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Wijkagenten voelen zich thuis in de dorpen
Zoek contact 

met de politie

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Merel van Dorresteijn is 
al een jaar wijkagent van 
Kortenhoef en ‘s- Grave-
land en Annamarie van 
Gent werkt sinds februari 
in dezelfde functie in An-
keveen en Nederhorst den 
Berg. Hoog tijd om hen 
voor te stellen. Twee vrou-
wen die het contact met de 
dorpelingen zeer op prijs 
stellen.

Beide agenten hebben de 
opleiding ‘politieschipper’ ge-
volgd, altijd handig in het wa-
terrijke Wijdemeren en beide 
hebben al een gevarieerde 
politieloopbaan achter de rug. 
Maar ze kozen bewust om in 
deze vier dorpen te werken. 
Merel: “Wat ik fijn vind aan 
een dorp is dat de buurtbe-
woners echt betrokken zijn bij 
elkaar en elkaar graag willen 
helpen.” Annamarie was ook 
heel blij dat ze werd aangeno-
men: “Een dorps karakter, het 
ons kent ons, spreekt mij dan 
ook erg aan. Ik denk dat ik mij 
hier als wijkagent meer thuis 
zal voelen dan in een stad. “ 
Een wijkagent is het gezicht 
van de politie. Een dorp is ook 
wel een gesloten gemeen-
schap, constateren de wijk-
agenten, waarbij ze merken 
dat mensen zich schamen 
als er een politieauto voor de 
deur staat. “Hier moet je dus 
goed mee om proberen om te 
gaan. Om de drempel zo laag 
mogelijk te houden, moet je 
vaak in verbinding gaan met 
de bewoners, “ weet Merel. 
De eerste ervaringen van An-

namarie: “Ik moet eerlijk zeg-
gen dat ik drukker ben dan ik 
had verwacht. Ook dorpen als 
Nederhorst den Berg en An-
keveen kennen criminaliteit, 
ondermijning zit overal.

24/7
De tijden zijn veranderd. Waar 
de wijkagent vroeger de za-
ken vooral zelf oppakte, heeft 
hij/ zij anno 2021 een meer 
coördinerende taak. Je werkt 
veel samen met de BOA’ s, 
buurtbemiddeling, wijkbrand-
weer, GGZ en andere instan-
ties. De wijkagent die 24/7 op 
straat was, bestaat niet meer. 
Merel en Annamarie draaien 
ook mee met de noodhulp-
diensten. Afhankelijk van het 
aantal meldingen kunnen ze 
wel of niet in de dorpen zijn. 
Beide wijkagenten hechten 
aan veel contacten met de 
burgers. Ze hopen dat na de 
coronatijd het inloopspreek-
uur weer snel terug zal keren. 
Ook maken ze veel gebruik 

van sociale media als Insta-
gram en Facebook.

Corona
Voor de politie was het ook 
een bijzonder coronajaar. 
Merel heeft in het jaar dat ze 
werkzaam was, gezien dat de 
jongerenoverlast toenam. “In 
mijn ogen had dit ook zeker te 
maken met corona. Iedereen 
zit thuis, de jongeren konden 
geen kant op, moesten zich 
ook aan de regels houden.” 
Samen met het jongeren-
werk, gemeente en de dorps-
coördinator heeft ze naar de 
jongeren geluisterd en is er 
een Jongeren Ontmoetings-
plek (JOP) gerealiseerd op 
de Kwakel. “Een erg mooi ini-
tiatief waar ook de jongeren 
hard aan gewerkt hebben.” 
Ook zijn er in 2020 (als gevolg 
van corona) meer dan ooit 
meldingen binnen gekomen 
die zich in de persoonlijke 
sfeer afspeelden.

Contact
Zowel Merel als Annamarie 
willen nog meer kennis ma-
ken met de buurtbewoners, 
want door corona was dit ook 
lastiger dan normaal. Een 
netwerk opbouwen en om in 
verbinding te komen met de 
inwoners van de vier dorpen. 
“Wij zouden graag een oproep 
doen aan alle inwoners om 
zaken aan ons door te geven 
als er iets speelt in de wijk”, 
zeggen beide wijkagenten.

Contactgegevens:
Merel.van.dorresteijn@politie.
nl
Annamarie.van.gent@politie.nl
Instagram:
@WijkagentKortenhoefsGra-
veland;
@WijkagentNederhorstanke-
veen.
Facebookpagina:
Politie Wijdemeren

 Foto: (links) Annamarie en Merel voor de Klapbrug waar 3 dorpen samenkomen

De Warin gaat dansend de 
vakantie in!

NEDERHORST DEN BERG
Natuurlijk, we mogen nog 
niet alles. Toch gaan de 
kinderen van de Warin-
school dansend de vakan-
tie in.

De laatste vrijdag voor de 
vakantie waren de jaarlijkse 
Koningsspelen. Normaal ge-
sproken zouden de drie scho-
len van Nederhorst de han-
den ineen slaan en een groot 
sportevenement opzetten op 
de sportvelden van VV Ne-
derhorst. Voor het tweede jaar 
op rij gaat dat niet door. Dat 
wil niet zeggen dat de Wa-
rinschool de Koningsspelen 
overslaat. Integendeel. In de 
ochtend hebben de kinderen 
koninklijke spellen gespeeld. 
Dit was een goede warming 
up, voor de finale van de dag. 
Een enthousiaste docent van 
dansstudio Van Harten gaf 
elke klas een energieke work-
shop. Dit was een knallend 
einde van een bijzonder ge-
slaagde dag: De Warin gaat 
dansend de vakantie in!
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Historische tuin Kasteel-   
Museum Sypesteyn open!

LOOSDRECHT
Vanaf 17 april j.l. gingen de 
blauwe hekken van Kas-
teel-Museum Sypesteyn 
voor het eerst sinds maan-
den weer open. Al tijdens 
het eerste weekend kwa-
men er veel bezoekers om 
in de stralende zon rond te 
wandelen en te genieten 
van o.a. de bloeiende witte 
bosanemonen en de fruit-
bomen, die in volle bloei 
staan in de boomgaard.

Daarnaast is er ook de ten-
toonstelling ‘De terugkeer van 
de verloren tuinkunst’ te zien. 
Deze tentoonstelling vertelt het 

verhaal van de totstandkoming 
van het tuinencomplex, dat 
door Jhr. Henri van Sypesteyn 
werd aangelegd.
De Historische Tuin is op za-
terdag en zondag geopend van 
11.00 tot 17.00 uur. Tickets zijn 
verkrijgbaar aan het loket bij 
de ingang van de blauwe hek-
ken. De wandelroute is Corona 
proof uitgezet. Vanzelfspre-
kend worden de COVID-19 
voorschriften nageleefd.
Meer informatie is te vinden 
op de website van het kasteel: 
www.Sypesteyn.nl
Veel plezier bij uw bezoek aan 
de Historische Tuin van Kas-
teel-Museum Sypesteyn!

   

Houd rekening met elkaar op 
Willie Dasplein
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
Vorige week schroefde 
verkeerswethouder Joost 
Boermans eigenhandig 
een aantal waarschuwings-
borden op bloembakken 
op het Willie Dasplein in 
Nederhorst den Berg. Met 
de positieve insteek ‘Houd 
rekening met elkaar’. 

Langs het plein loopt de Voor-
straat, waar de veiligheid van 
voetgangers en fietsers in het 
geding is. Op het smalle stuk 
tussen de plaatselijke Albert 
Heijn en slagerij Vernooij doen 
mensen dagelijks boodschap-
pen, terwijl fietsers vaak op 
te hoge snelheid passeren. 
“Vooral de racefietsers zijn een 
bron van ergernis. Ook omdat 
ze daar mogen fietsen, maar 
geen rekening houden met het 
winkelend publiek, spelende 
kinderen”, vertelt Renate Wolf. 
Zij kaartte de kwestie aan. In 
overleg met dorpscoördinator 

Bas Immerzeel, Wilma Snel 
van het WD-comité en AH-ma-
nager Kees Schouten werd er 
gezocht naar een oplossing. 
Aan weerszijden van dit stukje 
weg zijn er nu twee dikke witte 
strepen getrokken. Plus in to-
taal vier bloembakken met de 
borden die dit weggedeelte nog 
wat smaller maken. De hoop is 
dat voetgangers en fietsers at-
tent zullen zijn voor elkaar.

Joost Boermans zegt dat een 
andere indeling van het open 
Willie Dasplein de ideale op-
lossing zou zijn, maar dat nu 
niet mogelijk is. Hij denkt dat 
deze versmalling en de oproep 
om aan elkaar te denken in ie-
der geval de situatie veiliger zal 
maken. 

Tot slot initiatiefneemster Re-
nate Wolf: “Het Willie Dasplein 
is een fantastisch plein waar 
we nog meer van kunnen ge-
nieten. Door dit knelpunt aan 
te pakken, zijn we een stapje 
vooruit.”

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.

Za. 1 mei van 8.00-12.30 uur met 

LenteMarkt in Ankeveen

brood, gebak, groenten, kaas, noten, 
olijven, bloemen, bonbons, siroop, 

hangplanten, Ekodis en onze eigen DJ
(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)  

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

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

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van 

maandag 3 tot en met vrijdag 7 mei 2021

WAARNEMING alleen voor spoedgevallen:
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen

Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 251203

Denkt u eraan herhalingsrecepten tijdig te bestellen. Alleen in geval van nood kunt u
de verpakking van herhalingsrecepten voor 10 uur s ’ochtends afgeven bij de assistente van 

huisartspraktijk Bouwman en Stuldreher.

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 1 mei: 19.00 uur:
 E. Kaak.
 OLV Hemelvaart
 Do. 29 april: 10.30 uur:
 Stil gebed, kaarsje opsteken.
 Zo. 2 mei: 9.30 uur:
 L. Wenneker.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 2 mei: 9.30 uur:
 W. Balk.

(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. 2 mei: 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. 2 mei: 10.00 uur:

Prof. Dr. F.G. Immink.
Hervormde gemeente
   Kortenhoef 
 Zo. 2 mei: 9.30 uur:

Ds. W.M. Schinkelshoek.
       Vooraf melden verplicht, via:
       06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496
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Vóór augustus geheel 
vernieuwd restaurant 
1244

Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Vol vertrouwen zien het be-
stuur van restaurant 1244 
en bouwonderneming In-
tersell augustus 2021 te-
gemoet, dan staat er een 
geheel nieuw restaurant 
1244. Al enkele maanden 
na de grote brand van eind 
januari staat het casco 
klaar. Bestuurslid Yvonne 
van ’t Riet en Dik van Enk, 
directeur Intersell, teken-
den het bouwcontract.

Het was al snel duidelijk dat 
het pand total loss zou wor-
den verklaard. De verzekering 
betaalt een bepaald bedrag 
uit, maar het budget is krap. 
Al direct begonnen vrijwilli-
gers aan het sloopwerk. “Dat 
geeft energie, zelfs de kinde-
ren hebben zitten hakken en 
vegen”, zegt Eric Torsing, be-
stuursvoorzitter. En Ankeveen 
zou Ankeveen niet zijn, als er 
niet van alle kanten hulp werd 
aangeboden. Een niet volledi-
ge greep uit de ondernemers: 
Tim en Geurt Holdinga leveren 
een gratis cv-ketel, de firma 
Engels de verf, BTZ het staal-
werk, Jan de Kwant doet het 
betimmeren, de gebroeders 
Koster het grondwerk en Peter 
de Kwant levert een bijdrage 

aan de techniek. Waarbij ook 
niet vergeten mag worden dat 
Intersell uiteraard kwaliteit wil 
leveren, zelfs als het budget 
wordt overschreden. “Beloofd 
is beloofd”, zegt Dik van Enk. 

Trendy tent
1244 is eigendom van 67 certi-
ficaathouders die samen goed 
zijn voor het kapitaal van 100 
certificaten. Naast Eric Torsing 
vormen Yvonne van ’t Riet, 
Rob Geels, Wim Reymerink 
en Gé Leurs het bestuur. On-
dernemer Thom Klarenbeek 
is blij dat hij kon denken over 
de inrichting: “Het wordt echt 
een trendy tent. Door een to-
taal andere indeling, het oogt 
nu veel ruimtelijker.” De mu-
ren van diverse kleine ruimtes 
zijn neergehaald, waardoor je 
een grote open ruimte creëert, 
met een doorkijk naar buiten. 
Centraal komt een grote bar 
waaraan je ook kunt eten. 
Ook zal er een iets verhoogde 
loungeplek zijn, maar alles in 
één ruimte. De nieuwe keuken 
verhuist naar de aanbouw. “Ja, 
het is allemaal praktischer en 
overzichtelijker”, sluit Thom af 
na zijn rondleiding.

Ongetwijfeld zullen veel Wij-
demeerders uitkijken naar de 
heropening van 1244. 

Storm van kritiek op 
plan Smidsbrug
Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
Vorige week konden inwo-
ners via het beeldscherm 
meedoen aan een presen-
tatie van het ‘Haalbaar-
heidsonderzoek verkeers-
oplossingen Kortenhoef’. 
Er waren meer dan 100 
deelnemers. De vragen en 
opmerkingen vlogen over 
het scherm, van allerlei 
niveau. Het kwam neer op 
een storm van kritiek op 
veel punten. Gemeente en 
bureau Royal Haskoning 
DHV zullen heel hard moe-
ten werken om alle onbe-
antwoorde vragen (bevre-
digend) te beantwoorden.

Projectleider Paul de Jong leg-
de het onderzoek nog eens uit. 
Het gaat om drie componen-
ten: de situatie op de Smids-
brug, de verbreding van een 
deel van de Emmaweg en de 
aanleg van fiets/voetgangers-
brug vanuit de straten Moe-
rendael-Kalkakker naar de 
geplande woonwijk Zuidsingel 
Fase-8.

Er komt een voorrangsplein 
op de Smidsbrug, waarbij 
Kerklaan en Leeuwenlaan 
voorrangsweg blijven en de 
verkeerslichten worden verwij-
derd. Het verkeer wordt langs 
een verkeersplein geleid.

Vanuit het Zuidereind is er 
éénrichtingsverkeer gepland, 
waarbij de lus van het fietspad 
aan het einde beschikbaar 

komt voor het autoverkeer. 
Dat betekent het einde van 
zes bomen. Op de Emma-
weg zal het deel vanaf Zuids-
ingel tot aan de Smidsbrug 
worden verbreed. De berm 
krijgt een trottoir hetgeen tot 
gevolg heeft dat 18 bomen 
zullen verdwijnen. Ook moe-
ten er 18 parkeerplaatsen ver-
plaatst worden naar de straten 
erachter. De kruising Emma-
weg- Kerklaan-Koninginne-
weg wordt ingericht conform 
de uitgangspunten van Duur-
zaam Veilig. En tot slot een 
verbinding voor alleen fietsers 
en voetgangers vanuit Zuids-
ingel fase 8 naar de bestaande 
woonwijk.

Financieel
Met een marge van 30 % on-
zekerheid gaf De Jong ook 
nog een financieel plaatje. 
De Smidsbrug gaat dan 2 mil-
joen kosten, de Emmaweg € 
1.450.000, de kruising met de 
Vaartwegen zal rond een mil-
joen gaan kosten. Er was ook 
nog een variant van een roton-
de op de Smidsbrug, dat wordt 
erg duur: € 3.650.000.

Stormvloed
Het vragenuur was goed 
gevuld. Moderators Willem 
Smink (Haskoning) en Natha-
lie Bikkel (Wijdemeren) moes-
ten alle zeilen bijzetten om alle 
insprekers het woord te geven, 
wat uiteraard niet lukte. Ge-
lukkig boden ze gelegenheid 
om de vragen ook per mail 
te zenden. Een greep uit de 
vragen: Meta wilde weten wat 

het bewijs was dat de Smids-
brug zo onveilig is. Lily miste 
de onderwerpen ‘leefbaarheid’ 
en ‘geluidsoverlast’. Nico vond 
de financiële ramingen wel 
erg ruim. Patrick wees erop 
dat delen van de berm langs 
de Emmaweg particulier ei-
gendom zijn. Tom vond dat de 
bypass vanaf het Zuidereind 
gevaar oplevert voor fietsers. 
Enzovoort. Alle vragen worden 
beantwoord op de gemeente-
lijke website.

Joost Boermans
Verkeerswethouder Boermans 
benadrukte dat er nog geen 
sprake is van een plan. Hij zag 
dat er heel veel bezwaren wa-
ren. Het wordt pas een project 
als B&W en gemeenteraad 
daar achter staan. Boermans 
verwacht dat begin juni meer 
bekend zal zijn. Ook wees hij 
erop dat het verkeersplan so-
wieso nodig was bij een groei 
van Kortenhoef. Al kon hij de 
link met bouwplan Zuidsingel 
Fase-8 niet ontkennen. “ Zon-
der een goede verkeersont-
sluiting kun je niet bouwen.”

   

4 mei herdenking in     
Nederhorst den Berg
NEDERHORT DEN BERG
Vanwege de bijzondere om-
standigheden door het co-
ronavirus wordt de 4 mei her-
denking dit jaar net als vorig 
jaar anders ingevuld. De in-
woners van Nederhorst den 
Berg hebben de gelegenheid 
om tot 18.00 uur bloemen bij 
het monument in de Kerkstraat 
te leggen. ’s Avonds zal om 
19.58 uur de Last Post worden 
gespeeld, gevolgd door twee 

minuten stilte. Daarna zullen 
tijdens een besloten bijeen-
komst kransen worden gelegd 
door mevrouw Wietske Heeg 
en de heer Jan-Jaap de Kloet 
namens het college van bur-
gemeester en wethouders, de 
Oranje Vereniging, de brand-
weer en de Harmine Wolters 
Stichting. De Kerkstraat rond-
om het monument zal zijn af-
gesloten van 19.45 tot 20.30 
uur. De inwoners worden 

vriendelijk verzocht thuis via 
de media de algemene 4 mei 
herdenking te bekijken en dus 
niet op 4 mei ´s avonds naar 
het monument te komen. Na-
drukkelijk wordt iedereen ver-
zocht om op 4 mei van zons-
opgang tot zonsondergang 
de vlag halfstok te hangen 
(afwijkend protocol vanwege 
corona).

Foto: Vage schets: midden 
verkeersplein, onderaan Zuider-
eind met lus, links Kerklaan 

Foto: (v.l.n.r.) Thom Klarenbeek, Yvonne van ’t Riet, Eric Torsing, 
Dik van Enk en Wim Reymerink
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Ambitie Regionale Energiestrategie 
is haalbaar
REGIO
De Regionale Energiestra-
tegie (RES) voor de Gooi 
en Vechtstreek, als onder-
deel van de energieregio 
Noord-Holland Zuid, is 
klaar voor besluitvorming.

In de RES staat hoe de regio 
de ambitie van 230 GWh1 aan 
duurzame energie in 2030 wil 
opwekken. Geen windturbines 
maar wel zonnepanelen op 
grote daken, boven parkeer-
terreinen, op geluidsschermen 
en in wegbermen. Ook staat in 
de RES 1.0. hoe de warmte-
transitie kan worden versneld. 
Dit zijn haalbare ambities met 
voldoende ruimte voor zorg-
vuldige afweging. In mei en 
juni 2021 besluiten de ge-

meenteraden en de algemeen 
besturen van de waterschap-
pen over RES 1.0. Begin juli 
doet Provinciale Staten dit.

Waar wel en waar niet?
In Gooi en Vechtstreek zijn de 
zoekgebieden voor windener-
gie afgevallen. Wel zijn er ten 
opzichte van een eerdere RES 
twee nieuwe zoekgebieden 
voor de opwek door zonne-
panelen toegevoegd. Regio-
naal portefeuillehouder Bart 
Heller, bestuurlijk trekker van 
de Energietransitie: ‘Ondanks 
dat regio Gooi en Vechtstreek, 
met haar grote natuur- en his-
torische waarde, een uitdaging 
is voor grootschalige opwek 
van duurzame energie zijn er 
ook hier mogelijkheden om 

onze noodzakelijke bijdrage te 
leveren aan de landelijke op-
gave uit het Klimaatakkoord.’ 
De zoekgebieden die nu in de 
RES 1.0 worden opgenomen, 
hebben geen juridische status. 
Een zoekgebied krijgt pas juri-
dische status wanneer een ge-
meente een vergunning voor 
het plaatsen van windturbines 
of zonneweides afgeeft. Hier-
aan gaat nog een heel proces 
vooraf. In de RES zijn afspra-
ken gemaakt over een eerlijke 
verdeling van lusten en las-
ten, het betrekken van inwo-
ners en belanghebbenden en 
landschappelijke inpassing. 
Streven is ook dat elk project 
voor minimaal de helft in lokaal 
eigendom komt, zodat lokaal 
financieel wordt geprofiteerd.

   

GooiTV
REGIO
Het programma vanaf 
woensdag 28 april:
Koningsdag gaat opnieuw 
niet door vanwege de coro-
na. GooiTV gaat toch op zoek 
naar het Koningsdaggevoel en 

blikt terug in de archieven. Te 
zien zijn leuke en interessan-
te momenten uit de afgelo-
pen tien jaar. We kunnen het 
ons eigenlijk niet goed meer 
voorstellen, maar wat was het 
gezellig druk vroeger! In TV 

Magazine wordt onder andere 
stilgestaan bij de wisselsokkel 
voor kunst in Bussum, biljarten 
voor ouderen, de lintjesregen 
en de Koningsspelen. Zie: 
www.gooitv.nl

   

4 mei herdenking 2021 vanuit Kortenhoef
KORTENHOEF
Helaas kunnen we ook dit 
jaar niet gezamenlijk her-
denken. Daarom hebben 
GooiTV en het vocaal en-
semble Voices en het Wil-
helminaconsort de handen 
weer in één geslagen om 
toch dit moment niet zo-
maar voorbij te laten gaan.

Deze samenwerking heeft tij-
dens het coronajaar al diverse 
grote projecten opgeleverd zo-
als de herdenking in 2020, een 

opname met kerstmuziek en 
nog kort geleden een opname 
rond Passie en Pasen. De uit-
zending voor de opname van 
de 4 mei herdenking wordt dit 
jaar gemaakt in de prachtige 
hervormde kerk van Korten-
hoef (Kerkje aan de Dijk). He-
laas kunt u niet live aanwezig 
zijn, maar op 4 mei kunt u de 
herdenking mee maken via 
TV. De uitzending begint om 
20:00 uur met 2 minuten stilte, 
waarna de herdenking begint. 
Het programma duurt een uur 

en zal bestaan uit het voordra-
gen van enkele gedichten, een 
toespraak door de burgemees-
ter van Wijdemeren mevrouw 
Crys Larson. Het muzikale 
programma bevat o.a. muziek 
van Band of Brothers en het 
Requiem van Gabriël Fauré. 
Het volledige programma is te 
downloaden via: https://www.
voicesbussum.nl/berichten/
Herdenking 4 mei vanuit de 
hervormde kerk Kortenhoef 
om 20:00 uur via GooiTV of 
GooiTV.nl

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
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Deze keer zijn we in de Meenthof in Kortenhoef en legden we de volgende stelling voor: ‘Het 
koningshuis is een achterhaald iets’.

Door: Karin Wesselink

Hans Bos (72)
“Achterhaald wil ik niet zeg-
gen, maar ook weer niet dat 
het verschrikkelijk belangrijk is. 
Ze hebben wel een represen-
tatieve functie en als zij over 
de wereld reizen gaan er vele 
deuren open. Ze weten zichzelf 
heel goed te verkopen met hun 
jonge uitstraling en ze gaan 
redelijk met de tijd mee. Met 
de vraag wanneer Amalia het 
stokje gaat overnemen, ben ik 
niet bezig. Koning Willem-Alex-

ander is nog zo jong, die kan 
het nog wel minstens vijftien 
jaar volhouden. Alleen op hun 
overdreven rijkdom heb ik wel 
wat aan te merken. Van mij 
hoeven ze geen jaarlijkse ver-
hoging van hun salaris te krij-
gen. Dat ze geen belasting be-
talen, is al meer dan genoeg. In 
die zin zou een republiek ook 
niet verkeerd zijn. Maar van 
mij hoeft het koningshuis niet 
weg.”

Frederique (rode jas) en
Madelon (allebei 15)
“Het koningshuis is niet perse 
goed of fout. Het staat wel net-
jes, naar andere landen toe. 
En dat kan handig zijn. Maar 
onze generatie maakt het niet 
zoveel uit. Vroeger was het 
vast belangrijker. Nu zijn het 
meer de bekende mensen en 
influencers die invloed hebben 
op onze leeftijd. Het zou best 
grappig zijn als het konings-
huis een YouTube-kanaal zou 
hebben. Maar dat zal niet zo 
snel gebeuren. Het is wel leuk 

wat prinses Eloise doet. Zij is 
heel actief op social media en 
ze laat zien dat ze ook gewoon 
een normaal studentenleven 
leidt. Koningsdag wordt dit 
jaar natuurlijk weer een beetje 
rustig, maar we gaan wel wat 
doen met vrienden. We zijn 

toch nog geen achttien, dus 
voor een groot feest in Amster-
dam zijn we te jong. We gaan 
wel zeker een oranje tompou-
ce eten. Dat hoort er echt bij. 
Maar geen oranje kleren aan. 
Wel iets op ons hoofd: schmink 
of een kroontje ofzo.”

   

Na halve eeuw weer jonge otter geboren in 
het Naardermeer
Het is feest bij Natuurmonu-
menten! In het oudste be-
schermde natuurgebied van 
Nederland is voor het eerst 
sinds mensenheugenis een 
jonge otter geboren. Het is zo-
ver de organisatie kon nagaan, 
ook gelijk de eerste jonge otter 
die in Noord-Holland is geboren 
na het uitsterven van het dier 
in Nederland. Dat de otter zich 
weer heeft weten voort te plan-
ten in het Naardermeer is ont-
zettend goed nieuws. Het be-
tekent dat de otters er genoeg 
voedsel, ruimte en rust vinden 
om zich voort te planten. Mi-
chael Baars, regio-coördinator 
otter- en beverwerkgroep van 
de Zoogdiervereniging heeft 
de jonge otter ontdekt.
Tijdens het onderzoeken van 
ottersporen en -poep hoor-
de Michael Baars ineens een 
hoog piepend geluid. Baars: 
“Dit was een bijzondere ont-
moeting. Ik herkende het 
geluid direct, maar twijfelde 
toch even omdat het wel héél 

bijzonder zou zijn.” Experts 
van de Zoogdiervereniging en 
Alterra hebben inmiddels be-
vestigd dat het echt om een 
otterjong gaat. Baars heeft het 
jong niet gezien, maar hoorde 
vlakbij ook een volwassen ot-
ter reageren op het jonge dier. 
Normaal gesproken krijgen ot-
ters 2 tot 3 jongen, de kans be-
staat dus dat het om meerdere 
jongen gaat. Otters zijn uiterst 
schuwe dieren en leven vooral 
’s nachts.

Faunapassages
Het Naardermeer is niet alleen 
heel geschikt als leefgebied 
voor de otter, het is ook goed 
bereikbaar voor otters. Met de 
komst van 2 grote faunapas-
sages tussen de Ankeveense 
Plassen en het Naardermeer 
werd al een belangrijke barri-
ère opgeheven. En dankzij de 
nieuwe faunapassages onder 
het spoor kunnen otters nu 
ook veilig het spoor passeren. 
Na ongeveer een jaar moeten 

de jonge otters op eigen poten 
kunnen staan. Moederotter zal 
haar jonkies uit haar territorium 
verdrijven en dan begint het 
gevaarlijke leven van een otter 
pas echt. Ongeveer een derde 
van de populatie otters in Ne-
derland is slachtoffer van ver-
keer. Boswachter Anne Slump: 
“De passages zorgen ervoor 
dat de kans op een aanrijding 
enorm veel kleiner is. Daarmee 
blijft de otter behouden als on-
derdeel van een gezond Naar-
dermeer.”

Foto: @Natuurmonumenten, 
Johann Prescher

Klein van stuk, groot van 
waarde
Eén van de meest fascineren-
de vogels van de Vechtplas-
sen vind ik toch wel de grote 
karekiet. En dan heb ik hem 
zelfs nog nooit in het echt ge-
zien! Anders dan je zou den-
ken, is hij ‘maar’ 20 cm groot. 
Dat is dan wel weer groter 
dan zijn neefje, de kleine ka-
rekiet, die 14 cm groot wordt. 
Nee, het fascinerende zit hem 
in zijn kwetsbaarheid. Het feit 
dat ze tegenwoordig nog maar 
op twee plekken in Neder-
land broeden en één van die 
plekken is de Loosdrechtse 
Plassen. Maar ook het feit dat 
zoveel mensen hun best doen 
om het leefgebied van deze 
vogeltjes uit te breiden.

In de jaren ’50 leefden er wel 
duizenden grote karekieten 
in Nederland. Tegenwoor-
dig broeden er nog geen 100 
paartjes en staat hij op de 
Rode Lijst van Nederlandse 
broedvogels. Hoe is dit moge-
lijk?

De belangrijkste oorzaak hier-
van is een tekort aan hoog en 
sterk waterriet. De grote kare-
kiet bouwt zijn nest namelijk 
heel kunstig, hangend in een 
paar rietstengels. Als zijn 4 of 
5 jongen bijna zo ver zijn om 
uit te vliegen, moet het nest dit 
nog wel kunnen dragen. Daar 
zijn dus grote en sterke riets-
tengels voor nodig. Waterriet, 
niet te verwarren met riet dat 
op land groeit, doet het goed 
bij een stevige golfslag. Hier-
door spoelen de rietstengels 
goed schoon, waardoor ze ex-
tra sterk worden. En golfslag is 
er genoeg op de Loosdrechtse 
Plassen. Maar er zijn ook ge-
noeg grauwe ganzen, die dol 
zijn op jonge rietstengels. Zij 
vreten de rietkragen aan waar-
door die steeds smaller wor-
den. En hoe smaller de riet-
kraag, hoe kwetsbaarder het 
nest met jongen. Ze kunnen 
zo sneller gevonden worden 
door een roofdier. Maar ook de 
geluiden en aanwezigheid van 
bezoekers in een bootje, wor-
den gedempt door een brede 
en gezonde rietkraag.

Om de grote karekiet een 
handje te helpen, worden riet-
kragen afgezet met een raster 
om het te beschermen tegen 
gulzige ganzen. Op die manier 
krijgt het riet weer de kans om 
sterk en vitaal te worden. Van-
uit het Gebiedsakkoord Ooste-
lijke Vechtplassen werken ver-
schillende organisaties hierin 
samen.

Maar waarom doen zoveel 
mensen en organisaties zo hun 
best om het aantal broedparen 
omhoog te krijgen? Waarom 
willen we de grote karekiet 
niet verliezen als broedvogel? 
Dat komt omdat het een zo-
genaamde doelsoort is. Juíst 
omdat hij zo kwetsbaar is. Als 
het aantal grote karekieten in 
een gebied stijgt, wordt er een 
hoger doel bereikt. Dat is een 
teken dat het goed gaat met 
de natuur en het ook voor an-
dere, minder kwetsbare, soor-
ten een prima gebied is om te 
leven. En hoe meer soorten er 
leven, hoe veerkrachtiger de 
natuur is.

Ik hoop dat veel grote karekie-
ten eind april weer heelhuids 
terugkeren uit Afrika en ge-
noeg sterk waterriet kunnen 
vinden in de Loosdrechtse 
Plassen om hun nestje in te 
maken. En dan zou het hele-
maal geweldig zijn als ik dit 
fascinerende vogeltje eindelijk 
eens live kan ontmoeten.

Foto: Nest grote karekieten,
Jan van der Winden

Natuurmomenten
van de boswachter

Tamara Overbeek Het woord aan Wijdemeren
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Sabine Hendriks
Bezige bij in   

Loosdrecht

Het is alsof ik ze uitkies: 
alweer iemand die de ver-
trouwde omgeving achter-
liet voor de liefde. Sabine 
Hendriks groeide op in 
Hamburg, ging op vakan-
tie naar Spanje, ontmoette 
er een man uit Kortenhoef 
en woont nu al 32 jaar met 
deze man samen in Loos-
drecht. Hij makelaar in Bus-
sum, zij vrijwilliger in hart 
en nieren. Ze spreekt ac-
centloos Nederlands. Daar 
kunnen onze voormalige 
prinsen-gemaal postuum 
een puntje aan zuigen. Sa-
bine had al snel een baan in 
Nederland.

‘Ik heb lang gewerkt als boek-
houder, net als mijn moeder. 
Ze woont in Hamburg en ik ben 
haar enige kind. Ik heb haar 
vanwege corona sinds augus-
tus niet meer kunnen bezoe-
ken, dat is wel treurig. Maar 
gelukkig is ze nog kranig. Ze 
is 80 en werkt nog vier dagen 
als boekhouder.’ Ook dochter 
Sabine heeft geen talent voor 
stilzitten. Ze is penningmees-
ter van IJsclub Loosdrechtse 
Plassen (‘Goed opschrijven 
hoor, want er zijn drie IJsclubs 
in Loosdrecht, wij beheren het 
grootste water’), zit in het be-
stuur van het Wijdemerenfonds 
en is bestuurder van de Stich-
ting SLOEP, dé organisator 
van festiviteiten in Loosdrecht, 
gedragen door maar liefst 250 
vrijwilligers.

‘Het Wijdemerenfonds is een 
mooi initiatief van een anonie-
me, gulle gever, vijf jaar onder-
steund door de gemeente. Je 
kunt er geld vragen voor initia-
tieven die het leven in de dor-
pen leuker maken. Zo kwamen 
er bijvoorbeeld de corona-op-
vrolijktas voor ouderen, een 
bankje langs een wandelroute, 
wol voor een breiclub en het 
toeristische fiets- en voetveer 
over de Loosdrechtse Plassen. 
Ik vind het heel mooi werk. Ook 
de grote kerstbomen in de vijf 
dorpen zijn gefinancierd door 

dit fonds.’
Sabine’s grootste klus is de 
Stichting SLOEP. ‘Eigenlijk zou 
ik op dit moment geen tijd heb-
ben, want in april zit ik altijd tot 
aan mijn nek in de komende 
Feestweek, een jaarlijks spek-
takel in Nieuw-Loosdrecht, 
tien dagen lang met van alles 
voor oud en jong, zoals een 
Prutrace, een Zeskamp, Su-
per Bingo, een Korenavond, 
een playbackshow, een knut-
selmarathon en aan het einde 
van de tien dagen de doden-
herdenking en Bevrijdingsdag. 
Er is ook een ouderenmiddag, 
ook voor ouderen in de andere 
dorpen. Ze worden opgehaald 
en thuisgebracht. O ja, en dan 
hebben we in de feestweek 
nog het polsstokspringen. Dat 
wordt georganiseerd door 
een vriendenclub die zich De 
Modderkruipers noemt. Ik heb 
het geluk bij die club te horen. 
Deze mannen zorgen ook voor 
de grote tent op het feestterrein 
en zijn wel een week bezig met 
voorbereidingen, op- en afbou-
wen..’In 2020 ging het feest niet 
door en ook dit jaar niet. ’Vorig 
jaar dacht ik: ’t is wel even lek-
ker rustig, even uitblazen. Zo’n 
gedwongen pauze heeft ook 
voordelen. Maar intussen ben 
ik het wachten zat.’

In juli is er gewoonlijk altijd de 
sloepentocht, een georgani-
seerde chaos. De boten – de 

helft gaat linksom en de andere 
helft rechtsom – lopen vast in 
een file op een punt waar er 
feest is aan de wal, met live 
muziek. De Stichting SLOEP 
verzorgt nog meer evene-
menten, waaronder de Sinter-
klaasintocht.

Wat drijft je om altijd maar 
vrijwillig bezig te zijn voor 
de dorpsgemeenschap?
‘Ik vind het gewoon prachtig. Ik 
was op de scholen van mijn kin-
deren ook altijd in de weer. Het 
zal wel in me zitten. Je krijgt er 
trouwens ook veel voor terug, 
vooral energie. Je kunt met een 
positieve instelling ook anderen 
mee krijgen. Dat voelt als een 
beloning. Mijn belangrijkste rol 
bij SLOEP is overigens te zor-
gen voor de sponsoring. Toen ik 
eraan begon, zag ik ertegenop. 
Bedelen om geld, dat ligt me 
niet, dacht ik. Intussen heb ik 
gemerkt dat mijn eigen enthou-
siasme aanstekelijk werkt. Dan 
is het ook geen bedelen meer, 
het is zorgen voor partnerships 
waar ook ondernemers blij van 
worden. Zo hebben we voor 
de feestweekkrant het logo-
spel ontwikkeld dat de lezers al 
spelend bij de advertenties van 
onze sponsors brengt. Je moet 
niet alleen je hand ophouden, 
ondernemers moeten er ook lol 
aan beleven. Al is het dan nu 
even niet de tijd om bij onder-
nemers aan te kloppen.’

 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

• 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

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

Rondje Wijdemeren
Wat moet nieuwkomer Ben Groenendijk weten van de vijf dorpen waar dit weekblad wordt verspreid? 
Bij wie kan hij aankloppen voor verhalen? Ben zoekt mensen die iets te vertellen hebben. Het zou fijn zijn als u, 
lezer, hem helpt. Stuur hem op pad. Hij doet er hier verslag van. Mail hem: ben.groenendijk@icloud.com

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Op traditionele wijze bereid:
(met desem)

Baguette wit
of volkoren

Nu slechts € 1,00
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  
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Gemeentehuis gesloten

In verband met de feestdagen is het gemeentehuis 

gesloten op woensdag 5 mei, donderdag 13 mei en 

vrijdag 14 mei. U kunt op werkdagen bij ons terecht 

tussen 8.30 uur en 12.30 uur. Op maandagen zijn 

wij extra geopend tussen 16.30 uur en 18.00 uur 

voor het aanvragen en afhalen van reisdocumenten, 

ID of rijbewijs.

O�  ciële
bekendmakingen

Heeft u informatie over ernstige 
criminaliteit, maar kunt of durft u 
niet naar de politie? Een lastig dilem-
ma. Hiervoor biedt Meld Misdaad 
Anoniem een vangnet. 

Meld Misdaad Anoniem is het onafhankelijke 

meldpunt waar u anoniem informatie kunt 

geven over criminaliteit, zoals bijvoorbeeld 

mishandeling, overvallen, brandstichting, 

wapen- of mensenhandel. Maar ook met 

informatie over fraude en corruptie kunt u bij 

Meld Misdaad Anoniem terecht.

Anoniem
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijke 

organisatie en is nadrukkelijk géén politie.

Uw anonimiteit staat bij hen op de eerste 

plaats. Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd 

kan worden sturen zij de melding door naar 

diverse partners, zoals de politie en andere 

opsporingsdiensten. 

Toetsen melding
Deze partners kunnen hiermee vervolgens 

niet zomaar ergens binnenvallen of iemand 

aanhouden. Een anonieme melding moet

namelijk eerst worden getoetst. Kloppen de 

gegevens in de melding en is er meer over een 

verdachte of adres bekend? Nader onderzoek 

kan nieuwe feiten opleveren. Pas als die feiten 

de anonieme melding onderbouwen dan 

kunnen de opsporingspartners overgaan tot 

actie. Een melding via Meld Misdaad Anoniem 

is hiermee een puzzelstuk in een groter geheel 

en wordt onderdeel van de gebruikelijke 

onderzoeken van bijvoorbeeld de politie. De 

opsporingsinstanties zijn zelf verantwoordelijk 

voor wat er met de informatie wordt gedaan. 

Meer informatie
Wilt u iets melden of wilt u meer informatie? 

Kijk op www.meldmisdaadanoniem.nl of bel 

met telefoonnummer 0800-7000.

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

28 april 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@kanteldenker 

Aangepaste regels voor 
varen op de plassen

>   Hulp bij toeslagenaffaire 
Wijdemeren is op zoek naar inwoners die zijn 

gedupeerd door de kinderopvangtoeslagenaf-

faire. De gemeente kan gezinnen ondersteuning 

bieden, zoals hulp bij schulden, wonen,

inkomen, zorg of de opvoeding van de kinderen. 

Vanwege de privacywetgeving is niet iedereen 

bij de gemeente bekend. Heeft u zich nog niet 

gemeld en kunt u wel hulp en ondersteuning 

gebruiken? Dan kunt u zich aanmelden bij het 

sociaal wijkteam via telefoonnummer 14 035 of 

via sociaalwijkteam@wijdemeren.nl.

>   4 en 5 mei in Wijdemeren
Door de coronamaatregelen zullen de herden-

kingen op 4 mei een sober karakter hebben. 

Vertegenwoordigers van het college leggen 

kransen bij de oorlogsmonumenten in Loos-

drecht, Kortenhoef en Nederhorst den Berg. 

Er zijn geen bijeenkomsten gepland voor het 

publiek. GooiTV verzorgt op 4 mei een speciale 

uitzending vanuit de Nederlands Hervormde 

Kerk in Kortenhoef, waaraan ook burgemeester 

Crys Larson medewerking zal verlenen.

Het vocaal ensemble Voices zal de uitzending 

muzikaal omlijsten. 

>   Talkshow cybercrime agrariërs
In de agrarische sector neemt digitalisering in 

een rap tempo toe. Wat aangestuurd kan worden 

via internet moet goed beveiligd worden, ook

een boerenbedrijf kan immers gehackt worden.

Dit risico staat echter bij weinig agrariërs hoog

op de agenda. Donderdag 29 april is er daarom 

van 20.00 tot 21.00 uur een online talkshow 

over deze risico’s vanuit de Boeren-Box in 

Groningen. Deelname is gratis.

Op www.deondernemerdraaitdoor.nl vindt u 

meer informatie en kunt u zich aanmelden.

>   Energiebespaarcoaches gezocht!
Bent u een enthousiaste vrouw of man die 

kleine bespaarmaatregelen bij energiegebruik, 

verlichting, kieren en verwarming, onder de 

aandacht wil brengen bij bewoners van Wijde-

meren? Word dan energiecoach. U volgt een 

leuke cursus over het doen van diverse kleine 

bespaarmaatregelen en gaat deel uitmaken van 

een speciaal team van energiebespaarcoaches 

die bij bewoners langsgaan. Eind mei starten er 

nieuwe acties en dat doet de energiecoöperatie 

Wijdemeren graag samen met u! Voor aanmel-

ding of informatie kunt u mailen naar

info@ecwijdemeren.nl of bellen naar Anne-Marie 

Poorthuis op telefoonnummer 06 12 39 53 94. 

In oktober vorig jaar zijn er twee nieu-
we kanosteigers aangelegd. Hierdoor 
zijn de Wijde Blik en de Vuntusplas in 
het Loosdrechts Plassengebied met 
elkaar verbonden voor kanovaarders 
en suppers.

Het vaarseizoen is weer begonnen dus maak 

vooral gebruik van deze kano-overdraag-

plaats.

Routes
Natuurmonumenten heeft twee mooie 

kanoroutes die u kunt varen. Het gaat om een 

route op de Kortenhoefse Plassen (9 km) en 

een route via de Vuntus (5 km). Beide routes 

leiden door smalle slootjes en langs legakkers 

met een diversiteit aan planten en moerasbos. 

Een belevenis en een aanrader! Kijk voor de 

kanoroutebeschrijvingen op

www.routesingooivecht.nl. 

Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen
De aanleg van de nieuwe steigers is één 

van de projecten van het Gebiedsakkoord 

Oostelijke Vechtplassen waarbij 21 partners 

samen werken aan ruim 25 projecten die in 

hun onderlinge samenhang de natuur, wa-

terkwaliteit en de recreatiesector in dit unieke 

beschermde natuurgebied verbeteren. Bekijk 

alle projecten op www.vechtplassen.nl. 

Heeft u een kano of supboard? Ga op pad!

Fotograaf: Hans Broekema



Wijdemeren
informeren
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 67e: bouwen bedrijfsloods 

   (14.04.21)

- naast Herenweg 1: uitbreiden natte teelten 

   (12.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 57-59: deels wijzigen kantoor 

   naar appartement (20.04.21)

Kortenhoef
- Elzenlaan 5: plaatsen dakkapel (17.04.21)

- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (14.04.21)

- Kerklaan 25: uitbreiden woning (08.04.21)

Loosdrecht
- Horndijk 18: vervangen steiger (12.04.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (15.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (16.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 259: vernieuwen 

   steigers en beschoeiing (12.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 310: vernieuwen 

   golfbreker (13.04.21)

- Nootweg 10a: verbreden en plaatsen dakkapel 

   (20.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 28: plaatsen schuur 

   (08.04.21)

- Ruysdeallaan 28: plaatsen dakkapel (10.04.21)

- Van Mierislaan 10: maken doorbraak achter-

   gevel (12.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 110 ws3: vervangen woonark 

   (21.04.21)

- Hinderdam 7d: ophogen perceel (20.04.21)

- Lange wetering 26: wijzigen gevels (09.04.21)

- Machineweg 54: bouwen opslaghal (18.04.21)

- Vreelandseweg 52 en 54: bouwen

   twee-onder-een-kapwoning (15.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,

tel. 14 035. U kunt geen zienswijze of bezwaar 

maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

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

   kapwoning (20.04.21)

Kortenhoef
- Zuidsingel 8: plaatsen dakkapel (09.04.21)

- Zuidsingel 68: plaatsen dakkapel (14.04.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 48: plaatsen dakopbouw (13.04.21)

- Bremlaan 10: plaatsen dakkapel (13.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 306: vernieuwen 

golfbreker (13.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 153: verbouwen, deel 

   vervangen en toevoegen kapconstructie i.p.v. 

   oude loods (14.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 200a, b en c:

   wijzigen gevels (14.04.21)

- Rading 12: uitbreiden woning (13.04.21)

- Spinaker 1 t/m 37: bouwen zeven apparte-

   menten en twaalf herenhuizen (Porseleinha-

   ven 3e fase) (13.04.21)

- St. Annepad 13: plaatsen dakkapel (13.04.21)

- Swingboei 3: plaatsen dakkapel (13.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Nederhorst de Berg
- achter Dammerweg 73: bouwen woonboot 

   met berging (22.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de

beslistermijn van de volgende aanvragen met 

zes weken verlengd:

Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (13.04.21)

>  Rectificatie

Op 14 april 2021 publiceerden wij een verleende 

omgevingsvergunning voor het maken van 

een uitweg met brug op de Middenweg 100 in 

Nederhorst den Berg. Het juiste adres is echter 

Middenweg 101 in Nederhorst den Berg.

>  Bekendmaking wet geluidhinder 
(ontwerpbesluit)
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet 

geluidhinder) het volgende bekend:

Er is een wijziging bestemmingsplan ingediend 

ten behoeve van de realisatie van één twee-

onder-een-kap-woning (totaal twee) en zes 

ligplaatsen voor woonschepen (waarvan één 

met drie sociale eenheden) aan de Korten-

hoefsedijk 198 in Kortenhoef. Ten gevolge van 

het wegverkeer op de Vreelandseweg (N201) 

en de Kortenhoefsedijk zullen de woningen 

en ligplaatsen voor woonschepen een hogere 

geluidsbelasting ondervinden dan de voorkeurs-

grenswaarde genoemd in de Wet geluidhinder. 

Burgemeester en wethouders hebben over-

eenkomstig artikel 83 en 110a Wet geluidhinder 

voor deze wooneenheden in ontwerp hogere 

waarden vastgesteld.

Ter inzage  
Het ontwerpbesluit en andere ter zake zijnde 

stukken liggen vanaf 29 april 2021 geduren-

de zes weken ter inzage. De stukken over de 

ontheffing op grond van de Wet geluidhinder 

kunnen worden ingezien op 

www.wijdemeren.nl/terinzage. Desgewenst kan 

een mondelinge toelichting worden gegeven 

op het ontwerp-besluit. Hiervoor kunt u contact 

opnemen met het secretariaat van de afdeling 

Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de 

ter inzage legging gemotiveerde zienswijzen 

schriftelijk bij ons college inbrengen. Degene die 

haar/zijn zienswijzen inbrengt, kan schriftelijk 

verzoeken haar/zijn persoonlijke gegevens niet 

bekend te maken.

Er kunnen ook mondeling zienswijzen worden 

ingebracht. Daarvoor kunt u een afspraak 

maken via het secretariaat van de afdeling Fysiek 

Domein, telefoonnummer 14 035.

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén 

degenen die zienswijzen hebben ingebracht 

zoals hierboven beschreven en belanghebbend

zijn, te zijner tijd naar aanleiding van het defini-

tieve besluit tot het verlenen van de hogere 

waarden beroep kunnen instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State.

>  Voornemen ambtshalve uit-
schrijving uit de Basisregistratie 
personen (BRP)

Op grond van artikel 2.38 t/m 2.43 en 2.47 van 

de wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn 

inwoners verplicht hun verhuizing door te geven

en inlichtingen te verstrekken. Van onderstaand(e)

perso(o)n(e)n hebben wij geen aangifte van 

verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 

2.22 van de wet BRP heeft het college van 

burgemeester en wethouders het voornemen 

het adres ambtshalve te wijzigen in de Basisre-

gistratie.

Het betreft de volgende personen:
- D.M. Czerwik, geboren 19-08-1970,

   per 20-04-2021 uit te schrijven naar 

   Land Onbekend

- P.S. Kasperczak, geboren 24-04-1999, 

   per 20-04-2021 uit te schrijven naar 

   Land Onbekend 

- M.N.A. Keur, geboren 15-05-1965,

   per 20-04-2021 uit te schrijven naar

   Land Onbekend 

- S.S.M. Keur, geboren  10-09-2002,

   per 20-04-2021 uit te schrijven naar

   Land Onbekend 

- S.V.M.  Keur, geboren 18-08-2005,

   per 20-04-2021 uit te schrijven naar

   Land Onbekend 

- M.R. Krawczyk, geboren 24-08-1983,

   per 20-04-2021 uit te schrijven naar

   Land Onbekend 

- M. Lasterie, geboren 04-12-1977,

   per 20-04-2021 uit te schrijven naar

   Land Onbekend 

Staat uw naam hierboven of weet u waar 

bovenstaande personen verblijven, neem dan 

contact op de gemeente Wijdemeren via

telefoonnummer 14 035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl. 

Officiële bekendmakingen

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

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 
ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-
huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 
van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen 
haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-
ter en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening 
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 
Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 
treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter 
op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 
kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-
ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 
hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 
Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 
zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.
 
Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-
den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 
bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad 
van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage.

Persoonsregistratie

Bouwen en wonen

Het voorjaar is begonnen. Dat betekent 
dat uw boot weer in het water kan en dat 
er weer gevaren wordt op de plassen. 
Sinds januari zijn de regels voor het varen 
op de Loosdrechtse Plassen aangepast.
 

Belangrijkste verandering is dat er een maximale 

snelheid van 60 km/uur geldt voor het varen met

een snelvaarontheffing. De ontheffing geldt slechts 

voor de eerste, tweede, derde en vierde plas én voor 

de waterskibaan aan de westzijde van de vijfde plas. 

Jaar- en dagontheffingen zijn verkrijgbaar via

www.recreatiemiddennederland.nl/webshop.  

Maximum zonder snelvaarontheffing
Zonder snelvaarontheffing geldt een maximale 

snelheid van 12 km/uur, behalve op de Stille 

Plas. Daar is de maximale snelheid 9 km/uur en 

binnen 100 meter van de oever 6 km/uur. 

Geen ingeschakelde motor
Om de rust in een aantal gebieden met hoge 

natuurwaarden te behouden, is het daar niet 

langer toegestaan om met een boot met inge-

schakelde motor te varen. Dit geldt zowel voor 

motorboten die op diesel of benzine varen als 

voor elektrisch aangedreven motorboten. Deze 

maatregel is van kracht in het oostelijke gedeelte 

van de Vuntus, inclusief de Raaisloot, de zuidelij-

ke Kievitsbuurt en het gebied van de Ster.

Meldpunt
Ziet u een gevaarlijke of verdachte situatie, 

vermeende overtredingen, afvaldump of ervaart 

u overlast? Dan kunt u dit melden via

www.meldpunttoezicht.nl. 

Aangepaste regels voor varen op de plassen
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Jacobs Koffiehuis op Ankeveense markt geopend
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Het was afgelopen zater-
dagochtend gezellig druk 
op de Ankeveense markt. 
Bruisend. Velen waren af-
gekomen op de uitnodi-
ging van dorpsomroeper 
Willem Vermeulen, die de 
opening van Jacobs Kof-
fiehuis luidkeels aankon-
digde.

“Het was al lang een wens 
om een vast koffiehuis neer te 
zetten. Nu is het gelukt door 
een legaat van Jacob Hagen 
die de bouw op die manier fi-
nancieel ondersteunde. Het 
wordt ongetwijfeld een mooie 
plek van samenkomst”, open-
de Tiny Beemsterboer. Het 
bouwsel is meer dan alleen 
drie wanden en een dak, het is 
op stijlvolle wijze ingericht. De 
wandkleden geven een sfeer 
van een traditioneel café weer, 

met rood-witte gordijntjes, uit-
zicht op de natuur, een koe-
koeksklok, een haard, twee 
katten. Plus fotootjes aan een 
waslijn over de geschiedenis 
van de markt. “Net echt”, zei 
iemand die wees op het drie-
dimensionale effect van het 
werk. Dat er aan de achter-
kant ook nog een Ankeveense 
Banksy- variant is geschilderd, 
is ook bijzonder. Kunstenares 
Esther Roodhuizen kan trots 
zijn op het resultaat dat na 

veel mailwisselingen over en 
weer tot stand kwam, vertelde 
Ron Wehrens.
De plaatsing van Jacobs Kof-
fiehuis kent vele vaders (en 
moeders). Niet alleen wijlen 
Jacob Hagen die veel aan het 
dorp overliet, maar ook dorps-
coördinator Saskia Hille kon 
een deel van het dorpsbudget 
aanwenden om het dorp te 
verrijken. Friso van Voorthui-
zen bracht alle krachten sa-
men. Zoals aannemers Erik 

Schouten en Peter Baar en 
Symon Kamstra. De stichting 
die de Ankeveense Kermis 
beheert, deed ook een bijdra-
ge. Terwijl Rob Vermeulen een 
slim ophangsysteem bedacht 
waardoor de panelen binnen 
de kortste keren kunnen wor-
den opgeborgen. Tot slot ont-
hulde Norma Beemsterboer 
het bordje van de naamgever. 
Nog even wachten totdat we 
echt gezellig kunnen samen-
komen in Jacobs Koffiehuis.

   

Diepe wens om te willen bouwen
Ingezonden brief

Met uiterste verbazing heb ik 
deelgenomen aan de online 
informatiebijeenkomst over 
de Zuidsingel Fase 8 plannen. 
Want hoewel vooraf ontkend 
werd dat deze informatie-
avond daarover ging versprak 
men zich herhaaldelijk. Nee, 
er is geen verkeersprobleem 
in onze dorpen, slechts de 
diepe wens te willen bouwen 
waardoor er grote (verkeers)
problemen zullen ontstaan. 
De wethouder en projectma-
nager probeerden zich in al-
lerlei bochten te wringen om 

alle goed doordachte vragen 
te ontwijken, echte antwoor-
den kwamen er dan ook niet. 
De conclusie: een plan dat mil-
joenen gaat kosten en de leef-
baarheid van ons dorp ernstig 
aantast.

Het dorpsaanzicht gaat eraan, 
onze gezondheid, ons woon-
plezier en het belangrijkste 
onze veiligheid en vooral die 
van onze schoolgaande kinde-
ren. Zij mogen straks als mijn-
heer De Kloet zijn zin krijgt een 
wedstrijd aangaan met auto-

mobilisten die door geen enkel 
stoplicht meer worden afge-
remd. De wet van de sterkste 
mogen onze kinderen straks 
aan den lijve ondervinden. Vei-
lig Verkeer Nederland doorzag 
de werkelijke intentie achter 
de ‘voorkeursvariant’ en waar-
schuwde voor een verhoogd 
verkeersveiligheidsrisico.

Zullen onze bestuurders 
straks de verantwoordelijkheid 
nemen als er door hun enorme 
drang naar meer inwoners (en 
dus geld van het rijk) slachtof-

fers vallen?

Of gaan andere partijen die 
deze belachelijke plannen nu 
nog steeds steunen eens écht 
goed kijken wat hier werke-
lijk aan de hand is en speelt? 
Want een bestuur dat totaal 
niet naar zijn inwoners luistert 
zal volgend jaar genadeloos 
worden afgestraft. Dorpsbe-
langen heeft al lang laten zien 
dat hun strategie van eigenbe-
langen niet houdbaar is voor 
de volgende verkiezingen.

Het is aan ons inwoners om 
deze hele bende naar huis te 
sturen wegens incompetent 
gedrag.

Maar ondertussen ben je dan 
misschien wel van een stuk 
eigen grond onteigend, is je 
parkeerplaats afgepakt en is je 
huis voor een kwart in waarde 
gedaald. Een harde realiteit, 
blijf wakker lieve mensen, blijf 
wakker!

William Rutten

   

Het verkeersplein van 7 miljoen
Ingezonden brief

Afgelopen woensdag hebben 
ongeveer 100 belangstellen-
den de Informatiebijeenkomst 
haalbaarheidsonderzoek over 
de verkeersoplossing in Kor-
tenhoef en ’s-Graveland bijge-
woond. Hoewel nog niets vast 
staat, zo werd ons door wet-
houder Boermans verzekerd, 
kwam hij met een compleet 
uitgewerkt plan. Belangrijk-
ste punt: de situatie rondom 
de Smidsbrug, die overigens 
door maar 2% van de bewo-
ners in een online enquête 

als knelpunt werd aangege-
ven. De gemeente onderkent 
dat de huidige inrichting met 
stoplichten prima functioneert 
en verkeersveilig is. Dit wordt 
overigens ook bevestigd door 
de cijfers over verkeerson-
gevallen. De aansluiting van 
Emmaweg en Koninginneweg 
op de Kerklaan is wel een her-
kenbaar aandachtspunt. Die is 
voor fietsers zeker niet ideaal. 
Een punt om eens goed naar 
te kijken en te verbeteren. 
Maar wat schetst onze ver-

bazing. De wethouder komt 
met een megalomaan ver-
keersplan rondom de Smids-
brug. De stoplichten moeten 
verdwijnen, asfalt op de wei-
landen en bomen eruit. De 
doorstroming van het gemo-
toriseerd verkeer moet verbe-
teren is het nieuwe adagium. 
En fietsers en voetgangers? 
Die mogen zelf uitzoeken hoe 
zij oversteken. Zij krijgen geen 
voorrang. Auto’s gaan voor 
en daar wordt het volgens mij 
niet noodzakelijk veiliger van. 

Hier komt de aap uit de mouw. 
Verkeersveiligheid is helemaal 
niet het primaire doel. Er moe-
ten meer auto’s snel kunnen 
passeren over dit kruispunt. 
Wethouder Boermans zoekt 
eenvoudigweg naar dé ver-
keersoplossing die realisatie 
van Zuidsingel fase 8 moge-
lijk maakt. En hij noemt het 
verkeersveiligheid. Bah, dit is 
precies de bestuurscultuur die 
ook Den Haag kenmerkt en 
waar zoveel over te doen is. In 
Wijdemeren gaat het kennelijk 

net zo. Verborgen agenda’s 
en politiek machtsspel. Een 
spel wat ongeveer 7 miljoen 
mag kosten? De begroting van 
Wijdemeren staat reeds in het 
rood. De oplossing ligt voor de 
hand. Gewoon weer de OZB 
verhogen! Gelukkig mogen we 
over een klein jaar weer stem-
men.

Tom Burgers, Kortenhoef

   

MS collecteweek coördinator gezocht in Kortenhoef
KORTENHOEF
Van 28 juni t/m 3 juli 
2021 vindt de landelijke 
huis-aan-huiscollecte van 
het Nationaal MS Fonds 
plaats.

We zijn hard op zoek naar 
een coördinator in Korten-
hoef. Want zonder coördinator 

kan de collecteweek hier niet 
doorgaan. Hierdoor lopen we 
veel giften mis. De opbrengst 
van de landelijke collecteweek 
is van essentieel belang voor 
de 25.000 mensen met MS in 
Nederland die iedere dag met 
een ziekte moeten leven die 
hun zenuwen letterlijk sloopt. 
Onderzoek naar MS en de on-

dersteuning van deze mensen 
moet daarom doorgaan. Help 
jij ons in de strijd tegen multi-
ple sclerose (MS)?

Word coördinator!
Een collectecoördinator is bij 
ons een zeer gewaardeerde 
spin in het web van de collec-
te. Van het contact met de col-

lectanten tot het online bestel-
len van de collectematerialen. 
Uiteraard is er de benodigde 
ondersteuning vanuit de me-
dewerkers van het kantoor in 
Rotterdam. MS is een ziekte 
van het centrale zenuwstelsel. 
Doordat er iets mis is in het 
afweersysteem, wordt de laag 
om de zenuwen aangevallen 

en beschadigd. Hierdoor ko-
men signalen van en naar de 
hersenen niet (goed) door, 
waardoor verlammings- en uit-
valsverschijnselen optreden.

Meer informatie en aanmel-
den: www.nationaalmsfonds.
nl/collecteren
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Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Persoonlijke & 
        eigentijdse benadering

UITVAARTVERZORGING

Me wiegie was een stijffelkissie
Me deken was een baaienrok
Me wiegie was versierd met strikkies
Me warme kruik zat in een ouwe sok

Gitta van der Horst
* 16 november 1961

† 16 april 2021

Ik hoorde alles
Ik zag alles
Eerlijk en oprecht
Hart op de tong
Nee, ik was geen God
Ik was Moeder, Oma en Amsterdammer

Ik laat achter:
Dochter: Beau
Kleinzoon: Younes

Correspondentie:
Familie Van der Horst
Jan Stadelaarstraat 21
1241 CA  Kortenhoef

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heel gelukkig en trots zijn wij met de geboorte van

Isabella Arianne Alice Goetheer

op 20 april 2021 te Blaricum 

Dochter van
Linda Relouw & Olivier Goetheer

Kleindochter van
Ellen-Roos Brucker & Ben Cohen en

Marian van Dommelen & Henk Relouw
Achterkleindochter van

Martha van Dommelen - Hanssen

Lopend in het bos
Genoot je van het leven

Nu je laatste tocht
© Hanneke

Verdrietig en met groot respect hebben wij 
afscheid genomen van onze lieve Tjimmie

Tjimkje Leegsma
Ruim 25 jaar was zij wijkverpleegkundige in Wijdemeren

* Zwaagwesteinde,  † Naarden,
22 augustus 1936  20 april 2021

Ineke en Rein
Robert
Hanneke en Mehmet, Liv, ♥

Djoeke en Arend †
Rindert † en Hillie
Hielkje en Piet
De kinderen en (achter)kleinkinderen

Correspondentieadres:
Elzenhof 2
1241 VZ  Kortenhoef

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden. 

FAMILIEBERICHTEN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

0626252434

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp 06-49150270

*Retro * Vintage * Brocante*
elke 1e zaterdag v/d maand

loodsverkoop van 11-17 uur
tevens woningontruiming.

www.inboedelsenzo.nl 
Koninginneweg 66, K’hoef.

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

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

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.

Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707

Hulp voor in de tuin
gevraagd voor 1 ochtend 

of middag in de week
06-22085381

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

Scheiden los je samen op 
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

INKOOP GOUD & ZILVER
Sieraden Reparatie

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

tel. 035-6221000
SCHOREL-EDELMETAAL.NL

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

www.huart.nl
035-6857850

Zwemles voor uw kind?
Korte wachtlijst! Kijk op
www.deottershetgooi.nl

of bel: 06-24638311

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

Onafhankelijk financieel advies?
www.scheidenopmaat.nl

0294-253444

Net gezin (4) uit Ned den
Berg zoekt huurwoning

voor rond € 1250 p mnd.
Tel: (06) 30917630

Massagepraktijk DONNALIFE
Voor Rug-/Nek-/Schouder-

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

www.donnalife.nl

Luister jij?
Als iemand zijn  

verhaal kwijt wil… 

deluisterlijn.nl/
vrijwilliger

Word 
  vrijwi�iger!
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Koningsspelen op de Mr. Kremerschool  
gingen door
NEDERHORST DEN BERG
Vrijdag 23 april stond in 
het teken van de Konings-
spelen op de Mr. Kremer-
school.

Dit jaar konden gezamenlijke 
Koningsspelen met de ande-
re twee basisscholen in het 
dorp niet doorgaan vanwege 
corona. Maar zelf konden we 
als school gelukkig dit jaar wel 
invulling geven aan dit evene-
ment. De kinderen van groep 
1-2, 3-4 en 5-6 hadden hun 
eigen invulling met spelletjes 
op school. De kinderen van 
groep 7 en 8 waren te zien op 
het veld achter de Sporthal. 
En voor een heerlijke koude 
traktatie konden we rekenen 
op een aantal doosjes met ijs 
gesponsord door AH. Bedankt.

Onze verslaggevers:
Chloë uit groep 8: Eerst had ik 
er 0 procent zin in. Maar toen 
we onderweg waren naar de 
sportveldjes achter de sporthal 
en naar de eerste activiteit 
kreeg ik meer zin. We gingen 
Smokkelaar spelen. Een spel 
dat wij al kennen. Rond half 

twaalf liepen we weer terug 
naar school. We gingen eten 
en naar de volgende activiteit 
(op school). Voetbalspelletjes: 
gepresenteerd door onze klas-
genoten. Aan het eind van de 
dag ging ik uitgeput en vrolijk 
naar huis.

Marit uit groep 8: Na het 
Smokkelspel deden we le-
vend stratego. Het eindigde 
in gelijkspel. Bij het smokkel-
spel was het gelijkspel en bij 
levend stratego ook. En op 
school waren er 2 workshops 
en een spelletjesplek. Ook een 
dansworkshop van juf Nina. 
Allemaal superleuk en sportief 
natuurlijk!

Salissa uit groep 8: Bij voetbal 
hadden een paar kinderen ge-

vraagd of we partijtjes moch-
ten spelen en nog een paar 
mega leuke spelen, de juffen 
hadden de rest ook heel leuk 
bedacht. Ik vind het jammer 
dat ik van school ga, want ik 
had heel graag nog een keer 
mee gedaan.

Sophie, Femme en Bente, 
groep 7: Alweer een mooie 
dag op de Mr. Kremerschool. 
Lekker feesten en ijsjes. Ver-
der hadden we de leukste en 
coolste dag ooit op school. 
Want we hebben immers wel 
de leukste juffen. Nu lekker 
dromen over de volgende Ko-
ningsspelen. Volgende keer 
hopelijk wel op het voetbalveld 
van VVN.

   

Koningsspelen op school

Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Vrijdag 23 april was de 
negende editie van de Ko-
ningsspelen. Een spor-
tieve dag waar bijna 1,3 
miljoen basisscholieren in 
Nederland aan meededen. 
Ook op de scholen in Wij-
demeren kwamen de jon-
gens en meisjes in actie.

Sinds 2013 worden de Ko-
ningsspelen ieder jaar op de 
vrijdag voor Koningsdag ge-
houden. Vorig jaar werd het 
programma in verband met co-
rona afgelast. Dit jaar kon het 
gelukkig wel doorgaan, zij het 
in aangepaste vorm. Zo ging 

het Koningsontbijt niet door en 
vonden de sportieve activitei-
ten vooral buiten plaats. Het 
thema van de spelen was dit 
keer ‘ik+jij=wij’ oftewel samen. 
Een thema dat ook terugkwam 
in het nieuwe Koningsspelen-
lied ‘zij aan zij’, gezongen door 
Kinderen voor Kinderen.

Feestelijke dag
Ook de basisscholen in Wij-
demeren hadden zich goed 
voorbereid op deze feestelijk 
dag. Zo vertelde Joyce Ha-
gen, locatieleider van De Re-
genboog in Kortenhoef, dat de 
groepen 1 t/m 3 zich vermaak-
ten in speeltuin De Eekhoorn. 
Voor de oudere leerlingen had 
juf Jeannette Vis verschillende 
buitenspellen bedacht die de 
kinderen met hun eigen groep 
uitvoerden. Heerlijk in het 
zonnetje op het schoolplein. 
De meeste kids waren fees-
telijk uitgedost en in oranje of 
rood-wit-blauwe kleding naar 
school gekomen. Als trakta-
tie kregen ze versgebakken 
poffertjes en oranje limonade 
om te toasten op de Koning. 

Ook de leerlingen in Ankeveen 
hadden een eigen sportdag 
met zowel sport- als spelacti-
viteiten. Géry Keizer, directeur 
van de Joseph Lokin legde uit 
dat ze daarvoor de sportvel-
den van ASV, het schoolplein 
en een veldje naast de school 
gebruikten. Omdat de groepen 
niet gemengd mochten wor-
den, ging iedere groep roule-
rend van activiteit naar activi-
teit.

Bij OBS de Linde in Loos-
drecht werden de Koningsspe-
len op school en in de gymzaal 
gevierd. Gymdocent Mart Stij-
vers benoemde enthousiast de 
activiteiten: sport en spel met 
als coole uitdaging boogschie-
ten, een stormbaan waar de 
kinderen zich op konden uitle-
ven en een creatieve opdracht 
om een zelfgemaakt spandoek 
in het thema Koningsdag te 
schilderen. Speciaal voor de 
kleuters was er een spelcon-
cours en een springkussen. 
En uiteraard voor iedereen wat 
lekkers en een ijsje.

60-jarig huwelijk    
Cor en Alie van de Kamp

Door: Saskia Luijer

NEDERHORST DEN BERG
Op 19 april waren Cor en 
Alie van de Kamp zestig 
jaar getrouwd. Met inacht-
neming van de corona-
regels vierden zij hun di-
amanten huwelijk bij de 
Horstwaarde.

In de jaren vijftig ontmoetten 
Cor van de Kamp en Alie de 
Jong elkaar in Hilversum. “Zo 
ging dat in die tijd. Een bio-
scoopje pakken, dan kom je 
elkaar tegen” vertelt meneer 
Van de Kamp. Hij was inder-
tijd zeventien en Alie was twee 
jaar ouder. “Het was een mooie 
vrouw om te zien, dat is ze nu 
nog steeds” meldt Cor trots. 
Als Hilversummer woonde hij 
dichtbij de bioscoop. Na af-
loop van de film wilde Alie naar 
huis om te eten. Zij moest he-
lemaal naar Nederhorst den 
Berg, waar ze geboren en ge-
togen is. Cor gooide direct zijn 
charmes in de strijd en zei: “Ik 
woon vlakbij. Ik neem wel een 
boterhammetje voor je mee.” 
Daarna volgden nog vele ui-
tjes in Hilversum waarbij Cor 
steevast Alie op haar eigen 
fiets naar huis bracht. Achter-
op. ’s Avonds ging hij met de 
bus weer terug, of anders lo-
pen. “Daar keek je niet naar. 
Je dacht, dat vind ik een leuke 
meid, die breng ik thuis.”

Huwelijksjaren
In hun verkeringstijd moest Cor 
in militaire dienst. Toen hij daar 
uitkwam spaarde het stel om 
te gaan trouwen. Vervolgens 
gingen ze op zoek naar een 
huisje. Het Bergse platteland 
trok Cor wel. Hij was toen al 

veel met auto’s bezig en was 
op zoek naar ruimte. Hun oog 
viel op een huisje aan de Hin-
derdam dat onbewoonbaar 
was verklaard. Alie en Cor 
trouwden in 1961 en knapten 
indertijd hun droomhuis hele-
maal op. Het was net op tijd 
klaar voor de geboorte van hun 
dochter.   In   de   huwelijks-
jaren daarna volgde nog een 
zoon. Alie zorgde thuis voor 
de kinderen die voorspoedig 
opgroeiden. Begin jaren ne-
gentig startte Cor met zijn zoon 
een sportschool in Almere. Hij 
stond tot zijn 78e in de zaak. 
Nu, als dikke tachtiger is Cor 
nog steeds vitaal. “Het is dat 
ik door corona niet kan gaan, 
anders was ik nog steeds aan 
het sporten geweest.”

Mooiste plekje
Het echtpaar Van de Kamp 
heeft intussen twee kleinzonen 
en drie kleindochters gekregen. 
Alie woont in verband met haar 
gezondheid tijdelijk in de Horst-
waarde. Cor zou haar graag 
weer naar huis halen, maar dat 
kan nu niet in verband met co-
rona. Dat is jammer, want het 
liefst zijn ze op de Hinderdam. 
“Het is het mooiste plekje in 
Nederhorst en Berg. Prachtig 
aan de Vecht” stelt Cor. In de 
schuur staan klassieke auto’s 
uit de jaren twintig en dertig. 
Daarin deed het stel mee met 
verschillende autorally’s en 
concoursen. Ze wonnen menig 
beker voor de mooiste auto of 
het leukst versierde exemplaar. 
Nog altijd maken ze graag sa-
men een ritje in een van hun 
oldtimers. Na zestig jaar zijn 
we nog steeds gelukkig met 
elkaar, benadrukt Cor. “Het 
klikte, en het klikt nog steeds.”
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Tangelo
Een goudeerlijk en fijn paard

NEDERHORST DEN BERG
Woensdag 21 april 2021 
hebben wij afscheid moe-
ten nemen van onze Tan-
gelo. Op 23 april zou hij 33 
zijn geworden.

Tangelo was op en kon nog 
amper opstaan als hij had lig-
gen rollen. Jarenlang hebben 
mijn man Ferry en dochter 
Monique van hem genoten. 
Een goudeerlijk en fijn paard, 
100% te vertrouwen. Jong 
en oud kon er mee overweg, 
Tangelo heeft van veel men-

sen het hart gestolen. Een 
trouwe vriend voor het leven. 
Vanaf 2002 stond Tangelo bij 
de Laanhoeve in Nederhorst 
den Berg. Theo heeft hem 
liefdevol overgenomen en 
hem een prachtige stalling 
gegeven waar hij mooie jaren 
heeft gehad. Tangelo heeft 
meegelopen in o.a. De Ferry 
Staal bokaal. Wij willen Theo 
en zijn medewerkers bedan-
ken voor het geven van zijn 
mooie paardenleven dat hij bij 
hen heeft gehad.
Joke, Monique en Arnoud Staal

BEPERKT AANTAL PLAATSEN  
WEES ER SNEL BIJ!

START 10 MEI / DOE JE MEE?
IN 30 DAGEN NAAR JE DOEL

Slank
zie jezelf weer staan!

er
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met Lot

Zie jij een mooie zomeroutfit hangen, maar je past hem niet? Durf je nog 
niet met blote benen? Dan is de Samen Slank Challenge 2021 iets voor jou. 
Ik ga je helpen om jouw doel te behalen. Doe mee en ga de uitdaging aan! 

 Ga jij mee de uitdaging aan?
Tijdens deze challenge start je met Powerslim 
en begeleid ik je bij het behalen van het  
door jou vastgestelde streefgewicht, ofwel:  
je doel. Je ontvangt van mij gedurende  
30 dagen tips, adviezen, recepten en  
leuke extra’s. Wekelijks bespreken we  
jouw resultaten en leer ik je hoe je het  
behaalde gewicht ook kunt vasthouden. 
Begin nu en ga stralend de zomer in!

Mijn missie is om de steun & toeverlaat te zijn van iedereen  
die kampt met gewichtsproblemen. Bij Slank met Lot  
gaan we voor blijvend gewichtsverlies. Wat je niet voor  
mogelijk had gehouden gaat eraf. Je ziet jezelf weer staan!

Deze leuke  
goodiebag krijg  

jij kado bij de  
start van de  

challenge.

Aanmelden via het inschrijfformulier op
WWW.SLANKMETLOT.NL
Kortenhoefsedijk 85 k in Kortenhoef
Of mail naar info@slankmetlot.nl

2021
SAMEN SLANK CHALLENGE

Fleur de tuin weer op! 
Wij zijn geopend voor mooie en bijzondere

eenjarige zomerbloeiers en perkplanten
Zorgkwekerij Kostelijk, ma t/m za 9-18u 
Middenweg 13, Ned. den Berg 
www.kwekerijkostelijk.com

Bent u op zoek naar diverse soorten zand, 
(pot)grond, houtsnippers of grind voor in uw tuin?

Wilt u uw  groenafval, puin, hout of grond storten?

Weer zin om te varen en kan de boot weer in het water? 

Gaat u verbouwen en wilt u een afvalcontainer huren?

Bestel op onze website of neem contact op.
www.citotransport.nl   -   T. 0294 251451
Op werkdagen geopend van 7:00 tot 17:30

en op zaterdag van 7:00 tot 12:30

Al 70 jaar gevestigd op de 
Middenweg 106 in Nederhorst den Berg.#samenvoordieren

L.M.B. VAN GINKEL B.V.
DORPSWEG 47B • 3738 CA  MAARTENSDIJK
TEL. 0346-212602 • 06-83441153 
WWW.LMBVANGINKEL.NL

HET IS WEER VOORJAAR… TIJD VOOR UW GAZONONDERHOUD. HUUR DAAROM VANDAAG NOG EEN VERTICUTEERMACHINE. 
OOK VOOR ONDERHOUD, REPARATIE EN VERKOOP VAN AL UW TUINGEREEDSCHAP BENT U BIJ ONS AAN HET JUISTE ADRES. VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

PARTNER 
LOGO

Geniet van onze VOORJAARSACTIES
ƒ
ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 235

€ 169

€ 149*

ELEKTRISCHE 
GRASMAAIER 
RME 339 C

€ 329

€ 299*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 448 TC
AP 300 + AL 300

€ 899

€ 749*

ACCU 
GRASMAAIER 
RMA 443 C
AP 200 + AL 101

€ 699

€ 599*

* Voor België is RECUPEL in de prijs inbegrepen. De acties zijn geldig tot 30/06/2020.

GENIET VAN ONZE VOORJAARSACTIES*
ACCU
GRASMAAIER
RMA235

VANAF

€ 199

BENZINE
GRASMAAIER
RM248

€ 304

€ 289

HOGEDRUK-
REINIGER
RE110

€ 269

€ 239

*acties zijn geldig tot 30-6-2021
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Advertorial

Tandheelkundig Centrum Kerkelanden voor 
alle tandzorg

REGIO
Meer en meer ontstaan 
er tandartspraktijken 
met verschillende mond-
zorgspecialisten in dienst. 
Tandheelkundig Centrum 

Kerkelanden in Hilversum 
is daar een goed voorbeeld 
van. Leon van der Lin-
den is, samen met Remco 
Scheringa, tandarts en ei-
genaar van deze tandart-

spraktijk. Die is te vinden 
in Gezondheidscentrum 
Kerkelanden.

Alles onder één dak
“In de praktijk in Hilversum heb-

ben we veel tandheelkundige 
disciplines samengebracht”, 
zegt Leon van der Linden, “van 
tandarts en mondhygiënist tot 
parodontoloog (tandvleesbe-
handelingen), implantoloog 
en endodontoloog (wortelka-
naalbehandelingen) en nog 
meer. Alle specialisten werken 
samen om de best mogelijke 
mondzorg voor de patiënten 
te realiseren. De lijnen zijn kort 
én de patiënt hoeft niet verder 
te zoeken naar een vervolgbe-
handeling. Dat bespaart tijd.”

Uitgebreid behandelplan
opstellen
Mensen komen langs voor de 
reguliere zorg maar kunnen 
ook terecht voor een uitge-
breid behandelplan.

“Juist daar heeft een centrum 
als het onze meerwaarde. 
We plannen alle bezoeken zó 
in dat de patiënt binnen een 
vastgesteld aantal weken alle 

behandelingen achter de rug 
heeft. Bij acute klachten wordt 
iemand nog dezelfde dag ge-
holpen.”

Een belangrijk onderdeel is de 
esthetische tandheelkunde: 
“We maken hoogwaardige
(implantaat)kronen, facings 
en bruggen, en gebruiken 
daarvoor de modernste Cad/
Cam-technieken. Geen ‘hap-
pen’ meer maar een digitale 
scan. Dezelfde dag wordt de 
kroon geplaatst”, besluit van 
der Linden.

Tandheelkundig Centrum
Kerkelanden
Kerkelandenlaan 3F,
1216 RN Hilversum
Tel: 035 624 6328
info@thc-kerkelanden.nl
https://thc-kerkelanden.nl

Hoe gaat het met je?
Een groet van The Travel Club José

Door: José van der Koogh- 
Hersbach

HILVERSUM
Hoe gaat het met jouw ge-
zondheid? Daar gaat en 
staat alles mee. Heb je al 
een vaccinatie gekregen 
of wacht jij nog op een 
oproep? Kom je deze co-
ronatijd goed door? Dit 
zijn een aantal vragen die 
in mij opkomen. Veel van 
mijn vaste klanten heb ik 
niet gezien in de afgelopen 
periode, sommige heb ik 
wel telefonisch gesproken. 
Wat mis ik de contacten 
met jullie toch! De fijne ge-
sprekken, het vertrouwen 
bij het samenstellen van 
een reis. Maar ik denk dat 
we nu de zwaarste periode 
wel achter de rug hebben! 
Langzaam aan gaat Neder-
land weer ‘open’. Al zal dit 
met kleine stapjes en veel 
testen gepaard gaan.

Misschien vraag je je af wat 
heeft José gedaan in de af-

gelopen periode? De eerste 
maanden ben ik bezig geweest 
met afhandelingen zoals het 
uitgeven van coronavouchers, 
het omboeken van reizen en 
het restitueren van betaalde 
reissommen. Ondertussen is, 
op één coronavoucher na, al-
les afgehandeld. Verder heb 
ik deze tijd gebruikt om mij 
verder te ontwikkelen. Heel 
veel cursussen gevolgd zoals 
waardevol klantcontact, Excel, 
coaching gesprekken en daar-
naast wekelijkse Webinars 
over bestemmingen en crui-
ses. Tevens heb ik meer tijd 
besteed aan mijn kleinkinde-
ren! Stilzitten past niet bij mij, 
al snel ben ik begonnen met 
het maken van lange wande-
lingen. Tijdens deze wandelin-
gen ontdekte ik hoe mooi onze 
eigen omgeving is. Ik maak fo-
to’s van gebouwen, standbeel-
den en de natuur. Net als op 
mijn reizen in het buitenland 
ben ik nieuwsgierig naar de 
achtergronden en zoek dat via 
internet op. Dit deel ik met mijn 
volgers op Facebook en Insta-

gram. Zo neem ik ze mee op 
mijn reizen, alleen nu lokaal in 
plaats van internationaal.

Regelmatig krijg ik de vraag: 
Wanneer kunnen we weer 
reizen? Tot 15 mei geldt een 
negatief reisadvies. De ver-

wachting is dat na deze datum 
reizen naar een aantal landen 
weer verantwoord zal zijn. 
Natuurlijk sta ik, net als voor-
heen, met raad en daad voor 
je klaar. Vol vertrouwen kijk 
ik uit naar nieuwe reisaanvra-
gen. Natuurlijk kan je mij ook 

nu al bellen om je reiswensen 
te bespreken, dan laat ik je de 
mogelijkheden weten.
Een reislustige groet van José 
van der Koogh-Hersbach; 
The Travel Club José; tel. 06-
55367994.
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 Arie 90 jaar

’S- GRAVELAND
Afgelopen zondag vierde ge-
boren en getogen ‘s- Grave-
lander Arie van Weenen zijn 

90e verjaardag. Op bezoek 
gaan bij Arie en Agnes (bijna 
65 jaar getrouwd) was geen 
optie vanwege de coronaperi-

kelen. Maar de jarige uitbundig 
groeten kan natuurlijk altijd.

   

 Verdriet en boterkoek
KORTENHOEF
Haar moeder, documentai-
remaakster Netty Rosen-
feld, was joods opgevoed, 
had ondergedoken geze-
ten en worstelde met haar 
beladen verleden. De oor-
log, zei ze, had ze ‘van zich 
afgevochten’, het joodszijn 
beschouwde zij vooral als 
een last.

Voor Margalith Kleijwegt, haar 
dochter, was die gespleten 
houding ingewikkeld, ze voel-
de de zwaarte van dat verle-
den, haar eeuwige gevecht 
met het jodendom en wist niet 
altijd hoe daar op te reageren. 
‘Mam, mag ik mijn keppeltje 
al op?’ vroeg haar achtjarige 
zoon lang voordat de seider-

avond zou beginnen. Zo’n blij-
moedige associatie met het jo-
dendom verraste en ontroerde 
Kleijwegt.

Ze zag diezelfde onbekom-
merde houding bij de kinde-
ren van haar broer en bij de 
kleinkinderen van haar neef 
Jaap Wertheim die in de oor-
log als jongetje ondergedoken 
had gezeten. Geen ongemak 
meer, maar trots. Margalith 
Kleijwegt vertelt in een intiem 
familieverhaal hoe drie gene-
raties met dat verleden, ‘die 
shit van jullie’, omgaan. Een 
indrukwekkend verhaal waarin 
twee ex-Kortenhoevers Mar-
galith Kleijwegt en Netty Ro-
senfeld een vooraanstaande 
rol spelen, evenals hun neef 

Jaap Wertheim uit Oud-Kor-
tenhoef.

Het boek ‘Verdriet en Boter-
koek’ is verkrijgbaar bij boek-
handel CW’76 in winkelcen-
trum De Meenthof.

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.Ervaring in de tandheelkundige wereld

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

Vind jij het leuk om in een mooi nieuw modern centrum te werken met
diverse tandheelkundige disciplines onder één dak?

Stuur dan je CV met moti vati e aan Anita Horn, anita@thc-kerkelanden.nl

Enthousiaste allround
tandartsassistent
gezocht

Dagen en uren in overleg

Gedreven en enthousiast

Teamplayer

Eindelijk.
WE MOGEN WEER!
Eindelijk.

www.deboektique.nl
q info@deboektique.nl c 035 - 2062956

We kunnen niet wachten om u weer 
te ontvangen in de rijdende boekwinkel.

Voorlopig op de 1e en 3e zaterdag van de maand 
aan het Willie Dasplein in Nederhorst den Berg.

Specifi ek boek nodig? Bel of mail!
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Volleybalclub blij met ballen 
van Thuizbij
NEDERHORST DEN BERG
De beachvlag van Thuizbij 
gaat uit bij Volleybal Ver-
eniging Nederhorst. Het 
Beachvolleybal-seizoen 
is vanwege corona eerder 
opgestart dan andere ja-
ren, omdat er bij de (jeugd)
leden een enorme behoef-
te is om lekker met elkaar 
te ballen.

Een aantal enthousiaste men-
sen binnen de club heeft ge-
keken naar de mogelijkheden 
en vanaf 9 april is er gestart 
met buiten trainen, in het 
zand achter Sporthal de Blijk. 
De Volleybal Vereniging wil 
zoveel mogelijk leden maar 
ook andere geïnteresseerden 
voorzien in de behoefte om 
buiten met elkaar te volleybal-
len. Om dit coronaproof mo-
gelijk te maken waren extra 
Beachvolleybal ballen nodig. 
Normaal gesproken is Thuizbij 
de shirtsponsor van Meisjes 

C1, maar dit seizoen is alles 
anders vanwege het afgelas-
ten van de competitie. Thuizbij 
gaf aan toch graag een bijdra-
ge te leveren, mede vanwege 
hun 10-jarig jubileum. Wij zijn 
enorm dankbaar dat zij ons nu 
willen sponsoren in de vorm 
van ballen en feliciteren hen 
van harte met hun 10 jarig be-
staan. Gemeente Wijdemeren 
leverde een financiële bijdra-
ge uit het potje van het spor-
takkoord zodat er een nieuw 
net, afrastering en zand aan-
geschaft konden worden. Op 
de donderdagen is de jeugd 
tot en met 17 jaar actief en 
op maandag zijn er trainingen 
voor de senioren (vanaf 18 
jaar). Iedereen is welkom: le-
den en niet-leden, met én zon-
der ervaring! Naast trainingen 
is er ook nog de mogelijkheid 
tot deelname aan de ladder-
competitie. Kijk voor meer 
informatie op onze website: 
https://vvnederhorst.nl

   

Volg @AmicitiaMuziek 100 
jaar
KORTENHOEF
De Kortenhoefse muziek-
vereniging Amicitia be-
staat dit jaar 100 jaar. Nor-
maal gesproken zou dat 
uiteraard groots gevierd 
worden. Onder andere met 
een jubileumconcert. Door 
de uitbraak van het co-
ronavirus kan dat helaas 
niet doorgaan. De club kan 
nu geen evenement orga-
niseren, maar daarnaast 
repeteert het orkest ook 
niet. In het afgelopen jaar 
hebben de muzikanten 
rond de zomer wat repeti-
ties gehouden en daar is 
het bij gebleven. De enige 
activiteit die de leden nu 
doen is oud papier opha-
len. Dat gaat ondanks co-
rona gewoon door.

De feestelijke jubileumactivi-
teiten zijn uitgesteld naar vol-
gend jaar. Maar in de maand 
mei wil de fanfare toch graag 
aandacht vragen voor de 100e 
verjaardag. Het korps werd 
immers op 23 mei opgericht. 
Daarom wordt op de Face-
bookpagina @AmicitiaMuziek 
op elke meidag een ‘herinne-
ringspost’ geplaatst. Dat kan 
een foto, filmpje, verhaal of 
anekdote zijn. Op die manier 
kunnen we samen als (oud)le-
den en dorpsgenoten herinne-
ringen ophalen aan honderd 
jaar muziek in Kortenhoef.
Volg komende maand dus @
AmictiaMuziek op Facebook. 
Ga mee terug in de tijd en 
plaats gerust ook je eigen her-
inneringen. We nodigen ieder-
een uit om verhalen, beeld en 
geluid te delen.

Grootse jubileumviering 100-jarige SVS
Door: Saskia Luijer

’S- GRAVELAND
Precies een eeuw na de 
oprichtingsdatum 22 april 
1921 vierde Sportvereni-
ging ’s-Graveland haar 
100-jarig jubileum. On-
danks corona was het 
eeuwfeest groots aange-
pakt met de onthulling van 
een monument, de premiè-
re van een documentaire en 
de overhandiging van een 
historisch boek.

Wat ooit begon met een stel 
vrienden die gewoon wilden 
voetballen, groeide uit naar een 
steeds meer geprofessionali-
seerd bedrijf. Een vereniging 
die draait op een grote groep 
vrijwilligers. Mensen die zich 
verbonden voelen met elkaar. 
Want als er iets is wat naar 
voren kwam bij alle feestelijke 
activiteiten, is het wel de spe-
ciale plek die SVS inneemt in 
de harten van velen. De liefde 
voor voetbal en de liefde voor 
de club wordt overgedragen 
van generatie op generatie. De 
voetbalclub is veel meer dan 
een wedstrijd in het weekend. 
Dat is de kracht van blauw en 
wit.

Stijlvolle onthulling
Een select gezelschap was 
donderdag 22 april getui-
ge van de onthulling van het 
S.V. ’s-Graveland monument. 
Jeugdleden, ereleden, jeugd-
leiders, weduwen van oud-le-
den en vrijwilligers, een door-
snee van het ledenbestand. 
Anderen konden de plech-
tigheid via een professionele 
livestream volgen. Burgemees-
ter Crys Larson sprak namens 
sportwethouder Rosalie van 
Rijn. Ze noemde de sportclub 
‘een gemeenschap op zich’ 
waar vreugde en leed wor-
den gedeeld. Ze roemde het 
sportcomplex dat een gewel-
dige aantrekkingskracht heeft. 
Voorts was ze blij met het mo-
nument dat door kunstenaar 
Joost Zwagerman is ontwor-
pen, omdat het een eerbetoon 
is aan alle vrijwilligers. Een his-
torische steen, die alle steen-
tjes die leden bijdragen aan 
de club, symboliseert. Omhuld 
door de bal als bescherming. 
Voorzitter Marc Degekamp zag 
het als een gedenkteken dat 
heden en verleden verbindt. 
Thea Dillema en Els Brandsen, 

weduwen van vooraanstaande 
‘s-Gravelanders, onthulden de 
bal. Jeugdspelers Charlotte de 
Leeuw en Tom Pieters legden 
bloemen en Alex de Haan be-
geleidde op trompet het nos-
talgische ‘De Steen’ van Bram 
Vermeulen.

Film over een topclub
Ook vrijdag 23 april kon men 
thuis via een livestream de 
festiviteiten volgen. Een kleine 
groep genodigden was aanwe-
zig bij de première van de docu-
mentaire ‘100 jaar SV ’s-Grave-
land een familiegeschiedenis’. 
Een prachtige film waarin Karel 
van den Berg in dertig minuten 
het karakter van de vereniging 
heeft gevangen. Zeven man-
nen en vrouwen vertolken een 
veelvoud van de leden die sa-
men de club maken die SVS nu 
is. Naast actuele beelden toont 
de film historisch materiaal van 
o.a. de oude voetbalvelden aan 
de Leeuwenlaan. Met de wa-
tertoren als baken van de club 
en lange Nico die toegangs-
kaartjes verkocht aan de vele 
toeschouwers langs de lijn. 
Omlijst door het commentaar 
van meester Willem klinkt het 
bijna als een polygoonjournaal. 
Als afsluiter galmt een heus 
clublied door de speakers, 
gezongen door Derk de Koet. 
“Eigenlijk vertelt de film dat je 
geen profclub hoeft te zijn om 
een topclub te zijn” vatte Van 

den Berg het samen.

Historisch boek
De geschiedenis van de SVS 
komt nog meer tot zijn recht 
in het jubileumboek ‘100 jaar 
blauw-wit’, geschreven door 
Herman Stuijver. Hij overhan-
digde vrijdagavond het eerste 
exemplaar aan Jan Hoogstra-
ten, de zoon van Wim Hoogs-
traten, een van de oprichters. 
De familie Hoogstraten staat 
symbool voor 100 jaar ‘s-Gra-
veland omdat inmiddels de 
vierde generatie op de velden 
te vinden is. Stuijver schreef 
het boek op basis van de ar-
chieven van Frans Hendriks en 
Joop Glijn. De enige twee erele-
den die nog in leven zijn en die 
elke maandag de clubgeschie-
denis archiveren. Kratten vol 
plakboeken, notulen, kranten-
knipsels en foto’s zijn verwerkt 
in ruim driehonderd pagina’s. 
Het boek verbindt de historielij-
nen van de vereniging met de 
dorps- en wereldgeschiedenis. 
Met daarbij als zijstapje portret-
ten van sprekende leden, korte 
verhalen, weetjes en anekdo-
tes. Wietse Bakker verzorgde 
de vormgeving en het drukwerk 
van de 1500 exemplaren lag in 
handen van Dunnebier Print & 
Marketing. Door een schenking 
van de Club van 100 kost het 
boek maar € 11,-. Een collec-
tor’s item voor een kleine prijs 
maar met grote waarde.

• 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

Foto: (v.l.n.r.) Joop Glijn, Herman Stuijver en Frans Hendriks

Foto: Jeugdleden vormen de 100 (Wijdemeren van Boven)



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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Zomeravond golfen op SpanderSboSch!

www.golfparkSpanderSboSch.nl

Maandag Avond Ronde vanaf 17.00 uur
Lekker na je werk 9 holes buiten lopen met gelijkgezinden. Iedereen is welkom tijdens deze maandag avond wedstrijd waarbij lekker buiten sporten met andere golfers 

centraal staat. Ideaal dus ook voor beginnende golfers. We starten elke week vanaf 17.00 uur op de Crailoobaan (Par 3) tot uiterlijk 19.00 uur. De eerste ronde vindt 
plaats op maandag 3 mei. Gasten € 17.50 per keer en € 3,- voor de prijzen pot. 

Woensdag Avond Ronde vanaf 17.00 uur
Ook dit is een activiteit speciaal bedoeld voor de werkenden onder ons en mensen die al wat vaker hebben gegolfd. Loop een 9 holes ronde op de Boschbaan 

(Par 3 en 4). We starten vanaf mei elke week vanaf 17.00 op de Boschbaan tot uiterlijk 19.00 uur. De eerste ronde vindt plaats op woensdag 5 mei. 
Gasten € 25,- per keer en € 3,- voor de prijzen pot.

Rabbit Ronde op vrijdag vanaf 17.00 uur
De Rabbit-Ronde is bedoeld voor spelers met een WHS handicap van 36 tot 54. Dit kunnen beginnende golfers zijn, maar ook golfers die al langere tijd deze handicap 

hebben. Bij elke flight speelt er een buddy mee die uitleg geeft over spelsituaties en regels. Het doel is om spelers voor wie de huidige wedstrijden een te hoge drempel 
zijn, vertrouwd te maken met het lopen van een ronde, het noteren van de score, het berekenen van Stablefordpunten, etc.  Vrijdag 23-04, 28-05, 25-06, 23-07, 27-08 en 

24-09: 9 holes op de CrailoobaanGasten €17.50 per keer en € 3,- voor de prijzen pot.

Zin om mee te sp[elen? Stuur een mail naar wedstrijden@golfparkspandersbosch.nl om je op te geven en aan te geven of je vroeg of laat wilt starten.
Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor jaarkaarthouders, registratieleden en alle andere leden van Golfvereniging Spandersbosch. 

We houden rekening met de geldende Corona maatregelen. 


