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Wijdemeren moet fors bezuinigen
1.7 miljoen voor 2021

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De gemeente staat bij het 
opstellen van de begro-
ting voor moeilijke keuzes. 
Voor 2021 moet er een te-
kort van 1.7 miljoen wor-
den opgevuld en voor 2022 
is dat een miljoen, volgens 
de Perspectiefnota. Dat 
is een document gericht 
op de financiële vooruit-
zichten, waarover de ge-
meenteraad op 18 juni zal 
meedenken. Het gemeen-
tebestuur wil in ieder geval 
de ozb- belasting met 5% 
verhogen.

De voornaamste oorzaak ligt 
bij de hogere kosten van de 
WMO, maatschappelijke on-
dersteuning en de Jeugdzorg 
(- 2.2 miljoen). Daarnaast 
kosten de gemeenschappe-
lijke regelingen als het Plas-
senschap, Regio Gooi en 
Vechtstreek, de Veiligheidsre-
gio en de milieudienst OFVG 
aanzienlijk meer dan gepland 
(-156.000). Financieel wethou-
der Jan Klink vertelt dat het 
gemeentebestuur per se een 
sluitende meerjarenbegro-
ting wenst, dus zijn er bezui-
nigingen nodig. Ook moeten 
er bepaalde ambities worden 
losgelaten. Dus komt er geen 
3e Kindcentrum in Kortenhoef 
(+70.000), de extra budgetten 
voor kunst/cultuur en duur-
zaamheid worden met res-
pectievelijk 20.000 en 40.000 
gekort. De ozb-belasting wordt 
met 5% verhoogd bovenop de 
inflatie (+ 330.000). Verder ko-
men er meer ‘ruimtescheppen-
de’ maatregelen zoals minder 
geld storten in de algemene 

reserve (+198.000) plus een 
extra bezuiniging op het soci-
aal domein (+ 160.000). De-
genen die de cijfers optellen, 
komen tot de conclusie dat 
er nog een fors gat overblijft. 
B&W wil samen met de raads-
leden bespreken hoe die res-
terende € 870.000 bij elkaar 
moet worden geschraapt. Voor 
2022 moet er nog eens een 
miljoen worden gevonden.

Behoudend
Wethouder Klink: “Zoals het er 
nu uitziet kunnen we komen-
de jaren helaas geen nieuwe 
plannen oppakken. Er is alleen 

ruimte voor het uitvoeren van 
de noodzakelijke en de al aan-
gegane verplichtingen. Bij het 
bepalen van de aanvullende 
bezuinigingsmaatregelen stelt 
het college voor om geen con-
cessies te doen op de dienst-
verlening aan inwoners en 
ondernemers en de bedrijfs-
voering. Ook wil het college de 
investeringen in de organisa-
tieontwikkeling die in 2018 en 
2019 zijn gedaan niet terug-
draaien. Als college blijven we 
inzetten op het dorpenbeleid, 
het stimuleren van de woning-
bouw, het ondersteunen van 
onze ondernemers met onze 

ondernemersmanager en het 
uitvoeren van de plannen uit 
het gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen.”

‘ER IS ALLEEN
RUIMTE VOOR

NOODZAKELIJKE EN 
AL AANGEGANE

VERPLICHTINGEN’

Tussenstand 2020
Het college van burgemeester 
en wethouders biedt tegelijk 
met de Perspectiefnota 2021-
2024 de Voorjaarsrapportage 
2020 aan de gemeenteraad 
aan. De voorjaarsrapportage 

geeft informatie over de uit-
voering van de begroting in 
de eerste drie maanden van 
2020. De verwachting is dat 
de uitgaven in het Sociaal Do-
mein hetzelfde tekort zullen 
vertonen als in 2019. Dat leidt 
ertoe dat Wijdemeren uitgaat 
van een negatief resultaat 
van € 0,7 mln. Het college wil 
het tekort opvangen door een 
combinatie van maatregelen, 
het verlagen van de kosten 
van het Sociaal Domein en 
vrijval van reserves bij de Na-
jaarsrapportage 2020.

 Foto: Financieel wethouder Jan Klink
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Vanaf nu, -voorlopig- vanwege

Markt in Ankeveen

Elke za. markt van 8.00-12.30 uur 

het Corona, markt zonder koffietent.

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

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

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze website 
met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

Alarmnummer 1-1-2

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

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

Verloskunde Wijdemeren 06 - 206 15 919
Verloskunde Praktijk kortenhoef 06 - 238 08 670

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

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

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

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

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

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

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

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

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

In verband met de 
situatie in Nederland 
zijn er geen reguliere 
kerkdiensten.

Wij verwijzen u naar 
de website van uw 
eigen kerk voor de 
mogelijkheden.
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Eerste live vergadering Dorpsbelangen
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Na alle Zoom- en Skypever-
gaderingen op het beeld-
scherm ontmoetten de 
leden van Dorpsbelangen 
elkaar weer in levenden lij-
ve vorige week dinsdag op 
een openbare vergadering 
in sporthal De Fuik.

Op de veiligheid was goed ge-
let door sporthalbeheerder Dirk 
van den Broek. Vooraf was 
de leden een coronacheck-
list toegezonden met vragen 
over o.a. koorts, verkoudheid 
en hoesten. Het leidde ertoe 
dat twee prominente Dorpsbe-
langers niet aanwezig konden 
zijn. Ter plekke was het voor 
binnenkomst stevig handen 
wassen en afstand houden. 
In de sporthal zat elk van de 
ongeveer 20 leden aan een 
tafel ver van de ander. Voor-
zitter Wiet van den Brink stond 
kort stil bij de getroffenen tot 
nu toe, niet alleen de slachtof-
fers maar ook de isolatie van 
ouderen in zorgcentra baarde 

hem zorgen, evenals de ramp-
zalige situatie voor veel on-
dernemers in Wijdemeren. De 
vergadering was min of meer 
trots op ‘hun’ Dorpsbelangen- 
wethouder Jan-Jaap de Kloet 
die op excellente wijze als tij-
delijk burgemeester had opge-
treden, als vervanger van de 
zieke burgemeester Larson. 
De Kloet zei dat hij het ‘leuk’ 
vond om te doen en dat-ie een 
‘heel intensieve periode’ ach-
ter de rug had. Hij nam ook de 
gelegenheid te baat om enkele 
actuele politieke kwesties aan 
te boren. De wethouder wil 
veel energie steken in het ver-
zet tegen het plan van de pro-
vincie om met strengere land-
schapsregels de voortgang 
van woningbouw en recreatie 
‘klem’ te zetten. De Kloet wil 
met andere Noord-Hollandse 
gemeenten een tegengeluid 
opzetten.

RIA HENNIS HEEFT 
GEEN ENKEL BE-

ZWAAR TEGEN EEN 
WINDMOLEN IN HAAR 

ACHTERTUIN

Kwesties
Er waren ook enkele perso-
nele kwesties, fractievoor-
zitter René Voigt wil in de 
auditcommissie ( financiële 
controle) stappen, niemand 
had bezwaar, en Patricia van 
der Schot wordt in september 
een nieuwe fractie-assistent. 
Bij een korte discussie over 
windmolens in de Regionale 
Energie Strategie, aangekaart 
door raadslid Rob Duikersloot, 
zei z’n collega Ria Hennis dat 
ze geen enkel bezwaar had te-
gen een molen in haar achter-
tuin. Tegelijkertijd vond ze me-
dewerking verlenen aan een 
onderzoek naar 5G- straling 

‘complete onzin’. Dat onder-
werp bracht raadslid Patricia 
IJsbrandy te sprake, die wel 
iets voelde voor een 0-meting. 
Jacob van der Meulen wees 
erop dat het hoog tijd wordt 
om iets te doen aan de orga-
nisatie van het Plassenschap. 
Nu wordt er gevraagd om een 
verhoging met € 106.000 door 
de gemeente, ‘een bodemloze 
put’ meende de Loosdrechter. 
Lid Jaap van Waveren had drie 
schriftelijke vragen ingediend, 
hij was met name ontstemd 
over de bureaucratische wijze 
waarop vanuit Hilversum werd 
gereageerd op corona- steun-
aanvragen voor ondernemers.

Besloten
Tijdens het besloten deel van 
de vergadering was er applaus 
voor het korte doch adequa-
te jaarverslag van secretaris 
Mark van der Meer. Er waren 
lichte zorgen over de groei van 
de verkiezingskas voor 2022. 
René Voigt zal de komende 
jaren strak in de gaten wor-
den gehouden, gezien ’s mans 
toezegging dat hij 10.000 in 
die kas zal storten als hij de 
Staatsloterij wint. Dirks bitter-
ballen na afloop behoorden tot 
een van de hoogtepunten van 
de avond.

Lange gemeenteraad met belangrijke besluiten
1/3 regeling nog niet afgeschaft

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week donderdag-
avond was er een lange di-
gitale gemeenteraad die tot 
na middernacht voort duur-
de. Met zes moties, twee 
amendementen en diverse 
schorsingen was het een 
pittige vergadering voor 
menig raadslid. De hoofd-
punten waren Najade en de 
1/3 regeling.

Bij de stemming over de wij-
ziging van het bestemmings-
plan Najade op de Oud- Loos-
drechtsedijk 243 deed zich 
het vreemde patroon voor, dat 
oppositiepartijen De Lokale 
Partij en PvdA/GroenLinks de 
kant van B&W kozen en dat de 
voltallige coalitie een amende-
ment tegen steunde. Het komt 
erop neer dat Dorpsbelangen, 
CDA, VVD en D66 vinden dat 
er naast recreatie ook perma-
nent gewoond mag worden. 
Weliswaar is de officiële tekst 
zo geformuleerd dat de na-

druk ligt op recreëren, maar 
dat vond Stan Poels (PvdA/
GrL.) gekunsteld. Gert Zagt 
vond een voorstel van de VVD 
om de woningen alleen voor 
verhuur vast te leggen ‘niet 
liberaal’. Die motie werd dan 
ook weggestemd. Ook had 
Zagt moeite met het feit dat 
de Najade- eigenaar €75.000 
stort in het Recreatiefonds. 
Omdat bij de ondernemer de 
recreatie het belangrijkste be-
standdeel blijft, hetgeen past 
in Oud-Loosdrecht, wilden de 
coalitiepartijen (13 tegen 6) het 
plan ter visie leggen. Wat be-
tekent dat iedereen nog mag 
reageren, het is dus nog niet 
definitief.

1/3 regeling
Er werd lang gediscussieerd 
over de zgn. 1/3- regeling, 
waarbij de gemeente 1/3 subsi-
die doneert voor de accommo-
daties van verenigingen, naast 
1/3 renteloze lening. De laatste 
33% betalen de clubs zelf. Om-
dat er teveel onduidelijkheid is 
over de maximale hoogte van 

de subsidie, wilde wethouder 
De Kloet de regeling afschaf-
fen. Ook gezien de penibele 
situatie van de gemeentelijke 
financiën. Dat viel in het ver-
keerde keelgat van bijna alle 
partijen, want in de zes dorpen 
zijn de verenigingen de smeer-
olie van de samenleving. Voor 
intrekken moet er eerst bekend 

zijn wat de nieuwe verordening 
gaat worden. Dat was de strek-
king van het amendement. 
Wel mogen B&W tot 2021 het 
budget van de huidige regeling 
op -0- zetten, met uitzondering 
van de lopende aanvragen. 
Sorrel Hidding van de VVD 
was fel tegenstander, zij vrees-
de dat er zomaar 750.000 euro 

kon worden aangevraagd. 
Maar die angel was er al uitge-
haald door het plafond een half 
jaar op -0- te zetten. Met 16 te-
gen 3 stemmen kreeg het ge-
meentebestuur de opdracht de 
1/3- regeling niet in te trekken 
en voor 2021 met een nieuwe 
accommodatieregeling te ko-
men i.s.m. de verenigingen.
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Botanische graffiti

‘S- GRAVELAND
Peter van Doorn en zijn 
buren hebben toestem-
ming gevraagd om langs 
hun deel van het Zuider-
eind de berm op te vrolij-
ken met mooie bloemen. 

De gemeente heeft de 
berm plantrijp gemaakt en 
planten geplant. De bewo-
ners nemen daarna de ver-
zorging op zich. Allemaal 
in het kader van De Appel-
boom.

Zodoende was er in die berm 
een alleraardigst bloemenlint 
opgegroeid. Peter als volijve-
rige siertuinier zet zich er na-
tuurlijk voor in, het aldus voor 
zijn huis verschenen siertuin-
tje te doen groeien en bloei-
en. Het ziet er vrolijk uit met 
een veelheid aan kleuren en 
vormen. Maar wat staan er nu 
eigenlijk voor planten??

De gemeente heeft er geen 
namenlijstje bij gegeven. De 
meeste soorten die er staan 
zijn echte ‘tuinplanten’, uit 
verre streken aangevoerd 
om onze tuinen te verfraaien. 
Exoten, die hier in Nederland 
niet inheems zijn, maar die 
het hier wel goed doen. In dit 
geval een niet alledaags as-
sortiment, wat het determine-
ren niet gemakkelijker maakt. 
Daarbij was de Plantnet app 
een fantastische hulp. Dus 
het lukte! Toen we een na-
menlijstje wilden gaan maken, 
bedachten de tuiniers dat de 
buurt misschien ook wel wil 
weten wat er allemaal voor 
moois staat. Peter viste uit 
zijn diepe kast een doos met 
stoepkrijt. En algauw stond er 
een hele namenlijst op locatie.

   

Kleine bespaarmaatregelen cadeau bij een 
energiecoachgesprek
WIJDEMEREN
Vanaf 1 juni 2020 start de 
energiecoöperatie Wijde-
meren in het kader van de 
RRE subsidie de actie klei-
ne bespaarmaatregelen.

Doet u een aanvraag voor een 
(gratis) energiecoachgesprek 
dan mogen wij u een voucher 
cadeau geven van € 35 voor 
kleine bespaarmaatregelen 
naar keuze, zoals aluminium-
folie voor achter de verwar-
ming, een douchbespaarkop, 
tochtstrip, LEDlampen, stand-

bykillers, tijdschakelklokken 
enzovoort. De energiecoöpe-
ratie werkt door en voor be-
woners via een lidmaatschap 
van € 12 per jaar. Ook het lid-
maatschap van de energieco-
operatie voor 2020 krijgt u van 
ons cadeau. Mocht u nog een 
stap verder willen gaan dan is 
het inregelen van de verwar-
ming of het onderzoeken van 
uw energiegebruik ook inte-
ressant. Via de energiecoach 
kunt u dan een inregelkit voor 
de centrale verwarming lenen 
of een energiegebruiksmeter.

Maak een afspraak met een 
energiecoach en bespreek 
naar keuze de mogelijkheden 
van kleine bespaarmaatrege-
len tot en met een energie-
besparingsplan voor uw hele 
huis en de beschikbare subsi-
dies voor woningisolatie.

U kunt zich aanmelden voor 
een gesprek en een voucher 
via de website https://ecwij-
demeren.nl. Ga naar de me-
nuknop aanmelden voor het 
aanmeldformulier.

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 10 juni 
zendt GooiTV het volgen-
de programma uit:

Ruud Bochardt praat in In 
Derde Termijn met drie a vier 
vertegenwoordigers van de 

kerken en moskee over de be-
tekenis van het geloof in deze 
Coronaperiode. Met name de 
online diensten worden bij-
zonder druk bezocht. Herman 
Stuijver interviewt de burge-
meester van Wijdemeren, 
Crys Larson. Daarnaast zendt 

GooiTV op zondag weer een 
kerkdienst uit vanuit de Wil-
helminakerk in Bussum.
Andreas van der Schaaf laat 
weer van zich horen in De 
Dag van Andreas en er is een 
TV Magazine.

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

Dineke Folkers: 06 524 60 177 ma,di, do en vr
psychosociale hulp

Iris Klarenbeek: 06 516 41 259 ma t/m do
luisterend oor/maatjescontacten

Nicole van Huisstede: 06 823 34 406 di t/m do 
wonen/welzijn/mantelzorg

Lora Hoogland: 06 127 17 948
vragen rondom administratie

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

T: 035-  / 06-55367994 
E: alice.jose@thetravelclub.nl
W: thetravelclub.nl/ali

Alice & José
uw persoonlijke reisadviseurs

DROOM NU,
REIS LATER!

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Online Bestellen via www.happyfood.nl

NIEUW Sushi

Tel: 0294 25 35 87
Overmeerseweg 5, 1394 BC Nederhorst den Berg

Geldig t/m 12 Juli. Niet i.c.m. andere acties

Nederhorst

BEZORGEN (vanaf €20,-) 17.00 - 20.00 uur. Bezorgkosten €2,-

Happy Box A
Hosomaki

4 soorten 24 stuks

Uramak
5 soorten 20 stuks

van € 38,70
voor € 30,95

BEZORGEN (vanaf €20,-) 17.00 - 20.00 uur. Bezorgkosten €2,-

Happy Box A
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In Gesprek Met     
burgemeester Larson

WIJDEMEREN
Vanaf woensdagavond 
kunt u op GooiTV burge-
meester Crys Larson in ge-
sprek zien met redacteur 
Herman Stuijver. GooiTV 
kunt u vinden op Ziggo 
(kanaal 41) en KPN (kanaal 
1432). Meer info over ka-
nalen: zie gooitv.nl. U kunt 
een week lang genieten 
van het interview in de se-
rie ‘In Gesprek Met’.

Het gesprek zal onder ande-
re gaan over GRIP4, waarbij 
de burgemeester bepaalde 
verantwoordelijkheden moet 
overlaten aan de Veiligheids-
regio waarvan de Hilversum-
se burgemeester Broertjes 
de leiding heeft. Nog meer 
coronagevolgen: Wanneer 
komt de gemeenteraad weer 
bij elkaar in de raadzaal? Kan 
dat al op 30 juni a.s.? Meer 
mensen gaan op vakantie in 

eigen land. Kan Wijdemeren 
de recreatie in de natuur van 
de zes dorpen opvangen?

Hoe staat het met het vervolg 
de dodelijke schietpartij nabij 
begraafplaats Berestein? Qua 
woningbouw dreigt Wijdeme-
ren klem te komen door scher-
pere landschapsregels van de 
provincie Noord-Holland. Hoe 
zorgelijk is dat?

   

Koeien in de wei
Ingezonden brief CDA

‘Koeien in de wei’ is de titel 
van het amendement van de 
CDA- fractie in Wijdemeren. 
Dit amendement werd don-
derdag 4 juni besproken in de 
gemeenteraad.

Aanleiding was de voorberei-
ding van de omgevingsvisie 
voor de nieuwe omgevings-
wet. In de raad kwam een 
raadsvoorstel aan de orde 
waarin onder andere ontwik-
kelrichtingen ter goedkeuring 
voorlagen. ”Met dit soort voor-
stellen is het altijd oppassen” 

aldus Jan Verbruggen, fractie-
voorzitter van de lokale chris-
tendemocraten. “Ook al waren 
er geen echte beleidskeuzes, 
het is toch voorsorteren”, ver-
volgt hij. Het CDA strijdt al ja-
ren voor het behoud van het 
huidige landschap met koei-
en, schapen en paarden in de 
wei. Al in 2013 kwam de CDA- 
fractie met de befaamde motie 
‘Koeien in de wei’ voor betere 
pachtcontracten. Deze keer 
gaat het met name om de ver-
natting van de weilanden met 
Natura 2000 bescherming. 

Nu de provincie nadrukkelijk 
haast maakt met de uitvoering 
van de natuurontwikkeling ko-
men de veehouders in de knel. 
Ook de overgrote meerderheid 
van de inwoners is tegen ver-
natting, zij willen behoud van 
de huidige inrichting. Gevol-
gen van de vernatting die nu al 
heeft plaatsgevonden in som-
mige gebieden heeft geleid 
tot een enorme toename van 
knutten. Verbruggen: daarom 
vonden wij het noodzakelijk dit 
amendement nu in te dienen. 
Met mede- indiener De Lokale 
Partij kon het op brede steun 
rekenen in de raad. Het wordt 
een pittige strijd met de pro-
vincie die haar omgevingsvisie 
al klaar heeft, maar de CDA- 
fractie blijft alert bij verdere be-
slismomenten voor de nieuwe 
omgevingswet. Zo een puur 
Hollands beeld mag echt niet 
verdwijnen in Wijdemeren.

Nog meer     
gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De VVD- fractie is versterkt 
met Jan Kea, die als frac-
tie-assistent in de commis-
sie Bestuur en Middelen 
zal functioneren.

Balende Roos
Het vaststellen van de socia-
le koopprijs op 215.000 euro 
kwam niet aan de orde. Tot 
grote ergernis van verantwoor-
delijk wethouder Rosalie van 
Rijn. “Zo komen we nergens”, 
zei ze, want ze wilde tempo 
maken. De reden waarom dit 
onderwerp drie weken wordt 
doorgeschoven naar een vol-
gende vergadering, kwam 
door een drietal amendemen-
ten die bestuurstechnisch niet 
met elkaar verenigbaar zou-
den zijn. Zou je er een aanne-
men, dan kon over een derde 
niet meer gestemd kunnen 
worden, of iets dergelijks.

Duur Plassenschap
Slechts met de grootst moge-
lijke moeite stemde de raad 
voor een begrotingswijziging 
van het Plassenschap. Wijde-
meren moet 106.000 extra be-
talen in 2020. Het blijkt dat het 
uitvoeringsorgaan Recreatie 
Midden Nederland de finan-
ciën niet meer onder controle 
heeft. Wethouder De Kloet be-
greep de woede en zei dat een 
rapport over de organisatie 
binnenkort meer duidelijkheid 
moet geven over de toekomst.

Met alle winden meewaaien
Wijdemeren werkt met 18 ge-
meenten samen in een Regi-
onale Energie Strategie om 
zoveel mogelijk CO2- uitstoot 
te beperken. Besparen op de 

huidige energiebronnen en 
zonnepanelen hebben hier-
bij de grote voorkeur. PvdA/
GrL. en CDA sloten echter 
een monsterverbond, omdat 
ze vinden dat er ook actiever 
moet worden gezocht naar 
windenergie, zelfs in natuur-
gebieden. CDA- leider Jan 
Verbruggen kende wel 100 
plekken waar dat mogelijk 
was. Twaalf raadsleden steun-
den deze wijziging. Ook waren 
er ruime meerderheden voor 
2 moties van De Lokale Par-
tij, nl. naar een betere betaal-
baarheid van groene projecten 
door bijv. gebouwgebonden 
financiering en baatbelasting. 
En door zo snel mogelijk zon-
parkeren te introduceren

Koeien in de wei
De meerderheid stemde in 
met de beleidsinventarisatie 
Omgevingsvisie waarin diver-
se aspecten van de fysieke 
ruimtelijke toekomst op een 
rijtje worden gezet. Met dien 
verstande dat er voor de Na-
tura-2000- gebieden geen 
verdere vernatting zal plaats-
vinden, luidt de Wijdemeerse 
toevoeging. Populair gezegd 
dat er ruimte moet zijn voor 
koeien in de wei. Daarvoor 
stemden 13 van de 19 raads-
leden.

500 kinderen
15 van de 19 raadsleden 
steunden een motie dat Wijde-
meren zich aansluit bij de ‘Co-
alition of the Willing’ dat zich 
ervoor inzet dat Nederland 
500 alleenstaande kinderen 
opvangt die onder mensont-
erende omstandigheden leven 
in Griekse vluchtelingenkam-
pen.

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS

molenfonds.nl
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Einde villa Stadwijk door woningbouw-  
plannen in Kortenhoef?
Ingezonden brief

Wie over de Smitsbrug rijdt, 
ziet het gemeentelijk monu-
ment villa Stadwijk naast het 
voormalige postkantoor. De 
entree van Stadwijk op de 
hoek van de Leeuwenlaan met 
het Zuidereinde is opvallend: 
twee stenen leeuwen bewa-
ken ‘het fort’ dat omstreeks 
1900 werd gebouwd als groot 
woonhuis. Van 1700 tot 1899 
stond op de plek van het voor-
malige postkantoor en de villa 
een jongenskostschool, die 
eveneens Stadwijk heette en 
halverwege de negentiende 
eeuw werd opgeheven. Tegen-

woordig is Leeuwenlaan 2-4 
opgesplitst in een woonhuis 
met daarnaast een kapsalon 
en vier wooneenheden. Vroe-
ger stopte de paardentram 
voor villa Stadwijk. Door de tijd 
heen veranderde het verkeer 
en ook de verkeersstromen. 
Door woningbouwplannen in 
Kortenhoef (Zuidsingel fase 8, 
Groenewoud en VLEK) zal het 
verkeer toenemen. Bijna al het 
verkeer van de nieuwbouwhui-
zen zal worden geleid via de 
Emmaweg en de Smitsbrug. 
De gemeente Wijdemeren 
heeft het plan opgevat om van 

de Smitsbrug een rotonde te 
maken om alle verkeer te kun-
nen verwerken. Dat kan wel 
eens het einde betekenen van 
villa Stadwijk, ons mooie huis 
waar wij met plezier wonen. 
Het is jammer dat de gemeen-
te Wijdemeren zo met het be-
schermde dorpsgezicht van 
’s-Graveland en gemeentelij-
ke monumenten omgaat. Wat 
blijft er nog over van het mooie 
historische dorp ‘s-Graveland?

Joost Zondervan

   

Maarten van Gessel nog vier jaar  
directeur-bestuurder
REGIO
Maarten van Gessel is 
nog eens voor vier jaar 
benoemd tot directeur-be-
stuurder bij woningcorpo-
ratie Het Gooi en Omstre-
ken. Hij trad op 1 juli 2016 
toe en werd benoemd voor 
een periode van vier jaar. 
Daar komt nu nog eens 
een vergelijkbare periode 
bij. Van Gessel: “Ik ben blij 
met mijn herbenoeming en 
ik heb er zin in om samen 
met alle medewerkers de 
komende jaren als bedrijf 
een mooie ontwikkeling 
door te maken, met als 
doel onze ambities uit ons 
Koersplan verder te reali-
seren.”
 
Openstaan voor andere in-
valshoeken
De herbenoeming werd goed-
gekeurd door de Raad van 
Commissarissen. Voorzitter 
Rob Bijl: “Maarten van Ges-
sel is iemand die verbinding 
zoekt. Hij heeft vaak duidelij-

ke en doordachte standpun-
ten, maar luistert ook goed 
en staat open voor andere in-
valshoeken en meningen. Een 
discussie gaat hij ook niet uit 
de weg.”
 
Oog voor andermans in-
breng
Zowel de ondernemingsraad 
(OR) als de huurdersorga-
nisatie HGO adviseerden 
positief over deze herbenoe-
ming. OR-voorzitter Martin 
Groot-Kormelinck kijkt uit naar 
de samenwerking in de ko-
mende vier jaar. “Maarten van 
Gessel legt de verantwoorde-
lijkheden laag in de organi-
satie en dat pakt positief uit.” 
HGO-voorzitter Henk Dijks is 
het daarmee eens. “Hij heeft 
de afgelopen 4 jaar laten zien 
oog te hebben voor ander-
mans inbreng.”

Ambities verder realiseren
Op de agenda voor de komen-
de jaren staan genoeg uitda-
gingen in het Koersplan voor 
Van Gessel. Zo wil Het Gooi en 
Omstreken zich verder ontwik-
kelen als netwerkorganisatie 
in de zeven gemeenten waarin 
zij actief is,100 nieuwe wonin-
gen per jaar bouwen en meer 
aandacht geven aan huur-
dersinbreng en buurtaanpak. 
Ook is de woningcorporatie 
onderweg naar een aardgas-
loze woningvoorraad. In deze 
lijn past de oplevering van 
nieuwbouw als Bijna Energie 
Neutrale Gebouwen (BENG). 
Maar ook het bewustzijn ver-
groten over duurzaamheid bij 
medewerkers, bewoners en 
samenwerkingspartners vormt 
de komende jaren een belang-
rijk onderwerp.

Uw plaatselijke “No nonsense” self-storage
7 dagen p/wk bereikbare opslag. 

Unit’s vanaf 3 t/m 100 M3.

Vaste prijs p/M3 - p/maand € 5,-
Cannenburgerweg 67,
1244 RH Ankeveen (ind. terrein “de Slenk”
Telnr: 035-656 3517  www.opslagVL.nl
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aannemersbedrijf
HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254  035-6563680

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1
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3

4

5

6

7

8

9
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12
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14

15

16

17

18

19

20
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door 

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de 

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg. 

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt 
ieder jaar georganiseerd 
door Douwe Egberts en het 
Oranje Fonds om buren 
dichter bij elkaar te brengen. 
Deze editie gaan de organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N

� 0294 - 25 12 00
� info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Heerlijk voor bij de barbecue

Focaccia met
gegrilde groente

€ 3,75

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Accommodatieregeling van 
vitaal belang
Ingezonden brief CDA

Met het raadsvoorstel voor af-
schaffing van de zogenaamde 
één derde regeling heeft de 
CDA- fractie niet ingestemd. 
Afgelopen jaren is deze rege-
ling van groot belang geweest 
voor de aanschaf van een 
kunstgrasveld voor SV ’s-Gra-
veland en SV Loosdrecht. Ook 
heeft de Historische Kring 
Loosdrecht aanspraak ge-
maakt op de regeling voor de 
aanschaf van hun onderko-
men. “Mooi om te zien dat deze 
verenigingen tot verdere bloei 
kunnen komen met behulp 
van deze regeling” aldus CDA 
-raadslid mevrouw Barry Rooi-
mans. De huidige voorwaar-

den van de regeling voorzien 
erin dat dit alleen beschikbaar 
komt voor verenigingen die 
zelf ook het risico nemen om 
te investeren en zich ook aan-
toonbaar inspant. Natuurlijk 
het zijn elke keer onvoorziene 
uitgaven voor de gemeente, 
die uit het algemene reserve 
geput worden. Maar deze re-
geling is van vitaal belang voor 
onze verenigingen. Uiteraard 
is het belangrijk om de rege-
ling uit 2011 na een aantal ja-
ren te evalueren en te kijken 
of er aanpassingen nodig zijn. 
Als gemeente moet je daar kri-
tisch naar blijven kijken, maar 
afschaffen is echt onaan-

vaardbaar voor de CDA- frac-
tie. Dit is dan ook de reden dat 
de CDA fractie mede-indiener 
is van het wijzigingsbesluit om 
eerst te evalueren, eventueel 
aan te passen en een nieuwe 
regeling in te laten gaan, alvo-
rens de regeling in te trekken. 
Rooimans: “Deze regeling is 
een grote stimulans voor ver-
enigingen die zelf al heel actief 
zijn en met veel vrijwilligers 
heel veel werk verzetten om 
de ambities van de vereniging 
waar te maken, daarom willen 
wij deze regeling niet zomaar 
opgeven”.

   

Terugblik op raad
Ingezonden brief VVD

De raadsvergadering van af-
gelopen donderdag werd een 
latertje. Dat kwam door nogal 
wat discussiepunten

Allereerst de zgn. 1/3 regeling. 
De gemeente kan het zich 
eenvoudig financieel niet lan-
ger veroorloven om de huidi-
ge regeling te handhaven. De 
VVD draagt de verenigingen 
in Wijdemeren een warm hart 
toe, laat dat duidelijk zijn. Toch 
ondersteunde de VVD afge-
lopen donderdag als enige 
fractie het collegevoorstel om 
de 1/3 regeling met onmiddel-
lijke ingang in te trekken. Te-
gelijkertijd diende de VVD een 
motie in om in september met 
een nieuwe regeling te komen. 
Deze motie werd door geen 
enkele fractie ondersteund. 
Tot onze verbazing kozen 
onze collega’s in de raad er-

voor om de regeling niet in te 
trekken, maar wel onmiddellijk 
het subsidieniveau tot januari 
2021 op -0- te zetten. Dat is 
juridisch niet houdbaar.

Het tweede amendement van 
het CDA, genaamd Koeien in 
de Wei, was heel merkwaar-
dig. Ook wij willen graag koei-
en in ons mooie landschap. 
Het CDA wil dat er geen ver-
dere vernatting meer plaats 
mag vinden. Dat is erg een-
zijdig, want vernatting is nou 
eenmaal nodig om de ambi-
ties voor wonen, werken en 
waterberging te realiseren. 
Daarmee zegt het CDA dat het 
geen woningbouw meer wil in 
Wijdemeren. Bijzonder, want 
was ‘bouwen’ niet het credo 
van het CDA? Daarnaast is 
het CDA ook gebonden aan 
Gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen, waarin vernat-
ting een van de doelen is.

Tot slot het 3e amendement: 
CDA en PvdA/GrL. wilden een 
onderzoek naar mogelijkhe-
den voor windenergie in Wijde-
meren. De VVD begrijpt PvdA/
GrL., maar wij zijn zeer ver-
baasd over de opstelling van 
het CDA. Die is zeer tegenstrij-
dig met die van het CDA in Den 
Haag. De VVD heeft tegen het 
amendement gestemd. Wind-
molens zijn niet nodig en zeer 
ongewenst. CDA-fractievoor-
zitter Jan Verbruggen kende 
wel 100 plekken. Hij noemde 
geen concrete plekken, maar 
industrieterreinen en natuur-
gebieden. Wij dagen het CDA 
om met minstens 10 locaties 
te komen voor windmolens.

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

Geef 
mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

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

Deel je onze droom?
Sms NIER naar 4333 of kijk wat jij 
kunt doen op nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten).  
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Onze droom voor 
Mariëlle is nierziekten 
genezen.

STEUN DE DIERENBESCHERMING

HELP ONS 
REDDEN
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Run for Kika @Home
REGIO
Het maximale eruit halen 
en écht die stap extra zet-
ten voor KiKa. Dat moet op 
zondag 28 juni gebeuren 
tijdens de tweede editie 
van Run for KiKa @Home. 
Met deze officiële run van-
uit huis is de draad weer 
opgepakt waarbij deelne-
mers hét verschil maken 
voor kinderen met kanker.

Waar de vorige editie draaide 
om Nederland KiKa-oranje 
te kleuren, is nu de oproep: 
doe mee en haal geld op voor 
KiKa! Want, zo zegt Nikki 
Wester namens de organisa-
tie: “Iets kunnen betekenen 
voor een ander blijft universeel 
en van alle tijden. Als je iets 
kàn betekenen, doe dat dan!”.

Uit de startblokken gescho-
ten
De inschrijving is nog maar net 
geopend en heeft nu al een 
super start. Een paar honderd 
deelnemers én een paar dui-
zend euro staan genoteerd. 
“We zijn ons heel bewust van 
de tijd waar we allemaal in zit-
ten. Het voelt en is anders dan 
normaal. Toch gaan we ervoor 
om een fantastisch resultaat 
neer te zetten voor KiKa.” zegt 
Wester.

Live te volgen
Op zondag 28 juni klinkt om 
11.00 uur het officiële start-
schot van Run for KiKa @
Home. Deelnemers hebben 
dan een warming-up gehad, 
de cheque-uitreiking gezien 
én bemoedigende woorden 
gekregen van acteur Ferdi 
Stofmeel en een vertegen-
woordiger van KiKa. Allemaal 
via een livestream speciaal 
voor deelnemers. Hierna kan 
het rennen beginnen, uiter-
aard volgens de regels van het 
RIVM.

Run for KiKa @Home
Run for KiKa @Home is het 

hardloopevent waarbij deelne-
mers bepalen waar en hoever 
ze rennen. De eerste editie 
van Run for KiKa @Home 
kende op 3 mei een groot 
succes met ruim tweeduizend 
deelnemers die vanuit huis to-
taal 18.000 km renden. Net als 
tijdens die editie mogen deel-
nemers op 28 juni zelf bepalen 
hoe lang en waar ze rennen. 
Deelname aan het evenement 
is wederom gratis.

Meer informatie en aanmel-
den is via www.runforkika.nl/
at-home.

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

TE KOOP
Nieuw Walden 66 te Nederhorst den Berg

Op zoek naar een ‘no-nonsense’ bedrijfsruimte?
Op het bedrijventerrein ‘Nieuw Walden’ gelegen te Nederhorst den Berg is een 
bedrijfspand voor de verkoop beschikbaar. In totaal telt het bedrijfspand een op-
pervlakte van circa 420 m² v.v.o., verdeeld over circa 210 m² werkplaats en/of 
magazijn op de begane grond, circa 30 m² kantoorruimte en/of kantine alsmede 
circa 180 m² aansluitend opslagruimte gelegen op de eerste verdieping.
 

De vraagprijs bedraagt € 345.000,- k.k. (voorbehoud gunning eigenaar).

Geïnteresseerd? Neem contact op met Castanea Bedrijfsmakelaars
via info@castanea.nl of 035-6460050.

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68

 Foto: Jurrit van der Waal
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Rijk boek vol ervaringen met kinderen
40 jaar onderwijs Marianna Karsemeijer

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Op 26 juni viert Marianna 
Karsemeijer in kleine kring 
haar 40-jarig jubileum in 
het onderwijs. Met Mari-
anna in gesprek levert een 
boeiend beeld op van een 
vrouw die vast van plan is 
haar ervaringen aan het pa-
pier toe te vertrouwen. Dat 
wordt geen standaardboek 
met een lijst van alle werk-
plekken, maar een verhaal 
‘met dingen die je niet leert 
op de opleiding’.

Hoewel Marianna als ‘assis-
tent- sluiswachter’ van vader 
Fred Siegersma bij ’t Hemeltje 
opgroeide, was het haar al snel 
duidelijk dat het onderwijs haar 
bestemming was. Daarbij heeft 
ze zich altijd gehouden aan wat 
haar vader zei ‘Je ben een as-
perge tussen de spruitjes’, kies 
je eigen weg. Al op 20-jarige 
leeftijd stond ze voor de klas. 
Marianna’s grote voorkeur gaat 

uit naar de bovenbouw, het 
liefst groep 8. “Ik had ook graag 
in het middelbaar onderwijs 
willen werken, maar dat kwam 
er niet van. Kennisoverdracht 
vind ik zo belangrijk, naast ui-
teraard een goede omgang 
met de kinderen.” Juist die vele 
ervaringen met jonge pubers in 
tal van situaties staan nog vers 
op haar netvlies, diepgaande 
ervaringen, van verdriet maar 
ook van plezier. Ze heeft nog 
altijd contact met honderden 
oud-leerlingen, van wie Pieter 
Kors uit Weesp de oudste is. 
Ze wil ook haar drie kinderen 
noemen, voor wie het klaslo-
kaal een verlengstuk was van 
de huiskamer. Haar kinderen 
die met moeder Marianna in 
oktober 2008 hun vader Henri 
in korte tijd verloren. Dat was 
een dramatisch keerpunt in 
hun leven.

Marianna werkt in de hele 
regio, maar vooral in Wijde-
meren, waar ze op de Loos-
drechtse Rehoboth-, de Berg-

se Warin- en de Kortenhoefse 
Regenboogschool de achtste-
groepers van alles bijbracht. 
Aardrijkskunde is en blijft haar 
lievelingsvak. Reizen is wellicht 
daarom een van haar favoriete 
bezigheden. Maar niet zomaar, 
tijdens vakanties in o.a. Zwe-
den, Dubai en Chicago stond 

ze voor diverse klassen. “Nu 
weet ik zeker dat het Neder-
lands onderwijs van hoge kwa-
liteit is, na wat ik heb meege-
maakt.” Veertig jaar onderwijs 
betekent een schat aan erva-
ringen, maar Marianna is nog 
zeer gemotiveerd om door te 
gaan. “Ik vind het nog altijd een 

uitdaging om alles uit een kind 
te halen en dat is geen cliché. 
Bekijk waar je goed in bent, 
van cognitief, creatief tot fysiek, 
wees speciaal. Maakt niet uit, 
maar benut je kansen.” Wie de 
jubilaris persoonlijk iets wil toe-
voegen, kan terecht op: https://
marianna40jaar.jimdofree.com.

Kortenhoefse Ouderentocht slaat jaartje over

KORTENHOEF
Aan de jarenlange traditie 
van de Ouderentocht Korten-
hoef komt geen einde. Maar 
in 2020 moet de organisatie 

een jaar overslaan. Er komt 
begin september geen bus-
tocht voor Kortenhoefse oude-
ren. Bestuursleden Esmeralda 
Schalkers, Hetty van Doorn en 

Vera Birkhoff hoopten dat er 
met de nodige aanpassingen 
alsnog een uitje geregeld kon 
worden. Maar dat blijkt niet 
verantwoord. Het risico met 

twee volle bussen is gewoon 
te groot. Jammer, maar het 
kan niet anders. In 2021 is de 
herkansing. Het bestuur wenst 
alle 75-plussers een fijne zo-

mer en een goede gezondheid 
toe en hoopt hen weer te ont-
moeten in 2021.

 Foto: Marianna Karsemeijer
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In Memoriam Herma Steur

Door: Herman Stuijver

’S- GRAVELAND
Na een lang leven en kort 
ziekbed overleed Herma 
Steur op 4 juni op 93-jarige 
leeftijd.

Velen kennen Herma als een 
bijzondere vrouw met een 
diepliggende ervaring op het 
terrein van de kunst. Haar le-
ven was meer dan 70 jaar 
doordrenkt van de kunst. Van-
af 1963 werkte ze als docent 
tekenen en beeldende vakken 

op verschillende plekken in het 
middelbaar en hoger onderwijs, 
haar laatste betrekking was op 
de Vrije Universiteit te Amster-
dam. Daarnaast ontwikkelde ze 
zich als kunstenares met een 
gevarieerde loopbaan. Ze ont-
wierp beelden, maakte etsen 
en tekeningen, keramiek en 
grafisch werk. Herma had een 
uitgesproken opvatting over 
haar vak. Ze zei ooit: 
‘Kunst is meer dan in je vrije 
tijd de kwast hanteren en een 
paar leuke lessen volgen. In 
de kunst gaat het om de geest 

die een werk heeft. Om de ge-
drevenheid, om de verbeelding 
vast te leggen. Kennis en kun-
de maken een werk tot iets we-
zenlijks, maar vooral de neer-
slag van de geest van mensen’.
Herma Steur woonde sinds 
1987 in een voormalig Philips- 
fotoatelier aan het Noordereind 
in ’s-Graveland, een woon-en 
werkplek die grotendeels in be-
slag wordt genomen door twee 
drukpersen, een hoogdrukpers 
en een etspers.
De laatste jaren maakte ze veel 
grafisch werk.

En toch telkens weer
zullen wij je tegenkomen.
Zeg nooit het is voorbij,
slechts je lichaam is van ons genomen,
niet wie je was en ook niet wat je zei.

Rustig en kalm is van ons heengegaan 
mijn levensgezel, maatje en lieve man en 
onze (schoon)vader en (over)grootvader

Hendrik Kreuning
* Hilversum,  † Kortenhoef,
26 november 1933  4 juni 2020

Jannie Kreuning - van Lunteren
John
Ruud †
Robin en Lydia
     Rick, Daan
Sonja en Michael
     Mario en DaniÎlle, Rowena
     Patrick en Chantal, Fayenne, Yamina
Anja †
Anouska †

Kromme Rade 13, 1241 LK  Kortenhoef

De uitvaart zal in besloten kring 
plaatsvinden op donderdag 11 juni.

FAMILIEBERICHTEN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

Computer APK, antivirus 
0626252434

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

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den Berg. 

0294-251451.

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

035-6566623

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 94

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

werk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

035 - 656 0235

Voor echt heerlijk natuur
Angusrundvlees uit Loosdr

www.boerderijvanherk.nl

Bedrijfsruimte te huur 
Nederhorst den Berg 350 
tot 700m2 overhead deur

keuken kantoor toilet 
krachtstroom vanaf 1350

0294-252090

VAKANTIE IN EIGEN TUIN?
Maak de tuin mooi, met 

SCHERP tuingereedschap!
Wij slijpen ALLES wat 

SCHERP moet zijn.
HAGENgereedschapslijperij

Trapgans 2A - Ankeveen
035-6560270 

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
Aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar! 

Elbert Mooijlaan 86 
1241 BE Kortenhoef
035 656 04 08
regenboogkortenhoef.nl

Positieve 
sfeer en open 
communicatie

Doelgericht 
en boeiend 
onderwijs

Eigenaarschap 
bij leerlingen

Neem contact  
met ons op: 

035 656 04 08

Veilige 
leeromgeving

Kanjerschool

Benieuwd naar 
onze school?

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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Nieuwe therapiepraktijk Internity
Begeleiding bij trauma of burn-out

‘S-GRAVELAND  
In haar therapiepraktijk 
Internity aan het Noorder-
einde 265 in ’s-Graveland 
biedt Loes Kaijen inte-
gratieve begeleiding aan 
mensen met stress gere-
lateerde klachten, zoals 
burn-out, maar ook aan 
mensen met intens verlies, 
rouw, trauma of andere in-
grijpende levensgebeurte-
nissen.

Als therapeut heeft Loes Kaij-
en veel ervaring met moeilijke 
verhalen, pijnlijke herinnerin-
gen en heftige gebeurtenissen. 
“Per definitie zijn de proble-
men waarvoor mensen bij mij 
komen niet weg te halen,” legt 
ze uit. “Je ziet dat veel men-
sen last hebben van innerlijke 
onrust, in welke vorm dan ook. 
Met integratieve (hypno)thera-
pie kunnen we die stress in het 
lichaam verminderen en de 
emotionele lading bewerken. 
Vaak is er veel angst, woede, 
pijn en verdriet. Wat ik beoog, 
is weer rust en ontspanning 

brengen in de binnenwereld. 
Vervolgens gaan we concreet 
aan de slag om weer in be-
weging te komen en de gang 
naar de dagelijkse realiteit van 
de buitenwereld te maken.”

Bij de begeleiding staan zes 
pijlers centraal: dagelijks func-
tioneren, lichaamsfuncties, 
mentaal welbevinden, mee-
doen, zingeving en kwaliteit 
van leven. Loes legt uit dat 
bij ingrijpende gebeurtenis-
sen altijd één of meerdere di-
mensies geraakt worden. “Als 
je niet uitkijkt, kan de balans 
gaan schuiven en stort alles in 
elkaar. Daarom is mijn insteek 
om mensen op al deze gebie-
den te begeleiden.”

Ook voor werkgevers wil Loes 
een volwaardig gesprekspart-
ner zijn. Het komt regelmatig 
voor dat vanaf het moment dat 
een medewerker uitvalt, werk-
gever en werknemer in hun 
rol tegenover elkaar komen 
te staan. Iedereen betaalt hier 
een hoge prijs voor. Internity 

biedt op ‘almost no-cure-no-
pay’-basis een drieluik aan 
mogelijkheden om een mede-
werker te begeleiden: indivi-
dueel, outdoor-weekenden en 
begeleiding naar nieuw werk. 

Juist deze combinatie biedt 
de unieke kans om in alle di-
mensies concreet aan de slag 
te gaan met het in gang zetten 
van beweging en verandering.

De begeleiding van Loes Kaij-
en wordt vergoed door de aan-
vullende zorgverzekering.

Kijk voor meer informatie op
www.internity.me.

 Foto: Fotografie Mark Koolen

Zwemschool Waterrijk

REGIO   
Zwemschool Waterrijk is in 
regio Gooi en Vechtstreek 

dé zwemschool voor kin-
deren en (jong) volwasse-
nen met een motorische 

en vaak ook verstandelijke 
handicap. Voorheen was 
de zwemschool onderdeel 
van Sportclub Gehandi-
capten Gooi en Eemland. 
Daar begeleidden vrijwil-
ligers al meer dan 50 jaar 
kinderen met een handi-
cap bij het behalen van 
de verschillende diplo-
ma’s. Per april 2020 is een 
frisse start gemaakt met 
een nieuwe naam: Zwem-
school Waterrijk.

Denken in mogelijkheden is 

het motto van de zwemschool. 
Zwemmen is immers een 
prachtige sport. Het verbe-
tert de conditie, motoriek en 
zwemvaardigheden. En ook 
kinderen met een handicap 
kunnen vaak een zwemdiplo-
ma halen. Jong volwassenen 
zijn bij de zwemschool welkom 
voor sportief zwemmen of ba-
nen zwemmen. De relaxte 
sfeer tijdens de lessen draagt 
bij aan de zwemresultaten en 
vaak ontstaan er ook mooie 
vriendschappen.

De zwemschool draait louter 
op vrijwilligers die zaterdag 4 
april de eerste zwemlessen 
zouden verzorgen. Vanwe-
ge het coronavirus werd dat 
uitgesteld. Na veel werk te 
hebben verzet om alles bin-
nen de coronamaatregelen te 
organiseren, vonden zaterdag 
6 juni in De Lunet te Naarden 
de eerste zwemlessen plaats. 
Het was een groot succes! Wilt 
u meer weten? Kijk dan op
www.zwemschoolwaterrijk.nl 
of volg de zwemschool op
Facebook.

   

Theaterles voor kinderen in Nederhorst!
NEDERHORST DEN BERG 
Theaterschool Zone 1380 
uit Weesp gaat nu ook les-
geven in Nederhorst den 
Berg. Kinderen kunnen 
op 25 augustus een gratis 
proefles theater doen. De 
lessen zijn voor kinderen 
van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 12 
jaar.

Zone 1380 heeft veel oudere 
leerlingen uit Nederhorst die 
theaterles hebben in Weesp, 
maar voor de basisschool-
leeftijd is het toch fijner als je 
ook les kunt krijgen in je eigen 
woonplaats! De lessen worden 
gegeven in de bovenzaal van 
het Sportlokaal op de Ree-
weg. Iedereen is van harte 
welkom om kennis te komen 

maken met de theaterlessen. 
Voor (nieuwe) leerlingen is er 
ook een week gratis theater 
summerschool in de zomer-
vakantie.

Ga naar www.zone1380.nl om 
je aan te melden. Al eerder 
een proefles doen? Je mag 
ook meedoen in Weesp op 28 
juni.
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Mondkapjes, vloerstickers, spatschermen, veiligheidshesjes, desinfectiezuilen… Je wilt natuurlijk in deze 
tijd je medewerkers, gasten en klanten op een veilige manier ontvangen. Daarbij kunnen wij je helpen. We 
hebben een selectie gemaakt van producten die je hiervoor kunt inzetten én hebben we afbeeldingen voor 
je ontwikkeld die je daarbij kunt gebruiken. Uiteraard kunnen wij alle producten ook ontwerpen en leveren 
in uw eigen huisstijl. 

BALIE- EN TAFELDISPLAYS
Om de horeca en de evenementenbranche weer op een veilige manier op te 
starten, is heldere communicatie essentieel. Met een opvallende display op de 
ontvangstbalie en tafels wordt het grote publiek snel en duidelijk geïnformeerd 
over de geldende do’s en don’ts.
• Keuze uit onder andere tentcards, kubussen en banners
• Verschillende afmetingen, vanaf A6-formaat en groter
• Volledig in kleur, digitaal gedrukt

VLOERSTICKERS
Het kan voor mensen soms lastig zijn 
om in te schatten hoeveel 1,5 meter 
precies is. Met vloerstickers markeer 
je eenvoudig wat een coronaproof 
afstand is in apotheken, supermarkten 
of ziekenhuizen. Zo hoeven medewer-
kers en bezoekers niet meer te gissen.

In eigen vorm en eigen afmetingen
Bedrukking volledig in kleur
Voorzien van vloer- of asfaltlaminaat

TAPE
Bedrukt tape is een doeltreffend 
product om mensen 1,5 meter afstand 
van elkaar te laten houden. Ideaal 
voor bijvoorbeeld de openbare dienst-
verlening, supermarkten, apotheken 
en andere drukbezochte plekken.
• Keuze uit wit, bruin en transparant 
   materiaal
• Bedrukking tot 3 PMS kleuren
• Rolbreedte van 25, 50 en 75 mm
• Tape dispenser als extra optie

RAAMSTICKERS
Zoveel mogelijk met pin 
betalen, 1,5 meter afstand 
houden, een winkelmand-
je gebruiken: met een 
raamsticker weet iedereen 
nog voor binnenkomst 
welke coronaregels 
gelden in kledingwinkels, 
supermarkten en andere ondernemingen. Raam-
stickers zijn eenvoudig te bevestigen op de binnen- 
of buitenkant van ramen, schuifdeuren en andere 
glazen oppervlaktes.
• In alle bekende formaten of eigen afmetingen
• Keuze uit meerdere materialen en veredelingen
• Voor binnenzijde of buitenzijde raam

VEILIGHEIDSHESJES
Ook bij topdrukte moeten werknemers in supermarkten, bouwmarkten, 

tuincentra en andere plekken waar veel mensen 
komen kunnen rekenen op een veilige werk-
omgeving. Felgekleurde veiligheidshesjes zijn 
een effectief hulpmiddel om bezoekers eraan te 
herinneren om 1,5 meter afstand te houden. Van 
elkaar én van het aanwezige winkelpersoneel.
• Leverbaar in 13 kleuren
• Van maat S tot 5XL
• Bedrukking in PMS of volledig in kleur

BUTTONS
Klanten eraan herinneren om voldoende afstand 
te houden van personeel of steun betuigen aan 
bepaalde branches? Wat de boodschap ook is, 
buttons zijn een uitstekende manier om de geza-

menlijke strijd tegen 
het coronavirus te 
onderstrepen.
• Rond in 5 formaten, 
   vierkant in 1 formaat
• Ook te verkrijgen
   met rozette
• Met speld, clip of 
   magneet

DISPLAYS
Opvallende presentatiesystemen 
voor (hygiëne)reminders op de 
winkel- en werkvloer. Welke maat-
regel je ook wilt communiceren, 
met deze eenvoudig op te zetten 
binnen- en buitendisplays weten 
bezoekers en werknemers precies 
waar ze aan toe zijn.
• Geanodiseerd
   aluminium
• Met kliklijst voor 
   verschillende for-
   maten posters
• Vaste hoogtes en
   een in hoogte ver-
   stelbaar model
• Ook een outdoor 
   model beschikbaar

POSTERS
Aan de 
muur of op 
het raam: 
met posters 
informeer je 
iedereen snel 
en duidelijk 
over de anti-corona-aanpak op de 
winkel- of werkvloer. Welk formaat 
je ook kiest, dit product zorgt ervoor 
dat de serieuze boodschap goed 
blijft hangen bij het grote publiek.
• In alle denkbare formaten of
   eigen afmetingen
• Keuze uit diverse materiaalsoorten, 
   inclusief neon
• Whiteboardlaminaat als optie om 
   op de poster te schrijven

Bereid je voor op de 1,5 meter samenleving.
Wij kunnen je hierbij helpen!
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Voor prijzen of  

meer informatie 

kunt u contact met 

ons opnemen via 

info@dunnebier.nl

of  0294-256200

MONDKAPJES
Wereldwijd is het op steeds meer plekken 
verplicht om je neus en mond te bedekken.
In deze categorie heb je keuze uit niet één,
maar twee modellen: standaard en premium.
• Dubbel gelaagd
• Herbruikbaar, wasadvies 60°C
• Niet gecertificeerd, niet medisch
Standaard: dubbelgeslagen 140 g/m² (knitted) 
polyester. Voorzien van een opening aan de 
zijkant voor een eventueel filter.
Premium: 120 g/m² “cotton look” polyester 
(woven) aan de buitenzijde en een 80 g/m² 
spunbond polyproylene aan de binnenzijde 
(non woven, extra zacht, Oeko-Tex Standard 
100 (klasse 2) certificering). Met een flexibele, 
aluminium 
“nose bar” 
voor een 
verbeterde 
pasvorm.

PREVENTIESCHERMEN
Dé oplossing voor veilige werkplekken en horecazitplaatsen. 
Deze preventieschermen gaan verspreiding van het corona-
virus actief tegen door medewerkers, klanten en gasten te 
beschermen tegen nies-, kuch- en hoestdruppeltjes. Kies 
afhankelijk van de ruimte voor een hangende of staande 
variant.
• Staande en hangende oplossingen
• Budget versie van re-board karton
• Bureauscherm met doorzichtig venster
• Luxe aluminium vloerschermen met transparant doek
• Inclusief voetplaten of plafondbevestiging

ROLL-UP BANNER
TRANSPARANT
Met een transparante roll-up banner 
creëer je eenvoudig aparte hoekjes 
of looppaden ter voorbereiding op 
de 1,5 metersamen-
leving. Zo kunnen 
horecagelegenheden 
en sportscholen hun 
deuren straks weer 
veilig openen. Het 
materiaal is afneem-
baar en dus goed 
schoon te houden.
• In 4 staande formaten
• Materiaal is een
   transparante PET-film (pvc-vrij)
• Met bijpassende tas

ROLL-UP BANNERS
Direct bij 
binnenkomst 
de corona-
maatregelen 
onder de 
aandacht 
brengen? 
Dankzij de 
vorm en 
grootte van 
deze opvallende banners kan nie-
mand om de boodschap heen. De 
transparante variant van dit product 
is inzetbaar als scheidingswand.
• 9 afmetingen
• Volledig in kleur, enkel- of dubbelzijdig
• Geleverd in handige tas

HEKWERKBANNER
Met deze stevige hekwerkbanners maak je 
eenvoudig looppaden waarlangs klanten vei-
lig een winkel kunnen betreden en verlaten. 
Met een opvallende opdruk communiceer je 
daarnaast tegelijkertijd op effectieve wijze de 
coronaregels die bij binnenkomst gelden.
• Enkelzijdig en dubbelzijdig te bedrukken
• Beschikbaar voor dranghek en bouwhek
• Bevestigingsmateriaal bij te bestellen

PUZZELS
Nu mensen noodgedwongen veel tijd thuis door-
brengen zijn puzzels populairder dan ooit. Verras 
medewerkers of zakelijke contacten met een leg-
puzzel, voorzien van een foto en/of logo, volledig 
in kleur. Een mooi gebaar om de quarantainever-
veling buiten werktijd tegen te gaan.
• In rechthoek en hartvorm
• 9 varianten, van 24 tot 1000 stukjes
• Geleverd in hersluitbaar zakje en blanco doos
• Vanaf 1 stuk

STOEPBORDEN
Een stoepbord is ideaal om nog voor het 
betreden van een winkel te laten weten 
welke maatregelen gelden. Worden de regels 
aangepast? Dankzij de flexibele kliklijst is het 
verwisselen van posters 
zo geregeld. Zo houd je je 
coronacommunicatie altijd 
up-to-date.
• Als swingbord en
   klapbord
• Beschikbaar in A- en 
   B-formaten
• Inclusief set inlegvellen

PAPIEREN TASSEN
Nu veel horecagelegenheden afhaal- en 
bezorgopties aanbieden, zijn papieren tassen 
onmisbaar geworden. Deze praktische draag-
tassen hebben een platte lus en een brede 
bodem. Bijkomend voordeel: de papieren va-
riant is een milieuvriendelijk 
alternatief voor de traditio-
nele plastic tas.
• Beschikbaar in wit en kraft
• In 7 formaten, van 3 tot
   18,5 liter
• Bedrukking 1 tot 3
   PMS-kleuren

KAARTEN
Kaarten zijn 
een populaire 
manier om 
thuiswerkend 
personeel of 
klantrelaties 
een hart onder de riem te steken 
in tijden van sociale afstand.
• Gevouwen of ongevouwen
• Keuze uit tientallen materialen 
en veredelingen
• Als optie met bijpassende 
envelop

SPEELKAARTEN
Verras klanten of medewerkers met een gepersonaliseerde set speelkaarten. Een speels 
geschenk met je eigen ontwerp en verpakt in een bedrukt doosje.
• 52 kaarten, in bridge- en poker- formaat
• Bedrukking achterzijde met of zonder witte rand
• Speelzijde met internationale kaarttekens of eigen design
• Keuze uit verschillende doosjes
• Vanaf 75 stuks
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Geen Beach Event 2020
WIJDEMEREN
Door het Corona-virus le-
ven we nu al enkele maan-
den in een bijzondere tijd.

Er zijn door onze regering vele 
maatregelen getroffen om de 
verspreiding van het virus in 
goede banen te leiden. Een 
aantal maatregelen wordt in-
middels versoepeld, maar 

tot 1 juli mag er geen enkele 
samenkomst georganiseerd 
worden. Vanaf 1 juli mogen er 
slechts 100 personen samen 
komen. Het zal waarschijnlijk 
dan ook niemand verbazen dat 
het Wijdemeren Beach Event 
dit jaar helaas geen doorgang 
vinden. Niet zoals gebruikelijk 
in het laatste weekend van 
juni, maar ook niet later dit 

jaar. We hopen dat we in 2021 
weer gewoon een weekend 
lang kunnen beachtennissen, 
beachvolleyballen en footvol-
leyen op het parkeerterrein 
van sporthal de Fuik. Zet daar-
om maar vast in de agenda: 
25, 26 en 27 juni 2021.

Organisatie Wijdemeren
Beach Event

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
Gelukkig is er nog altijd 
voldoende reuring op 
onze velden. Nagenoeg 
alle teams zijn nog aan het 
trainen en dat gaat in ieder 
geval door tot de zomer-
vakantie. Van de mogelijk-
heid om als niet lid mee te 
komen trainen, wordt ook 
gebruik gemaakt en dat 
kan ook de komende we-
ken nog. Meld je aan via 

trainmee@svsgraveland.nl 
en informeer naar de mo-
gelijkheden.

De strijd om de SVS Cup35+ 
moest noodgedwongen na 
zeven speelronden op vrij-
dagavond gestaakt worden 
en het zag er niet naar uit dat 
deze afgerond kon worden, 
maar het gebeurt toch. De 
organisatie grijpt, daags na-
dat sportkantines weer open 

mogen (1 juli) de gelegenheid 
aan om op donderdagavond 
2 juli de competitie van 2019-
2020 te besluiten. Dat zal niet 
gebeuren in de gebruikelijke 
partijvorm, want dat is nog niet 
toegestaan, maar door een 
onderlinge penaltystrijd en 
meer van dat soort ‘spelletjes’. 
Opgeven kan zoals altijd via 
svscup35@svsgraveland.nl.

Op vrijdagavond 26 juni houdt 

de verenging de tweede Al-
gemene Ledenvergadering 
van het seizoen en daarmee 
is het een Buitengewone Al-
gemene Vergadering, waarin 
altijd de begroting voor het 
nieuwe seizoen aan de leden 
wordt voorgesteld. Gezien de 
bijzondere omstandigheden 
waaronder dit seizoen is ver-
lopen en de onzekerheid over 
de wijze waarop het nieuwe 
seizoen gestart kan worden, 

zal het meer dan ooit wel een 
begroting met (verantwoorde) 
aannames zijn.

Inmiddels zijn er al 12 Elftal-
len van de Eeuw gepubliceerd 
door 12 verschillende coaches 
en er zijn nog veel te gaan. 
Wekelijks verschijnen er twee 
à drie nieuwe opstellingen. 
Kijk daarvoor op het album op 
onze Facebook pagina of op 
www.svsgraveland.nl

   

Gratis jeugdvergunning voor beginnende sportvissers
NEDERHORST DEN BERG
Jaarlijks maken zo’n 
200.000 kinderen kennis 
met sportvissen via vriend-
jes, familie of een visles op 
school. Via de website van 
hengelsportvereniging de 
Toekomst kunnen begin-
nende  sportvissers    in
Nederhorst  den  Berg een 

gratis online jeugdvergun-
ning downloaden.

Meteen naar de waterkant
Met deze jeugdvergunning 
kunnen kinderen tot 14 jaar 
meteen naar de waterkant, 
waar ze met één hengel en ge-
wone aassoorten zoals brood, 
deeg en maden mogen vissen. 

Na het registreren krijgen ze 
bovendien vier keer per jaar 
gratis het Stekkie Magazine 
thuis gestuurd – gemaakt voor 
beginnende sportvissers – én 
worden ze geïnformeerd over 
leuke verenigingsactiviteiten. 
Op de jeugdvergunning is 
weergegeven in welke wate-
ren mag worden gevist.

Extra vismogelijkheden
Kinderen die na hun eerste 
vis-avonturen enthousiast 
raken en bijvoorbeeld met 
kunstaas op roofvis of met 
twee hengels op karper wil-
len vissen, kunnen tot hun 
14de jaar via www.vispas.nl 
de JeugdVISpas van hengel-
sportvereniging de Toekomst 

aanschaffen. Vanaf hun 14de 
hebben ze de VISpas no-
dig. Met de JeugdVISpas of 
VISpas mag je niet alleen in 
het verenigingswater vissen, 
maar ook in zo’n 85% van al 
het viswater in Nederland!
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Fotowedstrijd 2020
Iconen van de Oude Hollandse Waterlinie

REGIO
Na een relatieve stille pe-
riode, wat begrijpelijk is 
vanwege de Corona crisis, 
komen de eerste foto’s 
voor de fotowedstrijd van 
de Stichting Oude Holland-
se Waterlinie via de e-mail 
binnen.

Ieder jaar organiseert onze 
stichting een fotowedstrijd. Dit 
jaar is het thema ‘Iconen van 
de Oude Hollandse Waterli-
nie’. De opdracht is om een 
gebouw of monument dat in 
verband staat met de Oude 
Hollandse Waterlinie en dat 
binnen dit gebied valt op de 
gevoelige plaat vast te leggen. 
Hiertoe is iedereen uitgeno-
digd, amateur of professio-
neel, iedereen is welkom. Het 
gaat ons om de creativiteit en 
de kwaliteit van de foto.

Inmiddels hebben wij al heel 
wat foto’s van het Muiderslot 
binnengekregen maar ook drie 
prachtige foto’s van de stenen 
wallen van vesting Naarden.

U heeft nog tot (woensdag) 
30 september 2020 de tijd om 
maximaal drie foto’s in te stu-
ren.
Dit kan via: contact@ohwl.nl

Na deze datum zal een on-
afhankelijke jury zich buigen 
over alle ingezonden foto’s. Ui-
terlijk (donderdag) 15 oktober 
2020 zullen de winnaars (en 
alle andere deelnemers) via 

de mail op de hoogte worden 
gebracht van de uitslag. De 
winnaar ontvangt een bedrag 
van € 150,-, de nummer twee 
van € 100,- en de nummer drie 
van € 50,-. Kijk voor meer in-
formatie op onze website:
https://oudehollandsewater-
linie.nl/activiteiten/fotowed-
strijd/

Expositie
‘In het licht van de zomer’ 
in Galerie Wijdemeren
t/m medio september

BREUKELEVEEN
Het is warm, de straten zijn 
zonovergoten, en soms 
snakken we zelfs naar een 
drupje regen.

Dit laatste is dan niet alleen 
voor verfrissing, maar ook voor 
de tuin! Onze expositieruimte 
Dinie’s Kitchen staat letterlijk 
en figuurlijk in bloei. We tonen 

veel zomerse bloemstillevens, 
en op het dak werpt ook onze 
moestuin bloesem en vruch-
ten af. Geniet met ons van alle 
prachtig verbeeldde zomer-
feesten, strandgezichten en 
koeien in de wei. Buiten in het 
zonlicht, al uitkijkend over de 
Loosdrechtse Plassen, drinkt 
u bij ons, op gepaste afstand, 
een heerlijke kop koffie of thee 

– en waant u zich op vakantie.

Onze galerie is op afspraak 
geopend iedere woensdag, 
donderdag en vrijdag van 
11.00-17.00 uur. (Uiteraard 
houden wij rekening met uw 
en onze gezondheid!)

www.galeriewijdemeren.nl

   
advertorial

Lezing over versterking  
immuunsysteem
Beste bewoners van Wijdemeren,

Dit blad staat de laatste weken 
vol met berichten over de co-
ronamaatregelen.

Een onderdeel dat onderbe-
licht blijft en ook in de lande-
lijke communicatie, is de voor-
lichting naar de burgers toe 
over de mogelijkheden om het 
eigen immuunsysteem te ver-
sterken. Er zijn stappen die wij 
zelf kunnen nemen om dit te 
bewerkstelligen, zodat dit sys-
teem het virus snel en afdoen-
de kan neutraliseren.

Zoals we inmiddels weten her-
stelt het overgrote deel van de 
personen na een besmetting 

met het coronavirus. Ouderen 
en personen met chronische 
klachten zijn kwetsbaar, omdat 
hun immuunsysteem verzwakt 
is door o.a. een tekort aan ge-
zonde voeding (vitaminen & 
mineralen) en een teveel aan 
medicijnen.

Wanneer u over de kennis 
beschikt van de mogelijkheid 
om uw zelfgenezend vermo-
gen te stimuleren, behoeft u 
geen angst meer te hebben 
voor een virus. Angst en an-
dere emoties ondermijnen het 
immuunsysteem namelijk nog 
meer.

Vanuit mijn jarenlange erva-
ring als natuurgeneeskundig 
therapeut wil ik graag een le-
zing verzorgen over dit onder-
werp. Deze lezing vindt plaats 
via het Zoom-platform op don-
derdag 18 juni a.s. van 19.30 – 
21.00 uur. U kunt zich hiervoor 
aanmelden door een e-mail 
te sturen naar info@elisevan-
keulen.nl. Ik zal u dan een 
link toesturen, zodat u zich via 
Zoom kunt aanmelden vanuit 
uw huis en vanaf uw laptop/
mobiel etc.. Voor verdere in-
formatie verwijs ik u naar mijn 
website www.elisevankeulen.
nl. Kosten € 7,50 p.p.

 Foto: C. Boers

 Afbeelding: Albert Temming – Koeien aan de waterkant.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen
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Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen



Handelsmaatschappij SPRUIJT Breukelen B.V.
Sinds 1998 is HSB als zelfstandige onderneming werkzaam
in de aanneming van: Grond-, Weg- en Waterwerken

HSB B.V. Rijksstraatweg 3    3631 AA Nieuwersluis   Tel: 0294 - 23 13 96   www.hsbbv.nl   Email: info@hsbbv.nl 

HSB voor al uw plannen en ideeën: 
• Graafwerkzaamheden: grondwerken van groot tot klein
• Zowel levering- afvoer   van zand, grind, grond  en verhardingen
• Waterwerken: beschoeiingen, steigers en bruggen
• Bestratingen: wegen, parkeerterreinen als een terras
• Riool: aanleg en onderhoud alsmede aanleg afwatering drainage enz.
• Aanleg tuinen en parken met daarbij passende verhardingen

Ons bedrijf is altijd in ontwikkeling, nieuwe technieken, 
innovatieve ideeën, producten en werkmethoden.

Voor al uw plannen proberen wij een innovatieve  oplossing te vinden die 
zowel prijstechnisch uitstekend  als duurzaam en eindeloos mooi kan zijn.  

Graag denken wij met ons enthousiaste team met u mee over iets moois 
te maken voor een zeer scherpe prijs welke ook na jaren van gebruik ook fi nancieel 
beheersbaar blijft.

Voor informatie bekijk onze website WWW.HSBBV.NL en neem contact op 
met Harry Spruijt    tel.: 0294-23 13 96          email: info@hsbbv.nl 

GRONDWERKEN SLOOPWERKEN WATERWERKEN STRAATWERKEN SANERINGSWERKEN RIOOLWERKEN AANLEG PARKEN

CANNENBURGERWEG 55A     ‘S-GRAVELAND - ANKEVEEN    035 234 0050

ONDERHOUD
&

REPARATIE
ALLE MERKEN

INFO@SAS-AUTOMOTIVE.NL

OOK VOOR RENAULT & DACIA

UW ADRES IN DE WIJDEMEREN EN HET GOOI

RUIME VOORRAAD OCCASIONS
PERSONEN- EN LICHTE BEDRIJFSAUTO’S

[20:35, 6/2/2020] Pico van Sytzama van Sytzama: 

UW RENAULT OF DACIA IS IN GOEDE HANDEN
BIJ ONZE ERVAREN RENAULT MONTEUR

WWW.SAS-AUTOMOTIVE.NL


