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100 jaar 
blauw-wit
Door: Saskia Luijer

’S-GRAVELAND
In het weekend van 22 
t/m 24 april viert Sport-
vereniging ’s-Graveland 
haar 100-jarig jubileum. 
De blauw-witte voetbal-
club wil ondanks corona 
alle dorpsgenoten bij deze 
bijzondere verjaardag be-
trekken. Daarom zijn de 
activiteiten te volgen via 
een livestream op www.
svsgraveland.nl. Klik op de 
button en kijk mee!

Honderd jaar geleden kon de 
club amper een elftal vormen. 
Slechts 19 leden hielden op 22 
april 1921 de oprichtingsver-
gadering. De officiële start van 
SV ’s-Graveland was een dag 
later. Nu, een eeuw verder, telt 
de vereniging 650 leden. “We 
zijn nog nooit zo fit geweest” 
meldt voorzitter Marc Dege-
kamp trots. Voetbal was vroe-
ger echt een mannensport, 
maar inmiddels is een kwart 
van het jeugdbestand meisje 
of vrouw. Een grote verande-
ring die ook terugkomt in het 
nieuwe logo van de blauw-wit-
te club. Daarin schudden 
sinds 1 januari een man en 
een vrouw elkaar de hand. Zo 
komen heden en verleden sa-
men, net als bij de andere ac-
tiviteiten in het kader van het 
jubileum.

Monument en documentaire
Degekamp: “We hebben 
steeds gezegd, we gaan het 
vieren. Ondanks corona. Want 
het komt maar één keer voor 
dat je precies honderd jaar be-

staat.” Al vier jaar is een twin-
tigkoppige commissie bezig 
met de voorbereidingen. On-
dersteund door elf sponsoren. 
Ben Steenvoorden, lid van de 
commissie, geeft uitleg over 
de activiteiten: “Op donderdag 
22 april is de livestream van 
19.50 uur tot 20.40 uur. Dan 
wordt bij de ingang een mo-
nument onthuld. Het is echt 
heel mooi, vol met symboliek, 
ontworpen door Joost Zwager-
man. Vrijdag 23 april starten 
we ook om 19.50 uur maar 
zenden we uit tot 21.00 uur. 
Die avond gaat de documen-
taire ‘100 jaar SV ’s-Graveland 
een familiegeschiedenis’ in 
première. Karel van de Berg 
heeft de afgelopen maanden 
gefilmd en het DNA van de 
club vastgelegd. Het ziet er 
fantastisch uit en klinkt ook 
geweldig, met de voice-over 
van Willem Degekamp. Daar-
na wordt het eerste exemplaar 
overhandigd van het boek ‘100 
jaar blauw-wit’, geschreven 
door Herman Stuijver. Het is 
een prachtig boek van 312 pa-
gina’s. Een geschiedenisboek, 
een roman, alles door elkaar 
heen. Het gaat niet alleen over 
de club, maar ook over het 
dorp en de wereld. Al heb je 
niets met voetbal, het is voor 
elke dorpsgenoot een must.”

Boekverkoop en jeugddag
Zaterdag 24 april start in de 
Meenthof de boekverkoop. 
Voor slechts € 11,- per stuk. 
Een lage prijs die mogelijk is 
gemaakt omdat de Club van 
100 al tien jaar voor dit doel 
heeft gespaard. Ook de drie-
honderd (!) mensen die in de 

voorverkoop al hebben inge-
schreven, kunnen dan hun 
exemplaar komen halen. Op 
de voetbalvelden aan het Ki-
ninelaantje vindt ondertussen 
de dag voor de jeugd plaats. 
Met een ochtend- en middag-
programma, een fotosessie en 
een freestyle demonstratie en 
clinic. “Het is jammer dat we 
niets voor de senioren kunnen 
doen” meldt Steenvoorden. 
“En dat we het feest niet kun-
nen vieren waar iedereen bij 
is. Maar het is uitstel en geen 
afstel. We zullen er na de zo-
mer zeker nog met de hele 
club bij stilstaan.”

Meer dan voetbal
“Juist dat stukje gezelligheid 
is de kracht van S.V. ’s-Gra-
veland” vult de voorzitter aan. 
“Onze tekst is niet voor niets 

‘voor iedereen van allemaal’. 
Iedereen is welkom, maar doe 
er ook iets voor. Samen, met 
elkaar. We hebben heel veel 
te danken aan de enthousias-
te vrijwilligers en trouwe spon-
sors. Er zijn wel driehonderd 
mensen die wat doen. Het zijn 

onmisbare krachten. De club 
verbindt echt mensen, het is 
een plek waar je je thuis voelt. 
Iedereen hoort erbij. Als ver-
eniging ben je meer dan voet-
bal.”

Foto: Zo begon het in 1921

 Foto: omslag jubileumboek
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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

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.

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)  

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
 Do. 15 april: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Za. 17 april: 9.30 uur:
 R. Simileer.
 OLV Hemelvaart
 Zo. 18 april: 9.30 uur:
 L. Wenneker.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 18 april: 9.30 uur:
 J. Dresmé.

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

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 18 april: 10.00 uur:
 D.s. Jan Hulzebosch.
 Vooraf melden verplicht, via:

       scriba@kerkopdeberg.nl
       info: www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 18 april: 10.00 uur:

Ds. G.J. van Meijeren.
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
 Zo. 18 april: 9.30 uur:

Ds. J.W. van de Kamp.
       Vooraf melden verplicht, via:
       06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496
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Rookvrij willen opgroeien
REGIO
Op 6 april is de actie Rook-
vrij is de Kunst gestart. 
Met een creatieve opdracht 
vraagt GGD Gooi en Vecht-
streek kinderen (8 – 12 jaar) 
om een positief en gezond 
alternatief te bedenken 
voor rokers. Door middel 
van een posterwedstrijd 
geeft de GGD de kinderen 
hierin een stem. Zo kunnen 
kinderen laten zien dat zij 
liever Rookvrij opgroeien.

Kinderen die anderen zien ro-
ken, gaan zelf ook eerder ro-
ken. Toch zijn er nog steeds 
veel plekken waar kinderen het 
voorbeeld zien van volwasse-
nen die roken. Daarom vraagt 
GGD Gooi en Vechtstreek, in 
samenwerking met Versa Wel-

zijn, Singer Laren en het Gra-
fisch Atelier in Hilversum, extra 
aandacht voor het belang van 
Rookvrij opgroeien. Om aan de 
slag te gaan met de posterwed-
strijd kunnen kinderen een gra-
tis startpakket ophalen bij het 
kinderwerk van Versa Welzijn 
bij hen in de buurt of bij Singer 
Laren. Dit startpakket bevat 
een werkboekje met uitleg over 
de wedstrijd, hoe je een poster 
vormgeeft, A3 papier waar de 
poster op ontworpen kan wor-
den, knipvellen, gekleurd pa-
pier en stiften. Dit werkboekje 
is ook te downloaden op
www.rookvrijegeneratiegv.nl.

De posters kunnen tot en met 
9 mei ingeleverd worden door 
een mail te sturen met een 
goede foto of scan van de pos-

ter naar
rookvrijegeneratie@regiogv.nl.

Jury
De jury, waarin ook iemand zit 
die rookt en de kinderburge-
meester van Hilversum, selec-
teert de 12 mooiste ontwerpen 
die te zien zijn in het museum 
van Singer Laren en op straat. 
Van de winnende ontwerpen 
wordt ook een verjaardags-
kalender gemaakt. Daarnaast 
krijgen de 12 kinderen die heb-
ben gewonnen een workshop 
aangeboden in het Grafisch 
Atelier in Hilversum. Tips, erva-
ringen en ondersteuning over 
de Rookvrije generatie zijn 
verkrijgbaar via www.rookvrije-
generatiegv.nl of via facebook:
@rookvrijegeneratiegv

   

De ’s-Gravelandse Vaart

‘S- GRAVELAND
De ’s-Gravelandse Vaart 
die door onze dorpen loopt 
tussen Kortenhoef en 
’s-Graveland kent een lan-
ge geschiedenis.

Oorspronkelijk gegraven in 
1634 met als doel een ver-
binding te creëren tussen het 
Gooi en Amsterdam om het 
bouwen van de buitenplaat-
sen in ’s-Graveland mogelijk 
te maken. Het is door het later 
aangebrachte jaagpad ook een 
belangrijke handelsverbinding 
geworden. En weer later heb-
ben zich, omdat het water zo 
schoon was, een aantal was-
serijen gevestigd die inmiddels 
allemaal weer verdwenen zijn. 
De huidige functie nu is, naast 
waterbeheersing, natuurwaar-
de.

Tuintjes van de overkant
Het jaagpad heet nu Emma-
weg en Koninginneweg en 
aan de kant van ‘s-Graveland 
zijn allemaal huizen gekomen, 
aanvankelijk voor het perso-
neel van de buitenplaatsen, 
die het stukje grond aan de 
overkant van de vaart in eigen-
dom kregen. Maar hoe zit dat 
nu, de huidige situatie? En dat 
betreft zowel het noordelijk als 
het zuidelijke deel. Op een uit-
zondering na is dat nog steeds 
zo, al is een deel ook in eigen-
dom van Natuurmonumen-
ten. En daarom dus niet van 
de gemeente, wat algemeen 
wordt aangenomen. De ge-
meente doet in samenwerking 
met Waternet onderhoud maar 
feitelijk zijn de oevers een aan-
eenschakeling van particuliere 
tuintjes. Dit betekent dat het 

de eigenaren van deze stuk-
jes oever vrij staat te bepalen 
wat er wel en niet in hun tuin 
plaatsvindt. Dat kan gaan over 
beplanting, maar zeker ook 
over oneigenlijk gebruik. Met 
name dat laatste heeft recen-
telijk plaatsgevonden en ge-
leid tot ernstige overlast. Dat is 
natuurlijk zeer te betreuren en 
iets wat niet past in onze mooie 
dorpen. Gelukkig heeft deze 
kwestie de aandacht van de 
gemeente en er gaat meer op 
gelet worden om iets derge-
lijks te voorkomen door onder 
andere voorlichting te geven 
en te letten op het gebruik. Het 
is de bedoeling dat de vaart de 
vaart kan zijn zoals dat past 
in onze natuurrijke omgeving 
en dat de oevers niet worden 
aangetast.

Nieuwe Democratie    
Wijdemeren
Stemmers op Code Oranje 
(Partij voor de Dieren, JA21, 
Volt, 50Plus en BIJ1) bedankt 
voor jullie steun in de verkie-
zingen.

Onderzocht wordt of er inte-
resse is om de hieruit ontsta-
ne partijloze democratische 
beweging Nieuwe Democratie 
Wijdemeren, gebaseerd op de 
meebeslis filosofie van Code 
Oranje, een gooi te laten doen 
naar gemeenteraadszetels in 
2022. Ook jongeren vanaf 16 
jaar en niet-stemmers horen 

erbij. Code=co-democratie. 
Oranje=heel Nederland. Doel: 
meebeslissen en democrati-
sche controlegaten dichten. 
Niet-partijgebonden deelne-
mers en donateurs krijgen het 
boek ‘Opstand in de polder’ 
van burgemeester Bert Blase 
cadeau.

We beginnen daarna met een 
cursus ‘Politiek zonder spelle-
tjes’.

Wim van Oudheusden

   

Alternatief voor Zuidsingel 
Fase 8
KORTENHOEF
Het Participatie Initiatief 
Wij Willen Wonen Wijde-
meren is goed op stoom 
met 86 deelnemers.

Het volgende succes is er ook 
al: de Integrale Aspecten Visie 
‘sGAK ( ‘s-Graveland, Anke-
veen, Kortenhoef) over Zuids-
ingel fase 8 heeft in één dag 
tijd met al 66 deelnemers de 
officiële status van een Bur-
gerinitiatief bereikt. Het gaat 
om een alternatief voor het 
bouwplan Zuidsingel Fase 8 
te Kortenhoef. Verplaats de 

sportvelden van Sv ’s-Grave-
land en tennisvereniging Wes-
terveld van het Kininelaan-
tje naar de locatie naast de 
Zuidsingel. Met één clubhuis 
en kleedkameraccommodatie 
en parkeerplaats. Vestig ook 
daar alle basisscholen. Maak 
van de Kortenhoefse scholen 
en sporthal De Fuik wonin-
gen/ seniorenappartementen. 
Tot slot: bouw huizen op de 
huidige sportcomplexen met 
een ontsluiting uit het dorp die 
minder hinder geeft. Het kan 
nu op de agenda van de ge-
meenteraad. 

   

Laatste update redacteuren 
(voorlopig)
WIJDEMEREN
In overleg met de direc-
tie van Dunnebier Print & 
Marketing hebben we be-
sloten om de lijst met 43 
aangemelde redacteuren 
in stand te houden.

Onder dankzegging van uw 
aanmeldingen. Het is ondoen-
lijk om u allen persoonlijk te 
benaderen voor een gesprek. 
Indien de eindredacteur be-
hoefte heeft aan ondersteu-
ning, zal hij een beroep op u 
doen. 

   

Regionale schoolschaak-  
finales
WIJDEMEREN
Op 17 april a.s. zijn de re-
gionale finales online voor 
het schoolschaaktoernooi.

Normaal had daar een ge-
meentelijk toernooi aan vooraf 
gegaan, maar er was te weinig 
interesse. Nu zullen de Cur-
tevenneschool uit Kortenhoef 

en de Warinschool uit Neder-
horst den Berg gemeente Wij-
demeren vertegenwoordigen. 
Schaakgoeroe wenst kinderen 
heel veel succes. Hij hoopt 
dat ze weer snel gewoon in 
de klas les kunnen krijgen en 
dat schaken achter het echte 
bord in plaats komt van een 
computer.
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Collectief inkopen met de straat
Door: Anne Marie Poorthuis

KORTENHOEF
We spreken met Stan, am-
bassadeur van het straat-
gesprek. “We zijn hier in 
Kortenhoef op de prachtige 
Elbert Mooijlaan. Je ziet 
het. We hebben met elkaar 
meegedaan aan de collec-
tieve actie. Je bent in een 
hele actieve straat.

”Els heeft na een warmtescan 
folie achter de verwarming ge-
plaatst. En via de Energieco-
operatie ook vloerisolatie en 
zonnepanelen aangeschaft. 
“Wat geholpen heeft is dat we 
via straatgesprekken hebben 
uitgewisseld en gesproken 
over de vragen die we had-
den. Zonnepanelen geweldig. 
Eigenlijk ben ik helemaal zelf-
voorzienend. Sinds kort een in-
ductiekookplaat en zo’n close 
in boiler, anders moet het water 
helemaal van boven komen.” 

Rien heeft naar tevredenheid 
meegedaan met de collectieve 
actie voor zonnepanelen. “Ik 
heb de jongens zien werken. 
Sprak me heel erg aan. En het 
levert veel op, zelfs bij mindere 
weersomstandigheden. Ik heb 
nog geen spouwmuurisolatie. 
Heb ik mij wel voor opgege-
ven, maar daar wacht ik nog 
op.” Ton heeft onderzoek ge-
daan naar vloerisolatie en dat 
weer gedeeld met de buren 
in het straatgesprek. En ver-
schillende buren hebben deze 
vloerisolatie laten uitvoeren. 
Leuk om hier met de buren 
mee bezig te zijn. Een eigen 
collectieve actie met de straat. 
“We willen nog wel een stap 
doen. Een oplossing voor da-
kisolatie verzinnen.” Zonnepa-
nelen hadden Liesbeth en Wil 
al eerder laten leggen. Al voor 
de straatgesprekken met de 
Energiecoöperatie. “De straat-
gesprekken hebben ons wel 
op ideeën gebracht en aan het 

denken gezet over wel/niet zol-
der en vloer isoleren. Het gaat 
natuurlijk om de centen, maar 
we willen ook ons steentje bij-
dragen aan energiebesparing. 
De kleine beetjes helpen altijd 
mee.” Anne en Harry zijn voor 
het aanschaffen van zonne-
panelen geïnspireerd door 
Liesbeth en Wil. Elektriciteits-
rekening is gehalveerd. Samen 
met de buren hebben ze in het 
straatgesprek gesproken over 
energiebesparende maatre-
gelen. Ze denken nog na over 
spouwmuurisolatie, maar dat 
willen ze eigenlijk niet. Een 
luchtlaag isoleert toch ook al 
en in de spouw overwinterden 
vleermuizen. Eric en Annelieke 
zijn voorlopers. “We hebben al 
van alles, ook ledlampen en 
tochtstrippen. Mijn zonnepa-
nelen dekken het gebruik van 
mijn elektrische auto. Leuk om 
dat te volgen met zo’n appje. 
Scheelt jaarlijks zo’n 500/600 
euro aan energiekosten, maar 
we doen het ook omdat het bij-
draagt aan duurzaamheid.”

Energiecoöperatie
Organiseren van een straat-
gesprek of meedoen met een 
collectieve inkoopactie voor 
zonnepanelen, isolatie of een 
groen dak? Neem contact via 
www.ECWijdemeren.nl.

• 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

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

• 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

Pittige oranje 
saucijzen

Oranje 
slagroomrol

Eierkoeken

eroen
www.bakkerjeroen.nl

Meenthof 10 - 1241 CP Kortenhoef  |  De Meent - 1218 CB Hilversum  |  Hilvertsweg 84 - 1214 JJ Hilversum  | Markt van Ankeveen

Geldig van donderdag 15 april  t/m woensdag 5 mei.

Code Oranje
naar keuze

OP KONINGSDAG ALLEEN OPEN IN KORTENHOEF VAN 08.00 TOT 13.00 UUR

LET OP!

€ 1,95
per stuk voor

€ 3,50
2 stuks voor

slagroomrol

€ 12,95
nu voor 3+1

GRATIS

Oranje 
tompouces
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Heerlijke paddenstoelen te 
koop in Nedervecht
Door: Niels van der Horst

NEDERHORST DEN BERG
Sinds een paar maanden 
hebben we er in Neder-
horst weer een leuk bedrijf 
bij: Flynn Organics. De 
naam geeft al aan dat het 
om iets organisch gaat. 
Eigenaars Nathalie en Bri-
an kweken paddenstoe-
len, waaronder een aantal 
prachtig exotisch gekleur-
de soorten.

Ze hebben samen vier kinde-
ren en Nathalie daarbij om het 
weekend nog twee uit haar 
vorige huwelijk. Het is een 
drukke en gezellige boel met 
de koters in hun woning in de 
wijk Nedervecht, waar ze nog 
geen jaar geleden zijn neerge-
streken. Op hun website lees 
je dat ze als ouders het belang 
van goed (en lekker!) voedsel 
kennen. Vanwege hun eigen 
liefde voor paddenstoelen was 
de stap klein om ze zelf te 
gaan kweken. Nathalie werkte 
meer dan tien jaar in de horeca 
en leerde daar de waarde van 
kwaliteit kennen. “In de bedie-
ning bracht ik wel eens een 
bord terug omdat het er niet 
goed uit zag”. Haar man Brian 
heeft veel ervaring in ‘client 
service’ en zit altijd vol ideeën 
en kwam met dit plan. Natha-
lie was als aromatherapeut al 
actief met Flynn Organics en 
levert zodoende ook allerlei 
zalven en oliën. De kwekerij 
kon als bedrijfsactiviteit wor-
den toegevoegd. “Ik moest het 
nog wel even uitleggen aan 
de bank, die me belde omdat 
ze zorgen hadden of het niet 
om paddo’s en een criminele 
organisatie ging!” zei Nathalie 
lachend.

‘IN DE BEDIENING 
BRACHT IK WEL EENS 

EEN BORD TERUG’

Zolder
Op zolder bevindt zich de kwe-
kerij. De ruimte daar wordt 
optimaal gebruikt. “Als het zo 
goed blijft gaan als nu, moeten 
we op termijn gaan uitkijken 
naar extra ruimte maar voor 
nu is het ok,” aldus Nathalie. 
Voor het groeiproces hebben 
ze twee kubusachtige zwarte 
tenten met daarbij apparatuur 
voor vochttoevoer, luchtver-

versing en CO2- afvoer. Brian 
beheert dit proces nauwge-
zet. In tent 1 is het donker en 
vindt de eerste fase plaats van 
de handmatige kweek van de 
groente. Eerst wordt de voe-
dingsbodem (substraat) door 
hitte bacterievrij gemaakt; 
een proces zonder chemicali-
en en zonder mest. Door het 
substraat plaatsen ze het zo-
geheten mycelium – een dicht 
netwerk van sporen – wat een 
voorstadium is van de zwam-
men. In de tweede kweektent 
wordt de fungi volwassen en 
groeien ze voorzien van ge-
noeg vocht letterlijk naar het 
licht van de daartoe geplaatste 
lampen. Het hele proces wordt 
heel precies en met veel zorg 
en hygiëne uitgevoerd.

Supergroente
Het tweetal levert tien soorten 
paddenstoelen, waaronder 
Shiitake, roze en gele oester-
zwammen en Lion’s Mane, ook 
wel pruikenzwam genoemd. 
Het is een bron van goed ver-
teerbare eiwitten, voedingsve-
zels, een scala aan vitaminen 
en veel soorten mineralen zo-
als kalium, ijzer en selenium. 
Het is een heuse supergroente 
en werkt ook nog eens choles-
terolverlagend. Zwammen zijn 
inmiddels ook al zeer populair 
als vleesvervanger en als on-
derdeel van diëten om af te 
vallen. Je kan de paddenstoe-
len bestellen via de website.

Meer info en recepten: https://
flynnorganics.nl

Foto: Nathalie en Brian in de 
kweektent

Plek 2e IKC voorlopig in de koelkast
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Het voorstel van de nieuwe 
onderwijswethouder Jos 
Kea om op de locatie De 
Sterrenwachter te starten 
met de bouw van een Inte-
graal Kind Centrum werd 
door de commissieleden 
niet overgenomen. “Laten 
we het plan tijdelijk in de 
koelkast zetten”, zei PvdA/
GroenLinks- fractievoorzit-
ter Stan Poels luid en dui-
delijk.

Waarbij Poels de kanttekening 
maakte dat de keus alleen 
tussen De Linde en De Ster-
renwachter zou moeten gaan. 
Ook de andere partijen lieten 
zich in soortgelijke bewoordin-
gen uit. Waarbij onduidelijk blijft 
hoe het uitstel zal uitwerken. 
VVD’ er Michiel van Balen riep 
om kaders, zowel financieel als 
qua invulling. Terwijl Patricia 
IJsbrandy vroeg om een keuze 
te maken tussen de ratio (van 
de cijfers) en wat ‘het hart wil’. 
Ze meende dat de belangen 
van ouders en kinderen op de 
eerste plaats komen. Namens 
het CDA wees Barry Rooimans 
op de verschillen in interpreta-
tie wat een IKC moet worden. 
Wat het CDA betreft is dit Inte-
graal Kind Centrum een plek 
voor kinderen tussen 0 en 13 
jaar, met ruimte voor een con-

sultatiebureau. Niet meer en 
niet minder.

2017
Al vanaf 2017 loopt de plan-
ning om voor Talent Primair 
(openbaar onderwijs) met de 
basisscholen De Linde en De 
Sterrenwachter in samenwer-
king met kinderopvang Eigen&-
Wijzer een nieuw gebouw neer 
te zetten op de locatie Ster-
renwachter. Wijdemeren kocht 
zelfs, daarop vooruitlopend, 
het gebouw De Pinkenstal. 
Terwijl het andere IKC Wereld-
wijs (pc-onderwijs) al volop in 
gebruik is vanaf begin 2021 
kwakkelde het proces vanuit 
het openbaar onderwijs. 

Er waren veel voorbereidings-
problemen. Recent kwam naar 
voren dat ouders, directie en 
schoolbestuur vinden dat de 
plek van De Linde de beste is. 
Iets groter in oppervlakte, ruim-
te om uit te breiden, verkeers-
veiliger en alles in één gebouw. 
Dat kan bij de Sterrenwachter 
niet. De ruimte is weliswaar bij-
na even groot, maar je zit vast 
aan twee gebouwen. Waarbij 
het recht van overpad van de 
katholieke Pauluskapel ook 
een hindernis vormt. 

Insprekers 
Er waren vier insprekers die 
pleitten voor de locatie De 
Linde. Joost Platteel van de 

Medezeggenschapsraad van 
de Sterrenwijzer wees op een 
leerlingenpiek vanaf 2025 
waardoor meer ruimte noodza-
kelijk is. Maarten Smeets (een 
ouder) had moeite met het 
recht van overpad van een ka-
tholieke kerk naast een open-
bare school. Bijvoorbeeld door 
een passerende rouwstoet op 
het schoolplein. Talent Primair- 
bestuurder Roel Hoogendoorn 
erkende dat zijn organisatie 
pas laat van koers veranderde 
door aan te dringen op De Lin-
de. Maar hij meende dat er nog 
voldoende tijd is (5-6 jaar) om 
op deze locatie een mooi IKC 
te realiseren. 

Wethouder Kea
Wethouder Jos Kea voelde zich 
‘niet met de rug tegen de muur’ 
gezet. Hij begreep de wens van 
de commissie om nogmaals in 
overleg te gaan met het school-
bestuur. Waarbij hij duidelijk 
maakte dat ook Talent Primair 
duidelijker moet zijn over de 
inhoud en de financiën van het 
gebouw. Hoewel Kea het hui-
dige proces rond het 2e IKC 
typeerde als ‘niet fraai’ voegde 
hij eraan toe dat het originele 
plan op de plek van De Ster-
renwachter ‘realistisch’ is. En 
dat ook hier een mooi IKC kan 
verrijzen. Over een half jaar is 
er hopelijk meer bekend. 

   

Voorjaar in de Horn- en Kuijerpolder

Voorjaar in de Horn- en Kuijer-
polder, volop aanstaand leven 
ondanks de koude periode is de 

kievit voortvarend begonnen. 
Voor de vele, vele wandelaars 
en fietsers is er veel te beleven 

rond de Horn en Kuijerpolder. 
Houd de polder groen! (foto en 
tekst: Gert van der Vliet).
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2025: 400 jaar ’s-Graveland
‘S- GRAVELAND
Het is bijna zover: over 
4 jaar viert ’s-Graveland 
haar 400- jarig bestaan. De 
plaatsnaam ’s-Graveland 
betekent ‘gebied’ toebeho-
rend aan de graaf van Hol-
land.

Vanaf het begin van de 17e 
eeuw is het gebied ontgonnen, 
om precies te zijn in 1625. In 
1634 is het verkaveld en ont-
stonden het dorp ‘s-Graveland 
en de ‘s-Gravelandse Vaart, 
die aangelegd is tussen 1637 
en 1641. De ’s-Gravelandse 
Vaart was de scheiding tus-
sen Ankeveen/Kortenhoef en 
’s-Graveland. ‘s-Graveland is 
letterlijk met het potlood gete-
kend: een rechthoek met ka-
vels waar boerderijen werden 
gebouwd na het ontvenen en 
ontzanden. Tussen de weg en 
de vaart – aan het Noorderein-
de en Zuidereinde – woonden 
de bewoners die de kavelhou-
ders in de boerderijen van dien-
sten voorzag. Bij de boerderij-
en werden ook buitenplaatsen 
gebouwd naar voorbeeld van 
Amsterdamse grachtenhuizen. 
Deze landgoederen trokken 
veel mensen aan en daarmee 
ook handel.

‘s-Graveland ontwikkelde zich 
snel. In 1644 werd de eerste 
schipper benoemd om een 
veer- en trekschuitendienst op 
Amsterdam te onderhouden. 
In 1648 werd een school op-
gericht en een schoolmeester 
aangesteld. De eerste jaarlijk-
se paardenmarkt werd in 1649 
gehouden. De Hervormde Kerk 
die de Amsterdamse stadsar-
chitect Daniël Stalpaert in 1657 
bouwde, overleefde het ramp-

jaar 1672 toen de Fransen veel 
schade aanrichtten. Huizen 
werden verwoest en bewoners 
vermoord. In 1673 trokken de 
Fransen weg en werd veel her-
bouwd.

Ansichtkaarten
Hoe het ’s-Graveland van vroe-
ger eruit zag, is te zien aan 
ansichtkaarten die bewoners 
en de Historische Kring In de 
Gloriosa hebben verzameld. 
Maandelijks staat er één an-
sichtkaart in Weekblad Wijde-
meren centraal in aanloop naar 
een feestelijk jaar in 2025. De 
voorbereidingen zijn al in vol-
le gang. Vanuit de historische 
kring In de Gloriosa is het initi-
atief gestart om met bewoners 
een boek over ’s-Graveland te 
maken. Ook zijn er plannen om 
oude ansichtkaarten opnieuw 
uit te geven en de paarden-
tram weer te laten rijden. Wil 
je meer weten over 400 jaar 
’s-Graveland en meewerken 
aan de voorbereidingen van 
het feestelijk jaar? Neem dan 
contact op met Jan Dekker, 
06-51586112 of jan.a.dekker@
planet.nl

Afbeelding:
Dorpsgezicht bij
de Klapbrug in ‘s-Graveland
In de eerste jaren van de vorig 
eeuw werden in hoog tempo 
zaken als elektriciteit, telefoon, 
film, auto’s en zelfs vliegtuigen 
geïntroduceerd. De mensen 
op deze ansichtkaart wisten 
echter nog van niets. We zien 
hier een heel oude foto waarop 
de kleine Klapbrug in ’s-Grave-
land is te zien en we kijken in 
de richting Bussum. De elek-
triciteitspaal is al een voorte-
ken van de dingen die gaan 

komen. De foto geeft een wel-
haast pastoraal beeld, mensen 
poseerden voor de fotograaf 
op de weg die nog niet is be-
straat, het is nog een zandweg. 
Je kon nog gewoon je ladder 
op de rijbaan zetten als je bo-
men wilde snoeien. Het zijn de 
hoogtijdagen van de ’s-Grave-
landse paardentram waarvan 
de remise vlak voor de Klap-
brug stond, niet zichtbaar op 
deze foto. We zien rechts op 
de voorgrond het café “Quatre 
Bras’ van uitbater van Beu-
sekom, later bekend als café 
Dekker en nog later als café 
Boon. We zien op de plek van 
café de Blooper nog een ander 
pand dat ongeveer in 1904 is 
afgebrand. Hier bouwde arts 
en schrijver Frederik van Ee-
den zijn ‘elektrische bakkerij 
Walden’ onderdeel van zijn fa-
meuze commune in Bussum. 
Daar tegenover zien we als we 
goed kijken, op de hoek van 
het Ankeveensepad een bord 
op de muur zitten. Dat was een 
reclame van het daar geves-
tigde schildersbedrijf J.W. van 
Renesse. Opa van de schrijver 
dezes kocht dit pand in 1918 
samen met het schildersbedrijf 
van zijn ‘patroon’ in 1918 voor 
de lieve som van 6000 harde 
guldens. ik woon er nog steeds. 
Links op de voorgrond zien we 
een stenen schuur staan van 
ene Willem de Jong die het 
gebruikte als stal voor de jaag-
paarden die de schuiten door 
de vaart trokken. Op een iets 
latere foto van de Klapbrug is 
de weg al bestraat en is de stal 
vervallen. De moderne tijd had 
zijn intrede gedaan.

Cornelis Smallenburg

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

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

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

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

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

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk

Wij verzorgen alle voorkomende 

werkzaamheden op het gebied van: 

Water, Gas, Zink, sanitair, riolering 

en dakbedekking.

Wijnands
Installatie Service

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Ons heilig boontje

Willibrordcake
€ 4,64

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Gewijzigde openingstijden

In verband met Koningsdag is het gemeentehuis

op dinsdag 27 april gesloten.

Vanaf woensdag 28 april helpen wij u graag

weer tussen 8.30 uur en 12.30 uur.

O�  ciële
bekendmakingen

Op 31 maart 2021 nam de stuur-
groep Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen een belangrijk besluit
voor de toekomst van de Loosdrechtse
Plassen: het baggeren kan van start. 
Voorwaarde was dat er een locatie 
zou worden aangewezen waar de 
bagger tijdelijk kan worden opgesla-
gen. Uit onderzoek blijkt dat Polder 
Mijnden zuidwest het meest kansrijk 
is, daar wordt nu op ingezet. 

De noodzaak tot het baggeren van de Loos-

drechtse Plassen is groot. Door bagger te 

verwijderen gaat de waterkwaliteit omhoog, 

verbetert de bevaarbaarheid en krijgt de natuur 

meer kans om zich te ontwikkelen. De voor-

bereidende werkzaamheden nemen nog even 

tijd. Het daadwerkelijke baggeren gaat uiterlijk 

in het najaar van 2022 van start. 

Vaarverbinding Loosdrechtse
Plassen-Hilversums Kanaal
Voor wat betreft de vaarverbinding tussen de 

Loosdrechtse Plassen en het Hilversums Kanaal 

is op dit moment alleen nog het alternatief via 

de Vuntus en een deel van de Loenderveense 

Plas Oost in beeld. Om aan te kunnen tonen of 

die optie haalbaar is, is extra onderzoek nodig. 

Over de vraag of die extra tijd en dat extra geld 

de moeite waard is, werden de bestuurders 

het niet eens. Besloten is daarom eerst een 

onafhankelijk adviseur te betrekken.

Wethouder De Kloet na afloop: “Ik vind dat we 

een goed gefundeerd besluit moeten nemen 

over een onderwerp dat al zoveel jaren de 

gemoederen bezighoudt. Dat kan alleen als we 

alle benodigde informatie boven tafel halen. 

Daarnaast zijn we dat aan de watersportsector, 

de bootbezitters en de bezoekers verplicht.”

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

14 april 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@visieenpassie 

Start het voorjaar 
groen! 

>   Tweede vaccinatielocatie
Mensen met een uitnodiging voor vaccinatie 

kunnen sinds kort ook terecht in het nieuwe 

vaccinatiepaviljoen op het terrein van Pont-

Meyer, tussen de Verlengde Zuiderloswal en 

de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. 

Dit is de tweede vaccinatielocatie van de

GGD Gooi en Vechtstreek. Sinds 15 januari 

wordt er aan de Amersfoortsestraatweg in 

Huizen gevaccineerd. De locatie Hilversum 

beschikt, net als de locatie Huizen, over acht

priklijnen en is zeven dagen per week

geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

>   Woononderzoek Wijdemeren
Eind april valt bij 3000 inwoners in Wijdemeren

een woononderzoek op de mat. Dit onderzoek 

doen we samen met 30 andere gemeenten in 

de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Wat is 

uw woonsituatie? Heeft u verhuisplannen of 

andere woonwensen? Met deze informatie helpt 

u ons te bepalen waar wij ons als gemeente 

en regio voor moeten inzetten. Het onderzoek 

kan anoniem ingevuld worden. Doet u mee? 

U kunt een iPad 128GB Wifi winnen.

>   Enquête aardgasvrij Wijdemeren
In 30 jaar tijd stappen we wijk voor wijk van

het aardgas af. Een hele verandering...hoe 

denkt u hierover? Waar ziet u kansen en waar-

over maakt u zich zorgen? Heeft u uw huis al 

verduurzaamd of wacht u nog even af?

Vul vóór dinsdag 20 april de enquête in via 

www.wijdemeren.nl/tvw. De uitkomsten

presenteren we op woensdag 26 mei tijdens 

een bewonersbijeenkomst over de transitievisie 

warmte. Wilt u hierbij zijn? Aanmelden kan via 

www.wijdemeren.nl/tvw.  

>   Rookvrij is de Kunst
De GGD Gooi en Vechtstreek vraagt kinderen 

(8-12 jaar) een gezond alternatief te bedenken 

voor rokers. Door middel van een posterwed-

strijd kunnen zij laten zien dat ze liever rookvrij 

opgroeien. Bij Versa Welzijn of museum Singer 

Laren kunnen zij een knutselpakket ophalen. 

Tot en met 9 mei kan een foto of scan van de 

poster gemaild worden naar

rookvrijegeneratie@regiogv.nl. De twaalf 

mooiste ontwerpen worden getoond in Singer 

Laren, op straat en op een verjaardagskalender.

De kinderen kunnen ook een workshop

volgen in het Grafisch Atelier in Hilversum.

Zie ook www.rookvrijegeneratiegv.nl.

    Start baggeren komt steeds dichterbij 

Fotograaf: Vincent van Zalinge

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur ver-
wacht dat de coronacrisis leidt tot 
een toename van het aantal kinderen 
dat opgroeit in armoede. Dat bete-
kent dat steeds meer ouders het geld 
voor een sport- of muziekles niet 
meer kunnen betalen. Terwijl deze 
kinderen juist veel baat hebben bij 
een uitlaatklep.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur kan helpen 

door de contributie of het lesgeld te betalen 

voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. 

Zo kan ieder kind meedoen.

Bijdrage aanvragen 
Een bijdrage aanvragen kan via een intermedi-

air. Dat kan iemand van de gemeente zijn, maar 

ook een jeugdwerker, juf of meester. Zoals 

Sonja Goote, locatiedirecteur van de Meester 

Kremerschool in Nederhorst den Berg: “Ik ben 

heel enthousiast over het Jeugdfonds. Het is zo 

belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen 

om aan sport, muziek of toneel te kunnen 

doen.” 

Meer informatie
Op jeugdfondssportencultuur.nl/elk-kind-kan 

vindt u meer informatie over de aanvraag of om 

intermediair te worden. Op deze pagina vindt u

het overzicht van intermediairs in Wijdemeren: 

www.wijdemeren.nl/intermediairs. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur: elk kind kan meedoen



Ontvangt u ook weleens een brief in de brievenbus van bedrijven die acties voor zonnepanelen 

of isolatie organiseren? Het is onduidelijk of deze bedrijven betrouwbaar zijn.

Heeft u vragen over de betrouwbaarheid van een bedrijf? Neem gerust contact op met de 

energiecoöperatie Wijdemeren. Zij onderzoeken het dan samen met u.

Wijdemeren
informeren

14 april 2021

Groene daken hebben vele voordelen: 
ze zorgen voor isolatie, vertragen de 
afvoer van regenwater, geven verkoe-
ling in de zomer, verminderen geluids-
overlast en stimuleren de biodiversiteit. 
Overweegt u om een groen dak aan te 
leggen? We geven een subsidie van
25 euro per vierkante meter.

Vorig jaar hebben we ruim 100 subsidieaan-

vragen ontvangen. Samen legden zij meer dan 

3000 vierkante meter groen dak aan. Doet u dit 

jaar ook mee?

Aanvragen 
Er is 100.000 euro subsidie beschikbaar voor 

het aanleggen van groene daken. Gemiddeld 

kost een groen dak 50 euro per vierkante me-

ter. Inwoners en bedrijven ontvangen 25 euro 

subsidie per vierkante meter tot een maximaal 

bedrag van 1000 euro, inclusief BTW. De mini-

male afname is zes vierkante meter. De subsidie 

wordt verstrekt op de aanlegkosten en/of het 

materiaal van het groene dak. 

Voor de actie geldt op=op. Kijk voor meer in-

formatie en het doen van een subsidieaanvraag 

op www.wijdemeren.nl/groendak. 

Webinar
Meer weten over groene (sedum)daken? 

Op dinsdag 20 april van 20.00 tot 21.00 uur 

organiseert de energiecoöperatie Wijdemeren, 

samen met het bedrijf  ‘UwGroenDak’ een 

webinar. Via dit bedrijf kunt u ook meedoen aan 

de collectieve inkoopactie voor groene daken. 

Aanmelden voor het webinar kan via

www.ecwijdemeren.nl. U ontvangt dan een link 

om het webinar te volgen. 

Start het voorjaar groen!

Heeft u plannen voor het verduurzamen 
van uw woning? Wilt u bijvoorbeeld iso-
leren of denkt u na over zonnepanelen? 
Sluit dan aan bij de inkoopacties voor 
isolatie, zonnepanelen en/of een groen 
dak. Want samen inkopen levert voor-
deel op.

De energiecoöperatie Wijdemeren orga-

niseert de collectieve inkoopacties voor 

isolatie en zonnepanelen samen met de 

andere energiecoöperaties in het Gooi. Zij 

hebben voor u een betrouwbaar aanbod 

geselecteerd tegen een redelijke prijs en 

een goede kwaliteit. Het aanbod richt 

zich op isolatiemaatregelen zoals vloer-, 

bodem- en gevelisolatie. Daarnaast zijn er 

ook afspraken gemaakt met leveranciers 

van HR++ glas en zonnepanelen. Meer 

weten? Kijk op

www.collectieveinkoop.energieverbonden.nl. 

Voordelen collectieve inkoop
Het gezamenlijk inkopen van isolatie of 

zonnepanelen levert niet alleen een redelijke 

prijs op, maar heeft meer voordelen.

Zo kunt u het zoekwerk naar een goede 

leverancier uitbesteden aan de deskundige 

vrijwilligers van de energiecoöperatie.

Dit bespaart veel tijd en energie. Ook weet 

u zeker dat u met een betrouwbare partij 

aan de slag gaat. 

Aanmelden 
Weet u al welke maatregelen u wilt laten 

uitvoeren? Meld u dan aan via

www.collectieveinkoop.energieverbonden.nl.

De geselecteerde bedrijven maken vervol-

gens een afspraak met u, bespreken uw 

wensen en doen een aanbod. U ontvangt 

een offerte en beslist zelf of u akkoord gaat. 

Twijfelt u over de maatregelen die u wilt 

laten uitvoeren?

Leden van de energiecoöperatie Wijdemeren

kunnen gratis een energiecoachgesprek 

aanvragen om hen hierover te adviseren.

Laat u minimaal twee isolatiemaatregelen 

uitvoeren? Dan kunt u ook subsidie aanvragen. 

Kijk hiervoor op www.ECWijdemeren.nl. 

Uw huis verduurzamen? Doe mee met de collectieve inkoopacties 

Vorig jaar heeft het college op basis van 
drie rapporten over het verkeer rondom de 
Smidsbrug een haalbaarheidsonderzoek uit 
laten voeren. Uit het onderzoek, dat is uit-
gevoerd door Royal HaskoningDHV, blijkt 
dat de maatregelen die nodig zijn om de 
veiligheid rondom de Smidsbrug te verbe-
teren haalbaar en maakbaar zijn. 

Wethouder Boermans: “Het haalbaarheidson-

derzoek is afgerond en het college geeft nu de 

documenten vrij. We willen iedereen zorgvuldig 

informeren over de resultaten. Er is dus nog 

geen besluit genomen over het wel of niet 

uitvoeren van de onderzochte maatregelen. 

Daarover buigt de gemeenteraad zich naar 

verwachting in juni.” 

Hoe nu verder?
Op woensdag 21 april van 20.00 tot 21.30 uur 

organiseert Royal HaskoningDHV een digitale 

informatiebijeenkomst. Alle belanghebbenden 

die betrokken zijn geweest bij het onderzoek 

ontvangen hiervoor een uitnodiging. De bij-

eenkomst is verder voor iedereen toegankelijk. 

Wie de bijeenkomst wil bijwonen kan een mail 

sturen naar willem.smink@rhdhv.com.

Alle documenten staan op

www.wijdemeren.nl/verkeersoplossingKortenhoef. 

College geeft haalbaarheidsonderzoek Smidsbrug in Kortenhoef vrij

Op Noord-Holland Actief vindt u al het 
sportieve en creatieve aanbod voor jong 
en oud in Wijdemeren én de rest van 
Noord-Holland digitaal op één plek: 
www.noordhollandactief.nl.

De website is gebruiksvriendelijk en wijst 

snel en makkelijk de weg. U kunt een gratis 

account aanmaken en zo proeflessen volgen 

om bijvoorbeeld verschillende sporten uit te 

proberen. 

Sport- en cultuuraanbieders
Voor een zo compleet mogelijk overzicht zijn 

alle sport- en cultuuraanbieders in Wijdeme-

ren nodig. Heeft u zich nog niet aangemeld? 

Dat kan alsnog via de website of via Team 

Sportservice. De website biedt een extra middel 

om nieuwe leden te bereiken, het heeft een 

gemakkelijk inschrijf- en betaalsysteem en u 

kunt zich op een eenvoudige manier laten zien 

aan een breed publiek. 

Meer informatie
Wilt u zich aanmelden als sportaanbieder? Of 

heeft u andere vragen? Neem dan contact op 

met Robin van der Vliet van Team Sportservice 

via rvandervliet@teamsportservice.nl. 

Nieuw platform voor sport en cultuur: Noord-Holland Actief
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- naast Stichts End 20a: plaatsen brug (29.03.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 71: bouwen serre (30.03.21)

- Zuidereinde 74c: plaatsen twee dakkapellen 

   (05.04.21)

Kortenhoef
- Elbert Mooijlaan 1: bouwen vijftien

   appartementen (06.04.21)

- Zoete inval 16: plaatsen tuinhuis met veranda 

   (27.03.21)

Loosdrecht
- De Kreek 4: uitbreiden woning (01.04.21)

- Drie Kampjes 7: plaatsen dakkapel (02.04.21)

- naast Oud-Loosdrechtsedijk 36a: bouwen

   woning en bijgebouw (31.03.21)

- Swingboei 3: plaatsen dakkapel (29.03.21)

- Taxuskaan 8: plaatsen dakkapel (06.04.21)

- Van Collenstraat 4: maken uitbouw (31.03.21)

- Vuntuslaan 38: plaatsen dakkaper (02.04.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 100: maken uitweg met brug 

   (02.04.21)

- Middenweg 101b: maken uitweg met brug 

   (02.04.21)

- Lange Wetering 62: wijzigen gevel (02.04.21)

- Torenweg 13: maken uitweg (25.03.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze 

of bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Leeuwenlaan 40: aanvullende wijziging

   verbouwen appartementen (25.03.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 26: moderniseren antennes (25.03.21)

- Kikkerbeet 6: bouwen erker (30.03.21)

Loosdrecht
- Acacialaan 6: plaatsen twee dakkapellen 

   (30.03.21)

- Boegspriet 38: vervangen kozijnen (30.03.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 184: plaatsen

   dakraam (07.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 252f: bouwen

   overbouw op bestaande overloop (30.03.21)

- Rading 1: afwijken bestemmingsplan voor gebrui-

   ken zestien parkeerplaatsen voor vijf jaar (25.03.21)

- Swingboei 9: plaatsen dakkapel (30.03.21)

- Swingboei 11: plaatsen dakkapel (30.03.21)

Nederhorst den Berg
- De Vijnen 10: wijzigen gevelaanzichten (30.03.21)

- Jan Josephsz v Goyenstr 2: plaatsen dakkapel 

   (30.03.21)

- Middenweg 145f: bouwen bedrijfsgebouw 

   (31.03.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 153: uitbreiden werkplaats,

verplaatsen opslag en vervangen loods (01.04.21)

>  Rectificatie

Op 31 maart 2021 publiceerden wij een verleende 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een
schuur op de Noordereinde 371 te ’s-Graveland. 
Het juiste adres is echter Noordereinde 317 te 
’s-Graveland.

>  Melding Activiteitenbesluit 
(Milieu)

- De Boomgaard 28: plaatsen mobiele puin-

   breker tussen 25 maart en 16 april 2021

Informatie
Tegen een melding kan geen bezwaar worden 

gemaakt. Informatie kan worden verkregen 

bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en 

Vechtstreek telefoonnummer (088) 63 33 000.

>  Bestemmingsplan Moleneind 
46 (voorheen 45), Kortenhoef

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de gemeenteraad van 

Wijdemeren in zijn vergadering van 11 maart 2021 

het bestemmingsplan inzake het perceel Molen-

eind 46 (voorheen 45) in Kortenhoef ongewijzigd 

heeft vastgesteld.

Plan
De bestaande woning en het bijgebouw worden 

gesloopt. Op een andere plaats op het perceel 

wordt de bouw van een woning mogelijk gemaakt.

Een deel van het perceel Moleneind 46, dat op 

grond van het bestemmingsplan het Wijde Blik 

2004 bestemd is voor woondoeleinden, wordt 

bestemd voor natuur.

Ter inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende 

stukken, ligt vanaf 15 april 2021 gedurende een 

termijn van zes weken ter inzage. U kunt de 

stukken inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.1696.BPMoleneind46-va00 of via het 

adres Moleneind 46, 1241 NH Kortenhoef).

U kunt de stukken ook digitaal opvragen via 

info@wijdemeren.nl.

Beroep
Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpbe-

stemmingsplan bij de gemeenteraad ingediend. 

Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet 

kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan 

kan gedurende de termijn van terinzageligging 

tegen het besluit tot vaststelling beroep instellen 

bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, postbus 20019, 2500 ea ’s-Gravenhage. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens 

een verzoek om voorlopige voorziening indien-

en bij de voorzitter van genoemde afdeling. Het 

besluit tot vaststelling en daarmee het bestem-

mingsplan treden na afloop van de beroepster-

mijn in werking. Tenzij binnen de beroepstermijn 

een verzoek om voorlopige voorziening wordt 

ingediend. In dat geval treedt het bestemmings-

plan niet in werking voordat op dit verzoek is 

beslist.

>  Kennisgeving anterieure overeen-
komst bestemmingsplan Moleneind 
46 (voorheen 45), Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken op grond van artikel 6.24 van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de 

realisering van een woningen op het perceel 

Moleneind 46 (voorheen 45) in Kortenhoef een 

anterieure overeenkomst hebben gesloten met 

de initiatiefnemer van dat plan.

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst 

ligt vanaf 15 april 2021 ter inzage. Een exemplaar 

van de zakelijke beschrijving kan worden opge-

vraagd via info@wijdemeren.nl met vermelding 

van zaaknummer Z.53127.

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke 

weergave van de inhoud van de overeenkomst 

kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of 

bezwaar worden gemaakt. 

>  Bekendmaking wet geluidhinder 
bestemmingsplan Moleneind 46 
(voorheen 45), Kortenhoef

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3: 44 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 

geluidhinder) het volgende bekend.

Het bestemmingsplan Moleneind 46 (voorheen 

45) Kortenhoef is op 11 maart 2020 door de 

gemeenteraad van Wijdemeren ongewijzigd 

vastgesteld. Met het bestemmingsplan wordt de 

bouw van één woning mogelijk gemaakt. Het 

plangebied bevindt zich binnen de wettelijke 

geluidzone van het Moleneind. Ten gevolge van 

het wegverkeer op het Moleneind zal de woning 

een hogere geluidsbelasting ondervinden dan 

de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 

geluidhinder. De maximale ontheffingswaarde 

wordt niet overschreden.

Burgemeester en wethouders hebben op 10 

september 2020 overeenkomstig artikel 83 en 

110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten

voor deze woning hogere waarden vast te stellen.

De relevante stukken hebben vanaf

24 september 2020 gedurende zes weken ter 

inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen inge-

diend ten aanzien van de ontwerp-beschikking. 

Burgemeester en wethouders hebben op

23 november 2020 besloten de betreffende 

hogere waarden definitief vast te stellen.

Ter inzage  
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken 

liggen vanaf 15 april 2021 gedurende zes weken 

ter inzage, samen met het bestemmingsplan.

De stukken over het vastgestelde bestemmings-

plan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De stukken over het vastgestelde besluit op 

grond van de Wet geluidhinder kan worden 

ingezien op www.wijdemeren.nl/terinzage. 

Desgewenst kan een mondelinge toelichting 

worden gegeven op het besluit. U kunt hiervoor 

een afspraak maken via het secretariaat van de 

afdeling Fysiek Domein, telefoonnummer 

14 035.

Beroep en voorlopige voorziening
Binnen de termijn van terinzageligging kan een 

belanghebbende die het niet eens is met de be-

schikking inzake de Wet geluidhinder hiertegen 

in beroep gaan, eventueel in combinatie met 

een verzoek tot een voorlopige voorziening. 

Beroep kan worden ingesteld door een belang-

hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden 

verweten dat geen zienswijze is ingebracht 

tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift 

moet worden ingediend bij de Raad van State, 

afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage. Voor behandeling van 

uw beroep moet u griffierechten betalen. De 

kosten van deze griffierechten kunt u opvragen 

via telefoonnummer (070) 42 64 426.

>  Collectevergunning

Geheel Wijdemeren
- KWF Kankerbestrijding, collectevergunning 

van 6 september tot en met 11 september 2021 

(06.04.21)

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.

Overig

Bouwen en wonen
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GooiTV
REGIO
Het programma van 
GooiTV vanaf woensdag 
14 april:

In het politiek-maatschappe-
lijke discussieprogramma In 
Derde Termijn is er aandacht 
voor verslaving onder jon-
geren, die juist in deze coro-
natijd meer thuis zitten, zich 
vervelen en zich eenzaam 
voelen. Ruud Bochardt gaat 
in gesprek met Dylan Ernst uit 
Bussum, zelf ex-verslaafde, in 
op deze problematiek en hoe 
hij denkt jongeren te kunnen 
helpen met een videofilm.Voor 
het programma In Gesprek 
Met gaat Saskia Luijer in ge-
sprek met Jos Kea, de nieuwe 
wethouder van Wijdemeren. 
Ze is benieuwd naar de eerste 
ervaringen van de VVD ‘er als 
opvolger van Jan Klink.Verder 
is er in TV Magazine aandacht 
voor de verbouwingswerk-
zaamheden aan het station 
Naarden-Bussum en gaat 
Toos van den Berg met Teun 
Grob naar de waterbuffels.

In Memoriam 
Cor Koster
Bron: Rading-0.nl

Op 6 april overleed Cor Kos-
ter (1941) in z’n woonplaats 
Nederhorst den Berg, een 
betrokken inwoner van Wij-
demeren. Cor behoorde tot 
een club van politieke junkies, 
samen met Co de Kloet, Rob-
by Israel, Douwe van Essen, 
Martin Vuyk en Rik Jungmann. 
Allemaal geïnteresseerd in de 
lokale politiek, maar allemaal 
met volstrekt uiteenlopende 
politieke overtuigingen. Alle-
maal ooit raadslid en/of wet-
houder geweest in Nederhorst 
den Berg, ‘s- Graveland of 
Wijdemeren. Dat staat te le-
zen op Rading-0.nl waar Rik 
Jungmann z’n herinneringen 
aan zijn vriend Cor Koster 
mooi onder woorden bracht. 
Deze club verzorgt vanaf 2018 
kritische blogs over de Wijde-
meerse politiek.
Cor was al vroeg bezig met de 
politiek. In het Bergse blad ‘De 
Brug’ had hij een column met 
de titel ‘Uit de Raad geklapt’. 
Van 1990 tot 1994 was hij 
raadslid en in de tweede peri-

ode, van 1994 tot 1998 fractie-
voorzitter van de CDA- fractie 
in Nederhorst en fractievoor-
zitter van de CDA-fractie in het 
Gewest Gooi en Vechtstreek. 
Daarna schreef hij stukken 
voorde Wijdemeerse Web-
krant (circa 100) en de laatste 
2,5 jaar op Rading Nul (24).

Cor Koster was gedegen in 
zijn stukken en documentatie. 
Dat blijkt ook uit zijn eigen In 
Memoriam dat hij naar z’n 
schrijfvrienden opstuurde. Een 
greep daaruit: cum laude afge-

studeerd en gepromoveerd bij 
Engels en Toegepaste Taalwe-
tenschap aan de Vrije Universi-
teit en Universiteit van Utrecht; 
jarenlang hoofd van de MO-B 
opleiding Engels van de Vrije 
Leergangen; was scriba van 
de kerkenraad in Nederhorst 
den Berg en betrokken bij het 
ouderenwerk in Wijdemeren. 
Hij was 6 jaar voorzitter van 
het CDA Wijdemeren. Later is 
hij uit het CDA gestapt, omdat 
hij zich niet kon verenigen met 
de gedoogconstructie waarbij 
het CDA dankzij Wilders aan 

de macht kon blijven. Cor was 
ook een fervent motorrijder en 
liefhebber van technische gad-
gets
Rik Jungmann schrijft: ‘zijn 
inspirerende deelname aan 
onze bijeenkom-
sten en zijn bijdra-
ge aan de stukken 
op Rading Nul zul-
len wij zeer mis-
sen’.

De redactie wenst z’n vrouw 
Emmie, zoon en schoondoch-
ter Martijn en Sarah, kleinkin-
deren Matthew en Katherine 
en de rest van de familie veel 
sterkte bij dit verlies.

Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar 
één el aan zijn levensduur toevoegen? 

 
Na een mooi en actief leven is heengegaan onze bijzondere, 

zorgzame en lieve man, vader en grandfather 

Cor Koster
* Weesp, 4 februari 1941   †Nederhorst den Berg, 6 april 2021

 
Wij zullen hem heel erg missen

Nederhorst den Berg Emmie Koster
Wymondham     Martijn & Sarah 
         Matthew, Katherine

Correspondentieadres:  
PC Uitvaart

T.a.v. Mevrouw E.M. Koster,  
Ookmeerweg 273, 1067SP Amsterdam

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring  
plaats gevonden.

FAMILIEBERICHTEN

Energiek, enthousiast, inspirerend
We hebben afscheid moeten nemen van

Cor Koster

Voorzitter Lokaal Samenwerkende
Bonden van Ouderen sinds 2014 en van de
Katholieke Bond van Ouderen sinds 2015

We zullen hem missen

Namens  Bestuur LSBO
Lia Moote Vice Voorzitter

Nederhorst den Berg, 6 april 2021

Verdrietig hebben we kennis genomen
van het overlijden van

Cor Koster

Cor was raadslid namens het CDA in de
voormalige gemeente Nederhorst den Berg.

Na de herindeling is Cor 6 jaar onze
enthousiaste voorzitter geweest.

Cor was een markante en waardevolle bestuurder!

Wij wensen zijn vrouw, zoon, schoondochter,
kleinkinderen en iedereen die hem lief was,

veel troost, sterkte en liefde toe.

Bestuur, fractie en leden CDA Wijdemeren

Wij hebben bedroefd kennisgenomen van
het overlijden van

Cor Koster

Oud-raadslid van de gemeente Nederhorst den Berg

Naast zijn raadswerk in de periode 1990-1994 en
van 1994-1998 was de heer Koster actief betrokken bij

tal van maatschappelijke activiteiten in Wijdemeren,
zoals het ouderenwerk en internationale projecten

rondom interculturele communicatie. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden.
De raad en het college van de gemeente Wijdemeren

wensen hen sterkte bij het dragen van dit verlies.
Wij zullen zijn bijdragen aan de gemeente Wijdemeren

niet vergeten.

De raad van de gemeente Wijdemeren,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester
Mevr. E.B. Hörchner, raadsgriffier

Het college van burgemeester en wethouders,
Mevr. C.R. Larson, burgemeester

Mevr. W. Heeg, secretaris 



Woensdag 14 april 2021
11

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

De vele kaarten, prachtige bloemen, fijne brieven, mooie
woorden en uw belangstelling bij het afscheid van

 

 
 
 
 

hebben op ons een diepe indruk gemaakt.
Hartelijk dank hiervoor.

Cobie de Jong-Schimmel
Kinderen en kleinkinderen

Op 90-jarige leeftijd is na een lang leven vol energie geheel 
onverwachts van ons heengegaan mijn vader, 

schoonvader en onze opi

Dirk de Bruin
weduwnaar van San de Bruin-van de Gender

* Weesp, 27 februari 1931              † Blaricum, 4 april 2021

 Lida en Martin

 Sandy
 Charlotte

 Dick en Marre
 Fien

Correspondentieadres:
Lida Versteeg-de Bruin
Dammerweg 79
1394 GR  Nederhorst den Berg

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

 
Met het stille verdriet van de laatste jaren in ons hart, maar  
ook met een gevoel van bevrijding dat voor hem aan deze 
wijze van leven een einde is gekomen, hebben wij voorgoed 
afscheid moeten nemen van onze zoon en mijn broer 

Henk Lagerweij  

* Hilversum † Ankeveen 
24/25 april 1980 30 maart 2021 

 
Je was zó aanwezig met je hartelijkheid, je humor, je muziek, 
je lieve en stormachtige manier van doen, dat het gat wat je 
achterlaat leger dan leeg is.   
 
                                                                     Ma, Pa en zusje 
 
Hollands End 16, 1244 NR Ankeveen 
 
Het afscheid heeft op woensdag 7 april jl. in besloten kring 
plaatsgevonden. 
De plechtigheid is tot 6 mei a.s. terug te kijken. 
Ga naar: https://pciwebcast.nl 
Plechtigheid ID: 140780 en wachtwoord: d76f38b6088d

Actiefopveel terreinen indebouw

www.bonneveld.nl/vacatures

“Het inschuiven van tunnels voor het 

spoor; dat zijn projecten die ik echt 

gaaf vind.”
- Patrick

Ga jij straks samen met Rob werken aan een bouwput? 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! 

Doorgroei-
mogelijkheden

Gezellige 
collega’s

Veelzijdige
projecten

Goed 
salaris

Leer-werkplek
Wij zijn erkent 

leerbedrijf

BEZOEK ONZE VERNIEUWDE WEBSITE 
VOOR INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF 

Ampèreweg 4, 3752 LR Bunschoten                                        WWW.BONNEVELD.NL

Wij bieden jou 

Interesse? Mail naar: info@bonneveldbv.com

BONNEVELD SCHEPT een band met jou!

FAMILIEBERICHTEN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

0626252434

Reacties van klanten
Ik had door het thuiswerken

pijn in mijn onderrug.
Dankzij Slender You

niet meer!

SLENDER YOU STUDIO
KORTENHOEF

Winkelcentrum Meenthof
Telefoon 035 – 656 61 13

Dé andere manier van
bewegen!

Maak nu een afspraak!

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

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

INKOOP GOUD & ZILVER
Sieraden Reparatie

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

tel. 035-6221000
SCHOREL-EDELMETAAL.NL

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Te huur 2 kamer app 52 m2 
te Kortenhoef  per 1 mei 

beschikbaar huur prijs 995 euro  
tel 06.5467.46.77 gunning eigenaar 

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!
Gratis waarde indicatie?

035 - 656 0235

Gratis zonnebank afhalen
Gratis 2 zits bank leer
Kortenhoef 0615944307

Pijnlijke Rug, Nek en 
Schouders?

Atlas-/Lumbaalmassage
DonnaLife Massagepraktijk

www.donnalife.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
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Door: Karin Wesselink

Om de week peilen we op 
straat uw mening. Telkens 
kiezen we een ander dorps-
plein. Deze week waren we 
voor het winkelcentrum 
aan de Nootweg in Loos-
drecht met de volgende 
vraag: Moet Tweede Paas-
dag worden afgeschaft?

Luke van de Bunt (22)
“Voor mij is het heerlijk om 
een extra maandag vrij te 
hebben. We hebben genoeg 
officieel vrije dagen, maar er 
mag er van mij best nog één 
bij. Ik zou het wel snappen dat 
bijvoorbeeld Suikerfeest voor 
iedereen een vrije dag wordt. 
Er komen toch ook meer mos-
lims bij en ieder z’n ding. Dat 
lijkt me een leuke extra. Vroe-
ger deden we met Pasen altijd 
een speurtocht en gingen we 
lekker samen eten. Nu gaan 
we gourmetten, of barbecuen. 
Op Tweede Paasdag werkte ik 
vroeger in de supermarkt. Nu 
ga ik Tweede Paasdag voor 
het eerst naar m’n schoonfa-

milie. Ik was er met Kerst ook 
al. Met Kerst doe ik wel aan 
cadeautjes, maar met Pasen 
niet. Ik hecht aan de feestdag 
zelf niet zoveel waarde.”

Marcia Meijer (52)
“Mijn dochters vroegen vorige 
week nog aan me: waar gaat 
Pasen ook alweer over? Ik 
weet het niet meer. Ik heb het 
wel geleerd op school, maar 
ben het vergeten. Voor ons zijn 
de feestdagen niet religieus. 
We gaan ook nooit naar een 
kerkdienst ofzo. Ik heb niks 
met het geloof. Op maandag 
is Studio Pasta altijd dicht, dus 
zo’n Tweede Paasdag hoeft 
voor mij niet. Ik ben toch al 
lekker vrij. Het is ook iets com-
mercieels, denk ik. Dan waren 
altijd de meubelboulevards 
en de autozaken open. Wij 
hebben ook een meubelzaak, 
maar die is niet open met Pa-
sen. Voor mijn dochters is het 
wel fijn om vrij te zijn. Die dag 
gaan we dan iets leuks doen 
met het gezin. Lekker eten en 
wandelen. Nu helemaal!”

Woensdag  juli 10 Weekblad Wijdemeren

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

Prijzen Spektakelloterij afhalen   

Lotnummer

003352

000595

001238

001222

000796

000660

001255

000105

000203

002254

000026

001693

000777

000371

000874

001016

001453

000875

000876

001233

000951

002126

001206

001416

002127

001082

002338

001173

000793

000138

001690

Prijs

HOOFD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Omschrijving

Verzorgd bezoek voor

2 personen Dutch Valley

Dinerbon t.w.v. € 100,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,-

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Cadeaubon t.w.v. € 50,--

Etentje voor 2 personen

1 Persoons zomerdekbed

Levensmiddelenpakket

Verzorgingspakket

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Dinerbon t.w.v. € 25,--

Cadeaubon t.w.v. € 25,--

Waardebon v. slagroomtaart

Waardebon v. slagroomtaart

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Cadeaubon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Waardebon t.w.v. € 10,--

Beschikbaar gesteld door

Restaurant Lekr

Brinkers Mode & Lingerie

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Wijnkoperij en slijterij de Meenthof

Gasterij de Vechtoever

Brinkers Mode & Lingerie

Albert Heijn

Albert Heijn

Brinkers Mode & Lingerie

Brinkers Mode & Lingerie

Boekhandel CW76 Kortenhoef

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Het Spieghelhuys

Body & Beauty ‘t Gooi

Bakker Jeroen

Bakker Jeroen

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Lydi Bloemsierkunst

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Andy’s dierensuper/van Henten Loosdrecht

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

Bakkerij ‘t Stoepje (op het plein)

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 

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

De inschrijving voor de 13e 
editie van Burendag is vorige 
week geopend. Alle buurten 
van Nederland kunnen hun 
Burendagactiviteit aanmel-
den en een fi nanciële bij-
drage 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 organi-
satoren zich extra inspannen 
om buren bij elkaar te krijgen 
in buurten waar dat niet van-
zelfsprekend is. Burendag 
valt dit jaar op 22 september. 
In 2017 deden zo’n 1 miljoen 
mensen mee aan duizenden 
activiteiten in heel het land. 

• 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

Aanmelding burendag
2018 geopend

Kort nieuws

Elke 1e woensdag v.d. maand 
van 14-17 uur: Repaircafé Wij-
demeren. In de Brasserie van 
Veenstaete te K’hoef. Weg-
gooien? Mooi niet! Zie: www.
natuurlijkwijdemeren.nl of 
bel: Marjolijn Bezemer: 06- 
48545227.

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...

talentprimair.nl

Met 25 locaties in de Gooi en 
Vechtstreek heeft u een breed 
aanbod om uit te kiezen.

Het is het hele jaar door mogelijk 
om een afspraak te maken.

Scan de QR-code voor 
het overzicht van al 
onze scholen en de 
contactgegevens.

Het woord aan Wijdemeren
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Veel interesse in de Samentuin
Door: Liesbet Dirven

KORTENHOEF
Wat een belangstelling 
en enthousiaste reacties 
zijn er voor de Samentuin, 
echt ongelooflijk. Afgelo-
pen zaterdag direct na de 
oproep in het Weekblad 
Wijdemeren kwamen veel 
geïnteresseerden langs. 
Om even kennis te maken 
en een kijkje te nemen in 
de nieuwe moestuin op de 
Kwakel in Kortenhoef. 

Het is nu al een leuke gemê-
leerde groep mensen. Zo 
werkt een gezin met twee 
kinderen mee op de tuin. De 
kinderen hebben zelf snijbiet 
gezaaid. Ze vinden het heel 
spannend wanneer de eerste 
plantjes te zien zijn. Ton doet 
ook mee. Zij had vroeger zelf 
een fraaie moestuin waaruit 
zij wekelijks een heerlijk geu-
rend boeketje mee naar huis 
nam. Ook is er een bewoner 
die net in Veenstaete is komen 
wonen en graag in beweging 
wil blijven. Een ander wil leren 

moestuinieren hoe zij in haar 
eigen tuin sla en tomaten kan 
kweken. 

Maandag ging een groep men-
sen lekker aan de gang in de 
moestuin. Net voor de start 
van tuinseizoen zijn de fruitbo-
men geplant. Misschien staan 

ze binnenkort al in bloei door 
het warme weer. 

Ook zin gekregen om op een 
mooie plek lekker buiten te 
moestuinieren? De Samen-
tuin is er voor alle dorpsbewo-
ners die mee willen doen. Je 
kunt met je gezin of vrienden 

helpen in de tuin of andere 
klussen doen, zoals planten 
van de bessen en bonen, het 
egaliseren van bedden en wa-
ter geven. We zijn nu op zoek 
naar een tuinhuis. Als we dat 
gevonden hebben, kan er ook 
getimmerd worden. Alle hulp is 
welkom! We maken er samen 

iets moois van op de Kwakel 
tussen nr. 18 en 20. Volg het 
pad, wij zijn te vinden links 
achterin. In ieder geval zijn we 
er op maandag en zaterdag 
tussen 10.30-12.30 uur. Bel 
Liesbet Dirven (06-52823274) 
voor meer informatie.

In de kraamkamer op de Buitenplaatsen
‘S- GRAVELAND
Wil je ondanks de corona-
beperkingen toch met de 
boswachter op pad? Laat 
je dan in een bijzondere 
online lezing, van onge-
veer anderhalf uur, mee-
nemen de natuur in. Het 
wordt een unieke driede-
lige online lezing over de 
Buitenplaatsen

De eerste in de driedelige se-
rie is op donderdag 15 april 
a.s. om 19:30. Dan neemt 
Luc Hoogenstein, bioloog en 
boswachter ecologie bij Na-
tuurmonumenten, je mee naar 
het ontluikende jonge leven in 
de natuur op De Buitenplaat-
sen in ‘s-Graveland. Op De 
Buitenplaatsen vinden de ver-
schillende bijzondere dieren 
hun thuis. In het broedseizoen 
zijn dieren extra kwetsbaar. De 
dieren op De Buitenplaatsen 
hebben hier nog de ruimte om 
te wonen. Luc neemt je mee 
naar het ontluikende jonge le-
ven in de Gooi en Vechtstreek. 
We nemen een kijkje bij de 
dassen, gaan op zoek naar 
reeën, bezoeken bijenhotels 

en we gluren in de nesten van 
aalscholvers. Ook krijg je het 
verhaal te horen achter de vele 
nestkasten die op Boekesteyn 
en Schaep & Burgh hangen.

Winnaar Groene Camera
Luc kennende kun je mooie 
foto’s bij het verhaal verwach-
ten: Luc was in 2019 de win-
naar van de Groene Camera, 
de prijs voor de beste natuur-
fotograaf van Nederland en 
België. Ben je enthousiast en 
wil je nog meer lezingen bij 
wonen? Dat kan op: woensdag 
12 mei a.s. 19.30 uur – Laat je 
meenemen in de bijzondere 
wereld van vogels; donderdag 
10 juni a.s. 19.30 uur – Ga 
mee naar de wondere wereld 
van de insecten.

Hoe reserveer je een plekje?
Boek een ticket voor deze in-
teressante online lezingen via 
onze website. De kosten voor 
deze lezing zijn € 5,- voor le-
den van Natuurmonumenten 
en € 7,50 voor niet-leden. Aan-
melden kan via:

www.natuurmonumenten.nl/

kraamkamer-buitenplaatsen

Ongeveer een uur voor aan-
vang ontvang je op het op-
gegeven mailadres een link 

waarmee je via Microsoft 
Teams kunt deelnemen aan 
de online lezing. Een account 
of speciale software zijn niet 
nodig. Zodra je op de link klikt, 

opent hij automatisch in je in-
ternetbrowser en kun je als 
gast de presentatie bijwonen.

  

Foto: @ Natuurmonumenten, Nel Appelmelk
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Geslaagde Paaseieren puzzeltocht
NEDERHORST DEN BERG
Het jaarlijkse paaseieren 
zoeken bij het kasteel op 
paaszaterdag, georgani-
seerd door het Spotjesteam 
en KVW, was dit jaar anders 
dan de vorige jaren. Geen 
eieren zoeken bij het kas-
teel, maar wel een paasei-
erenpuzzeltocht voor kin-
deren met hun ouders door 
het dorp.

Op grote, papieren eieren langs 
de route stonden vragen voor 
de kinderen over het dorp, wat 
ze onderweg tegenkwamen en 
wat je er allemaal kunt doen. 
Door de ruime startmogelijk-
heid kon iedereen rustig de 
tijd nemen de vragen te beant-
woorden. De wandeling langs 

onze mooie Spiegelplas werd 
door jong en oud zeer gewaar-
deerd! De vragen werden se-
rieus beantwoord en achterop 
de kleurplaat geschreven. Ver-
volgens mocht iedereen nog 
een rondje lopen door de kas-
teeltuin waar twee paashazen 
chocolade-eitjes uitdeelden.
Aan het eind van de tocht werd 
de kleurplaat met antwoorden 
ingeleverd en kregen de kinde-
ren een chocolade-ei. Gezien 
alle enthousiaste reacties kun-
nen we terugzien op een zeer 
geslaagde puzzeltocht. De or-
ganisatie wil alle deelnemers 
en diegenen die hebben mee-
gewerkt om deze puzzeltocht 
mogelijk te maken hartelijk 
danken voor deze mooie dag 
en ziet jullie volgend jaar graag 

weer terug.

Prijswinnaars
t/m 7 jaar: 1e prijs Sterre de 
Lat, 2e prijs Julie Schoordijk, 3e 
prijs James de Maaijer. 8 t/m 10 
jaar: 1e prijs Milan Daalmeijer, 
2e prijs Yana van den Broek, 
3e prijs Zara Broertjes. Vanaf 
11 jaar: 1e prijs Mara Korver, 
2e prijs Bas Fransse, 3e prijs 
Marleen Teunizen.
Gefeliciteerd! We zullen con-
tact opnemen met de winnaars. 
Tot slot hebben we genoten 
van jullie ingestuurde foto’s bij 
het kasteel. U kunt ze allemaal 
terugvinden op www.despotfa-
briek.nl/spotjes

Het Spotjesteam en
medewerkers KVW

   

‘Zingen is plezier’ al 10 jaar bij ’t KOOR!
Door: Herma Hoveling

WIJDEMEREN
Ik kan het mij nog herin-
neren als de dag van gis-
teren; begin 2011 besloten 
56 leden hun toenmalige 
muziekvereniging te verla-
ten en zich aan te sluiten 
bij een nieuw op te richten 
zangkoor. Een in allerijl uit 
de grond gestampt inte-
rim-bestuur rekende af met 
alle administratieve romp-
slomp en per 1 april was de 
nieuwe vereniging ’t KOOR! 
een feit.

Voor de repetities konden wij 
terecht in de fantastische stu-
dio 4 van het Muziekcentrum 
van de Omroep en onder lei-
ding van dirigent Hans C. Jans-

sen en Ludmila de Klerk aan 
de vleugel werd een flitsende 
doorstart gemaakt. Dit resul-
teerde in ons 1ste concert op 
2 mei 2011 in de Feesttent in 
Loosdrecht. Michiel van Laar-
hoven nam al vrij snel het di-
rigentenstokje over en stond 
vervolgens in 2017 zijn plek af 
aan Vladimir Pairel. Inmiddels 
zijn we 10 jaar verder en delen 
wij met elkaar ontelbare on-
vergetelijke herinneringen aan 
repetities, concerten, festivals, 
optredens, weekendjes weg, 
’s-Gravelandse Jaarmarkten 
etc. Via een link op onze web-
site www.tkoor.nl is hiervan een 
foto-impressie te zien.
In al die jaren is de onderlin-
ge verbondenheid altijd groot 
gebleken en hebben wij niet 
alleen lief, maar ook leed met 

elkaar kunnen delen. Wij willen 
dan ook de leden, dirigenten, 
pianiste, oud-leden, donateurs 
(Vrienden van ’t KOOR!), ad-
verteerders en sponsors heel 
hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage aan 10 jaar een gewel-
dige vereniging. Wat hadden 
we een mooie plannen om dit 
tweede lustrum te vieren. Een 
spetterend jubileumconcert en 
een mooie jubileumreis, maar 
corona heeft daar een stokje 
voor gestoken. Met z’n allen 
repeteren, concerten geven, 
weekendjes weggaan e.d. is er 
helaas al ruim een jaar niet bij 
en het is nog steeds een groot 
vraagteken wanneer dit wel 
weer kan. Wij houden echter 
de moed erin, want ’t KOOR! 
‘zingen is plezier’ gaat nooit 
verloren.

   

Geen Avond4daagse Nederhorst in 2021
Wegens de huidige omstan-
digheden en maatregelen 
heeft het bestuur van de IJs-
club Nederhorst besloten geen 

voorbereidingen te treffen voor 
de avond4daagse. De avond-
4daagse gaat dus helaas niet 
door. De algemene ledenver-

gadering die normaal gespro-
ken in april is, wordt verplaatst 
naar het najaar. De datum hier-
van is nog onbekend.

   

Sommige mensen leren het nooit!
Ingezonden brief

Enige tijd geleden heb ik aan 
de eigenaar van de hond die 
telkens zijn behoefte doet op 
het kerkterrein van de RK kerk 
in Nederhorst, gevraagd om 
hier mee te stoppen. Maar he-
laas deze oproep is tevergeefs 
geweest. Want het beest krijgt 

nog steeds van zijn baas de ge-
legenheid om het toch te doen. 
Ik vind dit heel vals, we moeten 
het steeds opruimen. Anders 
stappen de mensen er in en 
lopen zo de kerk in, je moet 
er niet aan denken. Dus nog-
maals de vraag hou de hond 

aan de lijn, we hebben in de 
gemeente een aanlijnplicht? Ik 
ben benieuwd of het nu helpt, 
zo niet dan ga ik aangifte doen 
bij de politie. 

Theo Stalenhoef 
(koster)

Zondag 11 april waren wij  
60 jaar getrouwd
Wij willen iedereen bedanken 
voor de vele kaarten, bloemen 
en telefoontjes die wij mochten 
ontvangen.

Ondanks Corona hebben we 
toch, samen met onze kinde-
ren en kleinkinderen, een on-

vergetelijke dag gehad.

Dirk en Janny Bergman
Eilandseweg 2,
Nederhorst den Berg

MultiVlaai Hilversum

Nieuw management
Vertrouwde kwaliteit

Bestellen
www.multivlaai.nl

of 035 6232021
of hilversum@multivlaai.nl

MultiVlaai
Herenstraat 39A
Hilversum

Wij bezorgen door heel Wijdemeren!

Taart, Vlaai,
Macarons,

Glutenvrij & Vegan
Gebak

Te Huur 

 

Zuidereinde 146D te ‘s-Graveland.  

3-kamer appartement. 
70 m2 vloeroppervlakte  

2 slaapkamers. 
 

Huurprijs € 920,00 per maand.  
Inclusief € 115,- servicekosten. Exclusief GWL 

 
M.i.v. 1 juni 2021 

 

 

 

Cannenburgerweg 63-A1 
1244 RH Ankeveen 

035-6550958 
stomphorstvastgoed@live.nl 

Meer info op: www.stomphorstvastgoed.nl 

STOMPHORST
VASTGOED/BEHEER b.v.

Cannenburgerweg 63A-1,  1244 RH Ankeveen
info e-mail:  stomphorstvastgoed@live.nl

Tel. nr.  035-6550958 

Loodijk 12 , te ’s-Graveland

TE HUUR
Vrijstaand woonhuis

3 kamers (2 slaapkamers) 1 badkamer 
met Douche en toilet, 2 woonlagen en een 

zolder, carpoort, fietsenschuur

woonruimte 153m2
perceel 1200 m2

Huurprijs € 2195,00 p/mnd excl. GWL, 
Media en service kosten. 

uitgebreide info kunt u vinden op 
www.stomphorstvastgoed.nl

U kunt ons ook bellen of mailen
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Actie Paasontbijt zeer geslaagd
Door: Martin Vuyk

NEDERHORST DEN BERG
Wat hebben we een mooie 
actie achter de rug. Heel 
veel Paasontbijtjes mo-
gen bezorgen op 1e en 
2e Paasochtend, ook veel 
complimentjes gehad 
voor de actie zelf als voor 
de heerlijke inhoud, maar 
vooral een prachtige op-
brengst: 2300 euro voor 
de Snoezelbadkamer in De 
Kuijer!

Dank jullie wel allemaal: alle 
mensen die het Paasontbijt be-
steld hebben, onze sponsors, 
mensen die spontaan een gift 
stortten, medewerkers van De 
Kuijer en leden van Rotaryclub 
Wijdemeren, samen hebben 
we dit voor elkaar gekregen. 
De realisatie van de Snoe-
zelbadkamer is een héél stuk 
dichterbij gekomen. Er kan nu 
al begonnen worden met de 
verbouwing. Maar we zijn er 
nog niet helemaal, we denken 
na over een vervolgactie. Heeft 
u de ‘Paasontbijt actie’ gemist 

en wilt u tóch nog bijdragen 
aan de Snoezelbadkamer, 
dan kan dat nog steeds; deze 
maand loopt er nog een statie-
geldactie bij de AH in Neder-
horst, maar ook uw financiële 
bijdrage op rek.nr. NL63RA-
BO0128773308 ovv. Gift Snoe-
zelruimte, is zeer welkom.

Graag willen we onze sponsors 
nogmaals noemen: Rin vd 
Molen i.s.m. bakkerij De 7 Heer-
lijkheden, Het Spieghelhuys, sla-

gerij Ton Vernooij, kaasboerderij 
De Willigen, Deen in Weesp 
en bloemsierkunst Lydi; zonder 
jullie belangeloze hulp was dit 
nooit gelukt, wel bedankt. Tot de 
volgende actie. Heeft u vragen 
of opmerkingen over deze actie: 
mail uw bericht aan paasont-
bijt@rotarywijdemeren.nl

Foto: (v.l.n.r.) Mariëtte Meijers, 
De Kuijer, Rin van der Molen 
en Martin Vuyk, Rotary Club 
Wijdemeren

   

Maak kennis met Bistro de Molen
ANKEVEEN
Het is een bekend land-
mark voor velen: de Molen 
uit 1642 aan de Loodijk te 
Ankeveen. Sinds kort is 
daar gevestigd Bistro de 
Molen. Bedrijfsleider Wen-
dy Oosterwijk wil u kennis 
laten maken met het take 
away menu.

Op een unieke locatie met uit-
zicht op de Ankeveense plas-
sen en op de uitlopers van het 
Naardermeer is de Molen al 

decennia een pleisterplaats. Je 
kunt er genieten van een kopje 
koffie op het uitgebreide terras. 
Maar ook voor lunch en diner 
kunt u er uitstekend terecht tus-
sen 10 en 21 uur. Maar nu even 
niet, zolang het covid-19 ons 
nog in de greep houdt. Hopelijk 
niet al te lang meer.

Take away
Nu kunt u dagelijks tussen 17 
en 20 uur langskomen voor een 
gevarieerd take away menu, 
met ruime keuze. Bij de voor-

gerechten kunt u kiezen uit o.a. 
Salade Nicoise, Carpaccio met 
pijnboompitten, olijven, oude 
kaas, truffelmayonaise of een 
Vitello Tonnato. Op het menu 
van de hoofdgerechten treft u 
o.a. Spare Ribs, Rendang met 
rijst, harissa boontjes en ana-
nas. Of verse asperges met 
een krielaardappeltje. Op de 
website kunt u alles goed be-
kijken: www.bistro-de-molen.nl
Loodijk 30B; 1244 NL Ankeveen; 
035 – 656 1459; email: anke-
veen@bistro-de-molen.nl

Fietspad Stichtse Kade
Ingezonden brief

Sinds 2004 woon ik in Anke-
veen. Ik fietste altijd graag 
over het fietspad de Stichtse 
Kade. Vanuit het dorp zo door 
het venige polderland met zijn 
elzenbroekbossen en bloem-
rijke hooilanden. Halverwege 
het fietspad zit een slagboom, 
waar je als fietser mooi tussen-
door kan. Vanaf daar loopt het 
fietspad richting een rijtje wo-
ningen. De gemeente Wijde-
meren heeft daar een paar jaar 
geleden het asfalt vervangen 
door rode betonstenen, waar-
door het boulevardachtige uit-
straling heeft. Het ziet er nogal 
protserig uit. Het fietspad is ze-
ker 2 maanden dicht geweest. 
Voor zo’n belangrijke door-
gaande fietsverbinding is dat 
een erg lange tijd. Met enige 
regelmaat wordt deze fietsver-
keersader afgesloten. Voor het 
liggen van leidingen, vorig jaar 
zijn alle grote berken, elzen en 
struikwilgen op de oevers van 
de kade gekapt. Het schonen 
van de sloten aan beide kan-
ten van de Kade kan nu effici-
ent vanaf het fietspad worden 
uitgevoerd. Recent heeft de 
huisaannemer van Wijdeme-

ren, de firma Van Oostrum, de 
slootkanten onder een akelig 
strak profiel gebracht. Het re-
sultaat is een Kade (door een 
natuurgebied) zoals die op 
de tekentafel wordt gemaakt. 
Een geciviliseerde poldersloot. 
Ondertussen is het wegdek 
van het fietspad zo slecht, dat 
er overal brokken asfalt uit 
het wegdek zijn. Vooral Van 
Oostrum heeft er een bende 
van gemaakt. Met kunst- en 
vliegwerk is de gemeente Wij-
demeren bezig om delen van 
het pad op te lappen. De af-
zettingspalen, bij het opgelapte 
wegdek staan er inmiddels al 
zo’n 4 weken. Zo van ‘kijk eens 
hoe goed we bezig zijn’. Pruts-
werk, want de meeste gaten 
worden niet gerepareerd. Het 
wachten is op de eerste val-
partij. Ankeveen ligt duidelijk in 
de periferie van Wijdemeren. 
De Stichtse Kade was ooit de 
grens tussen de provincies 
Utrecht en Noord-Holland. En 
nu is het achterland van de ge-
meente Wijdemeren. Het kan 
verkeren.

Jan Loggen 
   

Vreemd volk
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Vreemd volk over de vloer. 
Dat wacht ons aanstaande 
zaterdag. Dan is het de start 
van ons zelfoogstseizoen. Een 
weekje eerder dan andere ja-
ren. Mensen hebben wat het 
weer betreft een slecht lange 
termijn geheugen. Was het gis-
ter sneeuw en hagel, dan was 
het eergister ook en vast ook 
de week daarvoor. Maar zo 
was het niet, we hebben een 
mooie warme februari gehad 
en ook in maart was het regel-
matig zacht. Dus staat de kas 
nu vol met heerlijke paksoi en 
sla. Te wachten op de eerste 
oogsters. Zaterdag gaat het 
mes erin en dat betekent de 
start van een seizoen met veel 
oogstplezier. Voor het grootste 
deel zien we weer oude ver-

trouwde gezichten, slechts een 
wintertje ouder. Goed volk, fijn 
elkaar weer te ontmoeten. Voor 
een deel ook vreemd volk. Het 
aantal oogstaandelers is ge-
groeid naar 225. Gedeeltelijk 
met mensen die voorheen een 
groentetas hadden en die nu 
zelf hun tas mogen oogsten. 
En door uitbreiding van het 
teeltplan nog eens een plukje 
erbij. Vreemd volk dus, dat vast 
nog niet weet hoe je boontjes 
plukt, sla snijdt, een mesje ver-
geet, of waarvan wij nog niet 
goed de naam hebben inge-
vuld op de lijst.

Geeft niks, vanaf zaterdag 
staan we met z`n zessen klaar 
om iedereen rond te leiden en 
gedurende het seizoen helpt 
goed volk altijd vreemd volk 
en voor je het weet is niemand 
meer vreemd.
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Jip&Juul podcast
LOOSDRECHT
Twee jonge ondernemen-
de meiden uit Loosdrecht, 
kennen elkaar al 15 jaar en 
zitten niet stil.

Tijdens de tweede coronagolf 
zetten zij geheel op eigen 
kracht de podcast Jip&Juul op. 
In deze podcast bespreken de 
twee meiden echt over van al-
les, zolang het maar onder het 
genot van een kopje thee is.

Jip Schaap is 21 jaar en om-
schrijft zichzelf als pittige jon-
ge ondernemer. Ze geniet van 
de kleinste dingen in het leven 
en heeft naast de podcast een 
eigen onderneming Made by 
Jips waarmee ze onderne-
mers helpt het maximale uit 
social media te halen, zodat 
ze meer klanten, engagement 
en omzet realiseren. Vrijheid 
is haar nummer 1 prioriteit. 
Als ze niet thuis is kun je haar 
vinden bij een vriendin op de 
thee, ligt ze in het zwembad of 
staat ze te zweten bij Mezieres 
gym waar zij kickbokst.

Julie van de Pas is 24 jaar, 
empathisch, direct en een 
echte bezige bij met tijd te 
kort. Zo geeft ze judoles bin-
nen het familiebedrijf Ryu ‘t 
Gooi Sport met haar eigen 
locaties in Kortenhoef en Ne-
derhorst den Berg. Ook werkt 
ze op een jongerengroep bin-
nen jeugdzorg en is ze bezig 

met astrologie. Als er ergens 
nog een gaatje is wil ze zelf 
ook nog eens een partijtje ju-
doën of krachttrainen. Kortom 
sportief en sociaal maar kan 
ook intens genieten van een 
momentje voor zichzelf onder 
een dekentje kijkend naar een 
serie. Verder is ze dol op heel 
veel bloemen.

Burn-out
Een aantal jaar geleden kre-
gen beide vriendinnen een 
burn-out. Destijds sprak nie-
mand over burn-outs, er stond 
zelfs weinig over op internet. 
Erg jammer vinden ze, waar-
om is er niemand die open 
en eerlijk over dit onderwerp 
praat? Door de stress van 
thuis studeren en thuis wer-
ken heeft maar liefst 1 op de 
6 werknemers burn-out klach-
ten, dat betekent dat 1,3 mil-
joen mensen in Nederland 
burn-out gerelateerde klach-
ten hebben. Als zoveel men-
sen last hebben van deze 
klachten moet het toch be-
spreekbaar gemaakt worden? 
Zo ontstond al snel het idee 
voor een podcast, maar niet 
alleen maar over burn-out. Dit 
zien Jip Schaap en Julie van 
de Pas slechts als een start-
up. “Ons doel is om een online 
platform te creëren waarmee 
we taboes kunnen doorbre-
ken”.

De taakverdeling
Die was eigenlijk al gemaakt 
voordat de meiden begon-
nen. Julie kan kletsen als 
geen ander, is verbaal sterk, 
empathisch en regelt de com-
municatie. Jip daarentegen 
is technisch, creatief, edit de 

podcast en regelt alles op en 
rondom social media en com-
mercieel gebied.
“Wij willen op een gezellige, 
vlotte en eigen manier onze 
ervaringen delen. Open en 
eerlijk praten over dit en nog 
veel meer andere onderwer-

pen. Taboes doorbreken en 
herkenning bieden”, aldus Jip 
Schaap en Julie van de Pas.
Jip&Juul zijn te beluisteren 
op Spotify, iTunes en Sound-
Cloud. Voor beeld hebben zij 
ook nog een instagrampagina
@jipenjuul.nl


