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Van stess naar nurse Anna
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Al 28 jaar vliegt stewar-
dess (stess) Anja van Om-
mering met veel plezier de 
wereld over. Nu door coro-
na de vluchten drastisch 
zijn verminderd, verruilt 
Anja tussentijds haar blau-
we KLM-tenue voor een wit 
verpleeguniform. Sinds be-
gin november is zij aan de 
slag op de corona cohor-
tafdeling in Tergooi. Van 
stess naar nurse Anna.

“Deze maand heb ik gelukkig 
drie vluchten staan; naar Jo-
hannesburg, St. Maarten en 
Seoul,” opent Anja het gesprek 
“Ik vlieg al vanaf mijn 26e. 
Meestal op verre vluchten en 
ben dan lang van huis. Dat ik 
nu meer thuis ben, is heel erg 
wennen. Ik begin me dood te 
vervelen. Ik kan dat gewoon 
niet, op de bank blijven zitten.”

Blauw helpt
De energieke Kortenhoefse 
was dus direct enthousiast 
toen een aantal KLM-colle-
ga’s het project ‘Blauw Helpt’ 
startte. Een plek waar KLM’ers 
zich kunnen aanmelden voor 
vrijwilligerswerk en waar orga-

nisaties die dat nodig hebben 
een hulpvraag kunnen indie-
nen. Anja ging allereerst aan 
de slag in het Rijksmuseum 
Muiderslot. Daar stond zij in 
het winkeltje en hielp bij de uit-
gifte van de audiotours. Later 
las zij op de KLM-Facebook-
pagina een bericht van ste-
wardess Valentine Geluk. Die 
werkte als buddy in ziekenhuis 
Nieuwegein en meldde dat 
Tergooi Hilversum ook men-
sen zocht. Het Hilversumse 
ziekenhuis is Anja niet vreemd. 
Haar zoon Thijs is er geboren 
en zelf onderging ze er diver-
se pols- en knieoperaties. De 
oproep van Tergooi sloot dus 
prachtig aan bij Anja’s drive 
om te helpen. Samen met ste-
wardessen Rianne de Bakker, 
Maaike van Dijk en Linda van 
der Most zette Anja de stap 
naar het ziekenhuis.

“MENSEN VAREN WEL 
BIJ AANDACHT. BIJ 

HER- EN ERKENNING. 
DAT MERK IK OP DE 

AFDELING EN OOK OP 
EEN VLUCHT.”

Coronapatiënten
Daar staat ze dan. Helemaal 
ingepakt als een maanman-
netje. Met een beschermend 
pak, bril, mondmasker en 
haarnetje. Midden tussen de 
coronapatiënten, op de cohor-
tafdeling. “Ik heb geen medi-
sche achtergrond,” legt Van 
Ommering uit. “Wat ik doe zijn 
echt de hand-en-spandien-
sten. Bijvoorbeeld het verzor-
gen van eten en drinken of een 
gesprekje met de mensen. 
Dingen waar de verpleegkun-
digen niet zo snel aan toe ko-
men. Zij staan met z’n vieren 

op een zaal met 19 patiënten 
en zijn heel erg blij met onze 
hulp.” Het ziekenhuis is een 
nieuwe wereld, maar Anja ziet 
ook grote paralellen met het 
werken aan boord: “Mensen 
varen wel bij aandacht. Bij 
her- en erkenning. Dat merk ik 
op de afdeling en ook op een 
vlucht. Ook daar draag ik een 
mondkapje en dan zeg ik: u 
ziet het niet, maar ik glimlach 
wel.”

Dankbaar werk
Het werk in Tergooi is dank-
baar om te doen, maar tege-
lijkertijd ook een beetje eng. 
“Je probeert heel hygiënisch 
en zorgvuldig te handelen, 

maar je bent toch kwetsbaar 
voor besmetting” verduidelijkt 
Anja. Daarnaast komt ze situ-
aties tegen die confronterend 
zijn. “Dat corona doet echt wat 
met mensen. Je ziet dat som-
migen er slecht aan toe zijn. 
Dan denk ik bij een volgende 
dienst: wie zal er nog wel zijn 
en wie niet meer? Dat houdt je 
wel bezig.” Met een contract 
voor vier maanden op zak past 
stess Anna de diensten aan op 
haar vluchtschema. Wanneer 
het kan, staat ze als nurse 
aan het bed. “Ik voel me nu 
nuttig in het ziekenhuis. Ik zie 
wat het doet, wat het teweeg 
brengt.”KL IN I EKHE IHOF .NL
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Sinterklaas 
gaat door!

Sint en
roetveeg piet
mondkapjes

bestellen via

sintenpietmondkapje.nl
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 Alternatieve Lichtjesavond
U kunt donderdag 26 november tussen 
9.30 en 15.30 uur een kaarsje ophalen 

bij Uitvaartcentrum Myosotis.

Plaats dit kaarsje donderdag 26 november 
om 20.00 uur thuis voor uw raam.

(Op deze manier gedenken wij dan de overledenen)

Uitvaartcentrum Myosotis
is gevestigd aan de 

Utrechtseweg 110-B te Weesp
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar.

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

Markt in Ankeveen!

Zaterdag 28-11-2020 
vergeet niet tussen 8.00 – 12.30

je kleurplaat voor 
Sinterklaas in te leveren

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 28 november: 19.00 uur:
 R. Simileer.
 OLV Hemelvaart
 Do. 26 november: 10.30 uur: 
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 29 november: 9.30 uur: 
 Liturgiegroep.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Do. 26 november: 10.30 uur: 
 Uitstelling van het
 allerheiligst sacrament.
 Zo. 29 november: 9.30 uur: 
 R. Simileer.
 (Aanmelden: op di. en do. 
      ochtend 9.00-12.00 via tel. 
      035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
       Zo. 29 november: 10.00 uur: 
       Ds. E.J. van Katwijk.
       Vooraf melden verplicht, via:
       scriba@kerkopdeberg.nl
       info: www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
  ‘s-Graveland 

       Zo. 29 november: 10.00 uur: 
       Ds. G.J. van Meijeren.

 Hervormde gemeente
  ‘s-Graveland 

       Zo. 29 november: 9.30 uur: 
       Ds. A.P.D. Glashouwer.

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
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 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
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
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
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef          www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

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

Corona sneltest in Nederhorst den Berg

Extra Covid-sneltest service
RIVM/GGD/OMT goedgekeurd en na 30 minuten is de uitslag bekend.

Mail overdag voor een afspraak naar:

sneltest@huisartspraktijkovermeer.nl 
Kosten: € 75,- € incl. BTW per persoon.

De betaling gaat via PIN ter plaatse.

Afname testen: Maandag t/m vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur.
Adres: Meidoornlaan 1, 1394 BZ Nederhorst den Berg
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Zuidsingel Fase 8 in strijd met provincieregels
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Omdat de gemeente maxi-
maal 250 woningen wil 
bouwen in Kortenhoef- 
zuid heeft het provincie-
bestuur een zienswijze 
ingediend. Gedeputeerde 
Staten maken bezwaar 
tegen Zuidsingel Fase 8, 
omdat het plan in strijd is 
met de provinciale veror-
dening.

Punt voor punt staat er waar-
om het plan niet mogelijk is, 
volgens Noord-Holland. Er is 
geen regionale afstemming. 

Weliswaar staat het plan op 
een lijst van bouwlocaties van 
50 en meer in Regio Gooi en 
Vechtstreek, maar het is nooit 
‘onvoorwaardelijk’ vastgelegd. 
Ook zou 250 uit den boze 
zijn, slechts 150 zou kunnen. 
Voorts doet het plan afbreuk 
aan het plan Groenewoud, 
met waterwoningen. Het ver-
baast de provincie dat er niet 
wordt gerept over enige sa-
menhang met Groenewoud. 
Met een bebouwing van 60 
tot 80 %, waarvan minimaal 
2/5 met gestapelde bouw, kan 
het niet voldoen aan de hoge 
eisen van ruimtelijke kwaliteit. 
Althans, de gemeente kan dat 

niet voldoende onderbouwen, 
meent de provincie.

Een fietsverbinding door het 
ernaast gelegen Natuurnet-
werk Nederland moet echt aan 
strengere regels voldoen dan 
wat Wijdemeren zou willen. De 
locatie is gelegen aan de aan-
valszijde van de historische 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
In een gebied dat in vroeger 
tijden onder water werd gezet 
om de vijand te weren. Het is 
nu een nog open en gaaf ter-
rein met een UNESCO We-
relderfgoed -stempel. Een 
kernkwaliteit die absoluut niet 
mag worden aangetast.

Openbaar belang
De provincie meent dat de 
gemeente Wijdemeren het 
openbaar belang van woning-
bouw niet goed heeft uitge-
legd. Door alleen te stellen 
dat uit onderzoek blijkt dat er 
behoefte is aan 250 woningen 
kom je er niet. Waarom juist 
op deze plek? Het kan toch 
ook op Ter Sype en Groene-
woud? Of elders in het Gooi? 
Het provinciebestuur mist ook 
een toelichting of de levens-
vatbaarheid van de voorzie-
ningen in Kortenhoef in het 
geding is. In het algemeen, 
weegt het belang van woning-
bouw op tegen het belang van 

een Unesco Werelderfgoed?

Tot slot concludeert het pro-
vinciebestuur dat het ontwerp 
– bestemmingsplan strijdig 
is met een aantal regels van 
de (oude) provinciale veror-
dening. Men overweegt zelfs 
te komen met een zgn. ‘re-
actieve aanwijzing’. Dan kan 
Noord-Holland alsnog eigen-
handig het plan terzijde schui-
ven. Deze week sluit de ter-
mijn voor het indienen van een 
zienswijze.

   

Reactie De Kloet op ziens-
wijze provincie
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Jan-Jaap de 
Kloet reageerde op de 
zienswijze van de provin-
cie Noord-Holland. Het 
provinciebestuur maakt 
bezwaar tegen het bouw-
plan Zuidsingel Fase 8.

Zuidsingel fase 8 is door de 
initiatiefnemer versneld in 
procedure gebracht omdat de 
regelgeving (provinciale om-
gevingsverordening) van de 
provincie vele ontwikkelingen 
die bijdragen aan de leefbaar-
heid van Wijdemeren tegen 
houdt. Over de Zienswijze ont-
werpbestemmingsplan Zuids-
ingel fase 8 zegt wethouder De 

Kloet: ”Nieuwe woningen zijn 
broodnodig om onze gemeen-
te vitaal te houden, te zorgen 
dat het voorzieningenniveau 
op peil blijft en te zorgen dat 
de vele woningzoekenden een 
huis kunnen vinden. Zuidsingel 
fase 8 is al heel lang in beeld 
als woningbouwlocatie en het 
is een van de zeer weinige 
plekken waar tussen de 150 
en 250 woningen gebouwd 
kunnen. Zo kunnen we tege-
moet komen aan de woon- of 
verhuisbehoeften van inwo-
ners. Een geschikte woning 
draagt bij aan het welzijn van 
mensen. Denk aan senioren 
die in een eengezinswoning 
wonen die veel te groot is of 
jongeren die hun leven in de 
wacht moeten zetten omdat ze 

geen woning kunnen vinden. 
We hebben hier als gemeente 
een taak en die nemen we se-
rieus. We hopen hierover con-
structief in gesprek te kunnen 
met de provincie.” Het bouw-
plan sluit aan op de bestaan-
de bebouwing van Kortenhoef 
en beslaat slechts een klein 
deel van het open gebied. De 
plannen zijn niet gelegen in de 
aangewezen natuurgebieden 
(NNN). Er is voorzien in een 
uitgebreid participatieproces 
met alle inwoners van de ge-
meente; onlangs is daarvoor 
een digitale aftrap gegeven 
door de ontwikkelaar.

Foto: Jan- Jaap de Kloet
   

Geen toekomst zonder groen
Ingezonden brief

Net als veel bewoners van de 
Emmaweg hebben we een 
brief van de gemeente gekre-
gen over het haalbaarheids-
onderzoek verkeersoplossing 
Kortenhoef. Het verkeers-
plan om het woningbouwplan 
Zuidsingel fase 8 in de polder 
van Kortenhoef te kunnen rea-
liseren, gaat ten koste van het 
groen langs de ’s-Gravelandse 
Vaart en de wijken achter de 
Emmaweg. Door de toename 
van het verkeer kan langs de 

Emmaweg niet meer gepar-
keerd worden.
Het is toch vreemd dat door de 
toename van het verkeer de 
bewoners van de Emmaweg 
niet meer voor de deur mogen 
parkeren. Bij een parkeerver-
bod wordt de situatie alleen 
nog maar onveiliger. Er wordt 
nu al veel te hard gereden, laat 
staan als de weg ‘open ligt’. 
Onveilig voor personen en wa-
terbewoners.
In het haalbaarheidsonder-

zoek worden 7 locaties voor-
gesteld om mogelijke par-
keerplaatsen te realiseren. De 
gemeente lijkt in het verkeers-
plan alleen oog te hebben voor 
parkeren. Tegenwoordig is het 
van belang om zoveel mogelijk 
groen te creëren vanwege kli-
maatverandering. De klimaat-
adaptatietesten laten zien dat 
Kortenhoef geen groen kan 
missen. Bomen zijn belang-
rijk bij klimaatadaptatie. Ze 
zorgen voor infiltratie van wa-

ter, verkoeling en houden de 
grondwaterstand op pijl. Bo-
men en ander groen zijn ook 
van belang voor biodiversiteit. 
We kampen in Nederland met 
een tekort aan groen voor in-
secten, vogels en kleine die-
ren. Groen is ook belangrijk 
voor mensen. Een gezonde 
leefomgeving zorgt ervoor dat 
bewoners zich prettig voelen, 
nodigt uit tot gezond gedrag 
en vermindert stress.
In de planvorming is het be-

langrijk dat er ook aan een 
gezonde leefomgeving wordt 
gedacht. Dat gaat niet lukken 
als al het groen in steen ver-
andert. Wij nodigen het colle-
ge en de gemeenteraadsleden 
graag uit voor een schouw 
langs de Emmaweg en de 
achterliggende wijken hoe de 
verkeersplannen ten koste 
gaan van het groen.

Bewoners van de Emmaweg 
19A t/m 21B



Woensdag 25 november 2020
4

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Blij maken met een dode mus
Ingezonden brief

Drie ingezonden brieven 
en een pamflet in WW van 
11.11.2020 anti de plannen 
van B&W en de coalitie om het 
aantal woningen her en der 
fors te doen toenemen. Dat de 
bestaande wegeninfrastruc-
tuur met of zonder aanpassin-
gen, de daardoor toenemende 
verkeersintensiteit niet kan 
verwerken, zal uiteindelijk ook 
wel doordringen bij de plan-
nenmakers. De plannen die 
nu in allerijl voorliggen zijn een 
vorm van blij maken met een 
dode mus.

Ook in WW van 11.11 spreekt 
wethouder Klink zich uit over 
de toekomst van de bedrijven-
terreinen. Het tweede geval 
van irreële plannenmakerij met 
het rapport van Bureau Buiten 
als inspiratiebron. Geen rea-
listische oplossingen door ver-

plaatsing naar geschikte en 
beschikbare bedrijventerrei-
nen buiten de regio maar een 
doelredenering: de oplossing 
moet koste wat kost in Wijde-
meren worden gezocht. In de 
visie van Klink worden de ter-
reinen De Boomgaard en de 
Slenk met elkaar verbonden 
ten koste van tussenliggende 
open natuurgebieden. En dat 
omdat alleen De Boomgaard 
een redelijke bereikbaarheid 
kent. De Slenk (en alle ande-
re bedrijfsterreinen in Wijde-
meren) worden gekenmerkt 
door slechte bereikbaarheid 
als gevolg van de niet of nau-
welijks te verbeteren wegenin-
frastructuur van Wijdemeren. 
Kan er dan helemaal niets? 
Jawel, op de Slenk maar ook 
op Nieuw Walden/Machine-
weg zijn bedrijven gevestigd 
die de keuze voor hun loca-

tie niet hebben gebaseerd op 
de noodzaak om juist daar 
te gaan zitten. Geen van de 
grote(re) bedrijven op de ge-
noemde bedrijfsterreinen 
is daar gevestigd omdat er 
geen beter alternatief was/is. 
Veeleer zal de grondprijs een 
rol hebben gespeeld.

Door verplaatsing van deze 
bedrijven naar bedrijfsterrei-
nen die juist zijn en worden 
ontwikkeld voor de grote(-
re) spelers (Almere over de 
Stichtse Brug, Zeewolde) 
wordt ruimte vrij gemaakt voor 
bedrijven die wel regio gebon-
den zijn. Minder verkeersin-
tensiteit en behoud van na-
tuur. Beste wethouder Klink, 
s.v.p. niet nog een blijmaker 
met een dode mus.

Hans Hof, Nederhorst den Berg
   

Schrikbeeld
Ingezonden brief

Bij de totstandkoming van het 
ontwerp bestemmingsplan 
Zuidsingel fase 8 is het de-
mocratisch proces op weer-
zinwekkende wijze geschon-
den. Inwoners hadden niet tot 
nauwelijks de gelegenheid om 
te participeren: op buitenge-
woon sluwe wijze is misbruik 
gemaakt van de coronapan-
demie. Het gemeentebestuur 
had er juist alles aan moeten 

doen om de bevolking maxi-
maal bij een dergelijk ingrij-
pend plan te betrekken. Een 
plan dat zeldzame ruimtelijke 
kwaliteit van ’s-Graveland en 
Kortenhoef verwoest en dat 
vele honderden inwoners le-
vensvreugde ontneemt. Wat 
blijft is een beeld van kille en 
onverschillige bestuurders. 
Bovendien lijkt het er sterk op 
dat het college van B & W aan 

de leiband van projectontwik-
kelaars loopt. Een waarschu-
wing is hier op zijn plaats: te 
innige collaboratie met een 
projectontwikkelaar heeft al 
menig politicus (ook in het 
Gooi) in grote problemen ge-
bracht.

Beernoud Moojen

   

Ieder grassprietje verdedigen
Ingezonden brief

Chapeau Jan Pieneman voor 
uw uitgebreide ingezonden 
brief waarin u een lans breekt 
voor woningzoekenden. Al 
jaren erger ik mij aan de mili-
eumaffia die met hun derrière 
op het ‘pluche’ zitten en al een 
dak boven hun hoofd hebben. 
Zij menen ieder grassprietje 
te moeten verdedigen. Door 
hun jarenlange tegenwerking 
en bezwaarschriften ontzeg-
gen ze de jeugd een huis en 
leven ze m.i. onder een steen 
als ze niet door hebben dat 
de bevolking groeit. Vasthou-
dend aan ‘vroeger’ en alles 
bij het oude willen laten. Op 

23 februari 2016 heb ik Frans 
Lieste van de gemeente al 
laten weten dat de gemeente 
Rotterdam een nieuwbouw-
wijk Zestienhoven onder de 
rook van het vliegveld Zestien-
hoven heeft kunnen realiseren 
met o.m. notariële vastlegging 
van (kort door de bocht) ‘geen 
bezwaar’ en getekend voor 
‘kennis’ van de aanwezigheid 
van het vliegveld. Kopie van 
het betreffende notariële deel 
ook aangeleverd. Vele gebo-
ren Loosdrechters zijn bekend 
met het vliegveld en hebben 
ook geen bezwaar tegen de 
‘geluidsoverlast’ en zouden 

graag in Ter Sype willen wo-
nen. Wat kan er in de provin-
cie Zuid-Holland wat hier niet 
kan? Als je de natuur wilt be-
houden is m.i. een van de op-
lossingen de bevolkingsgroei 
te remmen door subsidies op 
kinderopvang en kinderbijslag 
stop te zetten vanaf 2 kinde-
ren. Wil je er meer, dan kan 
dat maar niet met ondersteu-
ning van belastinggeld. Heikel 
en onpopulair onderwerp: de 
vervuiler betaalt....

Pieternel Valderpoort

GooiTV
Vanaf woensdag 25 no-
vember zendt GooiTV het 
volgende programma uit:

Andreas van der Schaaf komt 
met een nieuwe aflevering van 
De Dag van Andreas, weder-
om in retrostijl.

Ruud Bochardt praat in In Der-
de Termijn met burgemeester 
Crys Larson. Zij blikt terug op 
haar eerste jaar als burge-
meester van Wijdemeren.

Met een bijzonder programma 
wordt teruggekeken op de Ver-
kiezing van de Ondernemer 
van het Jaar in Wijdemeren 
dat in 2020 door de corona 
niet op de traditionele wijze 
door kon gaan.

Op zondag 29 november gaat 
Sinterklaas in op diverse vra-
gen van kinderen bij GooiTV. 
Dat begint om 15.00 uur en is 
ook online te volgen op gooitv.
nl.

Gastvrouw/-heer gezocht voor het 
gaafste pand van Bussum.

Ben jij klantvriendelijk, energiek en gezellig, 
meld je dan snel aan als oproepkracht bij 

House of Dialogue.

Interesse? Stuur een mail met je CV naar
Melissa Voogd via mvoogd@dialoguebv.nl.

Nieuwe Spiegelstraat 11, 1406 SG Bussum
Tel 035 541 18 44  www.dialoguebv.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Wie zoet is......

Suikerbrood
€ 2,85

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Marjolein Ophoff
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Dansen op de vulkaan
Ingezonden brief

Na jaren alle ontwikkelingen 
rond de polder Kortenhoef 
Oostzijde nauwlettend ge-
volgd te hebben, blijf ik verbijs-
terd en vol ongeloof achter bij 
het bestuderen van de plano-
logische stukken. De Korten-
hoefse gifbelt valt onder de 
categorie ‘zeer ernstig’. Door 
gestage uitbreiding van wijk na 
wijk kwam ook de bewoning 
steeds dichter bij de levens-
gevaarlijke gifopslagplaats te 
liggen. Het lijkt voorwaar wel 
of door de jeugdige overmoed 
van de huidige bestuurders 
het collectieve geheugen met 
betrekking tot de geschiedenis 
van de Kortenhoefse gifbelt 
volledig gewist is.

Althans ik hoor er vanuit ge-
meente en provincie nie-
mand meer over nu er over-
haast bouwplannen dienen 
te worden geëffectueerd. In 
de oorspronkelijke Groene-

woud-inspraakrondes werd de 
belangstellenden voorgescho-
teld dat de toxische uitspoeling 
vanuit de gifbelt altijd oost – 
west zou plaats vinden. Als we 
niet tijdig in staat zijn de belt te 
neutraliseren, dan loopt het gif 
vanzelf naar de Horstermeer. 
Dat staat allemaal nog maar 
te bezien, over 50 jaar kan die 
stroom omgekeerd zijn. Los 
van bovenstaande argumen-
ten tegen het bouwen op of op 
de rand van een ‘chemische 
tijdbom’ gelden alle argumen-
ten voor natuurbehoud van de 
bestaande gezonde delen van 
de polder.

Als we het gebied omsloten 
door Koninginneweg, Heren-
weg, Kwakel en Van Beeklaan 
beschouwen als een soort 
inpandig weiland van ruim 
15 ha., dan zouden daar de 
huidige onzalige bouwplan-
nen langs de Emmaweg en 

Kalkakker één-op-één kun-
nen worden gerealiseerd. Ook 
daar zullen concessies van 
omwonenden en weggebrui-
kers gevraagd worden. Maar 
in iedere vergelijking zal de 
balans duidelijk in het ‘voor-
deel’ van de Kwakel door-
slaan. Beter ‘inbreien’ in het 
noorden dan uitbreiden naar 
het zuiden. Ik vind dat alle ar-
gumenten tot de massaliteit en 
hoogte van de bebouwing, de 
toename van het verkeer en 
de afname van de verkeersvei-
ligheid evenzeer valide zijn om 
plannen in hun huidige vorm 
te heroverwegen. Ook heb ik 
zorgen over de zorgvuldigheid 
waarmee de diverse procedu-
res in een politieke stroomver-
snelling worden gebracht ten 
koste van democratisch en 
transparant handelen.

H.J.W.A. Bast

   

Weekblad Wijdemeren als reclamefolder 
voor projectontwikkelaar?
Ingezonden brief

Met verbazing en ook met 
enige boosheid heb ik het 
openingsartikel gelezen van 
Weekblad Wijdemeren van 18 
november. In dit artikel geeft 
Herman Stuijver projectont-
wikkelaar Martin Verzijde alle 
ruimte om uit te leggen waar-
om het omstreden woning-
bouwplan Zuidsingel Fase8 
“goed is voor het dorp en de 
wijdere omgeving”. Dat doet 
Verzijde natuurlijk graag en 
dat is begrijpelijk; als project-
ontwikkelaar is hij gebaat bij 
een positief besluit. Maar een 
evenwichtig artikel levert het 
niet op. Stuijver laat de pro-
jectontwikkelaar zijn verkoop-
praatje ongehinderd afdraai-
en, zonder één kritische vraag. 
Terwijl hij toch ook goed op de 
hoogte is van de vele bezwa-
ren die tegen dit project leven. 
In de journalistiek geldt nor-
maal gesproken het principe 
van hoor en wederhoor. Het is 
prima dat een belanghebben-

de aan het woord wordt ge-
laten, maar als hij omstreden 
uitspraken doet, is het goed 
gebruik om ook de andere par-
tijen hun visie te laten geven. 
Het artikel staat nu vol met 
uitspraken die schreeuwen om 
een tegengeluid. Zoals over 
de toekomstige verkeerssitua-
tie (met een mogelijke ‘bypass’ 
bij Smidsbrug), waarover de 
projectontwikkelaar meldt: “Ik 
ben ervan overtuigd dat er 
een goed verkeersplan uit zal 
rollen.” Dat dat is op z’n best 
naïef. Ook de manier waarop 
hij de inbedding in de natuur 
ziet “met vogelhuisjes, groene 
daken enzovoort” geeft weinig 
hoop voor optimisme. En tot 
slot is de passage over parti-
cipatie “er volgen binnenkort 
nog drie bijeenkomsten van 
ongeveer 20 personen” rond-
uit een lachertje. 250 wonin-
gen, duizenden inwoners die 
hierdoor geraakt worden en 
dan drie bijeenkomsten voor 

20 personen? Dat komt nog 
niet in de buurt van participa-
tie.

Ik hoop dat de redactie van 
Weekblad Wijdemeren in de 
nabije toekomst zorgt voor 
een meer evenwichtige be-
richtgeving over dit omstreden 
project. Anders reduceert het 
weekblad zichzelf tot een re-
clamefolder van de projectont-
wikkelaar.

Erik van der Spek, Kortenhoef

Naschrift: Het weekblad 
streeft zeker naar evenwich-
tige berichtgeving. V.w.b. dit 
onderwerp zijn alle kanten 
belicht. Zowel voor- als te-
genstanders komen ruim-
schoots aan het woord. De 
redactie is niet verantwoor-
delijk voor de antwoorden 
van de projectontwikkelaar 
(H.St.).

Rare kronkel
Ingezonden brief

Wat is toch die rare kronkel 
die de landelijke, provinciale 
en gemeentelijke politiek in 
het hoofd hebben? De bur-
gemeester wil naar een ge-
meente van 25.000 inwoners, 
dan komt er meer geld uit Den 
Haag. Maar meer inwoners 
betekent ook meer kosten, of 
het nu gaat om zorg, onder-
houd aan wegen en openbaar 
groen, passend onderwijs, of 
de inzet van de hulpdiensten. 
Dan moeten we kijken naar de 
gevolgen: kunnen onze dor-
pen al dat extra verkeer aan? 
Hoe zit het met de aanrijtijden 
van de hulpdiensten door de 
extra verkeersdruk? De men-
sen klagen, terecht, nu al over 
het drukke verkeer waarvan 
een groot deel sluipverkeer 
is. Daarnaast betekent meer 
bewoners, dat er ook wel werk 
in de nabije omgeving moet 
zijn. Men wil maar liefst vijf 
woonlagen in Zuidsingel fase 
8 plaatsen. Wie heeft dat stu-
pide idee uitgedacht? Wij zijn 

een klein dorpje, hoge gebou-
wen horen daar niet in thuis. 
Dan ga je richting verstede-
lijking, dan hadden we net 
zo goed met Hilversum kun-
nen fuseren. Het beschermd 
dorpsgezicht gaat ten onder, 
ook wordt de aanvliegroute 
van vogels in de Kortenhoef-
se plassen verstoord. Tevens 
is het uitzicht vanaf de huizen 
aan de Moerendael, Kalkakker 
en Fuikestee ook voorgoed 
bedorven. Ik hoor mensen 
roepen dat hun kinderen in de 
eigen regio willen blijven wo-
nen, maar wat is er mis mee 
wanneer je die ene keer in 
de week dat je je ouders be-
zoekt een uurtje moet rijden? 
Je vleugels uitslaan, dat is de 
natuur. Kunnen onze dorpen 
tienduizend extra verkeersbe-
wegingen aan? Nee, dus zie af 
van de uitbreidingen, veel Wij-
demeerders wonen hier van-
wege de rust, gun ze die rust 
ook. Ze verdienen het.
Patrick Kreuning

   

Ramkoers
Ingezonden brief

Het plan om 250 woningen 
in de Kortenhoefse Polder te 
bouwen (Zuidsingel fase 8) 
is enige weken geleden door 
het college van B&W in pro-
cedure gebracht. Omdat het 
plan niet door kan gaan als de 
Omgevingsverordening Noord 
Holland 2020 van kracht wordt 
(en dat is sinds 17 november 
jl.) is er voor gekozen dit snel 
te doen zodat de oude Provin-
ciale Ruimtelijke Verordening 
(PRV) nog van kracht is. En 
wat blijkt nu uit een zienswij-
ze die door de provincie op 10 
november 2020 is ingediend? 
Dat het ontwerp bestemmings-
plan ook in strijd is met meer-
dere punten van die PRV. En 
dat de provincie overweegt 
een reactieve aanwijzing te 
geven waardoor het bestem-
mingsplan niet in werking kan 
treden.

Wij hebben deze werkwijze 
van het college in de alge-
mene beschouwingen van 
10 november jl. omschreven 
als een ‘ramkoers’. Zeker ook 
omdat ook andere gevoelige 
bouwplannen (b.v. Nederhorst 
Noord) op soortgelijke wijze in 

procedure zijn gebracht. Hier-
mee zet het college de relatie 
met het provinciebestuur be-
wust onder druk. Dat vinden 
wij onverstandig en onwense-
lijk. Zo ga je niet met collega 
overheden om. En ook niet 
met je inwoners en andere be-
trokkenen.
Naar onze mening ligt er 1 
topprioriteit in de polder van 
Kortenhoef. En dat is het plan 
Groenewoud waarin Afvalzorg 
en Vereniging Landeigenaren 
Emmaweg Kortenhoef (VLEK) 
samen woningen realiseren 
en daarmee de sanering van 
de sterk vervuilde vuilnisstort 
mogelijk maken. Verder uitstel 
van dit plan (uit 2013) is van-
wege die vervuiling zeer on-
wenselijk. En dit plan heeft de 
instemming van de provincie 
Noord- Holland en van Natuur-
monumenten.
Laten we daar onze energie 
op richten. En niet op plannen 
waar de provincie zo veel en 
zulke fundamentele bezwaren 
tegen heeft. En wij trouwens 
ook.

Stan Poels, fractie PvdA/Groen-
Links

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Laat maar zien dat we het 
Licht verwachten
WIJDEMEREN
Aanstaande zondag 29 no-
vember begint in de ker-
ken wereldwijd de tijd van 
Advent. Verwachting van 
de geboorte van het Licht, 
vier weken voorafgaand 
aan het Kerstfeest. Dat we 
het licht verwachten wordt 
vaak vormgegeven door 
vier kaarsen waarvan er 
elke week één meer gaat 
branden. Of door een ad-
ventskalender waarvan 
elke dag een volgend deur-
tje open gaat. Juist in deze 
donkere, onzekere tijd mo-
gen we laten zien dat we 
het Licht verwachten!

Wat zou het mooi zijn als de 
mensen die langs onze huizen 
lopen, dat kunnen zien. Omdat 
er elke week, of misschien wel 
elke dag, een kaars meer gaat 
branden in onze vensterbank. 
Of een lantaarn in onze voor-
tuin! Doet u mee in deze don-

kere tijden?

In de kerken zal er in ieder ge-
val elke zondag een volgende 
kaars worden aangestoken, 
op weg naar de geboorte van 
het Licht.

Van harte welkom bij de diver-
se vieringen in de kerken van 
Wijdemeren in deze Advents-
tijd. En van harte uitgenodigd 

om langs de huizen te gaan, 
waar u het licht elke week 
meer zal zien branden. Zoals 
er ongetwijfeld ook elke week 
meer kerstlichtjes in de hui-
zen en de tuinen zullen gaan 
schijnen. Want in Advent, in 
verwachting van het licht zijn 
we eigenlijk allemaal als het 
steeds donkerder wordt. En 
helemaal in deze vreemde tijd.

   

Cadeau van Grateful Living voor 
dorpsgenoten
‘S-GRAVELAND
Razendsnel gaat de tijd; 
zomaar een jaar voorbij. 
Now Age Shop Grateful Li-
ving bestaat nu één jaar.

Een jaar waarin veel is ge-
beurd; voor de wereld, maar 
ook bij deze mystieke oase 
voor shoppers. Veel mensen 
zijn geholpen met een cadeau 
voor zich zelf of een ander. 
Diverse koppen thee zijn ge-
dronken met uitzicht op het 
landschap van Natuurmonu-
menten. Er hebben spirituele 
evenementen plaatsgevon-
den. Volwassenen en kinderen 
vonden baat bij de etherische 
oliën die hier te koop zijn. Me-
nige noot werd op drums of 
klankschalen gespeeld. Aan 
het drukke Noordereinde 68 
raast het verkeer, en ook de 
tijd voorbij, binnen heerst rust 
en verbinding. Om bij de tijd 
te blijven heeft Grateful Living 
de 100-jarige klok aan de mo-
numentale voorgevel weer “tot 
leven” gebracht, een gepassi-
oneerde klokkenmaker heeft 

er maanden aan gewerkt. Een 
cadeau voor dorpsgenoten en 

passanten. Ter ere van het 
1-jarig bestaan.

Pannenkoeken voor 
Veenstaete

KORTENHOEF
Op 20 november werden 
bewoners en medewer-
kers van huize Veenstaete 
in Kortenhoef verrast met 
een pannenkoekenlunch. 
De pannenkoekenwagen 
van de Lions Club Hilver-
sum stond op de binnen-
plaats. Van twaalf tot twee 
werden er meer dan 100 
pannenkoeken gebakken 
die coronaproof werden 
geserveerd. Iedereen was 
laaiend enthousiast.

Zondag 29 november a.s. 
is het Sint- Pannenkoek en 
staat de Lions pannenkoe-
kenwagen op het parkeer-
terrein tegenover restaurant 
Vlaar op het Noordereinde in 
‘s- Graveland. Via een unie-
ke Pannenkoeken Drive Thru 
kan iedereen van 12.00-14.00 
uur genieten van de lekkerste 
pannenkoeken. De opbrengst 
hiervan gaat naar de Voedsel-
bank in Hilversum.

   

Zorgen over dagbesteding
REGIO 
Zorgorganisaties Amaris, 
Hilverzorg, Inovum, De 
Oude Pastorie en Vivium 
hebben zich niet (dan wel 
beperkt) ingeschreven 
voor de gemeentelijke in-
koop dagbesteding 2021. 
Dat betekent dat voor cli-
enten, die een WMO-indi-
catie hebben voor dagbe-
steding, de mogelijkheid 
bij deze zorgorganisaties 
komt te vervallen. Het 
betreft mensen met veel-
al dementie, die enkele 
dagen of dagdelen in de 
week naar een dagbeste-
dingslocatie gaan.

Er is een groter aantal cliën-
ten dat gebruik maakt van 
de dagbesteding dan dat tot 
op heden door de gemeen-
ten aan plaatsen is gecon-
tracteerd. Dit baart zowel de 
gemeenten als de huidige 
aanbiedende organisaties 

zorgen. Gemeenten zoeken 
samen met regionale zorgor-
ganisaties naar een oplossing 
voor de cliënten. De huidige 
aanbieders en de gemeenten 
hebben afspraken gemaakt, 
waarmee dagbesteding voor 
de huidige cliënten geboden 
blijft worden tot het moment 
dat er een passende vervolg-
plek is.

Op de locaties in Naarden/
Bussum, Huizen en Laren 
van Vivium, in Nederhorst 
den Berg en Hilversum van 
Amaris, in Hilversum van Hil-
verzorg en in Loosdrecht van 
Inovum alsmede bij De Oude 
Pastorie in Huizen wordt van-
af januari tijdelijk nog dagbe-
steding in de huidige vorm ge-
boden, totdat er een passend 
vervolg is.

Verdere berichtgeving volgt 
zodra hierover meer bekend 
is.
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Vooruitschuiven? Het kon beter!
Ingezonden brief

De begroting is een groot on-
derwerp in de gemeenteraad. 
De plannen voor komende ja-
ren stellen we vast met daarbij 
ook de lasten voor de inwo-
ners. Niet alleen ozb-verho-
ging raakt onze inwoners maar 
ook bezuinigingen en het niet 
nakomen van afgesproken 
projecten.

Het leek afgelopen raadsver-
gadering een open discussie 
te worden. Er lagen 4 scena-

rio’s op tafel en de uitnodiging 
om er eventueel zelf eentje te 
maken. Die greep De Lokale 
Partij met beide handen aan.

Uit onze analyse van de cij-
fers bleken volop kansen om 
de ozb van 12% naar 8% te 
verlagen en realistischer om 
te gaan met grote toekomstige 
investeringen. Wij presenteer-
den Het Kan Beter scenario. 
Om alle partijen uiteindelijk te-
gemoet te komen hadden we 

zelfs nog 4 smaken gemaakt 
om tot het hoogst haalbare 
resultaat te komen. Men kon 
daarbij kiezen uit 4 amende-
menten met de naam: ‘Room 
van de Melk’. Tot onze grote 
schrik werden we verrast met 
scheldkanonnades van het 
CDA. Termen die er niet om 
liegen vlogen door de ether. 
De wifi begon spontaan te kra-
ken. De kwalificatie onfatsoen-
lijk dekt by far niet de lading 
van wat voorbij kwam. Gevolg: 

de sfeer was verknald.

Goede intenties om pijn te ver-
zachten voor u werden door 
de lompheid van het CDA tot 
moes geslagen. Een schamel 
excuus kon CDA – voorman 
Verbruggen, na aandringen 
van ons en Pvda/GL, met 
moeite over zijn lippen krijgen.

Eind van het liedje is dat de 
aangereikte verbeteringen in 
de prullenbak belandden. Het 

scenario met de hoogste ozb 
en creatieve boekhoudtrucs is 
het helaas geworden. Beste 
inwoners, ga maar vast spa-
ren, de rekening is weer voor-
uitgeschoven en zal er niet om 
liegen. Met dank aan deze co-
alitie. CDA, DB, D66 en VVD 
bedankt, onze inwoners zijn 
vast blij met u. #weetwatus-
temt

De Lokale Partij, 
Alette Zandbergen

   

Politieke spelletjes!?
Ingezonden brief

Op dinsdag 10 november von-
den de algemene beschouwin-
gen voor de gemeentebegro-
ting 2021 plaats. Naar goed 
gebruik brengen alle partijen 
in deze vergadering hun mo-
ties en amendementen in. Ei-
genlijk zijn dit wijzigingen op 
de voorgestelde begroting. De 
CDA-fractie bracht een amen-
dement in om de bezuiniging 
op de leges voor evenemen-
ten en onderhoud begraaf-
plaatsen niet door te voeren.

DorpsBelangen kwam met 
een amendement om bezui-
nigingen voor kunst en cultuur 
niet door te voeren en D66 
wilde geen bezuiniging op 
duurzaamheid. DLP en PvdA/
GL hadden, ieder apart, een 
uitgebreide eigen scenario in-
gebracht om met andere uit-
gaven en bezuinigingen de be-
groting in evenwicht te krijgen.

Donderdag 12 november vond 
de stemming plaats over de 
begroting en de ingebrachte 

moties en amendementen. De 
twee oppositiepartijen voelden 
dat er geen steun was voor 
de eerder ingebrachte scena-
rio’s. Tot mijn grote verbazing, 
kwam er opeens een amen-
dement uit de tas van DLP 
en PvdA/GL waarin de vier 
hierboven beschreven punten 
waren opgenomen. De regel 
is dat het amendement dat het 
meest ingrijpend is als eerste 
in stemming wordt gebracht. 
Doordat alle punten waren sa-
mengevoegd in één amende-

ment, was dit het meest ingrij-
pende voorstel. Bij voldoende 
steun zouden de ingebrachte 
amendementen van de overi-
ge partijen niet meer in stem-
ming worden gebracht.

De één noemt het een politiek 
spelletje of een slimmigheid. Ik 
voelde mij bescheten en vond 
het achterbaks. Vooral om-
dat het verstrekkende amen-
dement niet van te voren is 
gedeeld. Wat was nu mooier 
geweest als de twee partijen 

contact hadden gezocht met 
Dorpsbelangen, D66 en CDA, 
om tot één gezamenlijk amen-
dement te komen. Niet van 
elkaar pikken, geen vliegen 
afvangen, maar met elkaar la-
ten zien waar je voor staat! Dit 
alles vanuit ons gezamenlijke 
belang om het beste te doen 
voor onze inwoners, onderne-
mers en verenigingen.

Jan Verbruggen,
CDA Wijdemeren

   

Parkeerproblemen door nieuwbouwplan
Ingezonden brief

Er is een prachtig plan ont-
worpen voor 250 woningen 
genaamd Zuidsingel Fase8. 
Mooi in het groen met fiets- en 
wandelpaden, heerlijk om te 
wonen. Echter, er is een pro-
bleem met de ontsluiting van 
deze wijk, want zonder een 
goede verkeersontwikkeling 
kan er niet worden gebouwd. 
Twee onafhankelijke bureaus 
zijn dit probleem gaan onder-
zoeken en kwamen met de 
volgende oplossing.

Er moeten 19 parkeerplaatsen 
aan de Emmaweg verdwijnen, 
want die houden het verkeer 
tegen wat natuurlijk veel druk-
ker gaat worden. Maakt niet 
uit wat die bewoners ervan 
vinden, die zoeken maar in de 
wijk achter de Emmaweg een 
parkeerplek. Dus is er op een 
dag gekeken in die wijk waar 
die nieuwe plaatsen gereali-
seerd kunnen worden.

Als eerste kwamen ze bij de 

Zuiderhoek, daar kunnen vol-
gens onderzoek 7 nieuwe 
parkeerplaatsen komen. We 
halen de groenstroken, de 
bomen en ook maar de stoep 
weg, want anders gaat het 
niet. Dat de auto’s dan bijna 
in de voortuintjes staan maakt 
niet uit en dat bewoners niet 
meer normaal naar de straat 
kunnen geeft ook niet. Er is 
aan voorbijgegaan dat er al 
4 auto’s gewoon aan de weg 
kunnen staan. De conclusie 

van het onderzoek is dus niet 
correct. Voor 3 extra plaat-
sen wordt alles gewoon ge-
sloopt. En ook niet belangrijk 
de waardevermindering van 
de huizen. Ook het plantsoen 
op de hoek bij de Reigerlaan 
moet eraan geloven, evenals 
de groenstrook verderop in de 
Reigerlaan.

Conclusie: het groen in deze 
bestaande wijk gaat verdwij-
nen terwijl in de nieuwe wijk 

het belang van groen onder-
streept wordt. Laat de Em-
maweg zoals die is, het gaat 
anders een racebaan worden. 
Zoek een andere oplossing en 
ga niet overhaast te werk zo-
als nu is gebeurd. Er is totaal 
geen rekening gehouden met 
mensen die wonen en werken 
in deze wijk.

H. Baar- Meerveld, bewoner 
Zuiderhoek

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl

GEVEN OM MOLENS IS
GEVEN AAN
MOLENS
molenfonds.nl
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In Memoriam Bert Snel

0p 16 november 2020 bereikte 
ons het droevige bericht dat de 
zeer gewaardeerde Bert Snel 
is overleden. Bert was officieel 
actief lid van de ijsclub Neder-
horst den Berg vanaf zijn 27ste.

Bert zou 9 december a.s. 77 
jaar worden waardoor hij bijna 
een halve eeuw zijn bijdrage 
aan de ijsclub heeft geleverd. 
In deze periode is hij vele ja-
ren een uitstekende secretaris 
geweest en medeoprichter van 
het evenement Nederhorst on 
Ice.

Na de oprichting van Neder-
horst on Ice heeft Bert zich 
vooral ingezet samen met wij-
len Aad Dijs om de jaarlijkse 
sponsoring te lopen (binnen 
te halen) voor het evenement 
Nederhorst on Ice. De laatste 

jaren was hij o.a. actief achter 
de schermen met het maken 
van de vrijkaartjes voor de(ze) 
sponsoren.

Naast de ijsactiviteiten worden 
er jaarlijks diverse andere ac-
tiviteiten georganiseerd (door 
de ijsclub of met medewerking 
van) met daarbij de nodige 
werkzaamheden. Dat zijn o.a. 
de avondvierdaagse (regelen 
verkeer, uitzetten routes, zor-
gen voor inhalen wandelaars 
onder begeleiding dweilorkest 
enz.) en de jaarlijkse triatlon. In 
de decembermaand wordt er 
tijd ingeruimd voor het versie-
ren van de kerstboom op het 
plein. Bij al deze activiteiten is 
Bert Snel nauw betrokken ge-
weest. Hij was altijd aanwezig, 
stak graag de handen uit de 
mouwen en stopte niet voordat 
alles gereed was.

Bert heeft voor zijn inzet als 
vrijwilliger hiervoor op 29 april 
2009 een Koninklijke onder-
scheiding mogen ontvangen.

Wij wensen zijn vrouw, kinde-
ren, kleinkinderen en andere 
nabestaanden heel veel sterkte 
met dit immens grote verdriet...Lindelaan 8 te Loosdrecht  

ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar
06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

Je bent pas vergeten 
als je naam niet meer genoemd wordt.

Met intense droefheid, maar vol bewondering voor  
zijn wilskracht, hebben wij afscheid moeten nemen  

van mijn lieve man, onze zorgzame vader,  
schoonvader en Oops

Albert Snel
9 december 1943     16 november 2020

Na een gelukkig huwelijk van bijna 55 jaar.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

G.J. Snel - Willemsen
Marlen Aalders - Snel
Ronald Aalders
Myef Nijen Twilhaar - Snel
Jan Machiel Nijen Twilhaar
Yucca
Melle

Correspondentie-adres: 
Overmeerseweg 123, 1394 BH  Nederhorst den Berg

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

Intens verdrietig zijn wij door het overlijden van

Berry Worp

Berry, jij was onze biljartmaat en onze
kaartmaat en we zullen je gezelligheid en

humor enorm missen. 
Het was een groot genoegen om je in ons

midden gehad te hebben.

Wij wensen Els, zijn kinderen en verdere familie en
vrienden veel sterkte bij dit verlies.

Bestuur, leden en alle overige vrienden
en vriendinnen van Club 4711

                                            

Adrianus Klop
Arie

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand 
houdend, is rustig ingeslapen mijn lieve man, mijn  

maatje in alles en onze vader

U kunt afscheid nemen van Arie in het
Van Vuure Uitvaartverzorging, Melkpad 23
te Hilversum, op vrijdag 27 november van
19.00 tot 19.30 uur.

De crematieplechtigheid zal in besloten kring  
plaatsvinden.

geboren
Hilversum

12 juni 1950

overleden
Kortenhoef

21 november 2020

Wilhelminahof 19, 1241 DA Kortenhoef

Jacqueline Klop-Pos

Elroy Klop

Leander Klop

FAMILIEBERICHTEN
www.computer-assistent.nl

Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk

Support Apple en Windows
Computer APK, antivirus 

0626252434

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

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

0294-251451.

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

035-6566623

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met 
een scherp tarief!

www.huart.nl

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en 

vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.

Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

 
BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235

VOOR AL UW KLUSSEN
Verbouw/Renovatie/Ontwerp
06-11246795 / 06-15909873

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Aangeboden: Hulp in Huis-
houding. Tel: 06-30235649

Goede referenties.

OPSLAGRUIMTE TE HUUR
TRAPGANS ANKEVEEN 
30 m3 Bel 0655360880

Onafhankelijk financieel advies? 
www.smitvernooij.nl 

0294-253444
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Volgende ingrijpende herin-
richting in het verschiet
Dijk in Boomhoek en Muyeveld

Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Geen opspattend water, 
geen spoorvorming, geen 
scheuren en geen voorbij 
razend verkeer meer, dat 
is de droom van menig 
Boomhoeker of Muyevel-
denaar. Volgend jaar gaat 
er weer een stuk dijk in 
Loosdrecht op de schop. 
Nu gaat het om de Nieuw- 
Loosdrechtsedijk in 
Boomhoek en Muyeveld. 
Unaniem ging de raad ak-
koord met een aantal wijzi-
gingen op het voorstel van 
wethouder Boermans.

De Nieuw-Loosdrechtsedijk 
is de enige verbinding tussen 
de kernen Breukeleveen en 
Nieuw-Loosdrecht, daar zijn 
ook een aantal belangrijke 
jachthavens en chaletpar-
ken gesitueerd. Waarbij de 
Boomhoek aangewezen is als 
recreatieboulevard die het ge-
bied nog aantrekkelijker moet 
maken. Gezien de slechte 
staat van de weg is een herin-
richting noodzakelijk. Door 
talloze scheuren schreeuwt 
de deklaag van het asfalt om 
onderhoud. Langzamere weg-
gebruikers zien dit deel van 
de dijk als onveilig. Fietsers 
worden vaak van zeer dichtbij 
gepasseerd door vaak te snel 
rijdende auto’s. In Muyeveld 
ondervindt men veel hinder 
van water op straat bij regen. 
Uit de laatste rioolinspectie 
bleek dat vervanging van het 
riool op een aantal locaties 
noodzakelijk is. Verder is er 
door een niet gescheiden ri-
oolstelsel bij hevige regenbui-
en een capaciteitsprobleem 
waardoor er regelmatig water-
overlast is op de weg. Het is de 
bedoeling om zoveel mogelijk 
hemelwater af te koppelen van 
het bestaande rioolstelsel.

30 km-zone
Een deel van de Boomhoek 
wordt ingericht als 30 km-zo-
ne. Dat kan bereikt worden 
door een drietal verkeers-
drempels. Brandweer en po-
litie waren akkoord met de 
aanpassingen, maar willen 
wel 50 km. snelheid. Het ove-
rige deel van de Nieuw-Loos-

drechtsedijk in Boomhoek en 
Muyeveld tot de bocht bij het 
Breukeleveensemeentje wordt 
ingericht als 50 km-zone. De 
nutsbedrijven kunnen in 2021 
beginnen met het vervangen 
van waterleiding, elektrakabel 
en gasleiding. Misschien is het 
uitrollen van een glasvezelnet-
werk ook mogelijk. In het na-
jaar 2021 volgt het riool, dat is 
efficiënter. Gelijktijdig werken 
lijkt nog efficiënter, maar dat 
mag niet volgens bepaalde 
hygiëneregels. Als alles vol-
gens plan verloopt kunnen de 
werkzaamheden aan het weg-
dek in oktober 2021 starten. 
De gemeente wilde graag een 
zgn. hybride contract met de 
aannemer(s). Dat komt erop 
neer dat de aannemer ook 
zelf verantwoordelijk is voor 
de technische uitwerking van 
het ontwerp, de fasering en de 
verkeershinder.

Amendement
Het gaat nog niet om een 
concreet plan, slechts om 
uitgangspunten waaraan de 
herinrichting moet voldaan. De 
totale gemeenteraad gaf wet-
houder Boermans een duwtje 
in de rug door steun aan een 
amendement van De Lokale 
Partij en CDA. Waarin staat 
dat een ‘hybride’ contract uit 
den boze is. Bovendien staat 
er nu duidelijk op papier dat 
een deel van de Boomhoek 
echt 30 km-zone moet wor-
den. Tot slot legde de raad 
vast dat de werkzaamheden 
aan het riool en de weg al-
leen in het laagseizoen van 
1 oktober tot 1 april mogen 
plaatsvinden. Waardoor het 
werk mogelijk in meerdere 
fasen wordt uitgevoerd. De 
financiën zijn geheim, maar 
tijdens de begroting zei Gert 
Zagt (DLP) dat het op kon lo-
pen tot 6,5 miljoen. Dat stond 
in een openbaar stuk. Volgens 
CDA ‘er Eric Torsing hoeft het 
zo’n vaart niet te lopen, het 
zou rond 2,5 miljoen kunnen 
blijven.

Sportende jongeren kunnen ook vegen
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Yess, vanaf vrijdagmiddag 
konden ze weer sporten. 
Een geweldige uitlaatklep 
voor een vriendengroep 
van zo’n 10 jongens van 16, 
17, 18 jaar die bij elkaar ko-
men in Buro Sport. Menno, 
Sam-1, Sam-2, Stan, Yoram, 
Kevin, Chris, Bart, Mees en 
nog wat aanwaaiende pu-
bers zijn gek op sporten. 
Ze dagen elkaar uit met ge-
wichten, heffen, drukken, 
stoten, arm- en beenkracht 
worden getest. Maar als 
het nodig is, nemen ze ook 
bezem en hark ter hand om 
de Paddenpoel naast de 
sporthal schoon te maken.

Als uw verslaggever arriveert, 
stormt de groep uiteen. Want 
op de foto met een stuk tuin-
gereedschap, nee, dat is niet 
cool. Gelukkig willen de stoere 
mannen wel vertellen over de 
lol van sporten. “Ja, ik kom hier 
al vanaf het begin”, zegt Men-
no, “m’n pa doet hier veel werk 
en dus ging ik met hem mee.” 
Pa is Raimon Knip, de gees-
telijk vader van Buro Sport, 

die de sportruimte bovenin 
sporthal De Fuik op geheel vrij-
willige basis runt. Menno kan 
al 80 kg. bankdrukken. Hij lijkt 
recordhouder. “Ho, ho!”, roept 
Sam-1, “Dat doe ik ook met ge-
mak.” Strijd en elkaar uitdagen 
is het mooiste wat er is. Wel 
altijd veilig volgens de heren, 
want ze werken in tweetallen. 
Bijna alle jongens zijn blauw-
wit en kennen elkaar van SV 
’s-Graveland. Tussen de voet-
baltrainingen door vinden ze 
nog altijd een paar uurtjes per 
week om de spieren bezig te 
houden. Yoram is niet zo van 
het bankdrukken, wel van de 
dumbells en kettlebells. Dat 
zijn ook pittige gewichten, van 
zo’n 30 kg. “Het is een goeie 
plek, met veel materialen, ik 
kom toch algauw twee keer per 

week.” Voor Chris en Sam-2 
is het samen chillen ook heel 
belangrijk. “Dat doen we op 
verschillende plekken”, vertelt 
Chris, “ja, ook hier in de Pad-
denpoel.” Sam voegt eraan toe 
dat ze graag een JOP willen, 
om samen te komen. Daarover 
zijn ze in overleg met dorpsco-
ordinator Saskia Hille van de 
gemeente. “Het schijnt dat die 
jongeren opvangplek op de 
Kwakel weer opgebouwd gaat 
worden. Dat zou chill zijn.”
Het is mooi dat deze hangjon-
geren actief zijn om zichzelf 
fit te houden. En dat ze zelfs 
met enige aandrang helpen 
schoonmaken, is helemaal top. 
Petje af voor Raimon Knip die 
de juiste klik heeft met deze 
jeugd. In het voorjaar volgt er 
weer een opruimactie

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S-GRAVELAND
Een groot opblaasbaar 
dartbord, slalomparcours 
en drie pannavelden vorm-
den de decorstukken afge-
lopen zaterdag op het veld.

Van 10.00 uur tot einde van de 
middag werkten de jeugdteams 
tot en met onder 14 jaar alle 
onderdelen af. Een compact 
en afwisselend programma dat 
afgesloten werd met limonade 
en een versnapering. Voor een 
impressie verwijzen we naar 
onze facebookpagina voor 
een filmpje. De oudsten werk-
ten een eigen circuit af waarbij 
hoofdtrainer Léon Roorda voor 
afwisselende pass- en trapoe-
feningen gezorgd met als start-

punt het klassieke latje trap en 
als laatste moest de bal in een 
rolcontainer getrapt worden. Al 
met al een geslaagde dag die 
mede mogelijk is gemaakt door 
de Kippentent Het Wapen van 
Amsterdam.

Komend weekend worden er 
weer onderlinge wedstrijden 
gespeeld en de week erna gaat 
de jeugd op zaterdag en zon-
dag de zaal in.

De versoepeling die vorige 
week is aangekondigd, geeft 
de senioren ook weer enigszins 
de ruimte en die wil de selectie 
getuige de aanmeldingen om 
te komen trainen graag benut-
ten. Voorlopig is het trainen in 

groepjes van vier het maxima-
le.

De Grote Clubactie loopt deze 
week teneinde, maar zeker 
is dat er een ongelofelijk aan-
tal loten verkocht is door onze 
leden: bijna 2000 loten! Wij 
danken alle verkopers, maar 
zeker ook de kopers voor deze 
steun aan de vereniging. Zodra 
bekend zal de uitslag door ons 
gedeeld worden.

Sinterklaas verblijft in zijn kas-
teel en zal dit jaar onze vereni-
ging niet aan mogen doen. Hij 
vergeet echter onze jeugdle-
den niet en zal ook de online 
gestelde vragen persoonlijk be-
antwoorden.

   

Ankeveens Clubkampioenschap Klaverjassen
ANKEVEEN
Het Ankeveens Clubkampi-
oenschap Klaverjassen om 
de Y. A. v.d. Woude-Trofee 
dat voor de 45 ste keer ge-
houden zou worden op vrij-

dag 8 januari 2021 a.s. gaat 
vanwege de coronaperike-
len niet door.

Van dit uitstel komt hopelijk 
geen afstel. Als de situatie in 

2021 gaat verbeteren, wordt dit 
kampioenschap op een latere 
datum gespeeld. De verenigin-
gen krijgen hier natuurlijk dan 
bericht over.



Mooie muurstickers om je huiskamer 
in wintersfeer te brengen

verwijderbare muurstickers
Keuze uit 5 modellen

Ø 80 cm

€ 20,- 
per stuk

Verwijderbaar!

Hert A

Koe

kraaien

hert B

kerst

bestel je verwijderbare muursticker via

info@dunnebier.nl 
(geef bij bestelling aan welke afbeelding je wilt ontvangen)

Dunnebier Print BV
Nieuw Walden 6
1394 PB Nederhorst den Berg
T 0294-256200
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Kerstsfeer op de Middenweg
Een maand lang reuring bij   

boerderij De Horst

Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Vanaf zaterdag a.s. valt 
er van alles te beleven op 
boerderij De Horst aan de 
Middenweg. Niet alleen zul-
len Angélique en Edward 
Voshaart honderden kerst-
bomen te koop aanbieden, 
ook kunt u bij Leen Steen 
stoere industriële en curio-
sa producten aanschaffen. 
Een maand lang, maandag 
t/m zaterdag tussen 9 en 
19 uur. Alles uiteraard met 
veilige coronamaatregelen. 
Maar er is meer: op twee 
zaterdagen kunt u vlees 
van Groot Kantwijk Vlees 
bestellen. En tussen Kerst 
en Oud en Nieuw zorgen 
Edward en de zijnen zelfs 
voor een echte Bergse Dri-
ve Through waar de over-
heerlijke oliebollen niet zul-
len ontbreken.

“We willen weer een beetje 
sfeer brengen. Er gebeurt zo 
weinig, daar willen we iets aan 
doen. Uiteraard wel binnen wat 
er wel en niet mag. Dus met 
een vaste route, iedereen op 
afstand, met een mondkapje 
en met de nodige hygiënische 
middelen. We hebben hier de 
ruimte om mensen samen vei-
lig bij elkaar te brengen”, opent 
Edward Voshaart. Vanaf zater-
dag staan er zo’n 400 kerstbo-
men, voornamelijk uit Brabant, 
in alle soorten en maten. Anita 
Smits van Leen Steen verkoopt 
stalen sterren van enig for-
maat, maar ook metalen kerst-
bomen en rendierkoppen. Met 
of zonder blok, allemaal heel 
decoratief, passend in de ca-
tegorie ‘industrieel en curiosa’. 
Naast diverse andere items als 
kasten, stoelen, kisten.

Vlees en oliebollen
Op de zaterdagen 28 novem-

ber en 5 december zal Groot 
Kantwijk Vlees uit Vreeland 
aanwezig zijn met verschillen-
de soorten Limousinvlees. Het 
vlees van deze runderen, die 
een goed leven hebben gehad, 
kunt u hier proeven. Ook kunt 
u intekenen voor een vleespak-
ket. Dit jaar gaan de bewoners 
van boerderij de Horst de de-
cemberactiviteiten uitbreiden 
met oliebollen. Edward gaat 
samen met Gert-Jan Snoek 
(al 15 jaar lang oliebollenbak-
ker) de oliebollen bakken. Ook 
was hij op bezoek bij zijn neef 
die een ambachtelijke bakkerij 
in Bunnik heeft, die hem alle 
ins en outs van meel, rozijnen, 
kneden, rijzen en bakken heeft 
geleerd. Voor de ambachtelijke 
oliebol kunt u dus ook terecht 
op De Horst.

Drive through
Tussen Kerst en Oudjaar heb-
ben de Voshaarts zelfs een Dri-
ve Through georganiseerd. Je 
rijdt met je auto via een vaste 
route over het erf, je bestelt je 
zak met oliebollen, je rekent af 
en je vervolgt je route. Intussen 
geniet je van de boerensfeer. 
Als het een beetje meezit, kun 
je de koeien zien en ruiken. 
Anita, Angélique en Edward 
bruisen van enthousiasme: “Dit 
wordt echt heel sfeervol en ge-
zellig. We gaan het leuk aan-
kleden en het is een kans om 
er toch even op uit te trekken.” 
Reuring op de Middenweg 32.

Nieuwe single Quincy Brink met 
lokale samenwerking
‘S- GRAVELAND
De uit ’s-Graveland afkom-
stige zanger Quincy Brink 
lanceert op 27 november 
a.s. zijn tweede single met 
een livestream op Face-
book. Het nummer heet 
‘Ik Kom Naar Jou’ en het 
is – net als de eerste sin-
gle van Quincy – een be-
werking van een liedje van 
Enrique Iglesias. Quincy 
schreef zelf de Nederland-
se tekst.

Het nummer is reeds in het 
voorjaar opgenomen, maar 
omdat optreden wegens co-
rona toen niet mogelijk was, 
is het even op de plank blij-
ven liggen. Aan de basis van 
het nieuwe nummer ligt een 
unieke lokale samenwerking. 
De single werd namelijk ge-
produceerd door Henk van 
ter Meij, onder meer bekend 
als organisator van de D3D-
jams in partycentrum De Drie 
Dorpen. Van ter Meij riep de 
hulp in van enige bevriende 

conservatorium-muzikanten 
en vroeg de Kortenhoefse 
Laura Roosendaal om de 
achtergrondzang te verzor-
gen. De zangpartijen werden 
opgenomen in de homestudio 
van Marc la Chapelle, die ook 
Quincy’s manager is.

De videoclip bij het nummer is 
ook opgenomen in de regio. 
Eén van de locaties waarop 
gefilmd is café Het Wapen 
van Kortenhoef. “We vonden 
het leuk om het nummer toch 

live te doen”, legt Quincy uit. 
“En dan ook echt live, dus niet 
alleen de zang. Henk van ter 
Meij gaat mij begeleiden op 
de piano, dus het wordt een 
heel sfeervol miniconcertje”. 
De livestream van zanger 
Quincy Brink is op vrijdag 27 
november om 20.00 uur te 
volgen via Facebook. De sin-
gle Ik Kom Naar Jou is nu al 
te beluisteren op Spotify en 
de clip te bezichtigen via You-
Tube.

   

Theater De Dillewijn draait weer door
ANKEVEEN
Na een korte periode ge-
sloten te zijn geweest gaat 
Theater De Dillewijn weer 
open voor publiek. We 
zijn daar natuurlijk heel 
blij mee! Op zaterdag 28 
november speelt Fabian 
Franciscus twee voorstel-
lingen in De Dillewijn. Het 
grote publiek kent hem 
van zijn deelnamen aan 
‘De Slimste Mens’, maar 
Fabian is ook een begena-
digd theatermaker. ‘Klei-
ne Wereld’ is zijn tweede 
voorstelling.

Het is inmiddels über hip om 
in therapie te gaan. Voor wel-
ke reden dan ook. En niet 
geheel onterecht, want soms 
is het hilarisch. En soms ook 
behulpzaam. Want als nuch-
tere no-nonsense zelfaccep-
tatie voor mij heeft geholpen, 
moet dat toch voor iedereen 
kunnen? En wij zijn dan zeker 
niet de enigen. Gezellig toch, 
die sessies bij de psycho-
loog? Dan moet je het natuur-
lijk wel ‘coaching’ noemen, 
want dat klinkt zo lekker spor-

tief. En dan helpt het stiekem 
ook nog eens. Of althans; op 
bepaalde vlakken. En op som-
mige dagen wat meer dan op 
vermoeiende andere dagen. 
Toch was het vroeger soms 
ook wel fijn, om alleen in mijn 
kleine autistische wereldje 
te zitten. Met fobieën en zo. 
Maar vaak ook best benauwd, 
zo’n kleine wereld. Dus toch 
doorzetten dan maar!

Voor zij die ook ooit ‘coaching’ 
hebben gehad zal ‘Kleine We-
reld’ vol zitten met herkenbare 
(en soms wat minder herken-

bare) avonturen bij de psy-
choloog. Mocht je nog nooit 
een ‘coach’ hebben gehad, 
hoef je je geen zorgen te ma-
ken. Ik weet zelfs voor jou een 
reden te verzinnen om er toch 
één te nemen.

Fabian Franciscus met ‘Klei-
ne Wereld’; Aanvang 19.30 
en 21.30 uur; Kaarten à € 
16,- verkrijgbaar op www.de-
dillewijn.nl

Foto: V-JAKE MULTIMEDIA 
Hans Dekker

In- / verkoop kunst & antiek
Restauratie- / lijstenatelier

(boedel) Taxaties / -ontruimingen

Op afspraak open: www.galeriewijdemeren.nl

Online shoppen: www.kunstkamer.online

Herenweg 71-73, Breukeleveen
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Misbruikte vrouw wil met fotoboek taboe doorbreken
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Mariël Groenen (50) uit 
Riethoven overhandigde 
aan de Ankeveense Marian 
van Veluwen een bijzonder 
fotoboek dat de verwoes-
tende gevolgen van mis-
bruik laat zien. Marian van 
Veluwen is seksuologe en 
therapeute gespecialiseerd 
in seksueel misbruik en in-
cesttrauma.

De cijfers zijn schrikbarend: 
48% van de meisjes en 17% 
van de jongens komt voor hun 
achttiende jaar in aanraking 
met seksueel geweld. Mariël 
zelf werd jarenlang seksueel 
misbruikt door haar vader. Door 
middel van veel therapie heeft 
zij haar verleden verwerkt. Ze 
zet zich nu in om de gevolgen 
van seksueel misbruik onder 
de aandacht te brengen. ‘Mijn 
schaduw in het licht’ is de titel 
van het fotoboek dat op 16 no-
vember jl. verscheen. De foto’s 
laten zien hoe misbruik voelt: 
de onmacht, onderdrukking, 

eenzaamheid, lichamelijke 
schade en manieren om jezelf 
staande te houden. Voor de 
beelden uit haar kindertijd en 
tienerjaren zijn twee modellen 
gebruikt. Mariël heeft zelf ook 
model gestaan. “Het was heel 
spannend om mezelf bloot te 
geven voor de camera. Ik doe 
het echter om mensen te ra-
ken, te laten zien wat misbruik 
met je doet”, zegt zij hierover. 
“Ook wil ik mensen een posi-
tieve boodschap meegeven: 
helen kan! Daarom eindigt mijn 
boek met een beeld waarin ik 
in het licht sta. Ik kan nu genie-
ten van mijn leven”. De fotogra-
fie is verzorgd door Jan Stege.

Andere manier
Mariël heeft in 2018 het stu-
dieboek ‘De impact van incest 
op alle levensgebieden’ uitge-
geven. Met ‘Mijn schaduw in 
het licht’ hoopt zij mensen op 
een andere, nieuwe manier te 
bereiken om seksueel misbruik 
uit het taboe te halen. Nog al te 
vaak vragen mensen: “Heb je 
het verleden nu nog niet achter 
je gelaten?” Of ze kijken ze vol 

afschuw als ze horen over je 
incestverleden; dat voelt alsof 
je zelf vies bent. Dát is wat Ma-
riël wil doorbreken. Naast de 
foto’s in het boek heeft ze een 
drietal gedichten geplaatst die 
haar gevoelens beschrijven. 
Ze besluit het boek met infor-
matie en tips voor iedereen die 
in aanraking komt met seksu-
eel misbruik: hulpverleners, 

slachtoffers en omstanders.

Expositie
Het was de bedoeling om het 
boek tijdens een foto-expositie 
te lanceren. Door de maatrege-
len is deze expositie uitgesteld. 
Mariël hield daarom een ‘boe-
kentoer’ en belandde via haar 
netwerk bij Marian van Velu-
wen. Dagelijks overhandigt ze 

persoonlijk haar boek aan ie-
mand die het heeft gekocht. Zij 
houdt daarvan een blog bij dat 
ze publiceert op haar website 
en op social media. Zie: www.
wavecoaching.nl. Daar kunt u 
ook het boek bestellen.

Foto: Mariël Groenen overhan-
digt aan Marian van Veluwen (r)

WESTBROEK – December is bij uitstek de maand 
van samen zijn en gezelligheid. Dat zal er dit jaar 
misschien wat anders uitzien dan u gewend bent. 
Hoewel wij het de horeca van harte gunnen om 
weer open te gaan, blijft de vraag staan of dit rond 
de kerstdagen ook mogelijk is. Wij van Vink Witgoed 
adviseren u daarom om uw keuken kerstklaar te 
maken. Goed werkende keukenapparaten zorgen 
ervoor dat u als kok aan de slag kunt in uw eigen 
thuisrestaurant!

De ingrediënten van uw kerstmaaltijd worden 
bewaard in een koelkast of vriezer. Vervolgens 

bereidt u de maaltijd 
op een kookplaat of in 
de oven. Om niet de 
rest van de week in 
de baklucht te blijven 
zitten, heeft u een 
goede afzuigkap. Na 
de maaltijd gaan de 
borden en het bestek 
de vaatwasser in. 
Het tafelkleed en uw 
schort kunnen in de 
wasmachine en droger, 

zo zijn ze de dag erop weer klaar voor gebruik. In 
uw keuken is zekerheid een belangrijke factor. De 
apparaten moeten doen waar ze voor gemaakt zijn. 
U moet er toch niet aan denken dat de oven weigert 
op het moment dat u de kalkoen erin wilt schuiven? 
Bij Vink Witgoed begrijpen we dat maar al te goed. 
Daarom staan we voor u klaar om uw keuken weer 
up-to-date te maken. In onze showroom hebben wij 
een uitgebreid assortiment waarover we u graag 
vertellen.

Informatie op uw manier
Voor u tot aanschaf van een apparaat overgaat, wilt u 
natuurlijk op uw manier informatie verzamelen. Dat 
begrijpen wij en daarom zijn er veel mogelijkheden. 
In onze showroom staan wij voor u klaar om over 
onze uitgebreide collectie apparaten uitleg te 
geven. Daarnaast kunt u op uw computer, tablet 
of smartphone naar de website van Vink Witgoed 
gaan om informatie te verzamelen. Ook is het 
mogelijk om een medewerker van Vink bij u thuis 
uit te nodigen. U krijgt dan een compleet advies, 
passend bij uw woning en uw wensen. 

Service met aandacht
Bij Vink Witgoed vinden we dat u persoonlijke 

aandacht verdient bij de aanschaf van een 
apparaat waar u jaren mee gaat doen. Als uw 
witgoedapparatuur defect is, wilt u zo snel mogelijk 
een oplossing. Vink Witgoed levert en plaatst uw 
nieuwe aankoop meestal binnen een week. Ook 
werken wij met een vaste servicepartner die uw 
apparaat bij u thuis kan komen repareren. Mocht 
een reparatie niet lukken, dan krijgt u een deel 
van de kosten van onze servicepartner terug bij 
aankoop van een nieuw apparaat bij Vink Witgoed.

Of u deze kerst thuis kookt of dat de restaurants 
weer open gaan: wij wensen u in elk geval goede 
kerstdagen en een gezond 2021!

Ook dit jaar zorgen wij bij uw aankoop voor een 
heerlijke kalkoen of kiprollade en een 
goede fles wijn voor bij het kerstdiner. 

Is uw thuisrestaurant al klaar?
WESTBROEK – December is bij uitstek de maand 
van samen zijn en gezelligheid. Dat zal er dit jaar 
misschien wat anders uitzien dan u gewend bent. 
Hoewel wij het de horeca van harte gunnen om 
weer open te gaan, blijft de vraag staan of dit rond 
de kerstdagen ook mogelijk is. Wij van Vink Witgoed 
adviseren u daarom om uw keuken kerstklaar te 
maken. Goed werkende keukenapparaten zorgen 
ervoor dat u als kok aan de slag kunt in uw eigen 
thuisrestaurant!


