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250 woningen aan zuidzijde Kortenhoef
Burengesprekken mede bepalend

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op 9 juni tekenden wet-
houder Jan-Jaap de Kloet 
en de ontwikkelaars Tim-
paan en Slokker Vastgoed 
een intentieovereenkomst 
voor de ontwikkeling van 
maximaal 250 woningen. 
De partijen gaan gezamen-
lijk de haalbaarheid van de 
bouw van het plan Zuidsin-
gel Fase 8 onderzoeken.

Vanaf de Emmaweg, parallel 
aan de Kalkakker, heeft de 
gemeente grond. Die wil men 
inzetten als buffer tussen de 

bestaande wijk en de nieu-
we woningen. Wethouder De 
Kloet wijst op de ongeveer 
1000 woningzoekenden in 
Wijdemeren. Hij is dus erg blij 
dat er gebouwd kan worden. 
Niets staat nog vast, ook het 
aantal woningen niet. De pro-
jectontwikkelaars en de wet-
houders zijn van plan om de 
omwonenden te betrekken bij 
het plan. Er komen in septem-
ber ‘burengesprekken’ waarop 
inwoners vanaf het allereer-
ste begin kunnen meedenken 
over het bouwplan. Het gaat 
om een divers woningaanbod, 
met woningen voor starters, 
alleenstaanden, gezinnen en 

senioren. Er komen woningen 
in zowel huur- als koopsector 
in het goedkope, middeldure 
en dure segment. “We star-
ten met drie varianten, om de 
deelnemers iets concreets 
aan te bieden. Maar dat is het 
uitgangspunt, er kan nog mee 
geschoven worden”, zegt de 
wethouder. Wijdemeren houdt 
wel vast aan 1/3 sociale bouw, 
terwijl 40% mag bestaan uit 
hoogbouw t/m vijf verdiepin-
gen.

VVD WIL EEN TUNNEL

Gelijktijdige ontwikkelingen
Aangrenzend aan het plange-

bied is de provincie Noord-Hol-
land bezig met het Programma 
Groen en met de ontwikkeling 
van het natuurgebied in de 
polder Kortenhoef, onder-
deel van het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen. Hoe 
het plan Groenewoud op de 
voormalige vuilnisbelt (water-
woningen) en het plan-VLEK 
(grondeigenaren Emmaweg) 
zullen aansluiten op Zuidsin-
gel fase 8 is nog ongewis. Er 
is regulier overleg met deze 
groeperingen.

Verkeer
Zonder goede verkeersafwik-
keling lijkt woningbouw op 

deze locatie onmogelijk. Dus 
liet Wijdemeren de noodza-
kelijke verkeersmaatregelen 
onderzoeken, aangezien de 
Emmaweg de enige ontslui-
tingsweg is, naast eventuele 
fietspaden richting de polder. 
De doorstroming op de Smids-
brug moet dus verbeterd wor-
den, is de conclusie. Volgens 
het nieuwste plan zou een 
rotonde de oplossing zijn. De 
lokale VVD pleitte voor een 
fiets- en voetgangerstunnel 
die gefinancierd zou moeten 
worden door de projectontwik-
kelaars.
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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.
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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
Dunnebier Print
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 - 454 06 022
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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200.000 euro subsidie voor groene daken

WIJDEMEREN
Inwoners van de gemeente 
Wijdemeren kunnen van-
af vrijdag 12 juni subsidie 

aanvragen voor een groen 
dak. In mei stelde de ge-
meenteraad hiervoor in to-
taal 200.000 euro beschik-

baar voor 2020 en 2021.

Het klimaat verandert en dat 
zorgt ervoor dat we vaker te 

maken hebben met hevige 
regenbuien en langere perio-
den van droogte en warmte. 
Groene (sedum) daken zijn 
effectief in het bergen en ver-
traagd afvoeren van regen-
water. Daarnaast werken de 
planten goed als dakisolatie in 
de winter, geeft het verkoeling 
in de zomer, vermindert het 
geluidsoverlast en stimuleert 
het de biodiversiteit. Wethou-
der Joost Boermans: “Ik ben 
erg blij dat we deze subsidie 
mogen gaan verstrekken. Het 
aanleggen van een groen dak 
is een laagdrempelige manier 
om een bijdrage te leveren 
aan een klimaatbestendige 
toekomst van onze dorpen. 
Bovendien ziet het er ook nog 
eens hartstikke leuk uit.”

4000 m2 groen dak
In 2020 en 2021 is er 100.000 
euro subsidie beschikbaar 
per jaar. Hiermee kan per jaar 
4000 vierkante meter groen 
dak worden aangebracht. In-

woners en bedrijven ontvan-
gen maximaal 25 euro subsi-
die per vierkante meter tot een 
maximaal bedrag van 1000 
euro. De subsidie wordt ver-
strekt op de aanlegkosten en/
of het materiaal van het groe-
ne dak. Voor de actie geldt 
op=op. Kijk voor meer informa-
tie en subsidieaanvragen op 
www.wijdemeren.nl/groendak. 
De Energiecoöperatie is bezig 
met het voorbereiden van een 
collectieve inkoopactie voor 
groene daken. Hierbij kunnen 
inwoners collectief en tegen 
gunstige voorwaarden (materi-
aal voor) hun groene dak afne-
men en, indien gewenst, een 
onderhoudscontract af sluiten. 
De collectieve inkoopactie kan 
gecombineerd worden met de 
gemeentelijke.

Foto: De heer Groen (rechts) 
ontvangt, als initiatiefnemer van 
de collectieve inkoopactie, van 
wethouder Boermans het eerste 
krat met sedum

   

Besloten briefing woningbouw
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week dinsdagavond 
was er een besloten digi-
tale bijeenkomst voor de 
raadsleden. Het ging hier 
om een technische briefing 
over de stand van zaken bij 
de woningbouwplannen. 
Geen politiek debat, alleen 
toelichtende vragen waren 
toegestaan. Wethouder 
Jan-Jaap de Kloet had de 
leiding. Helaas werd de 

pers niet toegelaten om 
mee te kijken en te luiste-
ren.

Na de inleiding door de wet-
houder Ruimtelijke Ordening 
kregen diverse bouwers en 
projectontwikkelaars een 
kwartier om hun plan te pre-
senteren. Daarbij ondersteund 
door een ambtenaar van Wij-
demeren. De raadsleden kre-
gen vervolgens een kwartier 
om te reageren.

In de categorie ‘klein regulier’ 
was de opening voor bouw-
plan Rading 138. Dat lijkt 
geen problemen op te leve-
ren. Daarna werd het groter en 
complexer, want bouwen op 
Zuidsingel Fase 8 in Korten-
hoef lijkt nog niet van vandaag 
op morgen geschied. Het gaat 
om de weilanden die parallel 
lopen aan de woonwijk, tussen 
Emmaweg en Kortenhoefse-
dijk. Een en ander zou in sa-
menhang passen met de wa-
terwoningen van Groenewoud 

en een evt. plan van VLEK, de 
vereniging van grondeigena-
ren aan de Emmaweg. Kas-
teel De Nederhorst, waar ooit 
de Marten Toonderstudio’s 
waren, wordt in gereedheid 
gebracht voor woningbouw 
door Stadsherstel Amsterdam. 
Of dit Bijzonder Erfgoed ook 
appartementen oplevert voor 
een gemiddelde Wijdemeerse 
woningzoekende is de vraag. 
Een zeer discutabel plan voor 
omwonenden is het bouwplan 
Nederhorst Noord, op de wei-

landen naast de schilderswijk 
van Nederhorst den Berg. 
Door de provincie Noord- Hol-
land bestemd als weidevogel-
leefgebied waar geen bebou-
wing past, maar wethouder De 
Kloet ziet nog wel kansen om 
te voorzien in de grote woning-
behoefte.

In de nabije toekomst hopen 
we te zien wat deze briefing 
concreet heeft opgeleverd.

   

Brieven van projectontwikkelaars
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Bij de ingezonden docu-
menten van de gemeen-
teraad zaten drie korte 
brieven van projectontwik-
kelaars. Wellicht interes-
sant om mee te lezen.

Gideon Kwint van Kennemer-
land Beheer BV, die graag 
woningen wil bouwen ter 
hoogte van de wijk Horn- en 
Kuijerpolder in Nederhorst den 
Berg, schrijft dat hij de provin-

cie Noord-Holland gevraagd 
heeft om het gebied een ‘sta-
tus aparte’ te geven. Zoals be-
kend komt er een nieuwe pro-
vinciale verordening waaraan 
veel gronden in de zes dorpen 
een beschermde natuurstatus 
krijgen waarin weinig ruimte 
is voor woningbouw. Voorts 
wil de ontwikkelaar bespreken 
welke voortvarende aanpak 
noodzakelijk is om de ontwik-
keling van Nederhorst Noord 
een stap verder te krijgen.

Johan Zijtveld van JeeGee 

Vastgoed reageert op de 
commissievergadering waar-
uit bleek dat de meerderheid 
het bouwplan ´t Laantje 3-4 in 
Loosdrecht niet rijp vindt voor 
de procedure. Wel begreep 
Zijtveld dat de commissiele-
den belang hechten aan wo-
ningbouw. De ontwikkelaar 
zegt hij altijd openstaat voor 
gesprekken met buurtbewo-
ners. De suggestie tijdens de 
vergadering dat hij nauwelijks 
of geen contact heeft gehad, 
is apert onjuist, schrijft Zijtveld. 
Hij gaat kijken in hoeverre de 

plannen kunnen worden aan-
gepast. ‘Dit zal ten koste gaan 
van de uitgangspunten die 
oorspronkelijk werden gesteld, 
namelijk woningen toevoegen 
voor de inwoners van Wijde-
meren’. Toch hoopt Zijtveld 
dat hij met een aangepast plan 
tegemoet kan komen aan de 
wensen van de omgeving.

De tweede mail van JeeGee 
Vastgoed gaat over het bouw-
plan Achtererf aan de Nieuw 
Loosdrechtsedijk. Nu een fy-
sieke inloopavond niet moge-

lijk is, is ervoor gekozen om 
omwonenden digitaal op de 
hoogte te brengen. Enkelen 
vinden de website niet dui-
delijk genoeg, plus dat men 
vindt dat de plannen worden 
aangepast. Zijtveld zegt dat 
er slechts is bijgeschaafd, na 
contact met omwonenden. De 
tekeningen zijn inderdaad niet 
compleet, juist omdat de ont-
wikkelaar input wil van de om-
geving. Zijtveld stelt dat hij een 
directe en open dialoog wil.



Woensdag 17 juni 2020
4

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Haastige spoed
Ingezonden brief

Honderden woningen bouwen 
in de polder van Kortenhoef 
tot wel vijf verdiepingen hoog, 
is wat het college van Wijde-
meren wil. Even leek het alle-
maal onder de radar te blijven 
maar gelukkig begint het lang-
zaam door te dringen bij de 
bewoners van ’s-Graveland 
en Kortenhoef. Het begon met 
een behandelverzoek van een 
ingekomen stuk met de naam 
‘Haalbaarheidsonderzoek ver-
keersoplossing Kortenhoef’. 
Hierin wordt een plan van 
een groot verkeersplein bij de 
Smidsbrug in ’s-Graveland 
voorgesteld om het verkeer van 
de extra woningen te kunnen 
verwerken. Ontsluiting van de 
nieuwe wijk Zuidsingel fase 8 is 
alleen mogelijk via de Emma-
weg die daar totaal ongeschikt 

voor is en ook niet hiervoor ge-
schikt kan worden gemaakt.
In besloten vergaderingen van 
de gemeente worden verkeer-
sonderzoeken en bouwplan-
nen besproken omdat wethou-
ders De Kloet (Dorpsbelangen) 
en Boermans (D66) opeens 
veel haast hebben. Provincie 
Noord-Holland wil namelijk 
vanaf juli volgend jaar onze 
omgeving blijvend bescher-
men, waardoor grootschalig 
bouwen niet meer mogelijk is. 
Door het ontbreken van be-
nodigde infrastructuur zouden 
deze plannen van de provincie 
juist toegejuicht moeten wor-
den in plaats van tegengewerkt 
vindt De Lokale Partij.
Omdat haastige spoed ook 
nu niet goed is, is het belang-
rijk om uzelf goed te blijven 

informeren. Bijvoorbeeld door 
thuis mee te kijken met de 
commissievergadering van 23 
juni waarin het ‘Haalbaarheids-
onderzoek verkeersoplossing 
Kortenhoef’ besproken wordt 
en 24 juni het ‘commissievoor-
stel plan Zuidsingel fase 8 – uit-
gangspuntennotitie’. Als deze 
plannen doorgaan heeft dat 
een enorme impact op onze 
mooie omgeving en ook op de 
leefbaarheid in het hele dorp.
Heeft u vragen of wilt u via 
onze nieuwsbrief op de hoogte 
gehouden worden, stuur dan 
een bericht naar
info@delokalepartij.org

Frits den Hartog
Fractie Assistent De Lokale 
Partij

   

Hersenspinsels
Ingezonden brief

Artikel van Herman Stuijver 
over ‘t Laantje uitgeplozen. 
Ook ik ben blij en ik denk de 
spechten, eekhoorns en uilen 
ook.
Ik snap dat het belang voor de 
woningzoekenden zeer hoog 
is. Daarom had ik verwacht dat 
de raadsleden en het college 
met mondkapjes voor met Wij-
demeren Tours naar Haarlem 
waren gereden om bouwloca-
ties af te dwingen.
Binnen Loosdrecht zijn er vol-
doende om te bouwen. Ik denk 
aan Ter Sype en de bouwloca-
tie achter de brandweerkazer-
ne van Loosdrecht. Voor deze 
laatste zou ik het plan van de 
Erve Knorr projecteren. Met dit 
verschil geen koopflats, maar 

alleen sociale huurapparte-
menten en grondgebonden 
woningen van € 170.000. Geen 
ontwikkelingskosten, dus snel 
aan de gang. Het zal toch wel 
even duren, zodat boer Mur 
zijn maïs nog kan oogsten en 
Natuurmonumenten zijn socia-
le gezicht kan laten zien en de 
grond voor het bedrag die zij er 
voor betaald hebben, overdoen 
aan onze woningzoekenden.
En dan, het plan Torsing voor 
de gemeentewerf in Korten-
hoef. We hebben toch geen 
nieuw gemeentehuis nodig. De 
helft van de ambtenaren werkt 
thuis en over een jaar of vijf zijn 
we toch gefuseerd. Dus geen 
nieuw gemeentehuis, de schep 
in de grond en bouwen voor 

onze jongeren. Laten zij hun 
wensen kenbaar maken zodat 
er op maat gebouwd kan wor-
den. Ik droom wel vaker, maar 
wie weet.
Ik heb nog wel een hersen-
spinsel, waarom moet de prijs 
van een sociale woning van € 
170.000 naar € 215.000? Vol-
gens mij is dit alleen ‘sociaal’ 
voor de projectontwikkelaar 
en niet voor degenen die he-
laas wat minder te besteden 
hebben. Zou dat niet wenselij-
ker zijn dan de huursubsidie-
norm te verhogen naar €1000? 
(Lastig gaat de gemeente niet 
over). Ik hoop er een verklaring 
voor te lezen in de Nieuwsster.

Jan Pieneman
   

Driedimensionaal denken
Ingezonden brief

In veel vergelijkbare gevallen 
ontstaat de meeste verwarring 
in de discussies over het over 
het hoofd zien van het meest 
belangrijke criterium, namelijk 
dat het scheiden van verkeers-
stromen het allerbelangrijkste 
is voor nu en in de toekomst. 
Vaak haal je daardoor al de 
angel uit de problematiek. Zo 
kwam de extra tunnel in de 
Heinenoordtunnel pas tot stand 
toen fietsers, OV en agrarisch 

verkeer gescheiden werden 
van autoverkeer. Veiliger, be-
tere doorstroming voor juist die 
drie groepen weggebruikers. 
Ineens was er draagvlak. In Hil-
versum had de sluiting van de 
kleine spoorbomen op die wijze 
misschien ook voorkomen kun-
nen worden, door met name 
een tunneltje voor voetgangers 
en fietsen met aan beide zijden 
een lift in plaats van een gelei-
delijk aflopend tracé. Zo weinig 

mogelijk ruimtebeslag, nooit 
gesloten alleen even wachten 
op de volgende lift, geen last 
van liggende bekabeling. In 
Kopenhagen vaak met succes 
toegepast. Je moet alleen even 
driedimensionaal leren denken. 
Dat is misschien ook een kans-
hebber voor de Smidsbrug. In 
de krant wordt deze tunnel al 
de Smitstunnel genoemd.

Wim van Oudheusden, L’drecht

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

• 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

Diameter: 5cm Diameter: 4cm Diameter: 3cm
Stroke: 1mm

Diameter 5cm, Stroke: 1mm

Stroke: 0,8mm Stroke: 0,6mm Stroke: 0,4mm Stroke: 0,4mm
Diameter: 2cm Diameter: 1cm

Diapositief

Wij mogen open
Saltro gaat vanaf 15/06/2020
weer open in de NIEUWE locatie:

Sociaal Cultureel Centrum
Blijklaan 1
1394 KA Nederhorst den Berg

Elke dag van 09.30 – 10.00 uur.
U bent van harte welkom.
En wij hopen u spoedig te zien.

Onderzoeken
• Bloedafname
• Trombosedienst

Kijk voor de actuele informatie op
saltro.nl/locaties
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Eindelijk oplossing baggerprobleem nabij
Geen hinder voor recreatie

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Over het teveel aan bagger 
in de Loosdrechtse Plas-
sen wordt al heel lang ge-
sproken. Ook zijn er veel 
woorden aan gewijd in tal-
loze nota’s. Er was zelfs 
ooit een Verdiepingenplan 
om de bagger te bestrijden. 
Maar nu lijkt de oplossing 
nabij, in 2022 begint het 
baggeren van de Eerste tot 
en met de Vijfde plas en de 
Drecht.

De bevaarbaarheid is op som-
mige plekken ronduit slecht. 
Vooral langs de Veendijk klagen 
de bewoners steen en been, 
die kunnen nauwelijks wegva-
ren van hun steigers. Daarbij is 
het water troebel door zwevend 
slib en hebben waterplanten 
weinig kans om te overleven. 
Dat komt de waterkwaliteit niet 
ten goede. De aanpak van de 
bagger, zwevend slib en water-
planten is een van de grootste 
en duurste projecten van het 

Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen (± 30 miljoen). Er 
wordt ongeveer 125.000 kuub 
weggehaald. Dat kan worden 
uitgevoerd met kranen op een 
boot of door het weg te zuigen. 
Er wordt vooral gebaggerd aan 
de randen van de plassen en 
op de vaarroutes. De bagger 
gaat eerst naar een overslag-
locatie bij De Strook en van 
daaruit met leidingen naar een 
depot bij de Egelshoek. Daar 
zal op de weilanden een groot 
slibbekken verschijnen, dat 
langzaam maar zeker zal ind-
rogen. Deze werkzaamheden 
worden in 2021 voorbereid. 
Voor zowel de leidingen, het 
depot en overslaglocatie wordt 
één gezamenlijke omgevings-
vergunning aangevraagd bij 
de gemeente Hilversum die 
samenwerkt met Wijdemeren.

ER WORDT ONGE-
VEER 125.000 KUUB 

WEGGEHAALD

Bagger is een mix van algen, 
veen en planten. Je onder-

scheidt drie niveaus: zwevend 
slib, vloeibaar slib (dik water) 
en vast slib. Bij deze bagge-
raanpak gaat het om het vaste 
slib dat zich op ongeveer 2 me-
ter onder de waterspiegel be-
vindt. Daarnaast moet je maat-
regelen treffen om het zwevend 
slib in te perken. Zogenaamde 

luwtestructuren kunnen zor-
gen voor minder opwerveling. 
Dat kan door een ponton, een 
palenrij of rietstroken aan te 
leggen. Bij de aanpak van het 
baggeren moeten er goede 
afspraken worden gemaakt 
met de jachthavens en andere 
recreatiebedrijven. Het recreë-

ren, en dus ook de zeilwedstrij-
den, mogen niet worden gehin-
derd door de baggerschuiten.

De stuurgroep van het Ge-
biedsakkoord overweegt of 
gedeeltelijk baggeren op de 
Vuntusplas en Stille Plas ook 
haalbaar is.

Eensgezindheid over Kortenhoefsedijk
Door: Andrea Holst

KORTENHOEF
Op 10 juni presenteerde 
de gemeente Wijdemeren 
het definitief ontwerp voor 
de herinrichting van de 
Kortenhoefsedijk tussen 
de Vreelandseweg en de 
Kattebrug. Vanwege de Co-
vid-19 RIVM richtlijnen, om 
geen grote groepen men-
sen bij elkaar te brengen, 
moest het publiek worden 
beperkt tot alleen de leden 
van de klankbordgroep.

Het is een lang traject geweest 
om tot dit resultaat te komen. 
De eerste bijeenkomst tussen 
bewoners en gemeente was in 
december 2017. Hierna is een 
klankbordgroep samengesteld 
bestaande uit aanwonenden 
verspreid over de hele Korten-
hoefsedijk. Door een goede sa-
menwerking tussen de klank-
bordgroepleden, begeleid door 
de KNHM, kon er met eendui-
dige stem met de gemeente 
worden gesproken over wat de 
beste oplossing zou zijn om de 
verkeersveiligheidproblemen 

waar de Kortenhoefsedijk al 
jaren mee kampt te minimali-
seren.
De doelstellingen voor het ont-
werp die de klankbordgroep 
had geformuleerd waren: Vei-
ligheid met ruimte voor de 
fietsers, voetgangers en een 
profiel dat aansluit bij de om-
geving; Doorstroming geen 
belemmeringen die kunnen 
leiden tot extra opstoppingen 
en een duidelijke plaats voor 
het gemotoriseerde verkeer; 
Ruimtelijk karakter dat aansluit 
bij de omgeving, de doorkijkjes 
naar weilanden en water, groe-
ne bermen en versterking van 
het historische karakter.
Door de constructieve opstel-
ling van zowel gemeente als 

klankbordgroep kon een posi-
tief resultaat worden neerge-
zet. In het definitief ontwerp dat 
de gemeente nu heeft gepre-
senteerd zijn alle doelstellingen 
van de klankbordgroep mee-
genomen. Er komt een rijloper 
voor gemotoriseerd verkeer 
met fietssuggestiestroken aan 
de zijkanten. Daarnaast komen 
er attentievlakken op plaatsen 
waar vaak voetgangers over-
steken zoals bij het Oppad en 
de kerk. De Kortenhoefsedijk 
zal worden ingericht met zo-
wel een 50 als een 30km/uur 
gedeelte. De gemeente zet de 
komende weken de puntjes op 
de i en start in december met 
herinrichting van dit gedeelte 
van de Kortenhoefsedijk.

Te snel varen, 
weinig boetes
ingezonden brief

In dit blad van 27 mei las ik 
met instemming het bericht 
dat er (tenminste op Hemel-
vaart) grootschalig gecontro-
leerd is op plassen en rivie-
ren. Ik was echter geschokt 
hoe weinig boetes er zijn uit-
gedeeld. Er waren 30 waar-
schuwingen voor te snel va-
ren en maar 3 boetes. Dat wil 
zeggen dat 90% van de snel-
vaarders gewoon vrijuit ging. 
Dat is onaanvaardbaar veel.

Het bevestigt bij snelvaarders 
bovendien de heersende op-
vatting dat de pakkans op het 
water bijzonder klein is. Ook 
is het meten met twee maten. 
Als je met de auto een paar 
kilometer te hard rijdt, loop 
je al kans op een boete. Je 
krijgt nooit een waarschuwing 
of je misschien wat minder 
hard wilt rijden. Waarom dit 
verschil? Ik woon zelf aan de 
Vecht. Daar wordt geregeld 

met grote borden aangege-
ven wat de maximum snelheid 
is. (bij mij 6 km. p.u.). Van de 
boten die hier voorbij komen 
vaart bijna 75% te hard. Met 
zo’n slap boetebeleid zal het 
te snel varen echt niet ver-
dwijnen met alle gevolgen van 
dien zoals oeverbeschadiging 
en verstoring van watervogel-
nesten.

Het is heel fijn dat er gebie-
den zijn waar geen motorbo-
ten mogen komen. Een vera-
deming voor kanoërs, roeiers 
en zeilers. Het is aangegeven 
waar zo’n gebied begint. Ie-
mand die zo’n verbod aan zijn 
laars lapt, verstoort de natuur 
en verpest het genoegen van 
de rustzoekers. Het is toch 
absurd dat zo iemand alleen 
maar een waarschuwing 
krijgt. Of zie ik dat fout?

Jan J. Wester
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Hollandse Nieuwe bij Hilvis

K’HOEF/L’DRECHT
Het is zover. Op 12 juni 
begon de verkoop van de 
Hollandse Nieuwe haring 
2020. Een spannende en 
drukke tijd voor de vis-
specialisten in Nederland. 
Zo ook voor Vishandel Hil-
vis, die iedere dinsdag en 
vrijdag in Kortenhoef en 
Loosdrecht te vinden is. 
Eigenaar Martijn de Graaf 
vertelt over het haringpro-

ces en heeft de topharing 
gevonden.

“De Hollandse Nieuwe Ha-
ring die wij hebben gevonden 
is van echte topkwaliteit. Zij 
heeft nu al het vetpercentage 
van 20%, en dat terwijl de eer-
ste Hollandse Nieuwe Haring 
vaak begint op 16%. Dit komt 
door het extreem mooie voor-
jaar die we hebben gehad”, 
vertelt De Graaf enthousiast. 

In zes weken wordt de hele 
oogst Hollandse Nieuwe Ha-
ring opgevist, verwerkt en op-
geslagen in grote vrieshuizen. 
Dit betekent dat na de eerste 
week er steeds weer nieuwe 
partijen haring wordt opgevist, 
die langer gezwommen heb-
ben en die vetter kunnen zijn 
dan de allereerste. Dit houdt 
dus in dat de consument de 
tweede of derde week van de 
Hollandse Nieuwe Haring een 
nog lekkerdere haring kunnen 
kopen.

Martijn de Graaf gaat zelf naar 
Denemarken om zijn haring 
direct te keuren en te kopen. 
“Haring zelf keuren en kopen 
is een must als visspecialist. 
Er zijn vishandelaren die zelf 
geen haring lusten, ik kan dan 
niet begrijpen hoe je dan goe-
de haring kunt kopen. Wij zijn 
zelf naar Denemarken gegaan 
om het proces, het kaken, 
spoelen en invriezen, te bekij-
ken zodat het naar onze wens 
was.”

Visspecialist Hilvis staat in 
Kortenhoef en Loosdrecht op 
de volgende dagen: Dinsdag 
van 9:00 tot 18:00 uur in Kor-
tenhoef op de Curtevenneweg 
bij de Jumbo; Vrijdag van 9:00 
tot 18:00 uur in Kortenhoef op 
de Curtevenneweg bij de Jum-
bo; Vrijdag van 9:00 tot 18:00 
uur in Loosdrecht op het Lin-
deplein

   

Ingezonden brief
Geen bebouwing Ankeveensepad

NEDERHORST DEN BERG
24 juni as. is er een cruci-
ale commissiebespreking 
van ruimte & economie 
over de bebouwing aan het 
Ankeveensepad. In dit ge-
val is er vooralsnog beslo-
ten dat de besluitvorming 
over wel of niet bebouwen 
zal plaatsvinden zonder 
inspraak toe te staan van 
mede- of tegenstanders. 
De reden zou zijn dat er 
geen nieuwe argumenten 
aanwezig zijn om dit toe te 
staan. Of dit zo is, is zeer 
twijfelachtig.

Hier niet verder op voortbor-
durend wil ik graag toch nog 
de nadruk leggen op het be-

houd van de originele staat 
van het Ankeveense pad. Het 
gebruik als wandelpad is on-
verminderd groot en bebou-
wing aan de ‘kerkkant” van het 
Ankeveense pad zal zorgen 
voor veel verkeersdrukte en 
overlast. Hoge panden die ge-
bouwd worden op een ‘postze-
gel’ aan ruimte onttrekken het 
beeld van de kerk en sloten 
worden gedempt waardoor de 
waterloop onder druk staat.

Of je nu kerkganger bent of 
liefhebber van kerkarchitec-
tuur doet niet ter zake (beide 
ben ik niet), maar de omge-
ving zodanig wijzigen door de 
kerk aan het landschapsbeeld 
te onttrekken vanaf het Anke-

veense pad dat moet je niet 
willen. Zodra je het Spiegel-
huys passeert loop je de na-
tuur in, hoort de vogels fluiten 
en loopt langs een brede sloot 
aan de linkerkant. Toegege-
ven de sloot is op dit moment 
slecht zichtbaar door over-
woekering, maar 2 maanden 
geleden goed zichtbaar en zal 
natuurlijk netjes onderhouden 
moeten worden. In dat geval 
geniet je niet alleen van de 
schapen aan de rechterzijde 
maar ook van de eenden aan 
de linkerkant in de sloot (en 
vorig jaar zelfs van een schild-
pad !). Laten we dit zo houden.

Eric Neuteboom

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

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

 
Linnerie

ANNELIES
BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

WINKEL   
RADING 46 A  
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68 
  
SLAAP EXPERIENCE LOODS
(OPEN OP AFSPRAAK) 
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Vaderdagtaart
met aardbeien

€ 9,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Veilig BOA zijn in de dorpen
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN  
Ook in de zes dorpen van 
Wijdemeren hebben BOA’s 
Alex Buitenhuis, Joery 
Witte, Erdal Egirgen het 
drukker dan ooit. Door de 
regels rond het coronavi-
rus zijn ze nauw betrokken 
bij de handhaving. Vertelt 
Buitengewoon Opspo-
ringsambtenaar Alex Bui-
tenhuis in een gesprek. 
Hij wordt vergezeld door 
Justin Burgers, die tot 
eind augustus stage loopt 
in Wijdemeren. Ook burge-
meester Crys Larson, ver-
antwoordelijk voor de vei-
ligheid, is aangeschoven.

“Ja, we zijn actiever dan ooit”, 
opent Alex Buitenhuis. “Door-
dat het zomerseizoen aan-
breekt en ook de coronaregels 
versoepeld worden, moeten 
we op veel locaties aanwezig 
zijn. Soms op verzoek, vaak 
maken we een vaste ronde.” 
De BOA’s zijn uiteraard ook te 
vinden op de stranden van De 
Zuwe, Vuntus, De Strook en 

langs de Spiegelplas. Daar-
naast hebben ze veel contact 
met horecaondernemers over 
terrassen en andere maatre-
gelen.

Ook in Wijdemeren hebben de 
toezichthouders en BOA’s wel 
eens last van mensen die over 
de schreef gaan. Burgemees-
ter Larson: “Nare uitschieters, 
maar het gebeurt helaas wel. 
Dan worden ze onheus be-
jegend. Dat is voor hen niet 
prettig en ik vind het ook onac-
ceptabel.” Alex kan het geluk-
kig makkelijk van zich af laten 
glijden: “Er wordt inderdaad 
weleens gescholden, maar 
we zijn getraind om daar goed 
mee om te gaan. En ik probeer 
het nooit persoonlijk op te vat-
ten”.

Hulpmiddelen
Het gebruik van een bodycam 
zouden de BOA’s wel handig 
vinden, dan kun je je handelin-
gen achteraf eens rustig bekij-
ken. Burgemeester Larson vult 
aan dat zij zoiets kan beslui-
ten, maar ze is nog niet zover. 
Dat geldt ook voor de wapen-

stok. Zowel Alex als Justin zijn 
getraind in het hanteren van 
dit verdedigingsmiddel, maar 
directe noodzaak voelen ze 
niet. In Wijdemeren zijn er wei-
nig boetes uitgedeeld. Ook dat 
past in het kader van regiona-
le afspraken, zegt Crys Lars-
on. “Alleen bij herhaling, eerst 
volgt een waarschuwing.” Alex 
Buitenhuis voegt eraan toe, 
dat binnen de Noodverorde-

ning Covid-19 overtredingen 
worden gezien als een mis-
drijf. M.a.w. je moet niet te snel 
een proces-verbaal opmaken.

Over het algemeen heeft Alex 
Buitenhuis na 6 jaar Wijdeme-
ren het gevoel dat zijn inzet 
wordt gewaardeerd. “Als je je 
werk gepassioneerd doet, dan 
krijg je daarvoor respect terug. 
De mensen kennen mij en dat 

levert vaak goede gesprekken 
op.” Dat was ook de ervaring 
van de burgemeester die op 
de zaterdag voor Pinksteren 
een dagje BOA Erdal Egirgen 
overal in de dorpen vergezel-
de. ”Het was een hele leuke 
dag. Ik was verrast door de po-
sitieve sfeer, dat onze BOA’s 
bekend staan als behulpzaam. 
Dat is prettig voor mij als hoe-
der van de veiligheid.”

 Foto: Justin Burgers en Alex Buitenhuis (rechts)

Drie integrale controles
REGIO   
In de strijd tegen ondermij-
nende criminaliteit vond 
vrijdagmiddag 12 juni een 
integrale controle plaats 
van een agrarisch pand in 
Loosdrecht. In samenhang 
hiermee vonden op het 
zelfde moment ook con-
troles plaats bij twee auto-
bedrijven in Hilversum en 
Hollandsche Rading. 

Bij de onderzochte panden zijn 
diverse misstanden geconsta-
teerd op het terrein van onder 
andere milieu, brandveiligheid, 
technische installaties en het 
bestemmingsplan. Ook is bij 
een van de bedrijven de ad-
ministratie meegenomen voor 
nader onderzoek.

Bij deze regio overstijgende 
actie werken de gemeenten 
Hilversum, De Bilt, Wijdeme-
ren, het Openbaar Ministerie, 
de politie, de brandweer en de 
energiebedrijven nauw samen. 
Aanleiding voor de controle 
vormde onduidelijke bedrijfs-
voering bij de panden en het 

vermoeden van strafbare fei-
ten en/of overtredingen op ge-
bied van bestuurlijke zaken. Bij 
de controle in de drie panden 
is onder andere gekeken naar 
het gebruik van het pand in 
relatie tot de bepalingen in het 
bestemmingsplan, naleving 
van de milieuvoorschriften, de 
bedrijfsvoorraad, de brandvei-
ligheid, de bouwkundige toe-
stand, het gebruik van elektri-
citeit en verdachte activiteiten.
Unieke samenwerking
Deze grote, integrale en gelijk-
tijdige bestuursrechtelijke con-
trole is uniek te noemen. Door 
samen te werken treden de or-
ganisaties als één overheid op. 
Hierdoor is het mogelijk gelijk-
tijdig bestuurlijke maatregelen, 
strafrecht, toezicht, preventie 
en andere maatregelen effec-
tief in te zetten om criminele 
activiteiten te stoppen. Burge-
meester Larson: “Bij deze actie 
hebben we samen met onze 
samenwerkingspartners één 
sterke regio-overschrijdende 
veiligheidscoalitie gevormd. 
Waar voor de ene gemeente 
de focus ligt op autobedrijven, 

ligt dit voor Wijdemeren juist 
op het buitengebied. Wat er 
gebeurt in het minder toegan-
kelijke buitengebied of in ‘leeg-
staande’ gebouwen, is niet 
altijd even zichtbaar voor de 
overheid. Dat maakt het een 
interessant terrein voor de mis-
daad. We hebben de diverse 
signalen gebundeld en daarop 
een controle georganiseerd.”
Autobedrijven
Criminelen kunnen autobedrij-
ven gebruiken voor onder an-

dere het witwassen van geld, 
het verhandelen van gestolen 
auto-onderdelen en het inbou-
wen van verborgen ruimtes 
in auto’s om geld, wapens of 
verdovende middelen te ver-
voeren. Garages dienen soms 
als ontmoetingsplaats voor 
criminelen en er kunnen drugs 
geproduceerd worden. Daar-
naast komt het voor dat auto-
bedrijven voertuigen verhuren 
aan (drugs) criminelen.
Ondermijnende criminaliteit

We spreken van ondermijning 
als criminele organisaties mis-
bruik maken van personen, 
organisaties en structuren om 
hun activiteiten te kunnen uit-
voeren. Het tegengaan van on-
dermijning kan de overheid niet 
alleen. Inwoners kunnen sig-
nalen melden bij de gemeente, 
de politie via telefoonnummer 
0900-8844 of via www.politie.
nl/aangifte-of-melding-doen of 
via Meld Misdaad Anoniem op 
0800-7000.
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In Memoriam
Hannie van den Bovenkamp

Vorige week heeft de Flora-
liavereniging afscheid moeten 
nemen van haar geliefde voor-
zitter Hannie van den Boven-
kamp. Hannie was al geruime 
tijd ziek maar bleef al die tijd 
strijdbaar. Op de achtergrond 
bleef ze tot op het laatst haar 
Floraliavereniging volgen. Wat 
vond ze het jammer dat het 
niet meer ging om bij de plan-
tenuitreiking te kunnen zijn.

Ruim 25 jaar was Hannie be-
stuurslid van de vereniging 
en toen zij zo’n 20 jaar gele-
den het voorzitterschap op 
haar wilde nemen sprak haar 
voorganger de niet zo vleien-
de woorden uit dat een vrouw 
geen goede voorzitter kon 
worden. Dat maakte haar mis-
schien juist wel tot een fantas-
tische voorzitter! Zij was het 
die vond dat de allerjongsten 
betrokken moesten worden bij 
de vereniging en op haar ma-
nier wist ze inderdaad de jon-
geren te binden.

Steeds meer kinderen wis-
ten de weg te vinden naar de 
wedstrijd van de Floralia en de 
prijsuitreikingen werden meer 
en meer een feestje op zich! 
Hannie was niet iemand van 
de grote woorden en lange 
speeches en vond de prijsuit-
reiking voor de allerkleinsten 
misschien wel het leukste van 
de avond. Het hele jaar was 
ze bezig om leuke prijsjes te 
organiseren, want heb je de 
jeugd, dan heb je de toekomst!

Voor de volwassenen bestaat 
er een speciale wisseltrofee 
voor de mooiste plant van de 
tentoonstelling. Voor de jeugd 

bestaat deze vanaf dit jaar: de 
Tante Hannietrofee. Een eer-
betoon aan een voorzitter die 
wel degelijk een goede voor-
zitter werd… Gelukkig heeft 
Hannie de trofee kort voor 
haar overlijden nog gezien.

In 2005/2006 oefende Robert 
Long in de Dobber. Hij snap-
te er niks van dat de zaal op 
enig moment volstond met de 
mooiste planten uit Kortenhoef 
en omgeving. Na een uitleg 
van Hannie was het vanaf dat 
moment als hij haar zag: “Dag 
lief plantenvrouwtje!” mooiere 
afscheidswoorden zijn er ei-
genlijk niet…..

Rectificatie
Niet Jan, maar Jos Kea is het 
nieuwe commissielid Bestuur 
en Middelen van de VVD. Ex-
cuus voor deze naamsverwis-
seling. (H.St.)

Foto: Chiel van Diest fotogra-
fie

Met moed gestreden, met al haar levenslust en 
wilskracht heeft ze deze strijd niet kunnen winnen. 

Na alle jaren die wij met haar mochten beleven 
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten 

nemen van mijn lieve vrouw en onze 
zorgzame (schoon)moeder

Johanna Wilhelmina 
van den Bovenkamp - de Groot

- Hannie -
* Hilversum,  † ’s-Graveland, 
17 november 1961  10 juni 2020

Joop van den Bovenkamp
Youri & Carlijn
Bjorn & Naomi
Nero & Joep 

Hannie is in besloten kring 
begraven op Begraafplaats Berestein, 

Beresteinseweg 33 in ‘s-Graveland. 

Onze dank voor de goede zorgen gaat 
uit naar huisartsenpraktijk Siebeling & Suijker. 

Loodijk 17, 1243 JB  ‘s-Graveland

Met groot verdriet hebben wij afscheid moeten nemen van Madelon.
Een lievere, betere vrouw en moeder hadden wij ons niet kunnen wensen.

Haar liefde, genegenheid, moed en doorzettingsvermogen zijn
bewonderingswaardig en zullen voor ons altijd een voorbeeld zijn.

Madelon Bos
 13-12-1957   8-6-2020

Cees
Ilona & Sophie

Lisanne & Frank

Correspondentieadres:
Eilandseweg 32-217
1394 JG Nederhorst den berg

De begrafenis heeft op 15 juni 2020 in besloten kring plaatsgevonden

FAMILIEBERICHTEN
www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus

0626252434

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

035-6566623

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Cito Transport: Lev: zand, grond, 
grind, ook in bigbags leverbaar. 

Gemalen veengrond, menggranu-
laat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

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

035 - 656 0235

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

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

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

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

keuken kantoor toilet 
krachtstroom vanaf 1350

0294-252090

Counselor in opleiding
Doet graag ervaring op!

Problemen of stress?
Sta je open voor gesprek?

Ursula.Hopman@outlook.com

Vind je het leuk om ons te
komen helpen?

Werk je graag met mensen
en vindt je gezondheid en

bewegen belangrijk?
Wij zijn op zoek naar een

enthousiast iemand om klanten
te begeleiden, die gebruik maken

van onze bewegingsbanken.
Bel voor een afspraak met Marja.

06-20697712
Slender You studio kortenhoef
Dé andere manier van bewegen

Huisdier vermist of gevonden? 
AMIVEDI HELPT. Zoek of meld 

aan bij:  www.amivedi.nl

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

Opgave van een Wijdemeertje 
kunt u on-line doen via
www.weekbladwijdemeren.nl, 
inclusief de betaling daarvan. 
Aanleveren tot maandag 10.00 
uur voor verschijning. Het tarief 
is € 2,65 per gedrukte regel



Kleine
bespaarmaatregelen

Wijdemeren
informeren

Mondkapje = restafval

Gebruikt u bij het boodschappen doen of als 

u met het openbaar vervoer reist weleens 

een mondkapje of latex handschoenen? 

Gooi ze na gebruik bij het restafval; dus niet 

in de PMD-container en zeker niet op straat. 

Bedankt! 

>   Testen op corona
Iedereen met milde klachten die mogelijk 

duiden op het coronavirus kan sinds

1 juni een afspraak maken om zich te 

laten testen bij de GGD. Heeft u klachten 

zoals hoesten, verkoudheid of koorts? 

Dan kunt u de landelijke afsprakenlijn 

0800 1202 bellen om een afspraak te

maken voor een test. Het telefoonnum-

mer is zeven dagen per week vanaf 8.00 

tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak 

te maken bij een testlocatie in de buurt.

>   Wie verdient een kaart?
Ondanks de versoepeling van de corona-

maatregelen, maakt u zich misschien 

nog steeds zorgen over familie, vrienden 

en anderen in uw directe omgeving. Wie 

kan er een hart onder de riem gebruiken? 

De burgemeester en wethouders sturen 

graag een persoonlijke kaart! Wat uw 

verhaal ook is: laat ons weten waarom hij, 

zij of u een kaartje verdient en mail naam, 

adres, postcode en woonplaats naar 

communicatie@wijdemeren.nl.

We gaan zorgvuldig om met de adres-

gegevens en gebruiken deze niet voor 

andere doeleinden.

>   Meldpunt discriminatie
Bent u gediscrimineerd of bent u er ge-

tuige van? Meld het dan bij het Meldpunt 

Discriminatie Gooi en Vechttreek. Zij 

nemen uw melding in behandeling en 

zoeken samen met u naar een oplossing. 

Melden is altijd zinvol. Dit maakt het mo-

gelijk om inzicht te krijgen waar, hoe vaak 

en in welke vorm discriminatie voorkomt 

in de regio. Melden kan via

discriminatie@versawelzijn.nl of via 

telefoonnummer (035) 68 30 154. Zie ook 

www.meldpuntdiscriminatiegv.nl. 

>   #hiermoetjezijn
Laat uw paspoort maar thuis! Waarom zou 

u ver weg gaan als we álles in huis hebben 

voor een onvergetelijke en onverwachte 

ontdekkingstocht in eigen land. Wilt u 

helpen ons prachtige gebied op de kaart 

te zetten bij toeristen in Nederland? Deel 

de mooiste plekken in onze gemeente op 

social media en gebruik #hiermoetjezijn 

en #mooiWijdemeren. Zelf op zoek naar 

een mooie recreatieplek in Nederland? 

Zoek dan eens op #hiermoetjezijn voor 

verrassende ideeën in eigen land. 

Officiële
bekendmakingen

Een hennepkwekerij midden in het
Loosdrechts Plassengebied, het wit-
wassen van geld, een xtclab in een
leegstaand bedrijfspand.Voorbeelden 
van ‘onzichtbare’ criminaliteit die in 
uw omgeving helaas voorkomen. De 
gemeente werkt samen met andere 
gemeenten, de politie, de brand-
weer het Openbaar Ministerie en de 
Belastingdienst om als één overheid  
te strijden tegen deze ondermijnende 
criminaliteit. Ook uw hulp is hierbij 
nodig.

Wijdemeren heeft een enorm buitengebied. 

Wat daar gebeurt is niet altijd even goed 

zichtbaar. Dat maakt het een interessant 

terrein voor de misdaad. Zo zien we on-

dermeer dat, door teruglopende landbouw, 

boeren te goeder trouw hun percelen 

verhuren. Criminelen kunnen hiervan 

gebruikmaken. Ook zijn er veel recreatie-

parken waar mensen tijdelijk wonen en die 

soms ook een toevluchtsoord zijn voor 

criminelen.

Aanpak
Onze medewerkers zijn getraind op het 

signaleren van criminele activiteiten, ze 

houden toezicht en treden op als zaken 

niet in de haak zijn. Ook zijn er regelmatig 

integrale controles waarbij gemeenten 

en politie samenwerken en verschillende 

signalen bundelen. Ook u kunt helpen als u 

een niet-pluis gevoel hebt. Denk bijvoor-

beeld aan de specifieke geur die hennep-

kwekerijen en drugslabs kunnen afgeven, 

onbekende en verdachte voertuigen op 

een erf, het laden en lossen door wagens 

die opvallend dicht tegen een schuur aan 

geparkeerd zijn en activiteiten die voorna-

melijk in de avond of nacht plaatsvinden.

Meld Misdaad Anoniem
Zaken die niet kloppen kunt u geheel anoniem 

melden bij Meld Misdaad Anoniem op

0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Meld Misdaad Anoniem is een onafhanke-

lijke, landelijke organisatie. Het is dus geen 

onderdeel van de politie. Natuurlijk kunt u 

zaken ook melden bij de politie via tele-

foonnummer 0900-8844 of via

www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.

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

  Samen tegen ‘onzichtbare’ criminaliteit 

#mooiWijdemeren
@fredvandrunen 

Zoekt u een veilige sportactiviteit 
voor u of uw kind? Er worden lang-
zamerhand weer sportactiviteiten 
opgestart waarbij rekening wordt 
gehouden met de huidige RIVM-
richtlijnen. 

Zo bieden verenigingen nieuwe of gratis 

activiteiten aan, of hebben ze activiteiten 

naar buiten verplaatst zodat ze kunnen 

voldoen aan alle coronarichtlijnen.

Veiligsporten.nu
Het platform www.veiligsporten.nu geeft 

een overzicht van die sport- en beweegac-

tiviteiten voor onder andere de gemeente 

Wijdemeren. Het aanbod op dit platform 

groeit nog dagelijks. Bent u  geen lid van 

een vereniging? Ook dan is dit een kans om 

weer in beweging te komen en kennis te 

maken met een nieuwe tak van sport.

Team Sportservice
Team Sportservice ‘t Gooi en gemeente 

Wijdemeren spannen zich gezamenlijk in 

om de opstart van sportactiviteiten zo goed 

en veilig mogelijk te laten verlopen. Heeft 

u vragen? Neem dan contact op met Robin 

van der Vliet via

rvandervliet@teamsportservice.nl of kijk op 

www.teamsportservice.nl/gooi voor alle 

sportaanbieders in de gemeente Wijdemeren.

Veilig sporten volgens de richtlijnen



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- De Boomgaard 28: plaatsen keerwanden en 

   gedeeltelijk overkappen stortvakken (03.06.20)

- Kininelaantje 1: kappen elf bomen (29.05.20)

- Noordereinde 93: vervangen kozijnen (RM) 

   (09.06.20)

- Zuidereinde 43: aanbrengen isolatie zolder-

   vloer en onderhuis (RM) (28.05.20)

Kortenhoef
- Kalkakker 8: vervangen voordeur en bijhorend

   kozijn (04.06.20)

- Kerklaan 70: maken uitbouw aan achtergevel 

   (05.06.20)

Loosdrecht
- Beukenlaan 16: plaatsen dakopbouw (09.06.20)

- Golfslag 5, 7, 15, 17, 19, 23 en 26: plaatsen 

   zonwering (03.06.20)

- Larixlaan 8: plaatsen dakkapel (03.06.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 232: bouwen

   botenhuis (05.06.20)

- Tjalk 68: uitbreiden woning (08.06.20)

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 7a: plaatsen dakkapel (05.06.20)

- Nieuw Walden 39: plaatsen dakopbouw 

   (29.05.20)

- naast Slotlaan 21 en 22: maken toegangsweg 

   (28.05.20)

- Voorstraat 33: kappen boom (01.06.20)

- Wilgenlaan 4: uitbreiden woning (05.06.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 

14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Cannenburgerweg 65: bouwen bedrijfs-

   gebouw (10.06.20)

Breukeleveen
- Herenweg 42: bouwen tijdelijke woning 

   (29.05.20)

’s-Graveland
- Ankeveensepad 1: maken uitweg (05.06.20)

- tegenover Noordereinde 203 en 231: kappen 

   twee bomen (29.05.20)

Kortenhoef
- C. Vreedenburghgaarde 24: plaatsen kozijn 

   (29.05.20)

- Emmaweg 27: uitbreiden woning (29.05.20)

- Hoflaan 16: plaatsen dakopbouw (08.06.20)

- Huijbert van Schadijkckln 19: plaatsen dak-

   kapel (08.06.20)

- Lepelaarlaan 28: plaatsen dakkaper (08.06.20)

Loosdrecht
- Carl Heinrich Knorrlaan 73: plaatsen 

   overkapping (29.05.20)

- Eikenlaan 34: plaatsen dakkapel en erker 

   (29.05.20)

- Lindelaan 38: plaatsen erker en dakkappellen 

   en vervangen vloer (08.06.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 230a: plaatsen

   berging (05.06.20)

- Oude Molenmeent 10: legaliseren meterkast 

Wijdemeren
informeren
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Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Sinds maandag 15 juni is het weer 
mogelijk om op vakantie te gaan 
naar andere landen binnen de EU/
Schengenzone. Wat moet u weten 
als u buiten Nederland op vakantie 
wilt?

Het reisadvies voor veel landen binnen 

de EU/Schengenzone is aangepast van 

oranje (vakantiereizen afgeraden) naar geel 

(vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). 

Het reisadvies blijft oranje als een land het 

coronavirus nog niet voldoende onder 

controle heeft, nog geen Nederlandse 

toeristen verwelkomt of quarantaine oplegt 

bij aankomst. 

Reisadvies
Bent u van plan om op reis te gaan, infor-

meer vooraf naar de maatregelen in het 

land van bestemming. Download daarnaast 

de reisapp van buitenlandse zaken en zet 

de pushberichten aan. Houd tijdens uw va-

kantie het reisadvies in de gaten. En bekijk, 

voor u vertrekt, of u verzekerd bent voor 

repatriëring.

Veranderende situatie
De situatie rond het coronavirus kan elk 

moment veranderen. Bij een nieuwe uit-

braak kunnen landen strenge maatregelen 

nemen, zoals het afsluiten van  gebieden 

en het sluiten van grenzen. Dat kan heel 

snel gaan. Het is uw eigen verantwoorde-

lijkheid of u dit risico wil nemen.

Toch op reis naar het buitenland? Dit moet u weten

Een douchebespaarkop, tochtstrips, 
LEDlampen of een standbykiller; 
allemaal kleine energiebesparende 
maatregelen die gezamenlijk een 
groot verschil kunnen maken. Doe 
ook mee met  de actie van de ener-
giecoöperatie Wijdemeren en ont-
vang een cadeaubon van 35 euro.

Op 1 juni is de energiecoöperatie Wijdem-

eren gestart met de actie kleine bespaar-

maatregelen. Doet u een aanvraag voor 

een (gratis) energiecoachgesprek, dan ont-

vangt u een cadeaubon van 35 euro voor 

kleine bespaarmaatregelen naar keuze. Ook 

krijgt u een handig overzicht met tips voor 

energiebesparende maatregelen.

Onderzoek energieverbruik
Wilt u nog een stap extra zetten? Dan is het 

inregelen van de verwarming of het onder-

zoeken van uw energieverbruik interessant. 

Via de energiecoach kunt u een inregelkit 

voor de centrale verwarming lenen of een 

energieverbruiksmeter. 

Coronamaatregelen
Maak dus een afspraak met een ener-

giecoach en bespreek de mogelijkheden 

van kleine bespaarmaatregelen tot een 

energiebesparingsplan voor uw hele huis; 

alles is mogelijk. Ook adviseren de coaches 

u graag over de beschikbare en verhoogde 

subsidies voor woningisolatie. Uiteraard 

worden bij de energiecoachgesprekken 

de coronamaatregelen in acht genomen. 

Ook is het mogelijk om telefonisch advies 

te krijgen. Kijk voor meer informatie en het 

aanmelden op www.ecwijdemeren.nl. 

Regeling Reductie Energiegebruik
De gemeente heeft vanuit de Regeling 

Reductie Energiegebruik (RRE) een subsidie 

van 90.000 euro gekregen om energiebe-

sparingsacties op te zetten en daarmee de 

energiekosten van huiseigenaren te verla-

gen. Deze actie is hier onderdeel van. De 

energiecoöperatie Wijdemeren organiseert 

de verschillende acties. De energiecoöpe-

ratie werkt met en voor bewoners via een 

lidmaatschap van 12 euro per jaar. Het lid-

maatschap krijgt u één jaar (2020) cadeau.

Kleine bespaarmaatregelen cadeau bij een energiecoachgesprek



   (cvz-kast) (05.06.20)

- St. Annepad 19: plaatsen dakkapel (10.06.20)

Nederhorst den Berg
- Kooikerboog 4: uitbreiden woning (29.05.20)

- Machineweg 23a: bouwen bedrijfswoning en 

   maken uitrit (05.06.20)

- Middenweg 35a: bouwen woning (29.05.20)

- voorzijde Voorstraat 33: kappen boom 

   (03.06.20)

- Wilgenlaan 2: plaatsen schuur (29.05.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn
 
Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 91: bouwen woning (29.05.20)

>  Ontwerpbeschikking

Loosdrecht
- Laan van Eikenrode 51: brandveilig gebruiken 

   lagere school en kinderdagverblijf (05.06.20)

Voor het indienen van een zienswijze: zie kader

>  Ontwerpbestemmingsplan 
Eilandseweg 2 in Nederhorst 
den Berg 

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp-

bestemmingsplan Eilandseweg 2 in 

Nederhorst den Berg ter inzage wordt gelegd.

Het plan
Door de eigenaar van het perceel Eilandseweg 

2 in Nederhorst den Berg wordt gevraagd om 

de bestemming van zijn woning te wijzigen 

van bedrijfswoning naar burgerwoning.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, met bijbeho-

rende stukken, ligt vanaf 18 juni 2020 gedu-

rende een termijn van zes weken ter inzage. 

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho-

rende stukken kan worden ingezien op

www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BP8600Eilweg22020-on00). 

In verband met de maatregelen rond het

coronavirus kan het bestemmingsplan niet 

worden ingezien op het gemeentehuis. 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestem-

mingsplan naar voren brengen. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan de 

raad van de gemeente Wijdemeren, postbus 

190, 1230 AD Loosdrecht. Voor het mondeling 

naar voren brengen van een zienswijze of het 

inwinnen van informatie kan eveneens contact 

op worden genomen met de administratie van 

het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Om te zijner tijd over het vast te stellen be-

stemmingsplan beroep te kunnen instellen bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State dient over het ontwerpbestem-

mingsplan een zienswijze te zijn ingediend bij 

de gemeenteraad.

>  Verkeersbesluiten

Wijdemeren

Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeerplaat-

sen voor het opladen van elektrische voertui-

gen op elf locaties in Wijdemeren

1.  Ankeveen

     2 langsparkeervakken Herenweg

2. ’s-Graveland

     Noordereinde tegenover huisnr. 45

3. ’s-Graveland

     Zuidereinde tegenover huisnr. 190

4.  Kortenhoef

     Dodaarslaan (parkeerterrein Dodaarslaan/

     Hoflaan)

5.  Kortenhoef

     Hazenest (parkeerterrein sporthal De Fuik)

6.  Loosdrecht

     Dirk Smorenberglaan hoek appartementen-

     complex

7.  Loosdrecht

     Rading tegenover Rading 162

8.  Loosdrecht

     Rembrandtlaan t.h.v. plantsoen Van Ostadelaan

9.  Nederhorst den Berg

     parkeerterrein Blijklaan 

10.Nederhorst den Berg – G. Hendrik     

     Breitnerlaan naast huisnr. 23

11.Nederhorst den Berg – parkeerterrein 

     Voorstraat hoek Brilhoek;

U kunt het verkeersbesluit inzien op

www.officielebekendmakingen.nl.

Belanghebbenden kunnen gedurende zes 

weken na publicatiedatum in de Staatscourant 

een bezwaarschrift indienen bij burgemeester 

en wethouders. 

>  Verleende vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten

 Ankeveen
- parkeerterrein naast de RK kerk, Drive-in-

   bioscoop, 12 september 2020 (05.06.20)

Kortenhoef
- Gymnastiekvereniging Odis, parkeerterrein 

   Zuidsingel 54, ontheffing geluidhinder in de

   openlucht, donderdagmiddag 17.00 uur 

   tot 19.00 uur zolang de landelijk beperkende 

   maatregelen gelden (05.06.20)

- Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., Dodaarslaan 

   t.h.v. 57, plaatsen toilet tijdens schilderwerk-

   zaamheden, 8 t/m 26 juni 2020 (05.06.20)

Loosdrecht
- Cafetaria de Schakel, Nieuw- Loosdrechtse-

   dijk 26, uitbreiding terras zolang de landelijk 

   beperkende maatregelen gelden (12.06.20)

Nederhorst den Berg
- Café Die 2, Vreelandseweg 42, uitbreiding 

   terras zolang de landelijk beperkende maa-

   tregelen gelden (05.06.20)

- Het Spieghelhuys, op het plein tegenover 

   Dammerweg 3, uitbreiding terras zolang de

   landelijk beperkende maatregelen gelden 

   (05.06.20) 

- Wits Amsterdam B.V., Ankeveensepad 1, 

   plaatsen van een bouwkeet, hoogwerker en 

   een toiletunit ivm schilderwerkzaamheden,

   8 juni t/m 10 juli 2020 (05.06.20)

- SportLokaal Nederhorst B.V., ontheffing 

   geluidhinder in de openlucht, zaterdag 

   20 juni 2020 van 11.00 tot 14.00 uur (12.06.20)

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 bezwaar-

schrift indienen bij degene die het besluit 

genomen heeft. 

>  Rectificatie verleende vergun-
ningen/ontheffingen APV en 
Bijzondere Wetten 

- Restaurant de Molen, uitbreiding terras 

   zolang de landelijk beperkende maatregelen 

   gelden is nog niet verleend

>  Intrekking
Intrekking gedoogbesluit tijdelijke verruiming 

terras restaurant Argentinos (11.06.20)

>  Aangevraagde vergunningen/
ontheffingen APV en Bijzondere 
Wetten 

Ankeveen
- Wapen van Ankeveen, Stichts End tegen-

   over 41, uitbreiding terras zolang de landelijk 

   beperkende maatregelen gelden (26.05.20)

Kortenhoef
- Gymnastiekvereniging Odis, parkeerterrein 

   Zuidsingel 54, ontheffing geluidhinder in 

   de openlucht, donderdagmiddag 17.00 uur 

   tot 19.00 uur zolang de landelijk beperkende 

   maatregelen gelden (29.05.20)

- Schildersbedrijf Plat en Plat B.V., Reigerlaan 

   t.h.v. 12, plaatsen toiletunit tijdens schilder-

   werkzaamheden, van 28 t/m 13 juli 2020 

   (05.06.20)

- Wapen van Kortenhoef, Kerklaan 3, uitbrei-

   ding terras zolang de landelijk beperkende 

   maatregelen gelden (08.06.20)

Loosdrecht
- Cafetaria de Schakel, Nieuw-Loosdrechtse-

   dijk 26, uitbreiding terras zolang de landelijk 

   beperkende maatregelen gelden (29.05.20)

Nederhorst den Berg
- Café Die 2, Vreelandseweg 42, uitbreiding 

   terras zolang de landelijk beperkende maat-

   regelen gelden (20.05.20)

- Het Spieghelhuys, op het plein tegenover 

   Dammerweg 3, uitbreiding terras zolang 

   de landelijk beperkende maatregelen gelden 

   (02.06.20) 

- SportLokaal Nederhorst B.V., ontheffing 

   geluidhinder in de openlucht, zaterdag

   20 juni 2020 van 11.00 tot 14.00 uur (09.06.20)

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 beden-

kingen schriftelijk indienen. Wanneer u dat 

tijdig doet, kunnen uw bedenkingen nog

meegewogen worden in de besluitvorming.

>  Intrekkingsbesluit markten 
Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek

Op dinsdag 9 juni heeft de voorzitter van de 

veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek het in-

trekkingsbesluit markten vastgesteld.

Het intrekkingsbesluit is te raadplegen op 

www.wijdemeren.nl. 

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi 

en Vechtstreek heeft op 14 juni een nieuwe 

Noodverordening vastgesteld. De noodver-

ordening is te raadplegen op

www.wijdemeren.nl.

Wijdemeren
informeren

17 juni 2020

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

Officiële bekendmakingen

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl.
Voor informatie kunt u contact opnemen met de adminis-
tratie van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit 
(tussen haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij 
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 Voorzieningen-
rechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 
16005, 3500 DA Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbe-
sluit 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.

Verkeer

Overig
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Deze week in de tuin
Green power

Door: Wietse Bakker

Alsof het hoogzomer is. Ik loop 
als een kleine jongen over onze 
tuinderij. Met het gevoel dat de 
zomervakantie begonnen is. 
Afgelopen weken zijn uitzon-
derlijk droog en warm geweest, 
de streeploze blauwe lucht kon 
ik me alleen nog herinneren 
van zo’n vijftig jaar geleden en 
op de vogels en de kikkers na 
was het ronduit stil. Wat een 
verademing. Bijna tien weken 
oogsten we alweer uit de tuin. 
Dat start met groenten uit de 
‘koude’ kas zoals paksoi, sla, 
raapstelen, spinazie en koolra-
bi. Maar al snel sluiten de volle-
grondsgroenten zich aan. Eerst 
asperges en rabarber, maar 
dan wordt het aanbod groter en 
groter.

We oogsten tuinbonen. Ik heb 
diep respect voor deze peulen. 
Derde week januari worden 
de zaden voorgeweekt en in 
vochtig zand gelegd om te kie-
men. Een week later leggen 
we de dikke bonen in platte 
kisten met aarde. Mannetje 
aan mannetje worden het dan 
stevige plantjes die als gebalde 
vuisten de grond uitschieten. 
Temperatuur? Liefst laag, zelfs 
een puntje vorst verdragen ze 
nog. Licht? Zoveel als moge-
lijk. Week 10 gaan ze het land 
op. Stel je voor: 23 maart nog 
4 graden vorst. Waar hier en 
daar zelfs in mei nog vorstscha-
de aan de aardappels was, 
trotseren deze fiere plantjes 
de kou. Het doet ze niks! Dan 
de volgende test: tien weken 
nagenoeg wolkenloze hemel, 

absolute droogte. Als de plant-
jes nog maar dertig centimeter 
hoog zijn, verschijnen de eer-
ste bloemen al. Voor hommels 
een prachtgewas omdat ze al 
bloeien terwijl andere planten 
nog in rust zijn. Soms prikken 
de wollige boefjes onderaan de 
bloemkelk een klein gaatje om 
makkelijker bij de nectar te ko-
men. Niet goed voor de boon, 
maar ja, een hommel is ook 
maar een mens…..En dan nu 
oogsten na al deze beproevin-
gen? Ja dus.

Tuinbonen zijn mijn helden. 
Zoals mijn oma al deed: eet ze 
met bonenkruid en een snufje 
zout. Deze kleine jongen gaat 
ze wel korter koken

   

GooiTV
REGIO
Ruud Bochardt praat in In 
Derde Termijn met wethou-
der Jan Klink en Gert Zagt 
van De Lokale Partij Wij-
demeren over een komend 
zwaar financieel jaar en be-
zuinigingen.

Yvette de Vries gaat In Gesprek 
Met de burgemeester van 
Gooise Meren, Han ter Heeg-
de.Daarnaast zendt GooiTV op 
zondag weer een kerkdienst uit 
vanuit de Spieghelkerk in Bus-
sumAndreas van der Schaaf 
laat weer van zich horen in De 
Dag van Andreas en er is een 
TV Magazine met onder ande-
re aandacht voor de toenemen-
de druk op het vogelasiel.

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

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

 Zaterdag 20 juni Willie Das-plein 
Nederhorst den Berg
 10.00 tot 16.00 uur

Ruim assortiment nieuwe boeken. Van Bestsellers  
tot unieke pareltjes.

 De mooiste boeken voor Vaderdag

De BOEKTIQUE
www.deboektique.nl
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10.000 euro voor Doortrappen

WIJDEMEREN
Op een veilige manier deel-
nemen aan het verkeer: dat 
is het voornaamste doel 
van het project ‘Doortrap-
pen’. Een landelijk initiatief 
waarin meer bewustwor-
ding wordt gecreëerd bij 
ouderen over veilig fietsen. 
De provincie Noord-Hol-
land stelt 10.000 euro sub-
sidie beschikbaar voor dit 
project.

Wijdemeren vergrijst harder 
dan andere gemeenten in het 
Gooi. Team Sportservice en de 
gemeente Wijdemeren zagen 

dan ook meerwaarde in het 
project en vroegen subsidie 
aan. Veel senioren stappen 
regelmatig op de fiets. Fietsen 
is gezond, zorgt voor sociale 
contacten en vergroot de mo-
biliteit en zelfredzaamheid. De 
oudere doelgroep is echter ook 
kwetsbaar. Het aantal fietson-
gelukken onder senioren met 
ernstig letsel is sinds 2000 met 
50 procent gestegen.

Inhoud project
Met Doortrappen wordt beoogd 
de oudere fietser zo lang mo-
gelijk veilig op de fiets te hou-
den. Dit door bewustwording 

te creëren rondom de risico’s 
en het vergroten van de eigen 
veiligheid. Onderdelen van het 
project zijn onder andere het 
geven van tips bij de aanschaf 
van een fiets en deelname aan 
fietslessen. De buurtsportcoa-
ches van Team Sportservice 
voeren het project in Wijde-
meren in samenwerking met 
lokale partners uit, uiteraard 
met inachtneming van de RI-
VM-maatregelen.

Meer informatie via: www.door-
trappen.nl of www.teamsport-
service.nl/gooi.

   

Zoek op veiligsporten.nu
WIJDEMEREN
Tijdens de coronacrisis 
heeft Team Sportservice ’t 
Gooi samen met gemeente 
Wijdemeren zich ingespan-
nen om het beweegaanbod 
in de gemeente op te tui-
gen. Om er voor te zorgen 
dat er weer op een veilige 
manier gesport worden 
door zowel de jeugd als 
volwassenen.

Team Sportservice is hierbij de 
samenwerking aangegaan met 

Cultuur en Sportstimulering 
Nederland. Met behulp van de 
zoekfunctie op www.veiligspor-
ten.nu hebben we een snelle 
uitrol kunnen realiseren. Zo is 
er ingespeeld op de huidige 
behoeften van zowel gemeen-
ten als sportaanbieders. Deze 
website met zoekfunctie op 
wordt tijdens de coronaperiode 
aangeboden om inwoners be-
kend te maken met de actuele 
en aangepaste sport- en be-
weegactiviteiten.
Men kan het aanbod digitaal 

verkennen en zich vervolgens 
inschrijven bij een activiteit. 
Tevens geeft dit niet-leden de 
kans om kennis te maken met 
een andere sporten en vereni-
gingen. Benieuwd naar deze 
activiteiten? Neem snel een 
kijkje op veiligsporten.nu.

Heb je vragen? Neem contact 
op Robin van der Vliet, buurt-
sportcoach, gemeente Wijde-
meren & medewerker Aange-
past Sporten,regio ‘t Gooi

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S- GRAVELAND
Afgelopen week hebben 
we met keepersschool Ber-
kelaar een overeenkomst 
gesloten voor het nieuwe 
seizoen waarin de keepers-
school de training van de 
jeugd in de bovenbouw 
O19 en O17 zal verzorgen, 
aangevuld met de keep-
sters van VR1 en VR2. Een 
professionele en extra on-
dersteuning in de ontwik-
keling van onze keepers. 
Op vrijdagavond 3 juli is de 
eerste training al ter ken-
nismaking.

Op zaterdag 4 juli organiseren 
we een instuif voor de jeugd 
tot en met 12 jaar. Of je nu 
lid bent of niet. Een fijn begin 
van de zomervakantie. Lekker 

een middag voetballen met je 
vrienden of vriendinnen. Voor 
vragen of aanmelden: instuif@
svsgraveland.nl.

Doordeweeks is het ook nog 
steeds mogelijk om mee te 
trainen als je kennis wilt ma-
ken met de voetbalsport en/of 
de vereniging. Meld je aan via 
trainmee@svsgraveland.nl en 
informeer naar de mogelijkhe-
den.

Opgeven voor de slotavond 
van de SVS Cup35+ kan via 
svscup35@svsgraveland.
nl. Op donderdagavond 2 juli 
wordt de strijd beslist. Niet door 
de gebruikelijke partijen, maar 
door alternatieve individuele 
voetbalspellen.

   

De rol van de provincie en 
onze leefomgeving
Ingezonden brief

‘Wat voor gemeente wil Wijde-
meren zijn?’ Een terugkerende 
vraag van De Lokale Partij aan 
het college waarop het ant-
woord nog steeds ontbreekt.

Wijdemeren: groene buf-
fer tussen drie grote steden. 
Het samenspel van groene 
ruimte, buitenplaatsen, plas-
sen en oude lintdorpen wordt 
enorm gewaardeerd. Behoud 
van landschappelijke en cul-
tuur-historische elementen, 
van gegroeide ruimtelijke 
structuren en van het specifie-
ke karakter van elk van onze 
dorpen: dat zouden we alle-
maal willen behouden.

Maar alleen behoud betekent 
ook achteruitgang. Daarom 
onze vraag: ‘Wat voor ge-
meente wil Wijdemeren zijn?’ 
Hoe begeleiden we het veran-
deringsproces in de recreatie-
sector en op de bedrijventer-
reinen? Willen we groeien en 
voor wie willen we bouwen? 
Kan ons wegennet dat aan? 
Hoe verduurzamen? Windmo-
lens? Allemaal vragen die nu 
helaas onbeantwoord zijn, en 
die antwoorden zijn nodig om 
onze koers en toekomst te be-
palen.

De provincie Noord-Holland 
heeft in de Omgevingsveror-
dening NH2020 Wijdemeren 

aangewezen als Bijzonder Pro-
vinciaal Landschap. De Lokale 
Partij is blij met de duidelijke 
kaders voor de inrichting van 
onze leefomgeving. Neder-
horst-Noord, Zuidsingel fase 8 
Kortenhoef: het zijn te massale 
projecten die afbreuk doen aan 
landschap en natuur en de druk 
en onveiligheid op ons wegen-
net teveel doen toenemen. Fijn 
dat de provincie Wijdemeren 
een zetje in de goede richting 
geeft. Maar De Lokale Partij 
had het liever andersom ge-
daan: eerst de gemeente aan 
zet met een eigen visie en dan 
de provincie ter bevestiging. 
We zien ons college worstelen. 
Het plan Porseleinhaven: van 
‘een levendig dorpscentrum’ 
is weinig over terwijl de kosten 
de spuigaten uit lopen. Kasteel 
Nederhorst, een jaar geleden 
aangekocht door Stadsherstel 
Amsterdam, maar formeel nog 
steeds niet geïnformeerd of er 
woningen in mogen.

Het lijkt zinvol als Wijdemeren 
in het kader van de nieuwe 
omgevingsverordening samen 
met de provincie eens naar 
zichzelf kijkt. Zo’n samenwer-
king zou inspirerend kunnen 
zijn en leiden naar (nieuwe) 
inzichten.

Renée Wijnen, raadslid voor  De 
Lokale Partij
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Aanlegplaatsen Kortenhoefse plassen opgeknapt
KORTENHOEF
Afgelopen winter heeft Na-
tuurmonumenten zeven 
aanlegplaatsen in de Kor-
tenhoefse plassen op laten 
knappen. Kanoërs kunnen 
komend seizoen weer vei-
lig uit- en instappen om 
even uit te rusten en te 
genieten van dit mooie na-
tuurgebied.

Door kuilen in de grond, ont-
stonden er gevaarlijke situ-
aties op de aanlegplaatsen. 
Boswachter Bert-Jan van Wi-
chen: “We hebben daarom 
een nieuwe beschoeiing laten 
plaatsen en de grond aange-

vuld. De kuilen zijn nu verdwe-
nen en door de beschoeiing 
zijn de aanlegplaatsen niet 
meer gevoelig voor afkalving.”

Wil je de Kortenhoefse plas-
sen graag ontdekken samen 
met een boswachter? Op 12 
juli verzorgt boswachter An-
dries van Barneveld een ka-
no-excursie vanaf Moby Dick. 
Hij vertelt je van alles over dit 
natuurgebied en wijst je op het 
gezang van rietvogels zoals 
de rietzanger en kleine kare-
kiet. Meld je aan via www.na-
tuurmonumenten.nl/agenda.

eroen
Witte bollen Vikorn

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef 
De Meent - 1218 CB Hilversum  
Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum www.bakkerjeroen.nl

Plaatcake 
citroencrumble 6 stuks

Bij besteding van
€ 7,50 ontvangt 
u een GRATIS 
broodtrommel

OP = OP

€ 2,25
nu voor

Geldig van donderdag 18 juni t/m zondag 5 juli.

� uis genieten
per heel gesneden. 
Van € 2,75

GRATIS
2e zak

citroencrumblecitroencrumblecitroencrumble

3+1
GRATIS

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!
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Kasteel Museum 
Sypesteyn 
Tuintentoonstelling

“De terugkeer van de ver-
loren tuinkunst” in de tuin 
van Kasteel Museum Sy-
pesteyn, vanaf 20 juni a.s.

De terugkeer van de verloren 
tuinkunst vertelt het verhaal 
van de totstandkoming van 

het tuinencomplex, dat door 
jonkheer Henri van Sypesteyn 
aan het begin van de vorige 
eeuw werd aangelegd als 
pamflet van hulde en eerher-
stel voor de oude Nederland-
se tuinkunst.

Beeldententoonstelling

In de tuin van Kasteel-Mu-
seum Sypesteyn vanaf 30 
juni tot en met 31 augus-
tus a.s.

Jonkheer Henri van Sy-
pesteyn was een bevlogen 
verzamelaar en kenner van 
de oud-Nederlandse tuinar-
chitectuur. Hij publiceerde 
in 1910 zijn boek “Oud-Ne-
derlandsche Tuinkunst”. De 
aanleg van zijn eigen tuin 
weerspiegelt zijn ideeën. De 
beeldhouwgroep Amstelveen 
zal vanaf 30 juni tot en met 
31 augustus a.s. een verza-
meling van hun beelden in 
de historische tuin van Kas-
teel-Museum Sypesteyn ex-
poseren. Helemaal in de stijl 
van de jonkheer geven de 
beelden de ideeën van deze 
beeldhouwgroep weer. Zo 
wordt er zowel figuratief als 
abstract gewerkt en komen 
mengvormen voor. Sommi-
ge beelden zijn volledig be-
hakt, geschuurd en gepolijst. 
Bij een aantal beelden is de 
structuur en de kleur van de 
oorspronkelijke steen niet 
aangetast. Alle beelden wor-
den handgemaakt, zonder 
gebruik van machines. De 
meeste beelden kunnen zo-
wel zomer als winter buiten 
staan. De beeldhouwgroep 
Amstelveen is een actieve 
groep autodidacten, die één 
keer per week samen komen 
om te beeldhouwen. Een aan-
tal van deze groep is thuis 
ook actief met beeldhouwen. 
Wij verwelkomen u graag in 
de tuin van Kasteel-Museum 
Sypesteyn!

In verband met de Corona 
maatregelen zijn de openings-
tijden van Kasteel-Museum 
Sypesteyn en de tuin gewij-
zigd: Het Kasteel-Museum is 
open op zaterdag en zondag 

van 12.30 tot 16.30 uur. De 
tuin is open op vr., za. en zo. 
van 11.00 tot 17.00 uur. 

De museumwinkel is open op 
vr., za. en zo. van 11.00 tot 
17.00 uur.

Face It! 
William Rutten in Museum Hilversum

HILVERSUM
Vanaf 1 juni kunt u terecht 
in Museum Hilversum waar 
de ’s- Gravelandse foto-
graaf William Rutten zijn 
eerste museale soloten-
toonstelling heeft: Face It! 
Het gaat om indringende 
portretten van bijzondere 
mediamannen.

De levensgrote portretten vor-
men een indrukwekkende ga-
lerij van bijzondere bekende 
mannen die scherp en gede-
tailleerd in beeld zijn gebracht. 
Rutten laat ons hen van dichtbij 
observeren, intiem, levensecht 
en zij staren terug. Het ver-
trekpunt was voor Rutten het 
fenomeen dat we ons anders 
gedragen als we een bekend 

iemand zien. Als celebrityfoto-
graaf heeft hij veel wereldster-
ren voor zijn lens gehad, maar 
door zijn tv-bekendheid ontdekt 
hij zelf steeds meer de voor- en 
nadelen van ‘bekend zijn’.

‘Ziel in de ogen’‘
Waar de imponerende por-
tretten je in eerste instantie 
op afstand lijken te dwingen, 
dagen de kleine details uit om 
de gezichten ongegeneerd van 
dichtbij te bestuderen’, aldus 
Stef van Breugel, directeur Mu-
seum Hilversum. Alle mannen 
hebben een zwarte coltrui aan 
zodat de aandacht uitgaat naar 
het gezicht. Door met de nieuw-
ste technieken haarscherp te 
fotograferen, kijken de ogen je 
indringend en levensecht aan. 

‘De ziel zit in de ogen van de 
mannen,’ vertelt Rutten. ‘Deze 
indrukwekkende eregalerij met 
‘bekende koppen’ uit de me-
dia, hoort natuurlijk thuis in de 
Mediastad’, aldus Van Breugel. 
Rutten heeft voor zijn eerste 
solotentoonstelling 75 spraak-
makende mannen voor zijn 
camera weten te krijgen, onder 
wie Youp van ‘t Hek, Geert Wil-
ders, Rob de Nijs, Matthijs van 
Nieuwkerk, Herman van Veen, 
Martien Meiland en André van 
Duin.

Museum Hilversum, Kerkbrink, 
Hilversum. Je moet je bezoek 
van tevoren reserveren op: 
museumhilversum.nl

   

Theater De Dillewijn gaat weer open!
ANKEVEEN
Na maanden gesloten te 
zijn geweest, gaat Theater 
De Dillewijn weer open, zij 
het nog voorzichtig en be-
scheiden.

Het bestuur heeft in de afgelo-
pen maanden niet stil gezeten, 
en is uitgebreid op zoek ge-
gaan naar mogelijkheden om 
op een verantwoorde manier 
toch weer voorstellingen mo-
gelijk te maken, met maximaal 
30 bezoekers per keer. Als 
proef wordt nu op 17 juni een 
film vertoond, die uitsluitend 
toegankelijk is voor de Dille-
wijn- vrijwilligers. Enerzijds om 
hen te waarderen en bedanken 
voor hun inzet, anderzijds ook 
als testcase om te zien of de 
genomen voorzorgsmaatrege-
len in de praktijk ook blijken 
te werken, en waar eventueel 
nog moet worden bijgestuurd.
Op de website staat een uit-
gebreid corona-protocol, en is 
ook de programmering weer te 
zien.

Rocketman
Op 24 juni draait de film ‘Roc-
ketman’, een biografische 
muziekfilm gebaseerd op het 
leven van zanger en pianist El-
ton John.
Op een dag besluit ene Reg-
gie Dwight zich voortaan Elton 
John te noemen... Hij wordt 
aangenomen op het beroem-
de conservatorium Royal Aca-
demy of Music. Hij ontmoet 
songwriter Bernie Taupin en dit 
resulteert in een levenslange 
en zeer productieve muzikale 
samenwerking.

Elton John groeit uit tot de we-
reldberoemde superster die 
we dachten te kennen. Maar 
niemand wist welke geheimen 
hij met zich meedroeg. Want 
ondanks zijn succes en faam 
worstelt hij met depressies en 
drugsverslaving. De hoofdrol-
speler Taron Egerton zingt zelf 
alle nummers! Aanvang 20.15 
uur. Kaarten à € 7,- 
via www.dedillewijn.nl

Amsterdams Kleinkunst
Festival
Reeds tweemaal dit seizoen 
werd deze voorstelling uitge-
steld, we zijn blij dat deze uit-
eindelijk toch kan doorgaan, en 
wel op vrijdag 3 juli. Er komen 
wel andere halve finalisten dan 
eerder aangekondigd. Er zul-
len deze avond twee voorstel-
lingen zijn van elk een uur, een 
om half 8 en een om half 10. 
Het duo Beth en Flo, beiden 
opgeleid aan het conservatori-
um tot klassiek pianist, breken 
gewapend met een sloopha-
mer alle muren af. De muren 
van hun studeerkamer waar 
ze jarenlang eindeloos hebben 
geoefend moeten kapot. Ze 
willen eruit! Lotte Velvet schrijft 
gedichten en theaterteksten 
en speelde in diverse bandjes. 
Gewapend met elektrische gi-
taar en scherpe blik neemt ze 
je mee in haar kijk op onze 
maatschappij. Degenen die 
destijds al kaarten hadden be-
steld krijgen voorrang.
Kaarten kosten € 13,- .

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

 Foto: Jeroen Pauw, Matthijs van Nieuwkerk, Arjen Lubach en Humberto Tan (foto: William Rutten)
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Aantrekkelijk fiets- en wandelarrangement 
bij De Drie Dorpen
Angela en Wim van ter Meij pakken door

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Ondernemers Angela en 
Wim van ter Meij van par-
tycentrum De Drie Dorpen 
en van busonderneming 
Wijdemeren Tours heb-
ben te maken met pittige 
tijden. Het is stil aan de 
Cannenburgerweg 51 in 
Ankeveen. Maar Angela en 
Wim zijn en blijven onder-
nemers in hart en nieren. 
Daarom hebben ze zich 
voor 100% gestort op een 
nieuw arrangement. Op 
www.fietseninhetgooi.nl 
bieden ze een driedaagse 
combinatie aan van fiet-
sen, wandelen, lekker eten 
en ontspannen vanuit De 
Drie Dorpen voor slechts 
110 euro.

Angela van ter Meij heeft 

een positieve instelling en 
wil dus niet te lang stilstaan 
bij de huidige situatie, maar 
ook bij dit recreatiebedrijf 
heeft het coronavirus hard 
toegeslagen. Geen feesten 
en partijen, geen etentjes en 
geen overnachtingen. Grote 
evenementen als Wonderfeel 
en Zomerschool zijn afgelast, 
enz. Zelfs het verbod van de 
Kerstmarkten in Duitsland 
hangt in de lucht, een ande-
re bron van inkomsten die ze 
zouden ontberen. Er staan 11 
bussen op de parkeerplaats, 
die nauwelijks in actie hoeven 
te komen. Op een enkele rou-
te leerlingenvervoer na. Als 
de bussen mogen rijden, zijn 
de chauffeurs gebonden aan 
zulke strikte regels die het 
niet profijtelijk is om op een 
bus voor 50 personen slechts 
13 passagiers te mogen mee-
nemen.

Lichtpuntjes
Toch ziet Angela ook licht-
puntjes. De eerste DDD- Jam-
sessie die zoon Henk van ter 
Meij samen met Stok van der 
Burg op zondag 5 juni opzet-
te, was een doorslaand suc-
ces. Met de nodige afstand 
was het een swingend ge-
heel, waarvoor zelfs bezoe-
kers niet konden worden toe-
gelaten, zoveel belangstelling 
was er. “Het begint langzaam 
te groeien”, vertelt Angela als 
er net een club van 15 motor-
rijders zich meldt op het ruime 
terras.

Ontspannen in het Gooi
Veel Nederlanders zullen 
deze zomer in eigen land op 
vakantie gaan. Vlakbij De Drie 
Dorpen liggen prachtige Uni-
que Selling Points, bestaande 
uit mooie fiets- en wandel-
routes. De buitenplaatsen, 

de plassen, de Vecht, kasteel 
Sypesteyn, museum Singer 
in Laren, Beeld en Geluid, 
het heidelandschap, de bos-
sen. Er is heel veel. Vanuit de 
gezellige thuisbasis De Drie 
Dorpen word je geheel ont-
zorgd, twee nachten weg dro-
men in een comfortabele ho-
telkamer, met een fris ontbijt, 

een heerlijk driegangenmenu 
en ’s avonds ontspannen in 
de lounge of op je kamer. An-
gela en Wim beschikken over 
fiets- en wandelroutes en kun-
nen zelfs een fiets regelen. 
Zeer de moeite waard en ei-
genlijk zijn 3 dagen te kort om 
te genieten van de Gooi- en 
Vechtstreek.

035-6562624 www.bouhuisen.nl

www.devlindertuyn.nl

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

N E D E R H O R S T  D E N  B E R G

VLINDERTUYN

6  TO PV I L L A’S  A A N  H E T  WAT E R  I N  N E D E R H O R ST  D E N  B E RG

V E R KO O P : O N T W I K K E L I N G :

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

De Vlindertuyn gaat Nederhorst den 
Berg verrijken met 6 fantastische villa’s. 

Gesitueerd aan de noordoostkant van het dorp. 
Nabij de Spiegel- en de Blijkpolderplas. Direct 
aan het water.

O N L I N E  V E R KO O P LO O P T  D O O R !BEL MAKELAAR VOOR PRIVÉ-AFSPRAAK: 035-6562624

ABOUGROEP
LOCATIEONTWIKKELING


