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Vraagtekens bij vernatting
Nieuw ecologisch rapport

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF/
ANKEVEEN
Uit een rapport van ecolo-
gisch adviesbureau Stich-
ting Bargerveen blijkt dat je 
vraagtekens kunt plaatsen 
bij het plan van de provin-
cie Noord-Holland om on-
geveer 230 ha. weiland te 
vernatten. De vereniging 
BAKEN die 75% van Kor-
tenhoefse en Ankeveense 
grondeigenaren vertegen-
woordigt vroeg om een se-
cond opinion. Dat staat in 
de Gooi- en Eemlander van 
zaterdag jl.

Het is de intentie van de pro-
vincie om van zo’n 230 ha. 
rond Kortenhoef en Ankeveen 
’nat schraalland en vochtig 
hooiland’ maken. Maar volgens 

de onderzoekers van Barger-
veen zijn de bodemkaarten 
van het gebied ‘te grof en niet 
correct en gedetailleerd ge-
noeg’. Ook zouden onder meer 
de gegevens van de provincie 
over kwelwater en het fluctue-
rende peil van het grondwater 
onjuist zijn en het model voor 
een moeras op de voormalige 
vuilstort in de polder niet klop-
pen. Kort gezegd, de gegevens 
en modellen kloppen niet altijd. 
In de Gooi- en Eemlander zegt 
BAKEN- voorzitter Matthijs van 
den Adel dat ‘de conclusies 
van de second opinion in schril 
contrast zijn met de door de 
provincie van bovenaf opge-
drongen natuurplannen’. “Het 
sterkt ons in de overtuiging dat 
de provincie vooral vanachter 
de tekentafel werkte, geen echt 
veldwerk heeft verricht en met 
veelal grote pennenstreken 

hier moeras en natte natuur 
wilde invullen op plekken waar 
al lang koeien en schapen 
staan.”
 

Noord- Holland ziet hun eco-
logische visie als een ‘bouw-
steen’ van een algemeen in-
richtingsplan. In dat geheel 
gaat het ook om het stopzetten 
van de verrommeling met be-
drijven aan de Emmaweg en 
de bouw van boerderijwonin-
gen (plan VLEK), het saneren 
van de vuilstort, de aanleg 
van de Groenewoud- water-
woningen en het creëren van 
recreatieve voorzieningen. 
Qua natuur heeft de provincie 
vastgelegd dat er een ‘robuust’ 
watersysteem moet komen, 
waarin krabbenscheer en 
fonteinkruid welig tieren, met 
schraal grasland. Het vermin-

deren van meststoffen is een 
kernpunt. Het water in de pol-
der is ernstig besmet met mest.
Toen rentmeesters van de pro-
vincie aan de deur belden om 
stukken grond aan te kopen, 
sloeg de onrust toe. In rap 
tempo werd BAKEN opgericht, 
eind januari officieel. De vrees 
bestaat dat door vernatting de 
koeien, schapen en paarden 
uit de omgeving zullen verdwij-
nen, de knutten en muggen in 
dit gebied zullen toenemen. 
Van den Adel gaat ervan uit 
dat de provincie de plannen bij-
stelt en roept op tot verder on-
derzoek, voordat verder wordt 
gegaan met het vernatten. On-
dertussen vindt de vereniging 
het schrijnend dat wel wordt 
doorgegaan met het aankopen 
van grond of door eigenaren 
laten beheren voor natuurver-
werving.

Ga je mee op 
wereldreis?
Kinderactiviteiten in 

De Bergplaats

Deze zomervakantie is anders 
dan anders. Niet iedereen 
gaat met vakantie. Of korter, of 
dichter bij huis dan eigenlijk de 
bedoeling was. Toch kunnen 
kinderen op wereldreis: iedere 
woensdag van de grote vakan-
tie is er van 10.00 tot 12.00 uur 
een activiteit in of vanuit De 
Bergplaats, Kerkstraat 7, Ne-
derhorst den Berg. Elke week 
staat een ander land centraal. 
De kinderen zijn al in China en 
in Italië geweest en dat wa-
ren avontuurlijke en gezellige 
”reizen”. Woensdag 22 juli is 
Amerika en in het bijzonder 
Hollywood aan de beurt. We 
gaan popcorn maken, die lek-
ker opgepeuzeld wordt tijdens 
het kijken naar een leuke film.

Kinderen van 6 t/m 12 jaar 
kunnen zich opgeven bij Liset-
te Brandsma via
jeugdwerker@kerkopdeberg.
nl. Ook kan zij desgewenst 
meer informatie geven. Er 
wordt een bijdrage van 1 euro 
gevraagd. De volgende och-
tenden zijn op 29 juli, 5 augus-
tus en 12 augustus.

 Foto: 
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Markt in Ankeveen van 8.00-12.30 uur weer
met de koffietent!! Coronaproef!

(vooraf bestellen!)
Vlees en vis

met groenten, kaas, noten, olijven, 
bloemen, siroop en brood. 

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.

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

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

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 18 juli:  19.00 uur:
 W. Balk.
 OLV Hemelvaart
 Do. 16 juli:  10.30 uur: 
 Stil gebed/kaarsje opsteken.
 Zo. 19 juli:  9.30 uur: 
 E. Kaak. (Aanmelden: op 
     ma. en do. ochtend 8.30-
     11.30 via tel. 251315)
 H. Antonius
 Zo. 19 juli:  9.30 uur: 
 W. Balk.
 Wo. 22 juli:  9.30 uur: 
 J. Dresmé.
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 19 juli:  10.00 uur:
 Ds. P. van Gilst.

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
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer   emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland   merel.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent NdB/Ankeveen (waarnemend)  tamara.pompies@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
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Het nieuwe vergaderen gaat door
Olivier Goetheer ‘Foutenfestival’

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Misschien is het aan uw 
aandacht ontsnapt, maar 
sinds oktober is de werk-
wijze van de lokale politiek 
veranderd. De gemeente-
raadsleden, het college van 
B&W en de ambtenaren zijn 
samen met de griffiers Deb-
by de Heus en Harm Steijn 
bezig met ‘het nieuwe ver-
gaderen’. Onlangs besloot 
de gemeenteraad om dat 
experiment met een half 
jaar te verlengen.

Nieuw
Dit zijn de meest in het oog 
springende veranderingen: om 
de commissievergaderingen in 
te korten, dienen de leden van 
tevoren schriftelijk technische 
vragen in. Die worden beant-
woord vóór de commissie-
vergadering. Er zijn drie com-
missies, Maatschappelijke en 
Sociale Zaken, Ruimte en Eco-
nomie, en Bestuur en Middelen 

(naast diverse andere overleg-
groepen). Om een belangrijk 
onderwerp beter uit te lichten, 
worden er beeldvormende en 
oriënterende sessies gepland, 
zonder politiek oordeel. Tijdens 
vergaderingen letten voorzit-
ters streng op een onderscheid 
tussen politieke vragen en een 
standpunt in de tweede fase. 
Elke burger mag in 5 minu-
ten zijn of haar mening geven 
over een onderwerp. Ook over 
onderwerpen ‘vreemd aan de 
agenda’. Als men het globaal 
eens is, dan wordt het een 
‘hamerstuk’ waarover in de 
raad niet meer gediscussieerd 
wordt. De gemeenteraad is 
vooral bedoeld voor een debat 
over de standpunten. Dan kun-
nen politieke partijen komen 
met amendementen (wijzigin-
gen) of moties (nieuw voorstel). 
Over elk voorstel wordt ge-
stemd. De woordvoerders zijn 
gebonden aan een bepaalde 
spreektijd, dat geldt ook voor 
burgemeester en wethouders. 
Interrupties vinden plaats van-

achter een staande microfoon.

Evaluatie
Een werkgroep van alle zes 
partijen heeft het model ‘nieu-
we vergaderen’ opgezet. Ui-
teraard met stevige hulp van 
de griffiers die een en ander 
moeten uitwerken in regels. 
Voorzitter is Stan Poels (PvdA/
GrL.) die constateerde dat er 
een duidelijke verandering 
zichtbaar is in de manier van 
vergaderen, maar zoals te ver-
wachten in een experiment wa-
ren er ook de nodige hobbels.

Uit een tussentijdse evaluatie 
kwam naar voren dat er zeker 
draagvlak is om met ‘het nieu-
we vergaderen’ verder te gaan. 
De werkgroep concludeert wel 
dat het wenselijk is om de Wij-
demeerse vergadervorm nog 
meer eigen te maken alvorens 
een definitief besluit te nemen. 
Met name de oriënterende en 
beeldvormende fasen zijn in 
het experiment nog niet goed 
uit de verf gekomen.

Foutenfestival
Olivier Goetheer van De Loka-
le Partij opende een frontale 
aanval op het nieuwe verga-
deren. Hij sprak van ‘een fou-
tenfestival’. Hij wilde de regels 
nog tijdens het experiment ver-
anderen. Of nog liever direct 
stoppen. Volgens hem werden 
de inwoners niets wijzer van 
het nieuwe systeem. Hij was 
de enige, de andere woord-
voerders vonden dat een ver-
lenging van een half jaar op 
z’n plaats was. Het bijzondere 
is dat zijn partijgenoot Margriet 
Rademaker van harte deel-
neemt aan de werkgroep (zij 
kwam niet aan het woord). Er 
moesten nog ‘puntjes op de i’ 
worden gezet (Myriam Kooij, 
D66), de ‘kinderziektes’ moes-
ten eruit worden gehaald (JW 
Nienhuis, CDA). “Het heeft tijd 
nodig”, zei Patricia IJsbrandy 
van Dorpsbelangen. Sieta Ver-
meulen (VVD) was voor verlen-
ging en vond de kritiek op de 
werkgroep te hard, ze pleitte 
voor meer openbaarheid. Voor-

zitter Poels was niet doof voor 
de kritiek, maar was gepikeerd 
over de term ‘foutenfestival’. Hij 
wees op twee aspecten. Door 
het digitale vergaderen was 
een soepel verloop niet altijd 
mogelijk geweest, plus dat pas 
nu alle afspraken op papier 
stonden. Bovendien meende 
hij dat er na decennia volgens 
een vastgeroest systeem ver-
gaderen al veel bereikt was. 
“Waar komen we vandaan?”, 
vroeg hij zich hardop af. Alle 
raadsleden vonden dat het 
betrekken van de inwoners de 
hoogste prioriteit moet hebben. 
En dat kan beter!

Olivier Bedankt!
Door: Rik Jungmann

WIJDEMEREN
Op de website Rading 0 
is een groep Wijdeme-
ren-watchers actief. Rik 
Jungmann beheert de site. 
Hij schreef een column 
over het nieuwe vergade-
ren met de kop ‘Olivier Be-
dankt!’

‘Op 1 juli vond een ingelaste 
verlenging van de commissie 
Bestuur en Middelen plaats. 
Daarin stond op de agenda de 
verlenging van de proef met 
‘het nieuwe vergaderen’ en het 
vaststellen van het bijbehoren-
de reglement van orde. Olivier 
Goetheer opende het debat 
met het verzoek om uitstel.

Deze commissie was de ver-
lenging van de commissie 
B&M van 25 juni. In die com-
missie werd zeer lang stil ge-
staan bij Het Nieuwe Vergade-
ren (HNV) zoals dat tot nu toe 
liep en functioneerde. Olivier 
Goetheer (DLP) had forse kri-
tiek over hoe HNV tot nu toe 
had uitgepakt. Hij sprak over 

‘het foutenfestival’. Later nam 
hij die krachtterm enigszins 
terug. In die kritiek stond hij 
in eerste instantie alleen. De 
andere fracties waren buiten-
gewoon tevreden en gelukkig 
met hoe het HNV nu uitpakt, 
waarbij Stan Poels (PvdA/GL) 
als voorzitter van de werk-
groep HNV de meeste afstand 
nam van de kritiek van Olivier 
Goetheer.

Onverwachte aanpassingen, 
beslotenheid
Goetheer verbaasde zich over 
een aantal aanpassingen in 
het Reglement van Orde die 
kennelijk onverwacht waren 
aangebracht. Zo was de Agen-
da commissie openbaar, maar 
is die nu plotseling besloten. 
Bovendien krijgt die commis-
sie een politiekere rol, omdat 
hij het college gaat adviseren. 
De beslotenheid van Techni-
sche commissies werd door 
hem bestreden en zo waren er 
nog flink wat kritiekpunten. Zo 
ook het verbod om technische 
vragen te stellen in commis-
sies en de raad. Punten waar-
in hij in mijn ogen gelijk heeft.

De burger, waar is de bur-
ger?
Het debat kantelde toen hij de 
commissie vroeg: “Waarom 
zitten wij hier. Wij zijn volks-
vertegenwoordigers, maar we 
hebben de burger niet mee-
genomen in het HNV project.” 
Met uitzondering van Patricia 
IJsbrandij (DB), die vond dat 
alles prima ging, kreeg Olivier 
Goetheer steun van de andere 
fracties die hem daarin min of 
meer gelijk gaven. Zelfs Stan 
Poels bleek zich er van bewust 
dat er te weinig gedaan is aan 
voorlichting aan de burger over 
de werking van de raad onder 
HNV. Al met al vond de com-
missie dat de voorlichting naar 
de burger toe sterk verbeterd 
moet worden over de werking 
van HNV/BOB en de gevolgen 
die dat voor de belangstellen-
de, dan wel belanghebbende 
burger heeft. Er werd afge-
sproken dat tot het vergader-
schema voor het tweede half-
jaar wel werd besloten, maar 
dat Olivier Goetheer en Stan 
Poels (voorzitter werkgroep 
HNV) eerdaags een kop koffie 
gaan drinken om de proble-

men met het tijdelijke regle-
ment van orde glad te strijken 
en op te lossen. De burger 
van Wijdemeren mag Olivier 
Goetheer (DLP) dankbaar zijn 
dat hij in de bres sprong en zo 
oplettend was om het besluit 

over het reglement van orde 
uit te stellen en wellicht zelfs 
wat openheid en transparantie 
terug te brengen op Rading 1. 
En broodnodige toelichting en 
uitleg voor de burger’.

 Foto: Douwe van Essen

 Foto: Douwe van Essen
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Wijdemeren verliest veel toeristenbelasting
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit een onderzoek door het 
Centrum voor Geldzaken 
blijkt dat Wijdemeren ruim 
€ 172.000 minder aan toe-
ristenbelasting in 2020 zal 
innen. Op basis van cijfers 
van het CBS en het Nat. Bu-
reau voor Toerisme heeft 
het Centrum onderzoek la-
ten uitvoeren naar de loka-
le vermindering van de ont-
vangen toeristenbelasting.

De maatregelen in Nederland 
omtrent het coronavirus wor-
den steeds verder versoepeld. 
Na de ‘slimme’ lockdown on-
dervinden veel ondernemers 
schade van de getroffen maat-
regelen en de economie lijdt 

stevig onder het COVID-19 
virus. De grootste klap is uitge-
deeld in de reisbranche. Door 
alle reisbeperkingen komen 
grote en kleine partijen in deze 
sector in de financiële proble-
men. Maar hoe groot zijn de 
gevolgen lokaal in Nederland 
door het verminderd toeris-
me? In januari 2020 heeft het 
CBS de begrote inkomsten uit 
de toeristenbelasting per ge-
meente gepubliceerd. Echter, 
deze begrotingen zijn verre 
van reëel na de opkomst van 
het coronavirus. Hoewel reizen 
in Nederland weer is toege-
staan is dit elders op de wereld 
nog niet het geval en zijn veel 
mensen nog terughoudend. 
De belangrijkste conclusies 
zijn als volgt: Nederland zal 
naar schatting 24 tot 30 miljoen 

minder toeristen ontvangen, in 
2019 was dit nog 49 miljoen. 
Een daling van ongeveer 41%.
Amsterdam loopt het meeste 
toerismebelasting mis zoals 
verwacht. Dit gaat om een be-
drag van €116.193.754. T.o.v. 
2019 is de grootste procentu-
ele daling te vinden in de ge-
meente Opmeer (NH) met een 
daling van 84,84%. In totaal 
zijn er maar 3 gemeentes met 
een verwachte stijging van de 
inkomsten.
In Wijdemeren stond er op de 
begroting van 2020 een bedrag 
van 295.000 euro aan toeris-
tenbelasting. De verwachting 
is dat de inkomsten 123.000 
zullen zijn, een teruggang van 
€ 172.000, oftewel – 58%.

Zie: centrumvoorgeldzaken.nl
   

Enquête ‘nieuwe vergaderen’
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Er is een enquête over het 
‘nieuwe vergaderen’ uitge-
zet onder de raadsleden, 
fractieassistenten, leden 
van het college en de amb-
telijke organisatie. Uit de 
22 antwoorden blijkt dat al-
leen raadsleden en fractie-
assistenten het formulier 
hebben ingevuld.

De helft vindt dat de kwaliteit 
van de raadsvoorstellen is 
verbeterd. 15 ondervraagden 
vinden dat het beantwoorden 
van vragen nu beter verloopt 

(na een schriftelijke fase). Ook 
zijn er 15 stemmen die het 
prettig vinden dat het minder 
lang duurt, dat de rolscheiding 
tussen B&W en raad duidelij-
ker is en dat er meer debat is. 
Dat de sfeer is verbeterd, vindt 
niet iedereen, want dat levert 
slechts 10 stemmen op. Ook 
zijn er maar 8 lokale politici 
die vinden dat ze minder ver-
gaderen. De helft vindt dat de 
inbreng van de inwoners is ver-
beterd. En slechts 10 invullers 
vinden staand vergaderen een 
pluspunt.
Het is moeilijk om uit de resul-
taten eenduidige conclusie te 
trekken. Het beeld is wel dat 

er draagvlak is om het experi-
ment verder te gaan. Er vindt 
meer debat plaats in de raad 
en een kleine meerderheid ziet 
een duidelijkere rolscheiding 
tussen het college en de raad 
dan voorheen. De vergaderin-
gen duren tevens minder lang, 
wat als prettig wordt ervaren. 
Over het algemeen vindt men 
echter niet dat er ‘minder’ 
wordt vergaderd. De kwaliteit 
van de stukken en burgerpar-
ticipatie zijn ook als duidelijke 
verbeterpunten genoemd. De 
resultaten van de enquête zul-
len worden meegenomen in de 
eindevaluatie die werkgroep in 
het najaar opstelt.

   

GooiTV
REGIO
Vanaf woensdag 15 juli 
zendt GooiTV het volgende 
programma uit:

Ruud Bochardt gaat in In Der-
de Termijn in gesprek met Anita 

Keita, directeur van Versa Wel-
zijn over diverse zaken, zoals 
de overdracht van de peuter-
speelzalen en over de effecten 
van de nieuwe welzijnsmetho-
diek die een paar jaar geleden 
is uitgezet. Daarnaast zendt 

GooiTV op zondag weer een 
protestante kerkdienst uit van-
uit de Spieghelkerk in Bussum 
vanaf 10.30. Andreas van der 
Schaaf laat opnieuw van zich 
horen in De Dag van Andreas.

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

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

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

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

Janet de Lange
PEDICURE lid provoet

komt ook bij u thuis.

Bel voor een afspraak
of informatie

met Janet  06-29060003.
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Doortrappen trapt af in Wijdemeren
WIJDEMEREN
Donderdag 9 juli was de aftrap 
van het project Doortrappen 
in de gemeente Wijdemeren. 
Mensen tot hun 100e veili-
ger te laten fietsen, dat is het 
doel. Alle fietsenwinkels in de 
gemeente zijn inmiddels ook 
geïnformeerd over het project. 
De reacties zijn positief en fiet-
senwinkels zijn al ambassa-
deur geworden.

“Sinds de coronaperiode zijn 
nieuwe fietsen niet aan te sle-
pen”, aldus Bas van Bike To-
taal Loosdrecht. Zeker de e-bi-
kes hebben gretig aftrek onder 
ouderen. Mensen moeten 
weten hoe snel ze zijn op een 
e-bike. Daarom is die bewust-
wording en goede voorlichting, 
zeker voor deze doelgroep, zo 
belangrijk. “Wij juichen dit ini-
tiatief dan ook van harte toe”, 
aldus Bas.

Officiële aftrap
Donderdag was de officië-
le aftrap van Doortrappen bij 
Bike Totaal Loosdrecht aan 
de Nootweg. Daar kreeg wet-
houder Rosalie van Rijn uit 

handen van buurtsportcoach 
Robin van der Vliet van Team 
Sportservice het officiële be-
wijs van deelname aan Door-
trappen.

Bewegen in de buitenlucht
Vaker de auto laten staan en 
de fiets pakken. Dat is iets 
wat de wethouder steeds va-
ker doet. “Even buiten zijn en 
bewegen is zeker in deze tijd 
zo belangrijk.” Ze overweegt 
zelf ook om een e-bike aan 
te schaffen. “Het is een prima 
manier om je van A naar B te 
verplaatsen en tegelijkertijd 
lekker even in de buitenlucht 
te zijn”, aldus de wethouder.

Fietscheck
Doortrappen is speciaal be-
doeld om ouderen veiliger 
en zekerder te laten fietsen. 
Regelmatig je fiets laten con-
troleren is daar een belangrijk 
onderdeel van. Heeft u uw 
jaarlijkse fietscontrole al ge-
daan? Maak een afspraak bij: 
RS Tweewielers en Bike Totaal 
in Loosdrecht, W.de Jongh Rij-
wielen en Roan Tweewielers 
in Kortenhoef, Sil Smit Twee-

wielers of Kroon Tweewielers 
in Nederhorst den Berg.

Team Sportservice zorgt voor 
de uitvoering van het project 

Doortrappen. Denk o.a. aan 
tips bij de aanschaf, fietsles-
sen, valpreventie en leuke 
dagtochten. Voor vragen en 
deelname kan men bij terecht 

bij Robin van der Vliet rvand-
ervliet@teamsportservice.nl, 
buurtsportcoach Team Sport-
service.

Succesvol eerste halfjaar team
dorpenbeleid
WIJDEMEREN
Het team dorpenbeleid van 
de gemeente Wijdemeren 
heeft een succesvol eerste 
halfjaar achter de rug. Naar 
verwachting krijgen de dor-
penavonden uit 2019 in het 
laatste kwartaal van 2020 
een vervolg.

Veertien inwonersinitiatieven 
zochten na de dorpenavonden 
contact met het dorpenteam 
over het dorpsbudget. Zo werd 
bijvoorbeeld een film van inwo-
ners over Ankeveen in oorlogs-
tijd ondersteund. Inwonersiniti-
atief ‘Mijn baas ruimt op’ werd 
als pilot opgeschaald: er wer-
den meer dan 30 afvalbakken 
en dispensers met biologisch 
afbreekbare afvalzakjes ge-
plaatst. Het zorgde voor ruim 
70 procent minder hondenpoep 
op straat. Het dorpenteam 

bood ook een tijdelijke oplos-
sing voor de huisvesting van 
initiatief de Tasjesbibliotheek, 
dat lezen en leesvaardigheid 
stimuleert, en is in gesprek 
over een structurele oplossing.

Verbinding op afstand
De uitvoering van het dorpen-
beleid werd voor een deel stil-
gelegd vanwege de corona-
maatregelen. Het vervolg op 
de dorpenavonden, met als 
doel een dorpsontwikkelplan 
voor ieder dorp, is daarom 
uitgesteld naar eind 2020. In-
woners die in de knel komen 
vanwege het coronavirus kop-
pelt het dorpenteam nu aan 
vrijwilligers en organisaties via 
www.deappelboom.nl/corona-
hulp. Ook maakt één van de 
dorpscoördinatoren onderdeel 
uit van een tijdelijk team binnen 
de gemeente dat ondernemers 

en organisaties adviseert bij 
het opstarten van hun activitei-
ten volgens RIVM-richtlijnen. 
Het dorpenteam blijft, ook deze 
zomer, op afstand verbinding 
zoeken met inwoners, onder-
nemers, organisaties, vereni-
gingen en stichtingen.

Waardering door inwoners
Wethouder Rosalie van Rijn: 
“Door de vliegende start in 
februari weten inwoners het 
team dorpenbeleid goed te vin-
den, ook in tijden van corona. 
Het dorpenteam weet snel te 
schakelen en komt met crea-
tieve oplossingen. Regelmatig 
weten zij in moeilijke dossiers 
beweging te krijgen. Het laag-
drempelige contact, de reactie-
snelheid en betrokkenheid van 
het team worden door inwo-
ners zeer gewaardeerd.” Zie: 
wijdemeren.nl/dorpenbeleid.

Burgemeester in 
burgemeesters-
klasje

Samen met de burgemees-
ters van Sint-Michielsgestel, 
Roosendaal, Vijfheerenlan-
den, Nederweert, Oldebroek, 
Ameland, Geertruidenberg en 
Wassenaar was burgemees-
ter Crys Larson op een 2e 
tweedaagse cursus. Ze vond 

het ‘een mooie en nuttige 
leergang voor de beginnende 
burgemeester. Interessante 
casussen, mooie inzichten, 
deskundige sprekers en bege-
leider. En ook belangrijk, ont-
zettend gezellig’.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Ervaringen van een vrijwilliger in 
de hospice zorg
WIJDEMEREN
Ingrid Bergstein werkt 
als vrijwilliger bij Inovum 
op palliatieve afdeling de 
Ster in verpleeghuis de 
Beukenhof.

“De verhalen van mensen die 
op hun leven terugkijken, in-
spireren me. Het valt mij op 
dat mensen aan het eind van 
hun leven puur zijn, zonder 
opsmuk, in al hun kwetsbaar-
heid. Het geeft voldoening om 
wat leven aan de dagen te 
kunnen toevoegen van men-
sen in hun laatste levensfase. 
Nergens is meer leven dan 
vlak voor de dood.”

Het allermooiste wat ik kon 
wensen
Mensen vragen mij regelma-
tig of ik het werk op de hos-
pice niet zwaar vind. Of ik het 
los kan laten als ik weer thuis 
ben. Vragen die ik mijzelf ook 
stelde toen ik overwoog om 
een deel van mijn vrije tijd in 
een hospice te besteden. Ik 
moet bekennen dat ik vrijwel 
altijd met het gevoel naar huis 
ga dat ik echt van betekenis 
ben geweest voor iemand. 
Wellicht wat van het lijden heb 
kunnen verlichten, een luiste-
rend oor heb kunnen bieden, 
met mijn opgewektheid de 
sfeer wat heb veranderd. De 
ervaringen zijn regelmatig wel 
enorm intens en met clien-
ten ontstaat vaak een band. 
Soms is een cliënt er maar 
een paar dagen en is er zo 
slecht aan toe dat er al sprake 
is van sedatie. Echt contact 
leggen in woord en gebaar is 
dan niet mogelijk. Toch heb 
ik ervaren dat je op een an-

der niveau ook goed verbin-
ding kunt maken. Met muziek! 
Een jaar geleden werd een 
meneer opgenomen die na 
een dubbele hersenbloeding 
en longontsteking stervende 
was. Een dag na zijn opname 
ontmoette ik hem, gesedeerd 
en zich ogenschijnlijk niet van 
zijn omgeving meer bewust. 
Zijn vrouw zat naast zijn bed. 
Ik bood haar wat koffie aan en 
raakte aan de praat over het 
leven van haar man en hun 
leven samen. Hij bleek jaz-
zmuzikant te zijn en tot voor 
kort regelmatig opgetreden 
te hebben. Die avond had-
den wij een huiskamerconcert 
in kerstsfeer georganiseerd 
voor het team en bewoners 
met hun familie. We zaten 
met zijn allen in ingetogen 

sfeer te genieten van de lek-
kere zelfgemaakte hapjes en 
prachtige ballads en kerst-
liedjes. Anarupa Music bood 
aan om ook in de kamer van 
meneer te zingen. Omringd 
door familie zong zij aan zijn 
bed ‘Fly me to the moon’. Hun 
muziek raakt je tot diep in je 
vezels, ontroert, troost en ver-
warmt. Meneer was ondanks 
zijn verlaagd bewustzijn zicht-
baar geraakt door de muziek 
en opende onverwachts één 
oog. Zijn vrouw kwam na af-
loop van het privé concertje 
naar me toe en zei dat we 
haar geen groter geschenk en 
mooier afscheid hadden kun-
nen geven dan nog één keer 
samen met haar man van mu-
ziek te kunnen genieten. Die 
nacht overleed haar man.

   

MS Fonds collectanten gezocht
Het MS Fonds zoekt col-
lectanten in Nederhorst 
den Berg, Kortenhoef, ‘s 

Graveland en Ankeveen.

Van 16 t/m 21 november 

2020 vindt de landelijke 
huis-aan-huiscollecte van het 
Nationaal MS Fonds plaats. 
Help jij ons in de strijd tegen 
multiple sclerose (MS)?

Word collectant en haal geld 
op voor onderzoek naar MS. 
Collecteren is niet moeilijk en 
kost maar twee uur van je tijd. 
En het is nog leuk ook.

Meer informatie of aanmel-
den: www.nationaalmsfonds.
nl/collecteren

• 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

 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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Onze barbecuehelden:
Hamburgerbroodjes

Groentefocaccia
Frans stokbrood

Apple coppler
(tip: combineer met 

ons schepijs)
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Beresteinseweg t.h.v Kininelaantje 6:

   vervangen brug (11.06.20)

- Naast J.H. Burgerlaantje 20: bouwen woning 

   (07.07.20)

- Noordereinde 50: verbouwen en uitbreiden 

   hoofdgebouw en bijgebouw (30.06.20)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 203: realiseren doek

   overkapping (15.07.20)

Nederhorst den Berg
- ter hoogte van Dwarsweg 24: aanleggen 

   tijdelijke terp (06.07.20)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 

14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Kortenhoef
- achter Moleneind 45: baggeren watergang 

   (08.07.20)

Loosdrecht
- Beukenlaan 16: plaatsen dakopbouw (06.07.20)

- Eiland Robinson Crusoë: verbouwen bedrijfs-

   gebouw en toevoegen pergola (03.07.20)

- Larixlaan 4: plaatsen dakkapel (08.07.20)

- Larixlaan 8: plaatsen dakkapel (08.07.20)

- Moerbeilaan 17: plaatsen dakkapellen (25.06.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 171: vervangen 

   woonark (08.07.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 38: bouwen schuurwoning 

   (01.07.20)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 73: splitsen woning 

   en plaatsen twee dakkapellen (01.07.20)

>  Rectificatie
 
Op 1 juli 2020 publiceerden wij een ontwerp-

beschikking voor het bouwen van drie appar-

tementen met centrumvoorziening en twee 

vrijstaande woningen op de Nieuw-Loos-

drechtsedijk 200 in Loosdrecht. Het juiste 

adres is echter Oud-Loosdrechtsedijk 200 in 

Loosdrecht.

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

>  Verkeersbesluiten 

Ankeveen
- Van Breelaan t.h.v. huisnr. 10: gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats in verband met 

   handicap belanghebbende (06.07.20) 

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan t.h.v. huisnr. 76: aanleggen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

   in verband met handicap belanghebbende 

   (06.07.20) 

- Emmaweg   t.h.v. huisnr. 30: aanleggen gere-

   serveerde gehandicaptenparkeerplaats in

   verband met handicap belanghebbende 

   (06.07.20) 

- Jan Stadelaarstraat  t.h.v. huisnr. 9: aanleggen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

   in verband met handicap belanghebbende 

   (06.07.20) 

- J.F. van Heumenhof t.h.v. huisnr 3: aanleggen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 

   in verband met handicap belanghebbende 

   (06.07.20) 

- Kastanjelaan t.h.v. huisnr. 14: opheffen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats  

   wegens omstandigheden belanghebbende 

   (06.07.20) 

Nederhorst den Berg
- Veenderij t.h.v. huisnr. 67: aanleggen gereser-

   veerde gehandicaptenparkeerplaats in ver-

   band met handicap belanghebbende (06.07.20) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Noodverordening COVID-19 
Veiligheidsregio Gooi en Vecht-
streek

De voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en 

Vechtstreek heeft op 1 juli een nieuwe Nood-

verordening vastgesteld. De noodverordening 

is te raadplegen op www.wijdemeren.nl.

Verkeer

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 administratie 
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

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

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

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-
ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

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

Overig

Bouwen en wonen

Jong of oud, veel mensen krijgen 
vroeg of laat te maken met de zorg 
voor een naaste. De gemeente ziet en 
waardeert de inspanningen van man-
telzorgers. Daarom kunt u ook dit 
jaar weer een mantelzorgwaardering 
aanvragen.

Zorgt u minimaal acht uur per week en mini-

maal drie maanden achter elkaar voor familie, 

vrienden, kennissen of buren? Dan kunt u tot 

1 september 2020 een waardering aanvragen 

via www.wijdemeren.nl/mantelzorg. Zorgont-

vangers krijgen hierover binnenkort een brief 

thuis gestuurd.

Cadeaukaart
De waardering bestaat dit jaar uit een VVV-

cadeaukaart. Een extraatje van de gemeente

die u naar eigen inzicht kunt uitgeven. 

Bijvoorbeeld aan een cadeautje voor uzelf of 

een avondje uit. U krijgt de waardering in het 

najaar via de post thuisbezorgd.

Vragen
Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de consu-

lenten van het sociaal domein van de gemeente 

via telefoonnummer 14 035.

Op www.wijdemeren.nl/mantelzorg leest u meer 

over de voorwaarden en hulp bij het aanvragen.

Vraag een mantelzorgwaardering aan

Steenbreektrofee 2020

Bent u betrokken bij een initiatief dat een 

positieve bijdrage levert aan vergroening 

en biodiversiteit? Meld u dan aan voor de 

Steenbreektrofee van Stichting Steenbreek.

Het thema: “Samen voor meer groen in de 

buurt”. Inschrijven kan tot en met 10 september 

via www.steenbreek.nl. De winnaar ontvangt 

een boom en vaste planten. 

Wijdemeren
informeren

15 juli 2020

Houd rekening met
elkaar

Rondslingerend afval, hard varen of geluidsover-

last op het water… dat vinden we niet fijn.

Houd dus rekening met elkaar en neem afval

mee naar huis of gooi het in de vuilnisbak.

Er vaart u overlast? Dan kunt u een melding

doen via www.meldpunttoezicht.nl.

#mooiWijdemeren
@enorm185

15 juli 2020

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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In Memoriam Anneke 
Keetelaar
ANKEVEEN
Anneke Keetelaar was een 
bevlogen Ankeveense met 
een groot hart voor het 
dorp. Ze overleed op 24 
juni jl.

Theater De Dillewijn leerde 
Anneke haar gedrevenheid 
kennen toen de NH Kerk in 
2006 een nieuwe bestemming 
moest krijgen. Ze liep bij alle 
gesprekken en vergaderingen 
over de toekomst van de kerk 
langs de zijlijn mee. Bevlogen, 
vasthoudend en met een wa-
kend oog voor wat voor het 
dorp en de geschiedschrijving 
daarvan belangrijk is. Met een 
duidelijk doel voor ogen durf-
de zij haar punt te maken en 
als het erop aan kwam, klom 
ze in pen of telefoon om haar 
mening te onderbouwen en de 
ander te overtuigen van het 
belang voor Ankeveen. Tijdens 
de archeologische opgravin-
gen in 2013, die naast De Dille-
wijn plaatsvonden, was Anne-
ke helemaal in haar element. 
Ze heeft 5 weken achtereen 
geassisteerd bij het opgraven 

van in totaal 247 vondsten. 
Met haar bovenmatige interes-
se en enthousiasme in wat er 
van de geschiedenis van An-
keveen werd bovengehaald, 
inspireerde zij anderen. An-
keveen heeft een bijzondere 
ingezetene verloren.

Theater De Dillewijn bewaart 
mooie herinneringen aan An-
neke en wenst haar familie 
veel sterkte toe.

Foto: Tiny Beemsterboer

Een warmer en mooier afscheid van onze
lieve moeder en oma

Joke van Hassel - Lam

hadden we ons, gegeven de
omstandigheden, niet kunnen wensen.

We willen u hartelijk danken voor alle
blijken van medeleven: de bezoeken aan huis,

de lieve kaartjes, telefoontjes, de mooie bloemen 
én de door vrienden en kennissen gevormde

erehaag voor haar woning.

Het is voor ons een fijne en troostrijke
gedachte dat mama in haar leven voor velen

zoveel heeft betekend.

We zijn trots op haar en missen haar enorm. 

Peter, Hèlen - Bert en Tim, René – Susan

 Kortenhoef, juli 2020

Moe gestreden is mijn lief, zoon, papa,
bonuspapa, opa en broer uit ons leven gegaan.

Leendert Alphonsus Antonius 
den Broeder

 * 23 juni 1957 te Oostzaan          ✝ 10 juli 2020 te Kortenhoef

Rona
Nini en Giancarlo

Brian, Kylie
Marije, Michal en Hailey

Gelmer, Reinout
Sophia

Leo hield van mensen, gezelligheid en een biertje.
Iedereen is welkom om ter ere van Leo

een drankje te komen drinken
Tevens is daar gelegenheid tot condoleren.

Donderdag 16 juli 2020 17.30 uur – 19.00 uur
Sporthal de Fuik, Zuidsingel 54

1241 HD Kortenhoef

Correspontentieadres: Oudergaarde 114, 1241 AZ Kortenhoef

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

Met spd. gez. woonruimte 
450 inclusief, 0611480127

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.

Storykids Academy 
Zomerprogramma Workshops

22 juli - 5 augustus 
Kortenhoef - Plan bezoek

www.storykids.nl

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

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Met spoed gezocht
Woonruimte tot € 700,00

marcelvanmourik69@gmail.com
Tehuur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Tekoop 2 beroeps parrasols voor
vele doeleinden, 4x3 M, geheel 

compleet met toebehoren.
Een Voledammer kostuum.

Accordeon pianooklavier 120 bas.
Versterker 120 watt dyna-
cord-Echolette met leslie

Tel: 035-6564520

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

Gratis waarde indicatie?
035 - 656 0235

Garage verkoop 17,18 juli
Stichts End 23, Ankeveen

Tuingereedschap
Serviezen, vazen,kannen

Zonne-energie besparen ?
tot 70% - 98% standby per
apparaat zonder omvormer
12 & 24 Volt gelijkstroom
1e prijs winnaar energie
cooperatie wijdemeren

info: www.12voltinhuis.nl

De ziekte van Parkinson 
is nóg ongeneeslijk. 
Steun daarom weten-
schappelijk onderzoek.

www.parkinsonfonds.nl

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS

molenfonds.nl

Kijk op toegift .nl
en ontdek hoe uw 

idealen kunnen 
voortleven.

‘ Ik wil de natuur
aan mijn kinderen
doorgeven.’
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Dorpsverkrachters van 
‘s-Graveland
Ingezonden brief

Onlangs zijn mijn vrouw en ik 
neergestreken op het Zuider-
einde in het idyllische dorp 
’s- Graveland vanwege haar 
unieke lintbebouwing, buiten-
plaatsen, en haar verstilde 
vaart om te moeten ontdekken 
dat er een groepje dorpsver-
krachters in dit erfgoed vrij 
spel meent te hebben om de 
vaart te dempen, met een ro-
tonde het monumentale land-
schappelijke karakter van de 
Leeuwenlaan te ruïneren en 
verkeersafwikkeling via het 
mooie Zuidereinde en Noor-
dereinde dwars door een 
woongebied met 30 kilome-
terzones te realiseren. Waar 

zijn in dit verhaal Natuurmonu-
menten en de eigenaren van 
de buitenplaatsen? En de poli-
tici die over ons erfgoed beho-
ren te waken? Laten zij dat zo 
maar gebeuren?

Vanzelfsprekend dient er aan-
dacht te zijn voor woningbouw, 
maar niet ten koste van ons 
nationale erfgoed, desnoods 
maar met ondertunneling 
naar de N201 om de natuur te 
sparen. Als dit plan doorgang 
vindt, zullen nog generaties 
praten over de ‘dorpsver-
krachters van ’s- Graveland’.

T. Greidanus, Zuidereinde
   

Reactie op brief
Renée Wijnen
Ingezonden brief

U zegt het zelf al, werk aan 
de winkel voor De Lokale 
Partij. Voorop gesteld dat ik 
slechts beschik over beperk-
te verstandelijke vermogens 
en geen inzicht heb in het ge-
meentelijk bestuur heb ik de 
volgende vragen:

1. Hoe kan het dat de ge-
meente besloten heeft dat het 
onderwerp Porseleinhaven 
geheim is? DDR- praktijken 
lijkt mij....

2. Kan een WOB-verzoek hier-
in niet duidelijkheid brengen?

3. Waarom niet zoals in Angel-
saksische landen ‘naming and 
shaming’. Het moet toch te 
achterhalen zijn wie van wel-
ke partij instemming hebben 
gegeven voor de start van dit 
project?

Verhogingen van gemeente-
lijke belastingen en WOZ en 
de inwoners straffen voor het 
debacle van bestuurders on-
genoemd laten? Dan wordt in 
ieder geval duidelijk op wélke 

partij er bij de volgende ver-
kiezingen niet gestemd moet 
worden.

Wat is de ervaring/achter-
grond/expertise van de be-
stuurders die deze beslissin-
gen nemen. Zijn ze hiervoor 
voldoende geëquipeerd?

4. Waarom de grond verkopen 
(waarschijnlijk weer te goed-
koop) als de gemeente dit in 
eigen hand kan houden mid-
dels een DBFM- contract met 
een bouwer? Geen geld voor-
schieten, (25) x-jaren afbeta-
ling, geen overschrijdingen, 
geen latere oplevering gere-
geld in contractuele boetes. 
Risico’s uitonderhandeld wie 
waarvoor verantwoordelijk is. 
Is dit traject al onderzocht?

Ach ja ik ben maar een onwe-
tende buitenstaander die niet 
snapt hoe de raderen van de 
ambtenarij werken....

Pieternel Valderpoort

Reactie op belang    
Dorpsbelangen
Ingezonden brief

In het Wijdemeers Weekblad 
van 8 juli wordt DorpsBelan-
gen uitgedaagd om te reage-
ren. De heer Brugman, inwo-
ner van Nederhorst den Berg, 
vraagt zich af of de naam 
DorpsBelangen de lading nog 
dekt. Laat ik u gerust stel-
len, dat is een gegeven. Wij 
zijn voor woningbouw voor al 
onze inwoners, of ze nu op 
het Ankeveensepad wonen of 
willen wonen of elders in onze 
mooie gemeente gehuisvest 
zijn. Onze aandacht gaat uit 
naar onze jongeren die be-
taalbare woonruimte zoeken 
en naar onze gepensioneer-
den die graag kleiner en be-
taalbaar willen genieten van 

een gevarieerd aanbod aan 
huisvesting. De enkeling die 
het zich kan veroorloven om 
rondom zijn of haar huis gron-
den te verwerven en zodanig 
geïsoleerd op prachtige loca-
ties te verblijven, vinden in 
ons geen tegenstander, doch 
ook geen pleitbezorger. We 
staan voor een aanbod dat 
bijdraagt aan een levendige 
kern binnen onze mooie ge-
meente Wijdemeren. Daartoe 
is ook de regel opgenomen 
dat bij elk plan zo mogelijk 
35% zal bestaan uit sociale 
woningbouw, op het Anke-
veensepad komen 6 grond-
gebonden woningen en 3 
sociale appartementen op het 

Spieghelhuys, dus dat klopt.

Tot slot, wij wonen midden 
in een natuurgebied dat aan 
alle kanten begrensd is door 
regelgeving en belangenorga-
nisaties waar wij als DorpsBe-
langen en ook de gemeente-
raad geen zeggenschap over 
hebben. Binnen de grenzen 
van onze gemeente zoeken 
we dus naar mogelijke zoge-
naamde inbreilocaties en als 
iedereen een klein stukje op-
schuift passen we allemaal! 
Een levendig en leefbaar dorp 
voor iedereen, Daar staat 
Dorpsbelangen voor!
Ria Hennis, raadslid DorpsBe-
langen

   

Deze week op de tuinderij: 
Komkommertijd

Door : Wietse Bakker

Het is komkommertijd. Dat 
betekent dat er nu van die 
groene dingen aan de planten 
hangen en dat we die gaan 
opeten de komende maan-
den. Nou ja, dat is de bood-
schap voor mij als tuinder. 
Over de hele genomen blij-
ken er best wat verschillende 
sentimenten aan te hangen. 
De mooiste en misschien 
wel de oudste herleiding is 
denk ik wel die van de Engel-
se kleermakers in de vorige 
eeuwen. Grote steden in En-
geland werden natuurlijk ook 
bewoond door de adellijke 
stand, vaak invloedrijke fami-
lies in het economische cir-
cuit. De adel hield van verfijnd 

maatwerk en dat leverden de 
kleermakers bij uitstek. Ze 
maakten moeilijke tijden door 
als de rijke stinkerds naar 
hun buitenplaatsen vertrok-
ken in de zomermaanden en 
ze de ondraaglijke odeur van 
de stadse riolen ontvluchtten. 
Gekoppeld aan de oogsttijd 
van komkommers werd er 
dus gesproken van ‘Cucum-
ber-Time’.

In Nederland kennen we 
de vlucht van de adel naar 
de buitenplaatsen ook. De 
’s-Gravelandse buitenplaat-
sen (van Zwanenburg als 
noordelijkste en Gooilust als 
zuidelijkste pijler) zijn daar 
een mooi voorbeeld van. In 
Nederland geldt de komkom-

mertijd nu als vakantietijd van 
de politici en gebeurt er niet 
zo veel in de journalistiek. De 
politiek is natuurlijk een niet 
aflatende bron van inspiratie. 
Een lastige tijd voor de krant. 
In het algemeen gesproken is 
er dus niet veel te doen in de 
komkommertijd. Behalve voor 
ons dan, want niet alleen de 
komkommer heeft een groei-
spurt, ook tomaat, paprika , 
aubergine en tal van andere 
groenten krijgen er nu zin in. 
De zomer is in volle gang en 
de oogsten zijn geweldig. Alle 
verloven worden ingetrokken. 
Om met de Engelsen af te 
sluiten: ‘No time to lose’. Ik ga 
weer aan de slag!

Groet uit tuinderij LandinZicht
WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL
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THUISLAND
Nieuwe roman Rita Knijff-Pot

Door: Saskia Luijer

’S-GRAVELAND
THUISLAND is de nieuwe 
roman van de ’s-Grave-
landse auteur Rita Knijff-
Pot. Het boek beschrijft 
de geschiedenis van twee 
families tijdens de Twee-
de Wereldoorlog en de 
periode erna. Indringende 
persoonlijke verhalen van 
een Nederlands en Duits 
gezin, vermengd met his-
torische beelden en feiten.

Toen Rita Knijff-Pot in de zo-
mer van 2016 Fenna (fictieve 
naam) ontmoette, raakte ze 
geboeid door haar familiege-
schiedenis. Het Nederlandse 
gezin maakte in Leeuwarden 
de Tweede Wereldoorlog mee 
en besloot vervolgens om 
naar Australië te emigreren. 
“Ik vind het mooi om tegen het 
licht van de wereldgeschie-
denis het leven van gewone 
mensen te beschrijven” moti-
veert Knijff-Pot. “Wat doet dit 
alles in de persoonlijke huis-
kamers? Wat denken en voe-
len mensen? Voor welke di-
lemma’s komen ze te staan? 

Welke beslissingen nemen 
ze?”

“IK VIND HET MOOI 
OM TEGEN HET LICHT 

VAN DE WERELD-
GESCHIEDENIS HET 
LEVEN VAN GEWO-
NE MENSEN TE BE-

SCHRIJVEN.”

Intensief onderzoek
Na het gesprek met Fenna 
volgde een intensief jaar van 
research. Een periode waarin 
Knijff-Pot allerlei brieven, noti-
ties, boeken, foto’s en andere 
documenten verzamelde, alle 
informatie op feiten checkte 
en vele interviews voerde. 
Dit uitgebreide onderzoek 
leidde ook naar het verhaal 
van Margaret, de dochter 
van een Joods-Duits echt-
paar dat naar Australië was 
vertrokken. Beide bijzondere 
familiegeschiedenissen vorm-
den uiteindelijk de basis voor 
de roman THUISLAND. Een 
boek dat pakkend is vanaf 
de eerste pagina en je mee-
neemt in hun angsten, onze-
kerheden en hoop.

Moedige stap
Emigratie naar overzeese 
continenten leek indertijd de 
oplossing voor allerlei proble-
men. Het vooroorlogse poli-
tieke klimaat, de naoorlogse 
economie en veranderde fa-
milieomstandigheden. Tegelij-
kertijd was het een ontzettend 
moedige stap, een sprong in 
het diepe. Knijff-Pot: “Voor 
veel gezinnen was dit een 
laatste redmiddel, een vlucht 
om na de oorlog toch iets 
van het leven te maken. Het 
had iets strijdbaars, want het 
vraagt om doorzettingsver-
mogen om zelf de regie te 
pakken. Om je eigen stappen 
te zetten en een toekomst te 
creëren. Dit boek gaat over 
sterke vrouwen: Fenna en 
haar moeder Dieuwke, Mar-
garet en haar moeder Else. 
Zij legden zich niet bij voldon-
gen feiten neer, maar zagen 
kansen en gingen ervoor. Hoe 
het ook uitpakte. Niet terug-
denken maar vooruit, dat was 
hun levenshouding.”

Thuis voelen
In Australië voelde Margaret 
zich thuis, maar Fenna had 

meer moeite om te wennen. 
Ze vond het lastig om het 
verleden en het heden in ba-
lans te brengen. Om echt te 
landen. In welk werelddeel wil 
ze haar toekomst opbouwen, 
haar dromen waarmaken? In 
het beloofde land Australië of 
haar vaderland Nederland? 
Fred Kyneur, haar therapeut 

hielp haar in dit proces. Zijn 
woorden waren: “Het kind in 
jou moet een thuisland vin-
den.”

THUISLAND| Rita Knijff-Pot 
| Uitgeverij Aspekt | ISBN 
9789463388931 |468 pag.
€ 22,95 | juni 2020 |
www.ritaknijffpot.nl

   

Nieuws van de redactie
NEDERHORST DEN BERG
Sinds enkele weken is 
Gert Hagen de nieuwe 
eindredacteur van het 
Weekblad Wijdemeren en 
de Nieuwsster.

Bianca Krijnen- Splint heeft in 
goed overleg afstand gedaan 
van deze parttime functie. 
Gert werkt al lang bij uitgeverij 
Dunnebier Print & Marketing 
en is zeer gemotiveerd om lei-
ding te geven aan de redactie 

van deze huis-aan-huisbla-
den die nog steeds veel le-
zers trekken.

Een aantal regels met betrek-
king tot aanleveren van copy 
zijn:

• Graag alle berichten in Word 
naar: redactie@dunnebier.nl;
• De deadline is: vrijdag 12.00 
uur (met uitzondering voor 
weekendactiviteiten);
• Ingezonden brieven niet 

anoniem, maximaal 300 
woorden;
• Verzoeken voor interviews 
en ander nieuws ook richten 
aan: redactie@dunnebier.nl;
• Foto’s a.u.b. los verzenden 
in jpeg. vanaf 500 kb.;

Verdere aandachtspunten 
zijn:

• De bladen kunt u ook digi-
taal lezen op: www.week-
bladwijdemeren.nl en www.

denieuwsster.nl;
• Ook staat er een selectie 
van het nieuws op onze Fa-
cebook-pagina’s: Weekblad 
Wijdemeren & Nieuwsster;
• De bladen zijn gratis, maar 
bestaan van de adverten-
ties. Het wordt zeer op prijs 
gesteld als u een adverten-
tie koopt. John Voogd is de 
commercieel medewerker. U 
kunt hem bereiken op: adver-
tentie@dunnebier.nl. Er zijn 
aantrekkelijke tarieven voor 

advertorials en advertenties;
• De gemeente Wijdemeren 
levert tweewekelijks pagina’s 
met gemeentelijk nieuws. 
Daarin staan alle officiële be-
richten van Wijdemeren. Be-
langrijk omdat de leesdicht-
heid van beide bladen erg 
hoog is;
• U kunt de uitgeverij ook tele-
fonisch bereiken: 0294- 25 62 
00; postadres: Nieuw Walden 
6, 1394 PB Nederhorst den 
Berg.

   

Club 4711
Uitslag + stand onderlinge 
competitie Biljartclub 4711
Nederhorst den Berg- Maan-
dag 6 juli: M. Zieleman – R. 
van Huisstede 3-0, A. de 
Bruin – Mw. D. Giavarra 3-0, 
W. Clements – J. van Greu-
ningen 2-0

Stand aan kop: Mw. D. 
Giavarra 5-16, Mw. T. Bos/ W. 
Clements 5-14, R. van Huis-
stede 5-11

Uitslag + stand zomertoer-
nooi BV Overmeer
Donderdag 9 juli: M. Verlaan 
– M. v.d. Velden 0-3, W. Cle-

ments – T. Otten 0-2

Stand aan kop: M. v.d. Velden 
2-10, M. Verlaan 2-5, T. Otten 
2-4

Programma + contact
Donderdag 16 juli 19.30 uur: 
zomertoernooi BV Overmeer, 

maandag 20 juli 19.30 uur: 
onderlinge competitie Bil-
jartclub 4711, vrijdag 17 juli 
14.30 – 20.30 uur: bar open 
(ook voor niet-leden) + vrij bil-
jarten
Contact: 0620 408 058
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Geniet van een OERRR 
zomervakantie

‘S-GRAVELAND
Ga met de boswachter 
op watersafari, zoek naar 
vleermuizen of help de in-
secten een handje met je 
zelfgebouwde insectenho-
tel.

Er kan natuurlijk ook geravot 
worden in Speelnatuur van 
OERRR of je kunt op pad met 
de zoekkaart van OERRR in 
de bloemenweide van Boe-
kesteyn. Bij bezoekerscen-
trum Gooi en Vechtstreek hoef 
je je niet te vervelen. Plan je 

avontuur op natuurmonumen-
ten.nl/bcgooienvechtstreek.

Handig om te weten: De ac-
tiviteiten zijn voor gezinnen, 
reserveer de excursies snel 
op onze website, want vol = 
vol. Er is een maximum aantal 
deelnemers!

Bezoekerscentrum Gooi en 
Vechtstreek, 035 – 656 30 80. 
www.natuurmonumenten.nl/
bcgooienvechtstreek

Foto: Martin van Lokven

Zomeracademie Art to Join
“Mensen maken door de zomeracademie enorme sprongen”

Door: Sarah Cuiper

KORTENHOEF
Na vijf maanden geen 
schilderles te hebben kun-
nen geven, kon Ingrid Jan-
sen van Art to Join niet 
wachten om weer te begin-
nen. Afgelopen maand kon 
zij haar leerlingen weer 
ontvangen in haar atelier 
voor de reguliere lessen. 
En maandag 13 juli start 
de zesde editie van de zo-
meracademie die zij samen 
met kunsthistoricus Ald-
win Kroeze organiseert.

Theorie en praktijk
Ieder jaar heeft de zomeraca-
demie een ander thema. Dit 
jaar draait het allemaal om 
‘abstract versus figuratief’. 
Cursisten van de zomeraca-
demie van 2019 hebben Ingrid 
Jansen geïnspireerd om dit 
jaar te kiezen voor het thema 
abstract. “Abstract ligt voor 
veel mensen ver weg, het is 
niet iets wat je zomaar kan” 
zegt Jansen.

In de ochtenduren krijgen de 
cursisten les van kunsthisto-

ricus Aldwin Kroeze over het 
thema. Deze les bestaat uit 
een stukje theorie en kunst-
geschiedenis. Hierbij wordt 
gekeken naar hoe andere kun-
stenaars gewerkt hebben in dit 
thema en gaan de cursisten 
alvast oefenen om ’s middags 
aan de slag te kunnen op het 
doek. Ingrid ondersteunt de 
kunstenaars in spe in het le-
ren beheersen van de tech-
niek tijdens het maken van het 
grote werk. Ze controleert of 
de iedereen aan de opdracht 
voldoet en helpt hen waar ze 
vastlopen. “Aldwin en ik vullen 
elkaar mooi aan, hij is namelijk 
echt een lopende encyclope-
die wat betreft kunsthistorie!”

Deelname
De ervaring leert dat de deel-
nemers niet alleen uit het Gooi, 
maar ook van heinde en verre 
komen en dan bijvoorbeeld in 
een ‘bed and breakfast’ in de 
buurt logeren. Jansen ziet ie-
der jaar een aantal bekende 
namen terugkomen: “Ik heb 
zelfs een cursist die bij alle 
edities van de zomeracademie 
is geweest.”

Om deel te nemen aan de aca-
demie is ervaring geen must, 
want iedere cursist schildert 
voor zichzelf: “Iedereen werkt 
op eigen niveau en eigen tem-
po, daardoor kan iedereen 
aanschuiven.” zegt Jansen.

Coronamaatregelen
Door de coronamaatregelen 
zijn de groepen een stuk klei-
ner, er kunnen namelijk maxi-
maal zes mensen deelnemen 
aan de academie. Om alles 
‘coronaproof’ te laten verlopen 
zijn de ezels op anderhalve 
meter afstand geplaatst. Ook 
zal er zo min mogelijk rondge-
lopen worden door de cursis-
ten. Dat is wel even wennen, 
ook voor Jansen: “Normaal 
gesproken ga je naar een leer-
ling toe en doe je wat voor, 
maar nu moet je alles vertellen 
en aanwijzen.”

De zomeracademie vindt 
plaats van 13 tot en met 17 juli 
en 20 tot en met 24 juli. In de 
tweede week is er nog plek. 

Voor meer informatie kijk op 
https://ingridjansen.nl

   

Open-Deuren-Dag in de Meentwerf
REGIO
De Meentwerf is zondag 5 
juli weer open!!!!

Kom langs en neem buren en 
vrienden mee.
Er zijn drie 3 ateliers open, 
chillen in de Ger, er is heerlij-

ke taart en soep in La Kantina, 
bier/wijn/koffie en meer.

Opening expositie Hinke Huis-
man. Verder ook nog Edith van 
Eijden met keramiek, Ludek 
Tikovsky met tikography, Sa-
cha Wendt met design tassen 

en Lindeke Mast met haar Aar-
demoeder Ger.

Welkom van 13 tot 17 uur
Mierenmeent 122
Hilversumse Meent

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

#samenvoordieren
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COVID-19 treft ook    
Nederhorst on Ice

NEDERHORST DEN BERG
Het bestuur heeft na een 
aantal slapeloze nachten 
en overleg met een aantal 
vrijwilligers moeten beslui-
ten om eenmalig Neder-
horst on Ice niet door te 
laten gaan!

Het 13e seizoen zou starten 
op 20 november 2020 (voor de 
bijgelovigen onder ons blijkt 13 
dan toch echt een ongeluksge-
tal?) maar zal dus pas in no-
vember 2021 beginnen.

Om een geslaagd seizoen 
Nederhorst on Ice te draaien 
hebben we de volle 100% in-
zet van onze vrijwilligers nodig 
alsook de (financiële/materië-
le) steun
van onze sponsors. Naast 
veiligheid vinden wij de sfeer 

in de tent enorm belangrijk 
voor onze bezoekers en vrij-
willigers. We zijn bang dat 
met name de 1.5-meter regel 
(en verplichte looproutes, ge-
zondheidschecks, verbod op 
schreeuwen/zingen etc.) kan 
zorgen voor minder plezier/
sfeer voor ons als vrijwilligers.
Daarnaast hebben een groot 
aantal sponsors ook last van 
de corona-crisis en deze willen 
wij niet verder belasten.

Wij weten niet of (en welke) 
versoepelingen plaats gaan 
vinden qua evenementen 
maar het is zo goed als zeker 
dat eind november de 1.5-me-
ter nog steeds verplicht is van-
uit de rijksoverheid en dit zien 
wij als grootste probleem. Zo-
als gezegd zien wij het organi-
seren met de 1.5-meter maat-

regelen niet zitten voor het 
plezier van onze vrijwilligers, 
die hier dan ook op zouden 
moeten handhaven, maar ook 
vanwege de verwachte lagere 
omzet van de Bergstube wel-
ke nodig is om het evenement 
niet verliesgevend te laten ein-
digen. Daarnaast bestaat het 
risico op een eventuele ‘’2e 
lockdown’’ wat gedane inves-
teringen en energie teniet zou 
doen.

We hopen dat iedereen begrip 
heeft voor de situatie en we 
zullen een volgend jaar weer 
met veel enthousiasme de 
boel oppakken.

Volg ons op social media: Fa-
cebook – Instagram – Twitter 
en natuurlijk op onze website

Te Huur
100 m2 KANTOOR 1e verdieping

Cannenburgerweg 63 A-3 te ‘s-Graveland
Huur miv 1 oktober 2020

STOMPHORST
VASTGOED/BEHEER b.v.

Cannenburgerweg 63A-1,  1244 RH Ankeveen
stomphorstvastgoed@live.nl
info: Tel. nr.  035-6550958 

Het kantoorpand is voorzien van:
Combi airco/verwarming
Toilet en een Kitchenette
Ziggo aansluiting
2 parkeerplaatsen, op een besloten terrein
Besloten terrein, tussen 19.00 en 7.00 uur entree 
via schuifpoort met GSM-opener.

Huurprijs  € 950,00. per maand excl. G/W/L en 
media. € 25,- servicekosten tbv VVE excl. btw
Totale huurprijs € 975,00 excl btw

Nieuw assortiment boeken van 
Bestsellers tot unieke pareltjes

 U vindt ons elke 1e zaterdag van de maand op de markt in Ankeveen, en elke
3e zaterdag van de maand op het Willie Das-plein in Nederhorst den Berg.

                            www.deboektique.nlDe BOEKTIQUE

  


