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VVD verliest in
Wijdemeren

Uitslagen volgen landelijk beeld
Door: Herman Stuijver
WIJDEMEREN
Bij de Tweede Kamerverkiezingen in de zes dorpen
vorige week waren de uitslagen zoals bijna overal
in den lande. De VVD kreeg
verreweg de meeste stemmen, nl. 5092 van de ruim
16.000 geldige stemmen
oftewel een derde. Saillant
detail: toch kregen de liberalen hier ter plekke minder
stemmen dan in 2017, ze
verloren met 2,8 %. D66 is
de tweede partij in Wijdemeren, met 2650 stemmen
(16,22%). Zie tabel elders in
dit blad.
Van de ruim 19.000 stemgerechtigden nam 84,7 % het
rode potlood ter hand, ietsje
minder dan 4 jaar geleden,
toen was het 86%. Ondanks de
onduidelijkheid met het briefstemmen waren er slechts 21
ongeldige stemmen (0,13%).

Tot grote tevredenheid van
burgemeester Crys Larson. Ze
dankte ook de vele vrijwilligers
die verspreid over 16 stembureaus alles soepel hebben
geregeld. De burgemeester
maakte een tour langs alle locaties. De onderlinge competitie tussen de stembureaus A en
B in de Kortenhoefse sporthal
De Fuik werd nipt gewonnen
door B, met 20 meer stemmen.
Droefenis bij de verliezers. Dat
waren CDA en PVV, die nu bijna even groot zijn (10%). Ter
linkerzijde was het ook in Wijdemeren een bloedbad: SP,
PvdA en GroenLinks verloren
fors en zitten nu rond de 4%.
Forum voor Democratie, Partij
voor de Dieren en ChristenUnie
behoorden tot de winnaars. De
partij van Thierry Baudet zou
zelfs de 5e partij van Wijdemeren zijn. Van de splinterpartijen
haalden alleen Volt, Ja21 en
BBB meer dan 100 stemmen in
de dorpen, geheel passend in
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Foto: Burgemeester Larson op bezoek bij stembureau NH- kerk ‘s-Graveland

het landelijk beeld.
Deze landelijke uitslagen kun je
niet zomaar overzetten naar de
plaatselijke verhoudingen, hoezeer de winnaars dat ook zouden willen. In de Wijdemeerse
gemeenteraad zijn 8 van de 19
zetels bezet door de localo’s
De Lokale Partij en Dorpsbelangen. Waarbij VVD en D66
respectievelijk drie en twee
raadsleden afvaardigen.
Wijdemeerders in
Tweede Kamer
Lucille Werner uit Nederhorst
den Berg komt als 10e CDA ‘er
op het Binnenhof. Ze wil in de
Tweede Kamer opkomen voor
groepen die in de samenleving
worden achtergesteld en ver-

zet zich tegen het stigma waar
mensen met een beperking
mee te maken krijgen. Velen
kennen mevrouw Werner als
een tv-persoonlijkheid met programma’s als Lingo en Get the
Picture. Met de Lucille Werner
Foundation werkt ze al sinds
2006 aan een ‘krachtig en positief imago voor mensen met
een handicap’.
Wethouder Jan Klink keek thuis
met z’n echtgenote vanaf de
bank naar de uitslagenavond,
een bijzondere ervaring. “Juist
ook, omdat je weet dat je op nr.
35 bij de VVD staat, daar ging
het om.” Hoewel het op dit moment vrijwel zeker lijkt dat de
Loosdrechter een Kamerzetel

heeft veroverd, houdt hij een
slag om de arm. Juichen is er
(nog) niet bij. Op 26 maart om
19.00 uur neemt de gemeenteraad in een bijzondere vergadering afscheid van Klink. In diezelfde raadsvergadering wordt
ook z’n opvolger geïnstalleerd.
Klink wordt op 31 maart officieel Tweede Kamerlid.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

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

035 - 656 16 16
035 - 656 11 96
0294 - 25 12 03
0294 - 25 18 54
0900 -15 15
088 - 753 17 53

Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl)
088 - 130 96 00

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

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

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

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

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

0294 -25 35 19
035 - 6561074/06 - 22732136
0294 - 25 58 38
035 - 683 03 00

Maatschappelijk

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau)
035 - 692 63 50
Versa Welzijn
035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland
035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen
035 - 656 30 01
Sensoor
035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef
www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi
tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

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

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

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

WEE

035 - 656 18 66

035 - 656 00 66
0294 - 25 29 28
06 - 112 387 77
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RK WIJDEMEREN
St. Martinus
Zo. 28 maart: 9.30 uur:
J. Dresmé.
 OLV Hemelvaart
Do. 25 maart: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 28 maart: 9.30 uur:
W. Balk.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
0294 - 251315)
 H. Antonius
Za. 27 maart: 19.00 uur:
W. Balk.
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.


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.

PKN GEMEENTEN


Willibrordkerk
Geen opgave ontvangen
Vooraf melden verplicht, via:
scriba@kerkopdeberg.nl
info: www.kerkopdeberg.nl

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

 Hervormde

gemeente
‘s-Graveland
Zo. 28 maart: 10.00 uur:
Ds. W.T.V. Verhoeven.

Markt in Ankeveen
van 8.00-12.30 uur met: brood,
groenten, kaas, noten, siroop,
olijven en bloemen en koffie to go

 Hervormde

gemeente
Kortenhoef
Zo. 28 maart: 9.30 uur:
Ds. A. van Duinen.
Vooraf melden verplicht, via:
06 - 295 23 343 of
06 - 474 30 496

(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
Administratie / financiën
Karin Oxfoort: 06 461 565 53, ma, di, do en vr
Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd 1
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Afscheid Jan Klink
WEEKBLADWIJDEMEREN

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

WIJDEMEREN
Zowel de gemeente Wijdemeren als de plaatselijke
VVD laten weten dat ze
afscheid nemen van wethouder Jan Klink. Nu hij
een zetel heeft behaald in
de Tweede Kamer. De VVD
won 35 Kamerzetels en
Klink stond op plek 35.
Burgemeester Crys Larson:
“Jan heeft zich de afgelopen
drie jaar als wethouder in Wijdemeren toegewijd ingezet
voor de belangen van ondernemers, de lokale economie,
de implementatie van de Omgevingswet, de kwaliteit van
onderwijs en kinderopvang en

de gemeentelijke financiën.
We feliciteren hem van harte
met deze mooie stap naar de
landelijke politiek en hebben
er vertrouwen in dat hij ook
daar goede resultaten gaat
behalen.”
Bestuur en fractie van de
plaatselijke VVD- afdeling
zijn trots op hun wethouder,
schrijven voorzitter Kroese en
fractievoorzitter Sieta Vermeulen. Zij laten hem met spijt in
hun hart naar Den Haag vertrekken. Anderzijds heeft Wijdemeren met Jan Klink in de
Tweede Kamer iemand die de
belangen van Wijdemeren,
en onze regio Gooi en Vecht-

streek, onder de aandacht zal
brengen.
Afscheid en opvolging
Het afscheid van wethouder Jan Klink vindt plaats tijdens een bijzondere (digitale)
raadsvergadering op vrijdag
26 maart om 19.00 uur. De
VVD Wijdemeren presenteert
commissielid Jos Kea als z’n
opvolger. De nieuwe wethouder zal tijdens de genoemde
bijzondere raad geïnstalleerd
worden.

Jos Kea nieuwe VVD- wethouder
WIJDEMEREN
Bestuur en fractie van de
VVD Wijdemeren zijn verheugd te kunnen meedelen, dat zij de heer Jos Kea
uit Loosdrecht voordragen
als de nieuwe wethouder
voor de resterende raadsperiode tot maart 2022. Jos
is sinds juni 2020 commissielid voor de VVD Wijdemeren.
Jos volgt wethouder Jan Klink
op die op 31 maart benoemd
wordt tot lid van de Tweede
Kamer. Zijn portefeuille omvat
Financiën, Economische Zaken, Onderwijs en de Invoering van de Omgevingswet.
Jos is al vele jaren actief als
bestuurder en toezichthouder
in het technisch bedrijfsleven

in het binnen- en buitenland.
Jos heeft niet lang hoeven
na te denken of hij deze nieuwe rol wilde vervullen. Hij wil
graag zijn ervaring in het bedrijfsleven inzetten in het publieke domein. “Wijdemeren is
een prachtige gemeente waar
mensen goed kunnen wonen
en werken. Ik wil graag mijn
steentje bijdragen om onze
gemeente nog aantrekkelijker
te maken voor bewoners en
bedrijfsleven. Ik zie het als
een hele mooie uitdaging om
dit vanuit mijn achtergrond op
een kosteneffectieve wijze te
doen.”

Verslag Tweede Kamer- verkiezingen
Vanuit een ander perspectief
Door: Koen Blok

In aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer
ontving ik een uitnodiging van
de gemeente Wijdemeren of ik
mij weer wilde aanmelden om
zitting te nemen in een van de
stembureaus. Omdat mij dit
de vorige keer erg goed was
bevallen, heb ik direct positief
gereageerd. Enige weken voor
de verkiezingen ontving ik een
telefoontje van de gemeente. Ik was geselecteerd voor

het stembureau op 17 maart
en op het afgiftepunt in de Albert Heijn in Kortenhoef op 16
maart. Vanwege corona is er
ditmaal gekozen voor een andere opzet van het stemmen:
verspreid over meer dagen,
op meer punten dan voorheen
en ook op meer verschillende
manieren. Zo was het werken
met afgiftepunten bijvoorbeeld
iets totaal nieuws. En dat was
te merken ook!
Op dinsdag 16 maart begonnen mijn collega Eric en ik

om 9.00 uur naast de bloemen, met uitzicht op de kassa’s en de servicebalie. Een
geheel nieuwe ervaring, ook
dankzij de vriendelijkheid van
de caissières en het andere
AH- personeel. Af en toe gingen we naar boven om koffie
te halen, voor de lunch en de
toiletten. Bovendien hadden
we ruim de gelegenheid, alsof
wij heerlijk op een terras zaten, het winkelend publiek te
bekijken. En af en toe maakte
iemand gezellig een kort praa

tje. Daar hadden we dan ook
ruim de tijd voor, want heel
erg druk met het ontvangen
van de briefstemmers hadden
we het niet. Rond 13.30 uur
stond de teller op 1 en aan het
einde van onze dienst stopte
het bij 9 ingeleverde brieven.
We hoorden dat wij nog geluk
hadden, bij andere afgiftepunten werd zelfs geen enkele
briefstemmer ontvangen. Het
lijkt ons goed om te evalueren
waar het een mogelijk volgende keer beter moet, want van

9-17 uur met 2 personen voor
9 ingeleverde enveloppen is
wel een beetje erg veel van
het goede. Onze dank nogmaals voor de gastvrijheid en
de vriendelijkheid van Albert
Heijn personeel. Zonder jullie
was het ongetwijfeld een lange
en saaie dag geworden.
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Autobedrijf Jansen & Jansen

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Weekblad Wijdemeren

● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!
Woensdag  juli 

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556

info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl
Prijzen Spektakelloterij afhalen

Creativiteit voert de boventoon
Horecaondernemers slaan handen ineen

WEE
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Door: Patrick Schaap

WIJDEMEREN
In deze donkere tijden voor
menig horecaondernemer
hebben de horecaondernemers uit Ankeveen,
’s – Graveland en Kortenhoef de handen ineen geslagen. Rondom het Paasweekend op 21 en 28 maart
en op 11 en 18 april wordt
onder de titel ‘Een rondje
voor ons’ een wandel- en
fietsroute uitgezet langs
de eetgelegenheden om de
lokale ondernemer te steunen.
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Aanmelding burendag
2018 geopend

NEDERHORST DEN BERG- Niet alleen won Olivier van den Berg de eerste prijs in de Spektakellote-

rij van het Zomerspektakel, ook waren er nog 30 andere fraaie prijzen, beschikbaar gesteld door

welwillende sponsors. De prijzen van de loterij kunnen afgehaald worden bij de voorzitter van de

aannemersbedrijf

Stichting Nederhorst den Berg Actief, Jan van Wijk, Paulus Potterstraat 13, Nederhorst den Berg.
Lotnummer Prijs

HOETMER & VAN RIJN
onderhoud - verbouw
nieuwbouw - renovatie
0294-251254 035-6563680

003352

Omschrijving

Beschikbaar gesteld door

HOOFD Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Tandarts

Mondhygiënist

000595

1

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Restaurant Lekr

001238

2

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Brinkers Mode & Lingerie

001222

3

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000796

4

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

000660

5

Etentje voor 2 personen

Gasterij de Vechtoever

001255

6

1 Persoons zomerdekbed

Brinkers Mode & Lingerie

000105

7

Levensmiddelenpakket

Albert Heijn

000203

8

Verzorgingspakket

Albert Heijn

002254

9

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

000026

10

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Brinkers Mode & Lingerie

001693

11

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Boekhandel CW76 Kortenhoef

000777

12

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000371

13

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

000874

14

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Het Spieghelhuys

001016

15

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Body & Beauty ‘t Gooi

001453

16

Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen

De inschrijving voor de 13e
editie van Burendag is vorige
week geopend. Alle buurten
van Nederland kunnen hun
Burendagactiviteit aanmelden en een financiële bijdrage aanvragen via www.
burendag.nl. De dag wordt
ieder jaar georganiseerd
door Douwe Egberts en het
Oranje Fonds om buren
dichter bij elkaar te brengen.
Deze editie gaan de organisatoren zich extra inspannen
om buren bij elkaar te krijgen
in buurten waar dat niet vanzelfsprekend is. Burendag
valt dit jaar op 22 september.
In 2017 deden zo’n 1 miljoen
mensen mee aan duizenden
Endodontoloog
activiteiten in heel
het land.

Tandprotheticus

Restaurant Docks, Het Wapen

Tandarts
000875
17
Waardebon v. slagroomtaart Bakker Jeroen
Tandarts
Tandarts
Tandtechnieker
Tandarts
Kort nieuws
van Ankeveen, De Colonie, De
Tandarts
000876
18
Cadeaubon t.w.v. € 10,-Lydi Bloemsierkunst
Tandarts
Endodontoloog
Esthetisch
tandarts
Endodontoloog
Endodontoloog
Tandarts
001233
19
Cadeaubon t.w.v. € 10,-Endodontoloog
Lydi Bloemsierkunst
Endodontoloog
3D CAD/CAM kronen
Endodontoloog
Mondhygiënist
000951
20
Cadeaubon t.w.v. € 10,-Lydi Bloemsierkunst
Mondhygiënist
Mondhygiënist
Endodontoloog
Molen, ’t Swaentje, Café ZoMondhygiënist
Preventie
specialist
Mondhygiënist
Elke 1e woensdag
v.d. maand
002126
21
Cadeaubon t.w.v. € 10,-Lydi Bloemsierkunst
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandprotheticus
Tandprotheticus
Mondhygiënist
Implantoloog
Tandprotheticus
van 14-17 uur: Repaircafé
Wij001206
22
Cadeaubon t.w.v. € 10,-Lydi Bloemsierkunst
Tandprotheticus
Tandprotheticus
Tandtechnieker
merlust, Restaurant 1244, Bisdemeren. In de Brasserie van
001416 Tandarts
23
Cadeaubon t.w.v. € 10,-Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht
Tandtechnieker
Tandtechnieker
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Tandtechnieker
Veenstaete te K’hoef. Weg002127
24
Cadeaubon t.w.v. € 10,-Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht
Tandtechnieker
Esthetisch
tandarts Endodontoloog
Esthetisch
Esthetisch
tandarts
tandarts
Tandtechnieker
Esthetisch
tandarts
gooien? Mooi niet!
Zie: www.
001082
25
Cadeaubon t.w.v. € 10,-Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht
D r e n t3DhCAD/CAM
Esthetisch
tandarts
tro de Garde, Het Wapen van
Esthetisch
•kronen
Particulierekronen
verhuizingen
natuurlijkwijdemeren.nl
of
002338
26
Cadeaubon t.w.v. € 10,-Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht
Mondhygiënist
3D
CAD/CAM
3D CAD/CAM
kronen
Esthetisch tandarts
tandarts
3D
CAD/CAM
kronen
V E R H U I Z I N3D
G ECAD/CAM
N
kronen
• Senioren verhuizingen
bel: Marjolijn Bezemer: 06001173
27
Waardebon t.w.v. € 10,-Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)
3D
kronen
Preventie
specialist Tandprotheticus
Preventie
Preventie
specialist
specialist
3D CAD/CAM
CAD/CAM
kronen
Preventie
specialist
48545227.
000793
• Internationale
verhuizingen
28
Waardebon t.w.v. € 10,-Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)
 0294 - 25 12 00
Kortenhoef en De Drie Dorpen
Preventie specialist
000138
29
Waardebon
€ 10,-Bakkerij ‘t Stoepje
(op hetwat
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Routes

1 op de 3 vrouwen
krijgt dementie
stopdementie.nu

eroen

www.bakkerjeroen.nl

Brioche
de Pâques

nu voor

€ 3,95

Er zijn twee routes: eentje
langs Ankeveen en een door
Kortenhoef en ‘s – Graveland. Beide routes zijn ongeveer 7 kilometer lang.Voor de
meer getrainde buitenactivist
is een route van 18 kilometer
beschikbaar. De routes van
Ankeveen, en van Kortenhoef
en ‘s- Graveland worden aan
elkaar gekoppeld. Deelname

Foto: Janice en Carlos van Het Wapen van Kortenhoef

aan de 7 kilometerroute kost
€33,50 en de 18 kilometerroute kost €63,50. Daarbij steunt u
de zo noodlijdende horeca. Bij
deelname krijgt u voor zowel
de fietsers als de wandelaars
een boekje met informatie over
de deelnemende horeca en de
sponsoren.
Stempelkaarten
zijn ook aanwezig om langs de
eerdergenoemde zaken af te
stempelen.
Drie dorpen
Bij de initiatiefnemers horen
Carlos en Janice van Het Wapen van Kortenhoef. “Het idee
is gekomen doordat Janice
had gehoord dat in Bussum
ook een wandeltocht werd gehouden langs cafés waarbij de
mensen onderweg een hapje
en een drankje konden halen.
Waarbij wij een balletje opge-

Vrolĳk Pasen
Witte bollen

Paasstol klein

per 6 verpakt

2e zak

GRATIS

van € 6,30
nu voor

€ 4,95

Advocaat
tompouce

nu voor

€ 1,95

Geldig van donderdag 11 t/m zondag 28 maart.
Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef | De Meent - 1218 CB Hilversum | Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum | Markt van Ankeveen

gooid hebben omdat concept
ook in de drie dorpen (Ankeveen, Kortenhoef en ‘s- Graveland) te organiseren.” Aldus
Carlos. “In mindere tijden zie
je dat er ook iets moois kan
ontstaan. In goede tijden zijn
ondernemers vaak op hun zelf
gericht. Ze zien een andere
horecagelegenheid als concurrent, nu kunnen we door dit
initiatief goed samenwerken”.
De verplichte sluiting valt hen
uiteraard zwaar. “Sinds oktober moesten wij op last van
de overheid weer dicht. Je zit
een half jaar vaak binnen. Ik
spreek ook namens de rest,
je zit in een tunnel en je ziet
geen licht aan het einde. Op
deze manier is het leuk om
weer met mensen in contact
te komen. Het sociale contact
met mensen, dat was voor ons
de reden om een eigen kroeg
te beginnen”.
Stempelkaart
De laatste dag,18 april, wordt
onder de mensen die beide
routes gelopen hebben tijdens de vier dagen een aantal
mooie prijzen verloot. Wanneer je een volle stempelkaart
hebt, kun je de kaart inleveren
bij de eindpunten: Het Wapen
van Kortenhoef of bij Het Wapen van Ankeveen. Alle volle
stempelkaarten worden bij elkaar gelegd en wordt er een
kaart uitgeloot. De winnaar
wint een tegoedbon van alle
deelnemende zaken. Bent u
enthousiast geraakt, dan kunt
u meedoen door te reserveren. Kijk voor meer informatie
op www.rondjevoorons.nl
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Wijdemeren

informeren
WEEKBLADWIJDEMEREN

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

Agenda’s commissievergaderingen maart/april
Commissie Maatschappelijke en
Sociale Zaken

Commissie Ruimte en Economie

Gecombineerde commissie Bestuur en
Middelen/Ruimte en Economie

Datum: 31 maart 2021
Aanvang: 20.00 uur

Datum: 30 maart 2021
Aanvang: 20.00 uur

Datum: 1 april 2021
Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten*
Voorgestelde hamerstukken (niet ter bespreking)

Vaste agendapunten*
Voorgestelde hamerstukken

1. Vaststelling bestemmingsplan Partiële herziening

Geen

Eilandseweg 14b te Nederhorst den Berg

Bespreekpunten

Bespreekstukken

1. Aanpak IKC Talent Primair

2. Vaststelling bestemmingsplan partiële herziening

2. Evaluatie en vernieuwen Accommodatieregeling

Vaste agendapunten*
Voorgestelde hamerstukken (niet ter bespreking)
1. Wnra en Griffie
2. Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Bespreekstukken

Oud-Loosdrechtsedijk 242-244

3. Beheer- en exploitatiemodel gemeentelijke binnenspor-

3. Casco plan van aanpak POV

taccommodaties

4. Participatienota 2021

3. Behandelverzoek CDA inzake MER-procedure
vaarverbinding Hilversums Kanaal -Loosdrechtse Plassen

Overig

5. Verkoop Dennenlaan

4. Kaders toekomstige huisvesting gemeentehuis Wijdemeren

4. Vragenhalfuur

Overig

5. Behandelverzoek De Lokale Partij over 2021-WB-11:

5. Sluiting

6. Vragenhalfuur

Zuidsingel Fase 8

7. Sluiting

6. Behandelverzoek van PvdA/GroenLinks en D66 over
2021-RI-07: Duurzame herinrichting Lindeplein

Overig
7. Vragenhalfuur
8. Sluiting

De commissievergaderingen worden digitaal uitgezonden en kunt u volgen via: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.
Wilt u inspreken op een agendapunt of over een andere onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan uiterlijk op de dag van de commissievergadering voor 12.00 uur
aan bij griffier@wijdemeren.nl of bel met 14 035. U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het inspreken.
*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

Meester Kremerschool stemt……
NEDERHORST DEN BERG
In de afgelopen weken is
er in de bovenbouw van
de Mr. Kremerschool aandacht besteed aan de verkiezingen.
De verkiezingen, die laten zien
hoe iedereen mag kiezen binnen onze democratie. En om
deze democratie te vieren is
het initiatief gekomen om de
kinderen te trakteren op een
mini-muffin. We zijn daarbij gesponsord door het Wijdemerenfonds. Bakkerij “de 7 Heerlijkheden” heeft de mini-muffin
geleverd.
De kinderen van groep 6, 7 en
8 hebben een aantal opmerkingen op papier gezet. Vanuit
groep 6 de volgende quotes:
– Jammer dat ik nog niet mag
stemmen; – Ik ga later zeker
stemmen; – Ik weet nu al op
welke partij ik ga stemmen; –
Fijn dat er verkiezingen zijn.
Lente (groep 7): “Deze week
stond in het teken van de
verkiezingen. We hebben het
gehad over de verschillende

partijen en waar ze voor staan.
We hebben het ook gehad
over verschillende stellingen.
Daarover gingen we in 4-tallen
debatteren: 2 voor en 2 tegen.
Het was leerzaam en leuk. We
hebben ook de kinderstemwijzer ingevuld en besproken.
Ook hebben we het kinderdebat van het Jeugdjournaal gevolgd. Het was interessant.”
Amelie (groep 7): “Je hebt
verschillende soorten partijen,
bijvoorbeeld PVV, D66, SP. Ze
debatteren over verschillende
dingen zoals klimaat, dieren,
vrijheid en onderwijs. De partijen hebben op het Jeugdjournaal gedebatteerd. Op 17
maart kun je op je favoriete
partij stemmen. De partij, die
wint, levert de minister-president.”
Janna (groep 7): “Wij hebben
een paar lessen gehad over
de verkiezingen. Op 17 maart
mogen we gaan stemmen; de
partij met de meeste stemmen
mag dan beslissingen gaan
nemen. Wij hebben geleerd
dat iedereen een andere me-

ning kan hebben; dus wordt
niet boos als iemand anders
een andere mening heeft”.
Willem (groep 8): “Iedereen
mag zijn eigen mening hebben, maar je moet het wel op
een nette manier zeggen.”;
Marit (groep 8): “Eerst snapte ik het niet zo goed, hoe de
regering werkt met kiezen,
stemmen en dat soort dingen.
Ook het land, de provincie en

de gemeente hoe dat bestuurd
wordt. Nu begrijp ik het wel en
weet ik ook waarom we gaan
stemmen.”
Groep 8 heeft ook zelf ook gestemd naar aanleiding van wat
er uit de Kinderkieswijzer gekomen is. Bij ons was de PvdA
de grote winnaar met 51% van
de stemmen. Wij verwachten
alleen niet dat dit ook landelijk
zo zal zijn.

Foto:
Mmmm, verkiezingsmuffins

Via Blink hebben we begrepen dat ook landelijk bij deze
kinderverkiezingen de PvdA
als grote winnaar uit de bus is
gekomen. https://blinkwereld.
nl/nieuws/pvda-wint-blink-kinderverkiezingen/
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Palmpasen

Broodhaantje
€ 1,00
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Een Vrolijke Paasgroet doet goed...
Kasteel-Museum Sypesteyn organiseert -in samenwerking met
Fratz en Twwo Kinderfeestjes in Kortenhoef- ook dit jaar weer
een paasactie voor de bewoners van Inovum: verpleeghuis de
Beukenhof in Loosdrecht, Gooiers Erf in Hilversum en
Veenstaete in Kortenhoef.
Wij vragen de kinderen en de scholen om mee te doen door
het maken van een vrolijke gekleurde paastekening of kaart.
Een leuk paasverhaaltje schrijven mag natuurlijk ook.
De tekeningen kunnen op woensdag 31 maart a.s. tussen
14.00 - 16.00 uur worden ingeleverd bij de blauwe hekken van
het kasteel, waar vrijwilligers klaar staan om alles in ontvangst
te nemen.
Wij verheugen ons op jullie mooie tekeningen, zodat wij veel
bewoners blij kunnen maken.
Want een vrolijke paasgroet doet goed, speciaal in deze tijd!
Kasteel- Museum Sypesteyn

Geen collecte en geen
Ouderentocht
KORTENHOEF
Het bestuur van de traditionele Ouderentocht Kortenhoef
maakt bekend dat de jaarlijkse huis- aan- huiscollecte
door corona-omstandigheden
helaas niet door kan gaan.

Mede als gevolg daarvan kan
het uitje voor 2021 ook geen
doorgang vinden. Ze kijken
optimistisch uit naar 2022.

Rondje Wijdemeren

WEE

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? VOOR AN
NIEUWS
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

Deze week was Ben bij Peter van Bennekom.

Doener te Ankeveen
ANKEVEEN
Toen ik pakweg veertig,
vijftig jaar geleden voor
het eerst van Amersfoort
naar Ankeveen reed om er
op de plassen te schaatsen
en verrast werd door dit
unieke schaatslandschap
op amper 30 kilometer van
mijn huis, moet de jonge
Peter van Bennekom (foto)
mij op het ijs met grote halen hebben gepasseerd.
Hij had zich in de gewestelijke selectie geschaatst en
reed met schaatsvrienden,
waaronder Ab Krook, wedstrijden in schaatstempels
van onder meer Noorwegen, Polen en Berlijn.
“Ja, dat was een fantastische
tijd. Dus dat ik vele jaren later,
in 2012, voorzitter werd van
de Ankeveense IJsclub – de
club is 134 jaar oud – is inderdaad niet toevallig. Schaatsen
hoort bij mij. Na mijn pensionering ging ik met veel plezier als voorzitter de kar van
de IJsclub trekken, met nog
twaalf andere bestuursleden,
allemaal mensen met verschillende disciplines. Een bestuur
van aanpakkers. Want ook
als de winter het laat afweten,
moet er veel gebeuren aan
onderhoud. Als het ijs er dan
ineens is, zoals enkele weken
geleden, moeten we er klaar
voor zijn. Dat waren we dan
ook. We hebben bovendien
ook een nationale reputatie in
ere te houden. “

ZELFS DE CARRIÈRE
VAN PETER HEEFT
NOG EEN LINK MET
HET SCHAATSEN.
“Ik maakte in die schaatsperiode vaak foto’s en kreeg
er steeds meer lol in, zeker
toen mijn foto’s in bladen terecht kwamen. Ik ging naar
de fotovakschool en werd na
afronding van deze opleiding
medewerker bij Sturkenboom
in Hilversum. Ik had het geluk
dat ik die zaak op een zeker

moment kon overnemen. Na
25 jaar ben ik met de zaak gestopt. Net op tijd, want dit type
winkels – fotografie, electronica – heeft intussen het loodje
moeten leggen tegen de concurrentie van internet en grote
spelers als Media Markt.
Peter is een geboren Ankevener, woonde ook een tijd in
Kortenhoef, maar keerde weer
terug naar zijn geboorteplaats.
Als ik hem vraag Ankeveen te
karakteriseren, komt er een
one-liner. ‘Een zelfredzame
gemeenschap.’ Peter legt het
uit, met veel liefde voor zijn
dorp.
‘Het wemelt er van de vrijwilligers. En ze staan bij nacht en
ontij klaar. Bij de sportverenigingen, de IJsclub, de markt
van Bruisend Ankeveen, de
Dillewijn, noem maar op. Dat
is echt heel bijzonder aan ons
dorp’.
De Dillewijn is het resultaat
van een zeer geslaagde verbouwing van de voormalige,
protestantse kerk. Dat een
dorp met 1500 inwoners over
een theaterzaal met 100 stoelen beschikt is uniek. Lange tijd
heb ik gedacht dat West-Terschelling (2500 inwoners) in

de wereld van de dorpen de
kroon spande, met het theater (West End) waar met een
beetje duwen en trekken 47
mensen kunnen zitten. Peter
van Bennekom was een periode voorzitter en beheerder
van de Dillewijn. Beheerder is
hij nog steeds.
“Behalve de voorstellingen zijn
er bij ons feesten, vergaderingen, trouwerijen en rouwbijeenkomsten. Ik zorg dat alles
klaar staat en geregeld is. Ik
ben geen vergadertype. Ik
houd me liever bezig met de
praktische zaken. En geniet
ook af en toe van de voorstellingen, zoals die van pianist/
componist Michiel Borstlap.”
Het is nauwelijks toevallig dat
de Dillewijn en de IJsclub kort
geleden nog hebben samengewerkt. “De Dillewijn kon in
september 2020 geen theater
programmeren vanwege corona. Ze hebben toen op het IJsclubterrein, aan het water, een
concert georganiseerd waarin
klassieke tenoren, begeleid
door een pianist, Amsterdamse liedjes zongen van Johnny
Jordaan en Willie Alberti. Geweldig was dat.”
Dubbele punten voor Peter
van Bennekom.
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Het vaccinatieperspectief
WEEKBLADWIJDEMEREN
Door: Jaap van Waveren

mensen die ook door de huis-

| NEDERHORST
NIEUWS VOOR ANKEVEEN | ‘S-GRAVELAND | KORTENHOEF
DEN BERG | DEvoor
NIEUWSSTER
arts worden
opgeroepen
In samenwerking met

WIJDEMEREN
Perspectief bieden is van
groot belang, wordt ons
door de verantwoordelijke bewindslieden in Den
Haag al maandenlang, bijna
dagelijks, voorgehouden.
Dan rijst de vraag hoe het
zit met het perspectief op
vaccinatie. Via de media
kan worden opgemaakt dat
bijna 2 miljoen mensen zijn
gevaccineerd, onder wie de
Van Rossems in deze wereld die leven met het motto
‘ikke en de rest.........’.
Navraag bij de lokale huisartsen levert wellicht een verrassend beeld op. De huisartsen
vaccineren personen onder
de 65 met onderliggende aandoeningen. Dit gebeurt met het
AstraZeneca-vaccin. Helaas is
men nu genoodzaakt hiermee
te stoppen. Voor bijvoorbeeld
de groep ouder dan 70 worden
andere vaccins gebruikt. In de
groep van 70/75 zitten veel

een griepprik. Veel mensen
denken dus voor het vaccin ook
een oproep van de huisarts te
krijgen. Dit blijkt echter niet het
geval te zijn en de huisartsen
verwijzen voor meer informatie
hierover naar het RIVM. Als je
het RIVM belt met de mededeling dat je een informatief stukje
wil schrijven in een lokale krant
wordt het gesprek onmiddellijk
afgekapt en verbindt men je
door naar de persvoorlichting.
Vervolgens hoor je een bandje
met de mededeling dat de afdeling persvoorlichting de komende dagen niet bereikbaar is.
Dan maar gebeld als privépersoon en nu wordt de informatie
wel verstrekt. Om bijvoorbeeld
de voornoemde groep uit te nodigen voor vaccinatie wordt uitgegaan van de gegevens van
de burgerlijke stand van een
gemeente. Of men dan ook
rekening houdt met mensen in
deze groep met onderliggende
aandoeningen wordt niet geheel duidelijk. Men verwacht

kennelijk dat de huisartsen hen
van deze informatie voorzien.
Zo op het oog, ook al vanwege de drukte bij de praktijken,
moeilijk te realiseren. De laatste informatie vanuit het RIVM
geeft aan men nu de 75/80
jarigen oproept en dat groep
70/75 na de Pasen een oproep
krijgt, doch ze wijzen erop dat
het gaat om een grote groep en
men niet moet verwachten binnen de eerste weken een uitnodiging te krijgen. Waar men gevaccineerd gaat worden, zal in
de uitnodiging vermeld worden.
Natuurlijks is het tijdstip afhankelijk van de beschikbaarheid
van vaccins. Over de groepen
jonger dan 70 is nog weinig bekend. Ook niet welke vaccin zal
worden geprikt. Burgers gaan
naar de huisarts als het gaat
om hun gezondheid. Het is dus
belangrijk dat huisartsen over
goede informatie beschikken.
Zoals het nu gaat heeft het de
schijn dat qua informatieverstrekking de overheid, zeker
met dit virus, hen enigszins in
de kou laat staan.

Eerste plaats voor Freek en Lieke

WIJDEMEREN
Twee weken geleden heeft
van de jeugd van Schaatsen
hardrijdersvereniging
De 5 Dorpen de landelijke
KNSB schaatsproeven afgelegd.

lesloot waren de snelsten van
de vereniging en mochten de
felbegeerde bekers van de
snelste jongen en het snelste
meisje van het schaatsseizoen
2020/2021 in ontvangst nemen.

Alle leden reden een slalom- en
een start-rem-proef waar de tijd
van opgemeten werd. Afgelopen zaterdag kregen de kinderen hun diploma met daarop
het behaalde schaatsniveau.
Freek Valkonet en Lieke Ga-

Met het uitreiken van de
schaatsdiploma’s en de bekers
zit het schaatsseizoen van de
jeugd er helaas al weer op.
Vanaf half april zal de skeelertraining op de baan in Baambrugge weer van start gaan en

in augustus de bostraining voor
de jeugd.
De koude winterweek van februari zorgde al voor een flink
aantal nieuwe leden voor het
komende seizoen, maar er is
nog voldoende plek voor meer
enthousiaste kinderen in de
leeftijd van 6 t/m 12 jaar die
graag willen leren schaatsen.
Meer informatie is te verkrijgen door een mailtje te sturen
naar:
jeugdcommissie@de5dorpen.nl.

Natuurmomenten
van de boswachter
Tamara Overbeek

Boswachters Tamara Overbeek en Olga Ekelenkamp van
Natuurmonumenten schrijven elke 2 weken over hun belevenissen
in de Vechtplassen. Vandaag opent Tamara.

De kraamkamer van
Moeder Natuur
Pas geleden was ik heerlijk
aan de wandel in de Vechtplassen met mijn collega Olga.
We liepen het rondje ‘Oppad –
Kromme Rade’ in Kortenhoef.
Een welkome afwisseling van
ons bureauwerk thuis achter
de pc. Onderweg genoten we
van de beginselen van het
jaarlijks terugkerende wonder
der natuur. De tijd waarin mannetjes vogels luidkeels zingen
om een vrouwtje te bekoren,
vogels die af en aanvliegen
met takjes en veertjes in hun
snavel en bloemknopjes die
op het punt staan om open te
barsten. De tijd waarin aan alle
kanten hard wordt gewerkt om
de kraamkamer van Moeder
Natuur gereed te maken voor
de komst van het kroost.
Het is altijd leuk om onderweg een praatje te maken
met voorbijgangers. Zo kwamen we op het Oppad een
vrouw tegen met een loslopende hond. Ik vroeg haar
of ze wist dat haar hond hier
aan de lijn moet. Ja, dat wist
ze wel, maar haar hond had
toch echt even behoefte om
lekker uit te razen en bovendien doet hij toch ‘geen vlieg
kwaad’. Deze vrouw had geen
idee, zoals zoveel mensen,
wat haar hond kan aanrichten
als hij even de bosjes in duikt.
Juist in het broedseizoen. Dan
zitten jonge rietzangertjes in
een gekunsteld nestje hangend tussen de rietstengels;
pasgeboren reekalfjes liggen
stilletjes in het hoge gras te

wachten tot hun moeder terug
komt; wezels liggen met hun
kale jongen te slapen in hun
holletje. En dan kan een ontmoeting met een speelse hond
funest zijn. Voor de hond is het
een spel, maar voor de wilde
dieren kan het hun einde betekenen.
Net als ouders van pasgeboren baby’s willen jonge dierengezinnen vooral rust. De
jonge ouders kunnen dan al
hun energie stoppen in het
grootbrengen van de kleintjes.
Vooral in deze coronatijd lijkt
dat een extra uitdaging te worden. Mensen zijn massaal op
zoek naar ontspanning en rust
in de natuur en daarom is het
nu extra belangrijk om je aan
de huisregels te houden: blijf
op de paden, laat geen afval
achter en hou je hond aan de
lijn.
Nadat Olga en ik dit aan de
vrouw met de hond hadden
uitgelegd, begreep ze ons
punt. We verwezen haar naar
onze verschillende hondenlosloopgebieden in de Vechtplassen. Deze liggen op plaatsen
waar honden niet veel kwaad
kunnen, maar wel even lekker
hun gang kunnen gaan. Op de
pagina www.natuurmonumenten.nl/wandelen-met-de-hond
staat hier meer info over. Dus
geniet van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren
en planten met respect.
Foto: Rietzanger (Wiel Arets)
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Diversiteit onder stemmers
Veel thema’s, veel meningen
Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Woensdag 17 maart was
het verkiezingsdag. Weekblad Wijdemeren polste
die dag bij het stembureau
in de kantine van voetbalvereniging Nederhorst aan
welke thema’s mensen de
meeste waarde hechtten en
op wie ze stemden.
• Eric (58 jaar): de totale onbetrouwbaarheid van de overheid. We hebben de toeslagenaffaire gehad maar dat is
het bovenste uit de beerput
die open gaat. Omdat de PVV
wordt uitgesloten heb ik SP
gestemd in de hoop dat Nederland eerlijker wordt.
• Thomas (38): meer bouwen
en groener leven. Binnenstedelijk moet het bouwen opgepakt worden. Daar zijn kansen
zat. Verder hoop ik dat het

nieuwe kabinet aan de eisen
van het klimaatakkoord van
Parijs gaat voldoen.
• Bert (64): de huidige financiële problemen. Ik hoop dat de
ondernemers beter gesteund
gaan worden.
• Elsje (73): het opkomen voor
de zwakkeren in de maatschappij, dus PvdA. Ik vind
Rutte een hele aardige vent
maar je moet niet op de persoon stemmen en ik vind Ploumen ook heel lief.
• Jan (74): sociale huurwoningen en de manier waarop het
herstel van Nederland wordt
aangepakt. Dat mag (financieel, red.) best vandaan komen
bij degenen die er op verdiend
hebben en de vermogende
mensen. Ik hoop op een coalitie van VVD, PvdA en D66.
• Leon (boven de 50): dat we
wat breder om ons kijken. Je
ziet dat we bijvoorbeeld een
pandemie niet alleen kunnen

aanpakken, dus heb ik voor
het eerst op een Europese partij gestemd: Volt.
• Karin (64): eigenlijk ben ik de
huidige regering een beetje
zat. Bijvoorbeeld met de (sociale) woningbouw en daarom
heb ik een beetje progressief
gestemd.
• Joke (58): meer doortastendheid en rechtvaardigheid.
Als er ergens oorlog is, vind
ik het prima dat hier mensen
komen maar ze moeten terug
als ze hier niks te zoeken hebben. Blijven ze hier wonen dan
moeten ze goed worden begeleid. Ook de zorg, politie en de
scholen zijn natuurlijk belangrijk. Ik heb rechts gestemd, niet
te heftig maar gewoon rechts.
• John (50): milieu en toekomst
en daarom de Partij van de
Dieren. Ook dat ze die mondkapjes niet verplicht willen stellen. Die dingen liggen ook nog
eens overal als je bijvoorbeeld

WEE

een rondje plas doet.
• Anoniem (43): de zorg. We
zien nu hoe we daarin tekort
zijn geschoten. Zodoende heb
ik PVV gestemd.
• Bart (22): bewustwording van
de belangen van de landbouw
voor Nederland. Veel vrienden
werken in die sector en het
wordt hun niet makkelijk(er)
gemaakt. We kopen voedsel
goedkoper bij het buitenland in,
om ons eigen voedsel duurder
te exporteren. Dat is vreemd,
vandaar de Boeren Burger Beweging.
• Cees (59): huizenbouw zonder dat het ten koste van al het
land gaat. Ik probeer een klein
beetje tegen te houden dat ze
alles vol bouwen ten koste van
de boeren en heb in het midden gestemd.
• Brigitte (48): Ik vind dat je
blij moet zijn dat je mag stemmen en ik doe dat altijd op een
vrouw. Mijn stem gaat al langer

NIEUWS
VOOR AN
naar D66. Zij spannen
zich
goed in voor onderwijs, de zorg
en milieu en ze zitten een beetje in het midden.
• André (60): onvrede omtrent
corona. Ondernemers worden
aan het lijntje gehouden en
onvoldoende gecompenseerd.
Het ene faillissement na het
andere nu, hè. Ik heb rechts
gestemd.
• Sebastiaan (42): Ik heb de
kieswijzer ingevuld en daar
kwam VVD uit. Ik vind ook
dat ze het op zich goed doen.
Goed programma.
• Mathijs (29): Klimaat, daar
moet veel bewuster naar gekeken worden. De afgelopen
jaren is dat minder gebeurd.
Heel erg links ben ik niet en
D66 is centrum progressief.
Dat vind ik belangrijk.

toekomst belangrijk en dus heb
ik goed gelet op de klimaatplannen.” Voor Joep was er
een die eruit sprong, dat was
Sigrid Kaag van D66.

vooral gelet op onderwijs en
zorg, dat zijn zaken die voorgaan.” Welke partij haar daarbij
het beste voorkomt, wil ze niet
zeggen. Ze beroept zich op het
stemgeheim.

Tocht langs zes stembureaus
Door: Herman Stuijver
K’HOEF, LOOSDRECHT
Op Verkiezingsdag, 17
maart, maakte ik een tocht
langs zes stembureaus,
drie in Loosdrecht en drie
in Kortenhoef, om de stemming te peilen. Het leverde
korte en boeiende gesprekjes met kiezers nadat ze het
anderhalf meter biljet in de
bus hadden gedeponeerd.
We beginnen met een compliment. Uit alle contacten kwam
naar voren dat iedereen het
stembureau goed georganiseerd vond: duidelijke looproutes, aandacht voor de hygiëne,
prettige ontvangst en voldoende uitleg.
Bij de Bibliotheek aan de Tjalk
vertelt Henk Iesberts dat hij
twijfelde tussen twee partijen.
Hij heeft veel debatten gevolgd, maar het was ‘teveel elkaar afkraken’. Voor hem is het
belangrijkste dat een partij een
toekomst biedt ‘waarin je veilig
gelukkig kunt worden’. Uiteindelijk koos hij voor de PVV.
Wim Steman is trots op z’n
partijgenoot Jan Klink die een
Tweede Kamerzetel zal bezetten. Hij stemt altijd VVD omdat

het ‘een partij is die opkomt
voor de hele samenleving’.
Steman waarschuwt voor een
te grote versplintering. Voor
Arnoud Frijlink zijn Europa en
woningbouw belangrijke items.
“En natuurlijk de gevolgen van
de toeslagenaffaire.” Hij heeft
de Stemwijzer doorgeworsteld
en een deel van de debatten
gevolgd. Alles overwegend
kruiste hij D66 aan met z’n
rode potlood.

weg, waarbij onderwijs en zorg
zijn grote aandacht hadden.
Het werd dus CDA.
Bij de Catamaran gaf Varna
Vos haar stem aan een laag
geplaatste vrouw op de VVDlijst. “Die ken ik en zij staat voor
stabiliteit, transparantie en
eerlijkheid. Dat zijn belangrijke
waarden in de politiek.”

Bij De Emtinckhof vertelt Maarten Karsemeijer dat hij weinig
heeft geleerd van de debatten,
‘alleen maar afzeiken’. Er zijn
geen specifieke onderwerpen
die er bij hem uitspringen. “Verantwoordelijkheid nemen, daar
draait het om”, daarom heeft
hij een voorkeurstem gegeven
aan een vrouw op de VVD-lijst.
“Nee, ik heb niet getwijfeld”,
zegt Mirjam van Breukelen, “ik
stem altijd op dezelfde partij. Ik
ben gewoon verliefd op Mark
Rutte.” Volgens mevrouw Van
Breukelen is betrouwbaarheid
het sleutelwoord.

Een jongeman die liever anoniem blijft, stemde voor de
tweede keer. “Tot ik hier parkeerde heb ik getwijfeld.” Hij
vertelt dat hij veel op de voet
heeft gevolgd. “Het is altijd een
afweging tussen blunders en
sterke punten. Goed luisteren
vind ik belangrijk.” Na een interne tweestrijd werd het toch
D66.
Meneer Klink, geen familie van
Jan Klink, heeft een duidelijke
anti-Europa mening. “Nee, niet
tegen de vrijhandel, wel tegen
de ongebreidelde macht van
Brussel.” Na enig wikken en
wegen is JA21 de partij die het
beste bij deze opinie past.

Meneer Napjes stemt altijd op
dezelfde partij. Nu twijfelde hij
sterk, omdat hij zijn partij ‘minder goed’ vond. De Kieswijzer
en de debatten hielpen hem op

Kortenhoef
Joep Timmermans stemt voor
de eerste keer. We zijn bij de
Blinker in Kortenhoef. “Zeker
heb ik getwijfeld. Voor mij is de

“Zoals hij het coronavraagstuk
leidt als premier vind ik geweldig”, zegt mevrouw Butselaar.
Volgens haar is premier Rutte
een kundig leider die altijd beleefd en vrolijk blijft. Die wil ze
wel haar vertrouwen geven.
Ook Aswin Vermeire kiest altijd VVD, als een soort traditie.
“Een sterke economie vind ik
belangrijk.” Waaraan hij toevoegt dat hij maatregelen voor
een duurzame samenleving
wel ‘in proportie wil zien’. “Oh
ja, ik ben een beetje tegen Europa.”
In sporthal De Fuik zijn twee
stembureaus gevestigd, ver
uit elkaar. Voor Jantien Kemphorst springen de landbouw
en woningbouw eruit als belangrijkste thema’s en waarop
ze haar stemgedrag heeft afgestemd, zonder twijfels. “Dat
was dus SP.”
Ingrid van Rennes heeft zich
voornamelijk laten informeren
door de Stemwijzer. “Ik heb

Maud Hartig twijfelde bij haar
eerste stembusgang erg tussen PvdA en D66. “Ik heb veel
online gekeken en vergeleken.
Klimaat en onderwijs hadden
mijn bijzondere belangstelling.”
Haar twijfel zette ze om in een
stevig rood vakje op de PvdA-lijst.
Het stembureau ‘t Achterom
achter de St.-Antoniuskerk weten maar weinigen te vinden,
althans op de vroege woensdagochtend. Het zijn lange
pauzes voor stembushoofd
Saskia Luijer en haar team.
“Ah, daar komt een kiezer”,
roept ze enthousiast. Het is
Jaap Smit. Die altijd gaat stemmen. “Dat beschouw ik als een
democratische plicht.” Getwijfeld heeft meneer Smit niet.
“Ik wissel weleens. Deze keer
vond ik het belangrijk dat we
met z’n allen onze economie
weer sterker maken.” En wie
dat standpunt het beste vertegenwoordigt, wil hij niet zeggen. “Nee, dat is mijn geheim.”
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Vele vrijwilligers bij de verkiezingen

WEEKBLADWIJDEMEREN

Goede voorbereiding
Zelf mocht ik twee keer in Kor|
|
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
DEN BERG
tenhoef| NEDERHORST
als voorzitter
aan
de
WIJDEMEREN
slag. Maandag 15 maart in
Vorige week waren in NeCultureel Centrum De Blinker
derland zo’n 70.000 vrijwilen woensdag de 17e in paligers actief voor de Tweerochiezaal ’t Achterom. Elke
de
Kamerverkiezingen.
keer met een team van vier
Door de coronamaatregestembureauleden. Allen heblen waren er extra mensen
ben we voorafgaand aan de
nodig om de verkiezingen
verkiezingsdagen een online
goed en veilig te laten vertraining gevolgd. We zijn dus
lopen. Ook in Wijdemeren
goed voorbereid op de werkzetten veel inwoners zich
zaamheden en op mogelijke
in als voorzitter, stembusituaties die we tegen kunnen
reaulid, teller of medewerkomen. De stembureaus zijn
ker afgiftepunt briefstemdoor de gemeente al volledig
men.
coronaproof ingericht. Met dui“Het lijkt wel een ANWB-we- delijk aangegeven looproutes
genkaart, maakt het uit hoe ik en wachtvakken, een instruchem opvouw?” Veel stemmers tie bij de ingang, spatscherworstelen in het kleine stem- men bij de tafels, volop deshokje met het grote stemfor- infectiemateriaal en natuurlijk
mulier. Gelukkig heeft de wijze een voorraad van de verplichvan opvouwen geen invloed te mondneusmaskers. Het
op de stemming. Elke stem enige wat wij ’s morgens vroeg
telt. Ook al is deze soms met nog hoeven te doen, is het in
enige moeite in de stembus de grond steken van de grote
geduwd. Af en toe wordt de verkiezingenvlag. Het stembuinhoud van de bus met een reau kan open, nu is het wachsmalle plank aangestampt, ten op de kiezers.
zodat er meer ruimte ontstaat.
Tja, zo basaal kan je rol als
Strak teamwork
stembureaulid zijn.
Binnen het team zijn de taken
Door: Saskia Luijer

In samenwerking met

onderling verdeeld. In verband
met corona staat een van ons
bij de ingang om de bezoekers
te attenderen op de maatregelen. Bij het eerste loket vindt
de controle van stempas en
identiteitsbewijs plaats, daarna volgt de check in het register ongeldige stempassen en
als er geen bijzonderheden
zijn wordt het stemformulier
overhandigd. Dit keer met een
gratis rood potloodje. Dat levert bij veel stemmers enthousiaste reacties op. “Dat is leuk,
die ga ik bewaren” klinkt het
veelal. Wat wel moet worden
afgegeven, is het stemformulier. Daarop ziet ons laatste
teamlid toe. De meeste mensen doorlopen de procedure
zonder problemen. Wel weigeren we tot twee keer toe een
inwoner uit Hilversum. Stemmen kan immers alleen in je
eigen gemeente, tenzij je de
stempas hebt laten omzetten
in een kiezerspas. Een 18-jarige vraagt nog wat hulp voordat
ze het formulier invult: “moet ik
alleen de persoon invullen of
ook nog de partij?”
Gezellige sfeer
Het is fris in het stemlokaal,

Verkiezingsuitslagen Wijdemeren

met een open in- en uitgang,
maar de sfeer lijdt er gelukkig
niet onder. We hebben het gezellig samen en worden goed
verzorgd met catering van het
Wapen van Ankeveen. Ook
verrast burgemeester Crys
Larson ons met een kort bezoek en een zakje paaseieren.
Het eerste paasei delen we uit
aan de honderdste stemmer
op ons bureau. Rond twee uur
worden we afgelost door de
middagploeg. Op maandag zit
het werk er dan op. Want de
stemmen van die dag worden
woensdag op het gemeentehuis geteld. De stemmen die
woensdag zijn uitgebracht,
tellen we wel zelf op het stembureau. Dat gebeurt ’s avonds,
direct naar de sluiting.
Tellen en checken
De grote stemformulieren zijn
niet alleen lastig bij het invullen, maar ook bij het tellen.
Er is veel ruimte nodig om ze
allemaal uit te vouwen en vervolgens op partij te sorteren.
De stapels liggen verspreid
op tafels, stoelen en de vloer
in ’t Achterom. Met de telploeg
tellen, checken en rekenen we
alles nog eens na. Als de tel-

ling klopt, en het aantal stemformulieren overeenkomt met
het aantal stempassen, geef ik
via de speciale app de uitslag
door aan de gemeente. We zijn
de eerste. Dat is een opsteker
natuurlijk, maar eigenlijk geen
kunst. Want als nieuwe stemlocatie in het dorp hebben we
relatief een lage opkomst. Na
het tellen gaan alle formulieren
gebundeld terug in de stembus
die even later wordt opgehaald
door de buitendienst. Intussen
rijd ik samen met een teamlid
naar het gemeentehuis om het
proces-verbaal in te leveren.
Met dat document leggen we
als stembureau verantwoording af over het verloop van
het stemmen en tellen. Eenmaal thuis bedenk ik mij dat
de verkiezingsvlag nog aan de
weg staat. In een stil en donker dorp loop ik naar de kerk,
met een avondklokverklaring
op zak. De vlag kan weer gestreken. Tot de volgende verkiezingen op 16 maart 2022.
Dan kunt u stemmen voor een
nieuwe gemeenteraad.
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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
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Dé andere manier van
bewegen!
SLENDER YOU STUDIO
KORTENHOEF
Winkelcentrum Meenthof
Telefoon 035 – 656 61 13
Maak nu een afspraak!
Ook als u medische
klachten heeft!
Cito Transport: Lev: zand, grond,
grind, ook in bigbags leverbaar.
Gemalen veengrond, menggranulaat, compost, boomschors,
gebakken stenen/betonklinkers.
Middenweg 106, Ned. Den Berg.
0294-251451.
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

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie
Telefoon: 06-237 41 941

www.bonneveld.nl/vacatures
Actief op veel terreinen in de bouw

n en geen
zijn we mense
“Bij Bonneveld
or
vo
k
ie
vind ik un
nummers. Dat
drijf.“
- Danny
zo’n groot be

Wil jij ook een baan waar je vrolijk van wordt? Kom dan werken
bij Bonneveld! Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar

ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS
Ben jij handig, leergierig en hou je van werken in de buitenlucht? Vind je het leuk
om mee te denken aan oplossingen en werk je graag in een hecht team?

DAN ZOEKEN WIJ JOU!
Wij bieden jou
Doorgroeimogelijkheden

Veelzijdige
projecten

Interesse? Mail naar: info@bonneveldbv.nl

BONNEVELD SCHEPT een band met jou!
Ampèreweg 4, 3752 LR Bunschoten

Gezellige
collega’s

Goed
salaris

Leer-werkplek
Wij zijn erkent
leerbedrijf

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE
VOOR INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF

WWW.BONNEVELD.NL

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of
woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende
offerte: 06-10717202.
www.abfaasverhuizingen.nl

INKOOP GOUD & ZILVER
Sieraden Reparatie
Havenstraat 30A Hilversum
di.t/m za. 10:00 - 17:00
tel. 035-6221000
SCHOREL-EDELMETAAL.NL

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

Gevraagd alles van
Citroën DS 1955-1975
06-22248727
blacqds@planet.nl

Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722

Laat Nek-, Schouder- en
Rugklachten effectief
behandelen door
Massagepraktijk DonnaLife
Atlas-/Lumbaalmassage
www.donnalife.nl

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen
06-25514689
MET NAALD EN DRAAD
voor al uw gordijnen en
vouwgordijnen. Ruime keus
aan mooie gordijnstoffen.
Anneke de Kwant / Ankeveen
06-51997751

T.h.a. per 1-6 vrijstaand
woonhuis op Middenweg 113
-115 in Ned.den Berg.
€ 1250,- 06-54271409 na
20.00 uur.

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoeiwerk en (sier)bestrating.
Tel. 0294-254598

Samen moestuinieren in
Kortenhoef: doe je mee?
KORTENHOEF
Zie je het al voor je, heerlijk ontspannen en lekker
genietend van de frisse
buitenlucht? Op een uniek
plekje op loopafstand aan
de rand van Kortenhoef?
Waar je naar hartenlust je
moestuin skills kan toepassen? Of misschien wil
je wel eens ervaren hoe het
is om te moestuinieren en
wil je de fijne kneepjes leren van je dorpsgenoten?
Dat kan nu. Samen met een
groep dorpsgenoten starten
we een Samentuin op een
weiland aan de rand van Kortenhoef. Kom eens langs voor
een praatje of om even te genieten van de rust. Even los
van de dagelijkse sleur zelf
aan de slag of samen met je
kinderen, vader, moeder of
vriend(in). Met een spitvork de
venige grond omwoelen, opgekweekte sla, snijbiet of boerenkool plantjes in de moestuinbedden poten of bloemen

zaaien. Binnenkort wordt op
de Kwakel een stuk weiland
omgetoverd tot een tuin waar
heerlijke groentes, geurende
kruiden en een zee van bloemen groeien. Je bent van harte welkom! Houd de berichten
in de media in de gaten over
de ontwikkelingen. Heb je zin
om met ons mee te doen in
de Samentuin van Kortenhoef? Tof als je meedoet als
vrijwilliger in de moestuin of
andere klusjes. Er is nu ook
al van alles te doen, denk aan
het voorzaaien van groenten
thuis of het egaliseren van de
bedden binnenkort. Laat het
ons weten! We zijn te vinden
op de Kwakel tussen nr. 18 en
20, pad volgen helemaal links
achterin. Op maandag en zaterdag tussen 10.30 -12.30 uur
is iemand aanwezig op de tuin.
Bel voor meer informatie met
Liesbet (06 52823274).
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Woningnood

De kip met de gouden eieren

WEEKBLADWIJDEMEREN

Ingezonden brief

Ingezonden brief

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

Er is woningnood in Nederland,
en Loosdrecht is hierop geen
uitzondering. Nieuwbouw lijkt
nodig. Maar hoeveel woningzoekenden telt Loosdrecht
precies? Hoeveel van hen hebben een plek gevonden in de
nieuwbouw op het Erve Knorr
terrein? Hoeveel van die bewoners komen daadwerkelijk
uit Loosdrecht en hoeveel uit
Amsterdam? Weet u dat, mijnheer v.d. Horst? U heeft ons
persoonlijk aangevallen in uw
ingezonden brief op 17 februari jl. U oppert het idee dat het
voor de gemeente gemakkelijk
te controleren is of de verwachte overeenkomst werkelijkheid
wordt. Dit is enerzijds reactief
(terwijl in deze context de gemeente uiteraard een proactieve houding moet aannemen)

In samenwerking met

en anderzijds kritiek aan het
college, terwijl u ons dit lijkt
kwalijk te nemen. Het college van B&W zou ons moeten
kunnen garanderen dat de woningen ten goede komen aan
Loosdrechtse woningzoekenden, maar dat doet zij niet.
Normaliter verkiezen jongeren
de stad boven een saai dorpje zonder uitgaansleven. Dat
geldt niet voor alle jongeren.
Momenteel bieden wij onderdak aan een woningzoekend
stel. Zes van ons zijn autistisch en hebben een rustige,
prikkelarme omgeving nodig.
Een achtertuin die grenst aan
het Bosje van Sprenger biedt
dat. Een flat van vier hoog niet.
Ons huis wordt daardoor voor
ons onbewoonbaar en tege-

lijkertijd onverkoopbaar. Mijn
vrouw slaapt al anderhalf jaar
niet goed vanwege deze plannen. Door haar autisme kan
zij het niet naast zich neerleggen. Mijnheer v.d. Horst, u kent
deze problemen niet. U klaagt
alleen maar over een huis dat
u te groot is geworden en jongeren die het dorp verlaten. U
zou een paar van hen onderdak kunnen bieden, zoals wij
dat doen. De gemeente doet
het niet, want de nieuwbouw
omvat geen sociale huurwoningen. En, alstublieft, val ons niet
persoonlijk aan maar vraag ons
om uitleg als onze ingezonden
brief voor u niet duidelijk genoeg was.
Edwin Morks

Ter Sype: eerst wonen, werken, dan vliegen
Ingezonden brief
Omgeving bepaalt vliegverkeer en niet langer andersom.
Eerder gepubliceerd in Wijdemeren Verrijkt, gericht op de
Omgevingsverordening Wijdemeren met momenteel zoveel
bouwlocaties in het nauw. Onze
raad beslist zelfstandig, los van
Hilversum en provincies.
‘Een analyse over de omgeving
van vliegveld Hilversum wijst
uit, dat aan de westkant objecten liggen als sportvelden, maneges, een begraafplaats, woningen, campings en bedrijven
aan Rading, Tjalk, Noodweg
en
Nieuw-Loosdrechtsedijk.
Heel dichtbij dus risicovol bij
een ongeluk met een vliegtuig
of helikopter. Dit kan meerdere
doden betekenen. Aan de oostkant worden stiltegebied Einde
Gooi, woongebied Egelshoek,
restaurants, bungalowparken
en Hollandsche Rading overvlogen. Totaal werden er in

2012 ruim 1000 woningen te
zwaar belast qua geluid! Dat
zijn er inmiddels veel meer;
nieuwbouw is niet gestopt nadien, met name vlak naast
de begraafplaats. Een strook
van zuid naar noord is het
meest veilig. Reden waarom
de omgevingsverordening de
geluidscontouren moet gaan
beperken tot die strook. Geëxtrapoleerd vanuit de lucht naar
het grondoppervlak betekent
dit dat de twee noord-zuid starten landingsbanen kunnen worden verlegd voor zover nodig
en baan 13-31 moet worden
gesloten, liefst ruim vóór 2030.
Bijkomend positief gevolg: ruim
>1000 bestaande woningen in
Hilversum, Loosdrecht en Hollandsche Rading krijgen minder geluidsoverlast, risicolocaties bij ongevallen drastisch
minder, Ter Sype kan ruim >60
woningen kwijt.’

Overigens plant WijWillenWonenWijdemeren@ziggo.nl
(meld je nu) alle Wijdemeerse
woningzoekenden anoniem te
enquêteren over woonwensen,
die nu niemand eigenlijk kent.
Resultaat: lijst van gevraagde
woningtypes, gewenste locaties, bedrag aan huur/huurkoop/koop. Alléén deelnemers
krijgen vooraf uitleg over tiny
houses, sociale huur, 25%
goedkopere sociale koop,
kangoeroewoningen, groepswonen, levensduurzame 50+
woningen, af-fabriek te leveren
kant-en-klare woningen, zelfbouw via Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap in huur/
koop (263000-349000 euro,
130-163 m2, Heesch). Met die
enquêteresultaten kan de gemeenteraad kaders stellen aan
projectontwikkelaars. Als ze
meedoen met dit Participatie
Initiatief.

gemeenschap op te zadelen
met zeer dure plannen die
het onderliggende probleem
niet oplossen, zouden ondernemers en gemeente moeten
inzetten op een beleid dat
meer toegang tot- en zicht op
het water verschaft. Daartoe
moeten jachthavens hun activiteiten splitsen. De showroom
en de bootopslag moeten
verhuizen naar bedrijventerreinen meer landinwaarts,
zodat horeca, bootverhuur en
ligplaatsverhuur zich aan de
waterkant kunnen afspelen.
De vrijgekomen ruimte kan ten
dele benut worden voor parkeren, maar ook voor het creëren
van strandjes, zwemsteigers,
kleedruimten,
boothellingen
etc. De gebouwen moeten
vooral klein en laag worden,
zodat het zicht op het water
hersteld wordt. Verder moet de
bestaande pier sterk naar het
oosten worden uitgebreid, met
daarop horeca, kleine winkeltjes, kleedruimtes en zwemtrapppen. Op die manier wordt
de Porseleinhaven het echte
centrum van de gezelligheid.
Oscar Lopes Cardozo,
Kortenoef

Onterechte boete
Ingezonden brief
Op 11 maart wilde ik via de
N523 de N201 op. Ter hoogte van de Kleizuwe bleek een
vrachtwagen vast te zitten in
de berm, waardoor de doorgang geheel was versperd.
Tevens was er materieel aanwezig om de zaak weer vlot te
trekken. De enige alternatieve
route was via de Middenweg,
wat zo’n 15 km om is. Ik ben
toen, samen met andere automobilisten, het korte stukje
over het naastgelegen fiets-

pad gereden. Nu 17 maart,
ontvang ik hiervoor een boete
van €159-. Feitelijk heeft de
overheid hier gelijk, maar gezien de omstandigheden, ben
ik van mening, dat hier een
hardheidsclausule van toepassing is. Ik heb bezwaar aangetekend en ben niet erg hoopvol op een voor mij gunstige
beslissing.
Jan de Jong,
Nederhorst den Berg

Wij Willen Wonen Wijdemeren

Oproepje ChristenUnie

GooiTV
Vanaf woensdag 24 maart
2021: In het politiek-maatschappelijke
discussieprogramma In Derde Termijn
besteedt Ruud Bochardt aandacht aan huiselijk geweld.
Jongeren, maar ook ouderen
kampen met allerlei problemen,

Het toerisme in Loosdrecht is
al jaren tanende. Er heeft zich
een verschuiving voorgedaan
van verblijfsrecreatie naar
dagrecreatie. De ondernemers
in deze vrije tijd sector proberen uit alle macht de aantrekkelijkheid van het gebied
te verbeteren en tegelijkertijd
zich vast te klampen aan hun
oude businessmodel. Daarvoor is nu een heel gebiedsakkoord opgetuigd met als
belangrijkste hete hangijzer de
sloepenroute.
Maar wat wil de toerist? Als je
kijkt naar de populariteit van
de strandjes. Als je kijkt naar
het enorme succes van de
strandtent ‘De Dikke Muis’, die
nu heeft plaats gemaakt voor
bebouwing, dan valt er maar
een conclusie te trekken: de
toerist wil toegang tot het water.
En precies dat is door het
beleid van de ondernemers
en de gemeente de nek omgedraaid. Daarmee is langzaam de kip met de gouden
eieren geslacht. Rijd langs de
Oud-Loosdrechtsedijk en het
zicht op het water wordt overal
ontnomen door steeds hogere
bebouwing. In plaats van de

als eenzaamheid, neerslachtigheid, verveling, etc. In Huizen
start een proefproject Handle
with Care. Er is een samenwerking tussen scholen, politie,
Bureau Leerlingzaken en Veilig
Thuis. In TV Magazine wordt
onder andere stilgestaan bij

het maken van palmpaasstokken in Nederhorst den Berg.
Daarnaast is er het gesprek
met Han Ter Heegde, de burgemeester van Gooise Meren.
Zie: www.gooitv.nl

WIJDEMEREN
De ChristenUnie heeft in Wijdemeren ruim 50 stemmen
méér gekregen dan in 2017
en daar zijn we dankbaar voor.
Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wil je
betrokken raken bij ons team

in Wijdemeren? Stuur een
e-mail naar esther.kaper@
wijdemeren.christenunie.nl of
bel/app: 06-15267320.

NIE
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100.000 euro

HISTORISCHE

Ingezonden brief
Geachte heer Joost Boermans, 100.000 euro !!! Dat is
u beschikbaar gesteld om verkeerssituaties te verbeteren in
Wijdemeren. Nu is het geval
dat er al meerdere malen is
geklaagd in Weekblad Wijdemeren over auto’s die over de
fietsstraat de Kwakel tussen
Herenweg, Ankeveen en Kerklaan/Kortenhoefsedijk te Kortenhoef rijden. Een fietsstraat
waar de auto te gast is met het
verzoek niet harder te rijden
dan 30 km. Dat is aangegeven
op het wegdek, wat door velen
over het hoofd wordt gezien.
De meeste auto’s rijden daar

FOTO VAN DE WEEK

veel harder dan is toegestaan.
60 tot 80 km is geen uitzondering. Nu de vraag aan U, meneer Joost Boermans. Heeft u
wat euro’s over om een 30 kmsnelheidsbord te plaatsen aan
het begin van de Kwakel aan
de Herenweg te Ankeveen.
Mocht dat bord niet helpen,
dan is een camera halverwege de fietsstraat een optie. De
kosten aan boetes daarvan
heeft u er binnen twee weken
uit. De wandelaars en fietsers
zullen u dankbaar zijn.

WEE

NIEUWS VOOR AN

Wim Heerschop, Kortenhoef

Zuidsingel fase 8
Ingezonden brief
Op pagina 5 geven enkele bewoners hun mening over de
aanpak van de plannen voor
Zuidsingel 8. Hieruit blijkt dat
de gemeente Wijdemeren wel
op een heel eigen wijze de
ontwikkeling van bouwplannen
ter hand neemt. De ontwikkeling van het plan Zuidsingel
fase 8 is tot dusver chaotisch
in alle opzichten. Men begint
bijvoorbeeld achterste voren
met de planontwikkeling. In
plaats van het ontwikkelen van
een structuurplan voor het hele
plangebied waarin globaal de

bestemmingen, verkeers- en
groenvoorzieningen, enz. worden aangegeven, wordt een
projectontwikkelaar
zonder
structuurplan opdracht gegeven om een bouwplan voor
het gebied te ontwikkelen. Dat
kan toch niet waar zijn. Het is
mijn vaste overtuiging dat de
provincie Noord Holland een
dergelijke werkwijze niet zal
accepteren en daar een stokje
voor zal steken.
Hylke J.A.S. Tromp

Houd de Horn- en Kuijer-			
polder open en groen
NEDERHORST DEN BERG
De bouwplannen in de
Horn- en Kuijerpolder in
Nederhorst den Berg houden veel mensen bezig, letterlijk en figuurlijk.
De werkgroep Landschapsbehoud Nederhorst is al jaren bezig om een kritisch tegengeluid
te laten horen, in de hoop dat
we deze mooie veenweidepolder open en groen kunnen houden. Juist ook omdat er kansen zijn voor woningbouw op
geschiktere locaties. Dit plan
gaat niet alleen omwonenden
aan, het raakt alle inwoners
van Wijdemeren. Het gaat om
waar we als kernen voor staan,
koesteren we onze lintbebouwing, de groene omgeving en
de sociale samenhang van

onze dorpen of gaan we polders volbouwen en een groot
percentage van de woningen
gebruiken om de uitstromende stedelingen te huisvesten?
Enige tijd terug is er door de
projectontwikkelaar een infofolder verspreid en vervolgens
een online bijeenkomst gehouden. De werkgroep Landschapsbehoud Nederhorst wil
u graag de andere kant laten
zien. Daarom is er een site in
het leven geroepen: www.landschapsbehoudnederhorst.nl,
die nog in ontwikkeling is. Scan
de QR-code om snel bij de site
te komen. Hier kunt u contact
met de werkgroep opnemen en
uw emailadres achterlaten om
regelmatig op de hoogte gehouden te worden d.m.v. onze
nieuwsbrief.

WIJDEMEREN

Eens in de twee weken zullen de bladen worden opgesierd met een Historische Foto van de Week. Verzorgd door de drie historische kringen van
Wijdemeren. De tweede aflevering is voor Historische Kring Loosdrecht.
1954. De werkplaats van de familie (later de gebroeders Daan en Aart) Wendt aan
de Nieuwloosdrechtsedijk 82. Aart Wendt trouwde in 1893 met een Loosdrechts
meisje en startte een wagenmakerij op dit adres. Zijn zoons Jan, wagenmaker en
Dirk, smid volgden hem op. Vele (vracht)auto’s zijn hier verbouwd of opgebouwd
van chassis met neus tot veetransportwagen, hooiwagen of in dit geval een trekker
met lange cabine. Buiten staat van klant Lamme een splinternieuwe Volvo L 370
vrachtwagen met kenteken RJ-57-42 (1954). Binnen aan de rechterkant staat een
ander project, waarschijnlijk een DAF. In het linkerdeel was het smidsvuur. Gasflessen werden voor de veiligheid buiten het gebouw geplaatst in kettingen, zodat
ze niet om konden vallen. Aan de straat staat een BP benzinepomp, waar veel
buurtbewoners gebruik van konden maken. Op deze plek is thans het autoschadeherstelbedrijf van Harry Lamme en de fotostudio van zijn vrouw Marjolijn Lamme.

JO10-3 ruimt
weer veel op
KORTENHOEF
Het was zaterdag landelijke Opschoondag. Vorig
jaar hadden de jongens
van de JO10-3 van S.V. ‘sGraveland als alternatieve
training al veel zwerfvuil
opgehaald.
Dus meldden de voetballers
van trainer Melvin Keff zich
weer enthousiast om plantsoenen en straten schoon te maken. Vol goede moed gingen

de (voetbal)vrienden Bram,
Flo, Florian, Menno, Olivier,
Ties en Quinten weer op pad.
Samengevat het resultaat: 4
vuilniszakken vol met 59 (!!)
mondkapjes,
drankflessen,
blikjes, 1 Bluetoothspeaker,
kleding en heel veel plastic.
De verwondering van deze
jongens over wat een bende

‘volwassen’ mensen maken
van het dorp zet je te denken
wie er volwassener is: de jonge jeugd of de vervuilers. Wel
positief: bij de Fuik/Paddenpoel en bij de Blinker, waar het
vorige keer dramatisch was,
lag nu bijna niets. Heeft de
nieuwe JOP The Block aan de
Kwakel toch zijn doel bereikt!

NIEUWSSTER
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De Kortenhoefsedijk: een dijk van een project

WEEKBLADWIJDEMEREN

van geluiddempend materiaal. Ook zullen er 30 KM-zo|
|
| NEDERHORST
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR
ANKEVEEN
‘S-GRAVELAND
KORTENHOEF
DEN BERGDat
nes ingericht
worden.
de
KORTENHOEF
dijk van slechte kwaliteit was,
Het zal u niet ontgaan zijn:
werd onlangs geïllustreerd: als
de Kortenhoefsedijk wordt
de damwanden eruit worden
opnieuw ingericht. De veigehaald, breken sommigen af.
ligheid en doorstroming
Dit is een uitdaging: de damvan het verkeer worden
wanden zitten tot 8 meter diep
verbeterd. Er worden verin de grond én moeten direct
keersgeleidende
maatvervangen worden. Toezichtregelen genomen en het
houder Mike van Heukelum
ruimtelijk karakter wordt
en Harry Lomans spreken hun
versterkt.
waardering uit naar de vakDe dijk wordt meteen ge- mensen die door weer en wind
renoveerd; van damwanden, aan het werk zijn. ‘Het is niet
die nodig zijn om te voorko- even een tapijtje wat je uitrolt,
men dat de dijk in gaat zak- er komt veel bij kijken’.
ken, tot het wegdek, dat volledig vernieuwd gaat worden Panden
met geluiddempend materiaal. Aangrenzende woningen zijn
Ook de riolering wordt meteen van binnen én buiten geïnspecteerd, zodat een evenvernieuwd.
tuele schade snel in kaart is
gebracht. Aan de buitenmuSamenspraak
Harry Lomans van de gemeen- ren hangen trillingsmeters, zo
te geeft aan dat de bewoners worden de trillingen goed gevanaf het begin in 2017 be- monitord. Als er teveel trillintrokken zijn. Samen met de gen worden gemeten, stoppen
gemeente hebben zij bepaald alle werkzaamheden direct.
Veel bomen staan vlakbij de
hoe de dijk er uit komt te zien.
panden, vaak zelfs onder de
Er komen twee ‘fietssugges- panden geworteld. Een boomtiestroken’ en een midden- wachter houdt toezicht dat alle
strook van stenen. Dit alles werkzaamheden veilig verloDoor: Kim Tomei

pen, zodat ook de bomen behouden blijven.

In samenwerking met

Planning
Hulpdiensten moeten altijd
ter plaatse moeten kunnen
komen. Daarom wordt er gefaseerd gewerkt, steeds een
klein stukje. Op deze manier is
de dijk steeds vanaf één kant
te benaderen. Ondanks een
gedegen planning, loopt het
project een kleine vertraging
op.
Eén van de kabels ligt dicht
tegen de damwanden aan. De
kabel is 35 jaar oud en moet
ook vervangen worden. Hier
heeft veel extra voorbereidingstijd ingezeten. Maar door
middel van een mantelbuis om
nieuwe bedrading aan te brengen, is dit opgelost. Ook kwam
er een strenge vorst tussendoor, waardoor er ineens heel
veel mensen op de wateren
stonden.
Communicatie
Op de website wordt geregeld
een update gegeven over de
werkzaamheden, zie www.wijdemeren.nl/kortenhoefsedijk.
Bewoners kunnen altijd bij de

keet binnenlopen voor vragen,
maar er zijn ook bewonersbijeenkomsten georganiseerd.
Er is een app gelanceerd en
via deze app heb je goed inzicht in de werkzaamheden en
de actuele situatie. Op de app
kun je goed zien vanaf welke
kant je de dijk op kan en tot
welk huisnummer. De app is
te vinden in de app store, zowel voor Apple als Android.
Zoek op ‘Kortenhoefsedijk’ en
de app verschijnt direct. Het

downloaden gaat snel, en het
startscherm ziet er overzichtelijk uit.
NK Palingroken
In het weekend van 2 september vindt, als corona geen roet
in de rookton gooit, het NK
palingroken plaats. De locatie
is natuurlijk de Kortenhoefsedijk. Het streven is, en daar
wordt met man en macht aan
gewerkt, om vóór dat weekend
klaar te zijn.

Paasontbijt voor snoezelruimte De Kuijer
Door: Martin Vuyk

NEDERHORST DEN BERG
U had ons artikel vorige
week gezien en wilde dat
lekkere Paasontbijt natuurlijk bestellen, maar het was
er nog even niet van gekomen…. Doe het dan gelijk,
we hebben nu nog plek
voor uw aanmelding.
De zorgmedewerkers van De
Kuijer willen heel graag een

snoezelbadkamer voor de
bewoners van dit verzorgingshuis inrichten. Wanneer u ons
Paasontbijt bestelt, dan kan
De Kuijer met de opbrengst
de realisatie van die belangrijke snoezelbadkamer weer
een stukje dichterbij brengen.
U kunt uw paasontbijt voor
zowel zondagochtend 4 april
(1e paasdag) als maandagochtend 5 april (2e paasdag)
bestellen via het formulier op
deze website: www.rotarywij-

demeren.nl/paasontbijt. Heeft
u geen internet, dan kunt u
ook telefonisch bestellen: 0610007288 (Mariëtte)
Ontbijt
Het ontbijt is ruimschoots voor
2 personen en bestaat uit:
Croissants, brood, boter, beleg
(zoet en hartig), gekookte eieren, gesneden vers fruit, thee(zakje) en fruitsap. Veel van het
ontbijt wordt gesponsord en
geleverd door plaatselijke ondernemers: zij zorgen samen

voor uw topontbijt. Dit heerlijke
paasontbijt voor 2 personen
kost € 20. (voor 1 persoon
kan ook voor € 10, zet dat als
commentaar bij uw bestelling,
of bel Mariëtte even op) Een
lekker paasontbijt én meedoen
aan een mooie paasactie voor
De Kuijer… en dat voor één
prijs.Wij bezorgen in de dorpen van Wijdemeren voor een
meerprijs van € 5,- per bestelling. Het ontbijtpakket wordt
dan vóór 10 uur ‘s ochtends

bij u afgeleverd. U kunt uw bestelling ook zelf ophalen bij de
Kuijer in Nederhorst den Berg
tussen 8:30 en 10:00.Heeft u
vragen of opmerkingen over
deze actie: mail uw bericht
aan paasontbijt@rotarywijdemeren.nl

ode. Hoop is er nog steeds.
Hoop dat we nog een aantal
mooie activiteiten met elkaar
kunnen beleven.
Achter de schermen wordt
er gewerkt aan alternatieve
competities voor als het weer
mag. Ook de organisatoren
van het Arie Janmaat Toernooi
en Leeuwinnentoernooi (juni)
gaan met de voorbereidingen
door. En de jubileumcommissie gaat ‘gewoon’ door om in

april het jubileumjaar feestelijk
in te luiden. Een ding is zeker:
wij zullen van ons laten horen.
De (onderhouds)werkzaamheden op het complex gaan onverminderd door. Zo verrijken
we binnenkort ons complex
met twee beach/footvolley-velden. Voor wie een leuke naam
weet voor ons ‘strandje’, meld
het via info@svsgraveland.nl.
Over anderhalve week mogen de kinderen tot en met 10

jaar paaseieren zoeken op het
complex. En met de gerealiseerde aanleg van het nieuwe
kunstgrasveld zijn er nieuwe
verstopplekken
bijgekomen
op het complex. Aanvang van
de zoekwedstrijd op tweede
paasdag is 10.00 uur.

Fijn dat u meedoet! Namens
Rotary Club Wijdemeren en
Amaris de Kuijer

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S- GRAVELAND
Een jaar geleden berichtten we dat alle activiteiten
op de vereniging gestopt
waren. De competities
werden stilgelegd en een
onzekere periode begon.
En een periode van hoop.
Hoop op dat we weer snel
mochten beginnen. Wat is
er sindsdien veranderd?
Eigenlijk niet veel. Maatregelen werden strenger en

weer versoepeld. Onzekerheid is er nog steeds. Voor
de maatschappij, voor elk
individu, voor de vereniging.
Veerkracht is er altijd geweest
en dat is waar de vereniging
op is blijven drijven. En op het
enthousiasme van leden en
vrijwilligers. Het ziet er naar uit
dat dit helaas de drijvers moeten blijven de komende peri-

Ons jubileumboek al besteld?
Het kan! Neem geen risico en
bestel. Kijk op
www.svsgraveland.nl hoe!
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Vertellen doet
herstellen
Aandacht voor psychische gezondheid
REGIO
De helft van de Nederlanders krijgt ooit te maken
met psychische problemen. Toch praten we er
maar weinig over. Met de
campagne Hey, het is oké
wordt in Gooi en Vechtstreek aandacht gegeven aan het belang van
psychische gezondheid.
Daarnaast worden mensen aangemoedigd om het
gesprek aan te gaan, want
vertellen doet herstellen.
Sommige mensen voelen zich
door de coronatijd sneller somber, angstig of gestrest. De
Raad voor Volksgezondheid
en Samenleving (zij adviseren
de Tweede Kamer en het kabinet) vraagt daarom landelijk
aandacht voor psychosociale
problemen door corona. Extra
aandacht voor mentale fitheid
is juist nu belangrijk. Voor veel
mensen helpen de basistips,
zoals: zorg voor structuur in
je dag, beweeg voldoende, ga
naar buiten, eet gezond, doe

dingen waar je blij van wordt
en hou contact met anderen
(met inachtneming van anderhalve meter afstand). Toch is
het ook belangrijk om signalen
van psychische problemen serieus te nemen. Op de website
www.ggdgv.nl/heyhetisoke is
te zien welke hulp en ondersteuning beschikbaar is als
het even wat minder gaat. Hier
staat ook meer informatie over
psychische gezondheid en
praktische tips om het gesprek
aan te gaan. Op de website
staan verder een online zelftest en gratis trainingen om
snel beter in je vel te zitten.
Hey, het is oké
GGD Gooi en Vechtstreek sluit
aan bij de landelijke campagne
Hey, het is oké. De campagne is bedoeld om het stigma
op psychische aandoeningen
weg te nemen en de drempel
te verlagen om erover te praten. Want praten is vaak een
eerste stap naar herstel en
kan ervoor zorgen dat klachten minder zwaar worden.

WEE

Het woord aan Wijdemeren

NIEUWS VOOR AN

Om de week peilen we op straat uw mening. Telkens kiezen we een ander dorpsplein.
Deze week het Willie Das Plein in Nederhorst den Berg met de volgende vraag: Heeft u (nog)
vertrouwen in minister-president Mark Rutte?

Door: Karin Wesselink

Martin Moraal (64)
“Jawel. Ik vind Rutte een goede bestuurder, een manager.
Hij debatteert netjes en goed
en hij is niet al te extreem.
Ik ben zelf D66-stemmer, lid
van deze partij en heb voor
ze hier in de gemeenteraad
gezeten, zij het heel lang geleden. Maar natuurlijk snap
ik dat mensen op VVD stemmen. Het is niet geheel mijn
gedachtegoed, maar dat is
puur omdat ik op een andere
manier denk. Ik zou het goed
vinden om niet alleen op een
partij te stemmen, maar ook
op een premier. Twee weken
geleden zou ik dan Mark Rutte hebben gekozen. Maar vlak
voor de verkiezingen zou het
mevrouw Kaag zijn geworden.
Eerst vond ik haar wat vaag,
maar ze heeft zich enorm ontwikkeld.”

Elly Hoetmer (72) en Nina (3)
“Wat corona betreft wel. Dat
doet hij helemaal niet zo
slecht. Hoewel ik vind dat hij financieel wel wat meer voor de
zorg had mogen doen. Ik vind
het vaccineren niet allemaal
correct gaan, maar ik realiseer
me ook dat dit alles voor hem
ook lastig is. Niet alleen voor
ons. We hebben toch te maken met iets nieuws waar we
nog geen ervaring mee hebben. Maar verder heb ik wel
wat vraagtekens. Rutte heeft
gezegd dat hij dingen zou oplossen, zoals de toeslagenaffaire. Maar dáár heb ik niet zo
veel vertrouwen in. Ik heb hoe
dan ook een andere politieke
voorkeur dan VVD én ik stem
altijd voor een vrouw. Deze
keer op Sigrid Kaag. Zij staat
midden tussen alle partijen in
en blijft altijd beleefd en netjes.
En ik sta achter haar uitspraken.”
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Paaspuzzeltocht met de Spotjes
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en met 6 jaar staat de vraag
weer Spotjes. Met hulp
onder een groene stip, 7 t/m 9
van KinderVakantieWerk
jaar onder een rode en vanaf
organiseren we de eerste
10 jaar onder een blauwe stip.
paaspuzzeltocht in NeDe paaseieren moeten wel blijderhorst den Berg. Wel
ven hangen voor alle deelnepaaseieren zoeken, maar
mers. De antwoorden worden
dan anders!
ingevuld op de achterkant van
De speurtocht doe je als gezin de kleurplaat. De kleurplaat
en is geschikt voor gezinnen wordt verspreid via de scholen
met jonge kinderen in de ba- en is af te halen bij AH. Heb je
sisschoolleeftijd. Er wordt ge- meer kinderen in je gezin die
start voor de Jozefschool aan mee doen, dan heb je meer
de Dammerweg. Tussen 9.30 kleurplaten nodig. Onder de
en 14.00 uur kunnen gezin- goede inzendingen en mooinen zich daar aanmelden bij ste kleurplaten worden er een
het Spotjesteam en kunnen paar prachtige prijzen verloot.
ze beginnen aan een leuke Onderweg krijgen de kinderen
educatieve wandeling door drinken. Voor de ouders zijn er
een deel van ons mooie dorp. de ‘Koffie to go’ verkooppunNeem een pen mee en ga op ten van Het Spieghelhuys en
zoek naar 15 eieren met op de Sportcafé de Blijk. Er dartelen
In samenwerking met

ook nog een paar paashazen
mee, met mandjes vol lekkers.
De finish is op het Willie Dasplein, waar de laatste wandelgroepen uiterlijk 15.00 uur
terug worden verwacht. Alle
kinderen leveren hun lijstjes
met antwoorden in en krijgen natuurlijk een verrassing.
Vermeld je naam en telefoonnummer, dit is nodig voor het
bekend maken van de prijswinnaars. Prijswinnaars worden gebeld en de uitslag wordt
ook vermeld in Weekblad Wijdemeren. Wilt u ons helpen
met een kleine bijdrage in de
fooienpot om dit leuke evenement mogelijk te maken? Daar
zijn we u heel dankbaar voor.
Het team beleeft al veel voorpret aan de organisatie van de
tocht, tot paaszaterdag!

Paaseieren zoeken in het Buitenhuis
‘S- GRAVELAND
Kinderen van 2-4 jaar zijn op
29 maart welkom in de tuin
van het Buitenhuis in ‘s- Graveland. Er liggen paaseitjes
verstopt. De kinderen gaan
met de paashaas op zoek en
u kunt even een kopje koffie
drinken met Carole van Zuilen
(directeur St. Antoniusschool).
Zij vertelt u vrijblijvend iets
over de basisscholen van de
Alberdingk Thijm Scholen.
Meld je van tevoren aan op de
schoolwebsite: www.antoni-

us-kortenhoef.nl. Er zijn timeslots van 20 minuten tussen
10.00 en 12.00 uur

dingk Thijm Scholen, Noordereinde 54A (naast bezoekerscentrum Natuurmonumenten
in ’s-Graveland).

Tasjesbibliotheek gaat
weer van start
KORTENHOEF
Vanaf woensdag 24 maart start
de Tasjesbibliotheek weer met
de uitleen van boeken vanuit K’hoeffie en Baxels in de
Meenthof. Je bent welkom tussen 13.00 tot 17.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen
is er één vrijwilliger die de bezoekers helpt met het innemen
van boeken en het inschrijven als lid. Zijn er meerdere
bezoekers, dan even buiten
wachten. Voor wie langskomt:
er liggen tasjes met boeken
klaar. Zo hebben we tasjes
voor kinderen en volwasse-

nen, en voor degenen die hun
Nederlands willen verbeteren.
We hopen dat leden en ook
nieuwe leden langskomen
want er zijn in de afgelopen
maanden veel boeken uitleenklaar gemaakt die het lezen
waard zijn. Lidmaatschap van
de Tasjesbibliotheek is gratis.
Heb je zin om mee te helpen
als vrijwilliger door bezoekers
te ontvangen of boeken klaar
te maken voor de uitleen?
Neem dan contact op met Anja
Verbruggen, tel. 06-45063315
of
tasjesbibliotheek@gmail.
com

Witte Donderdag en
Goede Vrijdag
NEDERHORST DEN BERG
Nieuws over de Witte Donderdag en Goede Vrijdagvieringen in de Willibrordkerk te Nederhorst den
Berg
Op weg naar Pasen sluiten
de beide vieringen aan op de
Vespervieringen van de afgelopen weken en zijn ook deze
voorbereid door de oecumenische werkgroep uit Nederhorst den Berg. De laatste
dagen van Jezus volgen we
op Witte Donderdag vanuit het
Marcus-evangelie en GoedeVvrijdag vanuit het evangelie

van Johannes. Ook deze vieringen kunnen niet door onze
parochianen en gemeenteleden worden bijgewoond. Wel
kunt u ze online meevieren.
Donderdag 1 april en vrijdag 2
april beginnen de vieringen om
19.30 uur.
U kunt beide vieringen volgen
door om 19.25 uur op Google
in te typen: vespers willibrordkerk en dan klikken op vesper
in de 40 dagentijd. Ook kunt u
op een later tijdstip de vieringen terugzien. Wij hopen dat
u op deze wijze toch met ons
kunt meevieren.

Locatie: Buitenhuis van Alber-

De Mattheus Passion verteld
‘S- GRAVELAND
De onverwoestbare Mattheus Passion trekt zich
van corona niks aan. Want
kan hij niet gespeeld worden, dan kan er in elk geval
over de Mattheus worden
verteld. Dit gaat Geert van
Meijeren doen op vrijdagavond 26 maart om 20:00
uur in de Hervormde kerk
van ’s-Graveland. Het is
een online evenement van
de Daniël Stalpaert Stichting.

schiedenis van de Mattheus,
over de positie dat dit werk inneemt in Bachs erfenis en hoe
de Mattheus een ‘hit’ werd in
vooral ons land. Geert zal het
deze avond niet bij woorden
laten. Via filmpjes kunnen de
bezoekers genieten van muzikale hoogtepunten en bijzonderheden uit dit meesterwerk
van Bach. Een educatieve
avond met muzikale intermezzo’s. Log 26 maart a.s. gratis
in op: http://www.danielstalpaert.nl/mattheus

Geert zal in circa 75 minuten
vertellen over de ontstaansge-

Na afloop krijgt u de gelegenheid een vrijwillige bijdrage

over te maken. Inlichtingen:
danielstalpaert.nl; tel. 06 –
4604 1520

Oproep
Vorige week donderdag/vrijdag zijn er twee zinken teilen
uit onze tuin de sloot in gewaaid. Een grote en een wat
kleinere, in elkaar.
Pas zondag dacht ik: ‘Hé,
waar zijn de teilen?’ Op zoek
natuurlijk. We wonen aan de
Bernard van Beeklaan, grenzend aan het slootje bij het
weiland, enigszins grenzend
aan de duplexwoningen. Toen
we die zondag aan het zoeken
waren hebben twee omwonenden aangegeven de teilen
inderdaad gezien te hebben.
Het dreggen met een grote
plukhaak had geen resultaat,

dus ze zijn niet gezonken.
Het lijkt erop dat iemand ze
heeft gezien en dacht: ‘Die zijn
mooi!, zonde om ze zomaar in
de sloot te laten liggen’. Heel
begrijpelijk. Ik hoop alleen dat
deze eerlijke vinder ook begrijpt dat wij het heel jammer
vinden deze twee teilen kwijt
te zijn. Ze komen nog bij ons
thuis vandaan, dus hebben
voor ons veel waarde. Mocht u
de eerlijk vinder zijn, horen we
graag van u!
Met vriendelijke groet,
Gea Lamme, 035 6560880

GROENESTEIN TECHNOSERVICE
VOOR ALLE, TUIN EN PARKMACHINES
Groenestein Technoservice is een dynamisch bedrijf in Nederhorst den Berg met meer dan 30 jaar
ervaring op het gebied van land-, tuin- en parkmachines. Al onze machines zijn geschikt voor
zowel de particulier als de hovenier bij ons is nee geen optie.
Dus op uw knieën het onkruid tussen de
tuintegels vandaan halen. De gevallen bladeren
met een bezem op een hoop vegen en in plastic
tassen doen. De tuinmeubelen met de hand
schoonmaken en ziet u er tegenop om alles in uw
tuin weer aan kant te maken? Met de machines

van Groenestein Technoservice gaan alle
tuinwerkzaamheden een stuk gemakkelijker. Als
uw apparatuur kapot is of kuren vertoont, brengt
u het bij ons langs voor machineonderhoud
of reparatie. Verder kunt u voor al uw
tuinwerkzaamheden machines bij ons huren.

Wij verkopen onder andere:
• Maaimachines
• Bladblazers
• Veegmachines
• Hogedrukreinigers
• Kloofmachines
• Kettingzagen

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL
Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl

Een prachtig boek:
‘S.V.‘s-Graveland,
100 jaar blauw wit’
S.V.’s-Graveland bestaat binnenkort 100 jaar.
Ter gelegenheid daarvan verschijnt het
prachtige jubileumboek ‘S.V.‘s-Graveland,
100 jaar blauw wit’. Aan de hand van o.a.
archieven, documenten, foto’s, persoonlijke
herinneringen en interviews is er een biografie geschreven van een voetbalclub in de 20e
en 21e eeuw. Het tijdsbeeld en de ontwikkeling van het dorp spelen op de achtergrond
een belangrijke rol. Er komt veel langs, maar
er is maar één hoofdpersoon: S.V. ’s-Graveland zelf. Het is een schitterend boek geworden, ruim 300 pagina’s en zeer leesbaar. Een
boek dat je in één keer uitleest of af en toe
weglegt en steeds weer terugpakt voor een
volgend hoofdstuk of een ander thema. Een
leesboek, een naslagwerk, een koffietafelboek en een origineel cadeau. Nog voor het
verschijnen een collector’s item. Het boek
wordt in een beperkte oplage gedrukt. Wij
geven je de gelegenheid om één of meerdere exemplaren bij voorintekening te bestellen. De kosten zijn slechts een elftal euro’s
per boek. Het boek wordt officieel op vrijdag
23 april a.s. gepresenteerd en een dag later
kunnen bestelde exemplaren opgehaald worden op een nog nader te bepalen locatie. In
voorkomende gevallen wordt het boek thuis
gebracht/ opgestuurd.
Kijk op www.svsgraveland.nl voor de voorintekening. Het boek zal vanaf 24 april ook te
koop zijn bij Slijterij De Meenthof en Blokker
Kempers (als er nog over is ...)

Agenda 100 Jaar S.V.‘s-Graveland
Op donderdagavond 22 april a.s. zal er op het sportcomplex een bijzonder
monument onthuld worden.
Vrijdag 23 april 2021 is de dag van de première van een unieke S.V.‘s-Graveland documentaire en wordt het 1e exemplaar van het jubileumboek
‘S.V.‘s-Graveland, 100 jaar blauw wit‘uitgereikt.
Bovenstaande evenementen zijn voor iedereen middels een live stream te
volgen. Hierover zal de komende weken meer bekend gemaakt worden.
Op zaterdag 24 april kunnen de bestelde boeken opgehaald worden op winkelcentrum De Meenthof. Tevens kunnen dan S.V. s-Graveland kaartspellen
en paraplu’s aangeschaft worden en start ook de verkoop van de Berestein
Bitter en Berestein Blond!!
Voor meer info raden wij u aan om regelmatig een bezoek te brengen aan
onze website www.svsgraveland.nl of ons te volgen via Facebook-Instagram
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