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BLOEMRIJK DORP

Veel animo voor dorpsbudget Ankeveen
Tien initiatieven tijdens digitale avond
Door: Maarten Steinkamp

ANKEVEEN
Bloemrijke oevers, nieuwe
trampoline, meer afvalbakken of een extra AED.
Allemaal ideeën vanuit de
bevolking van Ankeveen
hoe het zogeheten dorpsbudget zou kunnen worden
besteed. In totaal werden
vorige week, tijdens een
Digitale Dorpsavond, tien
initiatieven gepresenteerd
en alvast beoordeeld. Tot 1
juni kan elke inwoner ook
nog schriftelijk stemmen.
In 2020 besloot de gemeenteraad van Wijdemeren een
bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen om ‘kleine inwonersinitiatieven’ te steunen.
Ook dit jaar heeft elke dorpskern een dergelijk budget. De
omvang is afhankelijk van het
aantal inwoners. Voor Ankeveen is dit jaar € 8000 beschikbaar. “Ik ben enorm blij dat we
dit hebben besloten want je
ziet dat het werkt. De inwoners
kunnen zelf bepalen hoe ze het
geld besteden”, vertelt wethouder Rosalie van Rijn (CDA), die
het ‘kernenbeleid’ in haar portefeuille heeft. Als onderdeel
daarvan zijn ook twee coördinatoren aangesteld.
Veel ideeën
Afgaand op de presentaties
tijdens de Digitale Dorpsavond
Ankeveen is haar enthousiasme begrijpelijk. Tijdens een
interactieve uitzending, onder leiding van de energieke
dorpscoördinator Saskia Hille,
werden de initiatieven kort en
bondig gepresenteerd. Zo onderbouwden Eric Paardekoo-

per en Wilco Kemp hun wens
om € 1.250 uit te mogen geven
om 500 meter oevers te beplanten. Wim Reijmerink vertelde gepassioneerd waarom
het een goed idee zou zijn om
€ 900 te spenderen aan nog
eens drie extra afvalbakken.
Een nieuwe trampoline voor
het speeltuintje aan de Stichtse Kade stond ook op de lijst.
Kelly Schouten legde uit dat
een nieuw springtoestel zo’n
€ 1.000 kost. Hans Hazes, die
voorafgaand werd bedankt
voor zijn rol om de avond van
de grond te krijgen, toonde foto’s van de Zwarte Ooievaar.
Dit kunstwerk, geïnspireerd op
het wapenschild van het dorp,
moet € 2.250 kosten. Ankeveen heeft maar twee openbare AED’s hangen en dat was
volgens Rianne Kemphorst te
weinig, zeker omdat het toestel
in café het Wapen niet altijd
bereikbaar is. Inclusief toebehoren en ophangkast voor een
derde exemplaar: € 2.500.
Ankevenertjes
Over het beoogde zitbankje
tegenover de ijsbaan aan het
Stichtse End hoefde in elk geval
niet gestemd te worden. Saskia vertelde dat een ongebruikt
exemplaar elders, kan worden
opgeknapt en geplaatst. De
deelnemers aan het technisch
perfecte digitale evenement
zagen ook nog Tiny Beemsterboer vertellen over een mogelijke Open Tuinendag (€ 500),
het idee van een welkomstpakket voor nieuwe inwoners (€
550) en het transformeren van
de zogeheten Amsterdammertjes naar Ankevenertjes. De
schilderbeurt voor deze paaltjes zou € 500 moeten kosten.

Foto: Nr. 1 bloemrijke oevers

Het duurste initiatief kwam van
Mandy Detering. Het idee om
de vorig jaar geïntroduceerde
hangende bloembakken ook
op de Herenweg en Cannenburgerweg te plaatsen, vergt
zo’n € 3.000. Vooral de huur
en gebruik van de watertank (€
1.250) drukt daarbij behoorlijk
op de begroting.
Nr.1 Bloemrijke oevers
Alle initiatieven bij elkaar kwamen op € 12.800 . “Ik durf te
zeggen dat bijna alles door kan
gaan, we moeten alleen bepa-

len in welke volgorde”, stelde
Saskia vlak voor de stemronde.
Die uitspraak zorgde even voor
verwarring. Toch geen begrotingstekort? Gezien de penibele financiële positie van de
gemeentelijke kas zou dat niet
bepaald wenselijk zijn. Maar al
snel volgde de uitleg: ”doordat
het project bloembak sowieso
pas voor 2022 is en we op een
aantal andere vlakken kunnen
helpen met materiaal, moet het
lukken alles binnen budget te
realiseren.” Vervolgens lieten
drie stemronden zien waar de

voorkeuren van de deelnemers
lagen:1. Bloemrijke oevers,
2. Trampoline en 3. AED. Dat
laatste initiatief kreeg nog een
extra stimulans: aan het eind
van de uitzending doneerden
deelnemers Jeroen en Malou Bootsma een extra AED.
Een mooi slot van een mooie
avond. Saskia: “Het was echt
super. Alle inwoners kunnen
nog tot 1 juni stemmen via het
formulier dat ze thuis hebben
ontvangen. De uitslag maken
we dan bekend in Weekblad
Wijdemeren”.
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BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS
Alarmnummer

1-1-2

Huisartsen

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

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

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

Oogarts

C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19

035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren
Verloskunde Praktijk kortenhoef

06 - 454 06 022
06 - 238 08 670

Tandartsen

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

Apotheek

’s-Gravelandse Apotheek
Apotheek Nederhorst
Spoed Apotheek

Dierenarts

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

WEE

035 - 656 18 66

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

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

NIEUWS VOOR AN

RK WIJDEMEREN
St. Martinus
Zo. 30 mei: 9.30 uur:
J. Dresmé.
 OLV Hemelvaart
Do. 27 mei: 10.30 uur:
Stil gebed, kaarsje opsteken.
Zo. 30 mei: 9.30 uur:
R. Simileer.
(Aanmelden: op ma. en do.
ochtend 8.30-11.30 via tel.
0294 - 251315)
 H. Antonius
Zo. 29 mei: 19.00 uur:
J. Dresmé.
(Aanmelden: op di. en do.
ochtend 9.00-12.00 via tel.
035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het
parochiesecretariaat.


Kinderopvang

KMN Kind & Co Klimboom
planning 030 - 600 47 50
Klimboom vestiging Kortenhoef
035 - 303 09 65
Thuizbij Kinderopvang Kortenhoef
035 - 656 97 85
Stichting Kinderopvang ‘s-Graveland
035 - 656 97 85
In de Heksenketel
035 - 533 89 82
Kinderopvang Kidswereld Nederhorst den Berg
0294 - 41 92 60
Kinderopvang Stichting Eigen&Wijzer
035 - 582 60 35
Kinderopvang Thuizbij (lokatie Jozefschool)
06 - 105 66 343
Kinderopvang Thuizbij (locatie Cultureel Centrum)
06 - 338 90 949
Gastouderbureau Gooi en Eemland
035 - 628 13 81
Alberdingk Thijm Kinderopvang (lokatie Lokinschool)
06 - 156 52 692

Scholen

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

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

Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?
Maak geheel vrijblijvend een afspraak met ons
voor een voorbespreking of informatiegesprek.
Bereken online uw uitvaartkosten op onze
website met de uitvaartcalculator.
Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

PKN GEMEENTEN


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

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.





Willibrordkerk
Zo. 30 mei: 10.00 uur:
Ds. Rineke van Ginkel.
Online kerkdienst.
Meer informatie in de
agenda op de website
www.kerkopdeberg.nl

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

Hervormde gemeente
‘s-Graveland
Zo. 30 mei: 10.00 uur:
Ds. M.J. Ouwerkerk.

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

Hervormde gemeente
Kortenhoef
Zo. 30 mei: 9.30 uur:
Ds. W.M. Schinkelshoek.
Vooraf melden verplicht, via:

(Vis op bestelling bij Gaby Fish 035-6948197)

06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496

Versa Welzijn,
gewoon goed bereikbaar
Administratie / financiën
Selina Duikersloot: 06 506 846 72, di, do en vr
Maatschappelijk werk / Psychosociale hulp
Dineke Folkers: 06 524 601 77, ma, di, do en vr
Sociaal werk / Maatjescontacten - initiatieven en een praatje
Iris Klarenbeek: 06 516 412 59, iklarenbeek@versawelzijn.nl,
t/m do we er wel
Samenma
komen
AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
ANWBANWB
AutoMaatje:
voor wie minder mobiel is
• Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto
Samen komen we
er
wel!
Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
• Tegen een kleine onkostenvergoeding
Tel centrale: 035
694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u
Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

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

035 - 656 00 66
0294 - 25 29 28
06 - 112 387 77

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

WEEKBLADWIJDEMEREN

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,
In samenwerking met
lezer,
hemANKEVEEN
helpt. Stuur
hem op |pad.
Hij doet
er hier verslag
van.| Mail
hem: ben.groenendijk@icloud.com
| ‘S-GRAVELAND
| NEDERHORST
NIEUWS
VOOR
KORTENHOEF
DEN BERG
DE NIEUWSSTER

Tiny Beemsterboer, Chef
Gezelligheidszaken in Ankeveen
Ruim dertig jaar geleden, het
was in het Wapen van Ankeveen, besloot de geboren
Ankeveense Tiny Beemsterboer-Koster, samen met enkele dorpsgenoten dat het dorp
gezelliger moest worden. En
volgens de wetten van Tiny
wordt het niet vanzelf gezelliger. Daar moet je wat aan
doen. Dus richtte ze met twee
andere vrouwen de Ankeveense Sociëteit op, met de simpele doelstelling: elkaar ontmoeten. Praktisch gesproken: elke
maand, negen keer per jaar,
een bijeenkomst: een avondje

uit eten, een feestavond, een
lezing en dergelijke. De sociëteit vierde onlangs haar 31e
verjaardag. In die periode zat
Tiny ook verder niet stil.
Mobiel podium
Zo moest er op een zeker moment in Ankeveen een nieuwe muziektent komen. Tiny
‘toetert een beetje mee’ in de
fanfare, haar man Henk ‘speelt
echt’. De traditionele muziektent liet het leven, maar er
kwam gelukkig een gemeentelijk budget voor een alternatief.
‘Samen met een vriendin heb
ik toen actie gevoerd voor een
nieuwe muziektent vlakbij de
ijsbaan, maar vergeefs. En zo
hebben we wel meer plannen

bedacht. Uiteindelijk kwam er
schot in toen de laatste winkel
– een kruidenier – uit Ankeveen verdween. Een duidelijke verliespost op het gebied
van onderlinge contacten.
Toen heb ik voorgesteld een
markt op te zetten. Dat gaat
niet zomaar, maar we kregen
de steun van het toenmalige
gemeentebestuur, dat ons er
ook aan herinnerde dat er nog
altijd budget klaar lag voor de
muziektent. We zijn toen met
een groepje naar Duitsland
gegaan om een mobiele muziektent te bekijken. Die zag er
prachtig uit. De tent ligt nu opgeslagen in een container op
de parkeerplaats waar ook de
markt is. Helaas is het mobiele

podium al zes jaar niet meer
gebruikt. Het is zwaar materiaal en ’t is niet zo gemakkelijk om er vrijwilligers voor te
krijgen. Vrijwilligers staan hier
overigens in het algemeen wel
klaar als het om klussen gaat.
Voor het meedraaien in een
bestuur zijn ze veel moeilijker
te vinden. Daar maak ik me
soms wel zorgen over.’
Boegbeeld markt
Officieel is Tiny secretaris van
de Bruisend Ankeveen, de
stichting die de zaterdagmarkt
organiseert, maar in de praktijk is zij vooral het boegbeeld
van de markt, die vanaf 2005
bestaat. ‘Het is een groot succes, we hoefden niet lang te
zoeken naar ondernemers die
interesse hadden. De markt is
iedere zaterdagochtend van
08.00 tot 12.30 uur. Afgezien
van de verkopers is de markt
volledig het werk van vrijwilligers, tot de marktmeester aan
toe. Zelf ben ik ook elke zaterdagochtend op de markt, ook
in deze coronatijd. Ik neem
koffie mee voor de ondernemers en zorg ervoor dat ik
voeling houd met de mensen
die er werken, kopen of voor
de gezelligheid op een bankje
zitten. Hopelijk gaat binnenkort het nieuwe koffiehuis op
de markt open. Want dan krijgt
de markt ook weer een terrasfunctie.’
Verzamelen
Tiny hoopt dat met het groeiende aantal ‘nieuwe Ankeveners’ de betrokkenheid bij
de dorpsgemeenschap groot
zal blijven. Ze heeft zich ook

daarom op haar nieuwste klus
gestort: het ontsluiten van en
vertellen over het Ankeveense verleden. ‘Al eerder was ik
betrokken bij het Ankeveense
smoelenboek, wat een prachtig boek is geworden met
alleen maar foto’s van Ankeveense inwoners. Ik heb toen
al die foto’s gescand. Best een
klus. Hierdoor had ik ook veel
contact met Jan Veenman, de
Ankeveense dorpshistoricus.
Hij maakte zich zorgen over
het behoud van zijn archief. Ik
heb in overleg met hem een
groot deel daarvan gedigitaliseerd. Dat was maar goed
ook, want hij overleed plotseling in 2014. Zelf was ik ook
al een verzamelaar. Intussen
heb ik alle Ankeveense straten
met hun geschiedenis aardig
in beeld en hoop ik, met gebruikmaking van al dit materiaal, presentaties te kunnen
gaan doen.’
Altijd een feestje
Tiny is bijna 77 jaar en wil met
haar man Henk nog wel de nodige tijd blijven wonen in hun
vertrouwde huis dat uitkijkt op
de Stichtse Kade. Hun jongste
zoon werd onlangs vijftig. Hij
is zwaar verstandelijk gehandicapt. Tiny en Henk maakten
er op zijn woonplek iets moois
van. Met een levensgrote
Abraham. Plantjes voor het
personeel. En taart. Een dag
later, thuis, dezelfde Abraham
en een grote opblaastaart voor
het huis. Tiny: ‘Ja, ik probeer
van alles een feestje te maken’.

VVD tegen Noodfonds
Ingezonden brief
De VVD is vóór het aanstellen van een 2e ondernemersmanager in verband met de
coronacrisis,
maar
tégen
het instellen van een corona
Noodfonds voor ondernemers.
De gemeente doet er van alles
aan om ondernemers te ondersteunen. De ondernemersmanager staat ondernemers
met raad en daad bij. Daarnaast heeft de gemeente voor
2021 de WOZ-waarde van

bedrijfspanden verlaagd met
5% waardoor de OZB-aanslag
lager werd. En op 17 mei heeft
de gemeenteraad inclusief de
VVD-fractie ingestemd met
een Coronaherstelplan van
€ 55.000. Daarnaast scheldt
de gemeente de huurlasten
over 2020 kwijt van horecaondernemers die van de gemeente vastgoed en/of terrassen huren tot een bedrag van
€ 26.000. De motie hield in dat
€ 100.000 uit de algemene re-

serve aangewend gaat wordt
voor een extra ondernemersmanager en voor het opzetten van een Herstelfonds, dus
niet voor de leningen zelf. De
inschatting was dat minder
dan 1% van de ca. 3650 ondernemers in Wijdemeren van
het fonds gebruik zou maken.
Dat betekent dat een dergelijk
fonds veel geld zou kosten en
heel weinig ondernemers zou
helpen.

AANLEVERING KOPIJ EN ADVERTENTIES:

vrijdag voor 12.00 uur

Natuurlijk vindt de VVD het
heel belangrijk dat de gemeente de ondernemers ondersteunt. Aan de andere kant
kunnen wij er niet omheen dat
de spaarpot van Wijdemeren
nagenoeg leeg is en het daarom onverantwoord is om een
fonds in te stellen waar 99%
van de Wijdemeerse ondernemers geen gebruik van zou
maken. Naast de hierboven
genoemde kosten heeft de
gemeente nog veel meer extra
kosten door de coronacrisis
waar geen compensatie van
de Rijksoverheid voor zal komen. Met dit noodfonds er bovenop zijn wij bang dat – wil-

len wij de begroting voor 2022
en de daarop volgende jaren
sluitend krijgen – lokale belastingen als OZB- en toeristenbelasting- verhoogd moeten
worden en misschien zelfs
nieuwe ingevoerd. Daarom
vindt de VVD-fractie het onverantwoord om de instelling van
dit noodfonds te ondersteunen
en hierdoor de lastendruk voor
alle inwoners en ondernemers
te verhogen.
Sieta Vermeulen, VVD- fractie
Wijdemeren
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Willibrordkerk weer open
Na een half jaar sluiting voor
kerkgangers vanwege de coronamaatregelen van de overheid, opent de Willibrordkerk
op de berg vanaf zondag 30
mei haar deuren weer voor
maximaal 30 aanwezigen.
Nu de overheid versoepelingen heeft afgekondigd voor
diverse publieke plaatsen, en
ook het advies van de landelijke Protestantse kerk daarmee

• Airconditioning
• Warmtepompen
Nederhorst den Berg
Nederhorst
•
Warmtepompen
• Airconditioning
0294
254 334 den Berg
• Warm (tap) water installaties 0294 254 334
• Warm(tap)water installaties
info@thermgroep.nl
• CV/klimaattechniek
info@thermgroep.nl
• Duurzame
installaties
www.thermgroep.nl
• Service en onderhoud
www.thermgroep.nl

&

Startdatum:
14 juni 2021

BERGSE
UitlaatHuisdierservice

06 - 51 391 983
info@bergseuitlaatenhuisdierservice.nl

www.bergseuitlaatenhuisdierservice.nl

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

in lijn weer ruimte biedt voor
kerkgangers, zijn op zondagmorgen weer maximaal 30 bezoekers welkom om de dienst
van 10:00 uur mee te vieren.
U bent van harte welkom! Wel
blijft het, evenals eerder dit
jaar, noodzakelijk om u van tevoren, voor vrijdagavond 19:00
uur, aan te melden via scriba@
kerkopdeberg.nl of via telefoonnummer 0294- 252654. In

WEE

de kerk gelden nog altijd de gebruikelijke regels; 1,5 m meter
VOOR AN
afstand houden en eenNIEUWS
mondkapje dragen bij binnenkomst
en vertrek. Bij aankomst bij
de kerk zal u door een medewerker gevraagd worden naar
uw aanmelding en zal u een
zitplaats aangewezen worden.
We zijn blij dat hiermee de omstandigheden weer enigszins
normaal lijken te worden.

Nieuwe Democratie Wijdemeren is er echt
voor iedereen
Ingezonden brief
De niet-onderbouwde noodzaak voor woningbouw is
steeds
onderstreept
door
DorpsBelangens
wethouder
De Kloet. Er zouden 1000
woningzoekenden zijn in Wijdemeren. Het tegendeel is
bewezen uit rapporten van
o.a. de MRA. Zie mijn eerdere opiniestukken over deze ‘
woningnood’. Ook ambtenaren ontkennen ( tot nog toe)
mijn harde conclusies niet: het
gaat om een onbekend aantal
dak- en thuislozen en ZZP- ers
met aflossingsproblemen. Plus
maar 98 woningzoekenden sociale huur, plus 104 50+’ers, die
misschien wel willen verkassen
naar iets kleiners. Die pakweg
200 woningzoekenden brengt
Nieuwe Democratie bij elkaar
in het Burgerinitiatief Wij Willen
Wonen Wijdemeren. 86 meld-

den zich, waar blijft de rest?
Contactformulier even invullen
svp op www.nieuwedemocratiewijdemeren.nl. DorpsBelangen noemt een plan van 75
inwoners voor een betere invulling van de Polder Kortenhoef,
luchtfietserij zonder de recente
bijgestelde plannen überhaupt
te kennen, want ze zijn nog
niet openbaar ! Dit toont aan,
dat men in tegenstelling tot hun
ingezonden brief van vorige
week er niét is voor iedereen
en ogenschijnlijk het partij(=wethouders) belang voorrang geeft. Dan de wederom
steeds maar herhaalde onjuistheid dat de provincie onze dorpen op slot heeft gezet: ook dit
is een verkeerde voorstelling
van zaken. In maart/april 2019
ontbrak Wijdemeren compleet
toen projecten als Zuidsingel,

Nederhorst den Berg Noord
en ter Sype hadden kunnen
worden opgenomen als uitzondering op de Bijzonder Provinciaal Landschap regel. Dankzij
de Regio Gooi en Vechtstreek
in haar uppie kwam de vuilbelt Groenewoud er wél in te
staan. Ik ontdekte dit namens
Nieuwe Democratie Wijdemeren via een WOB-procedure
die verborgen bewijsstukken
bij Noord-Holland boven water
tilde. Wijdemeren zette zichzelf
dus op slot! Onder verantwoordelijkheid van dezelfde wethouder van DorpsBelangen.
Mensen, laat je niet foppen
door dit ‘politieke’ spelletje van
de voorzitter van deze lokale
partij, die glashard beweert er
voor iedereen te zijn.
W. van Oudheusden

Voor iedereen, maar niet voor ons?
Ingezonden brief
‘DorpsBelangen is er voor iedereen’ lazen we blij verrast
vorige week in dit blad. Een
veelbelovende titel die we
graag met beide handen willen
aanpakken. Wij hebben die ervaring tot op heden helaas nog
niet. Wij, omwonenden van ’t
Laantje in Loosdrecht, hebben
diverse malen via inspreken
en andere kanalen onze mening kenbaar gemaakt over de
plannen voor ‘t Laantje. Ondertussen gaat de besluitmachine
door. Onze bezwaren zijn nu
officieel ingestuurd dus we willen graag dat DB ook onze belangen hoort, en meeweegt alvorens een giga flat van 100m
lang en 15m hoog pal voor
onze woningen wordt neerge-

zet waar voorheen slechts 2
villa’s stonden. We zijn geen
nee-roepers en blèrders zoals
de heer Van den Brink inwoners labelt. We willen gewoon
gehoord en vertegenwoordigd
worden. En niet zoals uw wethouder De Kloet ons duidt in
zijn gedicht bij de Participatienota. Toen kregen de inwoners
het label dilettant en querulant,
waar de wethouder tot op heden nog steeds geen excuus
voor heeft gemaakt. Dat DB
de discussie gedegen zou
aangaan, is dus volstrekt onjuist. De heer Van den Brink is
kennelijk verbaasd dat de 1000
woningzoekenden zich stil
houden in de discussie. Welnu:
die zijn er bij lange na niet. Die

mantra van 1000 woningzoekenden wordt te pas en te onpas uit de kast gehaald, maar
er is nooit enig bewijs voor
geleverd. We hopen dat DB de
geschreven woorden van de
heer Van den Brink waarmaakt
met daden. Bouwen is goed
maar het moet wel in proportie
zijn, i.p.v. doordrukken zoals
het tot nu toe gaat. We overwegen dit moment gesprekken
met alle fracties, opdat er een
gedegen discussie aangegaan
kan worden – binnenkort wellicht meer.
Namens veel omwonenden van
‘t Laantje: Henk van Aerle en
René Hertoge
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Aan de leden van gemeenteraad Wijdemeren
Ingezonden brief

WEEKBLADWIJDEMEREN
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In samenwerking met

nieuwbouwplannen in onze
gemeente zou je bijna vergeten dat er ook nog zoiets als het
project vaarverbinding ‘s-Gravelandsevaart bestaat. Vooral
de inwoners van ‘s-Graveland
aan de vaartzijde zullen – als
dit project doorgaat – te maken krijgen met extra overlast
bovenop de verkeersoverlast
die er nu al is. Om over mogelijke schade aan hun woningen maar te zwijgen. Op
14 oktober 2019 stelde ik per
brief een aantal vragen over
dit project aan wethouder De
Kloet. Ik kreeg geen antwoord.
Na stevig aandringen was de
wethouder bereid tot een ge-

te willen voorbereiden wilde hij
dat vrijblijvend houden. Maar
over de moedwillige aantasting van de leefbaarheid ga ik
niet vrijblíjvend praten. Vervolgens hoorde ik niets. Daarom
stuurde ik u op 16 maart 2020
allen persoonlijk een brief met
het verzoek de wethouder
opdracht te geven mijn brief
te beantwoorden èn met de
vraag of er bij u geen alarmbel
is gaan rinkelen toen u zag dat
dit project werd opgenomen
als deelplan in het Gebiedsakkoord. lk veronderstelde dat
de gedachte dat de gemeente
dit haar inwoners van de vaartwegen in ‘s-Graveland niet

kan aandoen zich aan u moet
hebben opgedrongen. Van
geen van u allen heb ik tot nu
toe antwoord op mijn brief ontvangen! Ook niet na mijn rappel van 29 september 2020.
Moet ik echt aannemen dat
al onze volksvertegenwoordigers er bewust op uit zijn het
leven van een deel van de inwoners onmogelijk te maken?
Het wordt tijd dat u tot bezinning komt, mijn vragen beantwoordt en dit plan van tafel
haalt. Anders zou ik niet weten
waarom ik bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen nog
zou gaan stemmen.
E.J. Dijkman, ‘s-Graveland

Woonakkoord Gooi en Vechtstreek
Ingezonden brief
Deze maand hebben de instanties in onze regio een
gezamenlijk woonakkoord afgesloten. Vanaf nu tot 2040
komen er 11.500 woning bij,
waarvan 2.875 sociale huur,
1.500 in het middenhuursegment. In de regionale Huisvestingsverordening van Gooi
en Vechtstreek staan er anno
2019 ca. 35.000 ingeschreven
woningzoekenden voor de per
jaar ca 1.500 vrijkomende woningen. Volgens het RIGO rapport van 19-5-2020 bleek er in
de plancapaciteit voor Gooi
en Vechtstreek in 2020 ineens
18.730 woningen te worden
opgeleverd, hetgeen in 2019
nog 9.720 was. Blijkbaar zijn
er in het nieuwe woonakkoord
ineens duizenden woningen

minder ( nodig?) opgenomen.
Het woonakkoord maakt ook
een verwijzing naar het bevolkingsprognoseonderzoek NH
2019 – 2040. Wat opvalt is dat
er binnen de regio G&V per
2019 ca. 42.500 jongeren tot
15 jaar zijn en dat dit aantal oploopt tot 46.200 in 2040 ( plus
9%). In de komende 20 jaar
zullen deze jongeren dus ook
in aanmerking willen komen
voor zelfstandige woonruimte.
Tot 2040 komen er ook nog ca.
22.100 ouderen boven de 65
jaar bij (plus 40%). En krimpt
het aantal tussen 15 en 65 jaar
met 5.600 inwoners ( min 4%
). Er worden in het woonakkoord ook nog concreet twee
projecten in Wijdemeren omschreven op pag. 26, zijnde:

Groenewoud in Kortenhoef
met 70 woningen en Ter Sype
ook met 70 woningen. Op
pag. 5 wordt verwezen naar
de woonruimteverdeling plancapaciteit. Voor Wijdemeren
worden hier in totaal 1.727
nieuwbouwwoningen vermeld,
waarvan 1.057 grondgebonden en 670 appartementen.
Vastgesteld in bestemmingsplan 100, in voorbereiding 954
en 636 potentieel en 37 onbekend. Waar precies en hoe op
welke locaties wordt wellicht
nog een behoorlijk puzzel en
gesteggel. Het klinkt prachtig
en leest lekker, maar volgens
mij lost het de woningnood in
onze gemeente en regio niet
op.
Ton Koster

MinderHinder.nu is er voor iedereen
Ingezonden brief
De ingezonden brief van Wiet
van den Brink, voorzitter van
DorpsBelangen, vraagt alleen
al door de toonzetting om een
reactie. De brief opent met
de stelling dat woningbouw
noodzakelijk is omdat er 1.000
woningzoekenden zijn in de
gemeente Wijdemeren. Niet
alleen MinderHinder.nu, maar
ook anderen hebben de wethouder gevraagd om rapporten of onderzoeken waar dat
uit zou blijken. Helaas hebben
we deze nooit mogen ontvan-

gen.Vervolgens laat de heer
Van den Brink een aantal kwalificaties los op tegenstanders
van de bouwplannen Zuidsingel fase 8. Nee-roepers zijn
het, schreeuwers, ontevredenen en met een volwassen
manier van informatieverstrekking kunnen ze niet omgaan.
Daarmee zet de heer Van den
Brink een groot aantal bezorgde inwoners van Kortenhoef
en ’s-Graveland op een weinig respectvolle manier weg.
En laat duidelijk zijn dat Min-

derHinder.nu en veel anderen
helemaal niet tegen alle woningbouw zijn. Maar wel tegen
grootschalige woningbouw op
een plek die daarvoor, mede
door de slechte bereikbaarheid, niet geschikt is of geschikt te maken is. Daarnaast
herhaalt Van den Brink het argument dat de provincie door
de POV onze gemeente klem
heeft gezet. Dat klopt niet. De
gemeente heeft onvoldoende
actief geparticipeerd in het
voortraject van de POV en

heeft zichzelf daarmee tekortgedaan. Tenslotte vindt Van
den Brink dat degenen die
niet voor Zuidsingel fase 8 zijn
‘blèren’. Graag nodigen wij de
heer Van den Brink een keer
uit voor een gedegen discussie, zoals DorpsBelangen die
graag aangaat. Dan kan hij
zelf ervaren dat er met tegenstanders van Zuidsingel fase 8
een redelijk gesprek gevoerd
kan worden, waarin op basis
van feiten argumenten uitgewisseld kunnen worden. En

dan zal hem blijken dat ook
buiten DorpsBelangen men in
staat is scherp mee te denken
en de belangen van iedereen
mee te wegen. Wellicht heeft
de heer Van den Brink daar
nog iets aan!
Stichting MinderHinder.nu,
Nico van Zanten, voorzitter
(info@minderhinder.nu)
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NIEUW!
Vegan
Appeltaartje
€ 7,95
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

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

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

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.

Drenth
V E R H U I Z I N G E N
 0294 - 25 12 00
 info@drenthverhuizingen.nl

De politieke idealen van
Ratha Alphonse

WEE

NIEUWS VOOR AN

Door: Herman Stuijver

WIJDEMEREN
De 21- jarige Ratha Alphonse werd tijdens de
laatste gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd als
commissielid voor D66.
Ratha’s missie: “Al jaren
proberen we in Nederland
meer jongeren te betrekken bij de politiek. Dat gaat
nogal stug, maar ik geloof
erin dat iemand zoals ik ten
minste op lokaal niveau
een kleine verandering kan
brengen.”
Zijn ouders vluchten zo’n 25
jaar geleden, samen met z’n
oudere zus, uit Sri Lanka.
Hij woont al z’n hele leven in
Nieuw- Loosdrecht. “Ik ben
maar één keer in Sri Lanka
geweest in 2002, dus ik weet
er eerlijk gezegd vrijwel niks
meer van.” Momenteel studeert de jonge democraat ICT
in Utrecht. Daarnaast speelt
hij al 9 jaar cricket. Tot op het
niveau van jeugdcricket international. Sinds 2016 speelt
hij bij Kampong Cricket Club
in Utrecht. In de hoofdklasse,
één divisie onder het hoogste
niveau. “Een onwijs fijne club
met een warm familiegevoel.
Helaas niet een hele bekende
sport in Nederland, maar het is
onwijs leuk om te doen als je
het spelletje doorhebt.”
Stabiele partij
Volgens Ratha is politiek de
meest directe manier om je
stem te laten horen voor de
bevolking. Hij vervolgt: “D66
heeft in het verleden en heden
laten zien hun stem te laten
horen voor vrouw en man, jong
en oud. Dat is precies waar ik
ook voor sta, niet alleen voor
jongeren, zeker ook voor de
ouderen. Het nieuwe vrouwelijke leiderschap van Sigrid
Kaag is dit jaar dan ook terecht

beloond door de Nederlandse
kiezer. Het is een stabiele partij die denkt aan iedere burger
van ons land.”
Idealen
Ratha heeft een top-drie van
zijn idealen. Primair is het
betrekken van de inwoners in
Wijdemeren bij de lokale politiek en actiever op de hoogte
stellen wat er precies op de
agenda staat, op korte en lange termijn. “Ik heb vaak het
gevoel dat de inwoners geen
idee hebben over welke zaken er wordt gedebatteerd en
welke mensen er achter de
schermen belangrijk werk verrichten.“ Verder hecht hij grote
waarde aan goede scholing.
Zijn eigen basisopleiding op de
Rehobothschool (nu IKC-Wereldwijs) heeft hij ervaren als
een enorm prettige tijd met
een gestructureerde scholing.

Hij staat uiteraard achter de
D66- idealen om te investeren
in het onderwijs. “Digitalisering
is geweldig en het zal zeker de
manier van leven en communiceren blijven veranderen in
de toekomst, maar we moeten niet vergeten om af en toe
een boek erbij te pakken.” Tot
slot wijst de 21-jarige op ‘leefbaarheid en wonen’. “Ik heb
Wijdemeren altijd ervaren als
een fijne en veilige gemeente.
Helaas spreek ik af en toe ook
ouderen die zich niet zo veilig
voelen, om even in de avond
hun hond uit te laten bijvoorbeeld. Ik vind het belangrijk
dat we in Wijdemeren vrij kunnen leven en dat ieder zijn of
haar ding doet zonder een ander lastig te vallen.” U kunt in
contact komen met Ratha Alphonse op: ratha.alphonse@
gmail.com

GooiTV
• Particuliere verhuizingen
• Senioren verhuizingen
• Internationale verhuizingen
• Opslag faciliteiten

WWW.DRENTHVERHUIZINGEN.NL

REGIO
De programmering van
woensdag 26 mei:
In het politiek-maatschappelijke discussieprogramma
In Derde Termijn praat Ruud
Bochardt
met
wethouder

Rosalie van Rijn en dorpcoördinator Bas Immerzeel over
het dorpenbeleid in Wijdemeren. Het project is bedoeld om
burgers meer te betrekken bij
het beleid en om initiatieven
van bewoners te stimuleren.

Is dat tot dusver gelukt? In TV
Magazine is er onder andere
aandacht voor het vaccineren,
de Zonnebloem en andere interessante gebeurtenissen in
deze regio. Zie: www.gooitv.nl

Wijdemeren
informeren
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Behandeling eikenprocessierups van start

Volg ons ook op:

Wegwijs in Wijdemeren

#mooiWijdemeren
@miranda_mpe

Officiële
bekendmakingen

Heeft u hem al gezien? Bij deze krant zit een
gemeentelijke wegwijzer voor (gratis) hulp en
ondersteuning. Van geld en gezin tot sociaal en
sportief. Handig om te bewaren!

/GemeenteWijdemeren

@gemwijdemeren

/gemeentewijdemeren

www.wijdemeren.nl

Kort
>

Inloopspreekuur Gebiedsakkoord

Heeft u vragen over één van de 25 projecten die
worden voorbereid of uitgevoerd in het kader
van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtpassen?
Loop dan op een willekeurige woensdagmiddag
tussen 15.00 en 17.00 uur even binnen bij het
Informatiepunt van de gemeente Wijdemeren
in de Porseleinhaven. Wij zorgen dat er elke
woensdagmiddag twee programmamedewerkers
aanwezig zijn om uw vragen te beantwoorden
of te zorgen dat uw suggesties snel bij de juiste
persoon terecht komen. U bent van harte welkom aan de Boegspriet 19. www.vechtplassen.nl
>

Denk mee over toekomstig gemeentehuis
De gemeente onderzoekt momenteel twee locaties voor de eventuele
bouw van een nieuw gemeentehuis.
Het gaat om de huidige locatie
van het gemeentehuis, Rading 1 in
Loosdrecht, en het terrein achter
de gemeentewerf aan de Kwakel in
Kortenhoef. Denk mee over de locaties en deel uw wensen en ideeën
voor een toekomstig gemeentehuis.

Wat vindt u belangrijk?

Het huidige gemeentehuis is verouderd
en groot onderhoud is noodzakelijk. Ook
moet het gemeentehuis in de toekomst een
energielabel A hebben. Hiervoor zijn forse

Het gemeentehuis is er natuurlijk in de
eerste plaats voor u als inwoner. We horen
daarom graag wat u belangrijk vindt voor
een toekomstig gemeentehuis. Welke locatie
heeft uw voorkeur? Wat vindt u van belang

investeringen nodig. Daarnaast is er een
grote behoefte aan woningbouwlocaties. De
gemeenteraad heeft de wens uitgesproken
dat een nieuw gemeentehuis gecombineerd
wordt met woningbouw en dat er ook
woningen gebouwd worden op de locatie
die uiteindelijk niet gekozen wordt als de
toekomstige locatie voor het gemeentehuis.

voor de dienstverlening en hoe kunnen we
er een aansprekende en herkenbare plek van
maken? Doe mee met de peiling en laat het
aan ons weten. De peiling staat open van
dinsdag 25 mei tot en met zondag 20 juni en
is te vinden op
www.wijdemeren.nl/toekomstgemeentehuis.

Bewonersavond
Directe omwonenden, bedrijven en
organisaties van de twee locaties ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een
bewonersavond om de stand van zaken te
bespreken en te inventariseren welke kansen,
mogelijkheden en zorgen zij zien.

>

Aan de randen van de Porseleinhaven
van Loosdrecht ziet u sinds 12 mei een
nieuw verkeersbord. Dit bord vertelt
bezoekers dat het nuttigen en in bezit
hebben van geopende blikjes of flessen
alcohol in het openbare gebied daar
niet mag. Het is een van de maatregelen om overlast te voorkomen.

De Porseleinhaven is in trek. Inwoners en
recreanten hebben het gebied ontdekt.
Regelmatig is het er gezellig druk. Helaas
is er ook sprake van overlast door groepen
luidruchtige jongeren. Overmatig alcoholgebruik speelt daarbij een rol. De jongeren laten
veel rommel achter, plegen vernielingen en
veroorzaken opstootjes. Met het alcoholverbod willen we dit voorkomen.

Informatieavond aardgasvrije
toekomst

De overgang naar een alternatief voor aardgas
roept veel vragen op. Maar wist u dat u nu al
energiebesparende en energieopwekkende maatregelen kunt nemen die sowieso nuttig zijn, welk
alternatief voor aardgas er ook komt. Bovendien
leveren deze maatregelen vaak meer comfort
op en bespaart u er geld mee. Op woensdag
26 mei van 19.30 tot 21.00 uur vertellen we u
meer over deze zogenaamde no regret maatregelen tijdens de digitale informatieavond
over een aardgasvrije toekomst. Aanmelden:
www.wijdemeren.nl/aardgasvrij.
>

Alcoholverbod Porseleinhaven

Rectificatie varen over de plassen

Per abuis zijn er in het artikel ‘Varen over de plassen met ouderen’ in de editie van 12 mei fouten
geslopen: per jaar kunnen er zo’n 50 ouderen
en hun begeleiders uit Loosdrecht met de boot
mee, niet 50 per vaartocht, zoals in het artikel
werd gesteld. Ook is het geen Appelboomproject,
maar een op zichzelf staand initiatief dat ooit is
gestart voor bewoners van de Beukenhof. Bij
geschikt weer vaart de boot wekelijks op dinsdag
en donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur uit over
de plassen. Aanmelden en meer informatie:
ron@ronvanaalst.nl.

Jongeren en vaccinaties

Ben jij tussen de 18 en 27 jaar, beschikbaar op
20, 27, 31 mei of 3 juni en lijkt het je leuk om in
een online panel met andere jongvolwassenen
mee te praten over coronavaccinaties en
waarom je dit wel of niet zou willen of moeten
doen? Meld je dan aan door je naam, leeftijd en
voorkeursdatum te appen naar telefoonnummer
06 29 09 30 11 of te mailen naar
strating@st-alexander.nl. De panelgesprekken
zijn van 19.30 tot 21.30 uur. Ben jij erbij? Dan
ontvang je een bon van bol.com ter waarde
van 10 euro.

Wijdemeren
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Onderhoud bomen Nieuw-Loosdrechtsedijk
Van 1 juni tot en met 4 juni wordt
er op twee locaties aan de NieuwLoosdrechtsedijk onderhoud uitgevoerd aan een aantal bomen. Om veilig
te kunnen werken en het overige verkeer langs het werkterrein te kunnen
leiden is er tijdens de werkzaamheden
één rijbaan afgezet.
Het gaat om onderhoud aan drie eiken bij
huisnummer 108. Hierin zit veel zwaar dood

hout. Om de omgeving van de eiken veilig te
houden, gaan we onderhoud uitvoeren aan
de eiken.

Dode eiken
Daarnaast worden er zes dode eiken gekapt
voor Kasteel-Museum Sypesteyn. De bomen
staan in de smalle en steile berm tussen de
weg en de sloot. Omdat er dagelijks veel
voertuigen onder de bomen geparkeerd
staan, zijn de dode bomen en takken gevaarlijk.

De zes bomen staan niet op de Groene Kaart
van de gemeente Wijdemeren. Er is daarom
geen kapvergunning nodig. Over de bomen
is overleg geweest met de directie van
Kasteel-Museum Sypesteyn. Samen met het
museum wordt er gekeken naar geschikte
nieuwe bomen die teruggeplaatst kunnen
worden. Op dezelfde locatie voeren we
gelijktijdig ook onderhoud uit aan zeventien
eiken en drie linden.

Vragen?
Woont u nabij de werkterreinen? Dan ontvangt u van onze aannemer Van Oostrum
Westbroek nadere informatie. Heeft u over
deze werkzaamheden vragen, dan kunt
u mailen naar bomen@wijdemeren.nl of
contact opnemen met de coördinatoren van
het team Buitendienst via telefoonnummer
14 035.

Behandeling eikenprocessierups van start
Deze week is de gemeente gestart
met het preventief behandelen van
eikenbomen tegen processierupsen.
Heeft u zelf een eikenboom in uw tuin?
Controleer dan regelmatig of er geen
nest in zit.
Door de koude lente zijn de processierupsen
dit jaar later dan anders. Verwacht wordt dat
de rupsen pas in juni en juli in de eikenbomen
te vinden zijn. Ze zijn te herkennen aan de
grote, dichte nesten op de stam of de dikke
takken van de boom. Ziet u een nest met
rupsen? Meld dit dan bij de gemeente via de
Fixi-app of via telefoonnummer: 14 035. Het
is hierbij belangrijk om nauwkeurig de locatie

van de boom door te geven.

Jeuk, huiduitslag, irritatie
De brandharen die de rupsen op hun lijf hebben, kunnen zorgen voor jeuk, huiduitslag en
irritatie aan de ogen of luchtwegen. Bent u in
aanraking gekomen met een processierups
of de haren van een rups? Spoel uw huid
of ogen dan goed met water. Was kleding
zonodig op 60 graden.

Bestrijden verplicht in risicogebied
Het college heeft een risicogebied aangewezen, waarbinnen eigenaren van eiken zelf
verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van
de rups. Het gaat dan om eikenbomen op

grondgebieden en in tuinen binnen de
bebouwde kom, bij sportcomplexen,
recreatieterreinen, jachthavens en
verbindende wegen en fietspaden.

Besmette eik op uw grondgebied?
Woont u binnen het aangewezen risicogebied en heeft u een besmette eik op
uw grondgebied of in uw tuin? Dan kunt
u een commerciële partij benaderen of de
gemeente kan de rupsen komen verwijderen.
Hiervoor geldt een gereduceerde tarief van
125 euro excl. BTW per boom. Neem voor
meer informatie contact op met de gemeente via: 14 035.

Kleine bespaarmaatregelen voor huurders
De gemeente heeft 200.000 euro
subsidie ontvangen om inwoners te
ondersteunen bij het duurzamer maken van hun woning. Dit jaar wordt de
subsidie specifiek ingezet om huurders
te ondersteunen met kleine bespaarmaatregelen.

Wethouder Boermans: “Ik ben erg blij dat we
door deze rijkssubsidie nu ook huurders van
woningen kunnen helpen met het verlagen
van hun energieverbruik door besparende
maatregelen. Goed voor het milieu en voor
de portemonnee!”

Gratis bespaarproducten
Samen met de energiecoöperatie Wijdemeren en de woningcorporaties gaan we in het
komende jaar naar de verschillende wijken
in Wijdemeren. Inwoners kunnen een advies
aanvragen van een energiebespaarcoach en
ontvangen daarna een account ter waarde

van 60 euro om bespaarproducten te kopen
zoals bijvoorbeeld LEDlampen, tochtstrips
of radiatorfolie. Op 9 juni is de aftrap in de
Jasmijnstraat in Loosdrecht. Kijk voor meer
informatie op 1000huurders.ecwijdemeren.nl.

Agenda’s beeldvormende sessies en commissievergaderingen
Beeldvormende sessie Doelmatigheidsonderzoek Kapitaalgoederen
Datum: dinsdag 25 mei
Aanvang: 20.00 uur
1. Inleiding
Doelstelling, programma, aanpak onderzoek
2. Uitkomsten onderzoek
Toelichting bevindingen en conclusie
3. Aanbevelingen
Toelichting aanbevelingen
4. Afsluiting
Terugblik onderzoekers en gelegenheid voor afsluitende
vragen

Beeldvormende sessie Jaarstukken 2020
Datum: dinsdag 25 mei
Aanvang: 21.00 uur
1. Inleiding
2. Presentatie over Jaarstukken 2020
3. Afsluiting

Commissie Maatschappelijke en Sociale Zaken

Commissie Ruimte en Economie

Datum: dinsdag 1 juni
Aanvang: 20.00 uur

Datum: woensdag 2 juni
Aanvang: 20.00 uur

Vaste agendapunten*
Voorgestelde Hamerstukken
Geen
Bespreekstukken
9. Concept beleidsplan Bescherming en Opvang 2021-2024
10. Steunmaatregelen maatschappelijk vastgoed, sport en
cultuur
11. Capaciteit sociaal domein beleid
12. Zienswijze begroting Tomin werkvoorzieningsschap
13. Behandelverzoek van De Lokale Partij inzake reclames
‘Second Love’
Overig
14. Vragenhalfuur
15. Sluiting

Vaste agendapunten*
Voorgestelde Hamerstukken
9. Weigering verklaring van geen bedenkingen bouwplan
Middenweg 100 te Nederhorst den Berg
10. Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. het bouwplan
Dammerweg 11-12 te Nederhorst den Berg
11. Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘West End’
12. Vaststelling partiële herziening bestemmingsplan
Rading 138 te Loosdrecht
Bespreekstukken
13. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
Dammerweg 3 en 4
14. Instemmen Regionale Energiestrategie 1.0
15. Analyse afvalstroom PMD
16. Grondstoffenvisie
17. Behandelverzoek van De Lokale Partij inzake
Nederhorst Noord
Overig
18. Vragenhalfuur
19. Sluiting

Wijdemeren

26 mei 2021

informeren

Agenda’s beeldvormende sessies en commissievergaderingen
Commissie Bestuur en Middelen

11. Zienswijze op de Jaarstukken 2020 en ontwerpbegroting
2022-2025 Regio Gooi en Vechtstreek
12. Zienswijze op de Jaarstukken en de Programmabegroting
2022 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
Overig
13. Vragenhalfuur
14. Sluiting

Datum: donderdag 3 juni
Aanvang: 20.00 uur
Vaste agendapunten*
Voorgestelde Hamerstukken
Geen
Bespreekstukken
9. Temporiseren en faseren bestuurlijke ambities
10. Financiële stukken Plassenschap Loosdrecht

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

Wilt u inspreken op een agendapunt of over een andere
onderwerp waar de gemeenteraad over gaat? Meld u dan
uiterlijk op de dag van de commissievergadering voor
12.00 uur aan bij griffier@wijdemeren.nl of bel met 14 035.
U wordt dan geïnformeerd over de werkwijze van het
inspreken. Het inspreekrecht geldt alleen voor de
commissievergaderingen en niet voor de beeldvormende
sessies.
*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op
www.wijdemeren.raadsinformatie.nl.

Officiële bekendmakingen
Bouwen en wonen

> Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
> Aangevraagde omgevingsvergunningen

- Zuidereinde 74e: wijzigen gevels en plaatsen
steiger/balkon (11.05.21)

- achter Hollands End 8a: maatregelen natuurherstel Ankeveense- en Kortenhoefseplassen
(29.04.21)
- Mr.J.C.Bührmannlaan 48: wijzigen constructie (
14.05.21)

Breukeleveen

Melding Activiteitenbesluit (Milieu)

- Moleneind 46: wijzigen gevel en dak (12.05.21)

Loosdrecht
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen
platformen (10.05.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 259: vernieuwen
steigers en beschoeiing (18.05.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 28: plaatsen schuur (11.05.21)

- Herenweg 24: plaatsen brug (11.05.21)

Collectevergunning

Wijdemeren
- Protestantse kerk Nederland, melding collectevergunning van 22 november tot en met
27 november 2021 (12.05.21)

Tegen een melding kan geen bezwaar worden
gemaakt. Informatie kan worden verkregen bij de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek telefoonnummer (088) 63 33 000.

Ter inzage

Bestemmingsplan Horstermeer
(percelen Middenweg 29-33),
Nederhorst den Berg is onherroepelijk
>

Nederhorst den Berg
’s-Graveland

>

Informatie
Kortenhoef

Ankeveen

>

- Nabij Moleneind 85, Kortenhoef: verandering
gasregeldrukinstallatie
- Veendijk 21, Loosdrecht: verplaatsen bunkerstation en aanpassingen vulpunt

- Nieuw Walden 18: uitbreiden bedrijfspand (12.05.21)

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

- Bruinjoost 13: vervangen beschoeiing en steiger
(18.05.21)
- Kortenhoefsedijk 183: bouwen van een steiger (
(17.05.21)

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (reguliere
procedure)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
en Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het door de gemeenteraad van
Wijdemeren in zijn vergadering van 4 februari 2021
vastgestelde bestemmingsplan Horstermeer
(percelen Middenweg 29-33) in Nederhorst den
Berg, onherroepelijk is geworden.

Loosdrecht

Ankeveen

Het plan

- Bloklaan 5: plaatsen noodstroomaggregaat
(05.05.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 97: plaatsen schutting
(10.05.21)
- Nieuw-Loosdrechtsedijk 308: bouwen villa
(17.05.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 89a: uitbreiden woning
(14.05.21)
- Oud-Loosdrechtsedijk 252e en f: bouwen
overbouw op bestaande overloop (06.05.21)

- Cannenburgerweg 65: bouwen tijdelijke loods
(vijf jaar) (11.05.21)

Loosdrecht

Het bestemmingsplan maakt uitbreiding van de
bedrijfsbebouwing mogelijk evenals het gebruik
van een deel van het plangebied voor burgerwoondoeleinden.

- ’s-Gravelandsevaartweg 2: verbouwen
bijgebouw naar woning (18.05.21)

Inzage

o.v.v. voorlopige voorzieningen (postbus 16005, 3500 DA

Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,
kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Utrecht).

- Cannenburgerweg 10: bouwen uitbouw (18.05.21)
Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

Kortenhoef
>

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

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking.

Nederhorst den Berg
- Hinderdam 17: wijzigen voorgevel (11.05.21)
- Lijsterlaan 15: plaatsen dakkapel (14.05.21)
- Machineweg 46a 1: plaatsen tijdelijke huisvesting kantoor (09.05.21)
- tegenover Voorstraat 38: afwijken bestemmingsplan voor een tijdelijke standplaats (11.05.21)
Meer informatie: afdeling Fysiek Domein,
telefoonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze
of bezwaar maken tegen een aanvraag.

>

Rectificatie

Burgemeester en wethouders hebben de
beslistermijn van de volgende aanvragen met zes
weken verlengd:

voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van

Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit

Overig

kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht).
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak

Drank- en horecavergunning

Breukeleveen
- De Strook, Nieuweweg 28: drank- en horecavergunning (17.05.21)

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-

>

Vaste standplaatsvergunning

Loosdrecht
- Industrieweg 16: oprichten tankstation (18.05.21)

Loosdrecht

Nederhorst den Berg

- Vuntusplein, standplaatsvergunning groente en
fruit vrijdag gehele dag (12.05.21)

- Rivièrahof 25: plaatsen twee dakkapellen (12.05.21)

op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige

Zienswijze indienen

>

Verlenging beslistermijn

treden van een besluit niet uit. Is een uitspraak van de rechter

de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht,

Op 12 mei 2021 publiceerden wij een aangevraagde
omgevingsvergunning voor het vernieuwen van
de dakopbouw en de gevels op de Rading 46a in
Loosdrecht. Het juiste adres is echter Rading 46b
in Loosdrecht.

>

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking

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.

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.
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ANWB AutoMaatje
Start weer met sociale ritten
WIJDEMEREN
De nieuwe versoepelingen
van de coronamaatregelen
maken het mogelijk om ook
weer ritjes te plannen voor bezoek aan bijvoorbeeld familie,
de supermarkt of bibliotheek.
Voor de veiligheid van onze
vrijwilligers en deelnemers
blijven we wél vasthouden
aan het algemene coronaprotocol. Iedereen draagt een

mondkapje in de auto en de
deelnemer neemt plaats op
de achterbank, schuin achter
de vrijwilliger. Een vaccinatie is geen uitzondering. Bent
u verminderd mobiel en wilt
u gebruik maken van ANWB
AutoMaatje? U kunt maximaal
twee dagen van tevoren een rit
aanvragen. Bel naar 035 694
74 55, op werkdagen bereikbaar tussen 10:00u en 13:00u.

Wijnands

Installatie Service
Wij verzorgen alle voorkomende
werkzaamheden op het gebied van:
Water, Gas, Zink, sanitair, riolering
en dakbedekking.
Reigerlaan 8 1394 CK Nederhorst den Berg
mobiel: 06 5348 38 50

WORD WEER
FIT MET EGYM
BIJ OREC
Efﬁciënt en veilig
In 30 minuten ﬁt en vitaal
Onder begeleiding

6 WEKEN
ONBEPERKT
VOOR

€ 69,95

Meer info? orec.nl

Eindexamens
WIJDEMEREN
De eindexamens zijn volop
aan de gang. Spannende tijden voor de middelbare scholieren, vooral na alle coronamaatregelen. Dagelijks fietsen
honderden jonge Wijdemeerders vanuit Nederhorst den
Berg, Ankeveen, Kortenhoef,
‘s- Graveland en Loosdrecht
naar Weesp, Bussum, Breukelen. Maar verreweg de
meesten naar Hilversum. De
jongelui houden de moed erin
en moedigen elkaar aan met
teksten op het fietspad (Saskia Luijer).

WEE
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WEEKBLADWIJDEMEREN

Het woord aan Wijdemeren

Natuurmomenten
van de boswachter

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

Tamara Overbeek

Om de week peilen we op straat uw mening. Telkens kiezen we een ander dorpsplein. Deze keer
waren we voor het winkelcentrum aan de Nootweg in Loosdrecht met de stelling: Het alcoholverbod bij
de Porseleinhaven zal de overlast door jongeren terugdringen.

Rust, element der natuur

Door: Karin Wesselink

Door: Tamara Overbeek

op. Waarschijnlijk vervelen ze
zich gewoon, maar dat snap ik
niet. Ze hebben toch hun computers en tablets? Ik verveelde
me vroeger nooit.”
Lotte (12) (zwarte jas) en
Sanne (16)
Sanne: “Ik denk dat het ’t probleem verplaatst. Dat ze andere plekken gaan opzoeken om
te gaan drinken.”
Lotte: “Bijvoorbeeld op een
plek waar geen mensen wonen en niemand het ziet.”
Sanne: “Op een boot of op een
eilandje op de plas. Ik drink
zelf geen alcohol en in mijn
vriendengroep drinken ze niet
om dronken te worden. Dan
blijft het ook gezellig.”

Fred Faase (78)
“Ik hoop het wel! En dan heb
ik nog wel een paar plekken
waar het mag worden ingevoerd, bijvoorbeeld op het
veldje dichtbij mijn huis. En
bij het Lindeplein, bij de vijver.
Want daar zitten ze ook op de
bankjes. Ze maken er overal
een klerezooi van, ik zie vaak
bierflesjes en blikjes liggen. En
als je langsloopt, geven ze een

grote bek. Als ze een slok op
hebben, durven ze wel. Wie
het zijn en waar ze vandaan
komen? Geen idee, ze hebben geen naambordjes bij. Ik
heb trouwens nog nooit een
wijkagent gezien, of boa’s of
gewoon de politie. Dus hoe ze
dit verbod gaan controleren?
Geen idee. Zelf een gesprek
aangaan, doe ik niet. Ik kijk
wel uit. Daar schiet je niks mee

Lotte: “Het is wel meer geworden sinds corona. Dan kunnen
ze niet in grote groepen bij elkaar thuis afspreken.”
Sanne: “Bij ons in de wijk komen jongens samen die met
z’n allen gaan roken op het
voetbalveld. Dat zorgt niet
voor overlast, maar ik vind het
ook niet prettig. ’s Avonds durf
ik er niet langs te fietsen. Dan
neem ik een andere route.”

Wind en water. De elementen
van de natuur die we in Nederland bijna dagelijks mogen
trotseren. Meestal gaan we
ze uit de weg. Maar vorig jaar
zocht ik ze bewust op, samen
met mijn gezin. In een kano.
Op de Kortenhoefse Plassen.
Ik wilde mijn man en kinderen
graag de schoonheid van deze
plassen laten zien. Eigenlijk
wilde ik het ze laten beleven.
Want als je met een kano door
het doolhof van smalle slootjes
glijdt, de golven op de weidse
plassen trotseert, laverend
door een bloemenzee van
waterlelies en een vrolijk vogelconcert op de achtergrond,
is dat écht een belevenis. Tegelijkertijd straalt het gebied
een enorme rust uit. Die rust is
mede te danken aan het ontbreken van lawaaiige motoren.
De Kortenhoefse Plassen zijn
een van de weinige plassen
in dit gebied waar het verboden is voor motorboten. En
dit komt niet alleen de rust ten
goede, ook het onderwaterleven profiteert hiervan. Een
schroef kan aardig wat schade
toebrengen aan waterplanten.
Bovendien laat een schroef de
onder water gelegen veenbodem opwervelen, waardoor
het water troebel wordt. Ook
daar hebben waterplanten
onder te lijden, terwijl ze juist
zo’n goed werk doen. Ze nemen namelijk voedingstoffen

op zoals stikstof en fosfaat.
Dat is heel gunstig, want daar
hebben we in natuurgebieden
al snel te veel van. Daarnaast
is het toch eeuwig zonde als
het gebrul van je motor de
magische klanken van de rietzanger en kleine karekiet overstemt? Het zachte snorren van
de snor? Of de hoge noten
van de rietgors? Vooral in de
vroege ochtend in het voorjaar
nemen al deze kleine rietvogels deel aan een uitbundig
vogelconcert waarbij de één
nog harder zingt dan de ander.
De vogels zingen zo vroeg,
omdat het nog te donker en
koud is om naar voedsel te
zoeken. Bovendien is het nog
lekker stil en is de lucht vochtig
met een goede akoestiek. De
vogels zingen om een partner
te vinden en ze roepen naar
de buren om hun territorium
aan te geven. Maar je hoort
hier niet alleen rietvogels. In
de struiken en bomen zitten
ook spechten, boomkruipers
en de koekoek. Een heel divers gebied dus waar onze
kanoroute je door dicht moerasbos leidt, langs rietkragen
en onder bruggetjes door. En
als je armen moe worden, rust
je even uit op één van de kano-aanlegplaatsen. Even je
benen strekken. Daar aangekomen zei mijn dochter: “Ah
fijn, even pauze.” En dat is wat
we regelmatig nodig hebben in
het leven: pauze. Oftewel rust.
En dat vindt je in de natuur.

NIE
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FAMILIEBERICHTEN
Het was leuk!
In de vaste overtuiging dat de dood niet het laatste woord
heeft, is ma te midden van al haar geliefden in de haar zo
vertrouwde omgeving van ons heengegaan. Zij die het nooit
af liet weten is uit het aardse leven weggehaald.
Nooit pijn en verdriet meer, maar alleen vreugde.
Dag lieve schat.

Wilhelmina Everdina Grasmeijer - Zeeman
Ineke
* 24 februari 1949

Hilversum

† 19 mei 2021

Roel Grasmeijer
Mathijs en Ingrid
Karli
Roos en Martijn
Justin, Romy, Nicky, Donna
Cathelijne en Michel
Samuel
Correspondentieadres:
Prof. Kochstraat 14, 1221 KG Hilversum
De afscheidsdienst vindt donderdag 27 mei in besloten kring
plaats. U bent op die dag welkom om Ineke een laatste groet
te brengen omstreeks 12.00 uur op de begraafplaats van de
Willibrordkerk, Kerkstraat 30, 1394 CX Nederhorst den Berg.

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

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijkkantoor- atelier- en opslagruimte,
ruime parkeergelegenheid.
Bel voor informatie
035-6562178 of 06-51886707
Tandprothetische praktijk Weesp
Kunstgebitten en reparaties klaar
terwijl u wacht (ind. mogelijk).
E. du Perronstraat 38, 1382 SZ
Weesp. Tel. 0294-418722
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

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

YogaMine
Yoga & Zwangerschapsyoga
info: 06 - 21873904

HELEMAAL TOT RUST KOMEN?
Doe mee met WALK & YOGA
op vrijdagochtend!
Info via 06-30387548
of info@gentleyogi.nl

Onafhankelijk financieel advies?
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444

Nieuw: www.ecosloepen.nl
Verhuur van diverse
elektrische sloepen op
NIEUWS VOOR AN
de Vecht of Spiegelplas.

WEE

Scheiden los je samen op
www.scheidenopmaat.nl
0294-253444
Bijverdienen? Wij zoeken
iemand die wekelijks kan
kan helpen met wat tuinwerk (grasmaaien, onkruid
weghalen). Interesse?
Mail dan naar @nederhorst
@outlook.com
Pijnlijke Rug-, Nek- en
Schouderklachten?
Atlas-/Lumbaalmassage
DonnaLife Massagepraktijk
www.donnalife.nl
WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of
035-6566623

Klusjesman gezocht in NdB
06-26584315

d b HOME.NL

Dunnebier Home biedt een prachtige collectie prints, posters en
muurstickers, waarmee elke ruimte eenvoudig ‘en smaakvol te ‘stylen’ is.

V
V
V
V

25%

zomerkorting
gebruik code

zomer/zz
geldig t/m
31 juli 2021

Nieuwe wasm. vanaf €. 210,- 2 jaar fabr. garantie
Ook voor alle andere witgoed app. en inbouw.

V
V
V
V

Tweede Loswal 12A Hilversum • Tel 035-6281965

We vullen de collecties regelmatig aan!

Kijk op www.dbhome.nl

goede tandartspraktĳk is als een
EenEen
goede
goedtandartspraktijk
gebit: compleet
is als een goed gebit:
compleet.

Tandarts
Endodontoloog
Mondhygiënist
Tandprotheticus
Tandtechnieker
Esthetisch tandarts
3D CAD/CAM kronen
Preventie specialist
Implantoloog

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

Kijk dan even op onze
siteopen:
of loopdonderdagavond
gewoon even binnen
om8.00
ons aan
de tand
Extra
van
- 20.00
uurte voelen...

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

Kerkelandenlaan 3F • 035 – 624 63 28 • www.thc-kerkelanden.nl
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Al 114 jaar planten verzorgen bij

S.V. ’s-Graveland nieuws

WEEKBLADWIJDEMEREN Floralia

als welkomstcadeau! Maak
‘S- GRAVELAND
De SVS Cup35+ is dit seizoen kennis met onze club, ons
| ‘S-GRAVELAND
| DE NIEUWSSTER
NIEUWS
VOOR ANKEVEEN
NEDERHORST
DEN
BERG
mooie |complex
en
het
voetbal.
in
de beproefde
7x7
versie be-| KORTENHOEF
perkt gebleven tot een enkele Meld je aan via trainmee@
speelronde. Na het wegvallen svsgraveland.nl en doe ook
van wat coronabeperkingen mee op de Nationale Voetbalpakken de 35+ spelers met dag op zaterdag 12 juni. Als je
een aantrekkelijk alternatief de lid wordt, krijg je een voetbal
draad weer op. Op zaterdag 29 cadeau. Dat geldt ook voor
mei wordt er 4 x 4 voetvolley onze leden die een nieuw lid
gespeeld op de twee prachtige introduceert. Het huidige seiBeachvolley velden van S.V. zoen is nog niet afgesloten,
‘s-Graveland. Aanmelden kan maar de voorbereiding op het
via svscup35@svsgraveland. volgende seizoen is ook gaannl. De 1e editie van de ‘SVS de. De begeleiding van de
Cup 35+ On the Beach’ start selectie werd afgelopen week
om 15.30 uur en duurt tot ca. uitgebreid. René Wijnsma zal
samen met Kees Langerak
17.00 uur.
de veldtraining verzorgen van
Na de beperkte festiviteiten in het 2e elftal. Voor de selectie
april gaat het vieren van onze is bekend dat die voorberei100e verjaardag gewoon door. ding op zaterdag 7 augustus
Op zondag 13 juni hebben we begint. Naast de trainingen en
onze buren in de directe om- oefenwedstrijden staat er ook
geving van ons sportcomplex een trainingskamp op het prouitgenodigd voor koffie met gramma. Net als twee jaar geleden is het oude stadion van
gebak.
profclub FC Wageningen het
Word lid en ontvang een bal decor eind augustus.
In samenwerking met

Drie padelbanen bij Tennisvereniging Westerveld
‘S- GRAVELAND
Groot nieuws voor liefhebbers van tennis en padel in
Wijdemeren en omgeving.
Op 10 mei jl. heeft 98% van
de leden in de Algemene
Leden Vergadering van TV.
Westerveld gestemd vóór
de toevoeging van 3 padelbanen. Padel is op dit
moment de snelst groeiende sport van Nederland.
Met deze vernieuwing zet
de vereniging in op verjonging en groei. Ook is
de aanleg voor een vierde
baan al voorbereid.
Een enthousiaste groep vrijwilligers is opgestaan en heeft
afgelopen 7 maanden onderzocht wat padel kan betekenen. Een gefaseerde verbetering van de tennisbanen en
de toevoeging van in eerste instantie drie padelbanen wordt
de sleutel tot succes. Nu 98%
van de leden in de ALV voor
heeft gestemd, gaat de vereniging zo snel mogelijk van start
met de aanleg. De vergunning
is inmiddels verleend. Ervaringen bij andere verenigingen zijn veelbelovend: er zijn
zelfs verenigingen die in het
eerste jaar al met wachtlijsten

moeten werken. Om zoveel
mogelijk leden en andere geïnteresseerden kennis te laten
maken met padel komt er een
speciaal
introductieaanbod.
Hierover wordt later meer bekend gemaakt via de website
en de social media van TV
Westerveld.
Feestelijke opening?
Het Open Trompenburg toernooi is een jaarlijks evenement
in augustus waarbij TV Westerveld meer dan 700 bezoekers op het park verwelkomt:
het ideale moment om de drie
banen feestelijk te openen. Er
wordt hard gewerkt om deze
ambitieuze planning te realiseren. Het bestuur en de padelcommissie zijn positief: de
planning is uitdagend, maar
lijkt realiseerbaar.

Door: Herman Stuijver
KORTENHOEF
Vorige week woensdag
konden de leden van de
Floraliavereniging ‘s- Graveland e.o. hun setje plantjes ophalen. Om mee te
doen aan de traditionele
plantenkweekwedstrijd. En
dat al sinds 1907. In september volgt de uitslag in
De Drie Dorpen.
Het bestuur van de vereniging
had het ook deze keer strak
georganiseerd in ’t Achterom
achter de St.-Antoniuskerk in
Kortenhoef. Langs looplijnen
kon je prijzengeld en contributie betalen à 5 euro per onderdeel. Dan kwam je langs de
tafel waar plantengoeroe Ben
Pot al decennia verantwoordelijk is voor de opkweek van
de plantjes. “Het was dit jaar
heel anders, ik had een moeilijke start, door de kou moest
ik ze ’s nachts afdekken, want
alleen die tunnel gaf te weinig
bescherming.” Toch zijn Ben
en de zijnen erin geslaagd om
weer zes eenjarige plantjes te
selecteren voor de wedstrijd.
Voor de 110 volwassenen gaat
het om een roze Begonia, de
Rudbeckia rood en Coleus.
De laatste is volgens Ben een
bladplant die niet van veel zon
houdt. De kinderen (± 30) mogen hun groene vingers steken
in de Nemesia, in alle kleuren,
evenals de Leeuwenbek die

Foto: Britt Bleesing en Ben Pot

wel tot 1 meter kan groeien en
de Verbena.
Meisjes met ervaring
Britt Bleesing doet al voor de
vierde keer mee. “Ik ben een
echte plantenliefhebber. Thuis
heb ik ook de AH- moestuintjes.” Britt heeft ervaring, want
ze won elk jaar een 2e of 3e
prijs. Haar geheim? “Elke dag
meststof geven.” “Maar niet
teveel, hoor”, adviseert Ben
Pot. Die er ook op wijst dat de
pot maximaal 28-30 cm. doorsnede mag hebben. “Hoge
planten mogen met een stokje
gesteund worden, zo onopvallend mogelijk. Het kost je wel
1 punt aftrek bij de jury.“Linsey
en Ankie Torsing doen ook al
een jaar of vier mee. “We hebben nog nooit een prijs gewonnen, maar we vinden het gewoon leuk om mee te doen”,

vertelt Ankie. “Samen met een
clubje vriendinnen proberen
we de planten zo goed mogelijk bij te houden. Gewoon
voor de lol”, vult dochter Linsey aan.
Controles
Floralia laat je niet zomaar
alleen tot 2 september, op de
inleverdatum. Naast de adviezen van Ben heeft het bestuur een A4-tje met tips en
regels opgesteld. Over buiten
kweken, zonlicht en schaduw,
knoppen verwijderen en ook
weer niet, enzovoort. Er komen deze zomer twee keer
controleurs langs, ook voor
adviezen. Velen kijken met
spanning uit naar de uitslag na
2 september. Contact: floraliavereniging@hotmail.com. Of
FB: floraliavereniging gooi en
omstreken.

Helpt u mee Sypesteyn
in stand te houden
LOOSDRECHT
Van 28 mei tot en met 5 juni
a.s. doet kasteel- museum
Sypesteyn in Loosdrecht
mee aan de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard
Cultuurfonds.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen en
ideeën samen om cultuur en
natuur te laten leven. Dankzij
vele donaties kan het Cultureel Erfgoed behouden blijven.
De collecte is dit jaar voor de
tweede keer mobiel; via appjes, mailtjes en social media.

In totaal collecteren 1182 organisaties in het hele land. Kasteel-museum Sypesteyn voert
actie voor het voortbestaan
van het kasteel. Het kasteel
geeft een unieke blik in de wereld van Jonkheer Henri van
Sypesteyn (1857-1937). Het
gebouw, de mooie historische
tuin en de collectie – waaronder het beroemde Loosdrechts
porselein – dompelen u onder
in de wereld van Henry van
Sypesteyn. De inrichting van
het museum is nog grotendeels zoals de jonkheer het in
de jaren ‘30 achterliet. Helpt u

ons de ‘Parel van Loosdrecht’
in stand te houden? Vanaf vrijdag 28 mei a.s. kunt u via de
QR code op de website www.
sypesteyn.nl doneren. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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Bij OREC alles onder één dak

WEE

Fysiotherapie, revalideren, fitness en leefstijl
HILVERSUM
In de prachtige natuurlijke
omgeving van Landgoed
Zonnestraal treft u OREC,
Orthopedisch Revalidatie
en Expertise Centrum. Een
plek waar licht, lucht en
ruimte ongetwijfeld bijdragen aan een goede gezondheid. Naast fysiotherapie
en revalidatie ligt de focus
op vitaliteit.
25 jaar geleden opgericht door
Wim van Tongeren (fysiotherapeut / leefstijlcoach) in samenwerking met Rogier Bokelman
(manueel- en fysiotherapeut)
en Jorik van Toorenburg (manueel- en fysiotherapeut) is
het voormalig sanatorium uitgegroeid tot een multidisciplinair gezondheidscentrum met
vestigingen in Hilversum (3x),
Amersfoort, Soest, Utrecht
en Weesp. OREC heeft een

team van 32 specialisten met
fysiotherapeuten,
manueel
therapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, leefstijlcoaches,
personal trainers en zelfs een
psycholoog. Voor klachten aan
uw nek, rug, schouder, elleboog, hand, pols, heup, knie,
enkel of voet kunt u terecht
bij een uitgebreid team van
fysiotherapeuten. “Veel patiënten worden doorverwezen
door een medisch specialist”,
vertelt fysiotherapeut Jorik van
Toorenburg, “maar je kunt je
ook geheel zelfstandig aanmelden.” De combinatie van professionele begeleiding door het
team van OREC, in combinatie
met training op geavanceerde
apparaten om de spieren te
versterken, wordt als pluspunt
genoemd door diverse cliënten. Na een ziekte of operatie
kunnen de medewerkers u ondersteunen met de revalidatie.

NIEUWS VOOR AN

Ze helpen u op maat om stappen vooruit te zetten. Zodat je
uiteindelijk weer fit aan het leven kunt deelnemen. Ook voor
mensen die herstellen van corona heeft OREC een specifiek
multidisciplinair revalidatieprogramma. De ruimte waar alle
fitnessapparatuur staat, ziet er
indrukwekkend uit. Ruim opgezet met aan alle kanten uitzicht
op de natuur. Bijzonder is het
ventilatiesysteem waar verse
lucht van buiten naar binnen
stroomt.
Vitaliteit
Na het passieve ondergaan
van het covid19- virus met
minder bewegen, gewichtstoename en andere lichamelijke
gevolgen zullen velen de behoefte voelen om hun lichaam
weer een boost te geven. Dan
biedt OREC tal van mogelijkheden. Met personal training,

fitness training en egym. Zelfs
een bootcamp op de hei staat
op het lijstje om je beter in je
vel te laten voelen, uiteraard
onder deskundige leiding. Je
zult zien dat je vitaliteit met
sprongen omhoog gaat.
Leefstijl
Voor degenen die worstelen met hun gewicht, vaak in
combinatie met een ongezonde leefstijl, kan OREC ook de

helpende hand bieden. Met
een team van o.a. een leefstijlcoach, diëtist en beweegcoach
kan er een uitgekiend programma worden opgesteld. Niet geforceerd, maar afgesteld op
wat de cliënt kan en wil, kun je
in twee jaar tijd een gezonde
leefstijl opbouwen. Geleidelijk,
zonder extreme uitwassen. Het
is duidelijk, bij OREC heb je alles onder één dak. Zie: www.
orec.nl of bel: 035- 538 54 60.

Op afspraak bent u welkom!
Onze les van deze coronacrisis? Dat wij onze klanten veel beter
van dienst kunnen zijn als de winkel op afspraak geopend is.
Met afspraak zorgen wij dat een vakkundige medewerker direct
na binnenkomst beschikbaar voor u is. Deze verkoper heeft
vervolgens alle tijd voor u. Daarom blijft de winkel alleen op
afspraak geopend.
Winkelen op uw manier
Als uw koelkast, kookplaat of oven het begeeft, dan
kunt u niet wachten tot u weer een nieuwe in huis
heeft. Dat begrijpen wij maar al te goed. Daarom zijn
wij op allerlei manieren bereikbaar. U kunt met ons
(video)bellen, mailen of appen. Verder bent u niet
alleen op afspraak van harte welkom in onze winkel,
maar kunnen wij ook bij u thuis komen.
U kunt ons bij u thuis uitnodigen voor een
adviesgesprek en onze thuisverkoopservice. Dat
is helemaal prettig als u meerdere producten in
een keer wilt vervangen of een keukenrenovatie
overweegt. Vanzelfsprekend houden wij ons zowel
in de winkel als bij u thuis aan de coronamaatregelen.

Vakkundig advies
Voor welke vorm van winkelen bij Vink Witgoed u ook kiest,
wij luisteren naar uw wensen en denken graag met u mee.
Vaak is er meer mogelijk dan u denkt!
Via onze website www.vinkwitgoed.nl kunt u zich oriënteren
op de apparaten die wij kunnen leveren. U vindt er een
greep uit ons assortiment. Omdat wij veel meer apparaten
op voorraad hebben, nodigen we u van harte uit contact
met ons te zoeken. Dat kan op de manier die bij u past. Wilt
u de apparaten in de winkel bekijken, dan vragen wij u om
telefonisch een afspraak te maken.

NIEUWSSTER
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Kunstroute 2021
WEEKBLADWIJDEMEREN

De bibliotheek weer open
REGIO
Op donderdag 20 mei gaan
de bibliotheken van Bibliotheek Gooi en meer weer
open. We zijn ontzettend
blij dat we onze gasten onder een aantal voorwaarden weer mogen ontvangen.
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In samenwerking met

Foto: Tom Baetsen / Xlix Fotografie
Voor het tweede jaar op rij geen Kunstroute tijdens Pinksteren. Wel een alternatief als Kunst in de
Etalage in winkelcentrum De Meenthof (juni). Maar de kunstenaars van de Kunstroute ‘s- Graveland
en wijde omgeving willen zich graag aan een breed publiek presenteren. Vandaar een serie in dit blad
waarin steeds een aantal kunstenaars aan het woord komen. Deze week: Yvonne de Boer,
Tom Baetsen en Bert Bisperink.

Yvonne de Boer
Na de studie Textiele werkvormen en Tekenen in Groningen
trok het ontwerpen van kostuums mij meer aan dan het
docentschap. Ik ging werken
als kostuumadviseur bij de
Maastrichtse toneelacademie
en ik werkte mee aan kostuums voor onder andere films
als Ciske de Rat en De Aanslag. Daarnaast bekwaamde
ik me in ambachtelijk klassiek
stoffeerwerk. Altijd struin ik
vlooienmarkten en vintagewinkels af op naar spannende
materialen en objecten die een
tweede leven verdienen. Als
meubelstoffeer- en textielkunstenaar, stoffeer ik o.a. meubels met allerlei ByGone-materialen, zoals borduurwerken,
gobelins en andere textiele
materialen. Ik beweeg mij tussen kunst en kitsch, antiek en
modern, tussen verstilling en
barok. Het liefst wordt ik een
‘bedenker’ genoemd. Corona
heeft mijn stoffeer- en restauratiewerk niet beïnvloed.

Tom Baetsen /
Xlix Fotografie
Meer dan 40 jaar geleden
kocht ik mijn eerste camera
en sindsdien heb ik altijd veel
gefotografeerd. Na de beginnersfase is mijn aandacht
steeds meer verschoven van
de ambachtelijke naar de artistieke kant oftewel van AFbeelden naar VERbeelden. Ik
hou ervan om door middel van
symboliek, mysterie en suggestie mijn beelden sfeer, betekenis en zeggingskracht te
geven. De foto’s hebben vaak
het karakter van een filmscène
waarbij de kijker instinctief zijn
eigen verhaal creëert: wat je
ziet wordt bepaald door wie je
bent. Bijgaande foto is bijvoorbeeld gebaseerd op het thema
van de onbeantwoorde liefde
en het archetype van de droevige clown. Foto’s als deze
vragen om samenwerking met
modellen, visagisten en locaties. In coronatijd is dat zo
goed als onmogelijk gebleken
vandaar dat fotografie het afgelopen jaar op een laag pitje
heeft gestaan.
Bert Bisperink
Februari vorig jaar ben ik verhuisd met mijn atelier (wat ik
deelde met José Walinga) van
de Kortenhoefsedijk 86 naar
de Oranjeweg 79, ook in Kortenhoef. We hebben nu twee
ateliers aan huis. Helaas ging
de atelierroute vorig jaar niet
door en dit jaar ook niet. Het
afgelopen jaar is er werk op
papier ontstaan en doe ik een
voorzichtige poging iets met

kleur te doen. Een nieuwe dimensie. Mijn interesse ligt nog
steeds bij zaden, die ik tot nu
toe vormgegeven heb in marmer en Belgisch hardsteen, nu
komt daar kleur bij en aarde.
De lichtgroene kleur van een
tuinboon, laag voor laag probeer ik die te vangen met pastelpotlood. Zo ook de kleur van
aarde, laag voor laag zodat
het diepte krijgt. Ik ben bezig
met een verzameling aarde
overal vandaan. Onlangs op
reis door Senegal heb ik aarde
verzameld, prachtig geel-oker
en rood-oker van kleur. Zaden
in aarde, de kracht van de natuur, nieuw leven. Kunstwerk:
Kiem
Bert Bisperink, Oranjeweg 79
1241 XP Kortenhoef
www.bertbisperink.nl

We hebben ze gemist in onze
vestigingen. Ook al hebben we
er gelukkig nog velen gezien
tijdens een afhaal- of bezorgmoment, we zijn blij dat we de
deuren weer verder mogen
openen voor bezoekers. Zo
kunnen zij weer zelf rondsnuffelen tussen de boeken en
kunnen we veel studenten en
ZZP’ers weer blij maken met
een werkplek. Ook kunnen we
weer onderdeel van de dagbesteding – met een krantje,
praatje of een tijdschrift – voor
velen zijn.
Comfortabonnement
Omdat we dit moment niet zo-

maar voorbij willen laten gaan
hebben we een fantastische
openingsaanbieding voor iedereen die de rest van het jaar
boeken en andere materialen
wil komen lenen. Voor maar
€ 15,00 ben je de rest van
2021 lid van de bibliotheek,
met een Comfortabonnement.
Voor degenen die nog liever
even thuis willen of moeten
blijven, blijven we tassen bezorgen, ook kun je nog steeds
een verrassingstas komen afhalen.
Onze openingstijden zijn weer
bijna helemaal zoals voorheen, enkele kleine uitzonderingen daargelaten. Kijk voor
een bezoek altijd even op onze
website voor de meest recente
informatie en de regels: www.
bibliotheekgooienmeer.nlWe
hopen ook snel weer te beginnen met de spreekuren en
digivaardigheidscursussen.
Daarover berichten we snel
meer.

‘s-Graveland is weer een
bloemrijk
dorp
‘S- GRAVELAND
Sinds 15 mei 2021 hangen
er in ’s-Graveland op het
Noordereinde en Zuidereinde weer 60 prachtige
bloembakken. Net als vorig
jaar, weer een zomer lang
genieten van een bloemrijk
‘s-Graveland.
Het succes is te danken aan
de donaties van bewoners, het
vrijwilligersteam en de firma
Kostelijk. Vrijwilligers rijden
met een auto en aanhanger
met watertank om de bloembakken water te geven. De
firma Kostelijk zorgt ervoor
dat de watertank (1000 liter)
iedere keer gevuld is. Gemiddeld komt een vrijwilliger 4x
per jaar in actie, ongeveer 2
uur per keer. We werken in
teams van drie bewoners. En
stiekem hebben we een hoop
lol. Dus meld je aan als vrijwilliger om de wereld een klein
beetje mooier te maken. We
hebben in 2020 met z’n allen
een Bloemrijk ’s-Graveland
bereikt. De cijfers: 60 bloembakken, 22 weken, 43 x watergeven, bij elkaar 90 uur, in

totaal 27.950 liter regenwater
met voeding, met 39 vrijwilligers, 66 donateurs & fans, 7
auto’s met trekhaak, 11 chauffeurs, 14 watergevers, 14 verkeersleiders, 3 BE-rijbewijzen
gehaald en dat in regen en
zonneschijn. Dit jaar willen we
graag kennismaken met nieuwe vrijwilligers en bewoners
die willen doneren. Wilt u vrijwilliger worden en/of doneren
voor een bloemrijk ’s-Graveland? Mail naar methaubels@
icloud.com. Een financiële
bijdrage van bewoners vanaf
20,- euro is nodig om te kunnen blijven genieten van een
bloemrijk ’s-Graveland.
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GRATIS
BOWLS

Aanbiedingen zijn alleen geldig bij Boni Loosdrecht van woensdag 26 mei t/m dinsdag 1 juni 2021.

& MORE

DÉ GOEDKOOPSTE
VAN LOOSDRECHT!

Bij elke €5,- een spaarzegel!

KIP

Kipdijenfilet

naturel of
gemarineerd
pak ca. 500 gram
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VAN GUILIK
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Optimel zuivel

alle varianten uit de koeling
beker 450/500 ml of literpak

van 2.36 - 3.14
voor 1.18 - 1.57

KIP

Voorgebraden hamburger,
kipschnitzel, kipsaté schnitzel,
kip cordon bleu, koteletto,
boeren gehaktschnitzel of
zigeuneur gehaktschnitzel
pak 2 stuks

*

*Korting wordt verrekend als 50% kassakorting bij aankoop van 2 producten naar keuze.
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