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Kortenhoefse Merle bij  
The Voice Kids

Foto: Pixel4Pixel Fotografie

KORTENHOEF
A.s. vrijdag 23 april doet 
Merle Beuving uit Korten-
hoef mee aan The Voice 
Kids op RTL-4. Vooraf-
gaand aan het tv-optreden 
voor deze landelijke talen-
tenjacht was er een lange 
weg voor de 14-jarige.

Merle is al van kleins af aan 
bezig met muziek en dans. In 
groep 8 van de Antoniusschool 
heeft ze, samen met een aan-
tal klasgenoten, de jeugdband 

Madjet opgericht, onderdeel 
van muziekvereniging BMOL. 
Ze volgde zanglessen, waar-
door ze als lead-singer van de 
band steeds beter is gaan zin-
gen. Sinds twee jaar schrijft ze 
ook haar eigen popnummers. 
Urenlang zit ze op haar zolder-
kamer aan het keyboard. Maar 
Merle wilde meer, het was de 
laatste kans in 2020 om mee 
te doen aan The Voice Kids, 
want dat mag tot 15 jaar.

En yes, na 5 voorrondes, 
waarbij zich ook dit seizoen 
een paar duizend kinderen 

hadden opgegeven, behoorde 
ze tot de laatste 70 kandidaten 
die werden uitgenodigd voor 
‘de blind auditions’. Vele ritjes 
naar Studio 22 op het Media-
park volgden, want er moest 
flink gerepeteerd worden met 
de zangcoach en de band, de 
styling moest in orde zijn en 
er moesten interviews opge-
nomen worden. Voor de jury, 
bestaande uit Ali B., Sanne 
Hans, Ilse de Lange en Snelle 
bracht ze het nummer ‘Peace 
by Peace’ van Kelly Clarkson 
ten gehore. Haar twee zussen, 
moeder en een goede vriendin 
hebben haar flink aangemoe-
digd vanuit het glazen aqua-
rium in de Studio. Of de coa-
ches zijn omgedraaid en hoe 
ver ze uiteindelijk is gekomen, 
dat mag Merle niet vertellen. 
Gewoon kijken dus!

Nog meer horen
Tijdens de voorrondes van 
The Voice heeft Merle met 
medekandidaat Marc Floor de 
cover ‘Nu Wij Niet Meer Pra-
ten’ opgenomen in de Hilver-
sumse studio GrumpyDutch.
nl. Het nummer is te beluis-
teren op het YouTube-kanaal 
van GrumpyDutch en momen-
teel is ze in deze zelfde studio 
bezig met het opnemen van 
meerdere covers. Ondertus-
sen werkt ze ook hard aan 
haar eigen nummers (inmid-
dels 14) die ze later dit jaar 
hoopt uit te brengen, maar 
door haar deelname aan The 
Voice Kids moet ze hier nog 
even geduld mee hebben. We 
gaan zeker nog meer van haar 
horen! Volg haar op instagram 
(merlebeuving).

Te huur in Nederhorst den Berg 
In dit  kleinschalige moderne bedrijvencomplex gelegen aan 
de Spiegelplas zijn twee kantoorunits beschikbaar. 
Het dorp biedt alle benodigde winkelfaciliteiten alsmede een 
postagentschap bij de Albert Heijn. Voor de deur stopt de 
bus die aansluit op het NS station in Weesp en  Hilversum. 
De buurman verhuurt sloepen zodat u na kantoor heerlijk 
kan genieten van de prachtige Spiegelplas.

DAMMERWEG 103F - kantoorunit
Totaal ca. 36  m² turn-key kantoorruimte 
op verdieping met eigen entree, 
toilet en pantry, eigen aansluitingen op 
elektra en water aan de Spiegelplas.
Beschikbaar:  Per direct

Huurprijs: € 395 per maand excl BTW 

DAMMERWEG 103E - kantooretage
Prachtige turn-key kantoorruimte 
van ca. 104 m² voorzien van airco, 
pantry, toilet, laminaatvloer, 
eigen aansluitingen etc.
Beschikbaar: Per direct
Huurprijs:  € 875,- per maand  excl BTW
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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
 Zo. 25 april: 9.30 uur:
 R. Simileer.
 OLV Hemelvaart
 Do. 22 april: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 25 april: 9.30 uur:
 W. Balk.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Za. 24 april: 19.00 uur:
 W. Balk.
 Wo. 28 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. 25 april: 10.00 uur:
 D.s. E.J. van Katwijk.
 Vooraf melden verplicht, via:

       scriba@kerkopdeberg.nl
       info: www.kerkopdeberg.nl
Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 25 april: 10.00 uur:

Ds. G.J. van Meijeren.
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
 Zo. 25 april: 9.30 uur:

Ds. Y.H.M. Hsu.
       Vooraf melden verplicht, via:
       06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496
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Zes fractievoorzitters reageren op uitdaging Ondernemend Wijdemeren

WIJDEMEREN
Dik van Enk in zijn functie 
als voorzitter van Onder-
nemend Wijdemeren daag-
de de gemeenteraad uit 
om met eigen initiatieven 
te komen om ondernemers 
te steunen in deze zware 
covid-19 tijd. Hij heeft hen 
niet kunnen betrappen op 
een voorstel vanuit de poli-
tieke partijen. Of gezamen-
lijk als raad. Dus stelde de 
redactie hen de volgende 
vraag: ‘Wat kan uw poli-
tieke partij betekenen voor 
de nood en het leed onder 
lokale ondernemers?’

Gert Zagt, De Lokale Partij
De fractievoorzitters hebben 
afgesproken dat we niet met 
soloacties voorstellen van het 
college die al in de pijplijn zit-
ten, in de wielen rijden. Deze 
plannen worden woensdag 28 
april in de commissievergade-
ring besproken. Natuurlijk kun-
nen ondernemers dan inspre-
ken en suggesties doen. Een 
enkele politieke partij kan in 
zijn eentje niets voor de lokale 
ondernemers betekenen.

Alleen krachtig samen op-
trekken biedt enig soelaas. 
Bovendien is het praktisch 
onmogelijk generaliserende 
maatregelen te treffen, om-
dat het niet overal kommer en 
kwel is. Wellicht is inlevering 
van een stuk welvaart ten bate 
van het welzijn op langere ter-
mijn de grootste les van de co-
ronapandemie.

Jan Verbruggen, CDA
Eind maart 2020 heeft CDA 
al vragen gesteld over onder-
steuning aan de ondernemers. 
In het raadsvoorstel dat eind 
april in de commissie komt, 
willen we dat er een tegemoet-
koming komt voor het OZB 
gebruikersdeel. Maar het CDA 
wil nog een stapje verder gaan 
voor ondernemers die proble-
men hebben om weer te kun-
nen opstarten. Die willen wij 
helpen met een krediet, zodat 
er weer voorraden gekocht 
kunnen worden. Verder horen 
we dat er ook schuldschaamte 
is bij ondernemers, hier willen 
we samen met de gemeente 
de aandacht op vestigen om 
het taboe te doorbreken.

René Voigt, Dorpsbelangen
Laat ik beginnen om te zeggen 
dat DorpsBelangen het vre-
selijk vindt dat winkeliers en 
horecaondernemers hun be-
drijf langzaam naar de afgrond 
zien afglijden. In de commis-
sievergadering van 28 april 
bespreken we het Corona Her-
stelplan Ondernemers. Daarin 
staan voorstellen om ons be-
drijfsleven door de laatste fase 
van de crisis te loodsen en te 
ondersteunen bij de opstart na 
corona. DorpsBelangen zal 
die voorstellen zeker steunen! 
Ondernemers kunnen in die 
vergadering suggesties doen 
wat ze nog meer van de ge-
meente verwachten. Ik hoop 
dat ze daar gebruik van ma-
ken. Dan zullen we serieus 
bekijken of het mogelijk is om 
die suggesties over te nemen.

Sieta Vermeulen, VVD
Als afzonderlijke politieke partij 
kunnen wij de lokale onderne-
mers niet ondersteunen. Wel 
kunnen wij geld beschikbaar 
stellen om het Corona Herstel-
fonds in te stellen. Dat voorstel 
van het college zullen wij van 

harte ondersteunen. En als het 
college met het voorstel komt 
om in 2022 de toeristenbelas-
ting niet te verhogen, zullen 
wij ook dat met een positieve 
insteek bekijken. Belangrijk is 
dat de gemeente met de on-
dernemers in gesprek blijft. De 
ondernemersmanager Natasja 
Zak die de VVD wethouder 
heeft aangesteld vervult hierin 
een bijzonder waardevolle en 
onmisbare rol. En voor onze 
inwoners geldt: Steun onze 
ondernemers en koop lokaal!

Stan Poels,
PvdA/GroenLinks
Een politieke partij alleen kan 
niet zo veel betekenen voor 
de nood van de lokale onder-
nemer. Natuurlijk, je kunt als 
partij een motie maken met 
daarin voorstellen voor on-
dersteuning. Maar alleen de 
partijen samen kunnen een 
pakket van ondersteunings-
activiteiten goedkeuren. Als 
fractievoorzitters hebben we 
het hier samen over gehad, tot 
bleek dat er een voorstel lag in 
het college van B&W. Dat be-
spreken we in de commissie 

van 28 april en de raad van 
12 mei a.s. We hopen dat de 
ondernemers ons laten weten 
wat ze hier van vinden. Er is 
breed draagvlak in de Raad 
om deze ondersteuning te bie-
den.

Nanne Roosenschoon, D66
Het college heeft intussen een 
aantal voorstellen vastgesteld, 
die binnen de zeer beperkte 
financiële ruimte van de ge-
meente mogelijk zijn. Die voor-
stellen zullen we in de com-
missie bespreken. Dit is geen 
punt waarbij één partij als zo-
danig iets kan betekenen. Wij 
zien dan ook graag voorstellen 
van de kant van Onderne-
mend Wijdemeren tegemoet. 
Daarbij kan het zowel gaan 
over verdere versoepeling van 
regelgeving als directe en/of 
indirecte financiële steun. Ech-
ter zonder ruimhartige steun 
vanuit het Rijk, blijven onze 
middelen zeer beperkt en zal 
het hoofdzakelijk gaan om te 
komen tot creatieve oplossin-
gen en out of the box durven 
denken.

   

Nieuwe wethouder Jos Kea ziet uitdagingen
Foto: Saskia Luijer

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Op 26 maart werd Jos 
Kea geïnstalleerd als wet-
houder van o.a. financiën, 
economische zaken en on-
derwijs. Hij volgde VVD ‘er 
Jan Klink op die in afwach-
ting is van een zetel in de 
Tweede Kamer

Als zoon van een Aalsmeer-
se rozenkweker studeerde 
Jos Kea in Wageningen. Ver-
volgens werkte hij 26 jaar bij 
Philips. De Kea’s kwamen in 
2004 naar Oud-Loosdrecht. 
“In 2007 ben ik voor mijzelf be-
gonnen als interimmanager, in 
die rol heb ik voor een aantal 

mooie internationale bedrijven 
inkooporganisaties mogen 
bouwen.”
Hoewel de heer Kea altijd VVD 
stemde, was hij daarin nooit 
actief. “Wat mij aanspreekt 
zijn toch de liberale waarden: 
zoveel mogelijk je eigen broek 
ophouden, open staan voor de 
opinies en waarden van ande-
ren. Maar tegelijkertijd dege-
nen die hulp nodig hebben, die 
hulp ook geven en ondersteu-
nen om uit hun problemen te 
komen.” Toen Kea tijdens een 
etentje opperde dat hij wel be-
langstelling had voor de lokale 
politiek, was het ijzer snel ge-
smeed. Hij werd commissie-
lid. Eind 2020 werd hem ge-
vraagd of hij interesse had in 
de job van wethouder. “Ik vind 
het echt een heel interessan-

te functie om te doen en ook 
mooi om een maatschappelij-
ke bijdrage te mogen leveren.”

Geen bedrijf
Voor een wethouder financiën 
en economische zaken komt 
het van pas dat Kea zijn hele 
loopbaan gewend is geweest 
om te proberen zo efficiënt 
mogelijk met geld om te gaan 
en snel inzicht te hebben in de 
cijfers. “Tegelijkertijd weet ik 
dat een gemeente geen bedrijf 
is, of misschien juist wel meer 
is dan een bedrijf, maar goed 
omgaan met de middelen die 
je hebt is altijd belangrijk.” De 
nieuwe wethouder zal zich 
nog wel moeten inwerken in 
de portefeuilles Onderwijs en 
Omgevingswet.
-Lees verder op pagina 4 
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-Vervolg van pagina 3
“Nee, ik vind het geen risico 
om een brede portefeuille over 
te nemen. Als interim manager 
heb ik moeten leren om me 
snel in te werken in nieuwe 
organisaties en nieuwe pro-
blematiek.”

Uitdagingen
Jos Kea is ‘heel blij’ dat het 
bouwplan voor het 2e IKC aan 
de Lindelaan voorlopig is uit-
gesteld. Hij krijgt nu de tijd om 
de voor- en nadelen van de 
gewenste locaties De Sterren-
wachter en De Linde nog eens 
goed te bekijken en te bespre-
ken met de betrokkenen. “In 
de komende raad zullen naar 
ik aanneem kaders gesteld 
worden voor het tweede IKC, 
ook financieel.” Als wethouder 
Economische Zaken hoort hij 

duidelijk de signalen dat het 
aan alle kanten piept en kraakt 
bij veel ondernemers in Wij-
demeren. Dus kondigt hij aan 
dat er een lokaal steunpakket 
komt. Begin mei komen B&W 
naar de raad met voorstel-
len voor lokale ondersteuning 
van onze ondernemers. Vol-
gens de heer Kea maakt de 
gemeente een steeds betere 
inschatting van de financiële 
risico’s die er zijn en probeert 
zich daarop voor te bereiden. 
“Veel inkomsten en uitgaven 
weet je vrij zeker. Een paar 
ook niet. In de begroting van 
2021 zijn naast bezuinigingen 
ook lastenverzwaringen door-
gevoerd om onze buffers in 
stand te kunnen houden.” Te-
gelijkertijd zijn de extra kosten 
voor Jeugdzorg en WMO nog 
steeds zorgwekkend, als het 

Rijk niet compenseert.

Rijk en goed gevulde agen-
da
“We zitten nog steeds in een 
ongekend turbulente tijd met 
voor heel veel mensen een 
onzekere toekomst. Wanneer 
kan ik weer naar school en 
hoe gaat dat dan? Kan mijn 
bedrijf weer open? Op welke 
steun kan ik rekenen om te 
overleven? Gaan we deze zo-
mer weer volop aan de bak? 
Bij wie komt de rekening toch 
zeker voor een deel terecht 
van deze crisis? Het zijn alle-
maal vragen waar ik als wet-
houder in Wijdemeren dag 
in dag uit mee bezig ben om 
ze te helpen beantwoorden. 
De agenda is daarmee rijk en 
goedgevuld!”

   

Extra coronamaatregelen voor 
ondernemers
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Wethouder Jos Kea kon-
digde een Coronaherstel-
plan aan voor de lokale 
ondernemers. De gemeen-
teraad moet het nog goed-
keuren.

Hoewel Wijdemeerse bedrij-
ven ook gebruik maken van 
landelijke steunmaatregelen 
als TONK en TOZO, tijdelijke 
overbruggingsgelden, vallen 
er nogal wat ondernemers tus-

sen wal en schip. Volgens de 
wethouder ongeveer een der-
de. Voor hen biedt dat pakket 
te weinig soelaas, zeker als 
die steun de komende maan-
den zal worden afgebouwd.

Welnu, B&W willen de gedu-
peerde ondernemers tege-
moet komen. Met een aantal 
maatregelen: De lokale be-
lastingen worden 36 maan-
den uitgesteld. Voorts wil de 
gemeente voor 2020 en 2021 
de huur kwijtschelden voor 
panden en terrassen. Eerder 

was al besloten het onroerend 
goed van de ondernemers 5 
tot 10% lager te taxeren, het-
geen gevolgen heeft voor de 
ozb-belasting. Dit steunpakket 
kost 50.000 euro.

Economisch klimaat
Er is nog 30.000 euro be-
schikbaar om de bedrijven 
een duwtje in de rug te geven. 
Economisch wethouder Kea 
denkt daarbij aan het coachen 
van ondernemers die proble-
men met schulden hebben. 
Ook wil hij aansluiten bij ‘Wees 
Loyaal, koop Lokaal’ en hij zal 
die oproep met kracht naar 
buiten brengen. De exacte 
invulling volgt nog. Als de ter-
rassen weer open mogen, zal 
de gemeente blijven meewer-
ken aan de terrasverruiming. 
Aan een Fieldlab-experiment 
in een van de dorpen had de 
heer Kea nog niet gedacht. 
Daarnaast wil Wijdemeren 
ook nog een webinar opzetten 
over huurrecht, in samenwer-
king met de ondernemers.

Volgens de wethouder heeft 
ondernemersmanager Natasja 
Zak regelmatig overleg met 
de ondernemers, dus gaat hij 
ervan uit dat Ondernemend 
Wijdemeren instemt met dit 
pakket.

Autobedrijf Jansen & Jansen

● APK
● Onderhoud
● Reparatie

Middenweg 82 - Nederhorst den Berg
Telefoon: 0294 - 253556
info@autobedrijfjansenenjansen.nl
www.autobedrijfjansenenjansen.nl

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.

U kunt bij ons terecht voor alle merken
● Airco service
● Banden service
● Banden opslag

Wij staan voor u klaar!

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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Nieuwe Woonvisie voor 
Wijdemeren
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Hoewel het bouwen van 
nieuwe woningen ook in 
Wijdemeren langzamer 
verloopt dan gehoopt, blijft 
wethouder Rosalie van Rijn 
optimistisch. “Van mij mag 
het altijd sneller gaan”, zegt 
ze “maar de procedures 
maken het een langzaam 
proces. Toch zitten er een 
paar kleinere projecten in 
de pijplijn die kansrijk zijn.” 
In ieder geval heeft ze na-
gedacht over een nieuwe 
Woonvisie 2021-2026 waar-
in staat waar woningbouw-
projecten aan moeten vol-
doen

Na een grondige evaluatie van 
de huidige Woonvisie heeft 
mevrouw Van Rijn een aantal 
wijzigingen doorgevoerd. Al-
thans dat stelt ze voor, want de 
commissie Maatschappelijke 
en Sociale Zaken moet zijn oor-
deel nog geven op 28 april a.s.

In ieder geval is het nodig dat er 
meer diversiteit komt, zodat er 
kansen komen voor meer doel-
groepen. Het realiseren van 1/3 
deel sociale woningen koop of 
huur bij nieuwbouw blijft staan. 
Maar er komt een nieuwe norm 
bij: voortaan moet 1/3 deel be-
staan uit middeldure huur (tot € 
950 of koop (tot € 325.000). Bij 
bouwprojecten tot 10 woningen 
mag de ontwikkelaar kiezen: of 
1/3 sociaal of 1/3 middelduur. 
Uiteraard blijft er altijd 1/3 over 
voor het hogere segment. Tot 
nu toe lag het percentage van 
gestapelde woningbouw op 
40%, dat stijgt naar 50%. Hoe 
hoog is niet aan regels gebon-
den, volgens de Woonvisie.

Leefbaar en duurzaam
De aandacht moet gericht zijn 
op huisvesting van jongeren 
en jonge gezinnen om de leef-
baarheid in kleine kernen te 
versterken, door het o.a. cre-
eren van doorstroming voor 
senioren naar appartementen. 
Men streeft ook naar een flexi-
bele duurzame woningvoor-

raad met meer kleinere betaal-
bare gestapelde woningen, met 
aandacht voor energie labels-B 
en hoger.

Om dit proces te stimuleren 
wordt de starterslening voort-
gezet met een bedrag van € 
300.000. In 2020 werd hiervan 
€ 260.000 gebruikt. Ook de ver-
huispremie van € 15.000 voor 
senioren blijft intact.

Evenals de Wooncoach voor 
65+huurders die je kan advi-

seren over de voor-en nadelen 
van verhuizen.

Nog meer
De gemeente gaat beter hand-
haven op de regels voor het 
anti-speculatiebeding en de 
daarbij behorende zelfbewo-
ningplicht voor sociale nieuw-
bouw woningen. Ook wil de 
wethouder de mogelijkheid om 
extra kaders te stellen bij ver-
koop van gemeentegronden. 
Bijvoorbeeld bij een bouwpro-
ject dichtbij het centrum ontwik-

kelaars verplichten ook senio-
renwoningen te bouwen. Het 
toewijzen van woningen geeft 
vaak aanleiding tot onrust. De 
gemeente wil die toewijzingen 
passender maken, zodat grote 
huurwoningen juist bestemd 
zijn voor gezinnen.
Ook wil de wethouder onder-
zoeken of er meer creatieve 
oplossingen mogelijk zijn. Denk 
aan woningen te splitsen of een 
mantelzorgerswoning op een 
erf permanent als woning aan 
te wijzen.

Foto: Een klein bouwproject in Kortenhoef

Wijdemeren
informeren

Beeldvormende sessie over de
omgevingsvisie

Datum: 22 april 2021

Aanvang: 20.00 uur

Donderdag 22 april van 20.00 - 22.00 uur buigt de raad zich 

in een tweede beeldvormende sessie over de omgevings-

visie. Tijdens deze avond laat Ruimtevolk (zij begeleiden 

Wijdemeren bij het vormgeven van de omgevingsvisie) zien 

op welke wijze de  opmerkingen die zijn gemaakt tijdens 

de vorige beeldvormende sessie op 23 maart zijn verwerkt. 

Na deze bespreking wordt de laatste hand gelegd aan de 

omgevingsvisie. De omgevingsvisie staat naar verwachting in 

juli ter besluitvorming op de raadsagenda. 

In de tussentijd heeft Ruimtevolk ook gesproken met 

samenwerkingspartners van de gemeente Wijdemeren 

waaronder Natuurmonumenten, brandweer, ondernemers 

en provincie Noord-Holland. Ook zij hebben waardevolle 

input geleverd die is verwerkt.  

Gecombineerde commissie Maatschappelijk 
& Sociale Zaken en Ruimte & Economie

Datum: 28 april 2021

Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten*

Voorgestelde hamerstukken

Geen

Bespreekstukken

1. Evaluatie woonvisie 2016-2020

2. Corona herstelplan ondernemers

3. Behandelverzoek CDA inzake Brief van The Antonia

4. Behandelverzoek CDA over Brief burger inzake

   Joodse begraafplaats Kortenhoef

Overig

5. Vragenhalfuur

6. Sluiting 

Commissie Bestuur en Middelen

Datum: 29 april 2021

Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten*

Voorgestelde hamerstukken

Geen

Bespreekstukken

1. Zienswijze voorstel transitiecommissie Metropoolregio 

   Amsterdam 

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

3. Uitvoering motie hoorcommissie

Overig

4. Vragenhalfuur

5. Sluiting 

Agenda’s commissievergaderingen en beeldvormende sessie april

De commissievergaderingen en beeldvormende sessie worden digitaal uitgezonden en kunt u volgen via www.wijdemeren.raadsinformatie.nl (tabblad ‘live’).

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 telefoonnummer 14 035.  U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het inspreken. Het inspreekrecht geldt alleen voor de
commissievergaderingen en niet voor de beeldvormende sessie.  

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 
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Onderzoek verkeer rond Smidsbrug 
nu openbaar
Digitale bijeenkomst op 21 april

WIJDEMEREN
Vorig jaar heeft het ge-
meentebestuur op basis 
van drie rapporten over de 
verkeersveiligheid rondom 
de Smidsbrug te ‘s- Gra-
veland een haalbaarheids-
onderzoek uit laten voe-
ren. Uit het onderzoek dat 
is uitgevoerd door Royal 
HaskoningDHV blijkt dat 
de maatregelen die nodig 
zijn om de veiligheid rond-
om de Smidsbrug te ver-
beteren haalbaar en maak-
baar zijn.

Wethouder Boermans: “Het 
haalbaarheidsonderzoek is 
afgerond en het college geeft 
nu de documenten vrij. We 
willen iedereen zorgvuldig in-
formeren 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.”

Smidsbrug
Royal HaskoningDHV heeft de 
haalbaarheid van de onder-
zochte variant Smidsbrug op 
drie onderdelen onderzocht. 
Dit zijn:
Aanpassingen rondom de 
Smidsbrug: Het realiseren 
van het voorrangsplein op de 
Smidsbrug, waarbij de Ker-
klaan en de Leeuwenlaan 
voorrangsweg blijven en de 
verkeerslichten worden verwij-
derd; Het omwisselen van het 
fietsverkeer en één richting 
van het autoverkeer op het 
laatste gedeelte van het huidi-
ge fietspad en het Zuidereinde 

(de lus om het oude postkan-
toor). Het tracé van het huidige 
fietspad wordt daarbij éénrich-
tingsverkeer voor auto’s; Het 
inrichten van de kruising Em-
maweg-Kerklaan-Koninginne-
weg conform de uitgangspun-
ten van Duurzaam Veilig.

Emmaweg
Het veilige inrichten van de 
Emmaweg in geval van mo-
gelijk te ontwikkelen woning-
bouwlocaties: Het verplaatsen 
van 18 bestaande parkeer-
plaatsen op het middendeel 
van de Emmaweg naar de 
naastgelegen woonstraten; 
Het aanleggen van een trottoir 
vanaf Emmaweg 25 tot aan 
de aansluiting van Zuidsingel 
fase 8; Bij het aanleggen van 
Zuidsingel fase 8 een brug re-
aliseren voor alleen fietsers en 
voetgangers vanuit Zuidsin-
gel fase 8 naar de bestaande 
woonwijk.

Aan het onderzoek is een glo-
bale doorkijk toegevoegd naar

Foto: De Smidsbrug vanaf de 
Emmaweg

 een variant met rotonde bij de 
aansluiting op het bestaande 
fietspad op de Leeuwenlaan.

Hoe nu verder?
Op 21 april van 20.00 uur tot 
21.30 uur organiseert Royal 
HaskoningDHV een digitale 
informatiebijeenkomst. Alle 
belanghebbenden die betrok-
ken zijn geweest bij het onder-
zoek ontvangen hiervoor een 
uitnodiging. De bijeenkomst is 
verder voor iedereen toegan-
kelijk. Wie de bijeenkomst wil 
bijwonen kan een mail sturen 
naar
willem.smink@rhdhv.com

Alle vrijgegeven documenten 
zijn te vinden op de website 
van de gemeente:

www.wijdemeren.nl/verkeers-
oplossingkortenhoef

   

GooiTV
REGIO
Het programma van 
GooiTV vanaf woensdag 
21 april:

In het politiek-maatschappe-
lijke discussieprogramma In 
Derde Termijn is er aandacht 
voor de lastige situatie waarin 
culturele instellingen verkeren. 
Ruud Bochardt praat met Paul 
Haighton van Spant! Bussum 
en met Marinus Spillenaar 
van De Dillewijn Ankeveen 

over hun vraagstukken en hun 
kansen en mogelijkheden om 
uit de crisis te komen. Saskia 
Luijer is ‘In Gesprek Met’ met 
burgemeester Crys Larson 
van Wijdemeren, die ingaat op 
actuele zaken. Verder is er in 
TV Magazine aandacht voor 
diverse lokale en regionale on-
derwerpen.

SNACKS & SUSHI

Sushi 10% Korting
Online Bestellen via

https://www.happyfood.nl/locatie/nederhorst-den-berg/
BEZORGEN (vanaf €20,-) 17.00 - 20.00 uur. Bezorgkosten €2,-

Tel: 0294 25 35 87
Overmeerseweg 5, 1394 BC Nederhorst den Berg

Speciale familie box
Van €58,60 nu voor €50!

bestel met code happyfood nu €45

10% korting op alle bestellingen met 
code happyfood 

Nieuw uit de sushi hoek:

Geldig tot 31mei.  Niet i.c.m. andere acties.

Maki (16 stuks)
Sake • Kappa • Avocado • Kani

Uramaki (40 stuks)
Crazy salmon • California
Chicken • Tempura ebi •

Spicy tuna

Wij zoeken een enthousiaste medewerker Sales Support die het leuk  
vindt om het team te komen versterken en met ons de verantwoor-
delijkheid draagt voor het dagelijkse orderproces binnen Bickery.

Efficiënte en foutloze orderentry, overdracht naar orderplanning, 
facturering, beheren CRM, verwerken van creditnota’s, onderhouden 
poolpalletregistratie, voorkomen van out of stock en zendingen 
aanmelden bij DC’s.
 
Ben je geïnteresseerd, heb je MBO+ niveau, gevoel voor cijfers  
en woon je in de buurt van ’s-Graveland/Hilversum? Mail dan 
naar vacature@bickery.nl ter attentie van Oscar Sjoerds. 

Medewerker Sales Support – fulltime

Food is onze Passie!

Bickery Food Group B.V.

Stichtse Kade 46
1243 HW ‘s-Graveland
Tel: 035 - 656 02 44 
www.bickery.nl

Ben jij commercieel, gedreven en een teamspeler  
die het heerlijk lijkt om in food te werken?

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Koningsdag 27 april

Tot 12.00 uur open voor

Oranjegebak
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Officiële opening Boni met bijenhotel
Door: Herman Stuijver

LOOSDRECHT
Hoewel de nieuwe Boni 
aan de Rading alweer 
een paar weken op volle 
toeren draait, was vorige 
week woensdag de offi-
ciële opening. Franske 
Bac, de partner van eige-
naar Bouke van der Wal, 
opende haar zelf ontwor-
pen bijenhotel op de par-
keerplaats. Eromheen ui-
teraard groenvoorziening 
waar de bijen en andere 
zespotige insecten van 
kunnen genieten.

Bedrijfsleider Herman Blan-
kenberg straalt nog steeds 
van oor tot oor als hij door 
de supermarkt van 1400 m2 
loopt. Hij wijst op de brede 
looppaden waar alles over-
zichtelijk staat uitgestald. 
Achterin de winkel is een 
aparte slagerij die eigendom 
is van Slagerij Van Guilik. 
Toevallig zijn eigenaar Jack 
en zoon Ferdi van Guilik ook 
aanwezig. “Ik ben er alleen 

op woensdag” vertelt Jack. 
“Ik heb nog twee zaken in 
Boni- vestigingen in Zwolle en 
Hattem en deze in Loosdrecht 
is een prachtige aanvulling.” 
Het brede assortiment, het 
ter plekke snijden en verpak-
ken als service op maat en 

de dagverse maaltijden zijn 
slechts een paar pluspunten 
van deze ambachtelijke sla-
gerij waar dagelijks zeven 
personeelsleden actief zijn. 
Van Guilik afficheert zich ook 
als nr. 1 in barbecue en cate-
ring.

Bonussen
Op deze feestelijke dag kon-
den de klanten met hun ge-
spaarde zegels een gratis 
boodschappenpakket afhalen 
ter waarde van €30,-. Ook 
was er een appeltaart als 
je voor 25 euro bij de kassa 

afrekende. En buiten stond 
een Van Guilik- tent voor een 
gratis hamburger. Honderden 
klanten maakten gebruik van 
deze openingsaanbiedingen.

Maryam Kooi stopt met praktijk
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Na 37 jaar stopt Maryam 
Kooi met haar praktijk voor 
fysio- en manuele thera-
pie. Per 1 mei draagt zij de 
Kortenhoefse praktijk aan 
Zuidsingel 30 over aan Tim 
Balvers.

Eigenlijk wilde Maryam Kooi 
medicijnen studeren. Maar na 
drie keer te zijn uitgeloot en 
intussen de opleiding tot fysio-
therapeut te zijn gestart, kwam 
het daar niet meer van. Op de 
academie leerde zij Wim Lau-
mans kennen. De Kortenhoef-
se fysiotherapeut gaf daar les. 
Na haar diplomering kwam 
Maryam in 1983 bij hem in de 
praktijk aan de Emmaweg te-
recht. Daar heeft ze veel aan 
te danken: “Wim heeft mij echt 
opgeleid. Hij heeft mij veel ge-
leerd en gestimuleerd. Ik ben 
in die tijd ook haptonomie gaan 
doen, omdat ik merkte dat ik 
meer nodig had. Zoveel blijkt 
psychosomatisch te zijn bij wat 
er op je behandelbank komt.” 
In 2000 ging Laumans met 

pensioen en maakte Maryam 
de stap naar een eigen praktijk. 
Na twee noodlocaties vestigde 
zij zich in 2006 op Zuidsingel 
30. Intussen had zij ook de 
opleiding tot manueel thera-
peut afgerond. Maryam: “Ik 
kwam technische kennis tekort 
en leerde de verbanden beter 
zien, de connectie met het ze-
nuwstelsel. Juist die combina-
tie van fysio- en manuele the-
rapie geeft de meerwaarde.”

Meer dan de klacht
In haar werk draait het om goed 
contact. Voelen, aanraken, al-
les met je handen doen. Het 
vraagt om vertrouwen en be-
trokkenheid. “Mensen komen 
bij mij voor net iets meer dan 
de klacht alleen. Je hebt ver-
stand van het bewegingsappa-
raat en bent ondertussen ook 
psychologisch ondersteunend 
bezig,” verduidelijkt Maryam. 
In haar spreekkamer ziet zij 
kinderen, ouderen en alles 
wat er tussen zit. “Het mooie 
van het vak is dat ik allerlei 
verschillende mensen behan-
del, met allemaal een andere 
achtergrond. Daardoor leer ik 

ook heel veel van mijn patiën-
ten. Alle levensverhalen, dat 
voedt mij ook.” Vroeger waren 
de rug- en nekklachten vooral 
gerelateerd aan zwaar fysiek 
werk. Bijvoorbeeld bij arbei-
ders in de Kortenhoefse kas-
sen of ’s-Gravelandse wasse-
rijen. Tegenwoordig is juist het 
stilzitten vaak het probleem, 
in combinatie met stress door 
prestatiedruk. Naast klachten 
aan de wervelkolom behandelt 
Kooi ook andere gewrichts- en 
spierklachten en geeft zij the-
rapie bij kankerpatiënten en 
soms bij neurologische ziek-
ten. Sommige mensen met 
chronische aandoeningen ziet 
zij regelmatig, maar in de regel 
werkt zij toe naar zelfstandig-
heid: “Je kunt  een  tijdje mee-
lopen, maar op een gegeven 
moment moet iemand wel weer 
op eigen benen kunnen staan.”

Het mooiste vak
Maryam combineerde haar 
werk als therapeut altijd met 
onderwijs. Op de Hogeschool 
In Holland gaf zij mondhygië-
nisten in opleiding lessen over 
ergonomie en het kauwstelsel. 

Het werken met studenten en 
de connectie met de volgende 
generatie was voor Maryam 
erg waardevol. “Ik werk ook 
nog altijd met plezier. Ik heb 
er geen genoeg van, zo is het 
niet” benadrukt ze. “Ik heb het 
mooiste vak dat er is. Het ver-
veelt nooit. Maar ik ben nu 61 
jaar, ben nog gezond en wil 
samen met mijn partner nog 
van alles ondernemen. Sa-

men leuke dingen doen. Rei-
zen. Lekker lang weg naar een 
warm land. Dus toen Tim Bal-
vers langskwam, die mijn prak-
tijk wilde overnemen en ik het 
gevoel had dat ik het in goede 
handen kon achterlaten, heb ik 
het besluit genomen. Afscheid 
nemen is altijd moeilijk, maar ik 
krijg nu vanuit alle hoeken de 
liefste kaartjes en cadeautjes. 
Dat is hartverwarmend.”
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Nadelig saldo 2020 loopt op tot ruim 
1,5 miljoen

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De nieuwe financieel wet-
houder Jos Kea moest be-
gin april slecht nieuws stu-
ren naar de gemeenteraad. 
Op het rekeningresultaat 
2020 bleek het nadelig sal-
do opgelopen tot 1.550.000 
euro. Eerder was er een 
prognose dat het ging om 
343.000 negatief, maar het 
is fors uit de hand gelopen. 

De accountant moet de cijfers 
nog toetsen en de wethouder 
moet nog een grondige ana-
lyse maken van de cijfers, 
maar ze zijn dermate alarme-
rend dat de raad inmiddels 
op de hoogte is gesteld. Er 
is een lijstje waaruit blijkt hoe 
de verschillen zijn opgelopen. 
Zo zijn er hogere uitgaven als 
gevolg van de kosten covid-19 
(207.000). Er waren lagere 

opbrengsten van de ozb- be-
lasting, toeristenbelasting en 
leges (o.a. bouwplannen). 
Plus hogere uitgaven voor de 
pensioenen wethouders (+ 
177.000 storten als gevolg van 
de rentedaling). Ook de lasten 
van de grondexploitaties vie-
len hoger uit. Het definitieve 
resultaat van de jaarrekening 
zal na de controle van de ac-

countant bekend worden. Dan 
komt het college van B&W 
ook met een voorstel over de 
dekking van het negatieve re-
sultaat. De behandeling van 
de jaarrekening staat gepland 
voor de commissie Bestuur en 
Middelen van 1 juli en de be-
sluitvorming is op 8 juli in de 
gemeenteraad.

Linnerie
ANNELIES

BEDDEN | SLAAP EXPERIENCE LOODS

LINNERIEANNELIES.NL

AVEK
TOTAALDEALER

DE NACHT BEPAALT UW DAG

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

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

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

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.
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Extra open:
donderdagavond van 8.00 - 20.00 uur

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28
www.thc-kerkelanden.nl 
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Kijk dan even op onze site of loop gewoon even binnen om ons aan de tand te voelen...

Wij zoeken een ervaren chauffeur/ allround magazijnmedewerker, 
die het leuk vindt om zijn of haar handen uit de mouwen te steken in 
onze omvangrijke magazijnen. 

Vrachtwagens worden gelost en geladen, orders klaargezet, 
monstercollecties verzorgd, labels geplakt, beursstands voorbereid, 
displays getimmerd en gelachen. We hebben plaats voor een nieuwe 
medewerker die van afwisseling houdt en geen 9 tot 5 mentaliteit heeft. 
 
Ben je geïnteresseerd, in het bezit van rijbewijs CE, een code 95 
certificaat en woon je in de buurt van ’s-Graveland/Hilversum?  
Mail dan naar vacature@bickery.nl ter attentie van Oscar Sjoerds. 

Chauffeur/allround magazijnmedewerker - fulltime

Food is onze Passie!
Heb je altijd al willen rondrijden in onze opvallende rode Bickery wagens?

Bickery Food Group B.V.

Stichtse Kade 46
1243 HW ‘s-Graveland
Tel: 035 - 656 02 44 
www.bickery.nl

Dé marktleider in Europa op het gebied van jacht- 
en bootvervoer over de weg zoekt een nieuwe 
collega! Wil jij kennismaken met alle juridische 
en fi nanciële aspecten van een internationaal 
transportbedrijf? Heb jij een afgeronde Hbo-
opleiding? Dan komen we graag in contact met jou!

Wat ga je doen bij Transportbedrijf 
Van de Wetering? 
•  Het behandelen van schadeclaims, opbouwen 

van dossiers en contact met zowel verzekeraars 
als tegenpartijen

•  Het beheren van de debiteurenportefeuille, 
verantwoordelijk voor een soepel verloop van de 
betalingen, maar ook kunnen ingrijpen waar nodig

•  Crediteurenbeheer, crediteuren op het juiste 
moment betalen 

•  Beheren van de verzekeringsportefeuille en 
lease-dossiers  van het wagenpark

•  Advies aan HRM over arbeidsrechtelijke kwesties, 

arbeidscontracten, toepassing van cao etc.
•  Ondersteuning van fi nancieel manager, 

gesprekken met banken en verzekeraars 
voorbereiden

•  Alle overige juridische kwesties als contracten, 
onderhoud KvK, procuratie, algemene 
voorwaarden, offertes, vervoerscondities 

Functie-eisen 
• Afgeronde Hbo-opleiding
•  Uitstekende mondelinge en schriftelijke 

vaardigheden in het Nederlands en Engels
•  Basiskennis Duits, bereid om taalvaardigheid uit 

te breiden, kennis van meerdere talen is een pré
• Beschikbaar voor 40 uur per week

Is jouw interesse gewekt? Pak dan nu je kans!

Website: www.vandewetering.nl
Stuur je cv naar: sollicitatie@vandewetering.nl 

Transportbedrijf van de
Wetering Loosdrecht is op zoek!



Woensdag 21 april 2021
9

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Oude druivenkas
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Beter 3 maal gedroomd dan 
1 maal niet geslapen. Een 
vreemd, tot nu niet bestaand 
gezegde dat zomaar uit mijn 
mond kwam rollen.

Het had een bijzondere aan-
leiding. We zijn een onderzoek 
gestart naar de historie van 
onze wijngaard. Op die mooie 
plek achter de slangenmu-
ur op Hilverbeek ligt een hele 
geschiedenis verborgen. Ge-
deeltelijk bekend, maar ook 
nog voor een groot deel een 
raadsel.

Met name de bebouwing rond 
het stookhuis en de plek van 
de ananasbakken is interes-
sant. Wat gebeurde daar alle-
maal in het verleden, wat werd 
er geteeld en hoe, door wie. Tot 
onze verassing dook een week 
of wat geleden een bouwteke-
ning op van de oude druiven-
kas, anno 1920, getekend door 
architect Hanrath. Deze kas of 
serre stond naast het stookhuis 

met de hoge schoorsteen, het 
enige gebouwtje dat nog res-
teert. Toen begon natuurlijk het 
dromen, hoe mooi zou het zijn 
als deze ooit weer opgebouwd 
zou kunnen worden.
Twee dagen later ging er een 

bericht rond op social media. 
‘Wie weet er een bestemming 
voor een oude druivenkas die 
afgebroken wordt?’ Wij werden 
van diverse kanten gemaild. En 
wat blijkt, het is precies dezelf-
de maat en type kas die ooit op 

Hilverbeek heeft gestaan! Dat 
werd dus even verder dromen. 
Inmiddels is Natuurmonumen-
ten enthousiast, denkt de ge-
meente mee, gaan we naar 
een van de kijkdagen in t hoge 
noorden, want er zijn meer ge-

gadigden en dromen wij nog 
over de financiering. Wat zou 
het mooi zijn een stukje ge-
schiedenis weer terug te halen 
en daarmee de tuin van Hilver-
beek een toekomst te geven. 
Beter 3 maal gedroomd....

Blijft bijzonder:  
ooievaars
Door: Thalita Stam

WIJDEMEREN
Tijdens wandelingen in de 
Wijdemeerse natuur neem 
ik graag mijn camera mee. 
Puur als hobby. In de na-
tuur in onze omgeving 
komt zoveel moois voor. 
Niet alleen bijzondere die-
ren, soms ook alledaagse. 
Maar dat maakt een wande-
ling zo bijzonder; je komt 
altijd wel wat tegen.

Het zal bijna niemand die een 
beetje om zich heen kijkt in de 
natuur ontgaan; wij hebben 
zeer veel ooievaars in onze ge-
meente. Aangezien ik vroeger 
bijna nooit een ooievaar in de 
natuur zag, blijf ik het tegen-
komen van deze grote vogels 
bijzonder vinden, al zie ik ze nu 
dagelijks en op meerdere plek-
ken. In een weiland in ’s-Gra-
veland verzamelde een grote 
groep ooievaars afgelopen ok-
tober, meer dan 20 stuks bij el-
kaar. Wellicht centraal overleg 

wie welk nest mag bezetten 
voor de nieuwe broedperio-
de…? Meer waarschijnlijk is de 
voorbereiding op de grote trek 
richting West-Afrika.

Dat ze zo veelvuldig te zien 
zijn, is ook best bijzonder, want 
tot 1939 werd er in ons land 
flink gehandeld in ooievaars 
en waren ze bijna uitgestorven. 
Ze werden bijvoorbeeld, ook in 
’s-Graveland, van hun nesten 
geroofd en verkocht voor 25 
gulden (voor de jongere lezers: 
ongeveer 12 euro) per stuk 
om vervolgens in Engeland 
op landgoederen als siervogel 
rond te mogen lopen. Sinds 
1969, mede door een herin-
troductieproject van de Vogel-
bescherming, groeit het aantal 
ooievaars in ons land weer; en 
hoe! De ooievaar is in 2009 
zelfs van de lijst van bedreigde 
Nederlandse broedvogels (de 
Rode Lijst) afgehaald.

Met een lengte tussen de 100 
en de 120 centimeter zijn de 

grote vogels niet te missen als 
ze door de weilanden heen 
stappen of in zweefvlucht een 
tochtje maken op de wind bo-
ven onze dorpen.

Een grote ooievaar hield mij 
vanaf een dak op het Noor-
dereind in ‘s-Graveland goed 
in de gaten. Het werd me snel 
duidelijk waarom, want een 

stukje verderop, hoog bovenop 
een paal, zat de andere op het 
nest. Hopelijk kruipen er medio 
mei weer nieuwe ooievaars uit 
de eieren.
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Verdrietig, maar ook vervuld van mooie 
herinneringen, willen wij laten weten dat 

mijn lieve man, onze dierbare vader, schoonvader
 en trotse opa van ons is heengegaan.

Hermanus Johannes Gerardus 
van der Burgt

Herman
drager van de eremedaille verbonden 

aan de Orde van Oranje-Nassau
in goud met de zwaarden

* 16 augustus 1931 † 12 april 2021

Ada
Jos en Bianca
Anjo en Maarten
    Floor en Victor
Joan en Frans
Antoinette en Gertjan
    Emma, Roos en Mark

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

Wij hebben in besloten kring afscheid genomen 
op zaterdag 17 april 2021.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft en 
vol bewondering voor zijn liefde, kracht, humor en 

doorzettingsvermogen, nemen wij afscheid van mijn 
lieve man, onze vader, schoonvader, zeer trotse opa, 

jongste broer en zwager

Gert Alberts
22 juni 1948 15 april 2021

Alice Rem

Michel en Melanie, Lieke, Thijs

Thiemo en Michelle, Iris, Robin

en verdere familie

Anton Smeerdijkgaarde 59
1241 AW  Kortenhoef

De crematieplechtigheid heeft 
heden plaatsgevonden.

 

Intens verdrietig, maar dankbaar dat verder lijden
haar bespaard is gebleven, delen wij u mede dat op

15 april 2021 rustig van ons heen is gegaan mijn vrouw, 
(schoon)moeder en oma.

 
Joosje Plooij – Geijteman

 
             Amsterdam,              † Blaricum,
             28 november 1947              15 april 2021
 
 

    Kees
    Melissa † en Marcel
    Patrick en Monique
       Rachel en Rick
       Laura

De Heer is mijn herder,
mij zal niets ontbreken
“psalm 23:1”

De herdenkingsdienst vindt in besloten kring plaats.
 
Correspondentieadres:
Moerendael 40
1241 HT Kortenhoef

FAMILIEBERICHTEN
Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk

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

TIMMERBEDRIJF BOSSON 
Aanbouw, Verbouw en Renovatie 

Telefoon: 06-237 41 941

AB FAAS VERHUIZINGEN
Verhuizen, opslag en/of

woningontruiming.
Bel ons voor een vrijblijvende 

offerte: 06-10717202. 
www.abfaasverhuizingen.nl

BELLE MAKELAARDIJ
Je bent zo verkocht !!!

GRATIS waarde indicatie?
035 - 656 0235

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

beschikbaar huur prijs 995 euro  
tel 06.5467.46.77 gunning eigenaar 

 ‘Vers van ’t land’: raap-
stelen-paksoy-spinazie en

sla. Sperwershof Noorder-
einde 52 ’s-Graveland

INKOOP GOUD & ZILVER
Sieraden Reparatie

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

tel. 035-6221000
SCHOREL-EDELMETAAL.NL

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

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

Helmut Smits voor al uw
tuinaanleg/onderhoud, snoei-

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

Massagepraktijk DONNALIFE
Voor Rug-/Nek-/Schouder-

problemen. Tevens ont-
spannings- & (DUO)Massage

www.donnalife.nl

Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp 06-49150270

Aanbieding stofzuiger 
Kirby met onderdelen 

Goed onderhouden € 95,00
Bel 0616383620

Boeddhisme en Meditatie
Mahamevnawa

Buddhist Monastery
Geeft vanaf 26 april

Op Iedere maandagavond
Meditatielessen volgens
De leer van de Boeddha.
Adres: Middenweg 65
Nederhorst den Berg

Tijd: 19:00-20:30uur
Voor meer info:

Tel: 029 478 5076
Mail: 

monks.mbmnl@gmail.com

te huur grote garagebox
s-Graveland / Ankeveen

gelegen naast Herenweg 94
info: 0653395693

RayBan zonnebril (folding)
verloren in Jumbo op 18-4

Wil de eerlijke vinder 
deze daar weer afgeven?!

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:
vrijdag voor 12.00 uur
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Edwin Spee neemt vernieuwde 
uitgave LEEF in ontvangst

REGIO
Afgelopen vrijdag nam Edwin 
Spee de herziene uitgave van 
het boek LEEF van Bibian 
Mentel in ontvangst. De uitga-
ve is in 2017 en 2018 eerder 
uitgebracht door Uitgeverij 

Splint Media B.V. in Korten-
hoef. In februari 2021 volgden 
nieuwe interviews met Bibian 
die werden vastgelegd in deze 
vernieuwde uitgave. Mede 
met de opbrengst van LEEF 
helpt de Mentelity Foundation 

kinderen en jongvolwassenen 
met een fysieke uitdaging in 
beweging te komen.

Foto: v.l.n.r. Edwin Spee, 
Bianca Krijnen-Splint, Dennis 
Krijnen

   

Van Vuure trakteert
REGIO
In 1896 vestigde oprich-
ter Dirk Van Vuure zich 
in Hilversum. Inmiddels 
staat een 4e generatie Van 
Vuure’s aan het roer van 
deze toonaangevende uit-
vaartonderneming in het 
Gooi en omstreken. Dit jaar 
is het dus 125 jaar geleden 
dat de basis is gelegd van 
Uitvaartverzorging Van 
Vuure.

Plannen genoeg om dit feeste-
lijk te vieren, maar helaas laten 
de huidige omstandigheden 
dat voorlopig niet toe. Om dit 
bijzondere jubileum te vieren 
is Van Vuure een weggeefac-
tie gestart. Martine van Vuure 
(4e generatie): “Door ons da-
gelijks werk weten we hoe be-
langrijk het is om te vieren en 
dankbaar te zijn. Daarom wil-
len we vooral geven, mensen 
blij maken en eens iets anders 
dan anders doen. De actie is 
vandaag gestart op Facebook, 
maar ook zonder Facebook 
bestaat de mogelijkheid om 
mee te doen.”

Melissa Blauwendraat vult 
aan: “Het werkt als volgt: van 

mei t/m september zullen we 
een weggeefactie doen in een 
plaats waar Van Vuure ge-
vestigd is. In oktober is zelfs 
iedere plaats in het Gooi mo-
gelijk. En waar we op trakteren 
dat laten we aan de mensen 
over. Dus wil je graag poffer-
tjes trakteren in de tuin van het 
verzorgingshuis van opa, is de 
plaatselijke sportvereniging 
aan nieuw materiaal toe of zit 
de buurtmoestuin te springen 
om nieuwe plantjes? Elke sug-
gestie is welkom”.

Iedere 25ste van de maand 
ervoor wordt bekend gemaakt 
welke actie de jury gekozen 
heeft. De jury bestaat uit 3 ge-
neraties: Dirk van Vuure sr., 
Martine van Vuure en Jasmijn 
van Vuure (dochter van Dirk 
van Vuure jr.). Mocht u niet 
over Facebook beschikken 
en toch een suggestie willen 
doen? Mail dan naar Melissa 
Blauwendraat via 
m.blauwendraat@vanvuure.nl

WIJDEMEREN
Eens de twee weken zullen de bladen worden
opgesierd met een Historische Foto van de Week. 
Verzorgd door de drie historische kringen van
Wijdemeren. Deze aflevering is voor de Histori-
sche Kring Kortenhoef, ’s-Graveland en Ankeveen.

Een zeer oude ansichtkaart verstuurd naar een jongeman 
in Tienhoven en daar afgestempeld op 3 november 1901. 
Dat betekent dat we naar een tafereel uit de 19e eeuw kij-
ken. We zien een boot van een beurtschipper in de Vaart 
bij de Smidsbrug en als we heel goed kijken dan zijn er 
wel vijftien mensen en verschillende boten te ontwaren. 
Het was destijds druk in de Vaart. Al het goederenvervoer 
naar de Hilversumse haven vond eeuwenlang plaats via 
de ’s-Gravelandse Vaart die nog een stuk breder was dan 
nu. En omdat er natuurlijk niet gezeild kon worden werden 
de boten met jaagpaarden door de Vaart getrokken, we 
kunnen het smalle jaagpaadje zien tussen de Vaart en 
de bomen. Er waren in het dorp verschillende beurtschip-
pers gevestigd. Ene van Rijn exploiteerde vanaf 1644 een 
dagelijkse dienst op Amsterdam en Utrecht met trekschui-
ten, de ene dag heen de andere dag terug. Aangemeerd 
werd er in Amsterdam op het nog bestaande ’s-Grave-
landse Veer’ aan de rand van de oude binnenstad. Begin 
jaren dertig kreeg Hilversum eindelijk zijn eigen kanaal. 
Van Rijns opvolger Portengen stopte in 1934 met de 
beurtveerdiensten en schafte maar weer een nieuwe 
vrachtauto aan. Het werd stil in de Vaart..

HISTORISCHE
FOTO VAN DE WEEK
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hilversum@easysit.nl

Showroom Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43, 3772 MP  
barneveld@easysit.nl

Showroom Hilversum

EasysitPrimeur!

BTW ACTIE!
Bespaar t/m 9 januari veel geld: 

Easysit betaalt 
voor u de 21% BTW!*

Kom dus nu proefzitten in onze 
showroom en profi teer!
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maandag t/m vrĳ dag 10.00 – 17.30 uur -  zaterdag 10.00 – 17.00 uur 
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Bezoek de Stressless 
Comfort Studio’s 
in de showrooms 
Barneveld en 
Hilversum

Hoogste kwaliteit sta-op stoelen, relaxstoelen en comfortbanken • Enorme keus, vele types en maten aanwezig

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Gratis het beste zitadvies Snelle of directe levering

Maatwerk uit eigen fabriek Geen aanbetaling nodig

Keuze uit meer dan 50 kleuren 
zowel leer als stof, of combinaties

Bezoek de Stressless Comfort Studios 
in de showrooms Barneveld en Hilversum

Adviseur
Roel Brouwer

8,8

Adviseur
Roel Brouwer

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland

Kom naar één van onze showrooms of bel 088-6220220
Easysit Barneveld
Anthonie Fokkerstraat 43

3772 MP Barneveld

Easysit Hilversum
Verlengde Zuiderloswal 8a
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De Briellaerd

ERKEND DEALER

easysit
DAN ZIT JE GOED!Havenkwartier

*Actie niet geldig op Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties.
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Bij aankoop van iedere stoel in de actieperiode:CadeaubonHigh Tea Deluxe voor twee

● Maatwerk uit eigen fabriek
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hilversum@easysit.nl

Openingstĳden Hilversum
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur

*Geldt niet voor Stressless en niet geldig i.c.m. andere acties,
zoals de vaste lage actieprijs. Wel geldig i.c.m. een thuisdemo.

Showroom Hilversum:  Roel Brouwer• Maak nu een afspraak, ook mogelijk buiten openingstijden 06-53420733
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Kies voor Easysit, dé specialist in 
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WIJ ZIJN OP 
AFSPRAAK 
GEOPEND!

Ontvang tot € 650,- terug

voor uw oude stoel of bank!*

www.easysit.nl | dé zitspecialist van Nederland 

Maak nu een afspraak! 
Bel 088-6220220

06-53420733

Bij Easysit heeft u al een 
sta-opstoel vanaf € 795,-

• 5 jaar complete garantie

• veel maten en kleuren direct leverbaar

• de hoogste kwaliteit

• rechtstreeks van de fabriek

• altijd de scherpste prijzen!

Bij Easysit heeft u al een 

VASTE LAGE ACTIEPRIJS!
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| dé zitspecialist van Nederland 
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S.V. ’s-Graveland 
nieuws
‘S- GRAVELAND
De afgelopen week bereik-
te ons verdrietig nieuws: het 
overlijden van twee van onze 
leden. 

Herman van der Burgt over-
leed op 89-jarige leeftijd en 
met hem verloren we niet al-
leen het oudste nog levende 
lid van onze vereniging, maar 
tevens een oud-bestuurder 
van de vereniging. Hij was 
voorzitter van zowel het jeugd-
bestuur als van het dagelijks 
bestuur. In de 100-jarige his-
torie van de vereniging heeft 
hij daarmee een belangrijke 
rol vervuld binnen de club. In 
besloten kring is er afgelopen 
zaterdag afscheid van hem 
genomen. 

Datzelfde gold ook voor Gert 
Alberts. Meer dan een hal-
ve eeuw was hij lid van S.V. 
’s-Graveland en tot op het al-
lerlaatste moment actief. Hij 
was zelf nog scheidsrechter 
en lid van de scheidsrech-
terscommissie en belangrijk 
in het begeleiden van onze 
jonge scheidsrechters. We 
gaan Gert missen als mens 
en vrijwilliger van onze vereni-

ging. Voor wie hem een laatste 
groet wil brengen: woensdag 
21 april zal de rouwstoet om 
13.45 uur via de vereniging 
naar het uitvaartcentrum rij-
den. Op het parkeerterrein zal 
een erehaag gevormd worden. 

Zaterdag 24 april start de ver-
koop van het jubileumboek 
S.V. ’s-Graveland, 100 jaar 
Blauw-Wit. Dat zal gebeuren 
in een boekenraam op win-
kelcentrum De Meenthof. Het 
boek is mogelijk gemaakt door 
de Club van Honderd, die dit 
mooie geschenk aan de ver-
eniging cadeau heeft gedaan.

Tegelijk met de verkoop vindt 
er op het complex een feeste-
lijke dag voor de jeugd plaats. 
Alle ingrediënten zijn aanwe-
zig: taart, ijs, een cadeau, fo-
to’s en natuurlijk voetballen. 

De feestelijkheden op don-
derdag 22 april (onthulling 
monument) en vrijdag 23 april 
(documentaire en uitreiking 
eerste jubileumboek) zijn live 
te volgen. Beide dagen vanaf 
19.50 uur via www.svsgrave-
land.nl.

   

Online Wijdemeren 
Schaakkampioenschap
WIJDEMEREN
Vindt u schaken ook zo’n in-
teressante sport? En lijkt het 
u leuk om zich eens te meten 
met andere mensen uit de ge-
meente Wijdemeren? Dat kan 
op zondagmiddag 2 mei. Om 
14.00 uur start de eerste ron-
de, uiterlijk 17.00 uur zijn we 
klaar. Schaken is een sport 
die, wanneer je dieper kijkt, 
ons ook inzicht geeft in allerlei 
maatschappelijke problemen. 
Bewezen is ook dat kinderen 
die goed kunnen schaken ook 
vaak met andere vakken goed 
presteren op school. Er zijn 
minimale kosten aan verbon-
den, jeugd tot en met 12 jaar 
€0.50, jeugd tot en met 18 jaar 
€1.- en volwassenen €2.-. De 
bedenktijd is 7 minuten en ge-
speeld wordt over 9 ronden. 
Inleggeld is prijzengeld, dus bij 

een groot aantal deelnemers 
kan dat flink oplopen. Meldt u 
zich aan, dan krijgt u verdere 
instructies. Dit kan door een 
mail te sturen naar slimmepi-
onneke@tele2.nl

Zeilers met handicap varen 24 uurs 
zeilestafette
Funda Müjde lost startschot

LOOSDRECHT
Op 20 en 21 april zeilen 
mensen met én zonder 
beperking 24 uur lang 
een zeilestafette over de 
Loosdrechtse Plassen. Dat 
doen zij om aandacht te 
vragen voor SailWise en 
het belang van watersport 
voor mensen met een li-
chamelijke of verstandelij-
ke beperking. Bovendien 
willen de zeilers geld op-
halen voor de renovatie 
van het watersporteiland 
van SailWise: Robinson 
Crusoe. Actrice en cabare-
tière Funda Müjde lost het 
startschot voor de zeiles-
tafette.

24 uurs Zeilestafette
Lisette Koopmans is één van 
de zeilers van de 24 uurs 
zeilestafette: “Sinds 2013 kom 
ik regelmatig op Robinson 
Crusoe. Door mijn spierziekte 
zit ik in een rolstoel, maar op 
het eiland maakt dat niet uit. 
Daar heb ik geleerd dat als ik 

iets wil, er linksom of rechtsom 
altijd wel mogelijkheden zijn. 
Ik kom vol energie terug en 
gebruik mijn ervaringen ook in 
mijn thuissituatie.” Tijdens de 
zeilestafette zeilen niet alleen 
deelnemers, maar ook vrijwil-
ligers en medewerkers van 
SailWise mee in verschillende 
zeilboten. In etappes van 2 uur 
wisselen ze elkaar af. Liset-
te: “Ik ga met de ‘Eduard’ het 
water op . Daar kan ik gewoon 
met mijn rolstoel op en hoef ik 
niet in een aangepaste stoel 
getild te worden. Maar ik zeil 
net zo lief in de trimaran of ga 
waterskiën hoor. Op Robinson 
Crusoe voel ik me vrij en dat is 
een heel fijn gevoel.”

Funda Müjde
Actrice, cabaretière en colum-
niste Funda Müjde is – net als 
o.a. Frits Wester en Dorian van 
Rijsselberghe – één van de le-
den van het SailWise Comité 
van Aanbeveling. Zij steunen 
de activiteiten van SailWise en 
dragen de stichting een warm 

hart toe. Funda lost op 20 april 
om 9.00 uur het startschot 
voor de 24 uurs zeilestafette 
en zeilt mogelijk zelf ook een 
stuk mee over de Loosdrecht-
se Plassen.

Renovatie
De start en finish van de zeil-
tocht is bij watersporteiland 
Robinson Crusoe, waar deze 
actie om te doen is. De accom-
modatie op het eiland is aan-
gepast en rolstoeltoegankelijk, 
maar hard toe aan een reno-
vatie. Om ook in de toekomst 
haar watersportactiviteiten te 
kunnen organiseren en deel-
nemers de zorg te bieden die 
ze nodig hebben, moet SailWi-
se de accommodatie renove-
ren. De stichting wordt bijge-
staan door fondsen en het 
bedrijfsleven, maar heeft nog 
een tekort om de financiering 
rond te krijgen. Met deze ac-
tie hoopt SailWise 25.000 euro 
op te halen. Wie wil helpen, 
kan doneren op www.sailwise.
nl/24uurs.
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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.

HEEFT U VRAGEN BEL ONS GERUST OF KOM LANGS IN ONZE WINKEL

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

Overmeerseweg 42 • 1394 BD Nederhorst den Berg • Tel: 0294-253524 • Mail: Info@groenestein-ts.nl
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Een Rondje voor Ons doorslaand succes
Door: Patrick Schaap

Hoe kun je coronaproof een 
evenement houden? Een wan-
del- en fietsroute door de drie 
dorpen (Ankeveen, ’s-Grave-
land en Kortenhoef) was de 
oplossing. En met succes. De 
organisatie heeft besloten om 
dit evenement met twee zon-
dagen te verlengen. De wan-
delaars en fietsers hebben in-
middels vier zondagen achter 
de rug. Met de laatste twee da-
gen in het verschiet, is het ex-
tra genieten geblazen van een 
mooie tocht door onze prachti-
ge dorpen. Het liefst met warm 
voorjaarsweer. Daar zullen we 

voorlopig nog mee moeten 
wachten.

Veel horecaondernemers uit 
Wijdemeren doen hieraan 
mee. Zo ook Stijn Krenning, 
mede-eigenaar van restaurant 
LEKR uit Ankeveen. 

“Tijdens het evenement heb-
ben we 140 mensen iedere 
zondag gehad die langs ons 
restaurant liepen om een hap-
je en een drankje te nuttigen 
en vervolgens weer doorgin-
gen met de tocht.” Aldus Stijn 
Krenning. “Mensen willen er-
opuit. Ondanks dat de tijdslo-
ten vaak al gereserveerd zijn, 

proberen mensen de organi-
satie te mailen met de vraag 
of er nog plek is.” Ondanks dat 
de sfeer er goed inzit bij zowel 
de organisatie als de mensen 
die hieraan meedoen, is de 
financiële malaise hiermee 
niet verdwenen. “De financië-
le schade voor het sluiten van 
het restaurant is groot als je 
vanaf het begin van de crisis 
kijkt. Het is leuk dat we met de 
deelnemende horeca iets or-
ganiseren.. Zo proberen we er 
toch wat van te maken. Liever 
iets dan niets.”

Wie de komende zondagen 
niets gepland heeft, is er als-

nog de mogelijkheid om erop-
uit te trekken. Op het moment 
van schrijven is er nog plek 

voor 25 april en 2 mei. U kunt 
een plekje reserveren op de 
site www.rondjevoorons.nl. 

   

Boomplantdag op Meester Kremerschool
NEDERHORST DEN BERG
Maandag 12 april hebben 
de kinderen van de leerlin-
genraad (Cas, Tala, Bo en 
Wietse) geholpen bij het 
planten van een walnoten-
boom op het schoolplein.

Twee jaar geleden hebben wij 
als school medewerking ver-
leend aan een aantal avon-
den met buurtbewoners, die 
geïnformeerd werden over de 
herinrichting van de wijk. Uit 
deze samenwerking met de 
gemeente is de geste van de 
walnotenboom ontstaan. Afge-
lopen maandag was het mo-

ment van planten: als Meester 
Kremerschool hebben wij er 
onze eigen boomplantdag van 
gemaakt. Met heuse sneeuw-
buien en gelukkig met de des-
kundige begeleiding van een 
boomplantdeskundige hebben 
de leerlingen de kou getrot-
seerd en de wijze lessen van 
de boomdeskundige in zich 
opgenomen. Het planten ver-
liep succesvol. Dank aan de 
gemeente en dank aan leerlin-
genraad (Adam en Naya wa-
ren helaas afwezig). We gaan 
met alle leerlingen de ontwik-
keling van de boom volgen.

   

Doe mee aan de Zilveren Kei
REGIO
Zilveren Kei, het kunste-
venement voor creatieve 
jongeren uit regio Gooi en 
Vechtstreek, organiseert in 
de meivakantie het event 
‘Create Your Talent’. 100 
jongeren in de middelbare-
schoolleeftijd gaan samen 
met een lokale kunstenaar 
als coach aan de slag. In 
5 middagen creëren de 
jongeren divers werk dat 
onderdeel wordt van een 
kunstinstallatie voor de 

verzameltentoonstelling 
ZK2021 Expo. Inschrijven 
kan via de website www.
zilverenkei.nl.

Omdat het event, in verband 
met de coronamaatregelen, 
online moet plaatsvinden, 
kunnen de jongeren een tas 
met materiaal ophalen bij het 
Creative Image Lab, de pop-
up locatie van het Grafisch 
Atelier Hilversum op de Gooi-
sche Brink in Hilversum. Zij 
krijgen van hun kunstcoach 

een videoboodschap met een 
thema en ideeën waar zij thuis 
mee aan de slag gaan. Tij-
dens maakateliers kunnen zij 
in online meetups overleggen 
met de andere deelnemers en 
vragen stellen aan hun coach. 
Tamar Frank, Marianne Kemp, 
Simone Bennett, Kay van Bel-
len, Lars Bogaers en Vincent 
van der Geest zijn de zes lo-
kale kunstenaars die de jonge-
ren als kunstcoach gaan bege-
leiden. De expertise van deze 
kunstenaars loopt uiteen van 

fotografie, film en lichtobjecten 
tot aan grafische vormgeving, 
tekenen en textiel.

Samen met de kunstinstallatie 
van ‘Create Your Talent’ zullen 
de werken van ‘Expose Your 
Talent’ te zien zijn op de ver-
zameltentoonstelling ZK2021 
Expo. De expositie vindt 
plaats op de Gooische Brink 
in Hilversum van donderdag 
13 mei t/m zondag 30 mei. 
Om er zeker van te zijn dat 
iedereen de expositie veilig en 

verantwoord kan bezichtigen, 
wordt er een etalage-expositie 
voorbereid waarbij verschil-
lende organisaties, zoals de 
Bibliotheek Hilversum, op de 
Gooische Brink hun etalage 
ter beschikking stellen.

De maakateliers vinden plaats 
van maandag 3 mei t/m vrijdag 
7 mei. Inschrijven voor ‘Create 
Your Talent’ kan nog tot en met 
vrijdag 30 april op www.zilve-
renkei.nl.



DÉ GOEDKOOPSTE
VAN LOOSDRECHT!

Honig 
spaghetti 
origineel
550 gram

 BLIJVEND 

IN PRIJS 

VERLAAGD!

per
stuk0.99

AH 1.09
Jumbo 1.03
Boni 1.03

BEKIJK DE  VERLAAGDE PRIJZEN  VAN ALLE OVERIGE 
2.495 PRODUCTEN IN ONZE NIEUWE WINKEL!
De prijzen zijn gemeten op 6 april 2021 bij Jumbo, Boni Loosdrecht en AH.

2.500PRODUCTEN BLIJVEND IN PRIJS VERLAAGD!

RADING 146
LOOSDRECHT

ALLÉÉN DEZE WEEK: NOG SCHERPER GEPRIJST!

Aanbiedingen zijn alleen geldig bij Boni Loosdrecht van woe 21 t/m di 27 april. *Korting wordt verrekend als 33% kassakorting bij aankoop van 3 producten naar keuze.

Hak potgroenten
of appelmoes
alle varianten
m.u.v. bonenschotels
pot 610-720 gram

Chocomel 
of Fristi
alle varianten 
houdbaar literpak
OP=OP!

Bananen

4.65
5.85

3.10
3.90

1.00
KILO

Amstel Radler
0,0%, 6x 33 cl BLIJVEND 

IN PRIJS 

VERLAAGD!

per
stuk3.45

AH 4.19
Jumbo 3.93
Boni 3.98

Vifit 
drink aarbei
500 ml

 BLIJVEND 

IN PRIJS 

VERLAAGD!

per
stuk0.80

AH 0.95
Jumbo 0.89
Boni 0.89

Kipdijenfilet
naturel of gekruid
pak ca. 500 gram

KIP

UIT EIGEN 
SLAGERIJ

Vers

 7.88  8.28 

5.00
KILO

Coca-Cola
regular 
1,5 liter

 BLIJVEND 

IN PRIJS 

VERLAAGD!

per
stuk1.99

AH 2.29
Jumbo 2.19
Boni 2.19

2+1
gratis*

 2.50  2.90 

1.99
2 STUKS

 BLIJVEND 

IN PRIJS 

VERLAAGD!

Melkan jong
belegen 48+ 
plakken
190 gram

per
stuk1.79

AH 2.39
Jumbo 2.29
Boni 2.23

KORTING!
TOT 31%


