeren.nl. Bas Immerzeel is dorpscoördinator voor Nederhorst den Berg, NieuwLoosdrecht en Breukeleveen.
Hij is bereikbaar via (06) 525 890 22 en
b.immerzeel@wijdemeren.nl. Het team bestaat
verder uit sociaal makelaar Hetty Kastelein en
administratief ondersteuner Titia Andreas.
Zie ook www.wijdemeren.nl/dorpenbeleid.

Wijdemeren sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem
Goed nieuws voor uw veiligheid!
Sinds 1 maart is de gemeente aangesloten bij het landelijke meldpunt
Meld Misdaad Anoniem. Dat betekent
dat we vanaf dat moment relevante
signalen over criminaliteit en fraude
in onze dorpen ontvangen en daarop
handhaven.
Door ons aan te sluiten, hopen wij de vijf kernen van Wijdemeren nóg veiliger te maken.
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke,
landelijke organisatie. Het is dus geen onderdeel van de politie. U als inwoner kunt hier
(verdenkingen van) misdaden melden,
bijvoorbeeld over hennepteelt, drugslabs,
illegale prostitutie, fraude en onverklaarbaar

vermogen. De anonimiteit van u als melder
staat hierbij centraal. Dit is een goede en
laagdrempelige manier om te werken aan de
veiligheid.
Burgemeester Crys Larson: “De veiligheid van
de inwoners van Wijdemeren staat altijd voorop. Aansluiting bij Meld Misdaad Anoniem is
een mooie aanvulling op de maatregelen die
we al hanteren.”

Misdaad melden?
Als u misdaad wilt melden, kunt u bellen
naar 0800-7000 (gratis). Op werkdagen zijn
ze bereikbaar van 08.00 – 22.00 uur en in
het weekend van 09.00 – 17.00 uur. U kunt
online 24/7 misdaad melden in een beveiligde

omgeving via
www.meldmisdaadanoniem.nl/melden.

Uitnodiging atelieravonden

Als gemeente zijn we druk bezig met de
invulling van de omgevingsvisie die voortvloeit uit de nieuwe omgevingswet voor
2021. Tijdens de dorpenavonden vorig
jaar is er veel input opgehaald over hoe de
inwoners van Wijdemeren hun dorp zien in
2040. Hier willen we nu een verdiepingsslag
op maken! Daarom nodigen wij u van harte
uit voor twee werkateliers op 9 en 30 april
2020 van 18.00 – 20.30 uur. Bent u erbij?
Meld u dan aan via:
Wijdemeren.nl/omgevingsvisie.

>

Brexit en uw bedrijf

Dat het Verenigd Koninkrijk sinds 1 februari
2020 de Europese Unie heeft verlaten, is
u vast niet ontgaan. Daarmee is de Brexit
officieel een feit. Dit kan grote gevolgen
hebben voor bedrijven in Nederland en
kan dus ook uw bedrijf raken. Om u voor
te bereiden op de veranderingen, geldt een
overgangsregeling. U heeft tot en met 31
december 2020 de tijd om eventuele aanpassingen door te voeren. Meer informatie
vindt u op www.brexitloket.nl.

>

Gemeentelijke belastingen

Twee weken geleden hebben inwoners
in Wijdemeren de aanslag gemeentelijke
belastingen (woonlasten) ontvangen in de
brievenbus of in de berichtenbox van MijnOverheid. Heeft u vragen? Dan kunt u kijken
op www.wijdemeren.nl/belastingen. Daar
vindt u de digitale belastingbalie, informatie
over automatische incasso en de samenwerking met de gemeente Hilversum.

Wijdemeren
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Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Stichtse Kade 47: plaatsen overkapping (20.02.20)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: slopen bijgebouw (05.02.20)
- Noordereinde 93: vervangen kozijnen (21.02.20)

> Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Loosdrecht
- Plaatsen van woonwagens, Parkeerterrein ’t Jagerspaadje, van 13 t/m 29 april 2020, (27.02.20)
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.

Het betreft de volgende personen:

Verkeer
>

Kortenhoef
- Barent Udolaan t.h.v. huisnr. 4 Kortenhoef : aanleggen
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (04.03.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Overig

Loosdrecht
- Boegspriet 10: plaatsen voetgangersbrug (28.02.20)

Nederhorst den Berg
- Johannes Bosboomlaan 9: vervangen kozijnen (03.03.20)
- Juliana-Bernhardplein 6: maken doorbraak t.b.v.
verbouwing (27.02.20)
- Middenweg 41: wijzigen achtergevel (05.03.20)

Verkeersbesluiten

> Kennisgeving Incidentele
Festiviteiten

Kortenhoef

> Gewijzigde budgethoudersregeling

- Wapen van Kortenhoef, 1e Kennisgeving Incidentele
Festiviteit (KIF) muziek 2020, Kerklaan 3, d.d. 29 februari
2020 (24.02.20)

Op 20 december 2019 heeft het college van Wijdemeren
besloten tot vaststelling van het Besluit budgethoudersregeling 2019 (20.12.19)

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

Op een kennisgeving is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

De gewijzigde budgethoudersregeling kunt u ter inzage
inzien in het gemeentehuis.

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

> Meldingen APV en Bijzondere
Wetten

Ankeveen

Ankeveen

- Hollands End 95: bouwen balkons en wijzigen voorgevel woning (28.02.20)

- Stichting Oranjefestiviteiten Ankeveen, melding meerjarenvergunning Ronde van Ankeveen en Koningsdag,
26 en 27 april 2020 (28.02.20)

- A.R. Jhorai, 18 februari 1988, per 20 januari 2020 naar
Land Onbekend.
- A. Khalloufi, 10 mei 1986, per 20 januari 2020 naar Land
Onbekend.
- A.J. van de Pol, 7 juni 1974, per 20 januari 2020 naar
Land Onbekend.
- E.I. Kircho, 17 september 2020, per 24 januari 2020 naar
Land Onbekend.
- A.T.H. van Riswick, 3 mei 1969, per 30 januari 2020 naar
Land Onbekend
- A. Socianu, 21 september 1985, per 30 januari 2020 naar
Roemenië
- A. Socianu, 18 augustus 1990, per 30 januari 2020 naar
Roemenië
- L.T. Socianu, 23 maart 1988, per 30 januari 2020 naar
Roemenië
- M.K. Balinov, 16 januari 1988, per 4 februari 2020 naar
Land Onbekend
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar burgerzaken@
wijdemeren.nl

Persoonsregistratie
> Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie
personen (BRP)

’s-Graveland
- Noordereinde 54: kappen boom (21.02.20)
- Zuidereinde 126: wijzigen voorgevel (24.02.20)

Loosdrecht
- Nederlands Gereformeerde Kerk, Bingo, OudLoosdrechtsedijk 126, 14 maart 2020 (28.02.20)

Kortenhoef
- Reigerlaan 34: maken uitweg (02.03.20)

Op een melding is geen bezwaarprocedure van
toepassing.

Loosdrecht
- Horndijk 34: bouwen woning (28.02.20)
- Horndijk 34a: bouwen woning (02.03.20)
- Luitgardeweg 9: plaatsen dakkapel (02.03.20)
- Molenmeent 2: uitbreiden woning (27.02.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 249: vernieuwen beschoeiing
en golfbreker (02.03.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 264: bouwen botenhuis en
gevelwijziging woning (27.02.20)

Nederhorst den Berg
- Aelbert Cuypstraat 16: plaatsen dakkapel (02.03.20)
- Dammerweg 71: vergroten kozijn (27.02.20)
- Slotlaan 21: vervangen damwand en plaatsen steiger
(27.02.20)
- Vreelandseweg 24: plaatsen kozijnen aan voor- en
zijkant woning (21.02.20)
- Vreelandseweg 78: plaatsen dakraam in bijgebouw
(03.02.20)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

> Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere
Wetten

Kortenhoef
- Gemeente Wijdemeren, geluidshinder in openlucht
ontheffing i.v.m. opening Paddenpoel, Zuidsingel 50,
24 maart 2020 (02.03.20)
- Oranje Comité Kortenhoef/´s-Graveland, Dodenherdenking, parkeerterrein sporthal De Fuik t.h.v Zuidsingel
54, d.d. 04 mei 2020 (24.02.20)
- Wapen van Kortenhoef, Wide Lakes Superjam,
Kerklaan 3, d.d. 9 mei 2020 (25.02.20)

Loosdrecht
- Loosdrechtse Avondvierdaagse, Start Laan van Eikenrode 49, 25 t/m 28 mei 2020 (28.02.20)

Nederhorst den Berg
- Café Die 2, O die 2 weekend, op plein t.h.v.
Voorstraat 10, 6 en 7 juni 2020 (04.03.20)

Festiviteiten
>

Verlenging beslistermijn

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

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 188: bouwen van appartementen
in bestaand bedrijfsgebouw (02.03.20)

COLOFON

U kunt de bijbehorende stukken binnen twee weken
vanaf vandaag op afspraak, inzien in het gemeentehuis
aan de Rading 1 te 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.

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 verstrekken. 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:
- N. van Huisstede, 29-08-1983, per 5 maart 2020 naar
Land Onbekend. Dit geldt ook voor haar twee kinderen.
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande
personen verblijven, neem dan contact op de gemeente
Wijdemeren via 14035 of mail naar
burgerzaken@wijdemeren.nl

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

Beschikking ambtshalve
uitschrijving uit Basisregistratie
personen (BRP)
>

Het college van 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.

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.

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.
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Stikstof raakt landbouw

LOKAAL

9

WEEKBLADWIJDEMEREN
Reductierichtlijnen
EU raken landbouw
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Door: Niels van der Horst

KORTENHOEF
Het thematisch netwerk
landbouw, natuur en voedsel van de VVD houdt jaarlijks meerdere bijeenkomsten door heel Nederland.
Vorige week maandag kwamen veel boeren uit het
hele land af op de bespreking van de stikstofproblematiek in de bovenzaal van
jachthaven
Ottenhome.
VVD Tweede Kamerlid
Mark Harbers was uitgenodigd om de stand van
zaken te bespreken en vragen te beantwoorden.
Problematiek
“Industrie,
boerenbedrijven,
auto’s en ook onze woningen
stoten allemaal stikstof uit.
Deze komt ook in de kwetsbare natuur en dat gaat ten
koste van zeldzame planten
en dieren. We hebben in Europa afgesproken dat als een
beschermde planten- of diersoort op jouw grondgebied
voorkomt, je die moet beschermen. Onze dichtbevolktheid maakt dit lastig omdat we
met de uitstoot altijd dicht op
de natuur zitten. We konden
bouwvergunningen afgeven
als we – op landelijk niveau
– de natuur herstelden”, legt
Harbers uit. In Nederland concludeerde halverwege vorig
jaar de rechter echter dat het
compensatiegedeelte achterbleef en dat de pauzeknop
moest worden ingedrukt met
de bouwvergunningen. Onder
tijdsdruk was het aan het kabinet om hier snel verbetering in
aan te brengen.

Boeren
Allereerst stelde Harbers dat
we nog niet voldoende exact
genoeg weten waar alle stikstof vandaan komt. “We kunnen alleen niet wachten op
alle uitslagen en moeten nu
al maatregelen doorvoeren.”
De landbouwsector levert een
belangrijk aandeel van de stikstof. Daarom wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het voer
voor het vee en de gescheiden
opvang van de ontlasting en
de urine met speciale stalvloeren. Maar dat is niet afdoende.
Een aantal deels subsidiërende maatregelen met stikstof
reducerend effect is vervolgens genomen. Hieronder valt
onder anderen het uitkopen
van boeren zodat hun aantal
en daarmee de stikstofproductie afneemt. Maar ook de technische mogelijkheden om de
hoeveelheid stikstofproductie
te verminderen zijn legio. Subsidie voor innovatie is daarmee net zo goed een belangrijk instrument. Harbers: “Je
kan wel zeggen dat je boeren
niet dwingt te stoppen, maar
als je naast een nette afkoopregeling niet ook een pakket
subsidie voor innovatie klaar
hebt liggen voor boeren die
graag door willen, doe je dat in
de praktijk eigenlijk wel.”

‘MEEDENKEN […]
WINT VAN DE FRUSTRATIE’
Boeren hebben last van het
beeld dat vooral de landbouw
het probleem zou zijn. D66
kwam met de opmerking dat
het stikstofprobleem alleen
opgelost kon worden met een
halvering van de veestapel.
In de ogen van Harbers was

dit een belangrijke aanleiding
voor het daaropvolgende boerenprotest. Hij stelde hiertegenover dat je ook moet kijken
naar hoe je de hoeveelheid
stikstof per koe omlaag moet
zien te krijgen. Daarnaast zou
een halvering veel ongewenste economische gevolgen
hebben, onder meer met het
oog op de werkgelegenheid.
In het algemeen zegt Harbers
dat het dwingen tot innovatie
zonder subsidie boeren alleen
maar bedrijfseconomisch onder druk zet en geen oplossing
biedt.
Politiek en toekomst
Op de korte termijn kon men in
Den Haag een klein pakket aan
stikstof-reducerende maatregelen doorvoeren. Hiermee
ontstond ruimte om de stop

op bouwvergunningen om te
keren. Harbers noemt een
aantal voorbeelden: “Zo is de
snelheidslimiet op snelwegen
op 100 km/uur gesteld, kijkt
men minder onnodig streng
naar de EU-eisen omtrent natuurbescherming, en zal door
eiwitvermindering in veevoer
de vorming van ammoniak tegen worden gegaan.” Minder
vrolijk stemmend is het gegeven dat sommige (kleinere)
gebieden niet te redden zijn.
Harbers ziet vooral heil in om
de compensatie dan te zoeken
in de versterking en uitbreiding
van andere (vooral grotere)
natuurgebieden.
Praktijk
De boeren in de zaal kwamen
met een aantal zorgen en
voorbeelden van waar zaken

spaak liepen. De mate van inspraak bij de besluitvorming en
de uitvoering van de plannen
over nota bene hun toekomst
waren niet altijd naar wens.
Heldere communicatie en een
logische aanpak ontbraken
nog wel eens bij de provinciale
politiek die in eerste instantie
verantwoordelijk is voor het
beleid. Gehoord worden hierin
en op landelijk niveau niet als
vijand van de natuur te worden afgeschilderd, waren de
belangrijkste sentimenten die
deze avond naar voren kwamen. Nou ja, met op de achtergrond het overvleugelende
gevoel dat ze vooral met liefde
hun vak willen kunnen blijven
uitoefenen. Het viel Harbers
dan ook op dat op een avond
als deze “het meedenken het
snel wint van de frustratie.”

Kapsalon La Papillotte
NEDERHORST DEN BERG
Heeft u een hoofdhuid- en/
of haarprobleem? Kom
dan woensdag 25 maart
gratis u hoofdhuid laten
testen door de mediceuticals ambassadrice met de
Mediscoop.
Mediceutical producten kunnen effectief worden ingezet
tegen hoofdhuid- en haarpro-

bleem. Hoofdhuid aandoeningen zoals roos, dermatitis,
psoriasis en verschillende
vormen van haaruitval kunnen
met medicinale shampoos en
spoelingen succesvol behandeld worden.
Ons team heeft bij Mediceuticals een training gevolgd om
een juiste diagnose en behandelingsplan op te stellen.

Mediceutical producten zijn
ook bij ons in de Kapsalon verkrijgbaar.
Bel of kom eens langs om een
afspraak te maken Kapsalon La Papillotte, Brugstraat
7, 1394 CV Nederhorst den
Berg, Tel: 0294 251820 www.
lapapillotte.nl
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Fun4All zingt

FAMILIEBERICHTEN

WEE
over Vrijheid
Wij danken iedereen voor de overweldigende belangstelling,
mooie woorden, prachtige bloemen, telefoontjes, brieven en kaarten
die wij mochten ontvangen voor en na het overlijden van

Toch nog onverwacht is overleden mijn lieve man, onze
vader, zoon, broer, zwager en oom

Bep Voogd - Leeflang
Het heeft ons erg goed gedaan te mogen ervaren
dat Bep geliefd was bij vele mensen.
Dankzij jullie steun en medeleven denken wij vol liefde terug
aan een heel mooi en waardig afscheid.

John & Siepie
Melissa
Vanessa, Mitchell en Daan

Herinner mij niet in sombere dagen
Herinner mij in de stralende zon
Hoe het was toen ik alles nog kon

Erna & René
Jim

Rudolf Fernandus Weustink
Ruud
* Baarn, 11 november 1966

† Kortenhoef, 5 maart 2020

We hebben veel van je geleerd.
Je leerde ons alleen niet,
hoe het is om je te moeten missen.
Lyda
Mandy
Kelly
Riet en Henk
en verdere familie
Oranjeweg 18
1241 XS Kortenhoef

Uitvaartzorg
vanuit het hart

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

06 1035 8100

Lindelaan 8 te Loosdrecht
ariedekloetuitvaartverzorging.nl

24 uur per dag bereikbaar

HELP ONS
REDDEN
STEUN DE DIERENBESCHERMING

eroen

Bijna jarig? Vraag
‘Ik wil de natuur aan
geen kado maar
Kijk op
mijn kinderen
een
donatie.
toegift
.nl en ontdek
hoe uw idealen
doorgeven.’
Kijk
op kadoneren.nl
kunnen
voortleven.

Haal de winter
in huis

www.bakkerjeroen.nl

Schnittbroodjes

Skislofjes

Winterse
krentenpof

3+1
GRATIS

3+1
GRATIS

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
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LOOSDRECHT
Heb je ‘m al zien hangen,
het spandoek van Fun4All?
Hij hangt bij de bibliotheek
in Loosdrecht en is ter promotie van ons concert: op
29 maart aanstaande zingt
Fun4All over Vrijheid.
Vrijheid is ‘de mogelijkheid om
naar eigen wil te handelen’.
Het begrip vrijheid is op vele
manieren uit te leggen: van
persoonlijke vrijheid, bevrijding
na een oorlog of vanuit slavernij, tot vrijheid voor de wereld.
Als je die vrijheid ervaart, is dat
een heerlijk gevoel. En juist
over dát gevoel zingt Fun4All.
Soms zit dat in de tekst, soms
in de stiltes of in de sfeer die
we uitdragen met onze muziek.
We zingen uit een licht repertoire, met naast een handjevol
classics, weer een flink aantal
nieuwe nummers op het programma, waarvan één met een
glansrol voor onze tenoren en
bassen.
Wie Fun4All kent, weet dat het
vieren van vrijheid met een
gerust hart aan ons overgelaten kan worden. Hoe meer
mensen met ons meevieren,
hoe leuker het is; een echt feelgood concert, dus!
En dat feel-good gevoel zetten we kracht bij door twee
vrijkaarten te geven aan de
Weggeefwinkel. Deze week
overhandigde bestuurslid Mireille Maatkamp vrijkaarten
aan Petra van den Ham (initiatiefneemster van de Weggeefwinkel Wijde Meer voor
Minder). De vrijkaarten zijn bestemd voor muziekliefhebbers
die zich geen concertbezoek
kunnen veroorloven. Ook voor
consumpties in de pauze wordt
gezorgd. We weten niet naar
wie deze kaarten gaan, maar
we heten je van harte welkom
en we hopen dat jullie van het
concert genieten.
Fun4All uit Loosdrecht bestaat
uit 53 koorleden. Het koor
wordt begeleid door het Begeleidingsorkest Gooistad. Koor
en orkest staan onder leiding
van Pieter van den Dolder.
Kom je de vrijheid met ons
meevieren?		
Kijk op www.fun4all.nu
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Dames-2 kampioen

ASV Nieuws

Odis Volleybal

WEEKBLADWIJDEMEREN
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In samenwerking met

KORTENHOEF
Dames-2 is vrijdagavond
in een slopende wedstrijd,
die eindigde in een vijfsetter, kampioen geworden.
Het seizoen is nog niet ten
einde, maar de dames kunnen nu al niet meer worden
ingehaald.
DS2 wist zich gesteund door
veel supporters die het aandurfden naar Bunschoten af te
reizen. Vanaf de tribune klonk
de nodige verbale steun. Het
hele seizoen verkeerde DS2
in een fijne flow, maar die was
klaarblijkelijk vrijdagavond in
Kortenhoef
achtergebleven.
Acties die normaliter weinig
moeite kosten en bijna altijd
lukken, gingen nu vaak de mist
in. Zo spannend hoefde DS2
het nu ook weer niet te maken.
Het publiek kreeg een verhoogde hartslag. In de vijfde set was
de flow gelukkig nog net op tijd
terug. Na het laatste punt racete de dames naar hun tassen

om zich ter plekke om te kleden in hun zwart met gouden
kampioensshirt. Voor de coach
had DS2 een blauw exemplaar
gemaakt. DS2 werd gehuldigd
met een medaille waarna de
champagne onder de douche
vloeide. Hulde meiden!
Verder speelden woensdag 4
maart Odis/Gemini 1 in Baarn.
Zij wonnen met 1-3 van Touché.
Vrijdagavond speelden Meisjes
C1 uit tegen Almere Buiten.
Waar ze een beetje rommelig
spelend wel met 0-4 wonnen.
Af en toe werd zelfs gesmasht.
Zaterdag speelde MC1 thuis tegen Allvo. Wat een lange meiden zaten in dat team. Het was
spannend en kostte moeite: 3-1
winst. Komende week: vrijdagavond 13 maart Recreanten 3
thuis en zaterdag 14 maart HS
1 en DS 1 thuis in Sporthal De
Fuik om 15.30 uur. Komt dat
zien! Maandag 16 maart DS -1
uit en woensdag 18 maart HS
1 uit.

Dressuurwedstrijden
Rijvereniging Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
Op manege De Laanhoeve
aan de Meerlaan gingen afgelopen zondag om tien uur
een 26-tal ruiters van start
in de dressuurwedstrijden
in de klasse B, L en M.
Zij werden allen gejureerd door
Tineke Meeües en haar schrijver Martijn Hendriks. Het tweetal vond dat er heel vriendelijk
gereden werd, maar men kan
nog iets beter letten op de ‘hoeken’.
In de klasse B, manegepaarden werd: 1. Bibi Griffioen op
Teddy met 200 pnt; 2. Angela
Baerts op Resi met 195 pnt;
3. Sara de Jong op Teddy met
192,5 pnt.
In de klasse B, eigenpaarden
werd: 1. Willem Schouten op
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Eblesse met 203 pnt; 2. Monique Bruinsma op Jimmy met
202,5 pnt; 3. Jente Bruinsma
op Eblesse met 192 pnt. Dit
bleef dus duidelijk binnen de
familie. In de klasse L1, L2
manegepaarden werd: 1. Danique v/d Broek op Held met
178 pnt. In de klasse L2, M1
eigen paarden werd: 1. Monique Bruinsma op Eblesse met
195 pnt. De ringmeesters van
de dag waren Sylvia Loman en
Marti Bergman. Het secretariaat was uiteraard weer in handen van Astrid Hagen samen
met Elsje Blom. En er waren
weer vele voorlezers van de
proeven vandaag. De volgende
wedstrijd is volgende week 15
maart. Er zullen dan ruim 40
deelnemers starten in de klasse N- dressuur.

ANKEVEEN
ASV ‘65 begon sterk aan
dit duel tegen De Dreef uit
Utrecht en domineerde met
goed combinatievoetbal.
De Ankeveners wisten het offensief in de eerste helft niet
in doelpunten uit te drukken.
Het laatste kwartier van de eerste helft verliep rommelig en
de Utrechters kwamen er een
paar keer gevaarlijk via een
counter uit. Maar het centrale
verdedigingsduo Benjamin Tol
en Stefan van Grieken losten
dit bekwaam op, in samenwer-

king met de goed keepende
gelegenheidsgoalie
Mitchel
Engel. Na de rust, na wat harde woorden qua organisatie
aangehoord te hebben, werd
De Dreef volledig weggespeeld
en overklast. In de 53e minuut
scoorde Stefan van Grieken uit
een corner van Laurens van de
Greft de openingstreffer. Kort
daarna was het de weer op het
oude nest teruggekeerde sterk
spelende Sherrick Krind die na
een mooie steekbal van Benjamin Tol de 2-0 liet aantekenen.
ASV bleef goed in de organisatie spelen en loerde op de 3-0,

die uiteindelijk tot stand kwam
uit een corner, die door Benjamin Tol werd binnengekopt. De
altijd hardwerkende en positieve Anthony Mando maakte nog
de 4-0 en in de slotfase bepaalde de fysieke en balvaste spits
Joel Wietzen de eindstand op
5-0, na een prachtig gegeven
pass van Puk Loggen. Alle
blessureleed lijkt nu voorbij,
mede ook door het goede werk
van onze fysiotherapeut Harald
Erdmann. ASV ‘65 kijkt met
vertrouwen uit naar een rol van
betekenis in de derde periode.

VV Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Het is Nederhorst niet gelukt om een punt te pakken.
Tegen de directe concurrent om de laatste plaats
UVV ging men met 1-0 onderuit.
Het grote probleem is en blijft
het scorend vermogen van de
ploeg. Opnieuw bleken de Bergers niet in staat om een doelpunt te maken. De enige goal
van de wedstrijd viel in de 26e
minuut. Uit een corner kon de
bal makkelijk worden binnengekopt. Nederhorst probeerde
het wel, maar bleef ook na rust
onmachtig in het creëren en
afronden van kansen en of mogelijkheden.
Nederhorst -2 wist de punten
mee te nemen. In Leusden

werd Roda ’46 met 4-1 verslagen door de mannen van trainer Moleveld. Het derde trad
na een lange rustperiode aan
tegen Allen Weerbaar en kwam
niet tot winst: 3-5.
De meiden onder 19 pakten de
volle winst. AFC Quick 1890
werd in een spannend duel
met 3-4 verslagen. De MO13
verloor met 1-3 van Oranje
Wit en de meiden O11 gingen
met duidelijke cijfers onderuit
bij Eemnes. De jongens O151 kreeg thuis met 0-3 klop van
Wasmeer. De JO15-2 versloeg
daarentegen
Amstel/Heemraad met 4-2. JO13-1 won
voor de tweede keer op rij. Nu
werd ASV Arsenal met 2-8 van
de mat gespeeld. Ook JO11-1
won ruim. PVCV werd in eigen

huis met 1-9 verslagen.
Op 16 maart is er de buitengewone ledenvergadering. Hier
zal als belangrijk agendapunt
het omzetten van de speeldag
van zondag naar zaterdag voor
de selectie aan de orde komen.
Eveneens zal er besloten gaan
worden om het Nederhorst
complex geheel rookvrij te maken.
Vrijdag 27 maart as. is er weer
35/45+ voetbal bij voetbalvereniging Nederhorst. We spelen een onderling 7 tegen 7
toernooi. Aanvang 20.00 uur.
Gevolgd door een gezellige 3e
helft. Lid of geen lid schrijf je in
via: vvn35@outlook.com.

S.V. ’s-Graveland Nieuws
‘S-GRAVELAND
Afgelopen zondag kwam
koploper De Meer op bezoek dat liefst 9 wedstrijden op rij had weten te winnen. Dat lukte helaas ook
voor de tiende keer.
Desondanks kwam ‘s-Graveland goed voor de dag. Het
was jammer dat het na de 1-2
(doelpunt Nick Mostert) niet tot
een slotoffensief kwam door
een penalty vijf minuten voor
tijd. Een uitgebreid verslag op
www.svsgraveland.nl.
Het 2e boog bij het op de 2e
plaats staande VVZA een 2-0
achterstand om tot een 3-4
overwinning dankzij doelpun-

ten van Paul Kwantes (2x), Tim
Brug en Tom van Rijn. Het 3e
won met 2-0 van GeuzenMiddenmeer en het 4e lukte dat
niet tegen Olympia ‘25 (2-1
verlies). De beide 35+ teams
pakten respectievelijk een 5-4
overwinning (35+1) en een 2-2
gelijkspel.
Op zaterdag speelde ZA2 met
3-3 gelijk in Maartensdijk tegen
SVM. VR1 had een makkelijke
middag in voorbereiding op de
midweekse bekerwedstrijd. Tegen ’t Gooi VR3 werd met 5-1
gewonnen. VR2 verloor met
4-2 in Amsterdam van Swift
VR2 (tegenstander van VR1
in de beker), maar bood prima
partij.

In de onder 12 categorie boekten alle drie de teams een overwinning: JO12-1 won 1-5 uit
bij HDS JO15-1, JO12-2 won
met 3-2 van NVC JO12-1 en
JO12-3 tenslotte met 2-1 van
Victoria JO12-5. Aanstaande
vrijdagavond wordt de volgende ronde gespeeld van de SVS
Cup35+ competitie. Opgeven
kan via svscup35@svsgraveland.nl.
Nog een maand en dan wordt
het
schoolvoetbaltoernooi
weer gehouden. Op paaszaterdag is het zover. Teams die
nog willen oefenen, kunnen dat
bij ons doen en kunnen mailen
naar info@svsgraveland.nl
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Hondje vermist

WEE

Ingezonden artikel

NIEUWS VOOR AN

avontuur is. Alle mogelijke instanties zijn bij zijn zoektocht
betrokken. Zelfs speurhonden
zijn actief geweest. Helaas allemaal zonder resultaat.
We willen iedereen vragen om
goed op te letten, garages,
bouwputten, serres en hokken te controleren. Wanneer
hij gezien wordt graag z.s.m.
contact opnemen met 0650485952 of 06-45979057.
Heel veel dank namens ons
hele gezin!!

Wolfje is een niet gecastreerde reu van bijna twee. Het is
een kruising tussen een black
and tan teckel en een border
collie. Hierdoor is hij een veel
te grote teckel (zie foto naast
volwassen labrador) geworden met een dikke vacht. Hij is
nieuwsgierig, open en gericht
op de roedel.

Wolfje is in de nacht van 2
op 3 maart verdwenen vanaf de Oud Blaricumerweg in
Naarden. Het is onduidelijk of
en dan hoe hij is ontsnapt. Iemand kan hem uit de tuin hebben gelaten of gestolen hebben. Onze hoop is uiteraard
dat hij een ontsnappingsroute
heeft gevonden en op

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

G
A
D
N
E
P
O
rt 2020

woensdag

18 maa

Binnenkort naar de basisschool?
Kom eens bij ons kijken!
De Meester Kremerschool en de Curtevenneschool
zijn scholen waar het leren met en van elkaar
centraal staat. Een positieve sfeer is voelbaar als
je de scholen binnenkomt.
U bent van harte welkom tussen 9:00
en 12:00 uur. Graag tot ziens!

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623
Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

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.
Aangeboden: Hulp in Huishouding. Tel: 06 33590799
Wie helpt democratie vorm
-geven van onderaf buiten
bestaande partijen?Geluid
Schiphol NdenB0640414560
ZING DAN lekker mee!
Maandagavond 20-21.45 u
Locatie: Warinschool NdB
Wij zijn op zoek naar
mensen die graag zingen.
Repertoire: Dolly Parton,
Billy Joël, Wheater girls
Xavier Rudd en anderen
muziekhuisnederhorst.nl
SWART BELASTINGADVIES
Voor aangifte, advies en
(salaris) administratie.
Deskundig, persoonlijk,
maatwerk. Bel 035-7724879
Aangeboden: Hulp in Huishouding. tel: 06-30235649
PEDICURE JANET
Lid provoet
Ik kom ook bij u thuis
06-29060003
www.leotus.nl
Te huur grote garagebox
gelegen bij Herenweg 94
’s-Graveland/Ankeveen
info: 0653395693

OBS Curtevenne
Parklaan 3
1241 BG Kortenhoef
info@curtevenneschool.nl
www.curtevenneschool.nl
Meester Kremerschool
Reigerlaan 7
1394 CK Nederhorst den Berg
info@meesterkremerschool.nl
www.meesterkremerschool.nl

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
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Muziekfeest met Ankeveense		

Kanker heb je niet alleen

WEEKBLADWIJDEMEREN
Zangtoppers
in De Dillewijn

Gespreksmiddag over kanker

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

Vrijdag 27 maart ‘Sing-Along’ met bekende meezingers
ook. Als je er maar bij bent!

ANKEVEEN
Vrijdag 27 maart a.s. wordt
op veler verzoek opnieuw
een unieke ‘Sing-Along’
avond georganiseerd in
theater De Dillewijn. Begeleid door het voltallige
orkest van De Vriendschapskring zingen twee
Ankeveense Zangtoppers
bekende Engelse en Ne-

derlandse hits. Iedereen
wordt daarbij van harte uitgenodigd om gezellig mee
te zingen en te swingen.
Meezingen is heel makkelijk,
want alle teksten verschijnen
op een groot scherm. Maar gewoon gezellig met een drankje
meeswingen en naar de optredens luisteren kan natuurlijk

Ankeveense Zangtoppers
Yvonne van de Riet en Frits
de Wit zijn echte Ankeveense Zangtoppers. Ze zingen
in succesvolle bands en hun
fantastische stemmen staan
garant voor een avond vol
topmuziek. Het programma
is zeer gevarieerd, waarbij de
‘meezingers’ natuurlijk bij iedereen bekend zijn. Het wordt
een mooie mix van zowel Nederlands- als Engelstalig repertoire. Mis dit unieke evenement niet en kom vrijdagavond
27 maart meezingen en meeswingen! Het concert start om
20.15 uur. Zaal open om 19.45
uur. Let op! De zaalcapaciteit
is beperkt, dus reserveer tijdig
je toegangskaart à € 10,00 via:
info@vriendschapskring.nl
Foto: De Ankeveense Zangtoppers Frits de Wit en Yvonne
van de Riet.

Luie zondagmiddag concert

ANKEVEEN
Na ons drukke jubileumjaar heeft het koor All Directions! het dit seizoen
wat rustiger aan gedaan.
Maar nu wordt het weer
tijd voor een concert: een
lui zondagmiddag concert
om precies te zijn. Op zondag 5 april om 14.30 uur in
De Dillewijn.
Hebt u zin in een middagje
lekkere muziek, gewoon in
Ankeveen, dan mag u dit niet
missen. Onder leiding van

dirigent Bruce Skinner, met
Ludmila de Klerk aan de piano en Frits Zieltjens op drums
kunt u luisteren naar heerlijke
Nederlands- en Engelstalige
popmuziek. Het programma
is afwisselend, dan weer rustig luisteren, dan weer lekker
swingen en op zijn tijd meezingen. Kortom All Directions!
zoals u ons de afgelopen jaren hebt leren kennen. Deze
middag werken wij samen met
Just the 3 of Us. Een muzikaal
trio dat inmiddels alweer 16
jaar samen muziek maakt in

verschillende bezettingen. Van
party- coverband tot smartlappentrio. Het werd weer eens
tijd voor een nieuwe uitdaging.
Dit keer meer in de richting
van luistermuziek. Mooie liedjes uit de popgeschiedenis
worden uitgevoerd door Aleida
Plat, zang, gitaar, Martijn van
den Brink, sologitaar, zang en
Peter Leistra, basgitaar, zang.
Dus wilt u dit seizoen All Directions! nog een keer zien
stralen? Kom dan op 5 april
naar De Dillewijn in Ankeveen.
Kaarten à € 12,50 en zijn hier
te koop: www.ticketkantoor.nl
(Luie zondagmiddag concert).
Nieuwe dirigent
Dit zal de laatste keer zijn
dat All Directions! een concert geeft met Bruce Skinner
als dirigent. Hij gaat meer tijd
doorbrengen in zijn vaderland
Amerika en dat betekent dat
wij helaas afscheid van hem
gaan nemen aan het eind van
het seizoen. Daarom zijn wij
nog op zoek naar een enthousiaste dirigent.		
Meer info: alldirections.nl

REGIO
Kanker is een ingrijpende
ziekte. Het zet je wereld op
z’n kop en heeft lichamelijke, sociale en emotionele
gevolgen. Zo kan kanker
invloed hebben op de relatie met je partner, je gezin
en de omgeving.
“Kanker heb je niet alleen”,
wordt wel eens gezegd. Hoe
ga je om met de mensen om
je heen? Vind je begrip in de
omgeving? Wat helpt in de
communicatie naar anderen?
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derdag 12 maart van 16:00 tot
18:00 uur. De middag wordt
begeleid door twee ervaren
mensen. Ook ligt er informatie
klaar om mee naar huis te nemen. Wie mee wil praten over
dit thema, in een veilige omgeving, is van harte welkom. De
middag is bedoeld voor (ex-)
kankerpatiënten.
Mail voor meer informatie en
deelname naar aanmelden@
viore.org.
Of bel naar Viore: 035 685 35
32. Deelname is gratis.

Viore organiseert hier een gespreksmiddag over, op don-

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 11 maart
2020 zendt GooiTV het volgende programma uit:
In TV Magazine is er onder andere aandacht voor een vooruitblik op de Matthäus Passion
in Laren, de skatebaan in Muiderberg en andere onderwerpen die van belang zijn voor de
bewoners in deze regio.
Ruud Bochardt praat in In Derde Termijn over de internationale vrouwendag met Henny
Bergsma en Judith Smits.
Met hen praat hij onder andere over het thema van 2020,
namelijk wat ‘(keuze)vrijheid’
voor jou als vrouw betekent.

Luister jij?

Als iemand zijn
verhaal kwijt wil…

Word iger!
vrijwill
deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

CLUB 4711
Uitslag + stand onderlinge
competitie Biljartclub 4711
Maandag 2 maart: R. van
Huisstede – B. Worp 2-0, W.
Clements – H. v.d. Berg 2-0,
Mw. T. Bos – J. van Greuningen 0-2. Stand aan kop: W.
Clements 6-17, R. van Huisstede 6-17, M. Zieleman 6-13
Uitslag BV Overmeer tegen
BV Geinburgia: 9-2
Donderdag 5 maart: M. v.d.
Velden – J. Coenraats 2-0, M.
Verlaan – T. Hemelrijk 3-0, P.
van ’t Klooster – N. de Vries
2-0, H. Stalenhoef – T. Boots
2-0, T. Otten – K. Bijl 0-2

derdag 12 maart 20.00 uur:
BV Overmeer tegen BV De
Tram, vrijdag 13 maart 14.30
tot 20.30 uur: vrij biljarten
(bar open), zaterdag 14 maart
19.30 uur: 4711-maandtoernooi koppelklaverjassen (locatie Café Die2), maandag 16
maart 19.30 uur: onderlinge
competitie Biljartclub 4711.

Programma + contact: Don-

Contact: 06.20.40.80.58
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Voorjaarsconcert BMOL
21 maart in de Fuik

Geert Mak komt naar
WEE
’s-Graveland

NIEUWS VOOR AN

’S-GRAVELAND
Schrijver en journalist
Geert Mak komt op 18
maart naar ’s-Graveland
voor een uitgebreid interview met Mariëlle Tweebeeke, presentator van
Nieuwsuur. De centrale
vraag is: wat is er met Europa gebeurd na de zo verwachtingsvolle afsluiting
van de 20 eeuw?

KORTENHOEF
De lente komt eraan dus
weer tijd voor vrolijke
muziek en spectaculair
slagwerk, zang en een afterparty! As zaterdag 21
maart organiseert muziekvereniging BMOL weer hun
jaarlijks voorjaarsconcert.
Veel bekende dorpsgenoten, en niet dorpsgenoten
laten hun talenten horen en
zien. Voor sommige voor
het eerst dit jaar maar voor
veel leden al een lange traditie binnen de muziekvereniging.
Voor jeugdband Madjet is elk
optreden spannend. Ze hebben in de paar jaar dat ze bestaan al grote optredens mogen verzorgen maar een beetje

podiumvrees kan geen kwaad.
Dit jaar laten ze zich begeleiden door het orkest met een
medley van Joe Cocker. Mooie
muziek van vroeger gespeeld
door de jeugd van nu. En het
klinkt heerlijk. Het orkest heeft
ook vrolijke en welbekende
nummers op het programma
staan zoals Beauty and the Beast en het prachtige Leningrad
van Billy Joël. Zanggroep Bluez
zingt ook veel bekende werken
waarvan de Hazes medley een
uitblinker is.
De slagwerkgroep heeft een
nieuwe dirigent, Dick Le Mair is
zijn naam. Dick is een zeer getalenteerde dirigent en met een
slagwerkgroep die geen enkele
uitdaging uit de weg gaan blijkt
dit een perfecte combinatie.

Naast dirigeren componeert hij
ook en op deze avond zullen
er 2 stukken van hem worden
gespeeld.
De avond wordt afgesloten met
een gezellig feestje in Dirk’s
Sport café, waar Frits de Wit
alle nablijvers trakteert op vele
meezingers.
Viert u de Lente met ons mee,
en komt u alle muzikanten van
BMOL aanmoedigen? Kaarten
zijn vanaf heden te koop bij
Bloemenhuis Lobelia , Meenthof 41 in Kortenhoef of via:
info@bmol.nl
Kosten volwassenen € 15,incl. consumptie in de pauze.
Kinderen t/m 12 jaar € 7,50
incl. consumptie in de pauze.

Geest en lichaam in balans
KORTENHOEF
Lichaam en geest horen bij
elkaar. Maar weinig mensen zullen dat ontkennen.
Maar handelen we ook conform die wijsheid?
Manuela Kalsky kreeg na de
val van een trap te maken
met CRPS, een Complex Regionaal PijnSyndroom. Vanuit
die ervaring beschouwt zij het
gevecht tussen het ontwrichte lichaam en de opstandige
geest, op zoek naar de juiste
balans tussen zelfcompassie
en compassie.
Prof. dr. Manuela Kalsky is bij-

zonder hoogleraar Theologie
en Samenleving aan de VU en
bekleedt de Edward Schillebeeckx-leerstoel. Het doel van
deze leerstoel is om theologie
en samenleving met elkaar te
verbinden in de geest van de
dominicaan en theoloog Edward Schillebeeckx. Hiernaast
is zij directeur van het Dominicaans Studiecentrum en bestuursvoorzitter van de Stichting Nieuw Wij.
Concert rondom de lezing
wordt verzorgd door het Hobbema Trio met Jussi Paananen, viool, Jeanny Beerkens,

cello en Yumi Toyama, piano.
Het trio speelt muziek van Mozart, Debussy en Schoenfield.
Datum & Locatie:
15 maart 2020, tijd: 11.1512.45 (inloop vanaf 11.00 uur).
Locatie: Oude Kerkje, Kortenhoefse Dijk 168, Kortenhoef.
Toegang & Aanmelden:
Toegang: €10,00 aan de zaal
te voldoen, inclusief koffie of
thee. Leden VUvereniging:
vrije toegang. Aanmelden niet
nodig.

Het is de vraag die centraal
staat in het nieuwste boek van
Geert Mak ‘Grote Verwachtingen. In Europa 1999-2019’.
Het is het vervolg op ‘In Europa’, dat in 2004 verscheen en
in dat jaar het best verkochte
boek was van een Nederlandse schrijver. Ook ‘Grote verwachtingen’ vindt gretig aftrek.
In het besef dat historici niet
te dicht op hun onderwerp
moeten zitten doet Geert
Mak niettemin een poging te
analyseren waarom het optimisme aan het einde van
de 20e eeuw achteraf gezien

misplaatst blijkt te zijn. De ontwikkelingen binnen de EU, de
vluchtelingenproblematiek, de
oost-westverhoudingen, alles
komt langs in dit opnieuw zeer
leesbare boek van onze ‘nationale geschiedenisleraar’.
Geert Mak is behalve schrijver
ook een verteller die een zaal
met zijn verhalen kan boeien.
Hij wordt deze avond vergezeld door presentator en interviewer Mariëlle Tweebeeke,
een van de bekendste gezichten van de publieke omroep.
Ze presenteert al bijna 10 jaar
het dagelijkse Nieuwsuur.
De bijeenkomst vindt plaats:
woensdag 18 maart, 20.00
uur in de Daniël Stalpaertkerk,
Noordereinde 14, ’s-Graveland. Kaarten: Entree: €19,50
Kaarten zijn online te koop via
www.kunstaandedijk.nl
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Daniël Stalpaert Stichting en Kunst aan
de Dijk Kortenhoef.

14 maart Open Dag
Vegt & Spieghel
NEDERHORST DEN BERG
Zou jij ook eens kennis
willen maken met de roeisport? Of vroeger geroeid
en begint het toch weer te
kriebelen?
Op 14 maart 2020 van 10.00
tot 12.00 uur organiseert Roeivereniging Vegt en Spieghel

op Jachthaven de Rietlanden
een “proefochtend”.
Je kunt deze ochtend vrijblijvend kennis maken met GIG
roeien, informatie inwinnen
en genieten van onze mooie
Spiegelplas.
Lijkt het je leuk, kom langs! Wij
hebben koffie met wat lekkers
klaar staan.

#REN TEGEN
KANKER
Waar ren jij mee? Ga naar rentegenkanker.nl

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

NIEUWSSTER

UITAGENDA
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A anleveradr e s
WEEKBLADWIJDEMEREN
unn ebier.nl

uitagen da@d

NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
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
14 maart

Koppel klaverjas toernooi - NdB

Elke 2de zaterdag van de
maand organiseren wij het ’Club
4711 koppel klaverjas toernooi’.
Je kan je opgeven als koppel
maar ook als je geen koppel
heb dan kan je je opgeven en
kijken wij of we je kunnen koppelen. Opgeven kan via de mail
info@die2cafe.nl of telefonisch
0614743277.

van Nederhorst den Berg. Aan
deze loop doen zowel regionale wedstrijdlopers als recreatieve lopers mee. Er kan gekozen worden uit 5 km en een
10 km. Voor de kinderen wordt
er een Kidsrun van 1,2 km georganiseerd. Starttijden KidsRun: 12.15 uur, 5 km: 12.45 uur,
10 km: 13.00 uur. Zondag 15
maart 2020 vanaf 12:00. Start
Overmeerseweg ter hoogte
van nr 39 (100 meter vanaf de
sporthal).
www.spiegelplasloop.nl/
18 maart

Themaochtend over de
historie van Loosdrecht
door Cor Lam Loosdrecht

14 maart

Optreden in de Beukenhof - Loosdrecht

Zaterdag 14 maart om 14.30
uur komt de Huizer Muziek
Groep, die door het leven gaat
onder de naam TIMELESS,
optreden in de Beukenhof in
Loosdrecht. De band bestaat
uit 11 man/vrouw. De muziek
die gespeeld wordt is een mix
van populaire popmuziek met
een nostalgisch tintje. Gezellig
voor de zaterdagmiddag in de
Beukenhof. Toegang is gratis.

15 maart

Spiegelplasloop Nederhorst den Berg

De Spiegelplasloop is een loop
door de prachtige omgeving

Woensdag 18 maart van 10.0012.00 uur in Bibliotheek Gooi en
meer vestiging Loosdrecht
Cor Lam van de Historische
Kring Loosdrecht vertelt over
de historie van Loosdrecht. Hij
vertelt aan de hand van historische beelden van Loosdrecht.
Iedereen is van harte welkom,
de entree is vrij! Op een themaochtend in Loosdrecht is altijd
iemand van SeniorWeb aanwezig om je te helpen bij vragen
over de PC, tablet, e-reader of
smartphone.
20 maart

Bingo en Rad van
Fortuin - Ankeveen

Traditiegetrouw wordt er dit jaar
weer een Bingo gehouden bij
de Ankeveense Sportvereniging. Deze Bingo zal worden
geleid door Richard Spoor en
Peter Kulsdom. Er worden 2
x 3 rondes gehouden en een
super ronde. Ook is er dit keer
een speciale 50+ ronde. Nieuw
dit jaar is het rad van fortuin,
hiermee zijn mooie prijzen te
winnen. Deze avond wordt georganiseerd voor jong en oud,
iedereen is welkom om te spelen voor de mooie prijzen. Kom
gezellig op vrijdag 20 maart
naar de ASV Kantine in Ankeveen. Vanaf 19.30 uur.

14 en 27 maart

Reeën kijken in het Corversbos – Hilversum

Ga in de avondschemering op pad met de boswachter en ontdek reeën in het Corversbos, vlak bij
Hilversum. Deze wandeling is voor volwassenen en duurt ongeveer 1,5 uur. Oog in oog met een ree.
Veel mensen hebben weleens een ree gezien. Je hoort gekraak in de bosjes, je kijkt en ziet nog net
iets bruins in de verte verdwijnen. Reeën komen veel voor in Nederland, maar ze zijn schuw. Onze
boswachter weet waar ze zich ophouden en dat vergroot de kans op een ontmoeting met deze prachtige dieren. Handig om te weten: Trek donkere, niet ritselende kleding en stevige schoenen of laarzen
aan. Graag een kwartier voor aanvang aanwezig zijn. Neem een verrekijker mee. Controleer jezelf
op teken na een bezoek in de natuur. Zaterdag 14 maart van 17.30 t/m 19.00 uur..
www.natuurmonumenten.nl/
20 Maart

Voorjaarsconcert Cello Octet Amsterdam Tienhoven

“technisch perfectie, intens, kleurrijke interpretatie”
Cello Octet Amsterdam is Alistair Sung, Claire Bleumer,
Esther Torrenga, Genevieve Verhage, Rares Mihailescu,
René van Munster, Sanne Bijker en Sanne van der Horst.
Het octet werd in 1989 onder de naam Conjunto Ibérico opgericht door dirigent Elias Arizcuren. Tegenwoordig speelt het ensemble zonder dirigent. Cello Octet
Amsterdam is het enige ensemble in deze samenstelling ter wereld. Er is dan ook weinig origineel
repertoire voor. Daarom speelt het octet bewerkingen, maar er worden ook stukken speciaal voor
hen geschreven (o.a. Arvo Pärt, Theo Loevendie, Franco Donatoni en Luciano Berio). Het ensemble
speelt over de hele wereld, op bijzondere locaties (metrotunnel) en in bijzondere samenwerkingen
(muziektheater, dans). Met hun spatzuivere spel brengen ze een programma met sonore, lyrische,
verstilde en verrassend pakkende hedendaagse klassieke muziek. Vrijdag 20 maart 2020 aanvang
20.15 uur. De Kerk, Laan van Niftarlake 62, 3612 BV Tienhoven Kaarten: www.concerttienhoven.nl
21 maart

Vrienden Kiezen – Nederhorst den Berg

Wegens overweldigd succes organiseren wij wederom
een koffieochtend op zaterdag 21 maart van 10.30 tot
12.00 uur. Kom je ook? www.vriendenkiezen.nl heeft
als doel mensen te verbinden. Of je nu nieuw bent in
de gemeente of er al langer woont, het is belangrijk, je
sociale contacten uit te breiden en dat kan op de gratis
website www.vriendenkiezen.nl door met elkaar leuke
activiteiten te gaan ondernemen. Gewoon samen een
kopje koffie drinken, samen koken, iets voor elkaar kunnen betekenen of iemand helpen, samen op
stap gaan, fietsen of wandelen, enz. De site is geheel gratis voor vrouwen, mannen en stellen, vanaf
21 jaar (geen datingsite). Ben je een nieuwkomer in de gemeente en heb je een voucher ontvangen,
neem deze dan mee voor een gratis kopje koffie! Consumpties zijn voor eigen rekening. Het leven is
een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen! Locatie Restaurant Spieghelhuys, Dammerweg
3 in Nederhorst den Berg!
26 maart

Kunst aan de Dijk: Anastasia Kobekina en Hanna Shybayeva – Kortenhoef

In Het Oude Kerkje in Kortenhoef spelen Anastasia Kobekina en Hanna Shybayeva. De talentvolle
jonge Russische celliste Anastasia Kobekina (1994) is winnaar en finaliste van diverse internationale
concoursen. Op de Cello Biënnale 2018 in Amsterdam viel ze op door een optreden samen met
cellist en componist Giovanni Sollima en het NedPho. Pianiste Hanna Shybayeva (1974) begon als
zesjarig wonderkind in Wit-Rusland met haar pianostudie en groeide uit tot een groot talent. Zij wordt
geprezen om haar eigenzinnige interpretaties en haar grote muzikaliteit. Programma: Stravinsky,
Prokofjev en Rachmaninov. Donderdag 26 maart 2020 Vanaf 20:15 tot en met 22:30
Het Oude Kerkje Kortenhoefsedijk 168 1241 LZ Kortenhoef. www.kunstaandedijk.nl
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VLINDERTUYN
NEDERHORST DEN BERG

6 TOPVILLA’S AAN H E T WAT E R IN NE D E RH OR ST DE N B E RG
e Vlindertuyn gaat Nederhorst den
Berg verrijken met 6 fantastische villa’s,
in combinatie met 2 seniorenwoningen.
Gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp.
Nabij de Spiegel- en de Blijkpolderplas. Direct
aan het water.

D

• 6 luxueuze villa ’s
• 2 seniorenwoningen
• omringd door ongeëvenaard
natuurschoon
• direct aan + uitzicht op het water
• buitengewone kans op
waterrijk wonen

www.devlindertuyn.nl

Prijzen villa’s vanaf € 798.000,- v.o.n.
Prijzen seniorenwoningen vanaf
€ 205.046,- v.o.n.

VE RKOOP :

info@dewitteraaf.info

035-6562624

ONTW IKKELING:

ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING

