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Wijdemeren klaar voor EK?
Door: Sarah Cuiper

WIJDEMEREN
11 juni is het dan zover; het 
EK Voetbal gaat van start 
en viert zijn 60-jarig jubi-
leum. Het toernooi heeft 
een jaar vertraging opgelo-
pen door de coronacrisis, 
maar deze zomer zullen 
de wedstrijden dan toch 
doorgang vinden. De wed-
strijden worden gespeeld 
in 11 verschillende landen. 
Dit is bijzonder, want nor-
maal gesproken wordt het 
EK in 1 of maximaal 2 lan-
den gehouden. In de Jo-
han Cruijff Arena worden 

4 wedstrijden gespeeld en 
het stadion zal oranje kleu-
ren, net zoals de rest van 
het land. Hoe staat het er-
voor met de oranjegekte in 
Wijdemeren?

De cafés
Op veel terrassen van cafés 
uit de omgeving wapperen de 
oranje vlaggetjes al en hangt 
de Nederlandse vlag uit. On-
danks dat de horeca volgens 
de huidige regels rondom de 
coronapandemie geen grote 
schermen mag ophangen om 
de wedstrijden op te vertonen, 
zorgt de oranjeversiering toch 
voor een gezellige sfeer.

Bij Sportcafé De Blijk in Ne-
derhorst den Berg pakken ze 
uit: “We willen zoveel mogelijk 
de sfeer uitdragen ondanks 
dat we niet zoals gewoonlijk 
met z’n allen wedstrijden kun-
nen kijken” zegt Nick Blom. De 
Blijk hoopt, net zoals andere 
cafés, dat ze uiteindelijk grote 
schermen mogen ophangen. 
“We hebben hier als sportcafé 
al 6 jaar naar uitgekeken en 
zodra we groen licht krijgen, 
halen we de schermen tevoor-
schijn!”.

In Kortenhoef lopen ze er ook 
al in het oranje bij. Het Wapen 
van Kortenhoef kleedt zelfs 
haar bezoekers aan en eige-
naresse Janice van Beuse-
kom loopt met haar vrolijkste 
gezicht rond. Café Zomerlust 
heeft het hele terras versierd 
en zal in de loop van de week 
nog verder uitpakken.

Bij het Wapen van Ankeveen 
hebben ze met de vaste gas-
ten van de kroeg een voet-
balpoultje gestart om de EK 
saamhorigheid vast te hou-
den. Omdat de horeca sinds 
afgelopen zaterdag 5 juni 
weer binnen open mag, staat 
Gerben Bos te popelen om 
iedereen weer te ontvangen. 
“Een echt oranjecafé zullen 
we dit jaar niet worden, maar 
we maken er het beste van.”

De voetbalclubs
Bij SV Loosdrecht zijn ze altijd 
al in het oranje gehuld, afge-
lopen zaterdag vierden zij de 
start van de Regiocup. Zij kij-
ken ook uit naar het EK met 
het ‘grote oranje’. Het terrein 
en de kantine van de club zijn 
versierd met oranje vlagge-
tjes. “Door de coronamaatre-
gelen kon heel lang niks en 

nu maken we er een feestje 
van. Het is mooi om te zien 
dat het voetbal weer op gang 
komt” zegt Jur Koetze, jeugd-
voorzitter van SV Loosdrecht. 
Wedstrijden op groot scherm 
vertonen kan ook nog niet in 
de sportkantines helaas. SV 
‘s-Graveland had dit graag wil-
len doen, net zoals ze deden 
bij het WK vrouwenvoetbal. Bij 
ASV vinden ze het niet zo erg 
dat de kantine niet opengaat 
voor de wedstrijden, voorzitter 

Dick Blom gunt het de horeca 
in het dorp ook wanneer het 
weer mag. Onder de bewo-
ners van Wijdemeren leeft het 
EK nu nog niet echt, maar dat 
zal ongetwijfeld komen wan-
neer Nederland op 13 juni zijn 
eerste wedstrijd speelt.

Foto 1: Sportcafé De Blijk, 
Nederhorst den Berg
Foto 2: Café Zomerlust, Kor-
tenhoef
Foto 3: Wapen van Kortenhoef

Afwezig Huisartsenpraktijk

JH Bouwman & MJ Stuldreher
van maandag 14 juni tot vrijdag 18 juni 2021

voor SPOEDGEVALLEN:
Huisartspraktijk Overmeer, Meidoornlaan 1, tel. 251854

Denkt u eraan uw herhalingsrecepten tijdig te bestellen!
In geval van NOOD kunt u de verpakking van de herhalingsrecepten vóór 10 uur ‘s 

ochtends afgeven bij de assistente van huisartspraktijk Overmeer.
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Meer informatie? Bel 035 623 11 00
mail info@versawelzijn.nl of kijk op versawelzijn.nl

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

Samen komen we er wel
ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is
•  Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto

•  Tegen een kleine onkostenvergoeding

Meer informatie of meedoen?
Bel 035 694 74 55, elke werkdag tussen 10 en 12 uur

19184_VERSA_Advertentie ANWB AutoMaatje_v2.indd   1 14-10-19   12:48

 Administratie / financiën
              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,

ma t/m do

ANWB AutoMaatje: voor wie minder mobiel is 
 Samen komen we er wel! Vrijwilligers rijden u in hun eigen auto.
        Tel centrale: 035 694 74 55, ma t/m vrij 10:00 - 12:00u

Versa Welzijn, 
gewoon goed bereikbaar

www.versawelzijn.nl

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

Markt in Ankeveen

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

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

Alarmnummer 1-1-2

Huisartsen
M.N.E. Bakker, Curtevenneweg 9 035 - 656 18 66
W. Blokhuis, E. Luderhoff en M. Stam
en M. Soeters, Hoflaan 1 035 - 656 16 16
L. Siebeling en J. Suijker, Oudergaarde 2 035 - 656 11 96
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher 0294 - 25 12 03
Huisartspraktijk Overmeer (Hoogerbrugge/Leushuis) 0294 - 25 18 54
Dokterscentrale (alleen overdag) 0900 -15 15
Tergooiziekenhuizen  Hilversum/Blaricum 088 - 753 17 53
Buiten de openingstijden, spoedgevallen tussen 17.00 uur en 8.00 uur:
Huisartsenspoedpost Blaricum (www.spoedpostblaricum.nl) 088 - 130 96 00

Oogarts
C.E.J. Snepvangers, Meenthof 19 035 - 656 47 62

Verloskunde Wijdemeren 06 - 454 06 022
Verloskunde Praktijk kortenhoef 06 - 238 08 670

Tandartsen
Tandheelkundige praktijk Kortenhoef 035 - 656 21 88 
Tandartsenpraktijk Hoflaan 035 - 656 91 28
Tandartspraktijk B. van Eynatten, Voorstraat 24 0294 - 25 34 56
Spoeddienst 088 - 263 27 27 
Tandarts/Mondhygiënisten, Overmeerseweg 13     0294 - 25 27 14 
Tandartscentrale 0900 -15 15

Apotheek
’s-Gravelandse Apotheek 035 - 656 21 10
Apotheek Nederhorst 0294 - 25 15 54 
Spoed Apotheek 035 - 533 06 07

Dierenarts
A.A.A. Vendrig (gezelschapsdieren) 0294  -25 35 19
Dierenartsenpraktijk Kortenhoef 035 - 6561074/06 - 22732136
Annemarie 0294 - 25 58 38
Dierenambulance Gooi en Vechtstreek  035 - 683 03 00

Maatschappelijk
Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek (consultatiebureau) 035 - 692 63 50
Versa Welzijn  035 - 623 11 00
Klusjesteam Kortenhoef / ‘s-Graveland 035 - 656 18 60
Klusjesteam Nederhorst/Ankeveen 035 - 656 30 01
Sensoor  035 - 6245555 of 0900 - 0767
Zonnebloem afdeling Kortenhoef, Ankeveen, ‘s Graveland 035 - 656 50 73
Aanbod aan zorg en welzijn in Ankeveen,
‘s-Graveland en Kortenhoef          www.zorginkortenhoef.nl
Humanitas ‘t Gooi           tgooi@humanitas / 035 - 628 60 93

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

Scholen
Warinschool 0294 - 25 13 51
Mr. Kremerschool 0294 - 25 15 22
Jozefschool 0294 - 25 33 36
Curtevenneschool 035 - 656 10 19
De Regenboog 035 - 656 04 08
Joseph Lokinschool 035 - 656 13 70
St.-Antoniusschool  035 - 656 10 67

Gemeente 
Gemeentehuis, Rading 1, Loosdrecht 14035
Regiopolitie Gooi en Vechtstreek 0900 - 8844
Politiepost Wijdemeren, Rading 1, Loosdrecht
Wijkagent Manuel Kummer   emmanuel.kummer@politie.nl
Wijkagent K’hoef/’s-Graveland   merel.van.dorresteijn@politie.nl
Wijkagent 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
 Zo. 13 juni: 9.30 uur: 
 L. Wenneker.
 OLV Hemelvaart
 Do. 10 juni: 9.30 uur: 
 W. Balk.
 Za. 12 juni: 19.00 uur:
 E. Kaak.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 13 juni: 9.30 uur: 
 W. Balk.
 (Aanmelden: op di. en do. 
      ochtend 9.00-12.00 via tel. 
      035 - 6561285)
Reserveren moet, dit kan bij het 
parochiesecretariaat.

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 6 juni: 10.00 uur: 
 Ds. A. Parmentier.
 Kerkdienst met max.
 30 aanwezigen. Aan-
 melden vooraf verplicht  
 (scriba@kerkopdeberg.nl,
 tel. 0294-252654). De  
 kerkdiensten zijn ook 
 online te volgen; meer 
 informatie op
 www.kerkopdeberg.nl

 Hervormde gemeente
   ‘s-Graveland 
 Zo. 13 juni: 10.00 uur: 
 Ds. G.J. Meijeren.

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 13 juni: 9.30 uur: 
 Ds. J.W. Glashouwer.
      Vooraf melden verplicht, via:

       06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496

Verloren
te Kortenhoef

op zondag 30 mei

Wat: leesbril (op sterkte) 
met meekleurende glazen
Waar: Omgeving Korten-
hoefsedijk/Kerklaan/
Julianaweg/Zuidsingel
Montuur: Rodenstock 
(bruin gevlekt montuur/ 
licht metalen pootjes)

Gevonden?
A.u.b. berichtje naar
06-21262221 /
verlorenbril@ziggo.nl
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Kantelpunt voor Wijdemeren
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Het college van de ge-
meente Wijdemeren stelt 
voor om voor de rest van 
het jaar prioriteiten te stel-
len in de acties en ambi-
ties, plus om € 415.000 toe 
te voegen aan het budget 
voor inhuur van personeel. 
Dit moet de ambtelijke or-
ganisatie ontlasten, omdat 
door corona de werklast 
en -druk te hoog is opge-
lopen. Voor een structure-
le oplossing lijkt er echter 
meer nodig te zijn dan dat.

Donderdag 3 juni sprak de 
commissie bestuur en midde-
len over het voorstel. Eind ja-
nuari had burgemeester Crys 
Larson al gemeld dat de orga-

nisatie op de top van haar kun-
nen zit. De impact van corona 
op de ambtelijke organisatie is 
groot. Het is tot nu toe nog ge-
lukt om de dienstverlening aan 
inwoners, ondernemers en in-
stellingen op peil te houden, 
maar de rek is eruit. Ingrijpen 
is noodzakelijk. Er moeten 
keuzen gemaakt worden en 
prioriteiten gesteld.

Niet op orde
Gert Zagt verwoordde het 
standpunt van De Lokale Par-
tij en vond het voorstel een 
hoog COVID-gehalte hebben. 
Hij kon zich niet aan de indruk 
onttrekken dat er voordien ook 
al dingen niet op orde waren. 
Daarom zijn er rigoureuzere 
maatregelen nodig dan “een 
beetje poetsen”. Ook Ram 
Lachman (PvdA-GroenLinks) 

haalde aan dat naast corona 
de slagkracht van de organisa-
tie een belangrijke rol speelt. 
Zijn partij is voor een fusie met 
Hilversum en gaat de discus-
sie van de zwakke bestuurs-
kracht opnieuw aan. Voor de 
VVD stelde Sieta Vermeulen 
dat het nog onduidelijk is of er 
sprake is van een structureel 
probleem. Partijgenoot Michiel 
van Balen vond het op finan-
cieel gebied wel tijd voor ‘plan 
B’. Bij het CDA rezen steeds 
meer vragen omdat er in de af-
gelopen vier jaar al meerdere 
momenten zijn geweest waar-
op het aantal fte is verhoogd. 
“Met geld alleen red je het niet, 
er moet een cultuuromslag 
komen” gaf Jan Verbruggen 
aan. Myriam Kooij lichtte toe 
dat D66 er begrip voor heeft 
dat de organisatie mede door 

corona is overbelast. “Er moet 
iets gebeuren.” Ook René 
Voigt (DorpsBelangen) toonde 
zich mild. Hij benadrukte dat 
het geen gemakkelijke taak is 
waar het college nu voor staat. 
Zijn partij heeft vertrouwen in 
de voorgestelde aanpak.

Meer dan corona
“Als we ‘t nu niet invullen, ko-
men we als organisatie stil 
te staan,” verduidelijkte Crys 
Larson de urgentie van het 
voorstel. Ze lichtte toe dat 
Wijdemeren hier niet uniek in 
is. Meerdere gemeenten in 
Nederland hebben aangege-
ven het door corona niet meer 
aan te kunnen. Wel is het zo 
dat daarbij de financiële po-
sitie van onze gemeente veel 
slechter is. De inschatting dat 
de actuele situatie niet alleen 

door corona komt, deelde de 
burgemeester. Na de zomer 
wordt de uitslag bekend van 
het onderzoek dat bureau 
Necker van Naem recent heeft 
uitgevoerd. Dan moet blijken 
welke maatregelen er struc-
tureel nodig zijn voor het op 
peil brengen van de bedrijfs-
voering en dienstverlening. 
Larson wilde niet vooruitlopen 
op de resultaten, maar haar 
onderbuik zei dat de proble-
matiek niet alleen door COVID 
is ontstaan. Op de vraag of 
Wijdemeren als zelfstandige 
gemeente kan blijven bestaan, 
sprak ze licht aarzelend: “Ik 
denk het wel, maar we staan 
wel op een kantelpunt. We 
moeten er echt voor gaan.”

   

Geen huur voor sport en cultuur
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Donderdag 10 juni neemt 
de gemeenteraad een be-
sluit om voor (sport)ver-
enigingen, culturele en 
sociaal-maatschappelijke 
instellingen de huur kwijt 
te schelden voor de peri-
ode van de lockdown. Een 
punt van discussie is de 
bijdrage aan Wonderfeel.

Tijdens de gedwongen sluiting 
konden de genoemde organi-
saties in 2020 circa 9 maanden 
niet op normale wijze draaien. 
Ook het eerste half jaar van 
2021 was dat het geval. Om-
dat in die periode geen vrucht-
gebruik plaatsvond, vindt de 

gemeente het niet reëel om 
huur te vragen. Veel verenigin-
gen en instellingen kunnen het 
tekort immers niet opvangen. 
Zonder de kwijtschelding komt 
hun vitaliteit in het geding.

Voorstel
In grote lijnen wordt voorge-
steld om de huur kwijt te schel-
den voor maatschappelijk 
non-commerciële huurders die 
geen andere inkomsten had-
den. Ook wordt de huur voor 
alle sportverenigingen gecom-
penseerd. Daarnaast wil men 
een eenmalige subsidie ver-
lenen aan drie lokale culture-
le organisaties: De Dillewijn, 
Sypesteyn en Wonderfeel. 
Onder hen wordt op basis van 
hun omzetverlies 17.000 euro 

verdeeld.

Wonderfeel
Bij de bespreking van het 
voorstel in de commissie so-
ciaal-maatschappelijke zaken 
kon alleen de VVD zich er 
volledig in vinden. De overi-
ge partijen hadden toch wat 
vragen over Wonderfeel. Zo 
vond het CDA dit “een vreem-
de eend in de bijt” en vroeg 
De Lokale Partij zich af “of dit 
nu wel de meest noodlijdende 
organisatie was.” Wethouder 
Rosalie van Rijn lichtte toe dat 
het tekort bij Wonderfeel ook 
groot is. Het festival heeft vo-
rig jaar veel kosten gemaakt, 
zonder dat daar inkomsten te-
genover stonden. Wonderfeel 
heeft een subsidierelatie met 

de gemeente Wijdemeren, dus 
deze ondersteuning sluit daar 
goed bij aan. Van Rijns plei-
dooi kon niet alle partijen over-
tuigen. Zij beraden zich nog op 
een definitief standpunt.

Extra acties
Namens DorpsBelangen 
vroeg Patricia IJsbrandy zich 
af of de gemeente niet meer 
zou kunnen doen om de ver-
enigingen weer op de kaart 
te zetten. De inschatting van 
Rosalie van Rijn was dat de 
meeste verenigingen hier niet 
op zitten te wachten. Zij willen 
eerst hun eigen activiteiten 
weer opstarten en niet zozeer 
meedoen aan acties van de 
gemeente. Ratha Alphonse 
(D66) bracht tijdens zijn eer-

ste bijdrage in de commissie 
het idee naar voren om een 
jeugdpaspoort op te stellen. 
Om daarmee jongeren die in 
de coronatijd niet gesport heb-
ben te stimuleren om weer te 
beginnen. Ook daarvan vroeg 
de wethouder zich af of het 
aansloot bij de behoefte van 
de verenigingen. Zij had geen 
signalen opgevangen dat de 
lockdown heeft geleid tot veel 
opzeggingen. Dat het wel een 
leuk plan was, benadrukte 
Margriet Rademaker (De Lo-
kale Partij). Zij stelde voor om 
het idee te bewaren voor de 
toekomst en het op een later 
moment uit te werken.

   

Nanne Roosenschoon nieuwe lijsttrekker D66 Wijdemeren
WIJDEMEREN
Nanne Roosenschoon 
wordt de nieuwe lijsttrek-
ker voor D66 bij de Ge-
meenteraadverkiezingen in 
2022. De leden kozen hem 
unaniem. Roosenschoon 
heeft een ruime politieke 
ervaring. Sinds de start 
van de gemeente Wijde-
meren is hij – naast zijn 
werk als architect – in al-
lerlei rollen actief geweest: 
fractie-assistent, raadslid, 

fractievoorzitter en nu op-
nieuw als lijsttrekker.

Zijn specialiteiten binnen de 
raad zijn ruimtelijke orde-
ning, wonen, verkeer, natuur 
en milieu, duurzaamheid, re-
creatie en toerisme. Nanne 
Roosenschoon bedankt de 
leden voor het in hem gestel-
de vertrouwen. “Ik ben ontzet-
tend vereerd leiding te mogen 
geven aan een hecht, leuk en 
divers team van enthousiaste 

D66ers. Binnen en buiten de 
raad zullen wij ook in de toe-
komst de verbinding blijven 
zoeken met alle partijen en 
ons steeds inzetten voor een 
duurzame, sociale en gezonde 
gemeente.”

D66 heeft op dit moment 2 
zetels in de Wijdemeerse ge-
meenteraad en een wethou-
der. Bij de landelijke verkie-
zingen dit jaar werd D66 de 
tweede partij in Wijdemeren.

Tot slot roept Nanne inwoners 
met sympathie voor D66 op 
om eens kennis te komen ma-
ken. De fractie is altijd op zoek 
naar frisdenkers en -doeners 
om het team verder te verster-
ken. Wees welkom en meld je 
via n.roosenschoon@wijde-
meren.nl !

Bestuur van D66 Wijdemeren
Nanda de Bruin, Myriam Kooij 
en Guido van Gulick
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Klink geïnstalleerd als Kamerlid
WIJDEMEREN
Vorige week is ex-wethou-
der Jan Klink geïnstalleerd 
als VVD- Kamerlid.

Op tijdelijke basis vanwege 
de burn-out van minister Van 
’t Wout die ook Kamerlid is. 
Gemeentelijk commissielid Bo 
de Kruijff wordt de persoonlijk 
assistent van Klink.

   

Voorlopig nog PMD
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Het definitieve besluit 
moet donderdag 10 juni 
nog vallen, maar alles wijst 
erop dat de PMD-inzame-
ling wordt verlengd tot in 
ieder geval juli 2026. De 
gemeente kan evt. vanaf 
2023 overgaan op naschei-
ding maar dat kost 6,3 mil-
joen extra in drie jaar.

De gemeente moet binnenkort 
een keus maken voor de af-
valstroom van plastic verpak-
kingen, metalen verpakkingen 
en drinkpakken (PMD). Gaan 
we verder met bronscheiding 
en worden de huidige con-
tracten voor PMD en restafval 
verlengd? Of wordt vanaf 2023 
overgaan naar nascheiding en 
nieuwe contracten. In dat laat-
ste geval kost dit 6,3 miljoen 
euro extra, verspreid over drie 
jaar. Dat komt omdat de con-
tracten voor het inzamelen 
van PMD en restafval niet syn-

chroon lopen. Daarom stelt het 
college voor om de PMD-inza-
meling nu niet te veranderen, 
maar in 2024 opnieuw te be-
kijken voor de periode vanaf 
2026. Dan zijn de contracten 
geharmoniseerd. Het eerder 
overstappen naar nascheiding 
kost veel terwijl daar qua duur-
zaamheid geen grote verschil-
len tegenover staan.

Een worsteling
Tijdens de vergadering van 
de commissie ruimte en eco-
nomie op 2 juni stelde Bo de 
Kruijff dat de VVD een grote 
voorstander is van naschei-
ding. De partij begrijpt dat dit 
op korte termijn niet reëel is, 
maar ziet het niet zitten om 
bronscheiding vast te stellen 
voor vijf jaar. De wereld kan 
er dan immers heel anders 
uitzien. “Het is worsteling van 
voor tot tegen,” sprak Eric Tor-
sing. De CDA’er was gegrepen 
door de zin ‘Het gemak van 
één bak’, maar de kosten van 
6,3 miljoen die daar tegenover 

staan. Dat is nogal wat. Na-
mens PvdA-GroenLinks meld-
de Stan Poels dat nascheiden 
ook niet het ei van Columbus 
is. Hij wees erop dat er geen 
eenduidigheid is dat het een 
beter is dan het ander. Zowel 
aan voor- als nascheiden zitten 
voor- en nadelen. Bovendien 
ontbreekt het landelijk aan vol-
doende capaciteit. Dat de on-
derzoeken in tegenspraak zijn 
met elkaar, was ook de bele-
ving van Patricia van der Schot 
(DorpsBelangen). D66’er Nan-
ne Roosenschoon uitte het 
nog duidelijker: “Afgezien van 
de wenselijkheid van voor- of 
nascheiden, we kunnen ons 
nu geen extra kosten van 6,3 
miljoen veroorloven.” Olivier 
Goetheer (De Lokale Partij) 
was vooral benieuwd naar de 
mening van wethouder Joost 
Boermans over het recent ver-
schenen artikel in de Gooi- en 
Eemlander, waarin kritische 
geluiden klonken richting de 
GAD. Boermans benadrukte 
dat zowel de GAD als hij vol-
ledig transparant zijn geweest 
over de duur en inhoud van de 
contracten. De raad is daarbij 
altijd op de juiste manier geïn-
formeerd. Daarnaast herken-
de hij het dilemma. “Er is een 
wereld aan literatuur over dit 
onderwerp,” sprak hij. “Er zijn 
zelfs enkele gemeenten die 
allebei doen, zowel voor- als 
nascheiding. Het is dus veel 
complexer dan het lijkt.”

• 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 
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Provincie zegt nee tegen 
plan Zuidsingel fase 8

Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Het ingediende ontwerp be-
stemmingsplan Zuidsingel 
fase 8 kan niet doorgaan. Dat 
is simpel gezegd de conclusie 
uit de toelichting die de provin-
cie Noord-Holland heeft ge-
geven op haar zienswijze. De 
provincie stelt dat het plan niet 
passend is binnen de ruimtelij-
ke kwaliteit van de Kortenhoef-
se polder.

Dorpsgenoten die zich al lan-
gere tijd verzetten tegen het 
bouwplan achter de Emma-
weg en Kalkakker, zullen het 
nieuws met gejuich ontvangen. 
Wethouder Jan-Jaap de Kloet 
wijst echter op de teleurstelling 
voor de woningzoekenden: 
“Als gemeente vinden wij het 
jammer dat het plan niet door 
kan gaan. We hadden deze 
ontwikkeling positief omarmd 
omdat er grote behoefte is aan 

woningbouw in Wijdemeren. 
Veel inwoners, vooral jonge-
ren en senioren, zoeken een 
huis of appartement voor een 
redelijke prijs. Het wordt voor 
ons nu nog moeilijker om de 
woningnood te ledigen. Dat is 
de consequentie van de stap 
die de provincie heeft gezet.”

Ontwikkelaar aan zet
Formeel kan de gemeente 
de stekker niet uit de proce-
dure trekken. Dat is aan de 
ontwikkelaar die het ontwerp 
bestemmingsplan heeft in-
gediend. Daarom gaat de 
wethouder op korte termijn in 
overleg met VOF Jacobswoud 
(Timpaan en Slokker) om te 
bespreken of zij het plan nog 
willen handhaven. De ontwik-
kelaar heeft eventueel de keus 
om een aangepast plan in te 
dienen. Dat moet dan voldoen 
aan de regels van de nieu-
we Omgevingsverordening 
NH2020. Volgens Jan-Jaap 

de Kloet heeft dat echter wei-
nig kans omdat de provincie 
bij voorbaat meldde dat niet te 
zullen honoreren.

Project Groenenwoud
De enige reële optie voor een 
stedenbouwkundige invulling 
van Zuidsingel fase 8, is in re-
latie tot project Groenenwoud. 
Het plan Afvalzorg/VLEK dat 
daarin wordt uitgewerkt om-
vat sanering van de belt, re-
aliseren van waterwoningen, 
herinrichten van de polder en 
een kwaliteitsverbetering van 
de natuur. Die gang ziet de 
provincie wel zitten, mits het 
voldoet aan de geldende kwa-
liteitseisen. Mocht in het pro-
ject Groenewoud een variant 
denkbaar zijn die verder gaat 
dan het plan Afvalzorg/Vlek, 
dan is het gebied Zuidsingel 
fase 8 daar eventueel voor te 
gebruiken. Het zou dan gaan 
om kleinschalige woningbouw; 
tussen de 5 en 30 woningen.

   

Nieuwe Democratie Wijdemeren wil opstand 
in de polder!
WIJDEMEREN
Één ambtenaar houdt jaren-
lang integrale visie tegen over 
polder Kortenhoef. Groep in-
woners drie jaar genegeerd 
met hun professionele idee 
om in plaats van plan dik ver-
diende projectontwikkelaar 
hun eigen op breed draagvlak 
gebaseerd idee. Nieuwe De-
mocratie Wijdemeren bracht 
inwoners, VLEK en geenhin-
der.nl bijeen om integrale vi-
sie Polder Kortenhoef vorm te 
geven.

Waar de VVD al jaren vergeefs 
om schreeuwt in de raad zon-
der haar tanden te laten zien. 
Er moet een integrale visie 
komen, maar ze schrijven die 
zelf niet. Makkelijk scoren? 
Grote mond! Nieuwe Demo-
cratie Wijdemeren zoekt als 
democratische beweging juist 
NU leden om burgerparticipa-
tie echt vorm te geven nu de 
huidige gemeenteraad niks 
presteert qua woningbouw!
Voorbeelden? Zuidsingel fase 
8, Nederhorst den Berg Noord, 

Schapenweitje Nederhorst 
etc. Alsof het dorp van Aste-
rix en Obelix iets te vertellen 
heeft in Noord-Holland! Hoog-
moed komt voor de val. Triest 
voor de af te treden wethouder 
van DorpsBelangen met alle 
respect. Tijd voor revolutie, 
inwoners betalen belasting 
en betalen de salarissen van 
de falende ambtenaren en 
wethouders. Word NU lid van 
www.nieuwedemocratiewijde-
meren.nl en win de raadsver-
kiezingen in 2022.

Wel of geen Second Love?
Door: Saskia Luijer

WIJDEMEREN
Op politiek niveau is er 
weinig draagvlak om in de 
gemeente de reclame van 
Second Love te weren. 
Dinsdag 1 juni sprak de 
commissie maatschappe-
lijke en sociale zaken over 
de kwestie naar aanleiding 
van een brief van de kerken 
van Loosdrecht.

De bezorgde kerken roepen 
de gemeente op om geen ver-
gunning meer te verlenen voor 
het plaatsen van Second Love 
posters in bushokjes. Zij be-
argumenteren dat de posters 
suggereren dat een heimelijk 
avontuurtje volkomen normaal 
is en waarvan genoten kan 
worden. Het is, menen zij, on-
acceptabel om dit als maat-
schappelijke boodschap aan 
jonge mensen mee te geven. 
De posters hangen dichtbij 
scholen en bibliotheek en zijn 
24 uur per dag zichtbaar. Ter-
wijl de reclame van Second 
Love op radio en TV niet voor 
negen uur ’s avonds mag wor-
den uitgezonden in verband 
met jonge kijkers.

Geen bijval
Olivier Goetheer ging namens 
De Lokale Partij in gesprek 
met de commissieleden over 
de wensen en mogelijkheden 
om als gemeente te sturen op 

reclame-uitingen in de openba-
re ruimte. Veel bijval kreeg hij 
niet. DorpsBelangen kon zich 
invoelen in de boodschap van 
de kerken, maar stelde dat re-
clame per definitie is om te ver-
leiden. De partij vroeg zich af of 
een gemeente daarin wel moet 
betuttelen. Ook D66 vond het 
een sympathiek voorstel, maar 
meende dat Wijdemeren wel 
andere prioriteiten heeft. Daar 
sloot PvdA-GroenLinks zich 
bij aan: laten we ons focussen 
op de kerntaken en als kleine 
gemeente geen beleid voeren 
anders dan de Reclame Code 
Commissie. Volgens CDA mo-
gen meningen naast elkaar 
bestaan, dat is juist een groot 
goed. De VVD meldde tenslot-
te dat het steunen van de op-
roep niet kan omdat de reclame 
voldoet aan alle regels.

Iets goeds doen
“Wij zijn verantwoordelijk voor 
de openbare ruimte. Daar kun-
nen wij iets goeds voor doen,” 
hield Goetheer vol. De Lokale 
Partij zou bijvoorbeeld liever re-
clame maken voor groente en 
fruit dan voor de McDonalds. 
Afgestemd op de ambities, 
normen en waarden van de 
gemeente. Vergelijkbaar met 
Amsterdam die onlangs de 
reclame voor fossiele brand-
stoffen in de ban heeft gedaan. 
De DLP’er brengt zijn voorstel 
donderdag 10 juni alsnog in bij 
de raad.

   

Mooi plaatje
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Een mooi plaatje. Dankzij onze 
buurman driehoog achter. Links 
onder de bessentuin, rechts de 
kas met daarachter onder doek 
het vak met kolen. Er zijn in to-
taal dertien vakken van 12 bed-
den, nu gedeeltelijk ingeplant 
met groenten. Bovenin het wei-
land en alles omringd door het 
bos. Veel te zien, maar toch zie 
je meer niet dan wel. Je ziet niet 
het leven onder de grond, het 
gekrioel van springstaarten, re-
genwormen, kevertjes. En het-
zelfde bovengronds: de bijen, 
zweefvliegen, lieveheersbeest-
jes en jammer maar waar, ook 
coloradokevers. Daarboven 
weer de buizerds en nog veel 
te weinig zwaluwen. En vooral 
de mensen. Het plaatje slaat 
stil. Hetzelfde beeld een aantal 

uren later en het wordt gevuld 
met kruiwagens en schoffelen-
de en knielend wiedende men-
sen. Kletsend, overleggend, 
grappend of geconcentreerd. 
Nog een paar uur later lopen er 
kriskras mensen met mesje en 
mand een route van vlaggetje 
naar vlaggetje. Zij oogsten hun 
groenten van die week. Op za-
terdagochtend vaak vergezeld 
door veel kleine mensjes aan 
hun hand. Zondagochtend heel 
vroeg als iedereen slaapt, loopt 
er 1 mens over de tuin. En dat 
mag ik dan zijn. Alleen maar kij-
kend en genietend.
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Rijksmonument de ‘s-Gravelandse Vaart
Opinie

Afgelopen maanden werd er 
veel gesproken over aanpas-
singen aan de Smidsbrug en 
de Vaart om de aanleg van 
een nieuwe woonwijk mogelijk 
te maken. Het verbaasde mij 
dat er zo makkelijk gesproken 
werd over o.m. een versmal-
ling van de Vaart. Nergens las 
ik dat de Vaart een Rijksmonu-
ment is en dus niet zomaar ver-
anderd mag worden.. Wat is er 
aan de hand? In 1986 heeft het 
Rijk bijna de gehele voormalige 
gemeente ‘s-Graveland aan-
gewezen als Rijks beschermd 
Stads en Dorpsgezicht. Het 
dorp ‘s-Graveland met haar 
landgoederen en haar unie-
ke 17de -eeuwse trekvaart 
moesten voortaan bewaard en 
beschermd worden. Die aan-
wijzing als Rijks beschermd 
dorpsgezichtï wordt in het ac-
tuele Bestemmingsplan Wij-
demeren, Kern ‘s-Graveland 
en landgoederen verder uitge-
werkt. Daar vinden we in detail 
een opsomming van de te be-
schermen onderdelen en daar 
hoort nou juist bij uitstek die 
Vaart ook onder..

De unieke 17de-eeuwse struc-
tuur van ‘s- Graveland met 
haar buitenplaatsen en haar 
vaart met sluizenstelsel is nog 
in haar geheel bewaard. De 
Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed heeft ‘s-Graveland dan 
ook een ïeer hoge cultuur his-
torische waarderingï gegeven 
die in het Bestemmingsplan is 
vastgelegd. Dat is bijzonder. 
Daarmee heeft ‘s-Graveland 
dezelfde hoge waardering als 
verschillende top monumenten 
in Nederland. Iets om trots op 
te zijn als ‘s-Gravelander lijkt 
mij!
Wat betekent deze aanwijzing 
tot Beschermd Gezicht nou in 
de praktijk? De aanwijzing be-
tekent dat er via het Bestem-
mingsplan een plicht rust op de 
Gemeente om het Beschermd 
Gezicht actief te bewaren en 
te beschermen en zelfs te ver-
beteren. Dat betekent b.v. niet 
dat er nooit meer gebouwd 
mag worden maar dat bouwen 
moet dan wel voldoen aan ex-
tra zware eisen en er zijn ook 
restricties m.b.t. waterstaat-
kundige werken. Vooral moet 
worden beschermd volgens 
het Bestemmingsplan de bepa-
lende structuur van het gebied 
bestaande uit o.a. de strakke 
geometrie van het gebied, de 
buitenplaatsen, de open ge-
bieden aan de Oostzijde, het 
Noorder en Zuidereinde met de 
bomenrijen als ruggengraat en 
de Vaart en de sloten..We le-
zen zelfs: de strakke vorm van 
de Vaart. De gemeente kan 
zichzelf dan ook niet zomaar 

even een vergunning verlenen. 
Er moet eerst advies gevraagd 
worden aan de Rijksdienst voor 
het Culturele Erfgoed en er zal 
dan b.v. eerst een Cultuurhis-
torische Effect Rapportage ge-
maakt moeten worden om de 
voorziene ingreep te toetsen 
aan het historische waarden 
kader. U begrijpt beste lezer, 
dat zomaar plannen maken 
niet verstandig is!

Men kan zijn vragen stellen bij 
sommige veranderingen die al 
hebben plaatsgevonden en je 
mag je afvragen of de gemeen-
te niet meer moet doen om het 
Beschermd Gezicht te bewa-
ren en te verbeteren. Denk aan 
de eeuwige verkeersdiscus-
sie. Nog steeds gaat er zwaar 
vrachtverkeer door het dorp 
dat wegen en huizen aantast. 
Of neem de bomenrijen die op 
verschillende plaatsen zijn on-
derbroken. Al heel lang erger 
ik me aan het verdwijnen van 
hele stukken van de bomenrij 
op Noorder en Zuidereinde. 
Die zijn beschermd en zouden 
hersteld moeten worden. Ge-
heel ‘s-Graveland vormt een 
Rijksmonument. Dat kost wat 
maar brengt bij goed beheer 
ook wat op!

Cornelis Smallenburg,
Monumenten inspecteur

   

Dorpsbudget Ankeveen verdeeld
Namens de organisatie heb-
ben Tiny Beemsterboer, Hans 
Hazes en dorpscoördinator 
Saskia Hille afgelopen week 
de stemmen geteld die waren 
uitgebracht op een tiental initia-
tieven van inwoners van Anke-
veen. Gemeente Wijdemeren 
stelt hiertoe voor elke woon-
kern een zogeheten dorpsbud-
get beschikbaar.

“Ruim honderd huishoudens 
hebben gestemd. Dat is een 

mooi resultaat”, vertelt Saskia. 
Ankeveen telt zo’n zeshonderd 
huishoudens. De € 8.000 wordt 
dit jaar uitgegeven aan een zit-
bankje tegenover de ijsbaan, 
een trampoline in de speeltuin, 
drie extra prullenbakken, ver-
dere uitrol van het AED-net-
werk en aan kunstwerk De 
Ooievaar. De locatie daarvan 
is overigens nog niet bekend.

Bloemrijke Oevers, een project 
van Eric Paardekooper Over-

man en Ron Wehrens, was in 
de stemronde tijdens de recen-
te Digitale Dorpsavond al dui-
delijk favoriet en ook dit plan 
zal zo snel mogelijk worden 
uitgevoerd. “Je merkt dat het 
concept aanslaat en ook ande-
ren inspireert. Zo zijn er alweer 
nieuwe suggesties gekomen, 
waaronder het verlichten van 
de brug, meer bankjes en een 
visboer op de markt”, aldus 
Saskia.

   

GooiTV
REGIO
Hierbij de programmering 
vanaf woensdag 9 juni 
2021:
In het politiek-maatschap-
pelijke discussieprogramma 
In Derde Termijn praat Ruud 

Bochardt met Steven Voorn 
uit Loosdrecht over waar hij 
financieel-economisch tegen-
aan loopt met zijn lounge boot. 
Thijs Cobben schuift aan om 
te praten over een nieuw be-
wonersinitiatief in Naarden 

Vesting. In TV Magazine wordt 
onder andere stilgestaan bij de 
terugplaatsing van de affuiten 
en de kanonnen in Muiden en 
de verruiming van de corona 
maatregelen.

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

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

Telescopische glasbewassing

Postbus 104
1243 ZJ ‘s-Graveland

035-6565134 T
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info@rvbschoonmaak.nl E

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

Tijdens EK voetbal:
Voorspel de
einduitslag

(als NL speelt)

en win een taart!
Deelname in de winkel.

webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  

Ontdek hoe op hartstichting.nl

Zorg voor je hart,
meet je bloeddruk



>   Toeristenbelasting
In de gemeente Wijdemeren heffen we toeris-

tenbelasting. De eigenaar van een verblijfplaats 

krijgt deze belastingaanslag. Dat kan een hotel- of 

campingeigenaar zijn, maar dit geldt ook voor 

particulieren die een woning als vakantieadres 

verhuren. De eigenaar kan de toeristenbelasting

vervolgens aan de klant doorberekenen. Verhuurt

u een woning als vakantieverblijf en heeft u nooit 

eerder een aanslag toeristenbelasting ontvangen?

Meld u zich dan via

www.wijdemeren.nl/toeristenbelasting (via 

aanvragen). Let op: sinds 2020 voert de gemeente 

Hilversum de belastingtaken uit voor Wijdemeren.

Vragen? Mail dan naar

belastingenwijdemeren@hilversum.nl of bel

met (035) 62 92 695.

>   Gooi & Vechtstreek Inclusief
Op 15 juni 2021 trapt de nieuwe stichting Gooi & 

Vechtstreek Inclusief af met een livestreamuitzen-

ding van de talkshow ‘Koffie Verkeerd’. De stichting 

maakt in de uitzending plannen bekend rondom 

het regenboogbeleid: sociale acceptatie, veiligheid 

en zichtbaarheid van LHBTIQ+-personen in de 

regio. Diverse gemeenten zijn aangesloten bij 

de stichting, waaronder Wijdemeren Inclusief. 

Iedere gemeente is vertegenwoordigd door een 

aantal vrijwilligers. Meer informatie of als vrijwilliger 

aansluiten bij de stichting? Mail naar

info@gooienvechtstreekinclusief.nl.

Volg de uitzending via

www.cafe-brabant.nl/hilversum-inclusief.html. 

>   Ontwerp omgevingsvisie ter 
     inzage
Het ontwerp van de Omgevingsvisie Wijdemeren

ligt sinds donderdag 3 juni ter inzage. Wethouder

Jos Kea: “Namens het college bedank ik iedereen 

die een bijdrage heeft geleverd aan de visie op de 

toekomst van onze mooie gemeente. Onder de 

bezielende leiding van mijn voorganger Jan Klink is 

een ontwerp omgevingsvisie geschreven die voor 

95% klaar is. Inwoners, ondernemers, belangenor-

ganisaties en raadsleden hebben samen invulling 

gegeven aan het toekomstbeeld van onze 

gemeente. Dat is terug te zien in het resultaat.” Zie 

ook de officiële publicatie op pagina 3. 

>   Geldige reisdocumenten
Heeft u voor de zomervakantie nog een nieuw 

reisdocument of rijbewijs nodig? Maak dan op tijd

een afspraak. Na het aanvragen duurt het een week

voor uw nieuwe document klaar is. Maak per 

persoon en per product dat u wilt aanvragen een 

aparte afspraak via www.wijdemeren.nl/afspraak of 

via telefoonnummer 14 035.

Wijdemeren
informeren

Check zwemwaterkwaliteit

Met het mooie weer is het lekker om naar één

van de Wijdemeerse strandjes te gaan. Check altijd 

eerst de (gratis) zwemwater-app om te zien waar 

u veilig kunt zwemmen. U kunt de kwaliteit van het 

water ook bekijken via www.zwemwater.nl.

O�  ciële
bekendmakingen

Cabomba is een waterplant die u 
liever niet tegenkomt als u zwemt, 
vaart of vist op de plassen. Gelukkig 
is de overlast door alle inspanningen 
minder geworden. Willen we deze 
woekerplanten onder controle hou-
den, dan is jaarlijks beheer nodig. 
Ook u kunt helpen!

De waterplant vormt al jaren een bedreiging 

voor de waterrecreatie en natuur in het 

plassengebied. Cabomba kan zich mak-

kelijk verspreiden door losse stukken plant 

die verderop wortel schieten. Het is dus 

belangrijk om niet door deze planten heen te 

zwemmen of te varen.

Voorkom verspreiding
Heeft u een boot? Dan kunt u helpen om 

de verspreiding tegen te gaan door de wa-

terplanten uit de schroef te halen als u door 

de cabomba gevaren bent. Hiervoor moet 

de motor een paar keer in de achteruitstand 

worden gezet. Daarna kunt u de stukken uit 

het water halen. Belangrijk is dat schroef en 

romp vrij zijn van plantslierten voor u een 

haven invaart. In de haven gooit u de plan-

tenslierten in de groenbak.

Ook als zwemmer kunt u helpen om de ver-

spreiding van cabomba te voorkomen. Ziet u 

losse plantslierten? Leg de stukken dan op de 

oever, minimaal 1 meter vanaf het water. 

Meer doen?
Meld u dan aan als vrijwilliger bij de Vereni-

ging Samen Cabomba Aanpakken en stuur 

een mail naar: vsca.loosdrecht@gmail.com. 

Alleen samen lukt het om de plassen schoon 

en toegankelijk te houden! Meer informatie 

op www.vechtplassen.nl. 

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

7 juni 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@harrymijland

Peiling toekomstig
gemeentehuis

   Help mee bij het verminderen van cabomba 

Sinds 2021 hebben alle Nederlandse 
gemeenten een nieuwe wettelijke 
taak: het vroegtijdig bieden van hulp 
bij  betalingsachterstanden. Want hoe 
eerder we kunnen helpen, hoe sneller 
het opgelost kan worden. Dat bespaart 
een hoop stress.

De gemeente krijgt elke maand de betalings

achterstanden binnen van energieleveranciers,

zorgverzekeraars, waterbedrijven en woning-

corporaties. Een medewerker van het sociaal 

wijkteam neemt daarna schriftelijk of per-

soonlijk contact op met het huishouden. 

Helpen met oplossen
In een gesprek wordt gekeken of er inderdaad 

hulp vanuit de gemeente nodig én gewenst 

is. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het tot 

stand brengen van een betalingsregeling, het 

aanvragen van (bijzondere) bijstand of andere 

regelingen waar u misschien recht op heeft. 

De hulp is gratis en niet verplicht.

Contact met sociaal wijkteam
Wilt u nu al in contact komen? U kunt terecht 

bij het sociaal wijkteam via telefoonnummer 

14 035 of sociaalwijkteam@wijdemeren.nl. 

Kijk ook op

www.wijdemeren.nl/betalingsachterstand. 

Hulp bij betalingsachterstanden

Gebiedsakkoord Oostelijke 
Vechtplassen
De aanpak van cabomba is één van de 

projecten van het Gebiedsakkoord Oostelijke 

Vechtplassen waarbij 21 partners werken 

aan ruim 25 projecten die samen de natuur, 

de waterkwaliteit en de recreatiesector in dit 

unieke beschermde natuurgebied verbeteren.
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De gemeente onderzoekt momenteel 
twee locaties voor de eventuele bouw 
van een nieuw gemeentehuis. Het gaat 
om de huidige locatie van het gemeen-
tehuis, Rading 1 in Loosdrecht, en het 
terrein achter de gemeentewerf aan de 
Kwakel in Kortenhoef. Vul uiterlijk zon-
dag 20 juni de enquête in en laat ons 
weten wat u belangrijk vindt voor een 
toekomstig gemeentehuis. 

Het huidige gemeentehuis is verouderd 

en groot onderhoud is noodzakelijk. Ook 

moet het gemeentehuis in de toekomst een 

energielabel A hebben. Hiervoor zijn forse 

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. 

Wat vindt u belangrijk? 
Het gemeentehuis is er natuurlijk in de eerste 

plaats voor u als inwoner. We horen daarom 

graag wat u belangrijk vindt. Welke locatie 

heeft uw voorkeur? Wat vindt u van belang 

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 nog open tot 

en met zondag 20 juni via

www.wijdemeren.nl/toekomstgemeentehuis. 

Heeft u de peiling over een toekomstig gemeentehuis al ingevuld? 

NH Nieuws kwam langs in Wijdemeren 
voor de 65+ tv-serie ‘Noord-Holland 
Beweegt’. Hoe komt u van de corona-
kilo’s af en houdt krachttraining u 
gezond?

In de praktijk blijkt een gezonde levensstijl 

toepassen nog best lastig. In twee afleverin-

gen vertellen presentator Sjoerd Hilarius, de 

buurtsportcoaches 60+ uit Hilversum en de 

heren van Veilig Verkeer Wijdemeren hoe u 

aan een gezonde levensstijl kunt werken. 

Afleveringen terugkijken
In het kader van project Doortrappen geeft 

Veilig Verkeer Wijdemeren diverse fietstips. En 

u wordt letterlijk in beweging gebracht door 

de buurtsportcoaches 60+.  Afleveringen ‘Zo 

kom je van de coronakilo’s af’ en ‘Kracht-

training houd je gezond’ kunt u terugkijken 

via www.nhnieuws.nl (zoek op ‘NH Nieuws 

gezond leven’).

Team Sportservice
Het programma Doortrappen wordt uitge-

voerd door Team Sportservice. Voor vragen 

over het programma, interesse in fietslessen 

of een kosteloos (65+) beweegadvies neemt 

u contact op met Rosanne Hartman via 

rhartman@teamsportservice.nl.

Aandacht voor gezond leven 

>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Wout Hilhorsthof 10: plaatsen dakkapel 

   (22.05.21)

’s-Graveland
- Beresteinseweg 4: afwijken bestemmingsplan 

   bedrijf naar wonen (25.05.21)

- Loodijk 3: plaatsen twee dakkapellen (20.05.21)

- Noordereinde 54c: brandveilig gebruik Het 

   Zandkasteel-zorg (21.05.21)

Kortenhoef
- Moeraszegge 10: plaatsen dakkapel (31.05.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 29: plaatsen dakkapel (19.05.21)

- De Kreek 8: uitbreiden woning (26.05.21)

- Dirk Smorenberglaan 47: plaatsen dakkapel 

   (31.05.21)

- Kalverstraat (ong): bouwen slipway en vlonder 

   (25.05.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 161: verplaatsen uitweg 

   (20.05.21)

- Pampus 19: uitbreiden woning (29.05.21)

Nederhorst den Berg
- Jan Steenhof 29: plaatsen twee dakkapellen 

   (26.05.21)

- Middenweg 33: bouwen opslagloods (27.05.21)

- tegenover Voorstraat 38: afwijken bestem-

   mingsplan voor tijdelijke standplaats (25.05.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

’s-Graveland
- Kininelaantje 2: plaatsen drie padelbanen 

   (20.05.21)

- Noordereinde 57-59: verbouwen gedeelte 

   kantoor naar appartement (20.05.21)

- Zuidereinde 74c: plaatsen twee dakkapellen 

   (01.06.21)

Kortenhoef
- Emmaweg 32a: plaatsen toegangspoort 

   (01.06.21)

- Kerklaan 25: uitbreiden woning (21.05.21)

Officiële bekendmakingen

Bouwen en wonen

Het is mooi weer. En dat is een uitste-
kend moment om een groen dak aan 
te leggen. Bij de gemeente krijgt u 
een subsidie van 25 euro per vierkante 
meter! 

Groene daken hebben vele voordelen: ze 

zorgen voor isolatie, vertragen de afvoer van 

regenwater, geven verkoeling in de zomer, 

verminderen geluidsoverlast en stimuleren de 

biodiversiteit. Genoeg redenen dus om een 

groen dak aan te leggen. 

Aanvragen 
Gemiddeld kost een groen dak 50 euro per 

vierkante meter. Inwoners en bedrijven ont-

vangen 25 euro subsidie per vierkante meter 

tot een maximaal bedrag van 1000 euro, 

inclusief BTW. De minimale afname is zes 

vierkante meter. De subsidie wordt verstrekt 

op de aanlegkosten en/of het materiaal van 

het groene dak. Voor de actie geldt op=op. 

Kijk voor meer informatie en het doen van 

een subsidieaanvraag op

www.wijdemeren.nl/groendak. 

Collectieve inkoop
De energiecoöperatie Wijdemeren organi-

seert voor leden een collectieve inkoopactie 

groene daken. Zij hebben een enthousiaste 

en betrokken leverancier met een goed aan-

bod voor u geselecteerd. Hierdoor wordt het 

nog aantrekkelijker om een groen dak aan te 

leggen. Een persoonlijk aanbod ontvangen? 

Vul het contactformulier in op

www.ecwijderen.nl/groene-sedum-daken. 

Mooi weer! Tijd voor een groen dak



- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel 

   (20.05.21)

- Kortenhoefsedijk 183: bouwen steiger (27.05.21)

- Zoete inval 16: plaatsen tuinhuis met veranda 

(20.05.21)

Loosdrecht
- Horndijk 20: bouwen woning (27.05.21)

- naast Oud-Loosdrechtsedijk 36a: bouwen 

   woning en bijgebouw (25.05.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 310: vernieuwen 

   golfbreker (31.05.21)

- Nootweg 10a: verbreden en plaatsen dakkapel 

   (20.05.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 240: wijzigen gevel 

   (27.05.21)

- Van Collenstraat 4: maken uitbouw (25.05.21)

- Vuntuslaan 38: plaatsen dakopbouw (20.05.21)

Nederhorst den Berg
- Lange Wetering 62: wijzigen gevel (27.05.21)

- tegenover Voorstraat 38: afwijken bestem-

   mingsplan voor standplaats voor tien jaar 

   (31.05.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Langs ’s-Gravelandsevaartweg en

   Muijeveldsevaart en bij eiland Meent: vervangen 

   overbeschoeiing (27.05.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

’s-Graveland
- Loodijk 9: bouwen 37 tiny houses voor periode 

   van tien jaar (31.05.21)

Kortenhoef
- Moleneind 73: vergroten hoofdgebouw 

   (02.06.21)

Loosdrecht
- Naast Trekpad 41: plaatsen schuur (25.05.21)

Nederhorst den Berg
- Middenweg 101: maken uitweg met brug (27.05.21)

- Middenweg 101b: maken uitweg met brug 

   (27.05.21)
- Torenweg 13: maken uitweg (20.05.21)

>  Ontwerp Omgevingsvisie 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat 

het ontwerp van de Omgevingsvisie Wijdemeren 

2040 met ingang van donderdag 10 juni 2021, zes 

weken ter inzage ligt.

Deze Omgevingsvisie loopt vooruit op de

Omgevingswet die naar verwachting op

1 juli 2022 in werking treedt.

Omgevingsvisie
De Omgevingsvisie  Wijdemeren 2040 is het 

nieuwe, integrale strategische beleidsdocument 

voor de fysieke leefomgeving van Wijdemeren.

De leefomgeving is van ons allemaal en maken 

we samen. Daarom hebben we bij het opstellen 

van deze omgevingsvisie inwoners, ondernemers,

belangen¬organisaties en raadsleden uitgenodigd 

om samen invulling te geven aan het toekomst-

beeld. Het gaat immers niet alleen over de inrich-

ting van onze gemeente, maar ook over

hoe we de ruimte met z’n allen gebruiken.

Hoe we wonen, werken, studeren, sporten,

spelen, recreëren, winkelen etc. in Wijdemeren.

De Wijdemeerse omgevingsvisie is de komende 

jaren onze gids voor ruimtelijke maatschappelijke 

vraagstukken en geeft ruimte aan initiatieven uit 

de samenleving of markt. 

De uitkomst is dat we inzetten op drie kern-

opgaven: het creëren van een ge¬zonde en 

vitale leefomgeving in de kernen, het bieden 

van ruimte voor ondernemerschap, versterken 

van de bereikbaarheid en niet in de laatste plaats 

het vormge¬ven van een waardevol natuur- en 

buitengebied. Deze lijnen zijn in onze omgevings-

visie verder uitgewerkt en vertaald in strategische 

keuzes en gebiedsopgaven. 

We werken daarbij continu aan nieuwe vormen 

van de¬mocratie, lokale beleidsontwikkeling en 

samenwerking tussen overheden, samenleving, 

maatschappelijke organisaties en markt. Zoals 

gezegd: samen maken we de omgeving en als 

gemeente zien we het als onze taak daarin zowel 

te faciliteren, regisseren, investeren als te initiëren.

Ter inzage
De ontwerp Omgevingsvisie ligt vanaf donderdag 

10 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage.

De visie kan worden ingezien op

www.ruimtelijkeplannen.nl

(IMRO.1696.OVO100wijdm2021-on01.gml) of via 

www.wijdemeren.nl/terinzage. Ook zijn de stuk-

ken digitaal opvraagbaar via info@wijdemeren.nl.  

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn van zes 

weken kan een ieder schriftelijk of mondeling een 

reactie over de ontwerp Omgevingsvisie naar 

voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen 

te worden gericht aan de raad van de gemeente 

Wijdemeren, postbus 190, 1230 AD Loosdrecht. 

Voor het mondeling naar voren brengen van een 

zienswijze of het inwinnen van informatie kan 

contact op worden genomen met de

administratie van het Fysiek Domein,

telefoonummer 14 035.

>  Ontheffing objecten openbare 
weg

Kortenhoef
- Tussen Bernard van Beeklaan en

   A.W. van Voordenlaan: plaatsen schafkeet en   

   bouwhekken (31.05.21)

- Bernard van Beeklaan: plaatsen afvalcontainer 

en dixi-toilet (31.05.21)

Nederhorst den Berg
- De Vijnen 10: plaatsen afvalcontainer (01.06.21)

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

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

wet Basisregistratie Personen (BRP) zijn inwoners 

verplicht hun verhuizing door te geven en inlich-

tingen te verstrekken. Van onderstaand(e)

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

verhuizing ontvangen. Op grond van artikel 2.22 

van de wet BRP heeft het college van

burgemeester en wethouders het voornemen het 

adres ambtshalve te wijzigen in de Basisregistratie.

Het betreft de volgende persoon:

- N.M. Hoeksema, geboren 03-08-1970,

   per 25-05-2021 uit te schrijven naar

   Land Onbekend 

Staat uw naam hierboven of weet u waar boven-

staande personen verblijven, neem dan contact 

op de gemeente Wijdemeren via 14 035 of mail 

naar burgerzaken@wijdemeren.nl

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

Het college van Burgemeester en Wethouders 

van de gemeente Wijdemeren maakt bekend dat 

op grond van artikel 2.21 en 2.22 van de

Wet Basisregistratie Personen (BRP) besloten is de 

bijhouding van de persoonslijst van onderstaande 

persoon definitief op te schorten.

Het betreft de volgende personen:

- Czerwik, D.M., geboren 19-08-1970,

   is per 20-04-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

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

   is per 20-04-2021 uitgeschreven

   naar Land Onbekend

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

   is per 20-04-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

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

   is per 20-04-2021 uitgeschreven

   naar Land – Onbekend

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

   is per 20-04-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

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

   is per 20-04-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend

Staat uw naam hierboven of weet u waar bo-

venstaande persoon verblijft, neem dan contact 

op met de gemeente Wijdemeren via telefoon-

nummer 14 035 of mail naar burgerzaken@

wijdemeren.nl.

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

Ter inzage
In verband met het coronavirus kunt u de vergunningen en 

ontwerpbesluiten momenteel niet inzien in het gemeente-

huis, maar digitaal opvragen via info@wijdemeren.nl. 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de administratie 

van het Fysiek Domein, telefoonnummer 14 035.

Bezwaar indienen
Binnen zes weken na het verzenden van het besluit (tussen 

haakjes) kunt u een bezwaarschrift indienen bij burgemees-

ter en wethouders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

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

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het in werking 

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

op korte termijn noodzakelijk? Dan kunt u een voorlopige 

voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van 

de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, 

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

Utrecht).

Zienswijze indienen
Binnen zes weken na het publiceren van een ontwerpbesluit 

kunt u een zienswijze indienen bij burgemeester en wethou-

ders (postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak 

hiervoor een afspraak met de administratie van het Fysiek 

Domein,  telefoonnummer 14 035. Het indienen van een 

zienswijze is vereist om later beroep te kunnen instellen.

 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzen-

den van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 

o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) .

Hoger beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatie 

van het besluit een gemotiveerd beroepschrift en/of een 

verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Raad 

van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 

2500 EA ’s-Gravenhage.

Persoonsregistratie

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

Nederland kleurt langzaam oranje
Door: Sijmen Brandsma
(Land- en Boschzigt)

Petjes, hoedjes, wapperende 
jakjes. Allemaal naar rechts, 
allemaal naar links, iedere 
supermarkt heeft zijn eigen 
formule. Wij voeren ieder 
voorjaar onze eigen wedstrijd. 
Eind mei onkruidvrij maakt de 
tuinder blij is een gezegde. Als 
je eind mei geen onkruid meer 
hebt is de rest van het jaar 
een stuk makkelijker en is er 
meer tijd om de gewassen te 
verzorgen, te oogsten en voor-
al te genieten Zijn er eind mei 
nog percelen met veel onkruid 
wordt het een jaar vol stress. 
Het onkruid groeit met de lan-
ge zomerdagen sneller dan je 
het bij kunt houden.

Dit jaar was het een ongelij-
ke strijd en stonden wij verle-
den week met 6-0 achter. De 
kou en de regen maakten het 
schoffelen zo goed als nutte-
loos, alles wat we los schoffel-
den groeide achter onze rug-
gen weer verder omdat de zon 
het niet liet verdrogen. Precies 
een week geleden was de eer-
ste zonnige dag. Het land was 
nog zeiknat, maar we ston-

den met alle ons beschikbare 
spelers in het veld. Gelukkig 
spelen we met minstens twee 
elftallen niet tegen elkaar 
maar met elkaar. Stagiaires, 
hulpboeren, vrijwilligers en 
coaches. De zon als scheids-
rechter was nu op onze hand. 

Er waren telkens frisse wis-
selspelers en inmiddels is na 
een zware wedstrijd de stand 
gelijk. Overal is geschoffeld en 
gewied en de achterstand van 
zaaien en planten ingelopen. 
Ook de warmteminnende ge-
wassen zoals pompoen, cour-

gette, suikermais en bonen 
zijn inmiddels gezaaid. Het 
ziet er naar uit dat de wedstrijd 
nog twee weken verlenging 
nodig heeft, maar dan hebben 
we ook gewonnen! Kunnen 

we met een gerust hart naar 
die andere wedstrijden kijken. 
Iedereen bedankt!

Foto: Manshoge crambe,
bloeiend bij de winkel

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

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.

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.

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...
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Judith Voigt en haar gedroomde theatertje
Het gezamenlijk lezen van de 
teksten is weer is begonnen. 
Toneelvereniging DSO (Kor-
tenhoef), speelde in november 
2019 haar laatste voorstelling, 
een pakkende versie van ‘Ja 
zuster, Nee zuster’. Na de lan-
ge coronapauze laat het gezel-
schap er geen gras over groei-
en. Al in oktober 2021 kunnen 
we in De Blinker ‘Zusters’ zien, 
een stuk over vijf zussen (dus 
niet zeven) gespeeld door vijf 
vrouwen, waaronder Judith 
Voigt, die al 34 jaar lid is van 
DSO.. ‘Dit is een intiem toneel-
stuk maar we gaan ook weer 
snel van start met de voorbe-
reiding van een stuk met een 
grote bezetting’

Naast haar huidige baan bij 
facilitair bedrijf United, op het 
Mediapark in Hilversum, heeft 
Judith nog een ‘baan’: ze is het 
aanspreekpunt voor De Blin-
ker. Met een aantal anderen 
doet ze het beheer van wat 
Judith bij voorkeur ‘een cultu-
reel centrum’ noemt. ‘Want dat 
is het. Het is een locatie met 
een mooie theaterzaal, met 
theaterfaciliteiten en een foyer. 
De Blinker is sinds 2018 in de 
eerste plaats het nieuwe huis 
van DSO. De oude huisves-
ting bestond uit twee locaties: 
het clubhuis aan De Kwakel 
en de zaal met podium in De 
Dobber (Meenthof) . Het club-
huis was zwaar verouderd en 
is nog altijd aan het wegkwij-
nen; het moet binnenkort wor-
den gesloopt. De Dobber ging 
naar Albert Heijn, dus moest er 
een nieuw podium komen. De 
Blinker is voor DSO een com-
binatie van podium en clubhuis 
geworden. De toneelvereniging 
voert het beheer, maar de thea-
terzaal is beschikbaar voor ook 
andere activiteiten. Wij hebben 
meegedacht met het ontwerp, 
de inrichting en op onderdelen 
ook meegebouwd én geïnves-
teerd.’

Judith benadrukt dat De Blinker 
geen buurthuis is. ’En dat moet 
het ook niet worden. Daar is het 
gebouw ook niet geschikt voor. 
De theaterzaal domineert. Het 
betekent niet dat we niet ook 
ruimte kunnen bieden aan ini-

tiatieven die eerder sociaal dan 
cultureel van karakter zijn, zo-
als de ‘tasjesbibliotheek’, een 
burgerinitiatief. Ze zijn nu elke 
dinsdagmiddag bij ons om hun 
bezoekers te ontvangen. De 
dinsdag kan een dag worden 
voor dit soort sociale initiatie-
ven. Maar De Blinker is dus 
vooral een cultureel podium. 
De naastgelegen Regenboog-
school – die een lokaal moest 
inleveren voor de bouw van 
De Blinker – gebruikt het voor 
theatrale onderwijsactiviteiten. 
Vijftig-plussers doen hier straks 
weer elke woensdag aan li-
ne-dancing. Zelf repeteert DSO 
drie avonden per week, met 
verschillende groepen. Spot-
light Kids uit Loosdrecht (mu-
ziektheater voor onder meer 
kinderen tussen 8 en 12 jaar) 
repeteert bij ons en speelt hier 
ook zijn voorstellingen. Voor dit 
soort doeleinden is De Blinker 
ontstaan. We willen graag meer 
voorstellingen – muziek en the-
ater – in huis halen, vooral uit 
het verenigingsleven en van 
particuliere initiatieven. Maar 
ook professionele gezelschap-
pen zijn van harte welkom. Ik 
denk wel eens aan muzikale 
zondagmiddagen, met name in 
de wintermaanden. Ik wil graag 
mensen uitdagen zich daarvoor 
te melden. Het kunnen ook ver-
tellers zijn van mooie verhalen, 
over muziek bijvoorbeeld, met 
filmpjes erbij. De Blinker gaat 
niet programmeren zoals thea-
ters. Daar hebben we de Anke-
veense Dillewijn voor.’ De Blin-

ker wordt volledig gerund door 
vrijwilligers. Dat geldt ook voor 
Judith. ‘We houden het aantal 
uren overigens wel bij. We we-
ten precies hoeveel tijd de vrij-
willigers aan De Blinker beste-
den. Dat willen we zelf weten, 
maar ook inzichtelijk maken 
voor anderen. Het wordt wel-
eens onderschat.’

Nou?
‘Gemiddeld 16 uur per week. 
Dat gemiddelde loopt flink op 
als er bijvoorbeeld extra voor-
stellingen zijn. Dit alles los van 
de uren die naar DSO gaan.’
De coronacrisis heeft de door-
ontwikkeling van De Blinker als 
cultureel centrum behoorlijk in 
de weg gezeten. ‘We konden 
de afgelopen anderhalf jaar bij-
na niks doen. Naast een paar 
interne activiteiten hebben we 
onlangs een herdenkingsbij-
eenkomst belegd ter gelegen-
heid van het overlijden van ons 
erelid Wil Hafkamp ‘de moeder’ 
van DSO. Ze was even oud als 
DSO, bijna 87.’
Judith hoeft niet na te denken 
bij de vraag waarom ze dit doet.
‘Lang geleden dacht ik al: een 
eigen theatertje, daar wil ik 
voor knokken. Het verklaart 
waarschijnlijk waarom ik deze 
rol bij De Blinker op me heb ge-
nomen. Bij de publieke omroep 
heb ik lange tijd als producer 
gewerkt. Daar leer je wel wat 
nodig is en wel of niet haalbaar 
bij televisieproducties. Die er-
varing komt mij hier goed van 
pas.’

Om de week peilen we op straat uw mening. Telkens kiezen we een 
ander dorpsplein. Deze keer waren we in Meenthof in Kortenhoef 

met de stelling: 

Door het EK wordt voetbalkijken ook voor vrouwen leuk.

Door: Karin Wesselink
 
Ryan van Doremalen (24) en 
Desi Boshuizen (31)
Ryan: “Het EK zorgt toch 
voor een stukje verbintenis en 
saamhorigheid. Je bent met z’n 
allen voor een team. Het zorgt 
voor minder verdeeldheid, zo-
als je wel bij de eredivisie hebt. 
Als je gezellig de wedstrijden 
samen kijkt en je huiskamer 
is gevuld met vrienden, dan 
wordt het ook voor de vrouwen 
leuker om te kijken. Dat denk ik 
wel. Vroeger thuis, in mijn tie-
nerjaren, keken we met de hele 
buurt bij ons thuis in de schuur 
met een grote tv, biertjes op ta-
fel en de oranje vlaggetjes uit. 
Maar nu ben ik er toch minder 
mee bezig. Door corona weet 
je toch niet hoe alles gaat lo-
pen. En ook doordat Oranje 
minder presteert ben ik minder 
gaan kijken. Eigenlijk sinds die 
legendarische 5-1 tegen Span-
je.”

Desi: “Als ik bij mijn ouders 
ben, meestal op zondag, en 
mijn vader kijkt voetbal dan kijk 
ik wel mee. Maar verder ben 
ik niet zo met voetbal bezig. 
Het EK is wel gezellig, om dan 
met een grote groep te kijken. 
Maar dat is nu natuurlijk niet. 
De spelregels ken ik wel een 
beetje en áls ik kijk, word ik wel 
fanatiek met meeblèren enzo.”

Anne Fleur Dekker (27)
“Ik heb er dit jaar helemaal 
geen zin in! En ik erger me 
enorm aan de reclames voor 
het EK, zoals die met de Snol-

lebollekes. Mijn moeder is voor 
de grap een lijst met winkels 
aan het maken waar we niet 
meer naartoe gaan omdat ze 
stomme EK-reclames hebben. 
Nee, bij haar leeft het EK ook 
niet. In mijn vriendengroep 
overigens ook niet. Ik houd ei-
genlijk ook helemaal niet van 
voetbal en dat wordt niet meer 
of minder door het EK. Boven-
dien vind ik het nogal belache-
lijk dat profvoetballers zoveel 
betaald krijgen. Helemaal als 
je dan denkt dat vrouwenvoet-
ballers veel minder krijgen en 
er in Nederland eigenlijk niet 
eens hun beroep van kunnen 
maken. Misschien is het hy-
pocriet, maar tijdens het WK 
Vrouwenvoetbal woonde ik in 
Lyon. Toen ben ik wel naar de 
wedstrijd tegen Zweden gaan 
kijken. Alleen hadden we per 
ongeluk kaartjes gekocht voor 
het Zweedse vak. Zaten we 
daar met onze oranje shirtjes. 
Wisten wij veel hoe dat werk-
te!”

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.comHet woord aan Wijdemeren
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Lindelaan 8 te Loosdrecht  
ariedekloetuitvaartverzorging.nl 24 uur per dag bereikbaar

06 1035 8100

Uitvaartzorg
        vanuit het hart

UITVAARTVERZORGING

Op 1 juni 2021, rond het middaguur heeft 
onze moeder, schoonmoeder en oma 

afscheid van het leven genomen.

Tini 
(Catharina Margaretha) 

Torsing-Broers
Geboren op 26 juli 1933 te Zuid-Scharwoude

Weduwe van Jan Torsing 1928-2006

Caroline en Kees

Monique en Rob
Anouk, Thessa

Tini was een vrolijke levenslustige vrouw; 
eigenzinnig, sterk èn een lieve schat.

Wij zijn erg verdrietig maar weten dat 
het einde gekomen is, zoals zij het wilde 

Dit geeft ons troost en inspiratie.

Tini is op 8 juni jl. begraven na een dienst in 
de Heilige Antonius van Padua kerk te Kortenhoef. 

Zij ligt nu bij haar grote liefde Jan 
op de begraafplaats.

Correspondentieadres:
Laan 1954 38, 3454 CR  De Meern

If I could turn back
the hands of time

Het is al weer enige weken geleden dat wij afscheid moesten 
nemen van onze zoon en mijn broer

Henk Lagerweij
Het doet ons goed te weten dat hij niet alleen voor ons 
veel heeft betekend en dat hij met zijn warme, levendige 
en humoristische manier van doen, veel mensen in hun 
hart heeft geraakt. 

Een mooi mens is heengegaan en hij zal door velen gemist 
en herinnerd worden. Van Henk is er gewoon géén tweede 
en wij gaan hem dan ook héél erg missen! 

Bedankt voor alle bloemen, kaarten en persoonlijke reacties 
die wij van jullie ontvangen hebben; het heeft ons gesterkt 
in ons verdriet ♥

Joke en Henk Lagerweij/Kok
Joke Lagerweij

Ankeveen, 9 juni 2021

 

Zoals hij geleefd heeft is hij van ons heengegaan; lief,  
stil, bescheiden en altijd aan andere mensen denkend, 

mijn lieve man, onze humoristische vader, schoonvader 
en fantastische opa 

 
Jos Vermeulen 

* Bemmel    † Nederhorst den Berg 
24 januari 1946  2 juni 2021 
 
                                                Tiny Vermeulen - Blaauw 

                                                Jos en Antoinette  
                                                Carmen en Kevin 
                                                Michelle en Jorik 

                                                Manon en Raymond 
                                                Lieke 
                                                Tijn 
 
Correspondentieadres: 
Jan Steenhof 5, 1394 GA Nederhorst den Berg 
 
De crematieplechtigheid heeft op maandag 7 juni jl.  
plaatsgevonden. 
 

Wij zijn alle medewerkers van WoonZorgcentrum  
De Kuijer te Nederhorst den Berg dankbaar  

voor de betrokken en toegewijde zorg. 

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

FAMILIEBERICHTEN

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

0626252434

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

www.huart.nl
035-6857850

Te huur, te Kortenhoef in
mooie omgeving, praktijk-

kantoor- 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

YogaMine
Yoga & Zwangerschapsyoga

info: 06 - 21873904

WILT U UW AUTO VERKOPEN?
Bel: 06-54674677 of

035-6566623

Werkruimte te huur.
0640298774. C-Nederhorst.

Muziekles in Kortenhoef
Altijd al gitaar, piano

of zangles willen volgen?
Songbirds in kortenhoef 
bieden privé lessen aan. 

Bij jou thuis of op 
locatie. Leer in korte 

tijd jou favoriete 
nummers spelen of zingen

Tarief : 30 min. 15€
Proefles aanvragen?

songbirdsmuziek@gmail.com
Of bel: 0636065621

Te koop aangeboden:
LMC caravan Munsterland

inl. 035-6561961

MASSAGE GEEFT ENERGIE
Een moment voor jezélf, 
samen óf Klachtgerichte 

behandeling. 
www.donnalife.nl
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Het geheim van drijvend land
Voor onze nieuwe vlog ‘Na-
tuurgeheimen van de Vecht-
plassen’ gaan Tamara en ik 
vandaag een filmpje opnemen 
in de Kortenhoefse Plassen. 
Bootje mee, laarzen aan, bo-
terhammen, camera.. en va-
ren maar! Laarzen lijken mis-
schien nogal overbodig met 
dit prachtige weer, maar niets 
is minder waar. We gaan van-
daag namelijk een tipje van 
de sluier oplichten van het ge-
heim van verlanding. Simpel 
gezegd: in sommige plekken 
in de Vechtplassen kan water 
veranderen in land. Rara, hoe 
kan dat?

Onderweg naar de filmlocatie 
merk je aan alles dat het sei-
zoen nu écht op het punt staat 
om in alle uitbundigheid los te 
barsten. We varen langs vel-
den vol gele plomp met dikke 
gele knoppen. Een visdiefje 
jaagt boven het water, in het 
riet ratelt onafgebroken een 
snor, de kikkers kwaken en op 
de paaltjes rond een verloren 
legakker zitten twee aalschol-
vers. Beter gaat het niet wor-
den vandaag!

We zijn op zoek naar een 
stukje trilveen om uit te leg-
gen hoe bijzonder het is dat 
in de Vechtplassen water om-
getoverd kan worden in land. 
Verlanding klinkt magisch.. en 
dat is het ook! De belangrijkste 
ingrediënten voor verlanding? 
Ten eerste: beschutte plek-
ken in de petgaten. Dit zijn de 
smalle sloten die zijn ontstaan 
door de turfwinning. En je 
hebt kwelwater nodig: schoon 
grondwater dat onder druk aan 
de oppervlakte komt.

Verlanding begint wanneer er 
waterplanten gaan groeien op 
de luwe plekjes in de petgaten. 
De wortels van die waterplan-
ten verweven zich met elkaar 
en omdat de wortels lucht 
bevatten ontstaat er een drij-
vende wortelmat. Die noemen 
we drijftil. Als de wortelmat dik 
genoeg is, gaan er ook andere 
planten op groeien en ontstaat 
er trilveen. Trilveen is drijvend 
land dat zich kan ontwikkelen 
tot vochtig hooiland of veen-

mosrietland. In een later sta-
dium kunnen er ook boompjes 
als wilgen en elzen op groeien. 
En zo ontstaat langzaam een 
moerasbos.

In een tijdsbestek van tiental-
len jaren doorloopt de beschut-
te plek in een petgat verschil-
lende stadia om uiteindelijk te 
eindigen als bos. En juist die 
stadia zijn héél belangrijk voor 
de biodiversiteit in de Vecht-
plassen. Elk stadium kent zijn 
eigen specifieke dieren en 
planten. Als we er dus voor 
zorgen dat alle stadia in de 
Vechtplassen voorkomen, dan 
kunnen we een leefgebied bie-
den aan heel veel verschillen-
de soorten dieren en planten. 
Door overbemesting, stikstof 
en verdroging komt verlanding 
in Nederland bijna niet meer 
voor. Om dit natuurlijke proces 
tóch weer op gang te brengen 
verwijdert Natuurmonumenten 
de voedselrijke laag van hooi-
landjes en veenmosrietlanden, 
graven we petgaten uit en wer-
ken we mee aan de verbete-
ring van de waterkwaliteit.

Terug naar het trilveentje. In 
dit natte paradijs is stilstaan is 
geen optie, dan zakken mijn 
laarzen ver in de trillende en 
golvende bodem. Ik loop tus-
sen het bloeiend waterdrie-
blad, ratelaars, moerasvaren, 
echte koekoeksbloem, water-
aardbei en nog véél meer. In 
één oogopslag zie je hier de 
magie van de verlanding. Te-
gelijkertijd is ook meteen dui-
delijk dat we er alles aan moe-
ten doen om dit natuurgeheim 
te koesteren om het te kunnen 
onthullen aan de volgende ge-
neraties.

De Adellijke Stichting van
Nederhorst den Berg

Door: Herman Stuijver
Foto: Ton Keizer

NEDERHORST DEN BERG
Kasteel De Nederhorst 
heeft eeuwenlang een 
beeldbepalende rol in 
Nederhorst den Berg ge-
speeld. En men hoopt dat 
die lijn zal worden voortge-
zet. Els van Damme, emeri-
tus hoogleraar ecologie, is 
als actief lid van de Histo-
rische Kring bijzonder ge-
interesseerd in de geschie-
denis van het Vechtdorp.

In een van de bijgebouwen 
van het kasteel overhandigde 
mevrouw Van Damme (1931) 
een speciaal themanummer 
getiteld ‘De Adellijke Stichting 
van Nederhorst den Berg, in 
de vroege middeleeuwen’ aan 
Paul van den Acker en Ruth 
van der Puijl, die min of meer 
de toekomst van het kasteel 
mede bepalen.
Het was het hoogtepunt van 
een stijlvolle presentatie. Els 
van Damme zei dat ze trots 
was dat ze intensief heeft kun-
nen werken aan het onderzoek 
naar de herkomst van het dorp. 
“Met veel vreugde heb ik hier 
jarenlang aan mogen werken. 
Ik heb nieuwe feiten aan de 
vergetelheid kunnen ontruk-
ken, dat geeft voldoening.” Het 
boekje (120 pag.) is een bun-
deling van 10 jaar bijdragen 

van het historisch blad ‘Weri-
non’ van de plaatselijke kring. 
Fraai vormgegeven met tiental-
len foto’s, tabellen, kaarten en 
tekeningen door Theo Cozijn, 
ook een onmisbaar lid van die 
kring.
Uit de archieven blijkt dat de 
eerste burcht in 1301 behoor-
de aan Alfert van Wulven. Later 
liet de ridder zijn naam veran-
deren in ‘Van der Horst’. De 
auteur verhaalt ook uitgebreid 
over de verwevenheid met het 
toen al bestaande Middeleeuw-
se kerkje op de Berg (750 AD). 
Haar zoektocht eindigt rond 
1560 als een nieuw geslacht 
Van Reede en een nieuw ge-
bouw intrede doen.

Harmine Wolters Stichting
Voorafgaand aan de boekpre-
sentatie waren er diverse spre-
kers. Voorzitter Ton Kuijs haal-
de diverse feitjes aan uit de 
lange geschiedenis vanaf jon-
ker Govard van Reede, die met 
de Reevaart een belangrijke in-
komstenbron voor de Bergers, 
afvoer van turf, ondersteunde. 
Of de eerste elektriciteitscen-
trale van het dorp (1915) in het 
Koetshuis van het kasteel.
Nadat het kasteel in verval 
raakte, kocht Jan Lourens Jon-
ker in 1959 de bouwval en be-
gint met de restauratie. Op 10 
januari 1971 brandde het kas-
teel geheel uit. Waarbij ook het 
waardevolle archief verkoold 

door het vuur verdwijnt. Daar-
na draagt Jonker het over aan 
de Harmine Wolters Stichting. 
Paul van den Acker, voorzitter 
van die stichting vertelde over 
de jarenlange inzet om het kas-
teel op verantwoorde wijze te 
beheren. Ook Erik Jonker deed 
een duit in het zakje. Hij zei dat 
het waarschijnlijk z’n laatste 
officiële bijdrage was, want de 
stichting houdt op te bestaan.

Door vertrek van huurders en 
nieuwe ARBO- wetgeving zag 
de Harmine Wolters Stichting 
zich genoodzaakt het kasteel, 
bijgebouwen en tuin over te 
dragen aan Stadsherstel. Dat 
officiële moment moet overi-
gens nog plaatsvinden. Onder 
andere afhankelijk van een 
woonbestemming door de 
gemeente Wijdemeren, waar 
wethouder Jan- Jaap de Kloet 
geïnteresseerd toehoorder 
was. Stadsherstel is een ge-
renommeerde instelling met 
honderden gerestaureerde ge-
bouwen, gered van de sloop. 
Projectleider Ruth van de Puijl 
schetste een mooi toekomst-
beeld met appartementen in 
het kasteel, een grote openba-
re ruimte in het souterrain en 
zelfs al drie woninkjes in een 
monumentale schuur.
Daarmee lijkt een veelbelo-
vende toekomst van kasteel 
samen met het dorp van 1301 
gegarandeerd.

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga Ekelenkamp
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Voetbalvereniging Nederhorst trekt nieuwe sponsoren aan
Op een zonovergoten Meer-
zicht was het 1 juni jongstle-
den een komen en gaan van 
nieuwe sponsoren die, met 
inachtname van de corona 
regels, hun nieuwe sponsor-
contracten kwamen tekenen. 
De handtekeningen werden 
namens voetbalvereniging 
Nederhorst door onze voor-
zitter Gerrit Jan Ruiter, onder 
toeziend oog van de voltalli-
ge sponsorcommissie, gezet. 
Onze nieuwe hoofdsponsor 
van de senioren is een oude 
bekende in de vorm van Cito 
Transport. Janneke Siewert-
sen tekende namens Cito 

Transport de overeenkomst 
die het bedrijf voor 3 jaar weer 
aan onze vereniging bindt. 
Vervolgens was het de beurt 
aan onze nieuwe hoofdspon-
sor van de jeugdafdeling, 
123inkt.nl. Dit bedrijf is inmid-
dels de grootste werkgever 
van het dorp en veel van onze 
leden werken bij 123inkt.nl op 
Nieuw Walden. Met de komst 
als sponsor gaan we ook ver-
der met het aan 123inkt.nl 
gerelateerde Patrini als kle-
dingleverancier voor de com-
plete vereniging. Het versterkt 
de band tussen dit prachtige 
bedrijf en onze vereniging. 

Vervolgens was het de beurt 
aan Martin Versteeg die met 
zijn bedrijf Cedel de mouw-
sponsoring voor de gehele 
vereniging voor z’n rekening 
neemt. Een bloeiend veren-
gingsleven is voor het dorp 
heel belangrijk weet Martin, 
wij zijn dan ook zeer verheugd 
dat hij ons een warm hart toe-
draagt. Naast deze drie onder-
nemingen tekenden we ook 
nieuwe overeenkomsten met 
Stucadoorsbedrijf J. van Mer, 
Arens Makelaars en autorij-
school Raymond Brandt. Wij 
danken deze sponsoren zeer 
voor hun bijdrage aan onze 

vereniging. Bent u op zoek 
naar een mooie plek voor 
uw reclameboodschap, wilt 
u maatschappelijk betrokken 
zijn en/of kruipt het rood gele 
bloed waar het niet gaan kan? 
Neem dan contact op met 

onze sponsorcommissie via 
sponsoring@vvnederhorst.org 
om meer te weten te komen 
over de mogelijkheden.

Foto: Bas Schuurman 

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
Afgelopen zaterdag was het 
eindelijk zo ver: er werden 
weer wedstrijden gespeeld. 
En dan geen onderlinge wed-
strijden, maar wedstrijden te-
gen andere verenigingen. De 
wedstrijden om de Regio Cup 
worden ook nog op zaterdag 
19 en 26 juni gespeeld. Aan-
staande zaterdag niet, want 
dan is De Nationale Voetbal-

dag, waarvoor het programma 
al een tijdje klaar was. Op za-
terdag 12 juni kunnen ook jon-
gens en meisjes die geen lid 
zijn, meedoen. Zij kunnen zich 
opgeven via trainmee@svs-
graveland.nl. Alle jeugdteams 
zullen op deze dag getraind 
worden door spelers uit de 
mannen- dan wel vrouwense-
lectie: Talent traint talent!

Op zondag een dag voor de 
senioren met diverse onderde-
len waarbij de spelers (M/V) uit 
de verschillende teams gemixt 
worden. Twee van de drie 35+ 
teams hebben het genoegen 
van een wedstrijd afgelopen 
zondag al gehad. Zij speelden 
voor het eerst sinds hele lan-
ge tijd weer een (onderlinge) 
wedstrijd.

Onze buren op het Zuiderein-
de, Beresteinseweg, J.H. Bur-
gerlaan en Tromplaan die zich 
nog niet aangemeld hebben 
voor onze burendag kunnen 
dat nog doen via burendag@
svsgraveland.nl.

De flim die ter ere van 
ons 100-jarig jubileum is 
gemaakt over onze ver-

eniging zal deze week 
meerdere keren worden 
uitgezonden op TV Noord 
Holland. Drie keer op 
donderdag 10 juni (18.15-
20.15-22.15 uur) en twee 
keer op vrijdag 11 juni 
(15.00 en 16.00 uur). Stem 
op een van deze dagen af 
op TVNH (Ziggo kanaal 707 
of KPN kanaal 509).

   

Five Five Out
Door: Kim Tomei

Marinier en veteraan Ro-
bin uit Nederhorst den 
Berg loopt half juni 5 ma-
rathons, in 5 dagen, het 
liefst onder de 5 uur! Dit 
doet Robin, om aandacht 
te vragen voor Mental 
health. Robin heeft in 2005 
en 2009-2010 als marinier 
gediend in Afghanistan. 
Wat hij daar meemaakte, 
heeft diepe krassen in zijn 
ziel achtergelaten.

Eenmaal thuis moest hij weer 
wennen aan de maatschappij 
en hij ontdekte dat alles niet 
even gemakkelijk ging, als hij 

zou willen. Al snel bleek dat 
hij logischerwijs professione-
le hulp nodig had bij het ver-
werken van alles wat hij heeft 
meegemaakt. Robin werd 
gediagnosticeerd met PTSS 
(post traumatische stress syn-
droom).
Robin ervoer schaamte, een-
zaamheid en onbegrip. Hij ont-
dekte dat er een taboe heerst 
op het vragen om psychische 
hulp. Binnen defensie is zeker 
hulp te krijgen, maar de weg 
om hulp te vinden, zou gemak-
kelijker moeten zijn. Er zijn 
veel mensen die het mentaal 
moeilijk hebben en het zou 
beter bespreekbaar moeten 
zijn. Inmiddels gaat het weer 
goed met Robin en is hij weer 

volledig hersteld, hij is dan 
ook weer als marinier aan het 
werk. Robin wil graag meer 
aandacht voor mental health 
en ook voor wat dat binnen het 
gezin betekent. Want PTSS 
raakt niet alleen de persoon 
wie het aangaat, maar ook de 
directe omgeving. Voor zijn 
trauma liep Robin graag hard. 
Hoofd leegmaken en alles ver-
werken. Na zijn terugkomst uit 
Afghanistan bleek hardlopen 
en sporten destructief; het 
kreeg voor hem een nega-
tieve lading. Tijdens therapie 
wilde hij echter graag weer 
gaan hardlopen en onder be-
geleiding is hij dit gaat doen. 
Hij houdt ervan zichzelf uit te 
dagen, ook fysiek. Hij begon 

met 35 kilometer hardlopen. 
Dat werd 50 kilometer, daar-
na 100, maar dat vond hij niet 
genoeg. Nu heeft hij als doel 
gesteld om 5 dagen, 5 mara-
thons te gaan lopen. Dit doet 
hij niet alleen voor zichzelf. 
Hij hoopt met zijn prestatie 
flink wat sponsoren te vinden, 
hij wil namelijk € 55.000,- op-
halen, om te schenken aan 3 
stichtingen: ‘Surfivor’, ‘stich-
ting PTSS’ en ‘commando fa-
mily foundation’. Hij geeft zijn 
project de naam five five out 
mee. 5 Marathons, in 5 dagen. 
Binnen militaire radio commu-
nicatie betekent de code five 
five out min of meer ‘Ik versta 
je perfect’. Mooier kan niet! 
Robin gaat zijn Marathons lo-

pen op 18,19,20,21 en 22 juni. 
De routes lopen door heel Ne-
derland,
dag 1: Amsterdam-A’foort
dag 2: Amersfoort-Doon-Ede
dag 3: Ede-Arnhem-Nijmegen
dag 4: Oirschot-Gilze-Breda
dag 5: Breda-Rotterdam
Hij passeert daarbij diverse 
belangrijke plekken. Hij start 
bijvoorbeeld onder de Mari-
niersbrug in Amsterdam.
Wil je Robin steunen? Kijk op 
zijn website https://five-five.
jimdosite.com/ voor meer in-
formatie. Ook is Robin In janu-
ari 2021 zijn instagram pagina 
gestart, onder de nickname @
fivefive.out alwaar hij al bijna 
5000 volgers heeft.

   

CLUB 4711
Uitslag + eindstand onder-
linge competitie Biljartclub 
4711
Maandag 31 mei: Mw. D. 
Giavarra ï¿½ M. Zieleman 2-0, 
J. van Greuningen ï¿½ R. van 
Huisstede 2-0, W. Clements 
ï¿½ J. van Greuningen 1-3

Eindstand competitie: R. van 
Huisstede 11-32 (kampioen), 
Mw. D. Giavarra 11-29, M. Zie-
leman 11-23, Mw. T. Bos 11-
22, J. van Greuningen 11-17
 
Uitslag zaterdag-toernooi
Zaterdag 5 juni: 1. J. van Wij-

nen & R. van Huisstede (14 
pt.), 2. K. Jacobs & M. Ziele-
man (12 pt.), 3. Mw. D. Giavar-
ra & H. v.d. Berg (12 pt.), 4. J. 
van Greuningen & M. v.d. Vel-
den (10 pt.)

Programma + contact
Vrijdag 11 juni 14.30 ï¿½ 20.30 
uur: vrij biljarten, maandag 
14 juni 19.30 uur: onderlinge 
competitie Biljartclub 4711
Contact: 06.20.40.80.58
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Rozengeur op    
Sypesteyn
LOOSDRECHT
De rozen op het Loos-
drechts porselein en de 
rozen in de tuin zijn dit 
jaar verbindende thema’s 
op Kasteel-Museum Sy-
pesteyn in Loosdrecht.

Tijdens de Corona lockdown 
is een begin gemaakt met het 
terugplaatsen van oude rozen-
soorten in de slottuin en is ook 
het Rozenservies gerestau-
reerd.

Het servies wordt in een nieu-
we presentatie op de eerste 
verdieping van het museum 
getoond.

Daarnaast is in de tuin de ten-
toonstelling ‘De terugkeer van 
de verloren tuinkunst’ te zien. 
Deze tentoonstelling vertelt 
het verhaal van de totstand-
koming van het tuinencom-
plex, dat door jonkheer Henri 
van Sypesteyn aan het begin 
van de vorige eeuw werd aan-
gelegd als pamflet van hulde 
en eerherstel voor de oude 
Nederlandse tuinkunst. Het 
onderzoek dat Van Sypesteyn 
deed om de tuin naar zijn idee-
en aan te leggen, leidde tot 
steeds toenemende kennis en 
uiteindelijk in 1910 tot het boek 
Oud-Nederlandsche Tuin-

kunst, het eerste Nederlandse 
handboek op het terrein van 
dit toen nog ontgonnen vak-
gebied.

Tien geïllustreerde tentoon-
stellingspanelen gaan in op 
Van Sypesteyns bronnen van 
inspiratie, de opgravingen, het 
terrein, de reconstructie van 
oude waterlopen, de verschil-
lende fasen van de aanplant, 
beelden en tuinornamenten, 
de restauratie en de persoon-
lijke touch van de botanische 
verzamelaar en bloemenlief-
hebber.

Wij zien u graag in de Histo-
rische Tuin van Kasteel-Mu-
seum Sypesteyn

Voor meer informatie en 
openingstijden: zie www.sy-
pesteyn.nl

   

Tasjesbibliotheek
‘S GRAVELAND
Met ingang van dinsdag 8 juni 
is de Tasjesbibliotheek weer 
terug in De Blinker op de Par-
klaan in Kortenhoef. De uitleen 
daar is elke dinsdagmiddag, 
van 13.00 tot 17.00 uur. De 
afgelopen maanden was de 
uitleen in “K’hoeffie & Baxels” 
waar we heel gastvrij zijn ont-
vangen. Nu de horeca weer 
open mag, is uitleen daar na-
tuurlijk niet meer mogelijk. El-
len en Annemieke, hartelijk be-
dankt dat we zomaar bij jullie 
terecht konden! Voor diegenen 
die niet helemaal duidelijk we-
ten wat de Tasjesbibliotheek 
is: de Tasjesbibliotheek is 
een kleinschalige bibliotheek, 
gerund door vrijwilligers. Lid-
maatschap is gratis. Leden 
mogen de boeken 4 weken 
houden. De meeste boeken 

zijn nieuw. We hebben ook wat 
goede tweedehands boeken. 
Er zijn kinderboeken, maar 
natuurlijk ook boeken voor vol-
wassenen. Meer informatie? 
tasjesbibliotheek@gmail.com

Kunstroute 2021
Voor het tweede jaar op rij 
geen Kunstroute tijdens Pink-
steren. Wel een alternatief als 
Kunst in de Etalage in winkel-
centrum De Meenthof (juni). 
Maar de kunstenaars van de 
Kunstroute ‘s- Graveland en 
wijde omgeving willen zich 
graag aan een breed publiek 
presenteren. Vandaar een se-
rie in dit blad waarin steeds 
een aantal kunstenaars aan 
het woord komen. Deze week 
Johanna Kessler en Joost 
Zwagerman.

Johanna Kessler
Van huis uit werd creativiteit 
gestimuleerd en was de na-
tuur inspiratiebron. Ik werd 
inventief en was altijd wel iets 
aan het maken. Toch bleek 
de lerarenopleiding handvaar-
digheid mij niet te passen. Ik 
werd maatschappelijk werk-
ster; kunstzinnig therapeut 
en vervolgens psychothera-
peut-psychoanalyticus. Ruim 
voor mijn pensioen gooide ik 
het roer om. De fotoacademie 
deed ik tot en met het vierde 
jaar. Ik werk graag projectma-
tig, ook met maatschappelijke 
thema’s. Zoals mijn boek ‘We 
love Books’ over boekenlief-
liefhebbers.

De overvloed aan fotobeelden 
tegenwoordig heeft me inmid-
dels ook terughoudend naar 
de fotografie gemaakt. Beeld-

houwen kreeg weer meer plek. 
Erg fijn is het als er plotseling 
inspiratie is. Toeval en invallen 
helpen me bij het creatieve 
proces. Door corona vond ik 
inspiratie dichtbij, in mijn tuin 
en de mij omringende natuur. 
Fotografie en beeldhouwen 
kwamen niet eerder zo dicht bij 
elkaar. Te zien in de serie ‘be-
vlogen’ waar bijgaande foto er 
een van is. Johanna Kessler, 
Oude Meentweg 4 ; 1243 JD 
’s-Graveland; ejnkessler@
gmail.com.

Joost Zwagerman
Als staalvormgever in 1996 
gestart, als beeldend kunste-
naar sinds 2005 actief. Bij de 
eerste sculpturen was de vorm 
het uitgangspunt, de beteke-
nis volgde vanzelf. Nu zijn de 
hoofdzakelijk stalen beelden 
een symbiose van denkbeel-
den, sociale interactie, vormen 
die zich min of meer lijken op te 
dringen aan me, maar ook ge-
regeld toevalligheden. De co-
ronaperiode heeft me bepaald 
geen windeieren gelegd, qua 
verkoopaantallen misschien 
wel mijn beste periode ooit.

-2 grafmonumenten
-Kleine ‘Ooievaar’ t.b.v. 
Kraamafdeling ADZR Zeeland
-de ’Verbinders’ op de wissel-
sokkel gemeente Gooise Me-
ren
-expo tuinpark Amstelglorie 

(oudste volkstuinenpark in 
Amsterdam)
-expo Fort Uitermeer Weesp
-de grote ‘Zwarte Ooievaar’ 
gemeente Wijdemeren/Anke-
veen
-Expo de Zanderij Wijdeme-
ren/’s-Graveland
-Voetbalmonument t.b.v. 
100-jarig bestaan sv ’s-Grave-
land
-Expo ‘Kunst in de etalage’ 
Oogzorg Briljant Wijdemeren/
Kortenhoef mei/juni 2021
-Expo Un!ocked Kunst Wijde-
meren/Ankeveen 26/27 juni
-Expo Sypesteyn (start eind 
juni-oktober 2021)
Voor de expo Sypesteyn heb 
ik een reeks nieuwe sculptu-
ren gemaakt!
www.beeldenvanstaal.nl

   

Theater De Dillewijn gaat weer open!
Na bijna een half jaar kunnen 
er weer voorstellingen plaats 
vinden in Theater De Dillewijn.

Hoe mooi is dat!
Op zaterdag 12 juni a.s. vin-
den er twee voorstellingen 
plaats van het Amsterdams 
Kleinkunst Festival (AKF).
Op zondag 13 juni treedt Ala-
manda twee keer op. Hierover 
heeft u vorige week al kunnen 
lezen.

De tweede voorstelling van 
het AKF om 21.15 uur is al uit-
verkocht; voor de eerste van 
19.00 uur zijn nog enkele kaar-
ten beschikbaar.

Het Amsterdams Kleinkunst 
Festival begeleidt aanstor-
mend talent en biedt hen een 
uitgebreid ontwikkelingstraject 
binnen de Nederlandse the-

aterwereld. Het festival richt 
zich op de kleinkunst in de 
breedste zin van het woord: 
binnen het AKF is ruimte voor 
cabaret, muziektheater, poë-
zie en het Nederlandstalige 
theaterlied.

Van der Laan en Woe. Yentl en 
De Boer. Glodi Lugungu. Rosa 
da Silva. Stefano Keizers. Ze 
hebben allemaal minstens één 
ding gemeen: ze wonnen de 
AKF Sonneveldprijs en wisten 
een succesvolle (theater)carri-
ère op te bouwen. Toch zijn ze 
ook ontzettend verschillend. 
De een maatschappijkritisch, 
de ander meer gefocust op 
grappen, bizarre verhalen of 
juist mooie liedjes.

Wat een aantal van boven-
staande winnaars verder ge-
meen hebben: ze traden op 

tijdens de Halve Finalisten-
tournee in Theater de Dille-
wijn. Want de latere winnaar 
van de finale was er vaak bij in 
Ankeveen. Eén van hen, Rosa 
da Silva, winnares in 2019, 
speelt op 26 november 2021 in 
De Dillewijn haar eerste eigen 
voorstelling.

De talenten die in Ankeveen 
zullen optreden zijn Sanjeeva-
ni, Farida en Boban.
De avond wordt gepresen-
teerd door Naïma Najib.
Het AKF wil je niet missen, al 
was het maar om later te clai-
men dat je ze als eerste live 
hebt gezien!
AKF, zaterdag 12 juni 2021
Aanvang 19.00 uur
Tickets € 13,50 te bestellen via 
www.dedillewijn.nl



Aanbiedingen zijn alleen geldig bij Boni Loosdrecht van woensdag 9 t/m dinsdag 15 juni 2021.

VOOR DE BASIS NAAR LOOSDRECHT
RADING 146

DÉ GOEDKOOPSTE
VAN LOOSDRECHT!

SPAAR VOOR
GRATIS
BOWLS
& MORE& MORE

Bij elke €5,- een spaarzegel!

 7.49 

4.99
500 GRAM

Hertog Jan, Bud of 
Dommelsch pils of 0.0%
alle varianten
pak 6 blikjes à 33 cl

EXTRA LANG
EXTRA LÁÁG GEPRIJSD!

Hertog Jan, Bud of 
Dommelsch pils of 0.0%

 3.75  5.09 

2.99
PER PAK

Varkenshaas
pak ca. 500 gram

VARKENS-
VLEES

 3.75 

2.99
250 GRAM

VAN SLAGERIJ 
VAN GUILIK

Vers

Biefstukpuntjes, peper 
biefstuk of steak Argentina
pak ca. 250 gram

RUNDVLEES


