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  Kortenhoefse deelnemer
  EK ‘Zandsculpturen’ in
  Zandvoort

Door: Kim Tomei

KORTENHOEF
Maxim Gazendam uit Kor-
tenhoef deed afgelopen 
week mee aan het Eu-
ropees Kampioenschap 
‘Zandsculpturen’ in Zand-
voort. Het is de tiende keer 
dat dit EK in Zandvoort ge-
organiseerd werd.

Maxim studeerde architectuur 
aan de TU Delft. Een team-
building workshop heeft hem 
kennis laten maken met zand-
sculpturen maken.

Hij ontwikkelde kwaliteiten in 
beeldhouwen en ontwerpen 
en ging uiteindelijk zelf de 
workshops geven. Hij kreeg 
steeds meer opdrachten, ook 
uit het buitenland. De in Den 
Haag geboren kunstenaar 
zegt dat hij het geluk heeft 
gehad om van zijn hobby zijn 
werk te maken. Hij stond afge-
lopen zaterdag dan ook met 
een glimlach in de regen aan 
zijn zandsculptuur te werken. 
Inmiddels is hij fulltime zand-
kunstenaar. Met zijn werk 
heeft Maxim al vele prijzen ge-
wonnen.

Op zijn website www.pure-
maxim.com is een mooi over-
zicht van zijn indrukwekkende 
werk te aanschouwen.

Zandvoort
De Zandsculpturenroute wordt 
dit jaar voor de tiende en laat-

ste keer georganiseerd in 
Zandvoort. De grootste spon-
soren, gemeente Zandvoort 
en Holland Casino, trekken 
zich terug. Ondanks de coro-
namaatregelen kon dit eve-
nement doorgaan, omdat het 
in de open lucht plaatsvond. 
Helaas konden er geen kan-
didaten uit het buitenland ko-
men, maar dit is opgelost door 
zes in Nederland wonende 
deelnemers met internationa-
le achtergronden mee te laten 
doen. Maxim vertegenwoor-
digde Nederland.

Thema
Het thema van dit jaar was 
‘Ode aan het landschap, ge-
zien door het oog van de 
meester’. Dit mag breed ge-
interpreteerd worden, als er 
maar, op de één of andere 
manier, een kunstvorm van 
een grootmeester in terug te 
vinden is. Maxim Gazendam 
heeft hier geheel zijn eigen 
draai aan gegeven. Het ge-
dicht ‘Denkend aan Holland’ 
geschreven in 1936 door Hen-
drik Marsman, vat alles van 
het Hollandse landschap sa-
men. Dus heeft Maxim het ge-
dicht 4 meter hoog in het zand 
uitgehouwen. Niet zomaar uit 
een blok, maar verschillende 
blokken. Het is een 3D- weer-
gave die nog het meest aan 
Mondriaan doet denken. Er is 
maar één standpunt waarbij je 
het gedicht goed kan lezen. 
Vanuit andere hoeken zie je 
stukken en losse woorden. Het 

doel van Maxim was, dat men-
sen net even iets langer bij zijn 
kunstwerk bleven staan.

Veel werk
Er gaat veel werk zitten in het 
maken van een sculptuur. De 
blokken aangestampt rivier-
zand stonden gelukkig al kant 
en klaar. Daar alleen gaat al 
een week voorbereiding in 
zitten. Vanaf maandag tot en 
met zondag 14.00 uur hadden 
de deelnemers de tijd om een 
mooi kunstwerk neer te zetten. 
Toen Maxim vrijdagmorgen bij 
zijn sculptuur aankwam, trof 
hij een onaangename verras-
sing aan: iemand vond het 
blijkbaar nodig om krassen 
op zijn zandsculptuur aan te 
brengen. Dat is het nadeel van 
zand: het beschadigt gemak-
kelijk. Het voordeel is, dat het 
ook weer goed gerestaureerd 
kon worden, al kostte dat een 
halve dag werk.

Niet gewonnen
Helaas heeft Maxim niet ge-
wonnen. Erg jammer, want 
zijn zandsculptuur is heel bij-
zonder en zelfs op de foto blijf 
je er inderdaad nét iets langer 
naar kijken. De sculpturen 
staan nog tot begin september 
in Zandvoort. Zie www.zand-
sculpturenroute.nl voor meer 
informatie.

Maxim zelf is trots: “Het is al 
een hele eer om mee te mo-
gen doen, dat voelt ook als 
een prijs.”
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Markt in Ankeveen

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

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

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

Contactgroep 
voor ouders/verz. van een kind met een (verstandelijke) beperking.

“Welke hulp kan ik als ouder/verzorger krijgen om het vol te 
houden? Doe ik het wel goed allemaal? Hoe vind ik een goede 

balans tussen zorgen voor mijn kind, mijn gezin en mijzelf?”. 
In deze regionale groep kun je emoties, gedachten en ervaringen 

delen met mensen die in een soortgelijke situatie zitten. 
Iedere 2e do v/d maand van 10.00 - 12.00 uur; 

eerstvolgende keer op 10 juni.
Wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213, Hilversum

Meer info/aanmelden groep: Nanneke de Kuiper, 
Versa Welzijn Hilversum: 06-13965790

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 Nederhorst den Berg/Ankeveen annemarie.van.gent@politie.nl

Sport
Sporthal de Fuik, Kortenhoef 035 - 656 00 66
Sporthal de Blijk, Nederhorst den Berg 0294 - 25 29 28
Speeltuin ”de Eekhoorn” 06 - 112 387 77

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

RK WIJDEMEREN

 St. Martinus
 Za. 15 mei: 19.00 uur:
 J. Dresmé.
 OLV Hemelvaart
 Zo. 16 mei: 9.30 uur:
 Liturgiegroep.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 16 mei: 9.30 uur:
 R. Simileer.

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

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Do. 13 mei: 9.30 uur:

Oecumenische Hemelvaarts-
     dienst voorbereidingsgroep.
 Zo. 16 mei: 10.00 uur:

Ds. E.J. van Katwijk.
 Online kerkdienst.
 Meer informatie in de
 agenda op de website
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Do. 13 mei: 10.00 uur:

Ds. G.J. van Meijeren.
 Zo. 16 mei: 10.00 uur:

Ds. G.J. van Meijeren.

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Do. 13 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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Bijzondere Vrijheidsmaaltijd op 5 mei
Door: Frank Scheers

LOOSDRECHT
‘Wat eten we vanavond?’ 
is een normale vraag 
in Nederland, want elke 
avond verwachten we een 
smaakvolle maaltijd. Deze 
wens werd in Nederland 
tussen 10 mei 1940 en 5 
mei 1945 ook steeds geuit, 
echter een goede maaltijd 
was meer uitzondering 
dan regel. In oorlogstijd 
had je ‘Oorlogsmaaltijden’ 
en dat bestond uit suiker-
bieten, dunne soep en af 
en toe een stukje brood. 
Heel Nederland leed hon-
ger.

Als je vervolgens in mei 1945 
werd geconfronteerd met 
‘echte voeding’ zoals het 
Zweeds wittebrood en der-
gelijke dat door Amerikaanse 
en Britse bommenwerpers in 
hongerend Nederland werd 
verspreid, besefte je intens 
hoe belangrijk normale en 
goede voeding is voor een 
mens. Deze gedachte krijgt 
een blijvende inhoud door ‘de 
Vrijheidsmaaltijd’, die ieder 
jaar op 5 mei wordt verstrekt. 
Het geeft een belangwekkend 
besef aan hoe blij je mag zijn 
dat je in een vrij land leeft 
zoals Nederland. Daarom 
geeft de toevoeging ‘Vrijheid’ 
aan het woord ‘maaltijd’ een 
heel bijzondere lading aan dit 

woord.
 
Drive through
In Loosdrecht namen de 
Stichting Sloep en de Stich-
ting Bevorcie 43 onder leiding 
van kapitein Smit de waar-
dige taak op zich om dit jaar 
wederom de simpele doch 
voedzame Vrijheidsmaaltijd te 
verstrekken. Op de parkeer-
plaats van De Beukenhof was 
een drive-through situatie 

gecreëerd waar belangstel-
lenden de Vrijheidsmaaltijd 
coronaproef konden komen 
ophalen. Een mobiele keu-
ken was neergezet waar de 
heerlijke en verse kippen- en 
tomatengroentesoep werden 
bereid en waar het broodje 
met een sappige warme worst 
werd klaar gemaakt door de 
enthousiaste vrijwilligers.

Om 17.00 uur stonden diver-

se verkeersregelaars klaar bij 
de ingang van het parkeerter-
rein en al gauw werd het druk 
met auto’s van deelnemers, 
die zich de afgelopen week 
eerder hadden opgegeven 
per e-mail voor een Vrijheids-
maaltijd. Als verrassing kreeg 
men tevens een fraaie place-
mat met oude foto’s over de 
Tweede Wereldoorlog. Dit gaf 
extra cachet aan het geheel.

Om dit belangrijke evenement 
extra sfeer te geven, waren 
ook enkele goed onderhou-
den militaire voertuigen aan-
wezig. We zagen een enorm 
amfibisch voertuig dat bekend 
staat als ‘the Duck’, een ech-
te Willys Jeep en een andere 
grote jeep gevuld met inzit-
tenden, die gekleed waren in 
militair tenue.

   

Petitie: Blijf van ons erfgoed af in ’s-Graveland

Onze petitie om Plan Zuids-
ingel Fase 8 zo spoedig mo-
gelijk te stoppen en het mooie 
wettelijk beschermde dorps-

gezicht van ’s-Graveland en 
de vaart te sparen is inmid-
dels al 995 keer ondertekend!

Nu ‘Dorpsbelangen’ steun 
voor dit plan ingetrokken 
heeft, roepen wij de raad 
op om niet tot september te 

wachten, maar nu gelijk het 
besluit te nemen om het plan 
af te blazen als gebaar van 
verzoening naar die honder-
den inwoners die al zo lang in 
onzekerheid zitten en al vele 
uren in hun vrije tijd aan dit 
dossier hebben besteed (en 
nog zouden moeten besteden 
als het niet nu stopt).

Het is zaak om het vertrou-
wen van de bevolking te her-
winnen. Om samen een nieu-
we start te maken en te kijken 
wat wél mogelijk is om jonge-
ren en ouderen huisvesting in 
Wijdemeren te realiseren én 
tegelijk ons mooie erfgoed te 
behouden.

Iedereen die dit initiatief 
steunt kan zijn stem laten ho-

ren via de QR code of de web-
site blijfvanonserfgoedaf.nl

Namens de Bezorgde Bewo-
ners van ’s-Graveland (BBS)

T. Greidanus
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16 Tiny Houses in Loosdrecht
WIJDEMEREN
Over 2 weken is het zover! 
In de week van 17 mei start 
op WoningNet de inschrij-
ving voor de Tiny Houses 
aan de Rading in Loos-
drecht. Belangstellenden 
hebben 2 weken de tijd om 
zich in te schrijven voor 
dit bijzondere project. De 
nieuwe bewoners krijgen 
naar verwachting begin 
juli de sleutel. Woon je in 
Wijdemeren en ben je geïn-
teresseerd? Houd Woning-
Net dan goed in de gaten!

Groots wonen in het klein
Aan de Rading in Loosdrecht 
plaatst Woningcorporatie Het 
Gooi en Omstreken binnen-
kort 16 Tiny Houses. Een Tiny 
House is een compacte wo-
ning van maximaal 50 vierkan-
te meter. De woning bestaat 
uit een woonkamer met open 
keuken, een slaapkamer en 
een badkamer inclusief toilet. 
De woningen op de begane 
grond hebben een klein terras, 
op de eerste verdieping is een 
Frans balkon. De Tiny Houses 
zijn gemaakt met hout en heb-
ben grote ramen, die zorgen 
voor een open uitstraling. Voor 
een alleenstaande of voor 2 
personen is het erg geschikt.

Duurzaam en uniek
Eén van de grote voordelen 
van een Tiny House is dat het 
veel milieuvriendelijker wonen 
is. Dat komt omdat je voor 
zo’n klein oppervlak lang niet 
zoveel verwarming en verlich-
ting nodig hebt als voor een 
‘normaal’ huis. De woningen 
in Loosdrecht zullen hele-
maal gasloos zijn, voorzien 
van zonnepanelen en worden 
verwarmd middels een lucht-
warmtepomp en vloerverwar-

ming in woonkamer, keuken 
en slaapkamer. De Tiny Hou-
ses worden gebouwd met ma-
terialen die zoveel mogelijk 
herbruikbaar zijn en dus min-
der effect op het milieu heb-
ben.

Speciaal voor starters
Er is grote vraag naar een be-
taalbaar woningaanbod voor 
starters in Wijdemeren. Deze 
woningen zijn dan ook bedoeld 
voor jongeren tot 35 jaar oud 
uit Wijdemeren. Met de komst 
van deze Tiny Houses kunnen 
we ook deze doelgroep voor 
Loosdrecht behouden. Deze 
tijdelijke woningen staan hier 
voor een periode van 10 tot 15 
jaar.

Het terrein
Het complex krijgt een eigen 
inrit vanaf de Rading. Op het 
terrein zijn 16 parkeerplaat-
sen, zodat elke bewoner zijn 
of haar auto kan parkeren. 
Ook komen er fietsenrekken 
op het terrein en er zijn 2 ge-
meenschappelijke bergingen 
voor het complex.

Huurprijzen
De helft van het aantal wonin-
gen wordt aangeboden met 
een zogenoemd jongeren-
contract. Een jongerencon-

tract is een huurcontract voor 
maximaal 5 jaar voor jongeren 
onder de 28 jaar. De bewoner 
met dit contract behoudt zijn 
inschrijftijd bij WoningNet. De 
kale huurprijs voor deze wo-
ningen met jongerencontract 
bedraagt € 525,57 per maand. 
De huurprijs van de overige 
woningen bedraagt € 545,57 
per maand. Deze prijzen zijn 
exclusief servicekosten. De 
definitieve huurprijzen inclu-
sief servicekosten staan in de 
advertentie op WoningNet.

WoningNet
In de week van 17 mei worden 
de advertenties gepubliceerd 
op WoningNet. Geïnteresseer-
den hebben twee weken de tijd 
om te reageren. De woningen 
zullen met voorrang worden 
aangeboden aan personen 
met lokale binding (maat-
schappelijk of economisch) 
aan de gemeente Wijdeme-
ren. De exacte toewijzingsre-
gels staan in de advertentie op 
WoningNet.

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan 
contact op met onze collega’s 
van de afdeling Wonen via 
info@gooienom.nl of via (035) 
672 66 99.

   

Floralia deelt weer uit
KORTENHOEF
Het is weer tijd voor de jaarlijk-
se plantjesuitreiking van Flora-
lia en wel op 19 mei vanaf 
19:00 tot 20:30 uur bij de R.K. 
kerk op de Kerklaan te Kor-
tenhoef. De algemene leden-
vergadering (114 jaar) gaat dit 
jaar, wegens corona, weer niet 
door. Namens het bestuur ho-
pen we u dan te zien en als u 
meer informatie wilt kijk dan op 
onze Facebookpagina.

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

Tegen inlevering van deze coupon ontvangt u op 
zondag 16 mei bij besteding vanaf € 20,- 
een AH Kortenhoef Bigshopper gratis.*
*maximaal 1 per klant

Gratis
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Zorgen om bouwplan
Cannenburgerpark
Ingezonden brief

Er is al het een en ander ge-
zegd en geschreven rondom 
het bouwplan Cannenburger-
park. Zo moet de bodem eerst 
gesaneerd worden wegens 
vervuiling, wat betekent dat 
voor de bewoners aan de He-
renweg? Wonen die dan ook 
op vervuilde grond? De bo-
dem is continu in beweging, 
mede door het grondwater. 
Mocht de kans bestaan dat 
de bodem vervuild is, gaat dat 
gemeten worden en als het 
resultaat positief is, wat gaat 
er dan aan gedaan worden?

Daarnaast wil men op het per-
ceel een appartementencom-
plex plaatsen, recht achter 
de appartementen op de He-
renweg. Dat heeft een aantal 
vervelende gevolgen voor de 

bewoners van de Herenweg. 
Geen daglicht meer in je bad-
kamer, verminderde ventila-
tie, want dat kanaal komt ook 
aan de achterkant uit, inkijk in 
de badkamer, waar mensen 
toch bloot rondlopen, door de 
achterburen, of mochten ze 
de ramen anders plaatsen, 
uitzicht op een bakstenen 
muur.

Ook niet handig is dat deze 
nieuw te bouwen apparte-
menten pal op het noorden 
gericht staan, dus weinig zon-
licht voor de bewoners.

Ik mag toch hopen dat naar 
dit hele project nog eens zeer 
kritisch gekeken gaat worden.

Patrick Kreuning
   

Blij met dooie mus?
Ingezonden brief

Bij De Lokale Partij was het 
feest vorige week. Stoppen 
met project Zuidsingel fase 8 
is al maandenlang ons doel. 
Soms samen met andere 
raadsleden maar vaak ook in 
de steek gelaten. Als het op 
stemmen aankwam verdwe-
nen mooie praatjes van colle-
ga’s meestal als sneeuw voor 
de zon. Het tij lijkt inmiddels 
gekeerd. Ook de partij van 
wethouder De Kloet laat hem 
nu als een baksteen vallen. 
Geen wonder als je je zo in 
de nesten hebt gewerkt. Hon-
derden mensen zijn de gordij-
nen ingejaagd en verrichten 
enorme inspanningen om dit 
waanzinnige plan naar het 
land der fabelen te verwijzen.

Bouwen tot wel vijf hoog. Een 
aanslag op het beschermde 
dorpsgezicht. Gigantische 
toename aan verkeer van 250 
woningen op wegen die al on-
geschikt zijn om het huidige 
verkeer te verwerken. En niet 
in het minst: de ogen sluiten 
voor onduidelijke effecten van 
gifbelt Groenewoud.

De motie ‘Stop Zuidsingel 
fase 8’ van De Lokale Partij 
werd weggestemd door CDA, 
VVD, D66 en Dorpsbelangen. 

Wat zal het doorzetten van 
deze onzinnige procedure 
aan gemeenschapsgeld kos-
ten? Allemaal weggegooid 
geld.

Verkiezingen van maart 2022 
komen eraan. Genoemde 
partijen voelen de bui al han-
gen en denken hun hachje 
te redden door nu de omme-
zwaai te maken. Vergeet niet 
dat zij destijds de wethouder 
met dit waanzinnige plan op 
pad stuurden. Hem steunden 
bij het afwijken van de gebrui-
kelijke participatie vooraf. Zij 
lieten het gaan en weigerden 
aan de noodrem te trekken. 
De kaarten leken geschud. 
Blij dat zij niet de winnende 
hand hadden en nu ook in-
zien wat onze inwoners en wij 
al in een zeer vroeg stadium 
zagen. 

Wat rest is een dooie mus, 
die ons allen helaas veel geld 
en frustratie kost. Dat bederft 
de feestvreugde ondanks het 
mooie resultaat dat lonkt: 
Stop Zuidsingel fase 8.

Gert Zagt,
De Lokale Partij

Voldoende woningen – minder verkeersbewe-
gingen – gezonder leven
‘Mooi dorp – kan nog mooier’

Foto:
Sportcomplex ’s-Graveland 
(door Wijdemeren van Boven)

Opinie door: Ben Steenvoorden

1. Realiseer in het plan Zuidsin-
gel fase 8 / Groenewoud geen 
250 woningen maar een sport-
complex voor o.a. S.V. ’s-Gra-
veland en T.V. Westerveld met 
voldoende afstand tot de woon-
wijk.
2. Verplaats sporthal de Fuik 
naar deze locatie. De Fuik is 
oud en ligt midden in een wijk. 
Dat wringt omdat de sporthal 
ook gebruikt wordt voor allerlei 
evenementen.
3. Vestig er alle basisscholen. 
De Curtevenne is verouderd en 
de Regenboog is niet meer de 
jongste. Afbreken dus en bouw 
er woningen. De scholen kun-
nen op hun nieuwe plek gebruik 
maken van alle sportfaciliteiten 
net als de naschoolse opvang.
4. Creëer één grote kanti-
ne die tevens kan dienen als 
dorpshuis. Ook goed voor 
kaartclub, biljartvereniging, to-
neelvereniging DSO enz.
5. Koppel aan de kantine/
dorpshuis een grote centrale 
kleedkameraccommodatie
6. Eén parkeerterrein. Over-
dags vooral voor de scholen en 
’s avonds en in de weekenden 
voor de sporters / bezoekers 
van het dorpshuis. Vult elkaar 
prima aan.
7. Het complex is via de woon-
wijk via 3 doorgangen alleen te 
bereiken op de fiets of te voet. 
Voor de fietsers betekent dat 
geen gevaarlijke ritjes meer 
via de Emmaweg naar het Ki-
ninelaantje. Ook minder auto’s 
door het Zuidereinde en/of over 
de Emmaweg. Minder verkeer 

dus. Fietsen en lopen wordt au-
tomatisch gestimuleerd.
8. Maak op de Kerklaan twee 
beveiligde oversteekplekken 
voor fietsers van de ‘ene naar 
de andere kant van het dorp’ ter 
hoogte waar nu al de beveiligde 
oversteek is voor voetgangers. 
Voor het autoverkeer een extra 
rem en voor het verkeer wat 
winkelcentrum de Meenthof wil 
verlaten wat extra tijd/ruimte.
9. Voor de auto’s maar ook voor 
fietsers moet er een toegangs-
weg tot het complex komen op 
de Kortenhoefsedijk én één op 
de Emmaweg ter hoogte van 
de fietsgangersbrug. Met ver-
keerslichten kunnen daar veili-
ge oversteekplaatsen voor fiet-
sers/wandelaars gerealiseerd 
worden. In het Zuidereinde is 
deze er al en deze kan bij de 
Emmaweg eenvoudig verlengd 
worden richting het nieuwe 
complex. De verkeerslichten 
hebben een remmende functie 
op het verkeer in het Zuider-
einde, de Emmaweg en op de 
Kortenhoefsedijk.
10. De toegangswegen op de 
Emmaweg en Kortenhoefse-
dijk kunnen tevens dienen als 
toegang voor het VLEK-plan. 
Hier kunnen 70 woningen/ap-
partementen komen. Midden 
in de natuur en op wandelaf-
stand van complex en dorp. De 
bedrijven aan de Emmaweg 
kunnen verhuizen. Minimaal 5 
woningen.
11. Door het parkeerterrein van 
het complex in 2 delen te schei-
den is er geen sluiproute voor 
auto’s mogelijk tussen Korten-
hoefsedijk en Emmaweg. Fiet-
sers en wandelaars kunnen 
wel eenvoudig de oversteek 
maken.
12. Bouw huizen op het huidige 

complex van T.V. Westerveld 
en S.V. ’s-Graveland. De be-
woners van deze wijk aan de 
dorpsrand hoeven niet door het 
dorp van en naar huis. Volgens 
de landelijke norm passen hier 
125 huizen. Ontsluit deze wijk 
door een rotonde bij het begin 
van het Zuidereinde. Heeft een 
remmende werking. Via het 
fietspad in het Zuidereinde en 
de beveiligde oversteek bij de 
fietsgangersbrug kan men vei-
lig naar het sport en scholen-
complex.
13. Bouw huizen op locatie ‘de 
Fuik’. Geeft rust in de buurt. 
Goed voor 25 woningen.
14. Maak van de Antonius-
school een volledig apparte-
mentencomplex. Minimaal 5 
appartementen extra.
15. Door de verplaatsing van de 
Curtevenne- en Regenboog-
school kunnen hier apparte-
menten gebouwd worden. Voor 
jong en oud. Past ook in deze 
buurt én het geeft doorstro-
ming. Hier kunnen minimaal 70 
woningen/appartementen ko-
men. Mooi in het centrum dus 
voor de dagelijkse zaken is de 
auto niet nodig.
Punt 3, 14 en 15 kunnen ook 
later. Als alles uitgevoerd is/
wordt dan betekent dat niet al-
leen 300 woningen maar ook 
minder verkeersbewegingen in 
het dorp, meer sporten en een 
grote stimulans om te wande-
len en te fietsen. Een plan voor 
jong en oud en een impuls voor 
de verbinding in de dorpen. 
Een plan voor een gezonde 
toekomst. Ook financieel. Geen 
aanpassing van de Smidsbrug 
en aansluitende wegen levert 
direct al 7 miljoen startkapitaal 
op. Snel beginnen dus!
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WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

• Particuliere verhuizingen

• Senioren verhuizingen

• Internationale verhuizingen

• Opslag faciliteiten

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

 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

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

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

 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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

Een goede tandartspraktĳ k is als een
goed gebit: compleet

Endodontoloog

Tandprotheticus

Esthetisch tandarts

Preventie specialist

Tandarts

Mondhygiënist

Tandtechnieker

3D CAD/CAM kronen

Implantoloog

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

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

Een goede tandartspraktijk 
is als een goed gebit: 
compleet.

Extra open: donderdagavond van 8.00 - 20.00 uur

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

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

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

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

035 - 656 0235

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

www.huart.nl
035-6857850

Aangeboden: Huishoudelijke
Hulp 06-49150270

Zoekt u werk/praktijkplek
in Ned d Berg-C?
tel: 0640298774

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

T.h.a caravanstalling (binnen
of buiten) in Nederhorst 

den Berg. Info. na 20.00 uur 
bel 06-28758275

Tandprothetische praktijk Weesp 
Kunstgebitten en reparaties klaar 

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

Weesp. Tel. 0294-418722

Gevraagd vakantie/hulp 
bij schuur en schilder 
werkzaamheden aan

klassiek schip mei/juni
Info 0622542142

Even alles loslaten? 
Doe mee met WALK & YOGA

op vrijdagochtend! 
Info via 06-30387548
of info@gentleyogi.nl

MASSAGEPRAKTIJK DonnaLife
Voor Rug-/Nek-/Schouder-

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

www.donnalife.nl

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

Kijk op www.dbhome.nlKijk op www.dbhome.nl

We vullen de collecties regelmatig aan!We vullen de collecties regelmatig aan!

VV
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V V 

VV

VV

V V 

VV

HOME.NLdb
Dunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters enDunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters en

muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig en smaakvol te ‘stylen’ is.muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig en smaakvol te ‘stylen’ is.‘‘

25%25%
zomerkortingzomerkorting

gebruik code gebruik code 

zomer/zzzomer/zz
geldig t/mgeldig t/m

31 juli 202131 juli 2021

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Topper!
Amandelcake

€ 4,95

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



>   Mentaal fi t in coronatijd

Wat doet u in deze coronatijd om mentaal fit te 

blijven? Bij wie kunt u terecht als u zich zorgen 

maakt om uzelf of een ander? En hoe gaat u het 

gesprek aan? Als onderdeel van de campagne 

‘Hey, het is oké’ is er op woensdag 26 mei van 

20.00 tot 21.00 uur een webinar via Zoom met 

dr. Linda Bolier van het Trimbos-Instituut en 

Simone Melis van MIND. Aanmelden kan tot 

maandag 24 mei via www.regiogv.nl/webinar. 

>   Ondersteuning woonkosten

Is uw inkomen erg gedaald door de coronacrisis 

en kunt u noodzakelijke woonkosten niet meer 

betalen? Mogelijk komt u in aanmerking voor 

de Tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke 

kosten (TONK). TONK is een tegemoetkoming 

in de woonkosten (huur of hypotheek) voor de 

periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021. Kijk 

voor de voorwaarden en de aanvraagprocedure 

op www.wijdemeren.nl/TONK.

>   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. 

>   Subsidie voor goed idee

Heeft uw vereniging of stichting een goed idee 

voor een activiteit of project in Wijdemeren? Dan 

kunt u subsidie aanvragen. Het gaat om activi-

teiten die met sport, gezondheid, muziek, kunst, 

historie of cultuur te maken hebben. Activiteiten 

die inwoners met elkaar in contact brengen en 

bij elkaar betrekken. Er zijn verschillende dead-

lines voor subsidieaanvragen. De eerste is 1 juni. 

Lees de voorwaarden en vraag aan via

www.wijdemeren.nl/welzijnssubsidie of

bel met telefoonnummer 14 035.

Wijdemeren
informeren

Aangepaste openingstijden

In verband met de feestdagen is het gemeentehuis 

gesloten op donderdag 13 mei, vrijdag 14 mei en 

maandag 24 mei. U kunt op werkdagen bij ons te-

recht 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

In alle dorpen zetten jong en oud 
zich in voor verenigingen, sportclubs,
scholen, kerken of hun naasten.
De afgelopen periode zijn er diverse
onderscheidingen uitgereikt in 
Wijdemeren. Welke Wijdemeerder 
verdient volgens u een bijzondere 
blijk van waardering?

Inwoners die een uitzonderlijke bijdrage 

hebben geleverd aan de samenleving kunnen 

in aanmerking komen voor een koninklijke 

onderscheiding. Voor jonge inwoners tussen 

de 6 en 18 jaar die een bijzondere prestatie 

hebben geleverd is er in Wijdemeren

‘De Optimist’. Denk bijvoorbeeld aan vrijwilli-

gerswerk, langdurige hulp aan een oudere of 

zieke en bijzondere school- of sport-

prestaties.

Aanvragen Optimist
Kent u zo’n optimist? Laat het ons weten via

optimist@wijdemeren.nl. Geef hierbij uw eigen

gegevens en de gegevens van de jongere 

door, een beschrijving van de prestatie en de 

datum/periode (maximaal één jaar geleden) 

en eventueel de gegevens van een extra 

(meerderjarige) ondersteuner. 

Aanvragen koninklijke
onderscheiding
Wilt u iemand aandragen voor een koninklijke 

onderscheiding? Neemt dan contact op met 

het bestuurssecretariaat van Wijdemeren 

via telefoonnummer 14 035. Wilt u dat de 

koninklijke onderscheiding tijdens de lintjes-

regen 2022, vlak voor Koningsdag, uitgereikt 

wordt? Dien de aanvraag dan voor 1 juni 2021 

in. Meer informatie over de procedure vindt u 

op www.lintjes.nl/voordragen. 

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

12 mei 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@apollovlinder

Start inschrijving tiny 
houses Loosdrecht

    Wie verdient een onderscheiding? 
    Bijzondere Wijdemeerders gezocht! 

In de afgelopen periode hebben we re-
gelmatig meldingen gekregen over het 
slechte wegdek op de Stichtse Kade in 
Ankeveen. Vooral langs de randen is 
het fietspad kapot gereden en brokkelen 
er stukken asfalt af. Dit kan gevaarlijke 
situaties veroorzaken.

In de komende weken nemen we een aantal 

noodmaatregelen. Delen van het asfalt 

worden verwijderd en op deze plekken wordt 

halfverharding aangebracht. Ook plaatsen we 

op verschillende plekken tijdelijke markeringen.

Ondertussen onderzoeken we hoe het fiets-

pad constructief verbeterd kan worden voor 

de toekomst.

Defi nitieve herstelwerkzaamheden
Bij de voorjaarsnota zal budget aangevraagd 

worden voor definitieve maatregelen op de 

Stichtse Kade. Zodra dit budget beschikbaar 

is, wordt het fietspad afgesloten om de defini-

tieve herstelwerkzaamheden uit te voeren. 

Verwachting is dat het fietspad komende 

herfst vernieuwd is en weer geopend kan 

worden. 

Slecht wegdek Stichtse Kade
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Aan de Rading in Loosdrecht plaatst 
woningcorporatie Het Gooi en 
Omstreken zestien tiny houses voor 
starters. Vanaf maandag 17 mei hebben 
jongeren tot 35 jaar uit Wijdemeren 
twee weken de tijd zich via WoningNet 
in te schrijven. 

Er is grote vraag naar een betaalbaar woning-

aanbod voor starters in Wijdemeren. Met de 

komst van de tiny houses wordt er voor deze 

doelgroep meer ruimte gecreëerd.

De compacte huizen van zo’n 50 vierkante 

meter staan er voor een periode van tien tot 

vijftien jaar en worden naar verwachting deze 

zomer opgeleverd.

Duurzaam 
De woningen zijn gasloos, voorzien van 

zonnepanelen en worden verwarmd door 

een luchtwarmtepomp en vloerverwarming 

in woonkamer, keuken en slaapkamer. De 

huizen worden gebouwd met materialen die 

zoveel mogelijk herbruikbaar zijn en minder 

effect op het milieu hebben. 

Meer informatie
De kale huurprijzen bedragen 545,57 euro 

per maand of 525,57 euro per maand met 

een speciaal jongerencontract. Jongeren met 

lokale binding aan de gemeente Wijdemeren 

krijgen voorrang. De exacte toewijzingsregels 

en huurprijzen staan vanaf maandag 17 mei 

in de advertentie op www.woningnet.nl. Kijk 

voor meer informatie op www.gooienom.nl. 

Start inschrijving tiny houses Loosdrecht

Interesse in zonnepanelen op uw eigen 
dak? Doe dan mee met de collectieve 
inkoopactie van de energiecoöperatie 
Wijdemeren. Zij hebben al het uitzoek-
werk gedaan, dus u kunt zo aansluiten. 
Op dinsdag 18 mei van 20.00 tot 21.00 
uur is er een digitale informatieavond 
om u bij te praten over de leveranciers 
en het aanbod.

Samen met de andere energiecoöperaties 

in het Gooi zijn er mooie afspraken gemaakt 

met twee leveranciers van zonnepanelen. 

De bedrijven hebben een goede kwaliteit en 

prijs, uitgebreide ervaring en geven goede 

garanties op werk en materiaal.

Beide leveranciers zullen zich presenteren

op de informatieavond.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor de digitale

informatieavond op 18 mei via

www.ecwijdemeren.nl. U ontvangt dan een 

zoomlink om de bijeenkomst te kunnen 

volgen. Wilt u meer weten over het kopen 

of huren van zonnepanelen of direct een 

afspraak maken? Ga dan naar

www.collectieveinkoop.energieverbonden.nl.

18 mei: informatieavond zonnepanelen

Herkent u een babbeltruc? En wat doet 
u als een bekende om geld vraagt via 
e-mail of WhatsApp? Hieronder vindt 
u de meest voorkomende vormen van 
(online) criminaliteit én tips om deze te 
voorkomen.

Babbeltrucs en pinnen
Doe niet zomaar de deur open voor vreem-

den, vraag om een legitimatie en laat geen 

onbekenden binnen. Zorg ook dat niemand 

kan meekijken bij de pinautomaat als u uw 

pincode intoetst. 

Phishing en spoofing
Klik niet zomaar op een link via e-mail, 

WhatsApp of sms. Wees extra alert als er 

wordt gevraagd om geld over te maken of 

persoonlijke gegevens te controleren. Ver-

breek de verbinding als u het niet vertrouwt. 

Lijkt het een bekende of een bekende organi-

satie? Controleer rechtstreeks of het bericht 

echt van hen komt.

Aangifte doen bij de politie
Bent u onverhoopt slachtoffer geworden? 

Het kan iedereen overkomen. Doe altijd 

aangifte bij de politie. Alleen met uw hulp kan 

de politie de dader opsporen én voorkomen 

dat anderen ook slachtoffer worden. Zie ook 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senio-

ren-en-veiligheid.

Bescherm uzelf: voorkom (online) criminaliteit 

Maar liefst 717 inwoners deden in april 
mee aan de peiling over een aardgas-
vrije toekomst. Op woensdag 26 mei 
praten we u tijdens een digitale infor-

matieavond bij over de resultaten van 
de bewonerspeiling en over de stappen 
die u nu al kunt zetten om energie te 
besparen.

Wethouder Boermans: “De uitkomsten van 

de peiling laten duidelijk zien dat er nog veel 

onzekerheid leeft over hoe en tegen welke 

kosten we van het aardgas afgaan. Deze zor-

gen zijn heel begrijpelijk. Ik vind het daarom 

belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om 

zich goed te laten informeren, eigen keuzes 

te maken en een eigen tempo te bepalen. 

Een aanzienlijk deel van de deelnemers is kri-

tisch, maar wil kleinschalig de eerste stappen 

zetten richting een aardgasvrije toekomst. 

Dat is mooi om te zien.”  

Tips & tricks
Tijdens de bewonersbijeenkomst nemen we 

u mee in de plannen om in 30 jaar aardgasvrij 

te worden. Onze partners van de Energie-

coöperatie Wijdemeren, informeren u over 

de stappen die u nu al kunt zetten richting 

een energiezuinige woning. Dat is goed voor 

de portemonnee en zorgt er op termijn voor 

dat er ook minder energie opgewekt hoeft 

te worden. Maar we horen ook graag wat u 

belangrijk vindt in de overstap naar groene 

energie. Tijdens het tweede deel van de 

avond gaan we hierover in kleine groepen 

met elkaar in gesprek. 

Aanmelden
De informatieavond

op woensdag

26 mei duurt van

19.30 tot 21.00 uur

en is vanuit huis te volgen.

Aanmelden kan via:

www.wijdemeren.nl/aardgasvrij.  

26 mei: informatieavond aardgasvrije toekomst

De vrijwillige schippers van Appelboom-
project ‘Varen met de Beuk’ varen van 
mei tot en met september weer op de 
plassen met ouderen uit Loosdrecht.

Ooit gestart als initiatief voor bewoners van de 

Beukenhof, zetten de schippers tegenwoordig 

koers op de plassen met alle ouderen die er 

niet meer zelfstandig op uit kunnen. 

Dinsdag en donderdag
Tot en met september vaart de boot bij 

geschikt weer wekelijks op dinsdag en don-

derdag tussen 14.00 en 16.00 uur uit over de 

plassen. De boot is geschikt voor rolstoelers 

en biedt plaats aan ongeveer 50 ouderen en 

hun begeleiders. 

Aanmelden
In verband met de coronamaatregelen 

is de vaartocht alleen geschikt als u bent 

gevaccineerd. Aan het varen zijn geen kosten 

verbonden. Wel kunt u het project steunen 

met een vrijwillige bijdrage van 5 euro.

Gaat u mee? U kunt zich aanmelden bij

ron@ronvanaalst.nl.

Varen over de plassen met ouderen
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen 3 padelbanen (02.05.21)

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

Nederhorst den Berg
- Dammerweg 71: plaatsen dakkapel (27.04.21)

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’Breukeleveen
- Herenweg 27a: verbouwen woning (29.04.21)

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG 04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

Nederhorst den Berg
- Wilgenlaan 2: plaatsen twee dakkapellen (22.04.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
10 ws 02 – woonschip, Neder-
horst den Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Bestemmingsplan Eilandseweg 
4a – woonschip, Nederhorst den 
Berg is onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Partiële herziening Bestemmings-
plan Plassengebied Loosdrecht 
2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243 is 
onherroepelijk
Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

Officiële bekendmakingen

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

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

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

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

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

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

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering
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Weerstand tegen de vos
Ingezonden brief

Ik las in het Weekblad Wij-
demeren van woensdag 5 
mei het verhaal over het ver-
scheurde lam. Dat is heel naar 
voor de eigenaar, maar ik zet 
er toch een kanttekening bij. 
Er stond dat het lam ‘uit het 
hok in de schuur’ was gehaald. 
Een knappe en zeer sterke 
vos zou ik zeggen: hij moest 
eerst de schuur in, daarna het 
hok van het lam In, het lam do-
den en daarna met het lam in 
de bek het ‘pand’ weer verla-
ten. Gezien de afmetingen van 
het lam op de foto moet dit een 
grote krachttoer zijn geweest, 
die eerder bij een wolf past 
dan bij een vos.

Op dit moment ‘leren’ scha-

penhouders in wolvengebie-
den met dit prachtige roofdier 
samen te leven door hun kud-
den ‘s avonds op te sluiten, 
stroomhekken te plaatsen 
of zeer grote honden aan te 
schaffen. Bij ‘pech’ kunnen 
ze aankloppen bij het ’Faun-
afonds’ voor vergoeding voor 
gedode schapen. Hoe was het 
gesteld met de stevigheid van 
de schuur en het hok? Kon de 
vos zomaar naar binnen lo-
pen?

Verder ademt het stuk toch 
weer een duidelijke weerstand 
tegen de vos. We zullen er 
rekening mee moeten hou-
den dat op termijn misschien 
ook de wolf deze gebieden 

komt bezoeken. Steeds meer 
natuurgebieden worden door 
middel van corridors en eco-
bruggen met elkaar verbon-
den, waardoor allerlei verdwe-
nen dieren zich gelukkig hier 
weer kunnen vestigen. Ik denk 
aan de geboorte van de otter 
in het Naardermeer, fantas-
tisch! Ook roofdieren hebben 
recht op een plaats in de na-
tuur. De natuur bestaat niet al-
leen uit konijntjes en ‘bambi’s’. 
Tenslotte: ik vind wel, dat de 
overheid in uiterste noodzaak 
bij te grote overlast regulerend 
mag optreden met een door de 
overheid aangestelde jager....

Hans ten Sande

   

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 12 mei: In het poli-
tiek-maatschappelijke discus-
sieprogramma In Derde Ter-
mijn praat Ruud Bochardt met 
René Voigt (Dorpsbelangen 
Wijdemeren) en Wim van Oud-

heusden (Nieuwe Democratie) 
over een nieuw burgerinitiatief 
in Wijdemeren, dat mogelijk de 
opmaat kan zijn naar een nieu-
we lokale politieke partij. In 
TV Magazine wordt terugge-
keken op diverse activiteiten 

die plaatsvonden in de mei-
vakantie, zoals onder andere 
de mislukte eindexamenstunt 
in Bussum, de opening van 
terrassen en een lintje dat ter 
elfder ure nog is uitgereikt.

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.

• 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

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.

Voor de complete schoonmaak van kantoor,
school, kinderdagverblijf en winkelcentrum

Is op zoek naar: 

gemoti veerde schoonmakers

Werkgebied: Loosdrecht, Kortenhoef en Hilversum 
Minimale beschikbaarheid: 8 uur per week

Werkti jden in overleg en salaris conform de goede cao
Wij komen ook graag in contact met oudere werknemers

Stuur ons je CV met moti vati e en we maken snel een 
afspraak!

bravoschoon@bravoschoonmaakdiensten.nl

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
06-54704525 M

info@rvbschoonmaak.nl E

VOOR MEER ACTIES BENT U VAN HARTE WELKOM IN ONZE SHOWROOM.

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

EGO ACCUMAAIER
LM1701E inclusief 2,5 
ah accu en standaard 
oplader

NU VOOR

€ 499,-

EGO GRASTRIMMER
ST1300E-S zonder 
accu en lader

NU VOOR

€ 149,-

*Acties zijn geldig t/m 22 mei 2021.VOLOP
ACTIES!

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.

EGO GRASTRIMMER
ST1300E-S Met een 
2,5 ah accu en stan-
daard lader

€ 332,-

€ 269,-

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur
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Lila en oranje
Mijn voorjaar begint pas écht 
als de eerste pinksterbloemen 
bloeien. Geen enkele voor-
jaarsbloeier kan op tegen dit 
ranke plantje met een klein 
rozetje, bladeren als veertjes 
en de betoverende lila pas-
telkleur. Puur lentegeluk! Om 
de feestvreugde nóg groter te 
maken, fladdert er -met een 
beetje mazzel- een prachtig 
vlindertje tussen de pinkster-
bloemen. 

De mannelijke variant van 
deze vlinder is heel makkelijk 
te herkennen. Het lijkt alsof 
zijn beide vleugels even in 
de oranje verf zijn gedoopt. 
Oranjetipje is dan ook niet zo’n 
vreemde naam voor deze vlin-
der. Het vrouwtje is wit, maar 
de onderkant van haar vleu-
gels zijn -net als bij het man-
netje- geelgroen gemarmerd. 

Eigenlijk net zoals alle insec-
ten, hebben oranjetipjes een 
fascinerend leven. Nou ja, het 
grootste gedeelte van hun le-
ven brengen ze als verpopte 
rups door op de schors van 
een boom. Maar als eind april 
de verse vlinders uit hun pop 
kruipen begint hun korte avon-
tuur. Eerst komen de mannen 
en twee weken later verlaten 
de dames hun cocon. Dat ver-
klaart gelijk waarom we rond 
Koningsdag zoveel vlinders 
met oranje vleugeltipjes zien 
vliegen. De mannen patrouil-
leren langs een vaste route 
op zoek naar een vrouwtje. 
Omdat vrouwtjes maar één 
keer kunnen paren, heeft het 
mannetje geen tijd voor lang-
durige versierpogingen. Als 
het vrouwtje haar achterlijf in 
de lucht steekt, weet de man 
al genoeg. Verder zoeken! Het 
oranjetipje zet haar eitjes af op 
de pinksterbloem. Omdat een 
pinksterbloem precies genoeg 
voedsel biedt voor één rups, 
komt er op elke bloem één 
eitje. Als de rupsjes uit hun ei 
komen, doen ze zich te goed 
aan de malse zaden. 

In mijn herinnering stonden 
vroeger de weilanden bomvol 
pinksterbloemen. Helaas zijn 
de lila landjes tegenwoordig 

ver te zoeken. Hoewel pink-
sterbloemen nog steeds over-
al in het land voorkomen is het 
aantal de laatste decennia flink 
gekelderd . Dat geldt ook voor 
het gezoem en gegons in het 
veld. In minder dan één gene-
ratie is het aantal vliegende 
insecten, waaronder vlinders 
en bijen, met 75% afgenomen. 

Pinksterbloemen, maar ook 
veel andere planten, houden 
van natte graslanden en voch-
tige hooilandjes: niet te droog 
en niet teveel bemest. Natuur-
monumenten doet er alles aan 
om de vochtige hooilandjes in 
de Vechtplassen aantrekkelijk 
te maken voor zoveel mogelijk 
planten en insecten. Maar we 
kunnen het niet alleen. Daar-
om zijn we ook zo blij met boe-
ren die hun land niet of minder 
intensief bemesten en randjes 
en hoekjes op hun land laten 
staan tijdens een maaibeurt. 
Dit zijn de plekjes waar on-
der meer pinksterbloemen en 
oranjetipjes zich thuis voelen. 
Het leuke is: in je eigen tuin 
kun je ook stukjes overslaan 
bij het maaien en daar de na-
tuur haar gangetje laten gaan. 
En als we dat nou allemaal 
doen, dan kleurt Nederland in 
het voorjaar lila en oranje!

Wil je weer eens ouderwets 
genieten van een veld vol 
pinksterbloemen? Fiets dan 
eens langs de weilanden van 
boer Wilko Kemp aan de He-
renweg of De Kwakel in Kor-
tenhoef. 

Foto: Oranjetipje op pinkster-
bloem (foto: Wim Zoeteman)

Clara Röell
Altijd buiten op haar buitenplaats

Ze is met haar Sperwershof 
de buurvrouw van buiten-
plaats Boekesteijn en Schaep 
en Burgh en daarmee van 
grootgrondbezitter Natuurmo-
numenten. Zelf beheert Clara 
Röell een slordige veertien 
hectare. Sperwershof is een 
van de weinige ’s-Graveland-
se buitenplaatsen die nog in 
particuliere handen is. Ooit 
stond Natuurmonumenten wel 
voor de deur, maar dat duurde 
maar heel even.

Sperwershof kwam in 1915 in 
handen van de familie Röell.

Clara vormt met haar broer de 
vierde generatie eigenaars. 
Het gebied is na het overlijden 
van haar vader, gesplitst bin-
nen de familie, wat nog niet zo 
lang geleden geleid heeft tot 
verkoop van grofweg één der-
de van het landgoed. “Dat was 
even slikken, maar we hebben 
het getroffen met de nieuwe 
buurman!”

Clara, en ook haar broer Eric 
hebben altijd de wil gehad het 
familiedomein te behouden 
en voort te zetten. Haar broer 
Willem koos een andere, agra-
rische bestemming: hij is op 
19-jarige leeftijd naar Canada 
geëmigreerd.

“Ik heb er nooit aan getwijfeld 
het stokje over te nemen, niet 
alleen omdat het een erfenis 
is, maar ook vanwege de uit-
daging het te behouden en je 
eigen stempel te zetten. Nie-
mand anders dan ik bepaalt 
wat je hier moet doen. Zo heb 
ik onlangs een rode treurbeuk 
geplant. Dat is een beslissing 
voor de lange termijn. Daar 
denk ik goed over na en daar 
geniet ik van. Toen er in 1989 
een storm over Nederland 
raasde en hier voor een chaos 
zorgde was er natuurlijk eerst 
het verdriet over de schade. 
Maar al gauw betrapte ik me-
zelf erop dat het ook nieuwe 
kansen bood. Mijn kennis van 
bomen en planten heb ik als 
vanzelfsprekend meegekre-
gen in mijn opvoeding, al ben 

ik ook weer geen specialist. 
Er zijn bijvoorbeeld nogal wat 
verschillende soorten linden. 
Daarvoor moet ik dan wel 
even de boeken in duiken.”

120 moestuintjes
Een ruim en prachtig huis, een 
jaloersmakende, op 3 mei al 
volop bloeiende tuin en een ei-
gen park langs het Ankeveen-
se pad, tussen het Noorder-
einde en de Oude Meentweg, 
allemaal mooi en aardig, maar 
hoe doe je dat als particuliere 
eigenaar?

“Een deel ervan is bestemd 
voor 120 moestuintjes. Puur 
natuur, bestrijdingsmiddelen 
worden niet gebruikt. Ook 
geen siertuinen en gedoe met 
kabouters. Hier moet ik wel wat 
tijd aan besteden, maar het 
zijn vooral de enthousiaste tui-
niers die hier aan de gang zijn. 
Die tuintjes liggen er prachtig, 
ver van het verkeer. Ze heb-
ben allemaal vogelhuisjes en 
het stikt er van de bijzondere 
vogels. We hebben een ruime 
wachtlijst. Mijn overgrootvader 
is hier in feite mee begonnen. 
Hij creëerde lange stroken tuin 
tussen de twee sloten in voor 
de bewoners van het dorp met 
de grote gezinnen. Daar wer-
den toen veel aardappels ver-
bouwd.”

In weer en wind
Voor het onderhoud van de 
buitenplaats beschikt Clara 
over vrijwilligers.

“Als zij aan het werk zijn, werk 
ik altijd mee. In weer en wind, 

als het moet. Het is hard wer-
ken en doorzetten. Er zijn wel-
eens momenten dat je denkt; 
is dit het nou? Maar nog nooit 
heb ik gedacht: had ik maar 
gekozen voor een leven zon-
der zorgen in een flatje. Ook 
niet toen we langs het Anke-
veensepad grote, dikke beu-
ken moesten ruimen. Het was 
nodig, maar populair word je 
niet van het kappen van bo-
men. We hebben er nieuwe 
bomen voor terug geplant. Het 
was een enorme klus en het 
onderhoud op die plek vraagt 
nog steeds veel aandacht.

Hoeveel tijd ik besteed aan het 
onderhoud? Ik hou het niet bij, 
maar het is echt wel een full 
time baan, al voelt het niet zo. 
Totdat we met corona te ma-
ken kregen, combineerde ik 
het werk op de buitenplaats 
met het gastouderschap in 
een gezin, voor twee midda-
gen. Die combinatie wordt 
misschien wel te zwaar. Ik ben 
ook voorzitter van de Daniël 
Stalpaert Stichting, die mid-
delen verwerft voor het onder-
houd van de Hervormde Kerk 
in ’s-Graveland.”

Hoe zit het met de vijfde ge-
neratie, staan ze te trappe-
len?
“We willen de buitenplaats ui-
teraard graag doorgeven, dus 
daar werken we aan. Eén van 
de aandachtspunten is dat het 
‘beheersplan’ van Sperwers-
hof in mijn hoofd zit. Dat moet 
ik toch eens een keer gaan op-
schrijven.”

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp

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
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Wind-
bestuivers

Door: Sijmen Brandsma (Land- 
en Boschzigt)

De wind waait waar en wan-
neer hij wil. En er is 1 soort die 
daarvan profiteert. Ze geeft 
niet om geur of kleur, pronkt 
of lonkt niet naar al wat voorbij 
vliegt, piekert niet over rok of 
das, kent geen balts of mooie 
veren. De wind is haar min-
naar en ze ziet wel wat er van 
komt.

Dat is de groep van windbe-
stuivers. Onopvallend, want 
ze kan wel zonder al dat ge-
doe, voor hen geen rozengeur 
en bloemenkleur. Ze produ-
ceren een heleboel stuifmeel 
en zien wel waar dat naar toe 
waait. Grassen en granen be-
horen tot deze groep, naast 
een heleboel bomen. Zonder 
hen geen brood, risotto, pop-
corn of nutella. Een andere 
groep die niet opvalt zijn de 
bessen. Zij zijn wel afhankelijk 
van bestuiving door insecten, 
maar zetten daar geen extra 
aanlokkelijkheden voor in. Een 
eenvoudig bloemetje, zonder 
geur. En dan ook nog bloei-
end in een ongunstige koude 
tijd waarin er nog niet heel 
veel rondvliegt. Toch komt het 
meestal goed. Stop volgende 
keer eens als je langs de bes-
sentuin loopt, ga even door de 
knieën en zoek de bloempjes. 
En zie hoe mooi ze zijn, on-
danks hun bescheidenheid.

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het 
overlijden van onze ‘Moeder van DSO’, ons erelid

  

Wil Hafkamp
 
Ruim 50 jaar is zij aan onze vereniging verbonden 
geweest en wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor 
en achter de schermen voor ons heeft betekend. 
We gaan haar warmte en betrokkenheid missen. 

Wij wensen de familie heel veel sterkte. 

Bestuur en leden
Toneelvereniging DSO 

Alle geluid dat nog van verre sprak,
Verstierf - de wind, de wolken, alles gaat 
al zacht en zachter - alles wordt zo stil...

Willem Kloos "Avond"

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft 
betekend, nemen wij afscheid van onze lieve moeder, 

schoonmoeder en oma

Willemina Hafkamp - Vernhout
Wil

 Hilversum, 6 augustus 1934 
† Kortenhoef, 3 mei 2021

weduwe van Pem Hafkamp

 Heemstede: Huib en Maud Arends - Hafkamp
  Julie, Michelle en Jur, Louise
 Bennebroek : Ellen Hafkamp en Stefan de Krijger
  Stijn
 Huizen: Jan Hafkamp en Carla Broekman

Correspondentieadres: Maud Arends - Hafkamp 
Heemsteedse Dreef 120, 2102 KP Heemstede

De uitvaartplechtigheid heeft in besloten kring 
plaatsgevonden.

De zon scheen 
De vogels floten

De bloemen bloeiden 
En toen werd het stil

Elly Kroon - Tuin
weduwe van Krijn Kroon

* Kortenhoef, 25 juni 1935        † Weesp, 1 mei 2021
                                      
           Teus en Hanneke
               Shanna en Quinten
               Doenja

           Martin en Marjan
               Nikki en Jim
                   Emma
               Jasper en Emilie
               Jari
               Kaya en Hessel

           Rob en Krizzie
               Leia en Bowie
               Parish
               Imnas
               Zseilan
Correspondentieadres:
Teus Kroon
Machineweg 43 
1394 AT  Nederhorst den Berg

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

De loop van mijn leven was
als het ontstaan van een schilderij

met lichte en donkere kleuren
penseelde het mij.

Na een lang en bewogen leven vond onze moeder, 
schoonmoeder en oma het tijd om te gaan.

Gré van den Berg - Smits
weduwe van Henk van den Berg

Enschede,  Kortenhoef,
20 oktober 1929  7 mei 2021

Anke en Ger
    Sabine en Nick
    Lizelotte en Victor

Evert Jan en Nicolette †
    Babette
    Pepijn

Erik

Joost en Astrid

Correspondentieadres:
A. van den Berg
Pijlkruid 21
1241 VN  Kortenhoef

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

FAMILIEBERICHTEN
1 op de 3 
vrouwen krijgt 
dementie
stopdementie.nu
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Vertier in de meivakantie: Voetbaldagen S.V. ’s-Graveland
’S- GRAVELAND
De organisatie, vrijwilli-
gers en deelnemers zijn 
vorige week donderdag 
beloond voor hun inzet en 
enthousiasme van de da-
gen ervoor. Ondanks de 
mindere weersomstandig-
heden bleef het humeur 
zonnig en de laatste dag 
kwam de zon ook letterlijk 
tevoorschijn.

Lex doet voor de eerste keer 
mee. Of eigenlijk voor de 
tweede keer, maar vorig jaar 
was er een alternatieve ‘on-
line thuis’-versie in verband 
met corona. Hij denkt dat de 
laatste dag de leukste gaat 
worden, zegt hij donderdag-
morgen. Waarom? “Omdat 
we allemaal spelletjes gaan 
doen!” Verdeeld over drie vel-
den staan er 14 verschillende 
spelonderdelen opgesteld die 
de 14 groepen gaan afwerken. 

Er wordt gemeten hoe hard 
elke speler schiet, maar het 
gaat ook om de precisie van 
het schieten. Op een opblaas-
baar dartbord moet namelijk 
met de voet een one-hundred-
and-eighty gescoord worden.

De dagen ervoor werkten alle 
groepen verschillende trainin-
gen af. Opvallend is het grote 
aantal oudere jeugdleden (15-
18 jaar) die de jeugdtrainers 
daarbij assisteren. Dirk en 
Morris zijn er twee van. Morris: 
“Als je wat jonger bent, dan is 
meedoen leuk, maar nu is het 
begeleiden van een groep ook 
heel leuk om te doen!” Dirk 
staat bij het onderdeel snel-
heidssprint en zet zelf nadat 
de 12-13 jarige meiden aan 
de beurt zijn geweest een tijd 
neer van exact 5 seconden. Is 
hij toch nog een beetje deelne-
mer. “Gelukkig was ik wel snel-
ler dan de meisjes.”

1000 + pannenkoeken
In de kantine zijn een elftal 
ouders dagelijks bezig om de 
energie van de kinderen aan 
te vullen met fruit, ontbijtkoek 
en komkommer. Miranda van 
den Heuvel was vrijwillig aan-
gewezen als coördinator van 
de groep ouders en had zicht-
baar de zaak onder controle: 
“De week is supergoed verlo-
pen.” Ze wisselde de coördi-
natie af met Jessica Galesloot 
en werkte elke dag volgens 
een opgesteld draaiboek. “Zo 
wist iedereen wat er op welke 
tijd klaar moest staan. En dat 
werkte goed. In vergelijking 
met vorige edities hebben we 
– door corona – het wat anders 
aangepakt. We serveerden al-
les per groep aan hun eigen 
tafel in plaats van dat iedereen 
zelf zijn eigen boterham moest 
smeren. Naast dat het wat 
meer rust gaf tijdens de pau-

zes, is er ook minder verspil-
ling van eten en we gebruikten 
veel minder plastic bordjes. 
Nog duurzaam ook dus.”

Naast de gezonde tussen-
doortjes mag tijdens de lunch 
een warme snack natuurlijk 
niet ontbreken. Daarom stond 
er op woensdag een kroket of 
frikandel op het menu. En op 
de laatste dag natuurlijk de tra-
ditionele pannenkoek.

“Het bakken ging gisteren erg 
lekker. Op een gegeven mo-
ment bakte ik met vier pannen 
op het vuur 55 pannenkoe-
ken in een half uur”, zegt Pe-
tra Pieters, die thuis en in de 
keuken op de club samen met 
haar man Patrick ruim 1000 
pannenkoeken bakte, die snel-
ler werden opgegeten dan dat 
ze werden gebakken.

Ze hebben de kinderen weer 

een groot plezier gedaan. Ze 
hielden er niet alleen een ge-
vulde maag aan over, maar 
ook een eigen tenue van spon-
sor Thuizbij Kinderopvang, 
een eigen trainingsbal en een 
jubileumdopper.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S- GRAVELAND
We kondigden het vorige 
week al aan, maar we heb-
ben ons toernooiweekend 
van 12 en 13 juni moeten 
annuleren. Hiermee komen 
het Arie Janmaat Toer-
nooi en het Leeuwinnen-
toernooi voor het tweede 
achtereenvolgende jaar te 
vervallen. De toernooi-or-

ganisatie bekijkt nog of de 
toernooien einde zomer 
georganiseerd kan wor-
den.

De Nationale Voetbaldag, uit-
geroepen door de KNVB, zal 
wel worden gehouden op za-
terdag 12 juni. Deze wordt ge-
organiseerd voor zowel leden 
als niet-leden. Dus iedereen 

die mee wil doen, kan zich 
daarvoor opgeven. Dat kan via 
trainmee@svsgraveland.nl. 
Hier kun je je ook aanmelden 
als je nu al mee wilt komen 
trainen. Het kan, dus doen!

Op zondag 13 juni organiseren 
we, als de omstandigheden en 
beperkingen het toelaten, een 
voetbaldag voor de senioren. 

En ook hiervoor geldt: voor le-
den en niet-leden.

Afgelopen zondag zijn de eer-
ste wedstrijdjes gespeeld op 
het net aangelegde beachvol-
leyveld. Een verrijking voor het 
complex en voor het spelaan-
bod binnen de vereniging.

Leden mogen buiten reguliere 

trainings- en wedstrijdtijden 
een potje voetballen. Geen 
probleem en introducee mag 
mee! Maar alleen met voetbal-
schoenen op het kunstgras. 
Neem dus voetbalschoenen 
mee. Vergeten? Geen pro-
bleem. In het rek staan voet-
balschoenen. Zelf voetbal-
schoenen over: zet ze erbij 
voor een ander!



Kasteel-Museum Sypesteyn in Loosdrecht is op zoek naar
enthousiaste vrĳ willigers! 

Kasteel Museum Sypesteyn is volledig afhankelĳ k van de inzet van vrĳ willigers. 
Wĳ  zĳ n daarom op zoek naar enthousiaste mensen die ons team komen versterken. 

Op deze unieke historische plek is veel te doen om op een zinvolle en prettige manier iets toe te voegen aan ons
cultureel erfgoed. Het Kasteel-Museum en de Historische Tuin bieden vaste- en wisselende tentoonstellingen.

Voor meer informatie: www.sypesteyn.nl 

Vacature coördinator vrĳ willigers

Doel van de werkzaamheden: 
Het werven van nieuwe vrĳ willigers. 
Het voeren van kennismakingsgesprekken en het aannemen van vrĳ willigers. 
Het organiseren en inroosteren van extra vrĳ willigers bĳ  activiteiten. 
Het aanspreekpunt en de verbindende factor zĳ n tussen vrĳ willigers en de 
directie. 
Het begeleiden en ondersteunen van vrĳ willigers speelt bĳ  deze functie een 
belangrĳ ke rol. 

Functie eisen: 
Je bent een ondernemende, verbindende en motiverende persoon. 
Je hebt affi niteit met vrĳ willigerswerk. 
Je hebt goede communicatieve vaardigheden. 
Je bent in staat te adviseren en te motiveren. 
Je bent creatief en oplossingsgericht. 
Je bent aanwezig bĳ  het maandelĳ kse coördinatoren overleg van de ver-
schillende disciplines. 

Vacature Museumwinkel 

Doel van de werkzaamheden: 
Als gastvrouw/gastheer ontvang je de bezoekers in de Museumwinkel;
verkoop je tickets en geef je de bezoekers informatie over het museum en 
de actuele tentoonstelling in zowel het museum als in de Historische Tuin. 
Je bedient de kassa in de winkel. Uiteraard maken we je hier wegwĳ s in. 
Het aantal dagen dat je per maand wilt werken, bepaal je uiteraard zelf. 

Functie eisen: 
Je bent vriendelĳ k en klantgericht. 
Je bent geïnteresseerd in kunst en cultuur. 
Je hebt communicatieve vaardigheden. 
Je bent verantwoordelĳ k en betrouwbaar. 
Je bent bereid om ook in het weekend inzetbaar te zĳ n. 

Vacature Trouw-team 

Doel van de werkzaamheden: 
Ter versterking van ons Trouw-team zoeken wĳ  representatieve vrĳ willigers, 
die enthousiast mee willen werken op onze romantische trouwlocatie. 
Iedere bruiloft is uniek; ieder bruidspaar heeft eigen wensen. Het is dus 
zeer afwisselend werk.  De ceremonie kan plaatsvinden in de monumentale 
Lage Zaal van het kasteel; maar ook bĳ  de 100 jaar oude Honingboom in 
de tuin of in de boomgaard, op één van de grasvelden. Het Trouw-team 
zorgt ervoor dat alles perfect wordt georganiseerd en alles tot in de puntjes 
verloopt.

Functie eisen: 
Je bent gastvrĳ , vriendelĳ k en representatief. 
Je bent bereid om in teamverband de handen uit de mouwen te steken. 
Je bent bereid om ook tĳ dens het weekend te werken. 

Vacature rondleidster/rondleider kasteel

Doel van de werkzaamheden: 
De rondleidster/rondleider is verantwoordelĳ k voor het begeleiden en 
informeren van de museumbezoekers tĳ dens de rondleiding. 
De rondleidingen duren ongeveer 1 uur en worden volgens een rooster 
ingedeeld. De rondleidster/rondleider is gastvrouw/gastheer en de spreek-
buis van het museale verhaal van Kasteel-Museum Sypesteyn. 
De rondleiders krĳ gen een handleiding en worden ingewerkt door een van 
de vrĳ willigers. Als aanvulling op de kennis biedt Sypesteyn in de winter-
maanden bĳ scholing en een excursie aan. 

Functie eisen: 
Je hebt interesse in erfgoed, geschiedenis en cultuur. 
Je bent bereid met een enthousiaste groep samen te werken. 
Je ontvangt en begeleidt bezoekers. 
Je hebt communicatieve vaardigheden en kan een groep goed aanvoelen. 
Je bent flexibel inzetbaar, doordeweeks en/of in de weekenden. 
Je beheerst de Nederlandse taal en misschien Engels of Duits. 

Vacature coördinator rondleidsters/rondleiders 

Doel van de werkzaamheden: 
Als coördinator ben je het aanspreekpunt van je team. 
Het organiseren en inroosteren van extra vrĳ willigers bĳ  activiteiten. 
Bĳ  elke nieuwe expositie een rondleiding verzorgen voor de rondleidsters/
rondleiders en voor een eventuele bĳ scholing zorgen. 
Het begeleiden en ondersteunen van vrĳ willigers speelt bĳ  deze functie een 
belangrĳ ke rol. 

Functie eisen: 
Je bent een ondernemende, verbindende en motiverende persoon. 
Je hebt affi niteit met kunst en cultuur en met vrĳ willigerswerk. 
Je hebt goede communicatieve vaardigheden. 
Je bent in staat te adviseren en te motiveren. 
Je bent creatief en oplossingsgericht. 
Je bent aanwezig bĳ  het maandelĳ kse coördinatoren overleg van de ver-
schillende disciplines. 

Geïnteresseerd?
Aarzel niet!

Neem contact met ons op!

info@sypesteyn.nl of
035-5823208

Wĳ  verwelkomen je graag op
Kasteel-Museum Sypesteyn!
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Armbandjes voor stichting 
Hartekind

Hallo, mijn naam is Julia en 
ik ben een actie gestart voor 
Stichting Hartekind. Op 9 maart 
van dit jaar is onverwachts mijn 
hartsvriendinnetje Lynn overle-
den na een operatie. Zij leed 
aan een aangeboren hartafwij-
king. Met het vele verdriet dat 
er is, en wat ik voel, wilde ik iets 
moois voor haar terug doen. 
Omdat Lynn lid was van Stich-
ting Hartekind ben ik begonnen 
met armbandjes te maken en 
te verkopen om zo geld in te 
zamelen voor deze stichting.
Stichting Hartekind financiert 
noodzakelijke wetenschappe-
lijk onderzoek voor kinderen 

met een hartafwijking. Een 
hartafwijking is de meest voor-
komende aangeboren afwijking 
en de nummer 1 doodsoorzaak 
bij kinderen onder de 15 jaar. 
Iedere 2 dagen overlijdt er 1 
kind aan de gevolgen van een 
hartafwijking.

De armbandjes heten Lynni’s, 
kosten € 5 per stuk (exclusief 
verzendkosten) en zijn te be-
stellen bij Julia via Whats App 
06 – 22 11 46 05. Dit bedrag 
doneer ik geheel aan stich-
ting Hartekind. Helpt u mij ook 
mee?

   

Vanaf 4 mei weer ‘Varen met 
de Beuk’
LOOSDRECHT
Jaarlijks varen de vrijwillige 
schippers van ‘Varen met 
de Beuk’ met ouderen over 
de plassen. Ooit gestart als 
een initiatief voor bewoners 
van de Beukenhof zetten 
de schippers tegenwoordig 
koers op de plassen met 
alle ouderen uit Wijdeme-
ren die zelfstandig er niet 
meer op uit kunnen.

Vanaf mei tot en met septem-
ber vaart de boot bij geschikt 
weer wekelijks op dinsdag en 
donderdag tussen 2 en 4 uur ‘s 
middags over de plassen. De 

boot is geschikt voor rolstoelers 
en biedt plaats aan ouderen en 
hun begeleiders. Aan het varen 
zijn geen kosten verbonden. 
Wel kunt u het project steunen 
met een vrijwillige bijdrage van 
€5,-. Helaas kunt u niet reser-
veren, maar uit ervaring we-
ten we dat we jaarlijks ca. 50 
mensen uit de vijf dorpen een 
geweldige middag kunnen be-
zorgen. Een voorwaarde is dat 
u volledig bent gevaccineerd 
en dit bewijs kunt tonen. U kunt 
zich aanmelden bij
ron@ronvanaalst.nl.

Foto: Hans van Dijck

Online Schaakkampioenschap  
Wijdemeren 2021
Door: Patrick Kreuning

WIJDEMEREN
Zondag 2 mei om 14.00 
uur zaten 8 schakers klaar 
achter de computer om te 
strijden om het online-kam-
pioenschap van de Ge-
meente Wijdemeren. Een 
jeugdspeler tot 12 jaar, drie 
jeugdspelers tot 18 jaar en 
vier volwassenen.

Daar er te weinig belangstel-
ling was om in drie verschillen-
de categorieën te spelen kwam 
iedereen in dezelfde groep te-
recht. Na de nodige spannende 
partijen stond Ruben van der 
Wilt eerste aan het eind van de 
zevende ronde met 7 uit 7. Wel 
met enig geluk, in één partij 
zag zijn tegenstander mat in 1 
over het hoofd, en in een an-
dere partij gaf zijn tegenstan-
der in gewonnen stelling een 
dame weg terwijl hij bezig was 
met de matvoering. De finales 
die daarna gespeeld werden 
gewonnen door Thomas die 
veel op Lichess speelt waar hij 
een rating van 1900 heeft, wat 
erg goed is, maar de weg naar 
een schaakclub nog niet heeft 

weten te vinden. Hij is nu offi-
cieel online schaakkampioen 
van de gemeente Wijdemeren 
2021. Ruben en Thomas vallen 
beiden in de categorie jeugd tot 
18 jaar.

Bij de volwassenen was Alf-
ons de beste, terwijl Frits dat 
als enige speler al bij voorbaat 
was bij de jeugd tot 12 jaar. Zij 
hebben de prijzen inmiddels 
ontvangen, en alle deelnemers 

mogen nog een schaakboek 
uit de schaakbibliotheek uit-
zoeken. Judith was de enige 
vrouwelijke deelneemster, zij 
werd, helaas voor haar, laat-
ste, maar iemand moet de rode 
lantaarn dragen. Hopelijk kun-
nen we het toernooi over een 
jaar weer houden, maar dan in 
één ruimte met borden en stuk-
ken voor ons, het zou wel leuk 
zijn wanneer er dan ook meer 
mensen mee doen.

   

De biggetjes van tante Truus
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Daar zijn ze weer! De bigge-
tjes van tante Truus. Na een 
zwangerschap van 3 maan-
den, 3 weken en 3 dagen werd 
Truus op 1 april weer moeder. 
In vijf uur tijd bracht zij vele 
(tel ze zelf maar) mooie roze 
nakomelingen ter wereld. De 
kleintjes wogen na de geboorte 
zo’n 1,4 kilo en gingen direct 
op zoek naar een van de 14 

tepels. Zelfs voor een 6-jarige 
zeug van 250 kilo valt het niet 
mee om zo’n groot koppel te 
voeden. Daarom kreeg een 
vijftal biggetjes in de keuken 
van familie Kemp de fles. Tot 
een maand of twee drinkt het 
kroost graag bij hun moeder, 
maar vanaf drie weken is het 
dieet uitgebreid met schillen 
en brood. Als puber heb je im-
mers heel wat nodig om 1 kilo 
per dag te groeien. Dat is 7 kilo 
per week! Je heet tenslotte niet 

voor niets ‘Groot-Yorkshire var-
ken’. Maar voordat de kleintjes 
écht groot zijn, mogen ze nog 
heerlijk buiten scharrelen aan 
de Veldhoendreef. Lekker luie-
ren in het gras, af en toe een 
modderbadje en vooral tevre-
den knorren. Kom de krulstaar-
ten op de Kwakel maar vaak 
bewonderen of volg ze op Fa-
cebook 
@BoerderijHetVeldhoen.

Foto: Ruben van der Wilt wint poulefase met 7 uit 7
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Muriël Onkenhout coördineert vrijwilligers songfestival
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF/ROTTER-
DAM
Deze maand is het einde-
lijk zover: na ruim veertig 
jaar is het Eurovisie Song-
festival terug in Nederland. 
Vanuit gaststad Rotterdam 
wordt met man en macht 
gewerkt om de meest com-
plexe tv-productie in de 
Nederlandse geschiedenis 
te realiseren. Muriël On-
kenhout verruilt zelfs tijde-
lijk haar woonplaats Kor-
tenhoef voor de Maasstad 
om – samen met een team 
collega’s – de inzet van 
zeshonderd vrijwilligers te 
coördineren.

Normaal gesproken werkt Mu-
riël Onkenhout als P&O-ad-
viseur bij AVROTROS. Deze 
omroep organiseert in copro-
ductie met de NOS het 65e Eu-
rovision Song Contest (ESC) 
in Rotterdam Ahoy. Muriël is 
voor een aantal maanden in-
gezet in de functie van coördi-
nator volunteersdesk. Daarbij 
is zij aanspreekpersoon voor 
de afdelingshoofden van het 
ESC-projectteam Hilversum. 
Zij inventariseert wat er qua 
inzet nodig is en houdt daarbij 
nauw contact met het vrijwil-
ligersplatform Eventmakers. 
De Kortenhoefse is onder de 
indruk van de drive van de vrij-
willigers. “Ik merk dat onze vrij-

willigers veel passie hebben 
voor het evenement of voor de 
stad Rotterdam. We zijn ook 
blij dat ze er zijn. Zonder deze 
mensen kom je zoveel handen 
tekort. De vrijwilligers worden 
echt gekoesterd.”

Koninklijk bezoek
Donderdag 22 april was er 
zelfs koninklijk bezoek. Wil-
lem-Alexander bezocht Ahoy 
om de voorbereidingen te 
bekijken. “Het was echt een 
verrassing” vertelt Onkenhout. 
Samen met o.a. vier vrijwilli-
gers en Sietse Bakker, de uit-
voerend producent, gaf ze de 
koning uitleg over de activitei-
ten van de vele vrijwilligers. Zo 
zijn er mensen die helpen met 
de opbouw van de verschillen-
de hallen in Ahoy, het backsta-
ge-gedeelte, het perscentrum 
en alle omliggende ruimtes. 
Ook zijn er vrijwilligers nodig 
in het accreditatiecentrum. Zij 
geven i.v.m. de strenge veilig-
heidsmaatregelen toegangs-
passen uit. Tenslotte zijn er als 
gevolg van corona extra func-
ties bijgekomen. Er worden 
nu bijvoorbeeld ook mensen 
ingezet in de teststraat. Muriel: 
“Er gebeurt veel. Op 11 april 
zijn de eerste vrijwilligers ge-
start en vanaf 7 mei is het echt 
druk. De opbouw duurt drie 
weken, de afbouw vier dagen.”

In de herkansing
Vorig jaar was Nederland al 

gastland en begon Muriël in 
december 2019 met de voor-
bereidingen. Toen op 18 maart 
het besluit viel dat de show 
niet doorging zoals gepland, 
stopte dit abrupt. In januari 
van dit jaar mocht Muriel in 
de herkansing. Dit keer is er 
extra rekening gehouden met 
het coronavirus. Zo is er een 
online perscentrum ingericht 
waar journalisten vanuit hun 
thuisland een afspraak kunnen 
maken met een artiest. Verder 
wordt er veel werk verzet om 
de show zo optimaal mogelijk 
te kunnen uitvoeren. “Voor de 
eerste technische repetities 
zijn dans- en zangstudenten 
ingezet” legt Onkenhout uit. 
“Zij studeerden de acts van 

39 landen in en voerden deze 
uit in Ahoy. De filmopnames 
zijn naar de betreffende lan-
den gestuurd die aanpassin-
gen konden aangeven voor 
bijvoorbeeld licht of geluid. Bij 
de repetities met de artiesten 
kan het er nu nog strakker op-
staan” 

Uniek evenement 
Op 18 mei is de liveshow van 
de eerste halve finale, op 20 
mei de tweede en op zater-
dagavond 22 mei barst de 
grote finale los. Muriël: “Maar 
het is niet alleen in Ahoy, je 
merkt dat heel Rotterdam 
bruist en er in de stad een heel 
programma omheen gebeurt. 
Inwoners krijgen bijvoorbeeld 

een pakket om hun huis te ver-
sieren en er zijn verkeerslich-
ten voor voetgangers waarbij 
het groene mannetje niet loopt 
maar danst, onder de klanken 
van ABBA-muziek. Het is een 
uniek evenement en heel bij-
zonder om het op deze manier 
mee te maken. We kijken er 
naar uit dat het allemaal wer-
kelijkheid wordt. Het leukste 
moet nog komen.” 

Zitten jullie straks ook als één 
van de 180 miljoen kijkers voor 
de buis? Al is het ter aanmoe-
diging van Jeangu Macrooy 
die Nederland vertegenwoor-
digt of gewoon om dit grootse 
‘once in a lifetime’ spektakel 
mee te maken. Mis het niet!

   

Deze keer zijn we op het Willie 
Das plein in Nederhorst den 
Berg met de stelling: Jeangu 
Macrooy gaat het net zo goed 
doen als Duncan Laurence op 
het Eurovisie Songfestival.

Door: Karin Wesselink

Ineke Delien (79)
“Eigenlijk denk ik van niet. Het 
spreekt me ook totaal niet aan, 
zijn stem en het liedje van vo-
rig jaar, bedoel ik. Het nieuwe 
lied ken ik niet, dus daar kan 
ik geen zinnig woord over zeg-
gen. Van Duncan was ik niet 
echt een fan, maar ik vond het 
wel een goed liedje. Totaal an-
ders dan wat we ooit hoorden. 

Een van de favoriete Songfes-
tival liedjes blijft voor mij wel 
Waterloo van ABBA. Ik ga de 
uitzending wel kijken, want 
ik wil zien hoe ze het in Ahoy 
doen, met al die techniek. Dat 
vind ik echt geweldig. Maar ik 
ga het niet helemaal uitkijken. 
Dat heb ik nog nooit gedaan, 
want ik vind het veel te lang 
duren.”

Lucia (49) en Evi (10) Fiori
Evi: “Ik denk het wel, want dit 
is een heel vrolijk en gekleurd 
liedje. Ik denk dat we allemaal 
wel een beetje blij willen wor-
den en dat mensen klaar zijn 
met zielige liedjes. Hij zingt ‘Yu 
no man broko mi’, dat bete-

kent ‘Je kunt me niet breken’. 
Misschien gaat het over lief-
desverdriet?’ Ow, ik wist niet 
dat het een verwijzing naar het 
slavernijverleden is.”

Lucia: “Ik vind het wel mooi 
dat Nederland vertegenwoor-
digd wordt met een lied in het 
Sranantongo, een donkere 
meneer die zingt over het sla-

vernijverleden en dat hij nog 
homo is, ook.”
Evi: “De vriendin van mijn 
moeder heeft een Spotify play-
list gemaakt met Ding-a-dong 
erop. Dat vind ik echt het leuk-
ste Songfestivallied! En Arca-
de staat er ook op. Die vond ik 
ook wel echt goed. Maar nu is 
het tijd voor een lekker modern 
blij liedje.”

Foto: Het bezoek van de koning (foto: Nathan Reinds/NPO/NOS/AVROTROS) Foto:

Het woord aan Wijdemeren


