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SIL SMIT GRIEKSE VLUCHTE-
LINGENKAMPEN

OP DE KOFFIE THEATERSCHOOL ZONNEBLOEMEN

Anderhalf meter hosts
Daphne en Lars zijn hosts op het Zuwestrandje

KORTENHOEF
De drukte op de strand-
jes in Wijdemeren haalde 
zelfs de landelijke pers.

In de Volkskrant komen broer 
en zus Lars en Daphne Smits 
aan het woord. Ze zijn inge-
huurd door de gemeente Wij-

demeren. Burgemeester Crys 
Larson kiest niet voor een re-
pressief beleid. Als je mensen 
meeneemt in de maatregelen 

vergroot je de bereidheid om 
regels na te leven, zegt ze. 
Tegelijkertijd moet je ook wel 
kunnen ingrijpen of begelei-
den om op de drukbezochte 
stranden mensen op afstand 
te houden. Daphne en Lars 
zijn hosts op het Zuwestrand-
je, dus geen BOA’s in uniform. 
Het is volgens hen de kunst 
om de gasten te wijzen op 
die anderhalve meter op een 
ongedwongen wijze. De kop 
van het artikel luidde dan ook: 
‘Het is de truc om er niet bij te 
lopen als een toezichthouder’. 
Uit het artikel blijkt dat deze 
zachte aanpak wel degelijk 
werkt.

Zwarte   
ooievaar

WIJDEMEREN
Ooievaars die door het wei-
land drentelen, daar kijkt 
niemand meer van op in 
Wijdemeren.

Je ziet ze bij tientallen. Maar 
een zwarte zie je zelden. Nu 
zijn deze exemplaren ook ont-
dekt, al is hij niet zeldzaam. Of 
dit exemplaar uit ’s-Graveland 
ook naar komkommers zocht, 
is onbekend. De zwarte ooie-
vaar (Ciconia nigra) lijkt op de 
witte ooievaar, maar is bijna 
geheel zwart en houdt er een 
veel meer verborgen leefwijze 
op na. Het is een grote vogel 
(90 tot 105 cm lang) met rode 
poten en snavel. Hij verschilt 
van de gewone, witte ooievaar 
doordat hij een geheel zwarte 
kop en vrijwel geheel donkere 
vleugels heeft. De spanwijdte 
is 173 tot 205 cm. De vogel is 
gemiddeld iets kleiner dan de 
witte ooievaar. Het broedge-
bied strekt zich uit van Dene-
marken dwars door Europa en 
Midden-Azië tot aan de Grote 
Oceaan tussen de breedte-
graad van 60° en het steppe-
gebied. Anders dan zijn ver-
want de witte ooievaar, bestaat 
het leefgebied van de zwarte 
ooievaar uit bos met open plek-
ken. De zwarte ooievaar leeft 
onopvallend in dicht, gemengd 
bos langs stromend water of in 
de buurt van poelen en plassen 
met dichte begroeiing.

Weekblad Wĳ demeren zoekt 
een bezorger om op 
woensdag in Kortenhoef 
ons weekblad te bezorgen.

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

bezorger
gezocht!! !
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Weer terug in Ankeveen!

Zaterdag van 8.00 – 12.30 is 
er weer markt met groenten, 
kaas, noten, olijven, brood, 

bloemen en siroop.

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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i.s.m.met uw zorgverzekeraar
 eigen bijdrage 1 hoortoestel

geldig tot 1 augustus

HOORTOESTEL VOLLEDIG IN HET OOR

ONZICHTBAAR
Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

Het is alweer enige weken geleden dat wij van

afscheid moesten nemen.

Onze Annie te moeten missen laat ons niet los
en wij doen ons best dit verlies te verwerken.
Uw medeleven, zoals wij dat mochten en nog steeds
mogen ontvangen, is voor ons een grote steun.

Wij hebben dit bijzonder gewaardeerd en willen u
hiervoor hartelijk danken.

Namens de familie:

Wim
Kinderen en kleinkinderen

Augustus 2020

Wij bedanken het personeel van Amaris Gooizicht
te Hilversum voor de goede zorgen voor Annie.

FAMILIEBERICHTEN

Er is niets dat voorgoed verdwijnt
als je de herinnering bewaart….

In de verdrietige dagen na het overlijden van

Gerry Birkhoff-Schutten

heeft uw medeleven ons getroost.

Het gemis blijft groot,
maar uw aanwezigheid in de Dillewijn en bij de crematie,
de vele bloemen, de kaarten en uw warme belangstelling

hebben ons erg goed gedaan!

Els en Jacob, Anneloes en Jan, Mark, Jenny en Adeline,
Renate en Arjen, Lisanne

• 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

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.

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

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!! 

Gratis waarde indicatie?
035 - 656 0235

Uw tuin laten onderhouden
Ik heb deze zomer tijd

Tel: 06 525 256 55

Aangeboden: Huishoudelijke
hulp 06-49150270.

Te koop: barriton,trombone
en cornet,bes instr.

06-44229544

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



Woensdag 12 augustus 2020
3LOKAAL

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Laatste klus Kees Schouten AH NdB
Balans tussen ruimte en aanbod

NEDERHORST DEN BERG
Kees Schouten, de nieuwe 
bedrijfsleider van Albert 
Heijn aan het Willie Das-
plein in Nederhorst den 
Berg, is door de wol ge-
verfd. Hij kent alle ins en 
outs van de supermarkt, 
waar hij al 46 jaar werkt. Dit 
is z’n 20e winkel. “Ik werk 
hier elke dag met plezier, 
het is hier rustig, veel vrien-
delijke klanten. En op een 
mooie plek aan het plein.”

“Ja, dit doe ik al m’n hele le-
ven. Ik vind het een ideale mix 
van handel drijven en in con-
tact komen met mensen. Het 
kruideniersvak is me op het 
lijf geschreven, denk ik.” Kees 
was in de afgelopen decennia 
bedrijfsleider van hele grote fili-
alen. “Ik was onder andere ma-
nager van een XL- zaak met 
ongeveer 360 man personeel. 
Dat vond ik mooi werk, uitda-
gend, maar ik was heel vaak 
bezig met zaken die een buiten 
de klanten omgingen. Diefstal-

len, personeelskwesties, noem 
maar op. Dat gaf wrijving, ik 
deed het niet met tegenzin, 
maar ik wilde eens terug naar 
de basis.” Via Bussum en La-
ren belandde Kees dus in het 
Vechtdorp.

‘WE MOETEN DAT-
GENE LEVEREN WAT 
DE KLANT VRAAGT’

Nieuw
Hij vertelt dat het Ahold-con-
cern doorlopend wijzigingen 
in het bedrijf doorvoert om 
de klanten beter te bedienen. 
Assortimentswijzigingen, for-
mule uitingen, reorganisaties 
en uitbreidingen zijn hier on-
derdeel van. Dat vraagt erom 
dat de winkels zich moeten 
voorbereiden op nieuwe ont-
wikkelingen. “We hebben net 
alle producten voorzien van 
Elektronische Schap Labels, 
dat is een enorme stap vooruit. 
Bovendien ben ik constant op 
zoek naar een balans tussen 
ruimte en aanbod.” Schouten 

wijst erop dat het bedrijf be-
schikt over enorm veel data 
in het klantenbestand, hoelaat 
mensen winkelen, welke pro-
ducten, hoeveel ze uitgeven, 
enz. Weliswaar zijn er ook veel 
passanten aan het Willie Das-
plein, maar de vaste klandizie 
vormt een groot aandeel. AH 
kent de wensen van de klant. 
“We moeten datgene leveren 
wat de klant vraagt. Dat bete-
kent onder andere dat de vraag 
naar verse producten stijgt. An-
derzijds is dit dorp bijna leeg 
geroofd van de middenstand, 
dus is er ook behoefte aan een 
zo breed mogelijk assortiment. 
Wat andere winkels niet meer 
kunnen leveren. Ook op het 
gebied van non-food.”

Indeling
Nu dus een nieuwe uitdaging 
om een relatief kleine winkel 
toch compleet te maken. Als 
hij op de plattegrond kijkt, ziet 
de filiaalchef nog wel kans op 
een kleine uitbreiding. Ook wil 
hij evenals zijn voorganger de 

winkel een plaats geven in het 
dorp, maar alles wel passend 
binnen de AH-formule. “Ik ben 
al in gesprek met mensen van 
het Plein wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. Dat geldt 
ook voor bijvoorbeeld de tennis 
en het voetbal.”

Kees Schouten weet zeker dat 

hij over een paar jaar gaat ge-
nieten van z’n pensioen. “Maar 
ik heb nog ambities om er een 
echte verswinkel van te ma-
ken. Ik heb het hier naar m’n 
zin, in een dorp met veel on-
dernemende mensen, een gro-
te gemeenschapszin en een 
mentaliteit die me aanstaat.”

Sil Smit voorlopig op non-actief
Winners don’t make excuses

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Dat was schrikken! Op 
de eerste zaterdag van 
augustus klom Sil Smit 
op zijn fietsenschuur. Hij 
wilde het dak repareren 
om het geheel waterdicht 
te maken. Een balk brak 
onverwacht af en de fiet-
senmaker belandde op de 
grond. Partner Sharon was 
snel ter plekke. Ze trof Sil 
aan in een plas bloed en 
alarmeerde de ambulance. 

“Er heeft een engeltje op m’n 
schouder gezeten”, vertelt 
Sil thuis in bed, “het had veel 
erger kunnen aflopen. Ik heb 
drie ruggenwervels gebro-
ken en tien hechtingen in m’n 
hoofd. Gelukkig geen hersen-
schudding of iets dergelijks.” 
Na een kort bezoek aan het 
ziekenhuis moet Sil minimaal 
zes weken in bed liggen. “Ik 
mag wel af en toe lopen”, zegt 
hij uiterlijk kalm, hoewel pit-
tige pijnstillende medicijnen 

hard werken om de pijn te on-
derdrukken.

Waarbij het herstel ongetwij-
feld sneller zal verlopen, om-
dat Sil een sportman pur sang 
is, die twee keer per week op 
de racefiets sprong voor ritjes 
van ± 250 km. Met een vrien-
denploeg deed hij mee aan 
Milaan-San Remo en de Stra-
de Bianchi in La Bella Italia. 
Vol vertrouwen ziet Smit uit 
naar het einde van het bed-
proces, een scan moet na z’n 
revalidatie meer duidelijkheid 
geven. “Ik weet in ieder geval 
dat de spieren goed werken.”

Sil Smit Tweewielers
Sil Smit Tweewielers aan de 
Middenweg 77 bestaat alweer 
9 jaar. Iedereen kent z’n be-
drijf als de Mobiele Fietsen-
maker. Inmiddels gebruikt hij 
z’n bus vooral als haal- en 
brengservice. De reparaties 
vinden veelal plaats vanuit 
zijn fietsenschuur. Bij Sil kun 
je terecht voor alles op fiets-
gebied, van kinderfiets tot 

racefiets, zowel reparaties als 
verkoop. Ook kan hij je goe-
de fietsadviezen geven over 
de juiste maten, zitpositie en 
passend onderhoud. Een vol-

waardige fietsenzaak waar 
je ook terecht kunt voor de 
huur van elektrische fietsen. 
Sil zit niet bij de pakken neer, 
hij komt hier beter uit. Daar-

van getuigt ook zijn favoriete 
T-shirt met de motiverende 
tekst ‘Winners don’t make ex-
cuses’.
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S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S-GRAVELAND
Ondanks de enorme hitte 
werkte de selectie afgelo-
pen zondag twee trainin-
gen af.

Daarmee is het seizoen 2020-
2021 afgetrapt en de komen-
de weken zullen steeds meer 
teams starten. Komend week-
end staat de eerste oefenwed-
strijd op het programma. Uit de 
nu aanwezige selectiespelers 
wordt een team geformeerd 

dat zaterdag om 14.00 uur 
thuis speelt tegen het Hilver-
sumse BZC. Op zaterdag 22 
augustus is er weer een open 
training vanaf 10.00 uur voor 
jongens en meisjes van 4 tm 7 
jaar. Meer informatie via open-
training@svsgraveland.nl. 
Kom spelenderwijs kennisma-
ken met het voetbal! Afgelopen 
week werkte men ondanks 30 
graden en meer door. De LED 
verlichting rondom veld 1 werd 
aangelegd en in gebruik geno-

men. Verder werd een begin 
gemaakt aan de uitbreiding 
van het raamwerk om onze 
bordsponsors meer gelegen-
heid tot exposure. De aanleg 
van alle vernieuwingen lo-
pen mooi volgens schema en 
misschien kan er zelfs eerder 
gestart worden met de aanleg 
van het nieuwe kunstgrasveld 
op veld 4. De start staat nu 
gepland voor 1 september, 
maar zal mogelijk naar voren 
geschoven worden. 

   

Nederhorst Nieuws
NEDERHORST DEN BERG
Onder tropische omstan-
digheden, met temperatu-
ren boven de 30 graden en 
nauwelijks wind, is de Ne-
derhorst selectie op zater-
dag 8 augustus begonnen 
aan het seizoen 2020-2021.

De trainers verwelkomden op 
deze eerste training 30 spe-
lers. Vanwege vakanties nog 
geen complete groep derhal-
ve. De nieuwe hoofdtrainer 
Remco Sint had in zijn vakan-
tie huiswerk gemaakt van het 
leren van alle spelersnamen. 
Zo wist hij iedereen persoon-
lijk en met hun eigen naam 
aan te spreken hetgeen prettig 
overkwam. Een verwachting 
wilde hij nog niet uitspreken 
daarvoor is het nog te vroeg 
en moet hij de groep, waaron-

der een 12 tal teruggekeerde 
en nieuwe spelers, beter le-
ren kennen. Rustig opbouwen 
en spelers op verschillende 
posities uitproberen. “Bij de 
competitie start moeten we er 
staan en dat is pas op 19 sep-
tember.”

Na een 3 tal trainingen wordt 
er zaterdag 15 augustus een 
eerste oefenwedstrijd ge-
speeld. Nederhorst 2 begint 
om 11.00 uur en het 1e trapt 
om 13.15 af. Tegenstander op 
Meerzicht is voor beide teams 
SV Diemen, ook een vereni-
ging die over is gestapt naar 
de zaterdagcompetitie.

Binnen de vereniging wordt 
er hard gewerkt om het com-
plex Coronaproef te krijgen. 
Protocollen worden opgesteld, 

looproutes bedacht en er vindt 
afstemming plaats met de ge-
meente. Op 14 augustus is 
alles hopelijk op orde en kan 
er zaterdag, met in acht name 
van alle regels, weer gespeeld 
worden. Een opvallend detail is 
wel al te noemen nl. dat er niet 
meer gestaan mag worden in 
de kantine. (behoudens voor 
het halen van een consumptie) 
Binnen moet iedereen zitten. 
Ook alle barkrukken worden 
voorlopig opgeslagen.

Als iedereen zich houdt aan de 
basisafspraken en opgestelde 
protocollen dan kunnen we 
mogelijk toch een gezond en 
veilig seizoen meemaken.

Voor meer info www.vvneder-
horst.org of facebook.

   

CLUB 4711
Uitslag + stand onderlinge 
competitie Biljartclub 4711
Maandag 3 aug.: M. Zieleman 
– R. van Huisstede 0-3, Mw. T. 
Bos – J. van Greuningen 0-3, 
Mw. D. Giavarra – B. Worp 0-3

Stand: Mw. D. Giavarra 9-29, 
Mw. T. Bos/W. Clements 9-23, 
R. van Huisstede 9-22, B. 
Worp 9-18, M. Zieleman 9-17, 
J. van Greuningen 9-14

Programma + contact
Maandag 17 aug. 19.30 uur: 
onderlinge competitie Biljart-
club 4711, vrijdag 14 aug. 
14.30 – 20.30 uur: vrij biljarten 
+ bar open (ook voor niet-le-
den)

Contact: 06.20.40.80.58

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

 Administratie / financiën
              Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr

Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr

Maatjescontacten / ANWB Automaatje en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, ma t/m do

Wonen- / welzijn- / mantelzorgondersteuning en een praatje
Nicole van Huisstede: 06 823 34 406, di t/m do

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Breukeleveen
- Herenweg 26a: bouwen woning (30.07.20)

- Herenweg 67: bouwen poortwoning met 

   botenhuis (23.07.20)

Kortenhoef
- Mr. Johannes Sandersonhof 11: plaatsen 

   dakopbouw (29.07.20)

Loosdrecht
- Kromme Rade 24: renoveren toegangsbrug 

   (28.07.20)

- Larixlaan 2: vervangen en uitbreiden

   bijgebouw (29.07.20)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: intern verbouwen 

   villa voor groepswoningen ouderen (04.08.20) 

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: intern verbouwen

   koetshuis voor groepswoningen ouderen 

   (04.08.20)

- Nieuw-Loosdrechtesedijk 226: bouwen 

   woning (28.07.20)

- Oud-Loosdrechtsedijk 211: verbouwen 

   woning (30.07.20)

- Rading 128: bouwen 12 appartementen (30.07.20)

- Rading 138: bouwen 26 woningen (03.08.20)

- Trekpad 1: plaatsen twee schoorstenen en 

   dichtzetten doorgang bijgebouw (29.07.20)

Nederhorst den Berg
- Frans Halslaan 26: plaatsen dakkapel en 

   vervangen bestaand dakkapel (04-08-20)

- Middenweg 62: dempen sloot (05.08.2020)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tel. 

14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsver-
gunningen (reguliere procedure)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 232: bouwen 

   botenhuis (30.07.2020)

- naast Rading 56: bouwen 16 appartementen 

   voor periode van 10 jaar (30.07.20)

Nederhorst den Berg
- ter hoogte van Dwarsweg 24: aanleggen 

   tijdelijke erp t.b.v. pilot ‘Brakke kwel’ voor

   5 jaar (31.07.20)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 12a: plaatsen botenstalling (06.08.20)

Nederhorst den Berg
- Vaartweg 20-21: bouwen 6 vrijstaande

   woningen en 1 appartementengebouw 

   (project Vlindertuin) (06.08.20)

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

Nederhorst den Berg
- MTS G en GW Hoogendoorn Machineweg 53:

   wijziging rundveehouderij omschakeling 

   naar vleesveehouderij.

- Transportbedrijf Cito B.V. Middenweg 106: 

   tijdelijk opslaan groenafval voor transport 

   naar verwerker. 

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt.

Informatie kan worden verkregen bij de

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

telefoonnummer (088) 63 33 000.

>  Bekendmaking besluit over
coördinatie van de woningbouw-
plannen voor de percelen Rading 
128 en Rading 138, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders geven kennis 

van de besluiten d.d. 30 juni 2020 van de 

gemeenteraad om de coördinatieregels, zoals 

opgenomen in artikel 3.30 van de Wet ruimte-

lijke ordening, van toepassing te verklaren op 

een tweetal woningbouwprojecten. Het be-

treft de woningbouwprojecten aan de Rading 

128 en de Rading 138 in Loosdrecht.

Het besluit van de gemeenteraad tot het 

toepassen van de coördinatieregels is een 

procedureel besluit. Met de coördinatieregels 

is het mogelijk dat verschillende procedures 

gezamenlijk en gelijktijdig worden doorlopen. 

De voor de projecten benodigde besluiten 

zullen als gevolg hiervan gecoördineerd 

worden behandeld, voorbereid en ter inzage 

worden gelegd.

De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor 

het vaststellen van het bestemmingsplan en 

het college van burgemeester en wethouders 

omtrent de benodigde omgevingsvergunning.

De besluiten kunnen worden ingezien op

www.wijdemeren.nl bij Ter inzage. Tegen 

het besluit tot coördinatie is geen beroep 

mogelijk.

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 

van de wet Basisregistratie Personen (BRP) 

zijn inwoners verplicht hun verhuizing door 

te geven en inlichtingen te verstrekken. Van 

onderstaande personen hebben wij geen 

aangifte van verhuizing ontvangen. Op grond 

van artikel 2.22 van de wet BRP heeft het 

college van burgemeester en wethouders het 

voornemen het adres ambtshalve te wijzigen 

in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende personen:

- Naam: F.R. de Haas

   Geboortedatum: 2 augustus 1989

   Uit te schrijven: Land Onbekend per 28-07-2020

- Naam: S. Ros

   Geboortedatum: 1 augustus 1966

   Uit te schrijven: Land Onbekend per 24-07-2020

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op de gemeente Wijdemeren via 14 035 

of mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Beschikking ambtshalve
uitschrijving uit de brp

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de 

Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is 

de bijhouding van de persoonslijst van onder-

staande persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende personen:

- Naam: J. van Kolck

   Geboortedatum: 28 maart 1993

   Uit te schrijven: Land Onbekend per 3-07-2020

- Naam: W. de Bruin

   Geboortedatum: 10 april 1994

   Uit te schrijven: Land Onbekend per 19-06-2020

Staat uw naam hierboven of weet u waar bo-

venstaande persoon verblijft, neem dan contact 

op met de gemeente Wijdemeren via 14 035 of 

mail naar burgerzaken@wijdemeren.nl.

>  Beleidsregel Evenementen 
2020

Op 28 juli 2020 heeft de burgemeester de 

beleidsregel Evenementen 2020 vastgesteld. 

Deze beleidsregel is op 29 juli 2020 in werking 

getreden, hierdoor is de beleidsregel Evene-

menten 2014 komen te vervallen. 

De beleidsregel geeft een toelichting op de 

verschillende soorten evenementen en geeft 

weer wanneer er een melding dan wel een 

vergunning moet worden aangevraagd. De ge-

meente kent de onderstaande evenementen:

• Evenementen waar u geen vergunning voor 

   nodig heeft (bezoekers aantal maximaal 49 

   personen);

• Evenementen waar u geen vergunning 

   voor nodig heeft, maar die u wel meldt bij 

   de gemeente (bezoekersaantal 50 tot 100 

   personen);

• Evenementen waarvoor u wel een

   vergunning nodig heeft (bezoekersaantal 

   vanaf 100 personen en meer).

De beleidsregel ziet ook toe op de standaard 

voorschriften die de gemeente stelt aan 

evenementen. Daarnaast biedt de beleidsregel 

de gemeente de mogelijkheid om aanvullende 

voorschriften te stellen. 

Op www.wijdemeren.nl\evenement_organiseren 

leest u meer informatie over het organiseren 

van evenementen. Indien u vragen heeft over 

het organiseren van evenementen kunt u 

contact opnemen met het team Juridische 

Zaken en Veiligheid. 

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.

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.

Officiële bekendmakingen 12 augustus 2020

Overig

Bouwen en wonen

Persoonsregistratie
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Samen voor betere fietspaden
Ingezonden brief

Sedert mijn stukje over de 
slechte fietspaden op de Leeu-
wenlaan en Ankeveense pad 
hoor ik regelmatig van men-
sen: denk ook eens aan dat 
fietspad, daar is het te smal, 
daar is er slecht wegdek, en 
weer elders is het onoverzich-
telijk. Uiteraard kan ik elke 
keer in mijn eentje contact 
zoeken met de gemeente die 
even hard mijn klachten naast 

zich neer legt. Samen staan 
we sterker. Daarom graag al 
uw grieven over fietspaden 
versturen aan pkreuning@
beeldengeluid.nl. Wanneer 
dan alles in kaart is gebracht, 
kunnen we een petitie starten 
die dan bij de fietsenmakers 
komt te liggen of online kan 
worden ingevuld. Daar dit een 
hoop werk voor mij betekent, 
zou het prettig zijn wanneer 

andere dorpsbewoners ook 
mee gaan helpen.

Kom in actie en zet de heren 
van de gemeente aan het 
werk. Met een goed en helder, 
breed gedragen dossier kun-
nen ze niet meer om de inwo-
ners heen.

Patrick Kreuning, Ankeveen

   

VVD wil kinderen uit Griekse   
vluchtelingenkampen wel helpen
Ingezonden brief

Via deze brief wil ik graag 
reageren op de bijdrage 
van Herman Stuijver in 
Weekblad Wijdemeren en 
de Nieuwsster van 29 juli 
2020. De bijdrage ging 
over de vier raadsleden 
die tegen de opvang van 
kinderen uit Griekse vluch-
telingenkampen in Neder-
land zijn. Naar mijn mening 
wekt de bijdrage van de 
heer Stuijver de indruk dat 
de VVD niet welwillend zou 
zijn. Ik vind dat kwalijk!

Laat ik nogmaals voorop-
stellen dat de situatie voor 
deze kwetsbare kinderen in 
Griekenland mensonterend 
is. Niemand zou onder deze 
omstandigheden mogen le-
ven. Nederland moet daarom 
helpen waar dat kan. Daar is 
geen enkele twijfel of discus-
sie over mogelijk. Waarom 
hebben twee VVD-raadsleden 
in onze gemeente dan toch te-
gen gestemd? Ik wil dat graag 
aan u uitleggen.

Omdat zij vinden dat dit geen 
thema is voor de lokale poli-
tiek. Opvang van asielzoekers 
is een taak van de Rijksover-
heid en die discussie moet Ne-
derland voeren op Europees 
niveau. Dat doen gemeente-
raadsleden niet. Daarnaast is 
de VVD voor een duurzame 
oplossing. Wij steunen daar-
om het kabinet dat €4 miljoen 
investeert in een programma 
om Griekenland en deze kin-
deren te voorzien van noodza-
kelijke hulp: 48 opvangplekken 
en een voogdijsysteem naar 
Nederlands model zodat deze 
kinderen bij pleegouders kun-
nen worden ondergebracht. 
Op basis van deze 48 opvang-
plekken kunnen in totaal ruim 
500 kinderen (niet 48 zoals 
vermeld in de bijdrage van dhr. 
Stuijver) gedurende drie jaar 
opgevangen en geholpen wor-
den. Dat gaat niet alleen over 
opvang en onderdak, maar ook 
over onderwijs, psychosociale 
hulp, juridische begeleiding en 
gezondheidszorg. Het voogdij-

programma zorgt ervoor dat 
diegene die de asielprocedu-
re hebben doorlopen en een 
status hebben gekregen ook 
daarna begeleid worden, net 
als de minderjarigen die zijn 
afgewezen in de procedure 
begeleid zullen worden tot het 
moment van terugkeer.

Opvang van kinderen in Ne-
derland is naar ons inzicht een 
tijdelijke oplossing, met veel 
haken en ogen. De VVD wil 
kinderen uit Griekse vluchte-
lingenkampen helpen op een 
manier waar zij echt bij ge-
baat zijn. Maakt ons dat niet 
welwillend? Zeker niet. Als het 
kabinet toch besluit om vluch-
telingenkinderen op te nemen 
in Nederland, dan zijn zij wat 
mijn fractie betreft van harte 
welkom!

Bo de Kruijff, VVD Wijdemeren

Fotograaf: Chiel van Diest

• 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

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

Alice & José

UW VAKANTIE, 
ONZE UITDAGING!

uw persoonlijke reisadviseurs

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Zonnig idee!

Apple coppler
Dessert (tip: nog even in de oven of op de barbecue)

€ 7,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Op de koffie
NEDERHORST DEN BERG
Op de koffie bij de Jacht-
haven De Rietlanden, aan 
de Spiegelplas in Neder-
horst den Berg, 3 augus-
tus j.l.

Foto Rob Visee
   

Scouting Toxopeus, 
Wilde Vaart bij de boer
KORTENHOEF
Op 20 juli vertrok de Wilde 
Vaart-groep van scouting 
Klaas Toxopeus voor een 
tien dagen tellend kamp 
richting Gouda.
Een kleine groep bestaande 
uit 4 jongeren tussen de leef-
tijd van 15 en 18 jaar onder 
begeleiding van twee oudere 
leden. Om stipt 07:00 vertrok 
de groep met 2 lelievletten van 
de loods aan de Kwakel om 
op de eerste dag al een flink 
stuk van de route af te kunnen 
leggen. Om 21:00 uur kwa-
men de Scouts aan in Gouda, 
er was 70 kilometer afgelegd 
waarbij onder andere door 
hartje Utrecht werd gevaren; 
een stevige eerste dag!

Op de tweede dag voer de 
groep door het centrum van 
Gouda, om zo de Reeuwijkse 
plassen te bereiken. De boten 
van de Klaas Toxopeus leg-
gen veel kilometers af, maar 
door een historische stads-
kern als Gouda varen ze niet 
veel. Op de plaats van be-
stemming aangekomen hielp 
de Wilde Vaart groep, samen 
met haar twee begeleiders, 
bij het hooien van het weiland 
van de boer. De boer vertelde 
dat hij normaliter zo’n 6 uur 
deed over het hooien, met de 
extra handjes werd het hooien 
voltooid in een recordtijd van 
2 uur.

Dit resulteerde in een Win-
Win; een zeer tevreden boer 
en een 5 dagen tellende over-
nachtingsplaats op het wei-
land van de boer, grenzend 
aan de Reeuwijkse plassen. 

Op de Reeuwijkse plassen 
heeft de Wilde Vaart veel ge-
zeild, geroeid en ook veel ge-
zwommen. Het gehele kamp 
was het ontzettend warm, dus 
het zwemmen bij de tent was 
een ideale mogelijkheid om 
even af te koelen. Op de te-
rugweg passeerde de Wilde 
Vaart de Mijndensesluis tus-
sen Loosdrecht en de Vecht. 
Een gezellige plek waar je 
prima even kunt stoppen. De 
sluiswachter Leo heeft van 
zijn hobbyschuur een soort 
van kringloopwinkeltje ge-
maakt met artikelen die hij in 
de sluis of op de kant vindt. In 
deze sluis zagen wij de gele-
genheid om een lekker ijsje te 
eten. Vanaf Loosdrecht is de 
terugvaart naar Kortenhoef in 
een paar uur te doen en wer-
den tenten en ander materiaal 
weer opgeruimd. De Wilde 
Vaart kan terugkijken op een 
ontzettend leuk en geslaagd 
kamp.

Wil jij ook eens komen kijken 
bij de Wilde Vaart?

Neem dan gerust contact op, 
je kunt mij ( Kees Visée, lei-
ding bij de Wilde Vaart ) bellen 
of appen op 06-13052915.

ADVERTORIAL

Theaterschool Zone 1380
De scholen gaan bijna weer beginnen, en de theater-

school ook!

NEDERHORST DEN BERG 
/ KORTENHOEF
Theaterschool Zone 1380 
geeft binnenkort gratis proef-
lessen op haar nieuwe loca-
ties in Nederhorst den Berg, 
Kortenhoef en Hilversum. Kin-
deren van 6 t/m 8 jaar en 9 t/m 
12 jaar zijn van harte welkom 
om een gratis proefles te vol-
gen. Jongeren van 13 t/m 17 
jaar zijn welkom in Hilversum 
of Weesp.

Theaterschool Zone 1380 
biedt het hele jaar theaterles, 
de leerlingen spelen in een 
voorstelling en krijgen extra 
workshops van bekende na-
men uit het vak. Zone 1380 
biedt diverse extra’s voor leer-

lingen, zoals de gratis Sum-
merschool, met de hele klas 
naar een voorstelling, en op 
verzoek hulp bij castings en 
audities. Lekker op de fiets 

naar theaterles in je eigen re-
gio! Meld je nu aan voor de 
proefles via www.zone1380.nl 
of bel met 06-16059435

   

Nieuws van De Dillewijn
ANKEVEEN
Op zaterdag 30 augustus 
vindt de officiële opening 
plaats van het nieuwe the-
ater seizoen. In aanloop 
daar naartoe hebben wij 2 
voorstellingen geprogram-
meerd.

Een jeugdvoorstelling van Me-
vrouw Groen op 15 augustus, 
en de film “Sorry we Missed 
you” van Ken Loach op 19 au-
gustus. 15 augustus, de laat-
ste dag van de zomervakantie 
is er in De Dillewijn de kinder-
voorstelling “Mevrouw Groen 
en de plastic soep” te zien.

Wist je dat er een grote dob-
berende brei van plastic in de 
zee is??? Dit heet de Plastic 
Soep. Die Plastic Soep troep 
is inmiddels al 34 x zo groot als 
Nederland. Wij kunnen daar 

iets aan doen! Kom mee oprui-
men met Mevrouw Groen!

Mevrouw Groen gaat over het 
genieten van de natuur, het ho-
ren van de vogels, kleuren en 
bellen blazen. Mevrouw Groen 
neemt je mee op reis over land 
en door zee. Jij mag meehel-
pen om samen de troep van 
de Plastic soep op te ruimen.

Aanvang 15.30 uur. Toegang 
€ 8,-. Kaarten via www.dedil-
lewijn.nl

Sorry We Missed You
Op woensdag 19 augustus 
kunt u in De Dillewijn genie-
ten van de aangrijpende film 
Sorry we missed you uit 2019 
van Ken Loach. Deze film ver-
telt het eerlijke en ontroerende 
verhaal van een gezin dat zich 
staande probeert te houden 

tijdens de economische crisis 
in het hedendaagse Engeland.

Deze aangrijpende film geeft 
ons een onthutsende blik op 
de wereld van nulurencontrac-
ten, flexwerkers en franchi-
sers.

Aanvang 20.15 uur. Toegang 
€ 8,50 (inclusief consumptie). 
Kaarten via www.dedillewijn.nl

   

GooiTV
Vanaf woensdag 12 augus-
tus zendt GooiV het vol-
gende programma uit:

Door de Corona-crisis was 
het programma van GooiTV al 
aangepast, nu breekt de kom-
kommertijd aan. Andreas van 

der Schaaf levert een nieuwe 
bijdrage in De Dag van Andre-
as. Hij gaat opnieuw naar La-
ren. Daarnaast zendt GooiTV 
op zondag wederom een pro-
testante kerkdienst uit vanuit 
de Spieghelkerk in Bussum 
vanaf 10.30 en is er die zon-

dag vanaf 20.00 uur aandacht 
voor de regionale Indië her-
denking. In TV Magazine is er 
aandacht voor diverse onder-
werpen die zich in deze regio 
afspelen, waaronder zomerse 
sfeerbeelden.

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen



WIJDEMEREN
Er is massaal gehoor gege-
ven aan de gezamelijke op-
roep van Gert Hendrikx en 
het Weekblad Wijdemeren/
NieuwsSter om foto’s van uw 
zonnebloemen in te sturen.

Wie heeft de hoogste was het 
achterliggende idee.
De winnaar, met 370 cm, is uit-
eindelijk geworden Johan van 
Ruitenbeek, met als runner up, 
met een bloem van 361 cm, 
Ans Brandsen-Ruitenbeek. Het 
brons ging naar Dorothé Joosen 
met 360 cm, die, als de foto een 
paar dagen later gemaakt was, 
misschien wel 2e was geworden. 
Het verschil met nummer 2 was 
namelijk slechts 1 cm.

Extra aandacht voor de zon-
nebloem van Bert en Francien 
Westgeest uit Kortenhoef, die wij 
van alle inzendingen de mooiste 
vonden

Een eervolle vermelding, in het 
kader van “wie het kleine niet 
eert .... “ voor Dianne uit Kor-
tenhoef met de kleinste zonne-
bloem.

Zonnebloemenwedstrijd !!!!

Hieronder een overzicht van de inzendingen die niet in de prijzen vielen, en, mocht uw foto er niet bij staan, dan komt dat niet door de al dan niet geringe hoogte
van uw bloemen, maar meer aan ruimtegebrek in ons blad.

1e plaats, 370 cm.
Johan van Ruitenbeek, Ankeveen

2e plaats, 361 cm.
Ans Brandsen-Ruitenbeek,
Kortenhoef

3e plaats, 360 cm.
Dorothé Joosen, Ankeveen

De mooiste
Bert en Francien Westgeest,
Kortenhoef

De kleinste, 28 cm.Dianne, Kortenhoef

260 cm,
van den Hoef-Koperdraad,
Kortenhoef

275 cm,
Jan Floor, Loosdrecht

278 cm,
Els Hilhorst

280 cm,
Jan en Lonneke,
Nederhorst den Berg

284 cm,
Lars Eckardt, Kortenhoef

289 cm,
Familie Koorn, Loosdrecht

290 cm,
Caroline Kerssens,

Nederhorst den Berg

295 cm,
Nellen Meurs,
Nederhorst den Berg

296 cm,
Bert de Graaf,
Nederhorst den Berg

300 cm,
Trijntje Timmer, Loosdrecht

305 cm,
Ben van de Velden,
Kortenhoef

310 cm,
Fam. E. Gutter,
Nederhorst den Berg

320 cm,
Erik Balk en Herma Hove-
ling, Kortenhoef

330 cm,
Annelotte & Ron van der 
Pol, Ankeveen

355 cm,
Rob Zonneveld, Loosdrecht


