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Drukte bij kappers
Na drie maanden weer aan de slag

WIJDEMEREN
De kappers mochten afge-
lopen woensdag 3 maart 
weer open. Na een lang-
durige gedwongen pauze, 
die was ingegaan op 15 de-
cember vorig jaar, kwamen 
de klanten in groten getale 
voor een vaak nodige en 
zeer gewenste opknap-
beurt. We spraken over de 
ervaringen met vier kap-
pers in Wijdemeren: Tanja 
Rademaker van Hair and 
Bijouterie in Ankeveen, 
Sven Hansen van Svens 
Kniphoekje in Nederhorst 
den Berg, Claude de Rui-
ter van Casual Kappers 
in ’s-Graveland en Wout 
van der Linden van Kap- 
en schoonheidssalon Het 
Knippandje in Loosdrecht.

Feest
Al dagen voordat ze eindelijk 
weer open mochten stonden 
de telefoons rood gloeiend. De 
eerste weken waren dan ook 
snel volgeboekt. De dag van 
de hervatting van hun werk 

hadden alle vier de kappers 
als heel vrolijk en feestelijk 
ervaren. “Het leek wel een 
heropening!”, klonk Tanja en-
thousiast. De hele dag door 
kwamen klanten met bloe-
men, gebak, bonbons, wijn 
en champagne. Iedereen was 
heel blij dat ze weer naar de 
kapper konden. Het is voor 
veel klanten ook echt een ge-
zellig uitje. “Kapper bleek in-
eens toch een belangrijk vak”, 
vertelde Claude. Sommigen 
steunden hun haarverzorger 
zelfs met het betalen van de 
door de lockdown gemiste 
knipbeurt of gaven een flinke 
fooi. “Het was alsof corona 
even niet bestond,” zei Sven.

Hard werken
Alle vier ondernemers knal-
den er in. De eerste tijd is er 
natuurlijk sprake van een in-
haalslag en worden er lange 
dagen en/of weken gedraaid. 
“Ja,” zegt Wout, “Er is sprake 
van mensen met groot ach-
terstallig onderhoud. De kleur 
is vaak uitgegroeid, het haar 

is natuurlijk lang en ook moet 
ik herstellen wat huisgenoten 
bij mijn klanten thuis verknipt 
hebben. Ik ben trots op mijn 
vrouw Jolanda en twee mede-
werkers Isabelle en Ineke ben 
dat ze er zo hard voor gegaan 
zijn.” En daarmee verwoordde 
hij waarschijnlijk het sentiment 
van de meeste kappers met 
personeel.

“HET WAS ALSOF 
CORONA EVEN NIET 

BESTOND”

Even wat anders
Hoe anders was het medio 
december toen onder andere 
alle kapperszaken in Neder-
land dicht moesten. Hoe ga je 
daar mee om? Tanja: “Mensen 
die met pensioen gaan zeg-
gen wel eens dat ze drukker 
zijn dan toen ze werkten. Ik 
heb het net zo ervaren tijdens 
de lockdown. Ik heb allerlei 
verhuisdozen kunnen ver-
werken en andere karweitjes 
gedaan. Klanten konden nog 
verfkitjes ophalen en ik heb 

afspraken bijgehouden voor 
de toekomst.” Voor alle vier 
gold dat ze er iets van maak-
ten en kans hadden gezien om 
allerlei klussen aan te pakken. 
Claude en Sven ervoeren als 
lichtpuntje dat ze lekker heb-
ben kunnen schaatsen. Laat-
ste voegde daar nog moun-
tainbiken aan toe.

Lastig
De omschakeling van hun 
sociale beroep naar voorna-
melijk thuis zijn was niet altijd 
makkelijk. “Dat was het zwaar-
ste voor mij,” vertelde Sven. 
Mensen zeggen dan wel eens: 
“Oh, gezellig samen zijn met 
je vrouw’. Maar die is gewoon 

50 uur per week aan het werk. 
Ik moest me rustig houden en 
het huishouden doen en was 
James de butler thuis,” glim-
lachte hij. Ook financieel is de 
huidige crisis pittig. Zo noemde 
Wout dat er het een en ander 
aan spaargeld is gebruikt om 
de boel overeind te houden. 
In een jaar tijd hebben de kap-
pers zo’n vier maanden aan 
omzet gemist. Er is wel steun 
maar enthousiast daarover 
klinken de kappers niet. Of 
zoals Claude het omschreef: 
“Die is om te huilen. Het had 
niet langer moeten duren of ik 
had de tent echt dicht gegooid! 
Ik hoop dat de opvolger van 
Rutte verstandiger wordt.”

   

Opnieuw speurtocht met Palmpaasstok
NEDERHORST DEN BERG
Net als vorig jaar wordt er in 
de kerken en scholen met 
Palmpasen rekening gehou-
den met de coronaomstandig-
heden. Daarom wordt er, net 
als vorig jaar, een Palmpaas-
speurtocht georganiseerd op 
zondag 28 maart, waarbij we 
door het hele dorp op zoek 
kunnen gaan naar versierde 
Palmpaasstokken achter de 
ramen. Hoe ziet zo’n Palm-
paasstok er ook alweer uit? 

Het groene takje buxus aan de 
stok verwijst naar de palmtak-
ken waarmee Jezus juichend 
werd begroet; Het broodhaan-
tje doet denken aan de haan 
die kraaide toen Petrus voor 
de derde keer Jezus verloo-
chende. Het brood verwijst 
trouwens ook naar het brood 
van het laatste avondmaal dat 
Jezus samen met zijn vrien-
den vierde; Een zakje met 30 
krenten of rozijnen verbeeldt 
dat Jezus door Judas Iskariot 

voor 30 zilverlingen verraden 
werd; Een slinger met 40 chip-
pies verwijst naar de 40 dagen 
van voorbereiding; Een slinger 
met 12 snoepjes staat voor de 
12 vrienden van Jezus; Een si-
naasappel of mandarijn geeft 
de dubbele smaak die dit ver-
haal ons geeft; bitter (de schil) 
en zoet (het vruchtvlees).Wie 
thuis een Palmpaasstok wil 
maken en vervolgens voor het 
raam wil zetten, kan een pak-
ketje met de benodigdheden 

thuis krijgen. Meld je dan even 
met naam, telefoonnummer 
en adres bij Lisette Brands-
ma: jeugdwerker@kerkop-
deberg.nl. Op GooiTV zal in 
het weekend van Palmpasen 
regelmatig de opname uit de 
Bergplaats te zien zijn, waarin 
wordt verteld hoe en waarom 
we de Palmpaasstok versie-
ren.

Foto: De kappers in Wijdemeren zoals Wout staan voor u klaar 
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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 Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27
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.van.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 29 28
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 20 maart: 19.00 uur:

J. Dresmé.
 OLV Hemelvaart
 Do. 18 maart: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 21 maart: 9.30 uur:
 L. Wenneker.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 21 maart: 9.30 uur:

J. Dresmé.
 Wo. 24 maart: 9.30 uur:

J. Dresmé.
 Willibrord
 Wo. 24 maart: 19.30 uur:
 Liturgiegroep.

(Aanmelden: op di. en do. 
      ochtend 9.00-12.00 via tel. 
      035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
Geen opgave ontvangen        

 Vooraf melden verplicht, via:
       scriba@kerkopdeberg.nl
       info: www.kerkopdeberg.nl

Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 21 maart: 10.00 uur:

Ds. G.J. van Meijeren.

Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
     Zo. 21 maart: 9.30 uur:

Ds. P.J. Stam.
       Vooraf melden verplicht, via:
       06 - 295 23 343 of
       06 - 474 30 496

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

D r e n t h
V E R H U I Z I N G E N 

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

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

C.V.-, loodgieters-, gasfitters-, elektro-technisch installatiebedrijf

Markt in Ankeveen

van 8.00-12.30 uur met: brood,
groenten, kaas, noten, siroop, 

olijven en bloemen en koffie to go
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)  

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan 
de Utrechtseweg 110-B te Weesp

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

Bij Uitvaartverzorging Myosotis is er ruimte voor uw 
eigen inbreng en vormgeving van de uitvaart.
Wij helpen en adviseren u met een passende

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.
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Het kan nog alle kanten op 
met Zuidsingel Fase-8
Beeldvormende sessie over bouwplan

Door: Herman Stuijver

KORTENHOEF
Vorige week was er een 
beeldvormende sessie 
over de stand van za-
ken van het bouwplan 
Zuidsingel Fase-8. De ge-
meenteraad maakte zich 
zorgen over de ruim 400 
bezwaren. Bovendien leek 
het erop dat twee andere 
bouwplannen in de Kor-
tenhoefse polder, Groene-
woud en VLEK, op de 2e 
rang waren beland. Aan 
het eind van de openbare 
bijeenkomst bleek dat het 
nog alle kanten op kan met 
Zuidsingel Fase-8. Louis 
Hosman, directeur Fysiek 
Domein, gaf een feitelijk 
overzicht. Officieel waren 
er ± 375 zienswijzen inge-
diend. Ongeveer 25 waren 
niet ondertekend per mail 
verzonden en tellen dan 
formeel niet mee. Later op 
de avond werd duidelijk 
dat Wijdemeren ook deze 
bezwaren serieus zal la-

ten meetellen. Een kwart 
kwam van de Emmaweg, 
29% van het Zuidereind en 
de rest verspreid over het 
dorp.

Hosman had aan de hand van 
een lijst van 10 punten een 
rode draad in de zienswijzen 
opgesteld. Een greep: mati-
ge participatie, strijdig met vi-
sie provincie Noord-Holland, 
verdubbeling van verkeer, vijf 
hoog past niet in de omgeving 
en waar komen die 1000 wo-
ningzoekenden vandaan.

Zwaarwegend
De meest zwaarwegen-
de tegenwerking komt van 
twee belangrijke instanties: 
Noord-Holland en Natuurmo-
numenten. De provincie stelt 
dat er slechts 150 woningen 
zijn toegestaan, dat het plan 
afbreuk doet aan de waterwo-
ningen van Groenewoud en 
dat de ligging strijdig is met 
Oud-Hollandse Waterlinie. Na-
tuurmonumenten meent o.a. 
dat het natuurpark niet past in 

het Natuurnetwerk Nederland 
en dat de bypass om van een 
fietspad nabij de Smidsbrug 
een autoweg te maken onver-
antwoord is. De heer Hosman 
hoopte dat over een maand of 
twee/ drie alle zienswijzen zijn 
beantwoord. Er zijn nog vier 
belangrijke stappen: hoe gaat 
het met de verkeersafwikke-
ling, wat worden de kaders 
voor het plan, hoe zal de ste-
denbouwkundige invulling zijn 
en hoe zal de beantwoording 
van alle zienswijzen zijn. Dan 
pas geeft de gemeenteraad 
een beoordeling over een de-
finitief bestemmingsplan.

Het kan wèl
Toen kwam Arjan de Vries 
aan het woord. Hij sprak na-
mens VOF Jacobswoud, het 
samenwerkingsverband van 
projectontwikkelaars Slokker 
en Timpaan. Die sloeg een 
andere toon aan: ‘Het kan 
wel’ was zijn statement. Hij 
was onder de indruk van zo-
veel zienswijzen: “Daar zijn 
we niet blind voor.” Dat kan 

er toe leiden dat er een ande-
re invulling komt. Samen met 
Afvalzorg (waterwoningen) 
wil hij een totale visie op de 
polder waarbij het landschap 
op nr. 1 komt. Ook het bouw-
programma is bespreekbaar, 
qua aantal en bouwhoogte. De 
Vries nam het woord ‘herijken’ 
in de mond, met betere parti-
cipatie en nieuwe kaders over 
de grootte e.d.

Politiek
De raadsleden waren verrast 
door deze mogelijke ‘game-
changer’. Nanne Roosen-
schoon (D66) vond het 
‘schitterende wensdromen’. 
Terwijl Alette Zandbergen 
(DLP) sprak van ‘180 gra-
den anders’. Namens PvdA/ 
GroenLinks vroeg Stan Poels 
waarom er niet eerder was ge-
werkt aan een beter plan met 
meer draagvlak. CDA- frac-
tievoorzitter Jan Verbruggen 

vroeg zich af hoe het verder 
moet als de kaders fors wor-
den veranderd. Kan het zover 
komen dat er dan nieuwe in-
spraak komt? ‘Onvoorstelbaar’ 
zei Gert Zagt (DLP), nu 400 
indieners van zienswijzen ‘ het 
gevoel hebben dat het toch 
anders zat’.

Wethouder
Wethouder Jan- Jaap de Kloet 
concludeerde dat samenwer-
king met Afvalzorg (waterwo-
ningen) en VLEK, eigenaren 
die hun bedrijven willen om-
zetten in boerenerven met ap-
partementen, ertoe kan leiden 
dat er één plan komt voor de 
polder. Er is nu overleg met 
de drie partijen. Tegelijkertijd 
wordt de raad meegenomen 
in een bouwplan met meer va-
riabelen. Er is dus volgens de 
wethouder ‘ruimtelijke orde-
ning’ meer mogelijk dan tot nu 
toe gedacht.

   

Rommelige start gemeenteraad
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week donderdag 
kwam de gemeenteraad 
weer via het beeldscherm 
samen om in 3,5 uur tijd 
om over 15 onderwer-
pen een oordeel te geven. 
Waarvan 8 hamerstukken 
die niet werden besproken.

De start was moeizaam. Van 
de meeste raadsleden ont-
brak aanvankelijk het beeld 
door een technisch probleem, 
dat gelukkig een half uur la-
ter verholpen werd. De sfeer 
werd korzelig toen Sieta Ver-
meulen (VVD) zei dat ze niet 
kon meestemmen vanwege 
een technisch probleem. Di-
rect daarop maakte Alette 
Zandbergen (DLP) ‘juichbewe-
gingen’. Dat wekte de woede 
van René Voigt (DB), die zei 
dat zoiets niet moet kunnen. 
Waarop mevrouw Zandbergen 
zei dat het niet zo bedoeld was 

en haar excuus aanbod. Ver-
volgens wreef VVD ‘er Van Ba-
len nog meer zout in de wonde 
door Alette Zandbergen erop 
te wijzen dat ze ‘meer moest 
opletten’, hij had haar wel va-
ker betrapt op niet wenselijk 
gedrag. Die voelde zich pu-
bliekelijk in haar hemd gezet, 
terwijl volgens haar de VVD 
verkeerd bezig was geweest in 
de commissie Ruimte en Eco-
nomie. Tussendoor verzuchtte 
burgemeester Larson dat ‘we 
weer als vanouds bezig wa-
ren’. Daarmee verwijzend naar 
die persoonlijke aanvallen.

Porseleinhaven
Een hoofdelijke stemming 
was nodig, omdat Gert Zagt 
van De Lokale Partij een ha-
merstuk over een onderzoek 
over de Porseleinhaven toch 
bespreekbaar wilde maken. 
Dat ging dus niet door, zeven 
raadsleden waren vóór en 12 
tegen. Het dossier Porselein-
haven (vroeger Dorpscentrum) 

in Oud- Loosdrecht heeft de 
gemeenteraad decennialang 
bezig gehouden. Op verzoek 
van de raad komt er een on-
derzoek naar de bevindingen. 
Het doel van het onderzoek is 
tweeledig: waarheidsvinding 
en het bepalen van verbeter-
punten. De vier inhoudelijke 
thema’s zijn de stakehol-
dersmethode (direct belang-
hebbenden), het tot stand 
komen van de ruilovereen-
komsten, de besluitvorming 
rondom het bestemmingsplan 
en de uitvoering van de rech-
telijke uitspraak om een wo-
ning te realiseren. Het onder-
zoek zal worden gedaan door 
een extern bureau en bestaat 
uit zowel dossieronderzoek als 
interviews met betrokkenen. 
Er wordt € 35.000 voor uitge-
trokken.

Knelpuntenpotje
Waar het al naar uitzag bij 
de eerste behandeling in de 
commissie Ruimte en Eco-

nomie werd bewaarheid. Er 
komt geen vaste lijst van 10 
verkeersproblemen in de ge-
meente, maar het wordt een 
soort knelpuntenpotje van 
100.000 euro. Dit was het ge-
volg van een ‘simpel’ amende-
ment van ‘hoofdindiener’ Eric 
Torsing (CDA) die wethouder 
Boermans wel ‘armslag’ wil 
geven om te hoge snelheden 
en andere verkeersonveilige 
situaties het hoofd te bieden, 
maar de keuze is onbeperkt. 

Stan Poels (PvdA/GroenLinks) 
sprak van ‘vertrouwen’ en 
de raad op afstand. Namens 
De Lokale Partij was Alette 
Zandbergen fel tegenstander. 
Ze vond het ‘visieloos’ en ze 
meende dat het graaien was 
uit een wegenfonds dat be-
doeld is voor langere termijn-
doelen. Vijftien raadsleden 
stemden vóór en de DLP- frac-
tie was tegen (4).
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Iedereen wordt gezien door de CDA nr. #10
Met Lucille Werner op campagne

WIJDEMEREN
Afgelopen week zijn een 
aantal lokale CDA’ers met 
Lucille Werner (inwoonster 
van Nederhorst den Berg) 
op stap geweest (uiteraard 
op 1,5 meter afstand) om 
een bezoek te brengen aan 
bepalende locaties in onze 
gemeente.

Het is in deze coronatijd las-
tig campagne voeren, maar 
we willen heel graag lokaal en 
landelijk verbinden om zaken 
echt aan te pakken. Neem als 
voorbeeld de laaggeletterd-

heid in Nederland. Officieel is 
dit een taak van de gemeente, 
maar de rijksoverheid stelt geld 
beschikbaar voor een goede 
lokale aanpak. In Wijdemeren 
valt laaggeletterdheid in de 
portefeuille van CDA-wethou-
der Rosalie van Rijn. Ook in 
onze gemeente is een brede 
aanpak van laaggeletterdheid 
wenselijk. Samen met maat-
schappelijke organisaties wil 
de gemeente zich nog meer 
inzetten om laaggeletterdheid 
te signaleren en aan te pak-
ken. Het thema van Lucille is 
meedoen en laaggeletterdheid 

maakt daar een belangrijk on-
derdeel vanuit. Er zijn namelijk 
2,5 miljoen laaggeletterden in 
dit land, die staan ook buiten 
de samenleving. Lucille Wer-
ner wil als zij in de tweede ka-
mer komt zich hard maken dat 
iedereen mee kan doen in de 
samenleving. Vanuit het CDA 
Wijdemeren gaan wij graag de 
verbinding aan om gezien te 
worden door de nummer #10 
en ons samen hard te maken 
voor uitdagingen die een lokale 
en een landelijke aanpak nodig 
hebben.

   

Criminaliteit steeg met 10% in Wijdemeren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Uit cijfers van het Veilig-
heidsbeeld Midden- Ne-
derland blijkt dat in de zes 
dorpen van Wijdemeren 
de criminaliteit in 2020 met 
10% is gestegen t.o.v. 2019. 
In getallen: in 2020 waren 
er 724 gevallen van crimi-
neel gedrag, in 2019 was 
dat 659. Een stijging van 65 
dus. In de regio was er juist 
sprake van een daling met 
3%.

Percentages schieten in een 
kleine gemeente als Wijdeme-
ren al snel alle kanten op. Ab-
solute getallen geven een reëe-
ler beeld van de werkelijkheid. 
Het aantal incidenten door 

jongerenoverlast was verreweg 
de grootste stijger, van 88 naar 
201 (+128%). Ook de reeks 
geweldsdelicten wordt steeds 
hoger de laatste jaren, in 2020 
ging het van 59 naar 77. Het 
ging vooral om bedreiging en 
mishandeling. Er waren geen 
overvallen in de dorpen. Wel 
is het zorgelijk dat het aantal 
gevallen van huiselijk geweld 
opliep van 15 naar 22. In de 
negatieve spiraal zitten ook de 
fraudegevallen, van 106 naar 
bijna 200. Volgens de politie is 
een directe oorzaak van de stij-
ging van het geweld niet aan te 
wijzen. Wel legt men een ver-
band met het coronavirus. Dat 
zou meer stress veroorzaken, 
mensen leven dichter op elkaar 
en hebben kortere lontjes. Ook 
wat betreft meer jongerenover-

last zou het coronavirus een 
rol kunnen spelen, met weinig 
vrijetijdsmogelijkheden voor 
de jeugd. Bij de fraude passen 
de Wijdemeerse cijfers in een 
regionaal beeld. Het gaat in 
de meeste gevallen om digita-
le fraude. Denkt u hierbij aan 
nep-bankmedewerkers, Markt-
plaats en Whatsapp. Twee 
vormen van criminaliteit stegen 
met 100%, respectievelijk zak-
kenrollen (van 1 naar 2) en wa-
penbezit (van 2 naar 4).

Dalers
De grootste daler is de wonin-
ginbraken, die daalde van 111 
naar 31 (-72%). Maar ook de 
winkeldiefstallen en inbraken in 
bedrijven hadden lagere cijfers, 
zelfs de laagste sinds 2017.

   

Foto: Douwe van Essen: (v.l.n.r.) Lucille Werner, Rosalie van Rijn en Jan Verbruggen

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

Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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

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

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

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

 
Linnerie

ANNELIES
BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

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

BELEEF HET ULTIEME SLAAPCOMFORT

MAAR LIEFST 500 M2 SHOWROOM MET 
EEN RUIME COLLECTIE BEDDEN, PRACHTIG 
BEDTEXTIEL EN NATUURLIJK BIJPASSENDE 
KUSSENS EN DEKBEDDEN.
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Herbouw slangenmuur op Schaep en Burgh 
gaat van start
‘S- GRAVELAND
Natuurmonumenten is vo-
rige week begonnen met 
de herbouw van de slan-
genmuur op buitenplaats 
Schaep en Burgh in ‘s-Gra-
veland. De driehonderd 
jaar oude fruitmuur waaide 
vorig jaar om tijdens een 
zware winterstorm. Deze 
slangenmuur is het hoog-
ste exemplaar van Neder-
land en bovendien een 
rijksmonument. 

Johan van Galen Last, tuin-
baas op de ’s-Gravelandse 
Buitenplaatsen, is heel blij dat 
de opbouw van start gaat. “De 
slangenmuur is een van de 
mooiste historische elementen 
op de buitenplaatsen en zoals 
hij er nu bij staat is natuurlijk 
maar een triest gezicht. Het 
is geweldig dat we de muur 
nu weer kunnen opbouwen, 
mede dankzij de vele donaties 
die wie hebben ontvangen.” 

Restauratie
Het ontmantelen van de om-
gevallen muur was een enor-
me klus. Vrijwilligers bikten 
wekenlang de stenen uit de 
mortel om deze te kunnen 
hergebruiken. Ongeveer de 
helft van de oude stenen kan 
weer gebruikt worden voor de 
opbouw. De nieuwe stenen ko-
men uit een Hollandse steen-
bakkerij en verschillen niet in 
aanzicht en grootte. Van Ga-
len Last: “Ik kan niet wachten 
om nieuwe fruitbomen tegen 
de muur aan te planten. Als al-
les meezit, kunnen bezoekers 
deze zomer weer genieten van 
de slangenmuur.”

Fruitmuur
De 18e-eeuwse slangenmuur 
op Schaep en Burgh is met 
3,5 meter de hoogste nog be-
staande fruitmuur in Neder-
land. De muur dankt zijn naam 
aan de vorm: kronkelend als 
een slang. Hij is gericht op het 
zuiden zodat hij snel opwarmt. 

In de bochten ontstaan luwten 
met een warm microklimaat, 
waardoor er exotische vruch-
ten als abrikozen en vijgen 

kunnen groeien. Door deze 
vruchten aan hun gasten te 
serveren, konden de vroegere 
bewoners hun rijkdom tonen. 

Het was een tijdrovende klus 
om zo’n fruitmuur te onderhou-
den, dus daarvoor hard je flink 
wat personeel nodig.

Hulp die aankomt, Albanië Support
NEDERHORST DEN BERG
Uit Erseke, Albanië sturen 
Zwanie en Johan Duizend-
stra een bericht over Alba-
nië Support. Ze vertellen 
over hun activiteiten, mede 
gesteund door een inzame-
ling vanuit Nederhorst den 
Berg.

In 2018-2019 had de Protes-
tantse Kerk in Nederhorst den 
Berg een ZWO-project met 
als doel ons werk in Albanië 
te ondersteunen en uitbreiding 
mogelijk te maken. In februari 
2020 kregen we een check uit-
gereikt met een enorm bedrag 
van ruim 13.000 euro, een mo-
ment waar uw verslaggever 
een stukje heeft geschreven 
voor het Weekblad Wijdeme-
ren. Vanuit de wijde omgeving 
Nederhorst den Berg heeft u 
meegeholpen om al dit geld bij 
elkaar te brengen.

Soepavonden, een rommel-
markt, veilingen en allerlei 
mooie initiatieven. Mogelijk 
was u ook daar bij betrokken 
als vrijwilliger of enthousiaste 
donateur. Een groot deel van 

deze donatie hebben we ge-
bruikt om een grote keuken te 
maken en een aantal wasma-
chines en drogers te kopen en 
te installeren. De armoede in 
Albanië is erg groot. Veel oude-
ren en alleenstaanden kunnen 
nauwelijks rond komen. Over-
leven van dag tot dag heeft 
grote mentale en fysieke gevol-
gen voor veel mensen. Naast 
de vele voedselpakketten die 
we elke maand uitdelen was er 
de wens om voor diverse men-
sen enkele keren per week te 
kunnen koken.

Inmiddels hebben we een 
groep vrouwen die in deze 
nieuwe keuken 3 x per week 
met veel zorg en toewijding 
een maaltijd koken en voor-
bereiden. Rond het middag-
uur worden deze maaltijden in 
mooie thermosbakken bij de 
mensen thuis afgeleverd. Wat 
een verschil voor deze men-
sen, het is voor hen vaak of 
elke dag (droog) brood en nu 
enkele malen per week een 
maaltijd thuisbezorgd krijgen. 
Mede dankzij uw bijdrage is 
de keuken functioneel en is dit 

project wat we in Nederland 
‘Tafeltje Dekje’ zouden noe-
men een grote bijdrage aan 
veel arme mensen.

Voor een groep met alleen-
staande mannen en enkele ge-
zinnen, wordt de was gedraaid 
en gedroogd. Dezelfde groep 
mensen kan dan tevens 1x er 
week onder de (warme) dou-
che. Al met al, uw financiële 
bijdrage hebben we omgezet 
in praktische hulp. We hebben 
geen duur kantoor, geen be-
taald personeel dus elke euro 
komt ten goede aan mensen 
die leven in grote armoede.

Hulp die aankomt
We hebben als stichting de 
leus ‘Hulp die aankomt’. Voor 
ons is dat niet zomaar een 
leus of kreet. Elk gezin en elke 
persoon die wij helpen, en dat 
zijn inmiddels meer dan 120 
gezinnen, ouderen en alleen-
staanden in ruim 20 dorpen en 
gehuchten in onze provincie 
kennen we persoonlijk. Al hun 
achtergronden en persoonlijke 
situaties zijn bij ons bekend. 
Geen werk in Albanië betekent 

ook geen inkomsten! Er bestaat 
geen WW en als je een beper-
king hebt, dan krijg je mogelijk 
30 of 40 euro per maand. Wil je 
ons blijven helpen om mensen 
een beetje toekomst te geven?

We hebben een Sponsorpro-
gramma waarbij je voor 33 
euro per maand een gezin, een 
oudere en kind kunt sponso-
ren. Voor dit bedrag kunnen we 
helpen met voedsel, kleding en 
stookhout of medische onder-
steuning. Meld je vandaag nog 

aan op onze website. www.
albaniasupport.com. Mocht je 
geïnteresseerd zijn om speci-
fieke projecten te steunen of 
als je zelf naar Albanië wilt ko-
men om je in te zetten, neem 
dan vrijblijvend contact met 
ons op. Albanië is mooier en 
ruiger dan Oostenrijk en daar-
bij veel goedkoper voor de toe-
rist en met een zeer vriendelij-
ke en gastvrije bevolking. Zie 
ook: www.albaniasupport.com; 
info@albaniasupport.com.

Foto: Johan van Galen Last 

  



Woensdag 17 maart 2021
6

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

De passie van Bruce
Door: Ben Groenendijk

KORTENHOEF
Met een verse, nieuwe knie 
kom je niet ver. Daarom 
belt Bruce Skinner bij míj 
aan. Hij woont in Korten-
hoef, ik ook. Ook om an-
dere redenen begin ik met 
deze serie dichtbij huis. 
Bruce doet aan muziek, 
ik ook. Allebei categorie 
import, hij uit Amerika, ik 
uit Amersfoort. We verlie-
ten beiden het vertrouwde 
honk voor de liefde. Ame-
rika en Amersfoort, ze alli-
tereren met Amour.

‘Nooit had ik gedacht uit Ame-
rika te vertrekken. Er was 
geen enkele reden voor. Ik 
mocht mij muziekdocent noe-
men, na een opleiding op wat 
in Nederland het conservato-
rium heet. Ik had prima ba-
nen, zij het nog niet in de mu-
ziekbranche en ik woonde er 
naar mijn zin. De ontmoeting 
– in Kansas – met Lida, een 
vrouw uit Hilversum blies al-
les omver. Ik was gescheiden 
en ik nam de stap. Natuurlijk 
miste en mis ik mijn familie, 
maar het is geen Nederland, 
hè. Toen ik in Massachusetts 

woonde, moest ik 1500 km rij-
den voor familiebezoek. Dat 
is wat anders dan naar Hilver-
sum en Ankeveen.’

Vorig jaar stond Bruce tot 
zijn verrassing op een lan-
delijk podium, namelijk in het 
tv-programma All you need 
is love. Na tien jaar dirigent 
te zijn geweest van het An-
keveense koor All Directions, 
een koor van 50 mannen en 
vrouwen, besloot hij ermee 
te stoppen. Het koor liet met 
een verrassingsoptreden in 
dit RTL-programma overdui-
delijk blijken dat ze hem zeer 
gingen missen. ‘En ik All Di-
rections natuurlijk ook. Het is 
een geweldige club. Toen ik 
kwam was het een koor met 
een kerkelijk traditie. De afne-
mende belangstelling voor de 
kerken hield gelijke tred met 
de belangstelling voor koren 
die uitsluitend religieuze lie-
deren zongen. Het was mijn 
taak ervoor de zorgen dat het 
repertoire voor een groot deel 
uit hedendaagse popmuziek 
ging bestaan. Mijn liefde voor 
muziek ligt ook bij jazz en 
pop. Het mooiste lied dat ik All 
Directions heb laten zingen? 
Daar hoef ik niet aan te twijfe-
len: Bohemian Rapsody. Toen 
het eenmaal onder controle 
was, kon ik het koor niet blijer 
maken dan af te sluiten met 
‘anyway the windblooows.’

Terug naar de States?
Bruce combineerde zijn mu-
zikale activiteiten met full 
time banen bij eerst Maxis 
en later het hoofdkantoor van 
C1000. ‘Ik was de man van 
het spacemanagement, voor 
jullie: winkelinrichting.’ En aan 
het einde van zijn loopbaan – 
Bruce met pensioen, Lida ook 
de handen vrij – komt dan de 
onvermijdelijke vraag langs: 
what are you doing the rest

of your life? Terug naar de 
States?

‘Nee, dat is hier en daar ver-
keerd in de berichtgeving te-
recht gekomen. We hebben 
een vakantiehuis in Florida, 
maar met alle verplichtingen 
van banen en ook het koor-
dirigentschap kwamen we 
er vaak niet aan toe om de 
oceaan over te steken. We 
hebben besloten voortaan vijf 
maanden per jaar in Amerika 
te zijn en de andere zeven 
in Nederland. Daarom kon ik 
niet doorgaan met All Directi-
ons. Het is natuurlijk wel sneu 
dat we na dit genomen besluit 
niet meer mochten vliegen. 
Maar we hopen dat het in mei 
weer kan.’

The Passion
Bruce is ook oprichter van de 
Big Bad Bruce Band, waarin 
hij af en toe solo’s speelt op 
diverse blaasinstrumenten. 
Het Wapen van Ankeveen en 
de Dillewijn zijn geliefde plek-
ken voor optredens. Met de 
big band gaat hij door, waar 
ook ter wereld.

Op één moment tijdens het 
gesprek meende ik te zien dat 
zijn ogen vochtig werden. Ik 
vroeg wat zijn mooiste voor-
stelling was.

‘The Passion, absoluut. Dat 
was fantastisch, een eigen 
versie van The Passion in de 
Martinuskerk van Ankeveen. 
We hadden het koor, een 
combo, een speciaal hiervoor 
ingehuurde arrangeur, regie 
van Arjan Boxelaar, het was 
een megaproductie. En als 
het dan lukt…geweldig!’

Even was mijn huiskamer de 
zevende hemel.

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

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

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

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

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ontbijt is de basis!

Ontbijtkoek
€ 3,15 

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Rondje Wijdemeren
Twee jaar woont hij nu in Kortenhoef. De buurtgenoten kent hij. Van de omgeving
heeft hij het nodige gezien. Maar wat moet hij meer weten van de vijf dorpen 
waar dit weekblad wordt verspreid? Bij wie kan hij aankloppen voor verhalen? 
Hoe was het vroeger? Wat staat er op stapel? Wie kan zijn geluk niet op?
Waar worden tegenslagen overwonnen? Ben Groenendijk zoekt mensen die 
iets te vertellen hebben. Noem het een zelf georganiseerde inburgeringscursus.
Het zou fijn zijn als u, lezer, hem helpt. Stuur hem op pad. Hij doet er hier
verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com



Wijdemeren
informeren

Geen verkiezingsavond

In verband met de maatregelen rond het

coronavirus is er niet, zoals gebruikelijk, een

verkiezingsavond op het gemeentehuis.

De Wijdemeerse uitslag voor de Tweede Kamer-

verkiezingen maken we bekend via

www.wijdemeren.nl. 

>   NLdoet in mei

De grootste vrijwilligersactie van Nederland is 

dit jaar verplaatst naar vrijdag 28 en zaterdag 

29 mei. Tijdens NLdoet wordt vrijwilligerswerk 

in de spotlights gezet en wordt iedereen 

uitgenodigd de handen uit de mouwen te 

steken. Coronaproof uiteraard! Doet u mee? 

Op de website vindt u vrijwilligerswerk bij u in 

de buurt. Als organisatie kunt u nog tot

23 april geld aanvragen bij het Oranje Fonds 

voor uw klus. Kijk voor meer informatie op 

www.nldoet.nl. 

>   GFT afval

Onze collega’s van de GAD treffen steeds 

vaker plastic en piepschuim zakjes en bakjes 

aan in de GFT containers. Daardoor kan van 

dit GFT geen compost of biogas gemaakt 

worden. Een volle GFT container, zonder

vervuiling, levert al gauw 20 kilo compost 

op en genoeg groen gas om 4 weken op te 

koken! Is de inhoud vervuild, dan wordt het gft 

waardeloos. Zonde toch!? Precies weten wat 

in welke container moet? Kijk op www.gad.nl. 

>   Tussenevaluatie gebiedsakkoord

Een kleine 70 deelnemers logden maandag

8 maart in bij een bijeenkomst voor de 

tussenevaluatie Gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen. Een deel van hen toonde zich 

kritisch. Duidelijk werd dat zowel werkwijze als 

communicatie voor verbetering vatbaar zijn. 

De onlangs aangetreden programmamanager 

Nanette van Goor neemt de signalen serieus: 

“Er is een wereld te winnen.” Lees het hele 

verslag op

www.wijdemeren.nl/oostelijkevechtplassen. 

>   Ondersteuning woonkosten

Is uw inkomen erg gedaald door de corona-

crisis en kunt u noodzakelijke woonkosten 

niet meer betalen? De gemeente is bezig met 

het uitwerken van de voorwaarden en de 

aanvraagprocedure van de regeling Tijdelijke 

Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 

Het is momenteel nog niet mogelijk om de 

regeling aan te vragen. Zodra de procedure 

bekend is, kunt u met terugwerkende kracht 

een aanvraag indienen vanaf januari 2021. 

Houd voor de voorwaarden en het aanvragen 

www.wijdemeren.nl in de gaten.

O�  ciële
bekendmakingen

Woensdag 17 maart zijn de Tweede 
Kamerverkiezingen. Heeft u al ge-
stemd? Ook in deze coronatijd is 
stemmen belangrijk. Uw stem heeft 
invloed op hoe alles de komende 
jaren in Nederland geregeld wordt. 
Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, 
wonen, werken of het klimaat. Elke 
stem telt!

Twijfelt u nog op wie u moet stemmen? Doe 

dan de stemwijzer op www.stemwijzer.nl. 

Naar het stembureau neemt u vervolgens 

uw stempas, identiteitsbewijs (paspoort, 

identiteitskaart of rijbewijs) én mondkapje 

mee. Vergeet ook niet de gezondheidscheck 

te doen die bij uw stempas zit. 

Waar kan ik stemmen?
U mag op alle stembureaus binnen de ge-

meente stemmen. Ze zijn open van 7.30 tot 

21.00 uur. Een overzicht van alle stembu-

reaus en afgiftepunten voor briefstemmers 

vindt u op www.wijdemeren.nl/verkiezingen.  

Op uw stempas staat welk stembureau dicht 

bij uw huis is. Let op: locatie Veenstaete is 

vervangen door parochiezaal ’t Achterom 

in Kortenhoef. Omwonenden zijn hierover 

geïnformeerd. Alle stembureaus zijn toegan-

kelijk voor mindervaliden.

Zelf niet stemmen?
Heeft u coronaklachten of heeft u een 

andere reden waarom u niet kunt stemmen? 

Dan kunt u vragen of iemand anders voor u 

stemt. Om iemand te machtigen vult u de 

achterkant van uw stempas in en geeft u 

een kopie van uw identiteitsbewijs aan hem 

of haar mee.

@gemwijdemeren /gemeentewijdemeren www.wijdemeren.nl/GemeenteWijdemerenVolg ons ook op:
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Kort

’s-Graveland

• Hervormde Kerk, Noordereinde 14* 

Kortenhoef 

• Cultureel Centrum De Blinker, Parklaan 5

• Sporthal De Fuik, Zuidsingel 56

• Ottenhome, Zuwe 20

• Parochiezaal ’t Achterom, Kerklaan 26 

Ankeveen

• ASV Sportcomplex, Stichts End 19-B 

Loosdrecht

• Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1 

• De Emtinckhof, Eikenlaan 51

• Finley, Nieuw-Loosdrechtsedijk 242

• Bibliotheek Gooi en Meer, Tjalk 41

• Basisschool De Catamaran, Bleekveld 1 

Nederhorst den Berg

• VV Nederhorst, Platanenlaan 1

• De Bergplaats, Kerkstraat 7

• Restaurant Steiger 1394, Dammerweg 84

• Sporthal De Blijk, Blijklaan 3

Stemlocaties 17 maart

Breukeleveen

Loosdrecht

Kortenhoef

Nederhorst
den Berg

Ankeveen

’s-
G

ra
ve

la
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d

❶

Geopend van 
7.30 tot 21.00 uur

Toegankelijk voor 
mindervaliden

* Hervormde Kerk in ’s-Graveland is minder goed toegankelijk voor mindervaliden.
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Meerdaagse stemlocaties 
(15, 16 en 17 maart)

Ankeveen

• ASV Sportcomplex, Stichts End 19-B 

Loosdrecht

• Gemeentehuis Wijdemeren, Rading 1 

Nederhorst den Berg

• Sporthal De Blijk, Blijklaan 3 

Kortenhoef

• Cultureel Centrum De Blinker, Parklaan 5
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    Heeft u al gestemd? 

#mooiWijdemeren
@wijdemerenvanboven

Wat zijn bij u thuis de 
energievreters?

Op 9 maart heeft het college de 
gemeenteraad tijdens een beeld-
vormende sessie bijgepraat over de 
zienswijzen die zijn ingediend op het 
ontwerpbestemmingsplan Zuidsingel 
fase 8. 

De raad had hierom verzocht omdat er 

op het plan ongeveer 375 zienswijzen zijn 

ingediend. Daarvan is ongeveer 60 procent 

afkomstig van bewoners van direct aanlig-

gende straten rond het plangebied. De rode 

draad van de zienswijzen van bewoner, de 

provincie en Natuurmonumenten kwam 

tijdens de sessie aan bod. 

Open houding en constructief gesprek
Wethouder De Kloet spreekt van een nuttige 

avond. “In verband met de provinciale om-

gevingsverordening die eraan zat te komen 

heeft de ontwikkelaar het plan versneld 

ingediend. Daarbij hebben zowel de ont-

wikkelaar als ik aangegeven dat de plannen 

niet in beton zijn gegoten. De stedenbouw-

kundige invulling is een creatief proces waar 

we over in gesprek willen blijven met alle 

partijen. De raad kan de stedenbouwkundige 

kaders aanscherpen. Dan kunt u denken aan 

de bouwhoogte en het aantal woningen. 

Ook met de provincie hebben we goede 

gesprekken over hun zienswijzen. 

Zuidsingel fase 8 is voor Wijdemeren een 

groots plan dat enorm leeft. De participatie 

tot nu toe heeft niet geleid tot een open 

gesprek met bewoners. Dat moeten we 

aanpassen. Slokker Timpaan gaat daarom op 

een andere manier invulling geven aan de 

participatie.” 

Zuidsingel fase 8, hoe kan het wel



>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Ter hoogte van Herenweg 14: kappen één 

   boom (05.03.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 60: afwijken bestemmingsplan 

   t.b.v. Wonderfeel 16, 17 en 18 juli 2021 (08.03.21)

- Noordereinde 327: slopen woning (04.03.21)

Kortenhoef
- Diverse locaties: kappen van zestien bomen 

   (05.03.21)

- Julianaweg 7: bouwen serre (07.03.21)

- Moleneind 46: wijzigen gevel en dak (09.03.21)

- Zuidsingel 68: plaatsen dakkapel (07.03.21)

Loosdrecht
- Acacialaan 6: plaatsen twee dakkapellen 

   (04.03.21)

- Beukenlaan 48: plaatsen dakopbouw (08.03.21)

- Boegspriet 38: vervangen kozijnen (07.03.21)

- Industrieweg 16: oprichten tankstation (05.03.21)

- Ter hoogte van Nieuw-Loosdrechtsedijk 204: 

   kappen één boom (05.03.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 96a: verbouwen

   woning (25.02.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3: vervangen 

   damwand (02.03.21)

- Rading 12: uitbreiden woning (01.03.21)

- Rading 146: plaatsen billboard (26.02.21)

Nederhorst den Berg
- Eilandseweg 32: afwijken bestemmingsplan 

   aanvoerweg chalets voor tien jaar (08.03.21)

- Hinderdam 20: verlengen steiger (09.02.21)

- Nieuw Walden 18 en 20: uitbreiden bedrijfs-

   pand (01.03.21)

- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen 

   (08.03.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- J.H. Burgerlaan 18: verbouwen woning (03.03.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 68: plaatsen dakopbouw (05.03.21)

- Carll Heinrich Knorrlaan 97: bouwen overkap-

   ping en fietsenberging (02.03.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 150: herstellen tuin-

   muur en toegangspoort (02.03.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 285: bouwen garage 

   (05.03.21)

- Vuntuslaan 6: plaatsen dakopbouw (05.03.21)

- Vuntuslaan 10: plaatsen dakopbouw (05.03.21)

Nederhorst den Berg
- Achter Juliana-Bernhardplein 6: bouwen 

   twaalf woningen (03.03.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de be-

slistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

’s-Graveland
- Noordereinde 47: bouwen twee-onder-één 

   kapwoning (09.03.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 145f: bouwen bedrijfsgebouw 

   (08.03.21)

>  Ontwerpbesluit omgevings-
vergunning realiseren woonboot 
Hinderdam 1a, Nederhorst den Berg

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 3o van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

een omgevingsvergunning te verlenen voor het 

afwijken van het bestemmingsplan voor een 

woonboot op Hinderdam 1a in Nederhorst den 

Berg 

De omgevingsvergunning bestaat uit de volgen-

de 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 af te geven verklaring van geen 

bedenkingen. In de raadsvergadering van 30 juni 

2020 heeft de gemeenteraad bij amendement 

de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

verleend.

Inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en 

het ontwerp vvgb liggen vanaf 18 maart 2021 

gedurende zes weken ter inzage. De omge-

vingsvergunning met bijbehorende stukken is 

digitaal raadpleegbaar op

www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzageligging 

kan tegen het ontwerpbesluit een schriftelijke 

zienswijze worden ingediend bij het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 190, 

1230 AD Loosdrecht. U kunt ook een monde-

linge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u een 

afspraak maken met de het secretariaat Fysiek 

Domein op telefoonnummer 14 035.

Een schriftelijke zienswijze tegen het ontwerp-

besluit verklaring van geen bedenkingen kunt te 

richten aan 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.

>  Ontwerpbestemmingsplan
’t Laantje 3 en 4, Loosdrecht

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbe-

stemmingsplan ’t Laantje 3 en 4, Loosdrecht ter 

inzage wordt gelegd.

Plan
Het plan behelst de realisatie van een apparte-

mentencomplex in (gedeeltelijk) vier bouwlagen 

met 49 appartementen en een parkeergarage. 

Het perceel ligt ten zuiden van het Bosje van 

Sprengen, ten noorden van de woningen in de 

wijk Hallinckveld en aan de oostzijde loopt de 

Luitgardeweg. De twee bestaande vrijstaande 

woningen worden gesloopt. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbeho-

rende stukken liggen ingaande donderdag

18  maart 2021 gedurende een termijn van zes 

weken voor een ieder ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende

stukken kan worden ingezien op

www.ruimtelijkeplannen.nl

(NL.IMRO.1696.BP7800tLntje342020-on00 of 

via het adres). 

U kunt de stukken digitaal opvragen via

info@wijdemeren.nl 

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling 

een zienswijze over het ontwerpbestemmings-

plan naar voren brengen. Schriftelijke zienswij-

zen dienen te worden gericht aan de raad van 

de gemeente Wijdemeren, postbus 190, 1230 

AD Loosdrecht. Voor het mondeling naar voren 

brengen van een zienswijze of het inwinnen van 

informatie kan contact op worden genomen 

met de administratie van het Fysiek Domein, 

telefoonnummer 14 035.

Om te zijner tijd over het vast te stellen bestem-

mingsplan beroep te kunnen instellen bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State dient over het ontwerp-bestemmingsplan 

een zienswijze te zijn ingediend bij de gemeen-

teraad.

>  Bekendmaking wet geluidhinder 
’t Laantje 3 en 4 (ontwerpbesluit)

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken gelet op artikel 3:12 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 

geluidhinder) het volgende bekend:

Er loopt een procedure voor het in ontwerp vast-

stellen van het bestemmingsplan ‘Laantje 3 en 4 

te Loosdrecht. Het betreft de realisatie van een 

appartementengebouw met 49 appartementen 

aan ’t Laantje 3 en 4 in Nieuw-Loosdrecht. Ten 

gevolge van het wegverkeer op de Luitgardeweg 

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Wijdemeren
informeren

17 Maart 2021

Een Nederlands huishouden verbruikt 
jaarlijks gemiddeld 2.765 kilowattuur (kWh) 
elektriciteit. Is uw jaarlijkse verbruik meer 
dan dit gemiddelde? Waar komt dat dan 
door? Misschien heeft u energievreters in 
huis; zoals een oude koelkast, elektrische 
boiler, of aquarium. Gebruik de energie-
gebruiksmeter en kom erachter! 

De energiegebruiksmeter plaatst u tussen 

het stopcontact en het betreffende apparaat. 

Vervolgens kunt u op het apparaat aflezen 

hoeveel energie het verbruikt. Zo wordt u zich 

bewust van het energieverbruik. Misschien wilt 

u sommige apparaten zelfs wel vervangen.

120 euro elektriciteitskosten
Veel inwoners van Wijdemeren hebben hun 

energieverbruik thuis al onderzocht. Zo 

kwam Erik erachter dat zijn aquarium een 

echte energievreter is en dat hij hiervoor 120 

euro per jaar aan elektriciteitskosten kwijt is. 

Ook Cedric is enthousiast over de energie-

gebruiksmeter: “Mooi stukje bewustwor-

ding, mede dankzij de koppeling tussen het 

energieverbruik en de kosten.” 

Doe ook mee!
Wilt u ook meedoen? Stuur een mail naar 

energie@ecwijdemeren.nl. Een energie-

coach komt de energiegebruiksmeter bij u 

langsbrengen. We hopen dat u na twee tot 

drie weken uw ervaringen met ons deelt. 

Doet u er ook een foto bij? Geef de 

energiegebruiksmeter daarna door 

aan buren of vrienden zodat zij hun 

energievreters ook kunnen vinden. 

Wat zijn bij u in huis de energievreters?
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zullen de woningen aan de oostkant van het ap-

partementencomplex een hogere geluidsbelas-

ting ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde 

genoemd in de Wet geluidhinder. Burgemeester 

en wethouders hebben overeenkomstig artikel 

83 en 110a Wet geluidhinder voor dit apparte-

mentengebouw in ontwerp hogere waarden 

vastgesteld.

Inzage  
Het ontwerpbesluit, en andere ter zake zijnde 

stukken, liggen vanaf 18 maart 2021 geduren-

de zes weken ter inzage, gezamenlijk met de 

ontwerp bestemmingsplan ’t Laantje 3 en 4. De 

stukken over de ontheffing op grond van de Wet 

geluidhinder kunnen worden ingezien op

www.wijdemeren.nl/terinzage. Desgewenst kan 

een mondelinge toelichting worden gegeven 

op het ontwerp-besluit. Hiertoe kunt u contact 

opnemen met het secretariaat van de afdeling 

Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035. De 

stukken over het ontwerpbestemmingsplan 

en de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen 

worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl

>  Gewijzigde vaststelling
bestemmingsplan Horstermeer 
(Middenweg 29-33), Nederhorst 
den Berg 

Burgemeester en wethouders maken over-

eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat de gemeente-

raad in zijn vergadering van 4 februari 2021 het 

bestemmingsplan Horstermeer (Middenweg 

29-33) in Nederhorst den Berg gewijzigd heeft 

vastgesteld. 

Plan
Het perceel Middenweg 33 was op grond 

van het voorheen voor dit perceel geldende 

bestemmingsplan Horstermeer bestemd voor 

agrarisch met de aanduiding kas. Op dit perceel 

is een agrarische bedrijfswoning aanwezig. Het 

perceel grenst aan de percelen Middenweg 29 

en 31 die op grond van het voorheen geldende 

bestemmingsplan bestemd waren voor bedrijf. 

Deze bestemming wordt in het nu vastgestelde 

bestemmingsplan gehandhaafd.

Het perceel Middenweg 33 is op grond van het 

nu vastgestelde bestemmingsplan Horstermeer 

deels bestemd voor bedrijf en deels voor wonen. 

Het plan voorziet binnen de bestemming bedrijf 

in de bouw van een  bedrijfsloods en een test-

veld voor machines voor het beheer en onder-

houd van kunstgrasvelden. Deze bestemming 

voorziet tevens in een geluidscherm. 

De bestaande agrarische bedrijfswoning met 

bijbehorende grond is nu bestemd voor wonen. 

Gebruik van de grond, bestemd voor wonen, 

voor burgerwoondoeleinden is toegestaan. Het 

bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld om-

dat in de regels van het ontwerp-bestemmings-

plan een foutieve maximale toegestane hoogte 

van het geluidscherm op het achterterrein is 

aangegeven. 2 meter in plaats van maximaal

3,5 meter. In de toelichting over het ontwerpbe-

stemmingsplan is deze maatvoering wel goed 

aangegeven.

Inzage 
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, 

met bijbehorende stukken, ligt vanaf 18 maart 

2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt 

de stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.

nl (NL.IMRO.1696.BPMidweg29332020-va00 of 

op adres Middenweg 33, 1394 AC Nederhorst 

den Berg). U kunt de stukken ook digitaal

opvragen via info@wijdemeren.nl. 

Beroep
Over het ontwerpbestemmingsplan zijn geen 

zienswijzen ingediend bij de gemeenteraad.

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet 

kan worden verweten dat hij dit niet heeft

gedaan kan gedurende de termijn van ter 

inzageligging tegen het besluit tot vaststelling 

beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State, postbus 

20019, 2500 ea ’s-Gravenhage. Voorts kan een 

belanghebbende gedurende genoemde termijn 

beroep instellen tegen de door de gemeente-

raad bij de vaststelling van het plan aangebrachte 

wijziging.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening 

indienen bij de Voorzitter van genoemde 

afdeling. Het besluit tot vaststelling en daarmee 

het bestemmingsplan treden na afloop van de 

beroepstermijn in werking, tenzij binnen de 

beroepstermijn een verzoek om voorlopige 

voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt 

het bestemmingsplan niet in werking voordat op 

dit verzoek is beslist.

>  Verkeersbesluiten 

Kortenhoef
- T.h.v. J.H. Valkenburglaan 28:  aanleggen 

   gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

   (bij GPP met aanvrager) (03.03.21) 

Nederhorst den Berg
- T.h.v. Dobbelaan 3: opheffen gereserveerde

   gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met

   aanvrager) (11.03.21) 

Voor het indienen van bezwaar: zie kader

Verkeersbesluit aanwijzen twee parkeer-
plaatsen voor het opladen van elektrische 
voertuigen op twaalf locaties in Wijdemeren

1. Loosdrecht – parkeerterrein Laan van Eiken-

    rode hoek Eikenlaan (05.03.21)

2. ’s-Graveland – Zuidereinde tegenover

    huisnummer 140 (05.03.21)

3. Loosdrecht – naast Flits 1 (05.03.21)

4. Loosdrecht – naast Beukenlaan 28 (05-03-2021)

5. Loosdrecht – parkeervakken voor Frans 

    Halslaan 21 (05.03.21)

6. Loosdrecht – parkeerterrein Lindelaan hoek 

    Eikenlaan (05.03.21)

7. Kortenhoef – Egidius Blocklaan ter hoogte 

    van huisnummer 33 (08.03.21)

8. Kortenhoef – Elbert Mooijlaan tegenover 

    huisnummer 1 (08.03.21)

9. Kortenhoef – parkeerterrein Roerdomplaan 

    (08.03.21)

10. Ankeveen – Herenweg ter hoogte van

      huisnummer 50 (08.03.21)

11. Nederhorst den Berg – Platanenlaan –

      parkeerterrein sportcomplex (08.03.21)

12. Nederhorst den Berg – Uiterdijksehof naast 

      huisnummer 11 (08.03.21)

U kunt het verkeersbesluit inzien op

www.officielebekendmakingen.nl.

U kunt – als belangebbende – gedurende zes 

weken na publicatiedatum in de Staatscourant 

een bezwaarschrift indienen bij burgemeester 

en wethouders. 

>  Beschikking ambtshalve uitschrij-
ving uit de brp

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend 

dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de Wet 

Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de 

bijhouding van de persoonslijst van onderstaan-

de persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende personen:
- M.K. Hadamek, geboren 10-11-1988 per

   09-02-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend 

- A. Juntasit, geboren 10-12-1982 per

   09-02-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend 

- R.B. Loeff, geboren 14-07-1988 per

   28-01-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend 

- R.P. Skikiewicz, geboren 20-02-1983 per

   09-02-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend 

- M. Westland, geboren 30-06-1977 per

   09-02-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend 

- S.H. Wognum, geboren 14-01-1963 per

   09-02-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend

- M. Zagrodzki, geboren 07-10-1980 per

   09-02-2021 uitgeschreven naar Land Onbekend 

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande persoon verblijft, neem dan 

contact op met de gemeente Wijdemeren via 

telefoonnummer 14 035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl. 

>  Drank- en horecavergunning

Ankeveen 
- Bistro de Molen, Loodijk 30: drank- en

   horecavergunning (01.03.21) 

>  Ontheffing

Kortenhoef
- Sporthal De Fuik, dansstudio Van Harten:

   ontheffing geluid i.v.m. gebruiken van een 

   draagbare geluidspreker ten behoeve van het 

   geven van danslessen in de openbare buiten-

   ruimte bij sporthal De Fuik, van 16.00 uur tot 

   17.00 uur op donderdag van 1 maart 2021 tot 

   en met 1 mei 2021 (06.02.21)  

Nederhorst den Berg
- Sportlokaal, Reeweg 12-3: ontheffing voor het 

   plaatsen van twee containers op de openbare 

   weg (parkeerplaatsen en verder) achter het 

   sportlokaal. Plaatsing containers van 11 februari 

   tot en met 1 mei 2021 (26.02.21)

- Jozefschool, dansstudio Van Harten: onthef-

   fing geluid i.v.m. gebruiken van een draagbare 

   geluidspreker ten behoeve van het geven van 

   danslessen in de openbare buitenruimte bij 

   de Jozefschool, van 15.30 uur tot 18.15 uur op 

   maandag, van 1 maart 2021 tot en met

   1 mei 2021 (06.02.21) 

>  Melding

Loosdrecht
- TV de Rading: melding gebruik tennisbaan-

   verlichting (02.03.21) 

Officiële bekendmakingen

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

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 

ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-

huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 

van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen 

haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-

ter en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 

treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter 

op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige 

voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van 

de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA 

Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 

kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-

ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 

hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 

Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 

zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 

van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad 

van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage.

Persoonsregistratie

Overig

Verkeer
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NIEUWSSTER

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

Bezorger in beeld: Max Lubbers
Door: Saskia Luijer

Als lezer van deze krant 
kunt u de bezorger van de 
Nieuwsster of het Week-
blad Wijdemeren aanmel-
den voor de rubriek ‘be-
zorger in beeld’. Stuur een 
e-mail naar saskialuijer@
hetnet.nl en beloon uw be-
zorger met een cadeaubon 
van € 15,-.

“Wat een top idee! Graag geef 
ik onze bezorger op. Wij krijgen 
altijd keurig het Weekblad op 
woensdag. Wij zijn dus blij met 
onze bezorger” schreef Dave 
van Hout. Als ik Max Lubbers 
verras met dit leuke bericht, 
wordt hij overvallen door het 
telefoontje. Hij was lekker bo-
ven YouTube aan het kijken. 
De 15-jarige is geboren en ge-
togen in Nederhorst den Berg 
en loopt daar met plezier zijn 
krantenwijk. Sinds een jaartje 
bezorgt hij het Weekblad Wij-
demeren bij een deel van de 
Veenderij, de Dobbelaan, Blij-
klaan, Vaartweg, Ankeveense-
pad, Slotzicht, Sporthal en de 
brandweer. Zijn grootste moti-

vatie is om geld te verdienen. 
Daarom is hij een maand gele-
den ook begonnen bij de lokale 
Albert Heijn. Twee dagen per 
week is hij daar tussen 17.00 
en 19.00 aan het werk met vak-
kenvullen en spiegelen. Soms 
valt hij extra in.

Altijd op de fiets
Werkschuw is de Berger dus 
niet. Al helpt zijn vader hem af 
en toe met het bezorgen van 
de kranten. Zonder hulp doet 
Max anderhalf tot twee uur 
over de wijk. Hij gaat altijd op 
de fiets. Want als je ‘die lange 
weg’ (Ankeveensepad – red.) 
moet lopen, dan is dat volgens 
hem “echt de hel”. Tijdens de 
periode van sneeuw ging Max 
wel te voet en was hij vier uur 
onderweg. Max kijk uit naar de 
lichtere zomeravonden, want 
uitgerekend op woensdag 
heeft hij de langste schooldag 
van de week. Hij heeft dan les 
tot half vier, fietst een uurtje 
naar huis, gaat eten en dan 
hup bezorgen. Max zit in klas 
drie van het St. Aloysius Colle-
ge in Hilversum. Hij heeft geen 
wis- en natuurkunde, maar ‘alle 

normale vakken’ zoals hij dat 
zelf noemt. Denk aan Engels, 
Nederlands, Duits en geschie-
denis. “Ik ben niet echt van de 
cijfers” licht hij toe.

Balletje werpen
De grootste hobby van Max is 
basketbal. Hij speelt een kleine 
vier jaar bij Weesp Basketbal. 
“Het is een club met een gek-
ke afkorting” meldt hij lachend. 
Waar het precies voor staat 
weet hij niet. Het blijkt WVGV 
te zijn: de Weesper Volks Gym-
nastiek Vereniging. Met zijn 1 
meter 84 is hij groot, maar niet 
de langste van het team. Daar-
om speelt hij wel voor, maar 
een beetje aan de zijkant. De 
training en competitie ligt gro-
tendeels stil, dus de Berger 
probeert nu een balletje te wer-
pen in zijn eigen omgeving. “In 
heel Nederhorst is maar 1 bas-
ket te vinden en die staat op de 
verkeerde plek” zegt de fana-
tieke sporter kritisch. Het netje 
hangt op de Torenweg, naast 
de weilanden en een sloot. 
Max: “Als je te hard schiet, dan 
valt de bal in het water. En als 
er wind staat is het ook niet fijn. 

Een beetje schieten, dicht bij 
de basket, dat gaat gelukkig 
nog wel.”

Films bewerken
Max spaart voor een goede 
computer. Hij wil meer met vi-
deo editing doen en daar heb 
je een duur exemplaar voor 
nodig. “Een normale computer 
kan ‘t bewerken niet aan” legt 
hij uit. Op school doet ie met 

een MacBook ook al wat aan 
editing. Welke vervolgopleiding 
hij wil gaan doen, daar is Max 
niet uit. Het is nog een beetje 
zoeken. “Maar als ik van edi-
ting mijn beroep zou kunnen 
maken, dan zou dat wel heel 
vet zijn” zegt hij enthousiast. 
Dus houd het in de gaten le-
zers. Wie weet zien we Max 
Lubbers binnenkort terug met 
zijn eigen YouTube kanaal.

Piloot op de fiets
Door: Miranda Klaver

WIJDEMEREN
Paracycling, een sport 
waarvan je waarschijnlijk 
nog niet van hebt gehoord, 
is een sport voor mensen 
met een handicap. Paracy-
cling is de benaming voor 
aangepast wielrennen en er 
zijn binnen deze verzamel-
naam dan ook verschillen-
de disciplines. Hierbij moet 
je denken aan handbiken, 
tricycling, cycling, ID-cy-
cling en tandem rijden, en 
het tandem rijden dat doe 
ik sinds een klein jaar.

Ik ben Miranda Klaver (22) en 
ik woon in Kortenhoef. Ik heb 
een visuele beperking en ben 
al sinds mijn geboorte slecht-
ziend. In 2009 is mijn zicht op-
nieuw achteruit gegaan en ik 
zie nu met mijn rechteroog nog 
5% en mijn linkeroog is vanaf 
2009 blind. Dit is dan ook de 
reden dat ik op een tandem 
fiets. Op de tandem heb je 2 
mensen nodig, zelf zit ik ach-
ter op de tandem, dit noem je 
de stoker. De persoon die voor 

op de tandem zit noem je de 
piloot. De piloot stuurt, remt, 
schakelt en trapt natuurlijk ook 
mee, het enige dat ik kan ach-
ter op de tandem is trappen. Ik 
moet dus als stoker vertrouwen 
op wat de piloot doet, dit is in 
het begin met een nieuwe pi-
loot best spannend. Hoe vaker 
je met de piloot fietst, hoe meer 
je aan elkaar gewend raakt.

Nieuwe piloten
Als stoker is het handig om 
meer dan één piloot te hebben, 
omdat je dan kan afwisselen 
tussen de piloten en zij niet 
verplicht zijn om dan elke trai-
ning en/of wedstrijd met je mee 
te gaan en ik als stoker altijd 
wel iemand heb die mee kan.

Voor het trainen op de tandem 
ben ik op zoek naar mensen 
die het leuk zouden vinden om 
met mij op de tandem te rijden. 
Het rijden op een tandem be-
tekent ook veel samenwerken 
dus het is belangrijk dat er wel 
een klik is tussen mijzelf en de 
piloot. Daarnaast is het ook 
handig als je 170 cm of langer 
bent, dit is belangrijk omdat an-

ders de fiets te groot is.

Ik zou het zelf ook heel leuk 
vinden wanneer de interes-
se verder gaat dan alleen het 
samen op de tandem trainen. 
Hierbij denk ik aan het delen 
van kennis, het af en toe kijken 
bij paracycling wedstrijden of 
het mee willen groeien in de 
paracycling.

Dromen en doelen
Mijn doel is om Nederlands 
kampioen op de weg te wor-

den. Doordat het aantal vrou-
wentandems in Nederland vrij 
klein is dit zeker mogelijk. Ik 
hoop met het vinden van een 
aantal piloten in de omgeving 
veel meer structuur te kunnen 
creëren in het trainen op de 
tandem. Het is de bedoeling 
om met een aantal piloten een 
groepje te vormen, waardoor 
ik minimaal 1 keer per week 
(maar het liefst nog vaker) 
buiten op de tandem kan trai-
nen in plaats van binnen op 
de Tacx. Door het vormen van 

het groepje kan er dan worden 
afgewisseld tussen de piloten. 
Naast dit doel heb ik nog een 
droom, ik wil heel graag een 
keer deelnemen aan Cycle Pa-
ris. Met Cycle Paris fiets je in 
4 dagen naar Parijs en haal je 
geld op voor een goed doel, in 
dit geval de Hartstichting. Lijkt 
het jou leuk om een keer met 
mij op de tandem te stappen? 
Of wil je meer weten? Stuur 
dan een mailtje naar 
miranda-klaver@live.nl
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Livette Style of Living gestart
‘S- GRAVELAND
Recent is Livette Kleijne 
haar eigen vastgoedsty-
ling bureau Livette Style 
of Living gestart in ’s- Gra-
veland. Ze heeft de oplei-
ding succesvol afgerond 
bij het erkende ‘House of 
KIKI’ en is aangesloten bij 
het Centraal Netwerk voor 
Vastgoedstylisten.

Het doel van vastgoedstyling 
is om een huis dat te koop 
komt sneller te verkopen te-
gen de hoogst mogelijke prijs. 
Livette weet uit ervaring dat 
vastgoedstyling loont. Ze past 
de ‘hands-on’ aanpak toe. Dit 
betekent dat de klant, na een 
vrijblijvend intakegesprek, 
een afspraak kan maken voor 
het stylen van het huis. Ze 
steekt zelf de handen uit de 
mouwen en weet precies wat 
er nodig is om een woning er 
goed uit te laten springen op 
sites als Funda.

“Gelukkig beseffen steeds 
meer mensen dat een wo-
ning die goed gestileerd is 

juist geld oplevert, hoewel 
het gek lijkt om te investeren 
in een huis waar je toch weg-
gaat. De allereerste indruk is 
ongelofelijk belangrijk, want 
met de juiste woningpresen-
tatie, spreek je een zo breed 
mogelijke doelgroep aan.” 
Wanneer de woning in de 
verkoop komt, zijn de eerste 
6 weken het belangrijkst om 
potentiële kopers te triggeren. 
Via het internet bepaalt de po-
tentiële koper al of het huis de 
moeite waard is om verder te 
bekijken en of er wel of geen 
afspraak voor een bezichti-
ging wordt gemaakt”. Livette 
geeft aan dat de eerste blik 
op de foto’s van een te koop 
staande woning in dit stadium 
voor 95% bepalend is. Ook 
voor huizenverkopers die hun 
woning al langere tijd, zon-
der resultaat in de verkoop 
hebben staan, is er hoop. Uit 
onderzoek blijkt dat 70% van 
de woningen, die al 1,5 jaar te 
koop staan, gemiddeld binnen 
3 maanden worden verkocht. 
Dit na restyling en plaatsing 
van goede en professionele 

foto’s door een House of KIKI 
-verkoopstylist. Ook hiermee 
heeft Livette veel waardering 
en erg positieve resultaten 
gerealiseerd.

Vanaf 500 euro
Onterecht wordt vaak gedacht 
dat vastgoedstyling erg duur 
is. Waar nu nog vaak geko-
zen wordt voor het verlagen 

van de vraagprijs beginnen 
de prijzen voor vastgoeds-
tyling al vanaf € 500,-. Dit is 
nog geen kwart procent van 
de gemiddelde vraagprijs van 
een woning in Nederland. Met 
haar gevoel voor styling en 
interieur, creativiteit, klantge-
richtheid en haar ervaring om 
met een relatief klein budget 
een groot resultaat te berei-

ken, start ze vol vertrouwen 
haar bedrijf. Juist in deze tijd. 
Naast vastgoedstyling en wo-
ningfotografie kan LIVETTE 
Style of Living ook zorgen 
voor het inrichten van leeg-
staande woningen en model-
woningen, met behulp van 
een House of KIKI meubel-
verhuurbedrijf. Zie ook www.
livettestyleofliving.nl

Winkels weer open
Door: Kim Tomeï

WIJDEMEREN
Vanaf woensdag 3 maart 
mogen de winkels die al 
een tijd gesloten waren, 
hun deuren weer openen. 
Het was de afgelopen 
dagen dan ook een stuk 
drukker en gezelliger in de 
diverse winkelcentra.

Na de fase van ‘Click & col-
lect’, waarbij er via de site 
besteld kon worden, om mini-
maal 4 uur later in de winkel af 
te halen, is het een flinke ver-
betering dat er, weliswaar op 
afspraak, weer gewinkeld kan 
worden.

Zo vertelde de eigenaresse 
van Que Chula, met kleding-
winkels in Loosdrecht en Kor-
tenhoef, dat het heel fijn is dat 
ze weer klanten mag ontvan-
gen. Click & collect had voor 
haar weinig nut: ze bracht wel 
veel tasjes rond, mensen kon-
den dan thuis alles bekijken, 
voelen en passen. Een dag 
later kwam ze alles dan weer 
ophalen, als het toch niet naar 

wens was. Het was tijdrovend 
en zette weinig zoden aan de 
dijk, maar zorgde er wel voor 
dat er weer wat facturen be-
taald konden worden.

Winkelen op afspraak
Nu kunnen klanten weer bin-
nenkomen. Ze zijn toe aan 
nieuwe spullen, merkt de eige-
nares van Que Chula op. Het 
is wel lastig dat er eerst een af-
spraak gemaakt moet worden, 
de klant na het maken van de 
afspraak minimaal 4 uur moet 
wachten en dan maar 10 mi-
nuten tijd heeft. Daarom heeft 
Que Chula de blokken aange-
past naar 15 minuten. Klanten 
kunnen ook 2 of 3 blokken re-
serveren, als ze daar behoefte 
aan hebben. U kunt dan tot 45 
minuten ongestoord winkelen.

Voelt u zich vooral niet ver-
plicht iets te kopen, kopen 
staat vrij. Het is al fijn dat er 
weer mensen in de winkel zijn. 
Maximaal 2 klanten tegelijk 
zijn welkom, er is dus meer 
dan genoeg ruimte om vol-
doende afstand te bewaren. 
Bel gerust voor een afspraak 

bij Que Chula: 035-5825919.

Blokker
Ook bij Blokker Kortenhoef is 
het even wennen. Veel men-
sen proberen via de website 
een afspraak te maken om te 

winkelen of een bestelling te 
plaatsen, maar de site is niet 
zo toegankelijk. U kunt beter 
bellen om uw bestelling door 
te geven of om een winkelaf-
spraak te maken. Er zijn nog 
veel plekken vrij, dus als u 

belt, is de kans groot dat u snel 
terecht kunt om te winkelen of 
om uw bestelling af te halen. 
U heeft dus echt geen compu-
ter of een internetverbinding 
nodig.
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GooiTV
Het programma van 
GooiTV vanaf woensdag 
17 maart 2021:

Herman Stuijver is ‘In Gesprek 
Met’, deze keer met wethou-
der Jan Klink van Wijdeme-
ren. Over de problemen rond 
het 2e IKC in Loosdrecht, de 
steunmaatregelen voor onder-
nemers en andere actuele on-
derwerpen.

In het politiek-maatschappe-
lijke discussieprogramma In 
Derde Termijn besteedt Ruud 
Bochardt aandacht aan zin-
loos geweld onder jongeren. 
Steeds meer jongeren lopen 
met messen en andere steek-
wapens op zak. Met Versa 
Welzijn en de Federatie Nabe-
staanden Geweldslachtoffers 
wordt hierbij stilgestaan. In de 
derde aflevering van ZinTV 
praten de dominees Wielie 
Elhorst en Leendert van der 
Sluijs onder andere met ds 
Jacomette de Blois en Valérie 
Ungerer, docent Frans aan het 
Roland Holst College.

Hier ook nog de link naar In 
Derde Termijn van deze week. 
In deze aflevering gaan Esther 
Kaper uit Kortenhoef (Chris-
tenUnie, plek 39) en Rebekka 
Timmer uit Hilversum (Bij1, 
plek 3) in debat met Thijs Nell 
uit Muiden (CDA, plek 56) over 
onder andere de thema’s eco-
nomie en agrarische sector, 
discriminatie en levensbe-
schouwelijke onderwerpen als 
abortus. Link:https://youtu.be/
vMzg47VClMo

Je hoeft niet bang te zijn
Al gaan de lichten uit
God is er en Hij blijft
Als jij je ogen sluit

We zijn heel verdrietig omdat ons klasgenootje en
onze leerling is overleden.

Lynn de Weerd

Lieve Lynn, wat hebben we een plezier gehad,
we gaan je missen!

In gedachten zijn we bij de ouders van Lynn,
haar broers en verdere familie.

Team en leerlingen van de Warinschool in Nederhorst den Berg

Je had nog zoveel plannen
Maar ook zoveel verdriet

Bevrijdend voor hem, intens verdrietig voor ons.
Met diep respect voor de geweldige strijd die hij heeft 
geleverd om bij ons te blijven, delen wij u mede dat rustig 
is overleden onze lieve vader, schoonvader, opa en broer

Johannes Andries 
van Hemert

- Joop -
weduwnaar van Agni van Hemert - Strijbis

* 13 augustus 1940 † 10 maart 2021

Nathalie en Bas
Marcella en Spiros
Kristian en Marieke
Fenna, Saar
Bep Korsse - van Hemert

De uitvaartdienst en begrafenis hebben dinsdag 16 maart 
in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Uitvaartverzorging Van Vuure, t.a.v. Familie van Hemert
Melkpad 21a, 1217 KA  Hilversum

Omaatje met de rode jas
Altijd met snelle pas

Omaatje met de rode jas
Wist niet meer wie iedereen was

Deze markante vrouw
Liep voor dag en dauw

De herrie van de weg verdween
In het bos de stilte om zich heen

Even op de rollator zitten
Bij de iets te lange ritten

Het zonnetje door de bomen
Niet nadenken over de tocht die nog ging komen

Afgeknakt bloemetje mee voor een vaasje
Of  in een borrelglaasje

Luisteren naar het geflierefluit
Loopt de tocht altijd uit

Ons omaatje met de rode jas
Altijd met snelle pas

Ons omaatje met de rode jas
Wist heel goed wie ze zelf  was
                                          Mariska

Zij heeft genoten van het leven en wij van haar.

Intens bedroefd geven wij u kennis van het overlijden van 
ons mam, onze schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Gertrudis Cornelia 
van Rijn - Ruizendaal

Truus

weduwe van Johannes van Rijn

* Nederhorst den Berg, † Naarden,
14 augustus 1931 7 maart 2021

Herman en Marja
Nico
Corrie en Henk
Marieke
Leontien en Eric
Kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
C. Brouwer - van Rijn
Leeuwenlaan 44B
1243 KB  ’s-Graveland

Wij hebben in besloten kring 
afscheid van haar genomen.

FAMILIEBERICHTEN

De	zegen	van	God	wens	ik	jou	toe,	
weet	dat	Hij	je	nooit	verlaat	

De	zegen	van	God	blijft	bij	jou,	
overal	waar	je	gaat	

								 	
	
	
	
Woensdag	ontvingen	wij	het	droevige	bericht	dat	Lynn	de	Weerd,	leerling	uit	groep	7	van	de	
Warinschool,	is	overleden.	Het	maakt	ons	stil	en	samen	met	de	school	zijn	we	verdrietig	en	
ontdaan.		
	
In	gedachten	zijn	we	bij	de	ouders,	broers	en	verdere	familie	van	Lynn.	We	wensen	hen	heel	
veel	kracht	en	sterkte	toe	bij	dit	grote	verlies.		
	
Proceon	Scholengroep,	Hilversum	
	
	
	

Woensdag ontvingen wij het droevige bericht dat Lynn de Weerd,
leerling uit groep 7 van de Warinschool, is overleden.
Het maakt ons stil en samen met de school zijn we verdrietig en ontdaan. 

In gedachten zijn we bij de ouders, broers en verdere familie van Lynn.
We wensen hen heel veel kracht en sterkte toe bij dit grote verlies. 

Proceon Scholengroep, Hilversum

De zegen van God wens ik jou toe,
weet dat Hij je nooit verlaat

De zegen van God blijft bij jou,
overal waar je gaat

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
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FAMILIEBERICHTEN

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

06 1035 8100

Zorgzaam 
    & Betrokken

UITVAARTVERZORGING

Een goede tandartspraktĳ k is als een
goed gebit: compleet

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

Extra open: donderdagavond van 8.00 - 20.00 uur

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28
www.thc-kerkelanden.nl 

Wil je meer weten over wat onze specialisten allemaal kunnen? 
Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Met	al	zijn	levenslust	en	de	nodige	ups	en	downs	bleef	hij	tot	het	
laatst	toe	doorknokken.	Helaas	heef	hij	de	strijd	verloren	en	hebben	
wij	veel	te	vroeg,	op	zijn	verjaardag,	afscheid	moeten	nemen	van	onze	
allerliefste	Jeroen.	
	
Wij	gaan	jouw	liefde,	positiviteit	en	vrolijkheid	enorm	missen.	
																												

              Jeroen Robert Pennekamp 
                               -Jeroen- 

 
*Hilversum, 10-03-1984                         +Hilversum, 10-03-2021 
 
     Joyce  Aimee 
 
     Rob en Joke 
     Martijn en Gwenn, Lizz 
     Miranda en Arnoud 
 
     Peter en Willy 
     Rick en Roxanne, Isabeau 
     Carl en Gaetana 
 
Charley Tooropstraat 5 
1213 LJ Hilversum 
 
Door de huidige omstandigheden zal de uitvaart in besloten 
familiekring plaats vinden. 
 

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

0626252434

Timmer
aannemersbedrijf Varne
ecologisch houtskeletbouw
milieuvriendelijkeverbouw

www.varne.nl

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

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

www.huart.nl
035-6857850

Werkplekken te huur p.m. 
opzegbaar 24 m2 v.a. €285

Witte Raaf 0356562625

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Massagepraktijk DonnaLife
Klachtgericht behandeld
óf Ontspanningsmassage

(Studio v.v. Ionisatie)
www.donnalife.nl

INKOOP GOUD & ZILVER
Sieraden Reparatie

Havenstraat 30A Hilversum
di.t/m za. 10:00 - 17:00 

tel. 035-6221000
SCHOREL-EDELMETAAL.NL

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

Gemalen veengrond, menggranu-
laat, compost, boomschors, 

gebakken stenen/betonklinkers. 
Middenweg 106, Ned. Den 

Berg. 0294-251451.

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235

Gevraagd alles van
Citroën DS 1955-1975

06-22248727
blaqds@planet.nl

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

LIMITED EDITION

Openingstijden:

Ma t/m za 7.00 - 20.45 uur

(coronatijden)

19.99

9.99
+ volle spaarkaart

99
OP=OP

‘Trots op 
Kortenhoef’-
puzzel!

Spaar mee 
voor de 

Meenthof 37, 1241 CZ  Kortenhoef

680x485mm

1000
stukjes
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‘Democratische’ raads-
vergadering mondt uit 
in mist
Ingezonden brief

Op 9 maart was de extra raads-
bijeenkomst van gemeente 
Wijdemeren die veranderde 
van een commissievergadering 
naar een bijpraat-bijeenkomst 
over Zuidsingel-fase-8, eerst 
besloten dan weer open (mis-
verstand?). Wat als doelstelling 
had om de gemeenteraad hel-
derheid te geven over de voort-
gang van de beantwoording 
van de ruim 400 ingediende 
zienswijzen, veranderde in een 
sessie die mist creëerde en 
toehoorders in complete ver-
warring achterlieten. De Kloet 
gaf geen of halve antwoorden 
op de vragen, gebruikte de 
bezwaren van omwonenden 
tegen hen en schetste een 
onontwarbare kluwen: Groe-
newoud, Zuidsingel 8 en Vlek 
werden door elkaar gehaald. 
Vlek zou er helemaal niet meer 
mogen komen (ik citeer de di-
recteur van de gemeente) en 
provincie is tegen 250 wonin-
gen van Zuidsingel 8. Maar nu 
ziet de wethouder ineens zijn 
kans schoon en telt die 250 op 
bij de 70 van Groenewoud en 
nog eens 150 (?) van Vlek en 
zegt dat het een geweldig plan 
is. Om over het verkeerspro-

bleem maar te zwijgen, daar 
drukt de gemeente ook een 
naar uitkomsten toegerekend 
rapport er doorheen waarbij 
iedereen het zwijgen wordt 
opgelegd. Een andere leermo-
ment: voor het beantwoorden 
van onze ruim 400 zienswij-
zen is nu een Extern Bureau 
ingeschakeld, betaald met 
gemeenschapsgeld. Ons geld 
dus. Geld dat er hoegenaamd 
niet is. Projectontwikkelaars en 
wethouder De Kloet zijn aan 
het doordrammen net zolang 
tot ze hun zin krijgen, tegen 
de zin van provincie en bewo-
ners in. Onbehoorlijk bestuur, 
maar het begint ook te lijken op 
machtsmisbruik: groepen wor-
den tegen elkaar uitgespeeld 
(woningzoekenden / omwo-
nenden) en mensen (buren) te-
gen elkaar opgezet. Gemeen-
teraad: lees alle bezwaren zelf 
en ga in gesprek in plaats van 
weer een extern bureau in te 
schakelen. Waarom met alle 
geweld dit plan doordrukken? 
Laten we natuurgebieden en 
open ruimte behouden, en in-
breien in de woonkernen!

M. Hölscher
   

ARTV: prachtige tennis-
vereniging in hartje  
Ankeveen
ANKEVEEN
Tennis blijkt de ideale co-
ronaport. Zelfs in de gedeelte-
lijke lockdown, kan er getennist 
worden op de buitenbanen, 
met inachtneming van de 1,5 
meter. De ARTV in hartje An-
keveen heeft twee prachtige 
allweather tennisbanen (kunst-
gras). U speelt op een prettige 
ondergrond, die niet blessure 
gevoelig is. Dus staat tennis 
al een tijdje op je ideeënlijst, 
kom dan eens kijken bij de 
ARTV. Leden en (nog) niet 
leden zijn van harte welkom 
bij de kennismakingsochtend 

op zaterdag 27 maart. Je kan 
dan kennismaken met de ten-
nisleraar, overleggen wat de 
mogelijkheden voor jou zijn, 
de tennisbaan uitproberen en 
kennismaken met ARTV. Aan-
melden is belangrijk, vanwege 
de coronamaatregelen. Meld 
je aan door een mail te sturen 
naar ankeveensertv@gmail.
com onder vermelding van je 
naam, telefoonnummer. Dan 
nemen wij contact op om het 
tijdstip af te spreken tussen 10 
en 12 uur. Kijk voor algemene 
info op onze site : https://ten-
nissenbijartv.nl/

Zorgen over Koninginneweg
Ingezonden brief

N.a.v. de ingezonden brief over 
de Koninginneweg van 24-02 
het volgende: Dat de weg ‘bol’ 
staat, vormt voor fietsers geen 
enkel gevaar. Ik fiets daar zelf 
redelijk vaak en ervaar het 
totaal niet als gevaarlijk. De 
weg loopt iets af richting vaart, 
maar veel te weinig om van 
de weg te glijden. Sommige 
knotwilgen zouden twee keer 
per jaar ontdaan moeten wor-
den van de uitlopers en van 
de takken die boven de weg 
zitten. Dat de wortels voor 
wegverzakkingen zorgen, is 
geheel onjuist. Het tegendeel 
is waar, ze voorkomen juist, 
met andere planten het afkal-

ven van de oever door de golf-
slag, mits de oeverrand bij het 
uitbaggeren niet beschadigd 
wordt. De ‘straatjuwelen’ zijn 
op uitdrukkelijk verzoek van 
aanwonenden geplaatst voor 
de verkeersveiligheid en nu 
zijn ze ineens weer levensge-
vaarlijk! Er was indertijd veel 
weerstand tegen die dingen. 
Overigens mag je ook links 
langs de straatjuwelen fietsen. 

Van een historisch dorps-
gezicht is al heel lang geen 
sprake meer. Met de komst 
van bedrijventerrein De Slenk 
is het allerlaatste stukje van 
het jaagpad langs de ‘s- Gra-

velandsevaart , dat liep vanaf 
Uitermeer tot aan het Hilver-
sums Kanaal, verdwenen. De 
knotwilgen zijn verder geheel 
in strijd met het begrip ‘histo-
risch dorpsgezicht’. Ze zouden 
het gebruik van trekschuiten 
namelijk onmogelijk maken. 

Door al het autoverkeer, inclu-
sief dat van aanwonenden, en 
de slappe natte ondergrond 
zakt de weg in de richting van 
de vaart. Waterbouwkundig is 
een en ander wel goed op te 
lossen, maar dat kost wel een 
paar centen.

G. van Schaik
   

Belangenafweging rondom Ankeveensepad
Ingezonden brief

Ondanks het feit dat duizen-
den burgers van Nederhorst 
den Berg aangaven geen be-
bouwing aan het Ankeveen-
sepad te willen en deskundi-
gen bouwplannen afraadden, 
steunt de politiek telkens 
plannen daartoe. Oorspron-
kelijk met het motief dat soci-
ale woningen en seniorenwo-
ningen nodig zijn. De huidige 
plannen hebben echter met 
dat motief niets van doen. Het 
gaat om een paar woningen 
in een hoge prijsklasse, met 
als enig doel winstmaximali-
satie. Om dat doel te bereiken 
heeft de projectontwikkelaar 
steun nodig van de politiek, 
die belangen moet afwegen: 
luisteren naar de wensen van 
burgers of de projectontwik-
kelaar de winst gunnen? Met 
Dorpsbelangen voorop steunt 
de politiek de projectontwik-
kelaar. Waarom? En wie is 

die projectontwikkelaar? De 
grond langs het Ankeveense-
pad is (deels) eigendom van 
Fortum Vastgoed, volgens de 
Gooi- en Eemlander ook ei-
genaar van een pand aan de 
Dammerweg, waarin jarenlang 
zonder vergunning woonruim-
te als ‘hotel’ verhuurd is. De 
gemeente wist van de verhuur, 
maar liet handhaving jarenlang 
na. Nét voor het in behande-
ling nemen van nieuwe bouw-
plannen voor het Ankeveen-
sepad, treedt ze alsnog op en 
legt een last onder dwangsom 
op. De bewoners hebben geen 
keuze en vertrekken. De eige-
naren hebben hun handen vrij 
voor aanpassing tot …. sociale 
woningbouw. Nodig voor steun 
om te bouwen aan het Anke-
veensepad. Als de gemeente 
eerder had gehandhaafd, dan 
hadden de woonruimten allang 
beschikbaar geweest voor dat 

doel, zónder schade voor de 
natuur. Fortum blijkt volgens 
de Kamer van Koophandel al 
jaren in strijd met wetgeving 
geen jaarrekeningen meer te 
publiceren, een strafbaar feit. 
Het kreeg eerder een last on-
der dwangsom opgelegd van 
de provincie. En Waternet 
kreeg het met Fortum aan de 
stok nadat achterstallig onder-
houd werd geconstateerd aan 
de watergang. Daarom een 
oproep aan de politiek: stop 
de samenwerking met dit be-
drijf. Steun de burgers met een 
procedure om het Ankeveen-
sepad de status ‘beschermd 
dorpsgezicht’ te geven. Daar 
worden burgers blij van. Na-
mens Stichting Natuurbehoud 
Ankeveensepad.

Edwin Brugman

   

Platanen gemaltraiteerd
Ingezonden brief

Desgewenst heb ik foto’s hoe 
in opdracht van de plantsoe-
nendienst de platanen langs 
de Elbert Mooylaan in Korten-
hoef gemaltraiteerd worden. 
Gezonde dikke takken worden 
weggehaald ‘omdat ze boven 
de straat hangen’. En boven 
de sloot, nota bene. Terwijl 
ieder die ook maar enig be-

nul van ecologie heeft weten 
moet hoe schadelijk het voor 
de bomen is. Toen ik mij daar-
over een paar jaar geleden 
beklaagde bij het hoofd van 
de plantsoenendienst zei hij 
dat ze de bomen nu eenmaal 
‘veilig moeten wegzetten’. Van 
het nut van schimmels voor 
bomen, die gebaat zijn bij min-

der gierende wind en lagere 
takken had de man nog nooit 
gehoord ‘bij zijn cursussen’.

Kun je nagaan: Veilig wegzet-
ten als dogma. Ook boven de 
sloot. Antwoord: ja.

E.M. IJsselmuiden
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en de natuur- en cultuurwaar-
den die samenhangen met de 
polder Kortenhoef zuid. De in-
woners staan zo weer netjes 
aan de zijlijn geparkeerd. De 
ontwikkelaar en het college 
hebben vrij baan en dat alles 

binnen slim geïnterpreteerde 
kaders van de wet. Het valt te 
hopen dat de indieners van de 
motie geen genoegen nemen 
met het gebeurde en alsnog 
een commissievergadering 
laten agenderen waarin wel 

recht gedaan wordt aan de 
motie. Want het beeld dat wij 
aan de sessie hebben overge-
houden is verre van fraai! Be-
stuur MinderHinder.nu;

namens deze Nico van Zanten
   

S.V. ’s-Graveland nieuws
‘S- GRAVELAND
Vorige week woensdag start-
ten we de voorverkoop van 
ons jubileumboek. In slechts 
een paar dagen tijd zijn er al 
meer dan 200 exemplaren ge-
reserveerd. Het boek, dat ge-
rust een document genoemd 
mag worden, beschrijft niet 
alleen de honderdjarige ge-
schiedenis van de vereniging. 
Op de achtergrond spelen het 
tijdsbeeld en de ontwikkeling 
van het dorp een belangrij-
ke rol. Het is daarmee zeer 
lezenswaardig. Er komt heel 

veel langs, maar de hoofdper-
soon is natuurlijk onze vereni-
ging zelf. De oplage is beperkt 
dus twijfel niet en teken vast 
in. Op onze site www.svsgra-
veland.nl is dat mogelijk.

De eerste festiviteiten rondom 
ons jubileum zullen rondom 
onze verjaardag op 23 april 
plaatsvinden. De onthulling 
van een monument, de jubile-
umboekpresentatie en de pre-
mière van een documentaire. 
Om iedereen de feestelijkhe-
den te laten volgen, zorgen we 

voor een liveregistratie, zodat 
het ook thuis te volgen is. Hoe 
dat in zijn werk gaat, maken 
we later bekend.

Op 2e paasdag om 10.00 uur 
geeft de paashaas het start-
sein voor onze smurfen en 
de andere jeugdspelers tot en 
met 10 jaar om de verstopte 
eitjes te zoeken. Zij mogen 
daarbij natuurlijk geholpen 
worden door hun broertjes en 
zusjes. Na afloop is er tijd om 
nog een potje te voetballen.

   

Golf blijkt een prima coronasport
LOOSDRECHT
De golfsport heeft in coronatijd 
minder geleden dan andere 
sporten. Dat wil zeggen, het 
beoefenen van de sport zelf. 
Uiteraard geldt het niet voor 
de horeca van de golfclubs. 
Hoofdoorzaak is het simpele 
feit dat golf geen zogenaamde 
contactsport is en het eenvou-
dig is om 1,5 meter afstand 
van elkaar te blijven. Ook mo-
gen er in coronatijd maximaal 
2 spelers samenspelen in éen 
team (flight). Tevens mogen 
de clubs waarmee geslagen 
wordt en de in het spel zijnde 
ballen niet onderling worden 
uitgewisseld. De vlag in de 
hole, waar uiteindelijk de bal in 
moet worden geslagen, mag 
niet worden aangeraakt en 
de gemeenschappelijke hark 
om het zand in de bunker aan 
te harken is tijdelijk afwezig. 
Het aanharken van de bunker 
wordt daarom ‘s morgen in alle 
vroegte door professionele 
bedrijven of door vrijwilligers 
van de club gedaan. Dit laat-
ste is het geval bij Golfclub ‘t 
Jagerspaadje. Een bijzonder 
gezellige Hilversumse club 
(1981) gelegen aan de park-
bossen van de historische ‘s- 
Gravelandse Buitenplaatsen 
in het Corversbos. Een rela-
tief korte baan (2800 meter), 
maar wel met een professi-
onele golfleraar. De baan is 
per 1 maart qualifiing voor het 

World Handicap System WHS 
(voorheen EGA handicap) en 
goedgekeurd door de Neder-
landse Golf Federatie voor 
het afnemen van examens. 
In tegenstelling tot bijna alle 
andere golfclubs is het bij ‘t 
Jagerspaadje niet mogelijk 
om tegen betaling (de fee) 
met vrienden een middagje te 
golfen. Wel is het mogelijk om 
door een lid geïntroduceerd 
te worden. ‘t Jagerspaadje 
is nl een besloten vereniging 
waar alleen leden spelen. Dit 
unieke feit maakt de club zeer 
speciaal. Ook kunnen op deze 
manier de coronamaatregelen 
beter gehandhaafd worden. 
Er komen bijvoorbeeld geen 
spelers van buitenaf. Tijdens 
de vele activiteiten die er wor-
den georganiseerd worden de 
heerlijkste hapjes en drankjes 
door eigen leden gemaakt. 
Op zondag 7 maart was er 
weer zo’n leuke golfactiviteit. 
Dit keer helaas met een ge-
sloten clubhuis en terras (ex 
toiletten) en zonder genoemde 
hapjes en drankjes vanwege 
de coronamaatregelen, maar 
het enthousiasme voor deze 
‘Vlaggenwedstrijd’ was er niet 
minder om. Uiteraard teams 
met maximaal 2 personen. Na 
afloop verlieten alle deelne-
mers in verband met corona 
direct het park. Er waren uiter-
aard wel winnaars: te weten: 
Thea Verspyck en Marianne 

Flink. Een voordeel van de 
coronatijd was, dat een grote 
groep vrijwilligers een groot 
gedeelte van de baan heeft 
gerenoveerd. Daar was (co-
ronaproef) alle gelegenheid 
en tijd voor. Mooiere greens, 
fairways, bunkers en zelfs 
een echte diepe professione-
le potbunker waren het resul-
taat. Door de inzet van al die 
vrijwilligers is het mogelijk de 
contributie laag te houden. En 
er kan zelfs gespaard worden. 
Bijvoorbeeld voor het komen-
de 40-jarig bestaan, waar alle 
350 leden naar uitzien. Corona 
moet dan geen roet in het eten 
gooien. Wel is er al in het kader 
van het 40 jaar bestaan een 
nieuwe huisstijl ontwikkeld. 
Een nieuw logo, duidelijke 
straatborden, binnenkort een 
nieuwe flyer, en een prachtige 
nieuwe website waar geïnte-
resseerden digitaal een kijkje 
kunnen nemen binnen de club. 
Het websiteadres is www.ja-
gerspaadje.nl. Meer info over 
de club kan men verkrijgen via 
info@jagerspaadje.nl

Juiste werkwijze plan-
ontwikkeling?
Ingezonden brief

Als raadslid in de oppositie 
denk je vaak: dat zou toch 
écht anders moeten. Het plan 
Zuidsingel fase 8 moet niet 
alleen écht anders: het hele 
proces lijkt nergens op. Vori-
ge week werd weer duidelijk 
dat we als gemeente in de 
verkeerde volgorde werken. 
Even vooraf: zonder dat de 
gemeenteraad zich hierover 
ooit positief uitsprak kwam er 
in 2019 een geheime voor-
overeenkomst met een pro-
jectontwikkelaar uit de lucht 
vallen die in 2020 resulteer-
de in een eveneens geheime 
intentie-overeenkomst met 
daarin nota bene de verkoop 
van 2 hectare gemeentegrond. 
Het zou dan gaan om 150 wo-
ningen. Een poosje later ging 
het, ook zonder duidelijk be-
sluit, om liefst 250 woningen. 
Pas nu blijkt dat de provincie, 
als besluitvormende macht, 
dit project falikant afwijst net 
als de Wijdemeerse bevolking 
die met ruim 400 zienswijzen 
de vinger op de zere plekken 
legt, vindt het college dat het 
anders moet. De Lokale Partij 
heeft er steeds op gewezen 

dat je als gemeente eerst een 
plan moet maken voor de héle 
polder dus in ieder geval voor 
‘Vuilnisbelt Groenewoud’ en 
met bestaande initiatieven van 
inwoners. De burgemeester 
kondigde onlangs aan dat de 
werklast van de organisatie te 
hoog is geworden en er geld 
bij moet om het werk aan te 
kunnen. En die 400 zienswij-
zen voeren de druk natuurlijk 
flink op.De projectontwikkelaar 
laat nu nieuwe, sprookjesach-
tige plaatjes zien. En de wet-
houder zegt dat hij de kaders 
van het plan zal veranderen. 
Je vraagt je af hoe dit alle-
maal mag. Als je als gewone 
burger een plan indient moet 
alles perfect zijn uitgewerkt. 
Er is duidelijk in de verkeerde 
volgorde gewerkt. Alle inspan-
ningen van het ambtelijk appa-
raat, verdriet van inwoners en 
raadsleden zijn dus voor niets 
geweest. Tijd voor een visie op 
Wijdemeren en goed manage-
ment.

Renée Wijnen, raadslid De 
Lokale Partij

   

Beeldvorming
Ingezonden brief

De motie die door de gemeen-
teraad op 15 december 2020 
met 14 stemmen voor en 4 
tegen werd aangenomen riep 
op tot een (extra) commissie-
vergadering over Zuidsingel 
fase 8 (ZSf8). Er staat letterlijk: 
‘In een (extra) commissie ver-
gadering van januari februari 
2021 informatie te verstrekken 
over de inhoud van de ziens-
wijzen van de inwoners van 
Wijdemeren, de zienswijze 
van Provincie Noord-Holland, 
de zienswijze van Natuurmo-
numenten en zienswijzen van 
andere belanghebbenden zo-
dat de commissie een advies 
aan het college kan geven of 
en op welke wijze het huidige 
aangevraagde bestemmings-
plan voor Zuidsingel fase 8 
verder moet gaan.’Maar in 
plaats van een extra commis-
sievergadering kwam er op 
9 maart een beeldvormende 

sessie over Plan Zuidsingel op 
de agenda. De aanloop naar 
de sessie toe was een hobbe-
lig pad en de sessie zelf deed 
op geen enkele wijze recht 
aan de motie. Een globale en 
afgeraffelde presentatie over 
de zienswijzen en een ver-
kooppraatje door de ontwik-
kelaar. Alles binnen het ont-
werpbestemmingsplan ligt nog 
open volgens de ontwikkelaar 
en wethouder De Kloet. Mooie 
truc. Daarmee verdampen de 
op dit plan gerichte inhoudelij-
ke zienswijzen van meer dan 
400 dorpsgenoten als sneeuw 
voor de zon – immers waar-
op hebben zij dan hun ziens-
wijze gegeven? Later mogen 
inwoners nog wel meepraten 
tijdens inspraaksessies, maar 
we weten we dat het dan al-
leen nog over de kleur stenen 
gaat en niet over verkeersvei-
ligheid, -overlast, leefbaarheid
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Woningen zoeken of woningzoekenden?
Opinie door Ton Koster
 
WIJDEMEREN
Volgens bouwverenigin-
gen in Gooi & Vechtstreek 
zijn er ca 35.000 woning-
zoekenden. Dat is ca 15% 
op een bevolking van 
250.000 ingezetenen. Wij-
demeren heeft ca 24.000 
inwoners en zou dan the-
oretisch ca. 3500 woning-
zoekenden hebben, dat is 
een stuk meer dan de 1000 
waar de gemeente vanuit 
gaat. Maar niemand weet 
het exacte het aantal. Er is 
voor jongeren die al 10 jaar 
op een wachtlijst staan 
geen goed vooruitzicht op 
een betaalbare woning. De 
diversiteit die moet leiden 
tot samenwerking.

In mijn beleving wordt het ook 
niet opgelost zonder samen-
werking tussen bestuurders 
en de lokale bevolking. De 
inwoners van Wijdemeren zijn 
zeer divers: Er zijn mensen die 

Wijdemeren willen behouden 
zoals het nu is, geen verande-
ringen zeker geen nieuwe wo-
ningen in ‘mijn’ buurt; Er zijn 
ook mensen, bestuurders en 
ondernemers die Wijdemeren 
verder willen ontwikkelen en 
sterker maken;

Er zijn ook heel veel mensen 
die druk zijn met hun dagelijk-
se beslommeringen en weinig 
tijd kunnen besteden aan po-
litieke zaken; Dan zijn er nog 
instanties van buitenaf die van 
invloed zijn op de mogelijkhe-
den binnen het grondgebied 
van onze gemeente. Wijdeme-
ren is voor ca 95% van haar 
oppervlakte als natuurgebied 
vastgesteld en laat weinig 
ruimte over voor nieuwbouw; 
Dan zijn er nog de nieuwe stik-
stofregels. Allemaal voor een 
mooie toekomst voor ons na-
geslacht. Ook de samenstel-
ling van onze bevolking ver-
andert, meer alleenstaanden, 
meer ouderen die langer thuis 
wonen, meer jongeren die een 

toekomst voor zichzelf willen 
opbouwen.

Bouwprojecten
Mogelijke bouwlocaties liggen 
vaak binnen de kernen van 
de dorpen, met als gevolg 
dat deze spaarzame plekjes 
moeten worden volgebouwd, 
waardoor de spanning onder 
de bevolking meer en meer 
toeneemt.

Geen geld voor recreatie-
projecten
Dan is er nog de OVP over-
eenkomst aangegaan in 2017 
om de natuur en de recreatie 
van Wijdemeren een boost te 
geven. Een rapport, waarin 
onderzocht is of er middels 
elektrisch varen meer moge-
lijkheden zijn om toeristen aan 
te trekken en gelijktijdig de 
natuur te ontzien, heeft pijnlijk 
aan het licht gebracht dat: a) 
de infrastructuur om toeristen 
aan te trekken sterk verbe-
terd moet worden en b) dat 
er binnen het OVP geen bud-

get beschikbaar is om e.e.a. 
te verwezenlijken. Toch maar 
doorzetten met de recreatie-
ondernemers.

De provincie NH en de ge-
meente willen toch graag dat 
de recreatiesector zich verder 
gaat ontwikkelen De focus 
hierbij ligt op z.g. short stay 
locaties. Hiermee dienen de 
parkhouders hun aanbiedin-
gen van vaste lopende jaar-
contracten om te zetten naar 
aanbieding voor weekenden 
en midweekse vakantiegan-
gers. Er zijn naar schatting 
ca. 1600 recreatiewoningen 
in Wijdemeren. Voor 90% zijn 
deze woningen eigendom van 
particulieren of worden ze op 
jaar- of seizoenbasis verhuurd, 
waarbij de huurder zelf zorg 
draagt voor het onderhoud 
binnenshuis en vaak ook nog 
voor de tuin erom heen. Voor 
de parkeigenaar is langdurig 
verhuur best lucratief.

Wat kan dubbele bestemming 

in Wijdemeren betekenen: Stel 
dat 50% van de recreatiewo-
ningen beschikbaar komt voor 
dubbele bestemming, dan 
beschikt de gemeente ineens 
over 800 zgn. ‘tiny houses’ 
voor starters of ouderen; Een 
parkeigenaar is zekerder van 
het inkomen en kan vaak zijn 
financiële positie verbeteren; 
De druk op beschikbare bouw-
locaties neemt af, omdat de 
woningen al beschikbaar zijn. 
Maar hoe moet het dan ver-
der met de recreatiesector? 
Recreëren in Wijdemeren blijft 
mogelijk. Er zijn genoeg dag-
jesmensen die een boot hu-
ren, rondvaren en consump-
ties gebruiken bij restaurants, 
etc. Voor short-stay blijven 
zeker een aantal parken be-
schikbaar. Bovendien kunnen 
er plannen uitgewerkt worden 
voor meer hotelaccommoda-
ties.Tot slot: Bestuurders los 
het op: Samen zijn we sterk, 
toch?

   

World Sleep Day 2021 & Slaapoefentherapie
Goed slapen kun je leren

Door: slaaptherapeut Susanne 
Renkema

WIJDEMEREN
Wereldslaapdag is een 
jaarlijks internationaal 
evenement dat dit jaar ge-
houden wordt op vrijdag 
19 maart. Met deze thema-
dag wil men de aandacht 
vestigen op de medische, 
educatieve en sociale as-
pecten van een gezonde 
slaap en de negatieve im-
pact van slaapstoornissen. 
Het thema van World Sleep 
Day 2021 is: Regelmatige 
slaap, gezonde toekomst. 
Het thema van 2021 is 
gebaseerd op de voorde-
len die regelmatige slaap 
biedt. Studies hebben aan-
getoond dat stabiele bed-
tijden en vaste opsta tij-
den geassocieerd zijn met 
een betere slaapkwaliteit 
bij kinderen, volwassenen 
en senioren. Regelmatige 
slapers hebben een beter 
humeur, betere psychomo-
torische prestaties en aca-
demische prestaties.

10 stappen
De World Sleep Society be-
veelt de volgende tien stappen 
aan om een gezonde slaap te 
bereiken; 1.Stel een bedtijd en 
een ontwaaktijd vast; 2. Als 
u de gewoonte heeft om een 
dutje te doen, slaap dan niet 
langer dan 20 minuten over-
dag; 3. Vermijd alcoholinname 
4 uur voor het slapen gaan 
en rook niet; 4. Vermijd cafe-
ine na 3 uur in de middag; 5. 
Vermijd 4 uur voor het slapen 
gaan zwaar, gekruid of suiker-
houdend voedsel. Een lichte 
snack voor het slapen gaan 
is acceptabel; 6. Sport regel-
matig, maar niet vlak voordat 
u naar bed gaat; 7. Maak uw 
bed comfortabel; 8. Zoek een 
comfortabele temperatuurin-
stelling om te slapen en houd 
de kamer goed geventileerd; 
9. Blokkeer alle storende ge-
luiden en maak het donker; 10. 
Reserveer het bed voor slaap 
en seks. Gebruik het bed niet 
als kantoor, werkkamer of re-
creatieruimte. Wanneer slapen 
niet meer vanzelfsprekend isIn 
de praktijk kom ik veel slaap-
problemen tegen. Mensen die 

moeite hebben met inslapen, 
doorslapen, of te vroeg wak-
ker worden. Ook zijn er veel 
klachten rondom het slaaprit-
me. Sommige mensen slapen 
te vaak, te lang of juist te kort. 
Daarnaast zijn er ook vaak vra-
gen over vermoeidheidsklach-
ten, overmatige slaperigheid, 
concentratieproblemen, een 
kort lontje, doemdenken, moe-
deloos gevoel of piekeren. Met 
deze klachten kan iedereen 

terecht bij een slaaptherapeut.

Slapeloosheid heeft een ge-
dragsmatige component. Een 
slaaptherapeut helpt mensen 
door middel van bewustwor-
ding en gedragsverandering. 
De slaaptherapie is gebaseerd 
op recente wetenschappelijke 
inzichten en is direct toepas-
baar in de praktijk. Slaapoe-
fentherapie is een landelijk 
gedekt netwerk van oefenthe-

rapeuten die gespecialiseerd

zijn in het behandelen van kin-
deren, pubers, volwassenen 
en ouderen. De behandeling 
wordt vergoed vanuit de aan-
vullende verzekering. Voor 
vragen of het maken van een 
afspraak kunt u mij bereiken 
op onderstaand nummer.Sus-
anne Renkema, Slaapthera-
peut; Zuidsingel 30 te Korten-
hoef 0625308201
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Bloemenmeisjes
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Schoonheid komt uit een zakje. 
En al die zakjes komen biolo-
gisch en wel zomaar uit Epe 
aangevlogen. Gestuurd door 
De Bolster. Hoewel, niet hele-
maal zomaar. We hebben sinds 
deze winter een enthousiaste 
groep vrijwilligsters die zich met 
de bloementuin bezig houden. 
Voor het gemak noemen we ze 
‘de Bloemenmeisjes’. Dames 
zou beter bij hun leeftijd pas-
sen, maar dat klopt weer niet 
met hun blaren en vuile nagels. 
Want werken kunnen ze. Met 
alle respect. Bloemenmeisjes 
dus. Afgelopen winter is druk 
overlegd welke bloemen het 
beste in de tuin zouden pas-
sen. Ze moeten goed plukbaar 
zijn, lang bloeien, lang op de 
vaas staan, liefst lekker rui-
ken, met elkaar contrasteren in 
vorm, enz. Uit al het overleg en 
onderling app-verkeer zijn nu 

de favorieten gekozen, besteld 
en inmiddels aangekomen in 
hun fleurige kleurige zakjes. 
De bloementuin is bemest en 
gespit, de bedden liggen keu-
rig aangeharkt klaar. Klaar voor 
een jaar plukplezier. Even was 
er schrik toen er een paar da-
gen vorst kwam, net toen het 
winterdek van de dahlia`s af 
was geharkt. Een snelle actie 
bracht het weer terug, de dah-
lia’s reddend. Nu begint het 
zaaien. Niet rechtsreeks buiten 
maar eerst binnen in zaaibak-
ken. Dat Is een heel precies 
werkje. Aarde zeven, zaaibak-
jes vullen en aandrukken met 
een speciale steen, dunnetjes 
zaaien en afstrooien, nog wat 
zandbakzand als poedersuiker 
erover heen. Het klinkt een-
voudig maar vraagt de nodige 
concentratie. Maar dat kunnen 
onze bloemenmeisjes vast, we 
zijn nu al trots op ze! En jullie 
ook als je straks het resultaat 
ziet.

   

DNA gezocht bij Bruisend Ankeveen
Door: Symon Kamstra

ANKEVEEN
‘Opzij, opzij, opzij. Maak 
plaats, maak plaats, maak 
plaats. Wij hebben onge-
lofelijke haast’. Dit zijn de 
eerste zinnen van een heel 
bekend liedje van Herman 
van Veen. Een aanklacht 
tegen de haast die bijna ie-
dereen toen (al) had.

Het is in 1979 uitgebracht en 
is nog steeds van toepassing. 
Maar als je vandaag de dag om 
je heen kijkt, lijkt het wel of de 
oproep om te onthaasten een 

voedingsbodem heeft gevon-
den. Het aantal mensen dat 
een grote stad verlaat en naar 
een kleinere stad of dorp ver-
huist neemt toe. Veelal zijn het 
jonge gezinnen die hun nieuwe 
woonwensen invullen. Anke-
veen heeft voorzien in deze 
behoefte, wat een positieve 
invloed heeft op haar demogra-
fie. Door de jaren heen is Anke-
veen veranderd. Maar gelukkig 
is het dorpse karakter geble-
ven. Iets waar de Ankeveners 
trots op mogen zijn. Nieuwe 
inwoners worden met open ar-
men ontvangen en zoveel als 
zij dat wenselijk vinden aan-

gehaakt in het dagelijkse be-
staan. Maar hoe behoudt je het 
dorpse karakter en evolueer 
je als dorp waar iedereen zich 
thuis voelt? Ankeveen staat 
bekend als een dorp met vele 
verenigingen. Dit houdt een 
klein dorp als Ankeveen leven-
dig. Denk maar aan de intocht 
van Sinterklaas, Lichtjesmarkt, 
carnaval, Koningsdag, de mu-
ziekvereniging en de jaarlijkse 
kermis om er maar een paar te 
noemen.

Bruisend Ankeveen
Stichting Bruisend Ankeveen 
wil de leefbaarheid in Anke-

veen behouden en organiseert 
bijvoorbeeld de goed bezochte 
weekmarkt op zaterdag. Maar 
in haar DNA zit o.a. ook: De 
organisatie van evenementen; 
Spreekbuis naar de gemeen-
te over de openbare ruimte; 
In stand houden van het de-
mografisch dorpsprofiel; Het 
beschikbaar stellen van ac-
commodaties in verschillende 
hoedanigheden.

Stichting Bruisend Ankeveen is 
een zichzelf bedruipende orga-
nisatie die wordt gerund door 
vrijwilligers. En, zoals vele ver-
enigingen op zoek naar nieuw 

bloed. Creatieve mensen met 
het juiste DNA die Ankeveen 
bruisend willen houden. Dus 
voel je je aangesproken en/of 
heb je goede ideeën, van wel-
ke aard dan ook, aarzel niet en 
meld je aan. Of kom gewoon 
een keer praten of lanceer een 
paar ideeën. Alles is welkom. 
Informatie en/of aanmelden, 
stuur een bericht aan Stichting 
Bruisend Ankeveen via brui-
sendankeveen@gmail.com. 
Of schiet Symon even aan op 
de zaterdagmarkt en/of het 
schoolplein.

   

Voorjaar
Door: Cor Lam

Einde winter! Eerst nog even 
een week met veel ijspret, die 
week heeft veel goed gedaan. 
Alle maatschappelijke zorgen 
werden naar de achtergrond 
geduwd: schaatsen. Onvoor-
spelbaar is de natuur want een 
week later voeren de bootjes 
op de plas. Op dezelfde plek 
waar dezelfde roergangers 
een week ervoor hun ijszei-
ler op koers hielden. Na een 

weekje quasi voorjaar probeert 
de vorst nu weer even baas 
te worden. Lieten de sneeuw-
klokjes de eerste puntjes in 
november hier en daar al zien, 
bij elke warmere dag kwam er 
wat blad bij en na de week ijs 
bloeiden ze ineens overal. Ook 
de mooie krokuslinten in de 
plantsoenen brengen prachtige 
frisse kleuren in het nog dorre 
landschap. Onwillekeurig be-
dank ik daarvoor Theo alweer 
een paar jaar. Goed initiatief! 

In de tuin zie ik dat de knoppen 
aan de blauwe bes al proberen 
open te komen. Het gras kleurt 
weer wat bij. Verder houden 
de planten zich nog even in, 
nachtvorst lig elke dag nog op 
de loer. Toch zal de lente het 
gaan winnen. De uren licht 
worden duidelijk merkbaar 
meer per dag en de zon wordt 
voelbaar sterker. De koolme-
zen en merels vullen het lucht-
ruim met hun gezangen! Het 
heeft voor mij steeds weer een 

imponerende invloed: in de 
vroege morgen met nog bijna 
geen geluiden buiten, schemer 
en dat die prachtige heldere 
tonen van die het luchtruim vul-
len. Dat is beter wakker worden 
dan als reactie op een wekker. 
Steeds krijgen ze antwoord van 
de concurrenten vanuit hun 
territorium. Het zijn de kleine 
dingen die het doen, zong men 
jaren geleden al. En zo is het. 
Ik hoop dat iedereen die bele-
venissen, gewoon om z’n deur 

ook nog steeds herkent en be-
wondert. In een tijd van groter, 
groter en meer, meer blijkt de 
natuur zich te kunnen handha-
ven met dezelfde eenvoud en 
schoonheid van eeuwen gele-
den. Een mooi voorjaar nadert. 
Ook die vlinder, vorige week 
lekker in het zonnetje, kon er 
geen weerstand meer aan bie-
den en zocht de zon op.
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Ter Sype: vliegen, wonen, werken … of    
andersom?
Een opinie door Nanne Roosenschoon, D66

Eind vorig jaar heeft de provin-
cie Noord-Holland een aantal 
ingrijpende besluiten geno-
men op het gebied van ruim-
telijke ordening, die voor ons 
in Wijdemeren verregaande 
consequenties hebben voor 
woningbouw en gebiedsont-
wikkeling. Door de aanwijzing 
van onze natuurgebieden als 
Bijzonder Provinciaal Land-
schap en door de nieuwe 
Provinciale Omgevingsveror-
dening is nieuwbouw buiten 
de bebouwde kom praktisch 
onmogelijk geworden. Op 
twee uitzonderingen na: het 
plan Groenwoud-Vlek in de 
Kortenhoefse polder vanwege 
de daarmee samenhangende 
sanering van de gifbelt én het 
plan Ter Sype in Loosdrecht. 
De provincie heeft daarbij niet 
vermeld dat ook op Ter Sype 
bijna geen woningbouw meer 
mogelijk is. Niet vanwege na-
tuurbescherming, maar door 
de administratieve geluids-
contouren van vliegveld Hil-

versum. Van de bijna 30 jaar 
geleden (!) geplande 600 wo-
ningen is nog maar een klein 
stukje beschikbaar voor 60 
à 70 woningen, op nog geen 
10% van het totale terrein. Op 
de rest kan dan een bedrijven-
terrein worden gerealiseerd. 
Een klein randje woningen 
naast een bedrijventerrein van 
15 ha, moeten we daar dan 
genoegen mee nemen? Het 
probleem is opnieuw onder de 
aandacht gebracht bij de pre-
sentatie van het idee van D66 
om op de grens tussen beide 
bestemmingen het nieuwe In-
tegraal Kind Centrum te situe-
ren, dat nu voorzien is op het 
veel te kleine en ongeschikte 
terrein van De Sterrenwachter 
aan de Lindelaan. De grootste 
kritiek op dit voorstel werd ge-
uit door de havenmeester van 
het vliegveld, die iedere vorm 
van bebouwing op Ter Sype 
afwijst en zich tot de hoogste 
instantie wil blijven verzetten. 
De geluidscontouren zijn voor 

hem heilig, evenals – terecht 
– de veiligheid. Het knelpunt 
betreft echter maar één van de 
drie start- en landingsbanen, 
de baan die in het verlengde 
ligt van Ter Sype.

Pogingen in 2012 om deze ‘Ter 
Sype baan’ te sluiten, op voor-
stel zowel van de gemeente 
Wijdemeren als van het vlieg-
veld zelf, zijn gestrand in het 
gemeentebestuur van onze 
buurgemeente. De huidige 
drie banen bleven vastgelegd 
in het nog steeds geldende be-
stemmingsplan, gebaseerd op 
het Luchtvaartbesluit Vliegveld 
Hilversum, zodat tot op he-
den Ter Sype gegijzeld wordt 
door vliegveld Hilversum. Het 
huurcontract voor het vliegveld 
eindigt op 31 december 2022, 
een verlenging zal ingaan per 
1 januari 2023. Dit lijkt hèt mo-
ment om het Luchtvaartbesluit 
te heroverwegen op basis van 
het voorstel voor de herconfi-
guratie van 2012, dat uitging 

van de sluiting van de Ter 
Sype baan.

De tijd is rijp voor verandering 
en het is de hoogste tijd om het 
algemeen belang voorrang te 
geven boven het enkele eigen-
belang van het hoofdzakelijk 
recreatief gebruikte vliegveld. 
Vanuit het rijk is de landelijke 
taakstelling gekomen voor de 
bouw van 1.000.000 woningen 
de komende jaren. Omgesla-
gen per hoofd van de bevol-
king zou je dan theoretisch 
uitkomen op 1400 woningen in 
Wijdemeren. Moeten we dan 
lijdzaam het dictaat van vlieg-
veld Hilversum ondergaan en 
ons onttrekken aan ons aan-
deel in deze taakstelling? En 
dit terwijl extra woningen in 
onze gemeente zo hard nodig 
zijn? Zijn drie banen wel nood-
zakelijk voor Vliegveld Hil-
versum? Het enige vliegveld 
in Nederland naast Schiphol 
met meer dan 1 start- en lan-
dingsbaan. Door de sluiting of 

herinrichting van slechts deze 
Ter Sype baan kan een nieu-
we start gemaakt worden voor 
de inrichting van Ter Sype. De 
vrijwel enige mogelijkheid voor 
de aanleg van een nieuwe, 
duurzaam ingerichte wijk met 
ruimte voor woningen, bedrij-
ven en maatschappelijke voor-
zieningen. En ja: met inbegrip 
van de langverwachte nieuwe 
school!

D66 roept alle partijen, het col-
lege van B&W en alle belang-
hebbenden op om gezamenlijk 
bij het provinciaal bestuur aan 
te dringen op een grondige 
herziening van het Lucht-
vaartbesluit Vliegveld Hilver-
sum wat betreft de Ter Sype 
baan. Dit is noodzakelijk voor 
een evenwichtige duurzame 
en verantwoorde ontwikkeling 
van deze laatste grote bouw-
locatie in onze gemeente.En 
vliegen? Dat kan en dat mag 
zeker, maar liever niet meer 
boven Ter Sype!

   

Paasontbijt-actie voor snoezelruimte    
De Kuijer
NEDERHORST DEN BERG
De zorgmedewerkers van 
De Kuijer willen heel graag 
een snoezelbadkamer voor 
de bewoners van dit ver-
zorgingshuis inrichten.

Zo’n snoezelbadkamer is 
heel therapeutisch voor deze 
kwetsbare groep ouderen. 
Het wordt helaas niet door de 
zorgverzekeraars betaald, dus 
hebben enkele medewerkers 
van De Kuijer zelf initiatieven 
ontplooid om aan het beno-
digde geld te komen. Samen 
met Rotary Club Wijdemeren 
gaan we ervoor zorgen dat u 
een lekker Paasontbijt kunt 
bestellen en dat we met de op-
brengst van de actie weer een 
stukje dichterbij de realisatie 
van die belangrijke snoezel-
badkamer zijn.

Wat is een snoezelbadkamer? 
Zo’n badkamer is speciaal 
ontworpen om de zintuigen 

van de bewoners te prikke-
len. Denk aan de warmte van 
het bad, herkenbare geuren, 
muurschilderingen, regelba-
re lichtwanden/projectie en 
-bubbelbuizen. Zo’n zintuig-
beleving kent veel voordelen; 
mensen ontspannen goed, 
hebben een verminderde kans 
op depressie, agressie en 
onbegrepen gedrag, krijgen 
goede herinneringen boven en 
hebben daardoor meer kwali-
teit van leven.

Paasontbijt
U kunt vanaf vandaag uw 
paasontbijt bestellen via het 
formulier op deze website 
www.rotarywijdemeren.nl/
paasontbijt U kunt het ontbijt 
voor zowel zondagochtend 4 
april (1e paasdag) als maan-
dagochtend 5 april (2e paas-
dag) bestellen. Het ontbijt is 
ruimschoots voor 2 personen 
en bestaat uit: croissants, 
broodjes, boter, beleg (zoet en 

hartig), gekookte eieren, ge-
sneden vers fruit, thee(zakje) 
en fruitsap. Dit heerlijke paas-
ontbijt kunt u bestellen voor 
€ 20. De opbrengst van deze 
actie komt geheel ten goede 
aan de snoezelbadkamer voor 
Amaris De Kuijer. Een lekker 
paasontbijt én een goed paas-
gevoel voor één prijs.

Wij bezorgen in de dorpen van 

Wijdemeren voor een meer-
prijs van € 5,- per bestelling. 
Het ontbijtpakket wordt dan 
vóór 10 uur ‘s ochtends bij u 
afgeleverd. U kunt uw bestel-
ling ook zelf ophalen bij de 
Kuijer in Nederhorst den Berg 
tussen 8:30 en 10:00.Gelieve 
uw bestelling vooraf te beta-
len. Niet betaalde bestellingen 
kunnen wij niet in behandeling 
nemen. Na ontvangst van uw 

betaling sturen wij u een ont-
vangstbevestiging en garan-
deren wij u een heerlijk Paas-
ontbijt op de door u gekozen 
paasochtend. Hebt u vragen of 
opmerkingen over deze actie: 
mail uw bericht aan paasont-
bijt@rotarywijdemeren.nl. Fijn 
dat u meedoet! Namens Ama-
ris de Kuijer en Rotary Club 
Wijdemeren
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Stembureau
LOOSDRECHT
De Loosdrechtse Tekenaar 
maakte een creatieve prent 
over de perikelen op een 
stembureau in coronatijd. 
Misschien bent u al wezen 
stemmen, maar de sfeer is 
in ieder geval vastgelegd.

   

12 uur van Ankeveen naar 2022
ANKEVEEN 
De 12-uur van Ankeveen 
is een groots evenement 
om zoveel mogelijk geld in 
te zamelen voor een goed 
doel, in 2011 en 2016 was 

het een enorm succes.

Dit 5 jaarlijks roei- evenement 
zou dit jaar voor de 3e keer 
plaats gaan vinden. De voor-
bereidingen vergen zoveel tijd 

en door de Covid-19 perike-
len is het voor ons onmogelijk 
gebleken om het dit jaar door 
te zetten daar alles nu nog 
erg onzeker is. We willen alle 
teams de gelegenheid geven 

om nog extra te trainen en 
hebben daarom besloten om 
het evenement een jaar uit 
te stellen en hopen dat we in 
2022 weer een normale situ-
atie hebben. We zullen u via 

het Weekblad Wijdemeren op 
de hoogte houden van de ont-
wikkelingen .

   

Het Sociaal Cultureel Centrum in Nederhorst den Berg
NEDERHORST DEN BERG
We weten in de winter al-
lemaal de weg naar de 
ijsbaan in Nederhorst den 
Berg te vinden. In de zomer 
weten we diezelfde weg te 
vinden, maar dan naar de 
geliefde Spiegelplas. Maar 
wat velen misschien over 
het hoofd zien, is dat tús-
sen de brandweerkazer-
ne en de sporthal, waar u 
waarschijnlijk parkeert als 
u naar de ijsbaan of het 
strandje gaat, op Blijklaan 
1, het Sociaal Cultureel 
Centrum gelegen is.

Multifunctioneel
Het Sociaal Cultureel Centrum 
staat eigenlijk voor alles wat 
met creatief en/of cultureel sa-
menzijn te maken heeft. Het is 
nu natuurlijk allemaal anders 
vanwege de huidige corona-
maatregelen, maar normaal 
gesproken kunt u hier terecht 
voor allerlei activiteiten zoals 
diverse cursussen (denk bij-
voorbeeld aan taalcursussen, 
schildercursussen) en bij-
eenkomsten, maar wist u dat 
u ook een ruimte kunt huren 
als u een feestje wil geven? 
Waarschijnlijk is dat na de zo-
mer weer mogelijk. Mocht u 
in het najaar een feest willen 
geven en nog een geschikte 
locatie zoeken, denkt u dan 

eens aan het Sociaal Cultu-
reel Centrum.

Alles onder één dak
Het gebouw ziet er misschien 
bescheiden uit van buiten, 
verscholen tussen de brand-
weer en de sporthal, maar u 
treft binnen verrassend veel 
faciliteiten: Zo is er een biblio-
theek in het pand, deze is mo-
menteel gesloten maar wist 
u dat u daar wel boeken kunt 
bestellen en afhalen?

Als u iets verder doorloopt 
treft u een ruimte aan, ge-
huurd door Kinderopvang 
Thuiz bij. De kinderen zorgen 
voor veel levendigheid en ge-
zelligheid in het gebouw. Op 
de eerste verdieping treft u de 
‘Historische kring’, normaliter 
geopend op dinsdag en don-
derdag, om onder genot van 
een gratis kopje koffie, beel-
den van vroeger te bekijken 
op een televisiescherm.

In de ochtenden is Saltro aan-
wezig om bloed af te nemen of 
een injectie te geven.

Er is zelfs een rijsimulator ge-
plaatst door rijschool Volker, 
om alvast te oefenen met au-
torijden.

Veelzijdig
U leest het, het Sociaal Cultu-
reel Centrum is voor alle leef-
tijden en van alle gemakken 
voorzien. We hopen snel open 

te kunnen en iedereen weer te 
verwelkomen.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit Astrid, 
Lucelle, Kees en Gretha. Als u 
informatie wil over het Sociaal 
Cultureel Centrum, neemt u 
dan contact op: 06 155 82 425 
of jagerkui@xs4all.nl www.
bergsecultuur.nl

Foto: Ton Keizer
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Werkervaringsplaatsen kunstmatige intelligentie
REGIO
Media Perspectives, RTL, 
NPO en Beeld en Geluid 
starten een proef om de 
ontwikkeling van kunst-
matige intelligentie in de 
mediasector te stimule-
ren. Het project moet de 
deelnemende mediabedrij-
ven helpen hun innovatie-
kracht te vergroten op het 
gebied van kunstmatige in-
telligentie, ook wel bekend 
als Artificiële Intelligen-
tie(AI). Om dit mogelijk te 
maken zijn werkervarings-
plaatsen gecreëerd waar-
in werkzoekenden video-
materiaal beoordelen en 
voorzien van kenmerken 
(labels), zoals bijvoorbeeld 
racistisch of romantisch.

Het project, dat op 3 maart is 
gestart, is een samenwerking 
met Regio Gooi en Vecht-
streek, UWV, Tomingroep 
en Werkgevers Servicepunt 
Gooi en Vechtstreek. Voor de 
ontwikkeling van AI bij me-
diabedrijven zijn grote hoe-
veelheden goed gelabelde 
videofragmenten nodig. Dit 

worden datasets genoemd. 
Het gaat dan om het labelen 
van beelden als bijvoorbeeld 
‘gewelddadig’. Als mensen 
iets als gewelddadig bestem-
pelen, kan een AI-model in 
die data patronen herkennen. 
Zo kan via AI automatisch 
bepaald worden of er geweld 
voorkomt in de video. Dit kan 
dan aangegeven worden als 
waarschuwing. De ontwikke-
ling van AI biedt enorme kan-
sen voor de media. Met AI kun 
je bijvoorbeeld automatisch 
persoonlijke aanbevelingen 
geven (zoals bij Netflix), on-
juiste informatie opsporen 
(fake news) of kijkcijfers voor-
spellen.

Arbeidsintensief
Het labelen is arbeidsintensief 
werk. Door de opzet als werk-
gelegenheidsproject biedt de 
pilot mogelijkheden voor werk-
zoekenden met een uitkering. 
Annette Wolthers, wethouder 
in Hilversum en voorzitter van 
het regionaal overleg Werk en 
Inkomen, is erg blij met de sa-
menwerking: “De mediabran-
che is een belangrijke sector 

in onze regio. Dat werkzoe-
kenden hier werkervaring op 
kunnen doen met kunstmatige 
intelligentie is fantastisch. Dit 
vergroot écht hun baankan-
sen.” Het project is onderdeel 
van een breed pakket steun-
maatregelen in de regio Gooi 
en Vechtstreek. Deze maat-
regelen moeten de werkgele-

genheid in de coronacrisis een 
impuls geven.In de pilot gaan 
werkzoekenden als AI-opera-
tors aan de slag. Het proef-
project moet de deelnemen-
de mediabedrijven kwalitatief 
goede data opleveren en hen 
helpen bij verdere innovatie 
op het gebied van AI. Tijdens 
de pilot wordt niet alleen beke-

ken of de kwaliteit van de data 
hoog genoeg is, maar ook of 
dit werk volwaardige, betaalde 
functies oplevert. Bij succes 
worden de werkervarings-
plaatsen in stappen omgezet 
naar betaalde banen. Kijk voor 
meer informatie over de pilot 
op: ontwikkeltraject--ai-opera-
tor.

Corona op school
Door: Maud Nieuwenhuis

KORTENHOEF
Speciaal voor ons blad 
ging de jonge verslaggever 
Maud Nieuwenhuis (10) op 
onderzoek hoe het leven 
van een basisschoolleer-
ling eruit ziet in coronatijd.

Ook voor kinderen is de co-
ronaperiode een lastige tijd. 
Eerst thuiswerk dan weer naar 
school dan weer thuis en nu 
weer naar school. Maar hoe 
is dat eigenlijk? Wat is er an-
ders? Zijn er nieuwe regels bij 
gekomen? Is het nu beter dan 
eerst? Op de school waar ik 
zit, de Regenboogschool, gel-
den deze regels nu we weer 
terug zijn op school. Dit zijn 
de regels: handen wassen bij 
binnenkomst, de juffen dragen 
in de gang een mondkapje, de 
kinderen mogen maar op de 
helft van het plein spelen, de 
kinderen hebben 1 keer gym in 
plaats van 2 keer, zo min mo-
gelijk lopen in de klas, je blijft 
in dezelfde groepjes zitten en 
in die groepjes wordt gegymd.

Hoe bevallen de regels?
Om hier antwoord op te krijgen 
heb ik Roos, leerling, uit pris-
ma 7/8 en Karen Honing, juf, 
van prisma 7/8 geïnterviewd. 
Als eerst vroeg ik welke regel 
ze het vervelendst vonden. 
Roos zei: “Ik vind het echt ver-
velend dat we in vaste groep-
jes moeten zitten en gymmen.” 
Juf Karen antwoordde: “Ik vind 
de 1,5 meter afstand naar be-
kenden en andere juffen het 
vervelendst.” Verder vertelde 
ze dat ze geen problemen 
heeft met het dragen van een 
mondkapje, soms vergeet ze 
het even en drukt hem dan 
snel tegen haar mond. De 
meeste regels bevallen goed, 
alleen is het jammer dat we 
nu maar op de helft van het 
schoolplein mogen spelen om-
dat we dan niet altijd op het 
nieuwe deel kunnen spelen. 
Iedereen wil op het nieuwe 
deel spelen, daarom wisselen 
we zo eerlijk mogelijk af. Als 
we weer met zijn allen op het 
hele schoolplein mogen spe-
len wordt het echt een feest.

Zelfde groepjes
In de klas worden de groepjes 
de komende tijd niet gewis-
seld. Dat kan alleen als er een 
vakantie tussen zit. Dit is een 
lastige regel voor als de kinde-
ren of juf de groepjes anders 
willen. Dan moeten we toch de 
nieuwe regels volgen en wach-
ten tot de volgende vakantie.
Op mijn vraag of ze blij zijn 
dat we weer naar school gaan. 

Ik kon het antwoord van mijn 
beste vriendin eigenlijk wel 
voorspellen. Roos antwoord-
de: “Ja, heel erg blij. Het enige 
nadeel is dat we niet meer zelf 
ons werk in kunnen plannen 
wat we tijdens het thuiswerken 
wel mochten doen.” Van onze 
juf had ik een ander antwoord 
verwacht dan ze gaf. Haar ant-
woord was: “Aan de ene kant 
wel want ik ben geen juf ge-

worden om achter een scherm 
te zitten. Aan de andere kant is 
het risico op besmettingen wel 
groot en als er iemand besmet 
is moet de hele klas vijf dagen 
in quarantaine.” De nieuwe re-
gels waren even wennen maar 
ondertussen kunnen we ons er 
goed aan houden. We hopen 
dat ze snel weer afgeschaft 
kunnen worden en we weer te-
rug kunnen naar het oude.

  

     


