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Anne-Marie Poorthuis tevreden over				
ECWijdemeren
De partner voor lokale			
energievraagstukken
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Toen Anne-Marie Poorthuis
ruim drie jaar geleden het
initiatief nam de Energie
Coöperatie
Wijdemeren
(ECW) op te richten, had
ze nooit kunnen bevroeden
dat dit bewonersplatform
zo succesvol zou zijn. Bij
alle vraagstukken in de zes
dorpen rond duurzaamheid
en energie is het ECW betrokken. Dat de gemeente
het basisbudget in 2022
halveert, past dus geheel
niet in deze trend.
“Ik hield me wel bezig met
duurzaamheid, maar meer in
algemeen verband. Voor mij
was een belangrijke motivatie
om me hiervoor in te zetten,
dat mensen zichzelf organiseren. We zijn geen vrijwilligersclubje, maar een onafhankelijk bewonersplatform dat
zelfstandig werkt.” Sinds de
oprichting in november 2017
heeft ECWijdemeren zich ontwikkeld tot een professionele
maatschappelijke organisatie
die zich richt op vier doelen:
energiebewustzijn, energiebesparing, energieopwekking en
de warmtetransitie. Anne-Marie die naast coördinator ook
voorzitter van het bestuur is,
is vooral blij met de diversiteit.
De coöperatie heeft honderden
leden en maar liefst 22 energiecoaches, verspreid over de
zes dorpen. “We hebben erg
veel deskundigheid in huis, ar-

chitecten, thermografen, EPAdeskundigen, elektrotechnici,
noem maar op. Er zijn uiteraard pensionado’s, maar ook
mensen die dit naast hun fulltimebaan doen.”

‘HALVERING BUDGET
KAN NIET’
Enthousiast vertelt Anne-Marie
over de vele projecten waarbij
ECWijdemeren is betrokken,
eigenlijk bij alles. Lessen, voorlichtingsavonden,
webinars,
diverse campagnes zoals die
van de Led-lampen, collectieve
inkoop zonnepanelen. Binnenkort kun je je weer aanmelden
voor een warmtescan die de
energielekken in huis opspoort.
“We zijn dus op allerlei niveaus
bezig, we spelen vooral in op
vragen uit de samenleving.”
Van klein naar groot. Zo kijken
ze in Ankeveen of aquathermie, warmte uit afvalwater van
de rioolwaterzuivering, ingezet
kan worden als nieuwe warmtebron. “Dat is nog een lange
weg voordat we daar verder
zijn, maar het geeft aan dat we
het heel breed aanpakken.” Het
valt Anne-Marie op dat er veel
mensen al stappen hebben
gemaakt in energiebewustzijn
en verduurzaming, vooral waar
het gaat om het optimaliseren
van de eigen woning. De stap
naar gasloos wonen, is een
laatste forse stap waar veel inwoners huiverig voor zijn.
Pijnpunten
ECWijdemeren is lovend over

de samenwerking met de
gemeente Wijdemeren. Anne-Marie noemt beleidsmedewerker Ties Korten ‘bevlogen
en reëel. En de waardering
is wederzijds, ze krijgen veel
complimenten van de lokale
politiek. Dan is het erg jammer
dat het budget van € 35.000 in
2022 wordt gehalveerd. “Dat
kan niet, dat zijn onze basiskosten als organisatie, website, administratie, enz. Hierop
draait onze machine. Vanuit die

basis kunnen we op alle vraagstukken inspelen. Hier moet
een oplossing voor komen.”
Een ander pijnpunt is de samenwerking met de Regio.
De voorzitter blijft diplomatiek,
maar ze heeft de indruk dat
de regionale ambtenaren ‘topdown’ werken. Die zetten een
organisatie op en daar mag je
dan een onderdeel van zijn.
Anne-Marie wil primair werken
vanuit de dorpen en uiteraard

samenwerken, maar niet in
vaste structuren. Het nieuwe
Regionale Energiedienstenbedrijf had ze ook graag anders
gezien, meer vanuit partnerschap opgebouwd. Positivisme
overheerst: “Dit is zo’n leuk
werk. Hier kun je ook niet mee
stoppen, het is een maatschappelijke uitdaging om zo
energiebewust te leven. Daar
blijf ik me voor inzetten.”
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis)
Dokterscentrale (alleen overdag)
Tergooiziekenhuizen Hilversum/Blaricum

035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
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
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

Tandheelkundige praktijk Kortenhoef
Tandartsenpraktijk Hagesteijn & Vonk
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24
Spoeddienst
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13
Tandartscentrale

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren)
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef
Annemarie
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek

WEE

035 - 656 18 66

035 - 656 21 88
035 - 656 91 28
0294 - 25 34 56
088 - 263 27 27
0294 - 25 27 14
0900 -15 15
035 - 656 21 10
0294 - 25 15 54
035 - 533 06 07

0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
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
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RK WIJDEMEREN
St. Martinus
Zo. 24 januari: 9.30 uur:
J. Dresmé.
 OLV Hemelvaart
Do. 21 januari: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 24 januari: 9.30 uur:
L. Wenneker.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
0294 - 251315)
 H. Antonius
Zo. 24 januari: 9.30 uur:
W. Balk.
Wo. 27 januari: 9.30 uur:
J. Dresmé.
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.


Scholen

Warinschool
Mr. Kremerschool
Jozefschool
Curtevenneschool
De Regenboog
Joseph Lokinschool
St.-Antoniusschool

Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp
Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar
www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Markt in Ankeveen
van 8.00-12.30 uur met:
Groenten, brood, kaas, noten,
siroop, olijven en bloemen

PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Zo. 24 januari: 10.00 uur:
Ds. Evert-Jan van Katwijk.
Vooraf melden verplicht, via:
scriba@kerkopdeberg.nl
info: www.kerkopdeberg.nl
gemeente
‘s-Graveland
Zo. 24 januari: 10.00 uur:
Ds. G.J. van Meijeren.

(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

Helaas ook nu nog zonder koffietent

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar

 Hervormde

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

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.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.

 Hervormde

gemeente
Kortenhoef
Geen opgave ontvangen.

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
Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er
wel!
Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1

0294 - 25 13 51
0294 - 25 15 22
0294 - 25 33 36
035 - 656 10 19
035 - 656 04 08
035 - 656 13 70
035 - 656 10 67

14-10-19 12:48

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

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
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg
Speeltuin ”de Eekhoorn”

035 - 656 00 66
0294 - 25 29 28
06 - 112 387 77

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
•
Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl
Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl
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Burgemeester sluit drugspand in Loosdrecht
WEEKBLADWIJDEMEREN

kwekerij kwam aan het licht na
LOOSDRECHT
|
|
| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
DEN BERG
waterschade
in het
pand.
Er
De politie heeft op 9 dewas ook sprake van diefstal
cember 2020 een gerooide
van stroom. De burgemeeshennepkwekerij aangetrofter kan bij het aantreffen van
fen in een woning aan de
een hennepplantage besluiten
Carl Heinrich Knorrlaan in
een woning of bedrijfsruimte te
Loosdrecht. Deze woning
sluiten. De duur van de sluiting
is woensdag 13 januari
wordt onder andere bepaald
2021 op last van de burgedoor het aantal planten in de
meester voor drie maankwekerij en de beroeps- en beden gesloten.
drijfsmatigheid. Zo wordt er geIn de woning zijn twee keken naar het aantal gebruikkweekruimtes aangetroffen. te materialen zoals lampen,
De woning was volledig inge- transformatoren, koolstoffilters
richt voor de hennepteelt. De en groeimiddelen. Ook de diefIn samenwerking met

stal van stroom en de risico’s
voor de omwonenden, zoals
brandgevaar, worden bij de
sluiting van de woning meegenomen in de beoordeling van
de sluitingsduur.
Drugscircuit
De gemeente Wijdemeren
treedt op tegen ondermijnende drugscriminaliteit. Dat betekent dat behalve bedrijfspanden ook woningen kunnen
worden gesloten waar drugs
wordt aangetroffen. De tijdelijke sluiting is niet alleen be-

doeld om een einde te maken
aan het gevaar, maar ook om
de aanloop van drugsgebruikers en criminelen te stoppen. De gemeente brengt de
sluiting dan ook steeds nadrukkelijk naar buiten. “We
willen drugshandel in onze
gemeente voorkomen en tegengaan,” zegt burgemeester Crys Larson. “Ook als we
zoals nu gerooide kwekerijen
aantreffen, dan nemen we de
nodige maatregelen om verdere drugsproductie en -handel
te voorkomen en om te laten

zien dat we dit niet tolereren in
onze gemeente.”
Melding maken via de politie of Meld Misdaad Anoniem
Melding maken van (vermoedens) een hennepkwekerij kan
bij de politie (0900-8844). Dit
kan ook anoniem. Meld Misdaad Anoniem is zeven dagen
per week bereikbaar via 08007000. Anoniem melden kan
ook via het online formulier:
www.meldmisdaadanoniem.
nl/melden/

Wijdemeerse brandweer helpt						
zorgmedewerkers
WIJDEMEREN
Medewerkers en bewoners van verzorgingshuis
Gooiers Erf in Hilversum
zagen afgelopen week opeens medewerkers van de
brandweer rondlopen op
de diverse afdelingen. Niet
omdat er een calamiteit
was maar ter ondersteuning van het personeel en
management: doordat bijna 25% van de medewerkers in quarantaine of zelfs
ziek thuis zit, dreigde de
continuïteit van de verzorging in gevaar te komen.
Burgemeester Pieter Broertjes, burgemeester van Hilversum en voorzitter van de regionale Veiligheidsraad, vroeg
de korpsleiding van Brandweer Gooi en Vechtstreek om
hulp. En die kwam razendsnel
op gang. Ruim twintig medewerkers meldden zich meteen
aan, onder wie Christel van
Benthem uit Loosdrecht en
Johan Landwaart en Maarten Steinkamp uit Kortenhoef.
Alle drie zijn vrijwilliger bij de
brandweer.
“We zijn daar om het personeel te ondersteunen met
bijvoorbeeld koffie- en theezetten, helpen met ontbijt en
vooral om te praten met de
bewoners. Daar is enorme behoefte aan want het personeel
komt daar bijna niet meer aan
toe”, vertelt Christel. Naast het
moederschap, is ze momenteel druk met de opleiding tot
manschap bij brandweer Loos-

Foto: Maarten, Christel en Johan (rechts)

drecht. Johan, postcoördinator
van ’s -Graveland, is ingeroosterd voor drie diensten per
week bij de zorginstelling aan
Van Riebeeckweg: “Mijn eerste dag was een openbaring.
Het is opmerkelijk hoe blij de
bewoners zijn met een stukje

aandacht. Gewoon praten of
een rondje wandelen. In het
verleden genoot ik altijd van
de sociale contacten in onze
Albert Heijn, datzelfde gevoel
heb ik nu weer”.
De komende maand zullen de

vrijwilligers zeven dagen per
week aanwezig zijn in Gooiers
Erf. “Daarna wordt bekeken
wat we gaan doen. Dat de
continuïteit van onze primaire taken voorop blijft staan, is
natuurlijk logisch. Net zoals
onze veiligheid op gebied van

corona. Maar de voorzorgsmaatregelen zijn dik in orde
in Gooiers Erf, er wordt geen
enkel risico genomen”, besluit
vrijwillig manschap Maarten.
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Johan Zijtveld wil woonwensen invullen

WEE
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JeeGee Vastgoed, regionaal projectontwikkelaar
Door: Herman Stuijver
LOOSDRECHT
Zo’n vijf jaar geleden begon Loosdrechter Johan
Zijtveld als zelfstandig
projectontwikkelaar
met
JeeGee Vastgoed B.V. en
hij heeft er nog geen dag
spijt van. Het voldoen aan
de woonwensen van zijn
klanten vindt- ie het mooiste wat er is.

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

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

“Het klinkt wellicht wat idealistisch, maar bij mij staat geld
echt niet op de eerste plaats.
Ik vind het elke keer een uitdaging als na een lang proces
die woning er staat. Daar doe
ik het voor.” Hij vervolgt dat het
werken aan woningbouw voor
toekomstige generaties z’n
grote drijfveer is. “Als dat lukt
geeft dat een kick, dat vind ik
een passende beloning, daar
kan ik van genieten. Kijk, ik
ben geen filantroop, maar het
bouwen komt op de eerste
plaats.” Voorheen werkte Johan ongeveer 8 jaar bij een
projectontwikkelaar. “Ik miste
de slagvaardigheid, er waren
teveel schijven en dus teveel
overheadkosten. Nu kan ik
veel meer zaken naar eigen
hand zetten.” Dat Zijtveld in
de loop der jaren een groot
netwerk heeft opgebouwd, is
een voordeel voor de Loosdrechter. “Vertrouwen is heel
belangrijk. Dat ik in dit dorp
woon, is weleens lastig om dat
tegenstanders van projecten
je altijd weten te vinden, ook
persoonlijk. Maar het voordeel
is veel groter, het dwingt je om
het zo goed mogelijk te doen.
Je kunt ’t niet fout doen.”
Diverse projecten
In de dorpen van Wijdemeren is Johan bezig met allerlei
bouwprojecten. Op het Achtererf in Loosdrecht zullen 18
woningen en 18 appartementen verschijnen (project Het
Achtererf). “Daar zijn we heel
ver mee. Dat kan binnenkort in
de procedure.” De 49 appartementen op ’t Laantje komen
deze maand met enige wijzigingen terug in de commissie
Ruimte en Economie, Johan
rekent erop dat het goed zal

komen. Bij het bouwplan op de
plek van kringloopwinkel Vide
aan de Nootweg is JeeGee
Vastgoed slechts zijdelings
betrokken. Hij adviseert hierbij de grondeigenaar. Op de
grens van ’s-Graveland en Ankeveen wordt het monumentale pand van garage Neef getransformeerd naar ongeveer
35 appartementen. En zo zijn
er nog meer woningen die
JeeGee Vastgoed heeft aangekocht.
Spanning
Steeds vaker willen bewoners
in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij bouwprojecten. Zijtveld begrijpt dat,
maar er zit wel een spanning
op. “Bij een gemeente kun je
je alleen aanmelden voor een
bouwplan als je al het nodige
voorwerk hebt gedaan, een
stedenbouwkundige
schets
en allerlei onderzoek. Kom
je daarmee bij omwonenden,
dan denken ze dat alles al

Foto: Marjolijn Lamme

geregeld is, die voelen zich
overvallen.” Johan hecht grote waarde aan de participatie
van direct betrokkenen, maar
hij ervaart dat je het zelden
goed doet. Tegenstanders
zoeken steeds andere argumenten om een volgende stap
te blokkeren. “Er komen vaak
emoties naar boven. Daar heb
ik geen enkel probleem mee,
ik bewaar afstand en probeer
daar professioneel mee om te
gaan.”
Toekomst
Het is hard werken voor een
eenmanszaak (sinds kort met
een assistent), zeven dagen
per week. Als projectontwikkelaar coördineer je een breed
scala aan activiteiten, veel
schakelen. Maar Johan Zijtveld vindt het heerlijk. “Mooie
huizen bouwen voor wie het
wil, dat is en blijft mijn passie.”
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Al meer dan 300 gesprekken met de wooncoach

WEEKBLADWIJDEMEREN

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

REGIO
Inmiddels zijn in alle gemeenten van de regio Gooi
en Vechtstreek wooncoaches actief. Bewoners
van 65 jaar en ouder die
in een sociale huurwoning
wonen, kunnen bij hen terecht. Voor een gerichte
vraag, meer informatie of
een gezellig praatje. Het
blijkt een groot succes. In
een jaar tijd zijn al meer
dan 300 gesprekken gevoerd.

De wooncoach is een gezamenlijk initiatief van de Regio Gooi en Vechtstreek, de
woningcorporaties en de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek met ondersteuning van
de provincie Noord-Holland.
Alle huurders van 65 jaar en
ouder krijgen van hun woningcorporatie een uitnodiging
voor een gratis en vrijblijvend
gesprek. Maar ook zonder
zo’n uitnodiging kan men bij de
wooncoach terecht. Projectleider Adelheid Ossewaarde is
enorm trots op dit succes. “De

reacties zijn erg enthousiast.
Veel oudere bewoners zijn blij
dat ze nu met al hun woonvragen terecht kunnen bij een
vast aanspreekpunt.”
13 wooncoaches
Inmiddels zijn er zo’n 13 wooncoaches actief vanuit 7 woningcorporaties. “Vaak weten
bewoners niet precies wat de
mogelijkheden zijn qua wonen.
Daarnaast willen ze hun familie of vrienden liever niet tot
last zijn en durven ze daarom
niet altijd om hulp te vragen.

De wooncoach kan deze zorgen wegnemen door de juiste
informatie te verstrekken. Tijdens de gesprekken wordt er
besproken hoe mensen graag
zouden willen wonen en wat zij
hiervoor nodig hebben. Verder
geven we antwoord op diverse
vragen over woon-, zorg- en
welzijnszaken”, vertelt wooncoach Hilde van Deutekom.
Nieuwe website
Op dit moment vinden er vanwege de coronamaatregelen
tijdelijk geen huisbezoeken

plaats. Maar bewoners kunnen nog steeds (video)bellen met de wooncoach voor
al hun vragen. Sinds eind
2020 is er een gloednieuwe
website in de lucht. Op www.
wooncoach-gev.nl kunnen bewoners terecht voor het online
maken van een afspraak met
een van de wooncoaches. “En
zodra de situatie het toelaat,
komen we natuurlijk graag
weer bij alle bewoners thuis”,
vult wooncoach Bianca van
der Burgt aan.

Eerste vaccinaties in de regio
REGIO
De GGD Gooi en Vechtstreek is op vrijdag 15 januari aan de Amersfoortsestraatweg in Huizen
gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers
van verpleeghuizen tegen
het coronavirus. Om 8.15
is de eerste prik gezet bij
Renate, die als senior verpleegkundige
werkzaam

is bij een zorglocatie van
Inovum.

René Stumpel GGD-directeur
aanwezig.

Bij deze eerste prik, een belangrijke moment in de regio
Gooi en Vechtstreek in de
strijd tegen het coronavirus,
waren Pieter Broertjes, voorzitter Veiligheidsregio, Niek
Meijer burgemeester Huizen,
Maarten Hoelscher wethouder
van de gemeente Huizen en

300 zorgmedewerkers
In een recordtijd is een mooie
vaccinatielocatie
ingericht
waar de komende weken per
dag 300 vaccinaties op de
planning staan en in totaal
6300 zorgmedewerkers van
verpleeghuizen gevaccineerd
kunnen worden. Zeven da-

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

gen per week van 8 tot 20 uur.
Hiervoor zijn er 4 priklijnen
ingericht, 2 balies voor het
afhandelen van de administratie en 2 wachtruimtes om te
wachten voor en na de vaccinatie. Een team van ongeveer
25 medewerkers, bestaande
uit artsen, verpleegkundigen,
administratief medewerkers,
dagcoördinatoren, ehbo’ers,
hosts , verkeersregelaars en
beveiligers, zorgt er samen
voor dat de eerste groep zorgmedewerkers de komende
weken hun prik krijgen.
Tijdlijn
De rijksoverheid heeft de tijdlijn voor het vaccineren vast-

gesteld met een verdeling in
doelgroepen. Zorgmedewerkers met patiëntcontact van
verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg zijn als
eerste aan de beurt. In een
later stadium zullen ook inwoners uit de regio door de GGD
gevaccineerd worden. GGD
Gooi en Vechtstreek volgt hierin de lijn van de rijksoverheid.
Uiteindelijk komt iedereen aan
de beurt. U hoeft zelf nu niets
te doen. Zodra een groep aan
de beurt is, krijgt deze bericht.
Veel informatie vindt u op
www.coronavaccinatie.nl
of
bel naar 0800-1351 of het Corona callcenter van de GGD
(035) 692 64 00.
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Uit eigen bakkerij!
(Alle soorten 450 gram)

Muesli € 3,25
Granola met zaden, noten en
pitten € 7,95
Granola met gedroogd fruit € 7,95

Advertorial

Wees loyaal koop lokaal
Blokker Meenthof Kortenhoef

WEE

NIEUWS VOOR AN

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ruud Kempers van Blokker
(Meenthof, Kortenhoef): ‘Bel,
bestel en wij bezorgen snel’

Marjolein Ophoff

is onze leus. Tussen 09.00 en
16.00 uur besteld is dezelfde
dag nog in huis!

Bel: 035- 656 0491 of 06 251
344 40 of gebruik Whatsapp.

Regionaal Energiedienstenbedrijf
van start
C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Koninginneweg 60
1241 CW Kortenhoef
Tel. 035 6561287
info@birkhoffbv.nl
BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

AVEK
TOTA
A
DEAL L
ER

Linnerie

ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

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

WINKEL

RADING 46 A
1231 KB LOOSDRECHT
T 035 582 36 68

SLAAP EXPERIENCE LOODS

(OPEN OP AFSPRAAK)
NIEUW-LOOSDRECHTSEDIJK 106
1231 LB LOOSDRECHT

LINNERIEANNELIES.NL

REGIO
De regionale samenwerking om huiseigenaren te
helpen bij het verduurzamen van hun woning is officieel van start. Het Energiedienstenbedrijf Gooi en
Vechtstreek is nu operationeel. Samen met bouwers,
installateurs,
Duurzaam
Bouwloket, energiecoöperaties, opleidings- , kennisen financiële instellingen
wordt ingezet op het versnellen van de verduurzaming van woningen in de
regio.
In 2050 moeten ca. 115.000
woningen in de regio zijn
verduurzaamd. Om dit proces te versnellen, is er een
samenwerking op touw gezet. Uitgangspunt is dat de
verschillende partijen, van
informatievoorziening tot uitvoering, aan elkaar worden
gekoppeld. Het afgelopen jaar
is dat uitgewerkt in het Energiedienstenbedrijf Gooi en
Vechtstreek. Inwoners kunnen terecht bij het Duurzaam
Bouwloket en energiecoöperaties voor onafhankelijke informatie en advies. Dat verandert
niet. Maar door de samenwer-

Foto: Het Technisch Expertise Centrum

king met bouw- en installatiebedrijven en kennisinstellingen worden vervolgstappen
naar betrouwbare uitvoering
eenvoudiger. Vanuit het Energiedienstenbedrijf
werken
bouw- en installatiebedrijven
ook samen om wijken op grotere schaal naar aardgasvrij
en energieneutraal te kunnen
renoveren.
Expertise Centrum
De eerste resultaten van de
samenwerking zijn er. In het

pand van opleidingsinstituut
Bouw- en installatie mensen
Gooi en Vechtstreek in Bussum wordt op dit moment een
Technisch Expertise Centrum
ingericht. Huiseigenaren, studenten en de energiecoaches
kunnen hier straks kennismaken met duurzame technieken
en materialen. De ruimte is
ook beschikbaar voor Verenigingen van Eigenaren, waarvan er in de regio nu zeventig
zijn aangemeld voor een verduurzamingstraject.

Wijdemeren
informeren
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Beweegcoach Beppie:
bedankt!

Volg ons ook op:

#mooiWijdemeren
@geajensen

Burgernet
Werk samen met gemeente en politie aan een
veiligere buurt. Hoe? Door u aan te melden voor
de app- of sms-berichten van Burgernet. Hoe
meer mensen meedoen, hoe sneller mensen of
voertuigen gevonden kunnen worden. Kijk ook op
www.burgernet.nl.

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

Officiële
bekendmakingen

www.wijdemeren.nl

Kort
>

De inloopspreekuren veiligheid worden voorlopig digitaal voortgezet. Dat betekent dat u
uw vragen over veiligheid en leefbaarheid in
uw dorp kunt mailen naar
dorpencoordinator@wijdemeren.nl. Via deze
weg wordt u gekoppeld aan de wijkagent,
wijkbrandweer, boa of dorpscoördinator.
Uiteraard kunt u de politie, de brandweer of
de gemeente ook direct bereiken via hun
eigen (sociale media)kanalen. Kijk ook op
www.wijdemeren.nl/spreekuurveiligheid.

Vaccineren in de
regio gestart!
Het vaccineren tegen het coronavirus is gestart. Het is een belangrijke troef om de verspreiding van
het coronavirus te stoppen, ook in
Wijdemeren.

>

Vaccinatie tegen corona
Wat is corona?

Het kabinet heeft ervoor gekozen eerst de
zorgmedewerkers te vaccineren en daarna
de meest kwetsbare inwoners.

Van het coronavirus kunt u ziek
worden. Klachten kunnen zijn:
een loopneus, niezen, hoesten,
keelpijn, moeilijk kunnen
ademen, koorts of plotseling niet
meer kunnen ruiken of proeven.

Ik doe het graag!
De eerste zorgmedewerkers hebben
inmiddels de vaccinatie gehad: “We willen
en moeten corona onder controle krijgen.
Ik zie op mijn werk, maar ook privé, wat
corona doet met gezinnen, echtparen en
alleenstaanden. Het is soms verschrikkelijk
wat zij moeten doormaken. Als ik door deze
vaccinatie kan bijdragen om dit virus eronder te krijgen, dan doe ik dat graag!” Per dag
krijgen circa 300 zorgmedewerkers in onze
regio een prik.

Sommige mensen worden ernstig ziek van corona. Zij krijgen naast
milde klachten ook hoge koorts, aanhoudende vermoeidheid of
benauwdheid. U kunt er ook aan overlijden.
Het virus is gevaarlijker voor mensen boven de 60 en mensen die al
een ziekte hebben. Bijvoorbeeld een longziekte of hartziekte.

Iedereen krijgt een uitnodiging

De volgende groepen zijn als eerste
aan de beurt:
mensen met een medisch risico
mensen vanaf 60 jaar
zorgmedewerkers

•
•
•

Bent u zwanger? Dan is het advies
de vaccinatie uit te stellen tot na
de zwangerschap.

Vaccinatie beschermt
Bescherming

De vaccinatie beschermt u tegen het coronavirus.
Als u na de vaccinatie toch corona krijgt, wordt u minder
ernstig ziek.

>

Twee keer prikken

U heeft twee vaccinaties nodig voor een goede
bescherming. De tweede prik krijgt u drie of vier weken
na de eerste prik. U krijgt beide prikken in uw bovenarm.

Vaccinatie is veilig
Uitgebreid getest

Vragen?

Uitnodiging voor vaccinatie

012553

Heeft u vragen of twijfels? Of wilt u meer
informatie? Bel naar 0800-1351 of
kijk op www.coronavaccinatie.nl.

Plannen Meenthof

Er is beweging in de plannen voor vernieuwing
van winkelcentrum de Meenthof in Kortenhoef.
De raad buigt zich binnenkort over het
stedenbouwkundig kader. Daarvoor zijn verschillende openbare raadsbijeenkomsten
gepland. Op dinsdag 19 januari is er een
beeldvormende avond. Op donderdag
28 januari is de raadscommissie Ruimte en
Economie (let op; voor deze commissievergadering is eerder een verkeerde datum
gecommuniceerd). Op donderdag 4 februari
neemt de gemeenteraad een besluit over de
stukken. Meeluisteren of terugluisteren kan via
wijdemeren.raadsinformatie.nl.

Voor wie is de vaccinatie?

Net als bij andere vaccins, gelden er strenge
regels voor het coronavaccin. Ook voor
de bijwerkingen gelden strenge regels. De
coronavaccins zijn getest op tienduizenden
mensen. U kunt na de vaccinatie een paar
dagen last krijgen van spierpijn of koorts. Dat
gebeurt vaker bij vaccinaties.
Op www.coronavaccinatie.nl leest u meer
over het vaccin, over de volgorde van het
vaccineren en de veiligheid.

Het vaccinatieprogramma zal een groot deel
van dit jaar aan de gang zijn. Afhankelijk van
de groep waartoe u behoort, krijgt u in de
loop van 2021 een uitnodiging thuisgestuurd
van de GGD of uw huisarts.

Ernstige klachten

Verkeershinder Gele brug

Op dinsdag 26 januari worden er van
7.00 uur tot 16.00 uur herstelwerkzaamheden
uitgevoerd aan het straatwerk bij de Gele brug
op het Stichts End in Ankeveen. Reguliere
personenauto’s kunnen die dag passeren
over de naastgelegen fietsbrug. Voor verkeer
dat zwaarder is dan 3500 kg geldt een omleidingsroute via de Herenweg, Noordereinde,
N236 en het Hollands End. Tijdens de werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig.
>

Veiligheid coronavaccin

Inloopspreekuren veiligheid

De vaccinatie is uitgebreid getest en
als veilig beoordeeld.

Bijwerkingen

Veel mensen krijgen bijwerkingen.
Zoals hoofdpijn, spierpijn, moeheid
of een pijnlijke arm. Dit gaat na een
paar dagen weer over.

Wijdemeren Verrijkt

We werken aan een toekomstvisie voor onze
prachtige gemeente. Dit is nodig omdat
natuur, wonen, economie, bereikbaarheid en
duurzaamheid de komende jaren allemaal
om een plek vragen in de schaarse ruimte.
Daarom moeten we keuzes maken. We
nodigen u uit om mee te denken. Deel wat u
van waarde vindt en welke kansen u ziet voor
de toekomst.
Ga naar www.wijdemerenverrijkt.nl.

Wijdemeren
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Beweegcoach Beppie: bedankt!
Beppie van de Bunt heeft zich vijf
jaar lang actief ingezet als 60+
beweegcoach. Zij kreeg veel ouderen
in Wijdemeren letterlijk in beweging.
Nu neemt zij afscheid.

Team Sportservice ging ik op zoek naar verbinding
in de wijken. Beweegactiviteiten promoten en
contacten leggen met clubs, verenigingen en ouderen waren een groot onderdeel van mijn werk.”

beweegcoach focus je op wat wél kan. Soms ging ik
letterlijk de drempel met hen over. Als zij dan uiteindelijk een leuke sport of beweegactiviteit vonden en
mij daarvoor bedankten was ik daar trots op!”

Focus op wat wél kan

Sport- en beweegaanbod

“Als beweegcoach ben je een verbinder en een
ondersteuner. Bij projecten van onder andere

“Mensen van 70 jaar en ouder hebben vaak het idee
dat ze niet meer kunnen sporten en bewegen. Als

Wilt u meer weten over het 60+ sport- en
beweegaanbod in Wijdemeren? Eens praten

over de (coronaproof) mogelijkheden?
Dan kunt u voortaan contact opnemen met
Rosanne Hartman van Team Sportservice
via rhartman@teamsportservice.nl of via
telefoonnummer 06 30 63 97 54.

Gloeilamp eruit LEDlamp erin
Uw huis duurzamer maken zit soms
in kleine dingen. Heeft u bijvoorbeeld alle lampen in uw huis al
vervangen door LEDlampen? Dus
ook de peertjes op zolder en in
de kelder. Nee? Doe dan mee met
deze tweede ronde van de actie
Gloeilamp eruit, LEDlamp erin!

Lever uw gloeilampen in, dan krijgt u via
ons 50 euro cadeau voor het bestellen van
LEDlampen. Hiervoor werken we samen
met 123LED.nl uit Nederhorst den Berg.
Deze tweede ronde van de actie duurt tot
vrijdag 12 februari 2021, dus bestel snel uw
LEDlampen via het webformulier op
www.ECWijdemeren.nl .

Inleveren lampen

Regeling reductie energiegebruik

De energiecoöperatie maakt vervolgens
een afspraak met u voor het inleveren van
uw oude gloeilampen of spaarlampen en
informeert u over andere eenvoudige energiebesparende maatregelen die bijdragen
aan CO2 reductie.

Deze actie wordt gefinancierd uit de regeling
reductie energiegebruik (RRE). Een regeling
die in het leven is geroepen om woningeigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. Neem voor
vragen of informatie contact op met de energiecoöperatie via www.ECWijdemeren.nl.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

- Zuidereinde 157: uitbreiden woning (11.01.21)

Nederhorst den Berg

Aangevraagde omgevingsvergunningen
>

Ankeveen
- Cannenburgerweg 65: bouwen tijdelijke sloop
(13.01.21)

- Eilandseweg 16 en 16a: bouwen opslagloods
(12.01.21)
- Johannes Vermeerhof 13: plaatsen dakkapel
(05.01.21)
- Overmeerseweg 48: vervangen dakkapel (
05.01.21)
- Tegenover Fazantelaan 18: kappen vier bomen
(12.01.21)

’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 18: verbouwen woning (04.01.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Loosdrecht
- Acacialaan 18: maken uitbouw (07.01.21)
- Ter hoogte van Boshoek 1: vernieuwen
beschoeiing (07.01.21)
- Laan van Eikenrode 51: plaatsen berging (04.01.21)
- Larixlaan 2: realiseren bijgebouw en
doortrekken aanbouw (05.01.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 87 en 89: splitsen
woonboerderij (11.01.20)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: afmaken
steigerwerk en verplaatsen bruggen (07.01.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 113c S2: vervangen
beschoeiing (06.01.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 240: wijzigen gevel
(12.01.21)
- Rading 66: wijzigen dakkapel (03.01.21)

>

Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de
beslistermijn van de volgende aanvragen met
zes weken verlengd:

- Herenweg 101a: uitbreiden woning en
plaatsen botenhuis (05.01.21)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 105a: splitsen woning
(06.01.21)

>

Weigering

- Eilandseweg 1: plaatsen steiger (12.01.20)
- Rivièrahof 27: wijzigen voorgevel (07.01.21)

Nederhorst den Berg

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

’s-Graveland
- Tegenover Zuidereinde 43: kappen zes bomen
(12.01.21)

Loosdrecht
- Rading 146: kappen één boom (08.01.21)
- Ruysdaellaan 4: plaatsen dakkapel (05.01.21)

COLOFON

Het aanwezige garagebedrijf (met pompeiland)
wordt gesloopt. Het plan voorziet in de bouw
van een woongebouw met vijftien appartementen met bijbehorende infrastructuur.
Het woningbouwprogramma voorziet in de
bouw van vijf sociale appartementen en tien
vrije sector appartementen.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende
stukken, kan worden ingezien op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

> Ontwerpbesluit omgevingsvergunning herbouwen landhuis
met aanbouw, bouwen carport,
tuinkas en zwembad en gedeeltelijk revitaliseren tuin Noordereinde 50, ’s-Graveland

Breukeleveen

Nederhorst den Berg

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Het plan

- De Kooi 1: plaatsen overkapping (08.01.21)

> Bestemmingsplan Elbert
Mooylaan 1 in Kortenhoef is
onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat het door de gemeenteraad van Wijdemeren in zijn vergadering van
8 oktober 2020 vastgestelde bestemmingsplan
Elbert Mooylaan 1, Kortenhoef onherroepelijk is
geworden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Wijdemeren maken bekend dat zij voornemens
zijn om met toepassing van de artikelen 2.10
en 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
een omgevingsvergunning te verlenen voor het
herbouwen van een landhuis met aanbouw en
het bouwen van een carport, tuinkas en zwembad en het gedeeltelijk revitaliseren van de tuin
op het perceel Noordereinde 50 in ’s-Graveland.
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:
1. bouwen (artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo);
2. het gebruiken van gronden of bouwwerken in
strijd met het bestemmingsplan (artikel 2.1,
lid 1 onder c, Wabo).

Verklaring van geen bedenkingen
Onderdeel van deze procedure is een door de
gemeenteraad afgegeven besluit verklaring van
geen bedenkingen (vvgb).

Inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de
vvgb liggen vanaf 20 januari 2021 zes weken ter inzage. Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken
kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl door

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.

te zoeken op Noordereinde 50 te ’s-Graveland.

Zienswijzen
Vanaf 21 januari 2021 tot en met 3 maart 2021
kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijze
indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en
wethouders, Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Tevens kunt u een zienswijze tegen de vvgb
indienen bij de gemeenteraad van Wijdemeren,
Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht.
Om te zijner tijd beroep in te kunnen stellen tegen
de omgevingsvergunning dient u een zienswijze te
hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeentehuis, 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 burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter
op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige
voorziening aanvragen bij de 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 wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek
Domein, telefoonnummer 14 035. Het indienen van een
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht,
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019,
2500 EA ’s-Gravenhage.
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RAUW, de mooiste k#t periode uit mijn leven
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Saskia Luijer

heeft ons ook heel erg verrijkt.”

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

KORTENHOEF
‘Om 22.58 is Tommy-Boy
naar zijn broer Hope gegaan.
Mike, Summer en ik waren
bij hem.’
Op 22 augustus 2015
stuurde Milica Kulkens dit
bericht naar haar vrienden.
Samen met Michael verloor zij die dag haar tweede zoon. Summer verloor
haar grote broer. Het leven
is niet altijd eerlijk.
In het boek RAUW beschrijft
Michael Kulkens de heftigste
maand uit zijn leven. Vanaf het
moment dat Tommy-Boy een
ongeluk krijgt, tot de dag waarop hij veertien zou worden.
Twintig jaar geleden begon
Kulkens al aan het script van
zijn eerste boek. Dat was twee
dagen na de geboorte van Tomos Hope. Hun eerste kind.
Hope had een chromosoomafwijking en was niet levensvatbaar. In januari 2000 werd
hij doodgeboren. Een mooie
baby, waar Michael en Milica innig en liefdevol afscheid
van namen. “De ervaring met
Hope heeft ons erg veranderd” vertelt Michael. “Naast
al het verdriet en de pijn zijn
we dankbaar voor elk moment
die we met Hope hadden. Het

De cirkel weer rond
Delen uit het manuscript van
Hope zijn overgenomen in
RAUW. “Dat maakt de cirkel
weer rond” motiveert Michael.
Want in augustus 2015 belandden zij opnieuw in een
slechte film. Op een mooie zomerdag overlijdt Tommy-Boy
door een verkeersongeluk. Op
weg naar de atletiektraining
lette hij even niet op en werd
aangereden op zijn fiets. Er
breekt een periode aan van
verdriet, acceptatie en rouw,
maar vooral ook van kracht,
hoop en liefde. Kulkens: “Je
probeert het afscheid zo goed
mogelijk te doen. Op een manier die bij je past. Navoelen
noem ik dat. Waarbij je tegenover keihard het verdriet doorleven ook de leuke momenten
kunt terughalen en het leven
kunt vieren.”

‘VOOR MIJ WAS HET
AFSCHEID EIGENLIJK
EEN NIEUW BEGIN’
Verjaardagsfeest
Net als bij het afscheid van
Hope besluit het gezin om
Tommy-Boy te herdenken bij
een boom op de Blaricummerheide. Daar proost men 22
september op het leven van
Tommy-Boy.
Zevenhonderd

man viert er een verjaardagsfeest zonder de jarige. “Het
afscheid is een knalfeest geworden” stelt Michael. “Al die
mensen die eromheen staan.
De verbondenheid, het verdriet, het plezier. Dat alles
heeft ons enorm geholpen.”
Open en puur
Met het boek RAUW wil Kulkens de herinneringen aan
zijn zoon levend houden en
de impact van zijn overlijden
laten zien. Open en puur toont
hij de leegte die Tommy-Boy
achterlaat. Zonder hem moet
Michael verder in de echte wereld: “Het blijft een onderdeel
van ons leven, maar het leven
gaat door. Het is nog steeds
zwaar kut dat het gebeurd is.
Maar door mijn kinderen te
verliezen, heb ik er ook veel
voor terug gekregen. Voor mij
was het afscheid eigenlijk een
nieuw begin.”
Anderen inspireren
Michael schreef het boek om
iedereen te bedanken die er
dichtbij betrokken was. De insteek was om vijftig exemplaren te drukken. Inmiddels staat
de teller op zevenhonderd.
“Ik hoop dat jouw kracht ook
anderen inspireert” schreef
co-auteur Jeroen Eversen in
het voorwoord. Daaraan twijfel
ik geen moment.

RAUW – De mooiste k#t
periode uit mijn leven | Michael
Kulkens en Jeroen Eversen

| Brave New Books | 2020 |
9789464180718 | € 22,08 | te
koop bij Boekhandel CW’76.

nodig geweest.

Ook de coronamaatregelen
worden massaal genegeerd,
onder het motto, als ik het
maar leuk heb. Wanneer we

ons afgelopen zomer toen
de eerste lockdown eindigde
massaal aan de regels hadden
gehouden en er goede controles aan de grenzen waren geweest, dan was deze tweede
lockdown mogelijk niet eens

Gravelandseweg.
Hoeveel
mensen ruimen de poep van
hun viervoeter niet op. Het is
echt te triest voor woorden.

ke hemel. Zelfs voor een sterrenleek als ik, duidelijk herkenbaar. Links en rechts een ster
geven de brede schouders
aan, een schuine streep de
smalle gordel en weer ver uiteen de voeten. Want hij loopt
met grote stappen: het sterrenbeeld Orion, de jager. Alleen in

de winter als het helder is en
dus koud, laat hij zich zien.
En hoe kouder, hoe helderder
en hoe meer je ziet. Zo zie
je bij tintelende oren ook zijn
zwaard hangen aan zijn gordel en bij een veelbelovende
morgen – misschien- schaatskou, ook zijn boog, een flauw

gebogen lijn sterren rechts
van hem. Mooie avonden zijn
het wanneer we elkaar na de
zomer en herfst weer terug
zien. Na 4 zulke ontmoetingen
ligt er een dun laagje ijs in de
vaart bij boer Brouwer, net genoeg om te schaatsen. Tuinders en schaatsen, die horen

Collectieve onverschilligheid
Ingezonden brief
Ik sluit me volledig aan bij de
ingezonden brief van mevrouw
A. Woning. Zelf woon ik aan de
Herenweg en wanneer ik zie
hoe men massaal vaak veel te
hard hier door de straat rijdt,
wetende dat de politie hier

toch nauwelijks controleert,
dan verbaast het mij niets.

Wanneer ik naar Hilversum
fiets tel ik gemiddeld 15 weggeworpen mondkapjes tussen
de Smidsbrug en het kruispunt
Geert van Mesdagweg/’s-

Patrick Kreuning

Orion
Column
Door: Sijmen Brandsma

Soms loopt hij ‘s avonds met
me mee. Ik hier beneden op
de tuin terwijl ik mijn avondronde doe. Zijn de deuren van de
kas dicht, lichten in de toiletten
uit, staat de kachel laag enz.
Hij daarboven aan de zuidelij-

bij elkaar. Met alle klimaatveranderingen zal ook het aantal
koude nachten afnemen. Dus
geniet ik nu extra van elke
donkere winternacht met tintelende oortjes. En een beetje
hoop op ijs.
info@landenboschzigt.nl
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FAMILIEBERICHTEN

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 € 2,73 per gedrukte regel

WEE

Een zaaier ging uit om te zaaien,
want zie, van omhoog scheen de zon.
Hij dacht aan zijn oogst straks te maaien
en strooide zo wijds als hij kon.
Jolanda Vlastuin - van Deelen

Verdrietig maar met een gevoel van dankbaarheid dat hij zo lang bij ons is
geweest, laten wij u weten dat na een kort ziekbed is overleden onze geliefde
vader, opa, en overgrootvader

Frederik Adrianus Smit
sinds 18 oktober 2015 weduwnaar van Jacomina Elisabeth Smit - Swaan
* Wognum, 17 april 1924

† Kortenhoef, 5 januari 2021
Greet en Ton †
Eva en Teun
Jeroen en Vaya
Jaap en Marion
Renée en Bart
Rogier en Nikita
Frits en Carola
Sjoerd en Lyanne
Wouter en Tisja
En achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Emmaweg 20B, 1241 LE Kortenhoef
De afscheidsbijeenkomst heeft in besloten kring plaatsgevonden op maandag 11 januari 2021.

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren
Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows
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
Voor al uw schilderwerk
binnen- of buiten PMC Weesp
06-53148137 31 jr. ervaring!
Vrijblijvende offerte

Wij zullen haar enorm missen.
Uw medeleven, zoals wij dat mochten ontvangen,
was voor ons een grote steun.

Nieuw assortiment boeken van
Bestsellers tot unieke pareltjes
U vindt ons elke 3e zaterdag van de maand op het Willie Das-plein
in Nederhorst den Berg of bestel uw boek via 035 206 29 56

www.deboektique.nl

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den
Berg. 0294-251451.

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689

Huart Makelaardij o.g.
Nu vanuit huis met
een scherp tarief!
www.huart.nl
035-6857850

Coaching scholier autisme
of ADHD, zelfstandigheid
en zelfredzaamheid
meijercoaching.nl
Aangeboden: Huishoudelijke
hulp 06-49150270.

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

en wat al niet meer. Dagen
was ze, samen met anderen,
op pad naar showrooms van
stoffen, lampen, meubelen
etc. Die uitjes waren niet alleen nuttig, maar ook, en vooral, gezellig. Er moest natuurlijk
wel tussendoor geluncht worden, het nuttige met het zeer
aangename verenigen. Want
Ine hield van gezelligheid.

Bep Grim- de Groot

Januari 2021

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

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235

In Memoriam Ine Bernardt

Het is alweer enige tijd geleden, dat wij afscheid
moesten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma.

Kinderen,
kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

NIEUWS VOOR AN

Door: De Dillewijn

Ine, ‘onze’ Ine was vanaf het
eerste moment intensief en vol
passie betrokken bij de verandering van Hervormde Kerk
Ankeveen naar Theater De
Dillewijn. Met haar creatieve
capaciteiten heeft ze bijgedragen aan het uitzoeken van het
interieur, de stoelen, de gordijnen, de verlichting, de kleuren

Geef
mij
ij
tijd.

Toen De Dillewijn opstartte als
theater heeft ze zich ontfermd
over de aankleding en in het
bijzonder over de bloemen.
Prachtige boeketten sierden
altijd de foyer, vooral voor de
spiegels zodat het boeket nog
groter leek. Ook de tafeltjes
in de zaal werden opgesierd
met verfijnde vaasjes met
bloemen. Daarnaast natuurlijk overal waxinelichtjes voor
de sfeer. En natuurlijk niet te
vergeten de heerlijke hapjes
waar ze voor zorgde, zodat

in de pauze en na afloop van
een voorstelling de gasten nog
even extra verwend werden. In
welk theater vind je dat? Wanneer je, onverwachts, even in
De Dillewijn moest zijn, trof je
Ine vaak aan: even kijken of de
bloemen nog goed zijn, even
de vaasjes schoonmaken, is
er nog wel koek bij de koffie,
zijn er nog wel toastjes, genoeg waxinelichtjes aanwezig,
zullen we even een koffietje
doen? Ine, onze duizendpoot,
ons bloemenmeisje, onze
sfeermaakster is er niet meer.
Zomaar, binnen drie weken
kwam er een einde aan haar
actieve leven. Wat zijn wij haar
enorm dankbaar voor alles wat
ze voor Theater De Dillewijn
heeft gedaan, en wat zullen wij
allen haar enorm missen. Lieve creatieve, vrolijke gezellige
en actieve Ine, dank je wel, we
zullen jou nooit vergeten!

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

NIEUWSSTER
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Klokken luiden uit compassie
WEEKBLADWIJDEMEREN

Door: Herman Stuijver

August is het duidelijk, hij be-

| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERG
schouwt
het als een
vorm
van
In samenwerking met

KORTENHOEF
Elke woensdagavond tussen 19.00 en 19.15 uur
luiden de klokken van
de NH- kerk in Oud- Kortenhoef. Vanaf 13 maart
2020 is August van der
Lelie niet meer gestopt.
En voorlopig zal hij ook
niet stoppen, zolang hij
op deze wijze zijn respect
kan tonen aan de coronaslachtoffers.
In maart kwamen de kerken
met het idee om gedurende
twee weken de kerkklokken
te luiden om hoop en troost te
bieden aan de coronaslachtoffers. En uiteraard ook bemoediging voor de zorgwerkers,
familieleden en iedereen die
zich betrokken voelt. August
van der Lelie is niet meer gestopt: “Tot nu toe doe ik het
elke week. Slechts één keer
heb ik het over moeten doen
aan een ander en één keer
was ik het bijna vergeten. Ik
reed al op de Kerklaan.” Voor

respect voor degenen die te
maken hebben met het gevreesde virus.
Schijnbaar moeiteloos laat de
72-jarige zijn lichaam meedeinen aan de touwen, in de cadans van het bim-bam. Eerst
heeft hij een paar seconden
na 19.00 uur de automatische klok die elk half uur de
tijd aangeeft, vastgezet. Dan
neemt August het touw in
handen. Ook elke woensdag is overbuurvrouw Ronnie Dekker op het appel. Zij,
de weduwe van de bekende
botenbouwer Piet Dekker,
heeft grote waardering voor
August. “Het is een echte
volhouder, hij staat er toch
maar weer elke week. Petje
af, hoor.” Dekker beschouwt
haar aanwezigheid als een
vorm van solidariteit met allen
die te maken hebben met het
coronavirus. Om exact 19.15
uur is de klus geklaard, volgende week woensdag zijn ze
er weer.

Ervaringen van een vrijwilliger in de hospice zorg
Ingrid Bergstein werkt als vrijwilliger bij Inovum op palliatieve afdeling de Ster in verpleeghuis de Beukenhof
Nergens is meer leven dan
vlak voor de dood.”

ODE AAN
VRIJWILLIGER WIL

“De verhalen van mensen die
op hun leven terugkijken inspireren me. Het valt mij op
dat mensen aan het eind van
hun leven puur zijn, zonder

opsmuk, in al hun kwetsbaarheid. Het geeft voldoening om
wat leven aan de dagen te
kunnen toevoegen van mensen in hun laatste levensfase.

Jaren liep ik rond met het idee
om na mijn werkzame leven
als vrijwilliger in de zorg actief
te worden. Als bijvoorbeeld de
‘Appeltjes van Oranje’ werden
uitgedeeld of ten tijde van het
landelijke initiatief ‘NL doet’
kwam dit verlangen weer aan
de oppervlakte. Totdat ik kennismaakte met een zorgbestuurder die mij vertelde dat
hij iedere week een avond bij
oudere mensen langs ging,
voor een praatje of daar waar
nodig voor wat administratieve ondersteuning. Dat zette
mij aan het denken. Is het gevoel van gebrek aan tijd niet
gewoon een belemmerende
gedachte? Vijf jaar geleden
heb ik kennisgemaakt met het
werk van vrijwilliger. En als
ik eerlijk ben is mijn dagdeel
als vrijwilliger in de zorg het
meest inspirerende en voor

mijn gevoel meest betekenisvolle moment van de week. Je
vormt met vrijwilligers, zorgprofessionals en cliënten een
soort van familie. Er is grote
betrokkenheid bij elkaar, lief
en leed wordt gedeeld en met
elkaar probeer je van iedere
dag een betekenisvolle dag
te maken. De diversiteit aan
achtergronden, levensinstelling en -ervaring van het team
en cliënten maakt het een inspirerende omgeving. Voor de
cliënten maakt deze diversiteit in leeftijd, achtergrond en
interesses dat er een dynamisch systeem ontstaat waarbij cliënten en hun verwanten
dagelijks hun verhaal kwijt
kunnen over hun leven in het
hier en nu. Hun zorgen, angsten, maar vooral ook over
hun herinneringen van het
leven waarop ze terug kijken.
‘Ode aan vrijwilliger Wil’ heb
ik gekozen als titel. Vrijwilligers komen en gaan in ons
team, maar Wil werkt sinds
haar pensionering al 25 jaar

als vrijwilliger in deze zorginstelling. Inmiddels is zij 91
en komt zij nog wekelijks een
maaltijd bereiden voor de bewoners, terwijl haar hond voor
de gezellige afleiding zorgt in
de huiskamer. En de geridderde Thea mag ik zeker niet vergeten. Al 25 jaar vier keer per
week bereidt zij de maaltijd en
doet de nodige inkopen. Ook
met Pasen, ook met Kerst!
Helden zijn het.
Onderzoek van de Yale universiteit geeft overigens aan
dat iemand die positief om
gaat met het ouder worden
gemiddeld 7 jaar langer leeft
dan iemand die er negatief
mee omgaat. Oud worden zit
grotendeels in je hoofd. Oud
worden betekent niet dat je
niet meer in staat bent om te
groeien of te veranderen. Dus
mensen, keep going! En bedenk aan het eind van iedere
dag vijf dingen waar je dankbaar voor bent.

NIE
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Alstublieft ‘Boekwinkels open’
Etienne komt op de fiets langs
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Uitgevers, distributeurs en
boekhandelaren en schrijvers doen een dringende
oproep aan het kabinet om
boekwinkels niet langer als
niet-essentieel te beschouwen en toe te staan dat de
boekwinkels hun deuren
weer openen. Etienne van
boekwinkel CW ’76 in de
Meenthof vindt boeken
uitermate ‘essentieel’. Samen met haar medewerkers doet ze haar uiterste
best om klanten te helpen.
Ze fietst menig uurtje door
het dorp om op bestelling
boeken en kantoorartikelen te bezorgen.
Een laagdrempelige beschikbaarheid van lectuur speelt
een belangrijke rol bij de culturele en educatieve vorming.
Als bekende websites als bol.
com. dagelijks duizenden boeken kunnen verkopen, komt

WEE
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de lokale boekwinkel steeds
meer in het gedrang. Ook voor
kleinere, specialistische uitgeverijen wordt het nu echter
steeds moeilijker het hoofd boven water te houden. De boekhandelaren, die vaak met hun
winkels ook lokaal een belangrijke sociaal maatschappelijke
rol vervullen, hebben eveneens weinig vlees meer op de
botten na de winkelsluiting.
Etienne
“Het loopt lekker. Kijk, ik heb
nu net weer 15 bestellingen
via de mail”, vertelt Etienne
via de telefoon. Volgens haar
zijn boeken essentieel, juist
in deze bijzondere coronatijd,
omdat het lezen een fijne afleiding biedt. Daarnaast geeft
een boek een verdiepend inzicht in tal van onderwerpen.
Voor iedere liefhebber is er
een enorme diversiteit aan titels, zelfs in deze kleine boekhandel.
“Het voorlezen aan kinderen

is ook zo belangrijk. De bibliotheken zijn dicht, dus kun je
thuis met of zonder kinderen
ontspannen met lectuur.”

Op www.boekhandelcw76.nl
hebt u een mooi overzicht van
titels en bestelmogelijkheden.
Daarnaast kunt u er ook te-

recht voor o.a. papier, schriften en agenda’s. Ook bestellen via: cw76@hetnet.nl of
telefonisch: 035 – 656 2029.

Kledingbank heeft een sociale functie
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Gerda van Deutekom en
Will Fuijk zijn de gezichten
van de Kledingbank Kortenhoef. Ook na 5 jaar ervaren
de dames dat de behoefte
aan goede tweedehands
kleding nog steeds groot
is, zelfs groeit. Daarnaast is
deze plek in het voormalige
theater De Dobber een plek
waar veel mensen samenkomen. Alleen nu even niet,
vanwege de corona lockdown.
Toen Gerda iemand tegenkwam bij de Voedselbank, vlak
voor de Kerst, die niet in staat
was wat kleding aan te schaffen, ging er bij haar een lichtje
branden. “Ik ben toen stad en
land afgereisd over mijn plan
een kledingbank op te richten.
Op het gemeentehuis heb ik
wel 10 personen gesproken,
die waren allemaal lyrisch.
Maar iets doen, ho maar.” Uiteindelijk kwam de foyer van de
Dobber beschikbaar, dankzij
de hulp van Peter en Johan
Landwaart van AH dat eige-

naar is van het pand. “Dat zijn
gouden jongens, die ons goed
geholpen hebben. Gratis, alleen als dat Pick Point komt,
moeten we de spullen aan de
kant schuiven.” Dat aan de
kant schuiven, zal de nodige
inspanning vergen, want de
ruimte staat barstensvol met
rekken. Kostuums, overhemden, jurken, blouses, jassen,
leggings, rokken en tal van andere mode- artikelen. Will en
Gerda selecteren alles op kwaliteit. Er liggen diverse bekende
modemerken op de schappen.
“Nee, we nemen geen rotzooi
aan”, vertelt Will Fuijk “Het moet
er netjes uitzien en ook niet van
eeuwen geleden, een beetje
modieus graag.” Het aanbod
is overweldigend. De verkoop
verloopt ook naar wens, alleen
was 2020 wat minder door de
coronaperikelen.
Gerda en Will geven aan klanten van de Voedselbank gratis
kleding. De andere klanten betalen een klein bedrag waarbij
ook weleens links en rechts
wat wordt weggegeven. De
opbrengst gaat steevast naar
goede doelen. Het is een flin-

Foto: Gerda en Will (rechts)

ke lijst met o.a. Vrienden van
Veenstaete,
Ouderentocht
Kortenhoef, het dierenasiel,
de dierenambulance, Villa Pardoes, diverse zorgcentra, allemaal bedragen tussen 500 en
1000 euro.
Aan tafel
Het belangrijkste vinden Gerda
en Will de lange tafel die centraal staat in hun winkel. Die is
vaak goed bezet met voorbij-

gangers en klanten. Koffie en
koek staan altijd klaar. “Daar
horen we de verhalen over
wat er leeft onder de mensen.
Vaak persoonlijk, er valt ook
af en toe een traantje. Als je
dat hoort, dan weet je ook dat
er meer armoede is dan je zo
ziet, “ zegt Will. “Maar ook veel
lachen, hoor. We hebben vaak
de grootste lol”, vult Gerda aan.
In deze coronatijd kun je je kleding afgeven bij de schuifdeur,

samenkomen zit er even niet in.
Will vertelt dat ze ervan uitgaat
dat ze hier nog wel een paar
jaar zitten. Het nieuwbouwplan op deze plek met appartementen en winkels duurt nog
wel even. Terwijl kleindochter
Jazzlynn over de vloer kruipt,
geniet Gerda volop: “Dit is zo’n
mooi werk. Omgaan met mensen, het plezier meemaken als
ze iets gevonden hebben. Dat
vind ik heerlijk.”

NIEUWSSTER
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Remco Sint verlengt contract bij
WEEKBLADWIJDEMEREN
Nederhorst
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S- GRAVELAND
De lockdown is verlengd en
het spelen van (competitie)
wedstrijden is nog ver weg. We
blijven zoveel mogelijk doen
wat verantwoord is en mag.
Voor de jeugd is het fijn dat er
getraind mag blijven worden en
lekker buiten bezig kan zijn en
niet alleen maar binnen hoeft
te zitten. Daarom willen we de
jeugd zoveel mogelijk gelegenheid geven dat te blijven doen.
Niet alleen aan onze leden,
maar wie mee wil doen, kan
dat doen. Meer informatie kan
verkregen worden via trainmee@svsgraveland.nl.
De winterstopquiz gaat online
en de eerste teams hebben
zich al aangemeld via het aan-

NEDERHORST DEN BERG
Het bestuur van Voetbalvereniging
Nederhorst
meldt met trots dat hoofdtrainer Remco Sint zijn
contract verlengd heeft tot
de zomer van 2022.
De nieuwe start voor de vereniging met selectievoetbal
op zaterdag en een nieuwe
hoofdtrainer was uitstekend.
Na 4 wedstrijden staat het
eerste elftal met 10 punten
op een mooie 2e plaats, waar

het 2e elftal zelfs zonder puntverlies bovenaan de ranglijst
staat. Goede uitslagen, een
uitstekend
functionerende
staf, hoge trainingsopkomst
(zelfs bij 1,5 meter trainingen)
en een prettige sfeer in de
spelersgroep. Deze signalen
bevestigen dat de club op de
goede weg is. De inzet van
Remco voor de selectie, maar
ook voor de rest van de vereniging door gasttrainingen te
geven bij onze jeugdteams en
zijn ondersteunende rol naar

onze jeugdtrainers, maakt
hem die trainer die past bij
onze vereniging. “Ik ben blij en
trots dat ik minimaal nog een
seizoen (hopelijk volledig) met
deze staf en spelersgroep aan
de slag mag. Ik ben zeer content over de organisatie, ambitie en gezelligheid bij deze
mooi club met potentie voor de
toekomst,”
aldus een gelukkige Remco
Sint.

Loosdrechtse plassen achtergrond
nieuwe CD
WIJDEMEREN
Wytze Minne de Swart is saxofonist, componist en muziekproducent. Op 22 januari 2021
lanceert hij zijn CD ‘MINNE’ op
alle streamingdiensten. Voor
de release van deze CD is in
november 2020 op de Loosdrechtse plassen een live registratie gemaakt. Deze komt
op 24 januari officieel uit, maar
nu al te bekijken op de website
van Minne: www.minne-music.com. Heel bijzonder is dat
de Loosdrechtse plassen zijn
vast gelegd met drone- en
sfeerbeelden van professionele kwaliteit, hetgeen de CD
een extra dimensie geeft. Recent kwam ook Minne’s eerste
single uit: ‘Cardinal rouge’, genoemd naar een vogelsoort,
de rode kardinaal, met zijn
heldere kleuren en opvallende

haar trainers
KORTENHOEF
Op 9 januari heeft OdisGym
haar trainer Paul Vermeren
en zijn vrouw thuis verrast met
een diner. Het diner bestond uit
steak tartaar, spareribs, champagne, cola en ijs als toetje.
Onze voorzitter heeft zelfs een
Odis-menukaart gemaakt en
een romantische kaars bijgevoegd. Waaraan heeft Paul dit
diner verdiend, zult u zich afvragen. Nou, Paul is al 20 jaar
trainer bij OdisGym. Daardoor
heeft hij de laatste jaren zeker
drie keer per week ’s avonds
niet thuis gegeten. Reden om
Paul op deze manier te verrassen.

Trainer Pascal Kempers heeft
een prachtig boek gemaakt over
bewegingsonderwijs genaamd
‘101 Kleuterideeën voor in de
speelzaal. Bewegen in nu een-

Foto: Studio Niessen

De eerste officiële wedstrijd op
het nieuwe kunstgrasveld moet
nog altijd gespeeld worden en
is daarmee nog niet officieel
geopend. Maar gelukkig hebben we de foto’s nog. De vorderingen van de aanleg van
zowel het hoofdveld als het
vierde veld is nagenoeg dagelijks vastgelegd. De fotoreportages zijn te bekijken via
www.svsgraveland.nl.

OdisGym is trots op

Pascal

lokroep. Die je ook hoort in de
song, een feest van contrasten.

meldformulier op onze website.
Het inschrijfgeld per team bedraagt slechts € 10,00 en het
winnende team mag bepalen
waaraan het de inschrijfgelden
wil besteden binnen de club.
De quiz wordt gehouden op
zaterdagavond 30 januari en
start om 20.00 uur.

maal Pascals passie. Daarom
vertrouwde ‘hij zijn ervaring als
gymleraar op verschillende basisscholen en trainer bij diverse
turnverenigingen, waaronder
OdisGym, toe aan het papier.
In zijn boek staan daadwerkelijk
honderd en één ideeën. Het is
een mooi, kleurrijk en vooral
praktisch boek geworden waar
hij enorm trots op mag zijn. En
OdisGym ook een beetje. Mail
voor meer informatie naar passie.passie@hotmail.com.

Thuis bewegen
Laat er geen misverstand
over bestaan: natuurlijk zijn
we ook trots op onze andere
trainers en assistent- trainers.
Het duurt nog even voordat
we weer binnen mogen sporten. Daarom posten wij iedere
week op onze Facebookpagina een oefening om sportief
bezig te kunnen blijven.
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Daniël Dekker wint Marconi Oeuvre Award
Door: Herman Stuijver
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ANKEVEEN
In zijn programma Lunch
Lekker met Daniël Dekker
werd de 60-jarige radiomaker vorige week dinsdag verrast met de Marconi Oeuvre Award door
Golden Earring-zanger en
goede vriend Barry Hay en
3FM-dj Rob Janssen.
Daniël Dekker, al jarenlang
inwoner van Ankeveen, werd
door de vakjury geprezen om
zijn ‘herkenbare stem, eigen
geluid, met radio diep in zijn
hart’. Vooral zijn programma’s
Gouden Uren en Muziekcafé, dat hij voor NPO Radio-2
maakte, worden geroemd. In
die programma’s kregen Nederlandstalige artiesten decennialang een mooi podium,
stelt de jury. Dekker reageerde vereerd op de onderscheiding, waarvan hij zelf ook jarenlang in de jury zat. “Het is
een prachtige prijs”, zei Dekker. “Aan de andere kant geldt
ook dat de prijs een keer je

Foto: NPO- 2

kant op komt als je maar lang
genoeg radio maakt”, relativeerde hij vervolgens. Eerder
ontvingen onder meer Sjors
Fröhlich, Tineke de Nooij en
Edwin Evers de prijs, die jaarlijks wordt uitgereikt.
Daniël Dekker, radiopseudo-

niem voor Henk Bakhuizen, is
bezig met een lange radiocarrière. Hij werkte 32 jaar bij de
TROS en AVROTROS. Sinds
de zomer van 2020 ging hij op
NPO Radio- 5 aan de slag.
Naast radiopresentator was
Dekker jarenlang een van
de drijvende krachten achter

de Nederlandse inzendingen
voor het Eurovisie Songfestival.
Daniël Dekker woont niet alleen in Ankeveen, hij is ook
een betrokken inwoner van
het veendorp. Bij tal van talentenjachten, feestavonden
en concerten is de bekende

Nederlander aanwezig. Soms
levert hijzelf een muzikale bijdrage, vaak is hij presentator
of jurylid. Ook was Dekker
een aantal jaren juryvoorzitter van het NK Palingroken te
Kortenhoef.

Porseleinhaven eyecatcher van					
Oud-Loosdrecht
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Onder toeziend van minimaal 8 getuigen tekende
wethouder Jan-Jaap de
Kloet vorige week woensdag vanaf het beeldscherm de grondoverdracht voor de laatste
fase van het bouwproject
Porseleinhaven met projectontwikkelaar Heijmans
Vastgoed. De ook digitaal
aanwezige directeur van
het bedrijf, Joost Mulder,
had al eerder zijn handtekening geplaatst.
De wethouder sprak van een
belangrijk moment, omdat
het proces naar de bouw op
deze locatie al meer dan 20
jaar duurt. Ooit werden nog
in de gemeente Loosdrecht
de eerste stappen gezet. Van
Dorpscentrum naar Porseleinhaven. De Kloet is ervan
overtuigd dat de Porseleinhaven een eyecatcher zal

zijn. Aan één zijde zijn de
herenhuizen al een jaar gereed. Met de Havenclub was
het afgelopen zomer een plek
die veel gasten trok. Aan de
overzijde, waar nu nog een
zanderige parkeerplaats is,
zullen 12 herenhuizen en zeven appartementen verrijzen.
De panden zijn vanaf november in de verkoop bij twee makelaars. Volgens ontwikkelaar
Martin van Cauter zijn er al
acht mondelinge toezeggingen van potentiële kopers. Er
is ook ruimte voor 23 openbare parkeerplaatsen.
Volgens de wethouder is het
zoeken naar meer parkeerruimte ‘een issue’, na het
verlies van deze huidige plek.
Onder diverse pakhuizen is er
ook ruimte voor commerciële
ruimtes. De invulling hangt af
van een reeks voorwaarden.
“Dat is vrij precies omschreven, als het maar voldoet aan
de eisen voor een centrumfunctie en de levendigheid.”

Zelfs een tweede horecazaak
wordt niet uitgesloten.
19 woningen
Er zijn vier types herenhuis,
variërend van € 895.000 tot
598.000. Verschillend in oppervlak van 188 tot 128 m2.
Gelegen aan het water en

langs de dijk, met een voortuin aan het water. Er zijn diverse indelingen mogelijk; bijvoorbeeld met woonkamer of
kantoor op de begane grond,
een grote woonkamer en
leefkeuken op de eerste verdieping en drie slaapkamers
op de tweede. Er komt een

kleinschalig en karakteristiek
appartementengebouw met
zeven panden, van 73 tot 146
m² woonoppervlakte en twee
slaapkamers. De prijzen gaan
vanaf € 389.000. Alle woningen hebben ook één of twee
privé parkeerplekken.
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Splint Media verzorgt je				
WEEKBLADWIJDEMEREN
levensverhaal
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF | NEDERHORST DEN BERG | DE NIEUWSSTER
In samenwerking met

Kippentent deelt
snert uit

‘Een Tijt(d)je geleden’
van Thea Doorten
Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Sinds 2013 heeft Thea
Doorten haar levensverhaal op papier gezet. In
‘Een Tijt(d)je geleden’ verhaalt ze over de hoogteen dieptepunten van haar
bestaan tot de geboorte
van haar twee dochters
en zoon. De titel heeft een
dubbele betekenis, mevrouw Doorten werd bij de
geboorte Tijtje genoemd
en dat is al een tijdje geleden. Uitgeverij Splint Media uit Kortenhoef maakte
er een intiem boekje van,
met veel foto’s, alleen bestemd voor familie.
“Mijn kinderen wilden meer
van me weten, dus ben ik
zomaar begonnen”, vertelt
mevrouw Doorten (88). “Het
was een lang proces achter
de pc, maar het gaf me wel
voldoening. Alleen ben je er
nooit mee klaar, soms denk
ik nog weleens ‘had ik dat er
maar ingezet’.” Haar verhaal
gaat over een onbezorgde
jeugd, zelfs tijdens de Tweede

Wereldoorlog heeft ze veel lol
gehad. Met op de achtergrond
wel de dreiging van oorlogsgeweld. Haar baan bij het ministerie van Wederopbouw in Den
Haag, haar huwelijk en diverse
woonplaatsen in Nederland. In
1969 belandde ze in Kortenhoef. Velen zullen Thea Doorten kennen als de slagwerker
van harmonie Crescendo in
Nederhorst den Berg. Ze ging
pas op haar 70e muzikaal aan
de slag, in het voetspoor van
haar man die voorzitter was.
Dat de muziekvereniging niet
meer bestaat, doet haar nog
dagelijks pijn.
Hulp bij levensverhaal
“Je levensverhaal verwerken
is iets wat veel ouderen willen”, vertelt Dennis Krijnen van
Splint Media. “Het is een trend
die we goed kunnen invullen.”

Krijnen geeft aan dat de uitgeverij de eigen schrijfstijl van
Thea Doorten intact heeft gelaten. “Dat maakt het juist een
uniek document.” Hij voegt eraan toe dat het samenstellen
van een levensboek op verschillende niveaus kan. “We
hebben ook redacteuren die
je verhaal op papier kunnen
zetten. Dat kan in persoonlijke
gesprekken, maar ook telefonisch.”
Thea Doorten is uitermate tevreden over de vormgeving
van ‘Een Tijt(d)je geleden’. De
12 exemplaren zijn door kinderen en kleinkinderen goed ontvangen. Of er een deel 2 komt
laat mevrouw in het midden, je
weet nooit.
Zie: www.splintmedia.nl (035203 1365)

Kunst aan de Dijk stelt twee concerten uit
KORTENHOEF
Het
Nieuwjaarsconcert,
traditioneel het drukst bezochte concert van Kunst
aan de Dijk Kortenhoef,
zal opnieuw worden verplaatst. Door de verlengde
lockdown kan het concert
op 21 januari niet doorgaan. Dat geldt ook voor
het concert op 4 februari.
De piano- en cellorecital
door talentvolle jonge artiesten wordt ook op een
later tijdstip ingehaald.
Robin Nolan, Anton Goudsmit
en Arnoud van den Berg komen in Kortenhoef een spetterend gipsyjazz concert geven.
Alle drie wereldberoemd vormen zij samen een fantastisch
trio. Nolan wordt gerekend tot
de allerbeste gipsyjazz artiesten, in de traditie van Django

Reinhardt. Hij kon Beatles gitarist George Harrison en countryzanger Willie Nelson tot zijn
fans rekenen. Anton Goudsmit
is beroemd geworden als gitarist van New Cool Collective.
Hij won in 2010 de Boy Edgarprijs en speelt behalve jazz en
rock alle gypsy grooves. Hij
richtte diverse jazz groepen
op waaronder The Ploctones
waar hij voor componeert, arrangeert en programmeert.
Aan Arnoud van den Berg de
schone taak deze twee heren
-enigszins- in toom te houden,
en die kans zal deze meester
gypsyjazz bassist zich niet laten ontnemen. Hij maakt sinds
2007 deel uit van het Robin
Nolan Trio en speelde jarenlang met Jimmy Rosenberg.
Piano- en cellorecital
Het jonge, energieke en zeer

getalenteerde duo Ramon
van Engelenhoven en Benedict Kloeckner staat garant
voor een boeiend recital, van
de eerste tot de laatste noot.
Ramon van Engelenhoven
(1995) sloot in 2019 zijn Master Piano aan het Conservatorium van Amsterdam af met
het hoogst haalbare cijfer. Hij
stond al op vele grote nationale en internationale podia en
debuteert te zijner tijd in het
Oude Kerkje. Cellist Benedict
Kloeckner (1989) is een hoog
aangeschreven vertegenwoordiger van de nieuwe generatie
cellisten. Hij treedt wereldwijd
op met gerenommeerde orkesten als het German Radio
Philharmonic Orchestra en het
Royal Philharmonic Orchestra.
Hij is een graag geziene gast
in Kortenhoef.

’S- GRAVELAND
Vorige week vrijdag heeft
Kippentent Het Wapen van
Amsterdam hun huisgemaakte snert uitgedeeld
aan alle zorgmedewerkers
van verpleeghuis Veenstaete in Kortenhoef.
Hiermee willen ze hen een
hart onder de riem steken en
hun grote waardering uiten
voor het geweldige werk van
deze mensen tijdens de coronacrisis. De Kippentent is
een pop-up take away en een
initiatief van Jeroen van Kooten en restaurateur Arlo Vlaar.
Het idee is ontstaan door de

verplichte horecasluiting. Met
de opbrengst worden goede
doelen acties georganiseerd
zoals deze snertdonatie aan
de lokale zorg.
Bij de Kippentent haal je geweldige kip van de grill naar
traditioneel Portugees receptuur, huisgemaakte stamppotten, snert en overig street food
zoals spareribs en Peking
eend flensjes.
Info: Noordereinde 129 in
‘s-Graveland bij restaurant
Vlaar, open van 17.00 tot
19.30 uur (in het weekend van
16.00 tot 19.00 uur).

Gooi TV
Programma vanaf woensdag
20 januari 2021: Mede door de
corona-maatregelen die nog
volop van kracht zijn, staat de
normale programmering van
GooiTV enigszins onder druk.
Er zijn geen evenementen en
ook het gewone nieuws lijkt
tot stilstand gekomen. Des-

ondanks staat TV-Magazine
stil bij de belangwekkendste
gebeurtenissen in deze regio
en is er een vooruitblik op de
komende periode. Zie: www.
gooitv.nl
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Onderstaand bericht is al eerder gepubliceerd geweest. Vanwege een omissie in publicatie vindt
publicatie nogmaals plaats en is er een nieuwe ter inzage legging van 6 weken.

Natuurbeheerplan vastgesteld
Dit is een kennisgeving van het Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 16 november 2020,
nr. 1454270/1458609, tot vaststelling van het Programma Natuurontwikkeling 2021-2025, waarin
opgenomen het Natuurbeheerplan 2020-2021
Het Natuurbeheerplan 2020-2021 en het Programma Natuurontwikkeling 2021–2025 zijn op 16
november door Provinciale Staten van Noord-Holland vastgesteld. Belanghebbenden kunnen tot en
met 6 maart 2021 beroep aantekenen tegen dit besluit.
Het Natuurbeheerplan bestaat uit drie kaarten die de gebieden aanwijzen die in aanmerking komen
voor natuursubsidies. Het gaat daarbij om subsidie voor beheer, inrichting en kwaliteitsverbetering van
natuur, agrarische natuur en landschapselementen. De voorwaarden om in aanmerking te komen staan
in de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021 en de Subsidieregeling
Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Noord-Holland 2018. Het Natuurbeheerplan heeft eerder als ontwerp
ter inzage gelegen. Dat heeft geleid tot 90 reacties. Kijk voor het plan en de ingediende zienswijzen op
www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer.
Het Programma Natuurontwikkeling beschrijft de fysieke projecten die de provincie uitvoert voor herstel
en versterking van het Natuurnetwerk Nederland. De projecten zijn erop gericht onze natuur – en
cultuurlandschappen beleefbaar te maken. Kijk voor rapport, samenvatting en begeleidend filmpje op
www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeleid.
De plannen en de zienswijzen zijn tot en met 6 maart 2021 ook in te zien op het provinciehuis aan het
Houtplein 33 te Haarlem. Gelet op de COVID-19 maatregelen is het vereist hiervoor telefonisch contact
op te nemen via (023) 5143143 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur).
Beroep aantekenen
Tegen de vaststelling van het Programma Natuurontwikkeling is geen beroep mogelijk. Maar belanghebbenden kunnen gedurende de periode van zes weken waarin de stukken ter inzage liggen wel schriftelijk
beroep instellen tegen het Natuurbeheerplan 2020-2021. Het Natuurbeheerplan 2020-2021 is tot stand
gekomen met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht.
U kunt het beroepschrift sturen aan de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621,
2003 BR Haarlem. Een folder over de beroepsprocedure is op te vragen via Informatie Rijksoverheid
(telefoonnr: 1400) of via de internetsite www.Rijksoverheid.nl.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Het Natuurbeheerplan 2021 treedt intussen wel in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend.
Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u - bij spoedeisend belang - een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

