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BOUWPLANNEN
ANKEVEENSEPAD

GOUDEN HUWELIJK WOORD AAN
WIJDEMEREN

PICKNICKBOXEN ZOMERFEEST
DE REGENBOOG

33e editie Ankeveens 
Viskampioenschap
Door: Herman Stuijver

ANKEVEEN
Als op zondagochtend om 9 
uur de klok van de St.-Mar-
tinus luidt, hangt er een 
bijna mystieke sfeer in de 
polder: stilte, onderbroken 
door fluitende vogels, wat 
gespartel in het water, in de 
verte een blatend schaap 
en verder niets dan rust. De 
nachtelijke stortbuien zijn 
weggewaaid. We zijn op het 
terrein van de Ankeveense 
IJsclub, grenzend aan de 
onvolprezen plassen. De 40 
deelnemers aan het Anke-
veens Viskampioenschap 
strijden kalm om de PiKo 
Bokaal, de prestigieuze 1e 
prijs, vernoemd naar wijlen 
Piet Koster.

Veelvuldig winnaar Stephan 
Stalenhoef doet een bekente-
nis met het schaamrood op de 
kaken. De beker die hij vorig 

jaar won, is in stukken geval-
len. Handig als hij is, zal hij 
die bokaal dusdanig herstellen 
dat de schade niet zichtbaar 
zal zijn, is de belofte. Het zit 
niet mee, de eerste uren, de 
vangsten vallen tegen. Her en 
der worden slechts hele kleine 
rietvoorntjes omhoog gehaald. 
Bij Robur en Ruben Schouten 
zwemmen er respectievelijk 11 
en 17 in de emmers. Na an-
derhalf uur een juichkreet aan 
het einde van de legakker, Bert 
Snel heeft een brasem van 
ruim 2,6 kg aan de haak. “Ik vis 
normaal nooit. En dan met zo’n 
lullig lijntje zo’n joekel vangen 
is natuurlijk top.” De ervaren 
vissermannen kijken met enige 
afgunst naar Berts vangst. Or-
ganisator Frank Arendse is te-
vreden over de opkomst. “We 
missen dit jaar wel de jeugd, 
het zijn er maar vijf. We moe-
ten meer aandacht besteden 
aan de opvolgers van deze 
generatie.” Die afwezigheid 

kan allerlei oorzaken hebben. 
Toen Oscar Schouten zijn hen-
gel rond half zes die ochtend 

in gereedheid bracht, kwam 
zoonlief thuis van een avond-
je stappen. Ook het feit dat de 
jongelui geen karpers meer 
mogen vissen uit de vijver van 
de buurman maakt het wellicht 
minder aantrekkelijk. Bij Dirk 
Kastermans wil het maar niet 
lukken, hij is tot aan het ontbijt 
bezig met het ontwarren van 
zijn draden. “Een kat heeft die 
hengel die buiten stond mee-
genomen, nou, dan weet je het 
wel.” Voor iedereen is er rond 
08.30 uur een korte pauze, 

met broodjes, koffie, thee en 
frisdrank, verzorgd door Het 
Wapen van Ankeveen. Waar 
na afloop de biljarttafel weer 
barstensvol staat met prijzen, 
met korting geleverd door Ra-
ven Hengelsport uit Lelystad. 
Met zo’n zware brasem kon het 
haast niet anders, Bert Snel 
werd eerste, gevolgd door Al-
bert Arendse en Ruben Schou-
ten (3e). Bij de kinderen ving 
Tycho vd Voort zeven visjes en 
dus werd hij nummer 1.

Huisartspraktijk Overmeer
De praktijk is gesloten van maandag 12 juli t/m vrijdag 30 juli 2021.

WAARNEMING, (alleen voor SPOEDGEVALLEN):
J.H. Bouwman en M.J. Stuldreher, huisartsen

Voorstraat 39, Nederhorst den Berg, tel. 0294-251203

De praktijkondersteuners houden wel spreekuur op de praktijk, alleen op afspraak.
Denkt u eraan herhalingsrecepten op tijd voor de vakantie aan te vragen. 

WWiilltt uu ooookk ggeeggaarraannddeeeerrdd 
44%% rreennttee oopp uuww ssppaaaarrggeelldd?? 

Investeer in Nederlands vastgoed
tegen 4% rente per jaar met 

zekerheid van een hypothecair
onderpand. Looptijd 2-5 jaar,

vanaf €100.000.
Vrijblijvend gesprek?

job@ciconiaproperties.com of
06-39688042
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Markt in Ankeveen

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

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

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

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

 

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

invulling van de uitvaart.
Zelf uw uitvaartwensen vastleggen?

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

Bereken online uw uitvaartkosten op onze 
website met de uitvaartcalculator.

Wij accepteren alle uitvaartverzekeringen.

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
 Z0. 11 juli: 9.30 uur:
 W. Balk.
 OLV Hemelvaart
 Za. 10 juli: 19.00 uur:
 W. Balk.
     (Aanmelden: op ma. en do. 
     ochtend 8.30-11.30 via tel.  
 0294 - 251315)
 H. Antonius
 Zo. 11 juli: 9.30 uur:
 E. Kaak.
 Wo. 14 juli: 9.30 uur:
 J. Dresmé.

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

PKN GEMEENTEN

 Willibrordkerk 
 Zo. 11 juli: 10.00 uur:
 D.s. Cristina Pumplun.
 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. 11 juli: 10.00 uur: 

Ds. G.J. van Meijeren.
 Aanmelden verplicht, meer  
 info:
 www.hervormdegemeente
 sgraveland.nl/aanmelden

 Hervormde gemeente
    Kortenhoef 
 Zo. 11 juli: 9.30 uur: 

Ds. A. van Duinen.
      Vooraf melden verplicht, via:

       06 - 295 23 343 of 06 - 474 30 496

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
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Bouwplan Ankeveensepad lijkt kansloos
Door: Herman Stuijver

NEDERHORST DEN BERG
De bouw van zes wonin-
gen aan het Ankeveense-
pad achter het Spieghel-
huys lijkt het niet te halen 
in de gemeenteraad van 8 
juli. En daarmee zijn dus 
ook de drie sociale appar-
tementen boven de bras-
serie van de baan. Alleen 
CDA en Dorpsbelangen (8 
van de 19 zetels) zijn voor-
stander, De Lokale Partij, 
PvdA/ GroenLinks, VVD 
en D66 zijn tegenstander 
van het huidige plan van 
projectontwikkelaar Kon-
derWessels. Woordvoer-
der Nijenhuis was ver-
baasd en boos.

Bouwen aan het Ankeveen-
sepad is voor velen in het 
Vechtdorp niet gewenst. Na-
dat eerder de bouw van 16 
seniorenwoningen op het 
Schapenweitje aan hetzelfde 
Ankeveensepad was geblok-
keerd, blijken de acties tegen 

woningbouw ook nu succes-
vol. De projectontwikkelaar 
wil twee vrijstaande woningen 
en twee 2-onder-een-kappers 
neerzetten aan de kant van 
het terrein van de r.k. kerk in 
de vrije sector. Met als com-
pensatie in de goedkopere 
klasse drie appartementen 
boven het Spieghelhuys. Met 
o.a. een handtekeningenac-
tie, twee advertorials in dit 
blad, veel bezwaarschriften 
en een hoorzitting was er 
stevige oppositie tegen het 
plan. De bezwaren komen 
neer op aantasting van een 
beschermd dorpsgezicht, te 
dichtbij, te massaal en het 
aanpassen van de waterhuis-
houding.

Emoties
Projectontwikkelaar Nijen-
huis zei dat het ‘vijf voor 12’ 
was, het plan dat al 10 jaar in 
voorbereiding was kon nu niet 
meer veranderd worden. Het 
oorspronkelijke bouwplan was 
behoorlijk aangepast, van 16 
in 2011 naar zes anno 2021. 

Als ‘laatste gebaar’ kon hij de 
bouwhoogte van de twee-on-
der-een-kappers laten zakken 
van 11.5 naar 10.5 meter, de 
andere hoogtes niet. “Als dat 
niet kan, loopt het plan ge-
vaar”, zei hij geëmotioneerd. 
Bovendien wees hij op een 
aantal onjuistheden in de be-
togen van de commissiele-
den. Zo was er geen nadelig 
effect op het dempen van de 
sloot op het grondwaterpeil 
en bleek de tuin van de pa-
rochie geen monument. Ook 
benadrukte hij dat alle facet-
ten van de bouw grondig wa-
ren onderzocht, aantoonbaar 
met stapels documenten.

Vinkentouw
Dat PvdA/GroenLinks en De 
Lokale Partij tegen waren, is al 
lang duidelijk. Maar ook VVD 
‘er Van Balen vond het niet 
rijp voor de gemeenteraad om 
de bekende redenen. Zelfs 
toen commissievoorzitter Ria 
Hennis (DB) hem toefluister-
de ‘het zijn maar zes huizen’. 
“Dit gaat ’t niet redden in de 

raad’, zei Van Balen. D66 zit 
mogelijk a.s. donderdag op 
het vinkentouw. Namens die 
partij hield Nanne Roosen-
schoon een genuanceerd 
betoog met mitsen en maren. 
Hij pleitte voor uitstel. Zijns 
inziens was het plan ‘niet vol-
doende verdiept’. Zijn pleidooi 
om na de zomervakantie erop 
terug te komen, vond echter 
geen medestanders.

CDA- woordvoerder Frank 
van Ruitenbeek zei dat de 

projectontwikkelaar ‘veel had 
toegegeven’ met een goede 
ruimtelijke onderbouwing. Dat 
een doodlopende sloot als ar-
gument werd gebruikt tegen 
een slechte waterhuishouding 
kon er bij hem niet in. Ook 
Dorpsbelangen- spreker Rob 
Duikersloot was tevreden 
over het bouwplan na ‘goede 
aanpassingen’ van Kondor-
Wessels.

Foto: Een impressie van de 
zes woningen

   

Mededeling Spieghelhuys
NEDERHORST DEN BERG
De afgelopen weken is er veel 
te doen over de eventuele be-
bouwing aan het Ankeveense-
pad. Ook wordt er gesproken 
over drie mogelijke (sociale) 
huurwoningen boven Het 
Pannenkoekenhuys. Zowel 

de voor- als tegenstanders 
van dit plan zoeken met regel-
maat de media op. Tot onze 
spijt wordt in deze artikelen 
veelvuldig onze bedrijfsnaam 
gebruikt. Wij willen hierbij 
benadrukken dat hiermee de 
eigenaar van het pand wordt 

bedoeld. Wij zijn huurder van 
het pand en willen graag on-
afhankelijk blijven in de ont-
stane discussie. In de artike-
len in Weekblad Wijdemeren 
en Gooi- en Eemlander van 
week 26 wordt gesproken 
over een mogelijke uitbrei-

ding van ons terras aan de 
achterzijde van het pand. Dit 
idee wordt geopperd door de 
Vrienden van het Ankeveen-
sepad en is voor ons (op dit 
moment) geen wenselijke si-
tuatie, daarbij is dit idee nooit 
door hen met ons besproken. 

Ook met de jarenlange illega-
le verhuur van woningen op 
de bovenverdieping van het 
pand hebben wij als huurder 
niets van doen. Wij hopen 
hiermee een deel van de on-
duidelijkheid weg te nemen. 
(Het Spieghelhuys)

   

Nieuw gemeentehuis op De Kwakel waarschijnlijk geen haalbare kaart
WIJDEMEREN
Op dit moment voert de 
gemeente een onderzoek 
uit naar een geschikte 
plek voor de bouw van 
een nieuw gemeentehuis 
in combinatie met woning-
bouw. De huidige locatie 
aan de Rading en de mo-
gelijke locatie De Kwakel 
waar onder andere de ge-
meentewerf is gevestigd 
worden op haalbaarheid 
onderzocht.

Bij de uitwerking van de in-
passingstudie blijkt dat op de 
locatie De Kwakel dermate 
beperkende factoren zijn, dat 
een ontwikkeling van woning-
bouw óf een gemeentehuis in 
combinatie met woningbouw 
feitelijk niet tot de mogelijk-
heden behoort. Er zijn blijken 
teveel planologische, juridi-
sche en stedenbouwkundige 
beperkingen te zijn.

Wethouder Jos Kea: ‘Vanaf 
het begin was het duidelijk 

dat aan de locatie de Kwakel 
een aantal uitdagingen kleef-
den, waarvan de belangrijk-
sten planologisch van aard 
zijn. Zo ligt de locatie die we 
op het oog hebben geheel 
binnen het Bijzonder Provin-
ciaal Landschap. Uit een ver-
kennend gesprek met de pro-
vincie over de mogelijkheden 
werd duidelijk dat wij noch 
voor woningbouw noch voor 
de bouw van een gemeente-
huis op steun vanuit de pro-
vincie kunnen rekenen. Of 

een eventuele aanvraag de 
eindstreep zou halen weten 
we natuurlijk pas helemaal 
zeker als we de lange pro-
cedure ingaan, maar dat lijkt 
ons eerlijk gezegd geen goe-
de keuze. We maken nu pas 
op de plaats om scenario’s te 
heroverwegen.”

Wethouder Jos Kea heeft hier-
over een mededeling gedaan 
tijdens de gecombineerde 
commissievergadering MSZ/
RE op 30 juni. De direct om-

wonenden zijn geïnformeerd. 
Het huidige gemeentehuis 
is verouderd en groot onder-
houd is noodzakelijk. Ook als 
het gaat om duurzaamheid 
(energielabel A in 2030) zijn 
er forse investeringen nodig. 
Daarnaast speelt de behoefte 
aan woningbouwlocaties een 
rol bij het onderzoek naar een 
geschikte locatie.

   

GooiTV
De programmering vanaf 
woensdag 7 juli:
 
In de laatste aflevering van In 

Derde Termijn in dit seizoen 
praat Ruud Bochardt met 
wethouder Jos Kea van Wij-
demeren en Dik van Enk van 

Ondernemend Wijdemeren 
over onder andere de omge-
vingsvisie. Herman Stuijver is 
In Gesprek Met burgemeester 

Crys Larson van Wijdemeren. 
In TV Magazine is een aantal 
onderwerpen, waaronder de 
vergroening van Stadszicht, 

arbeidsparticipatie en de kin-
dertuinen in Bussum.
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Gouden huwelijk

Op 1 juli 1971 traden Bert Dorlandt en Anneke Steenvoorden in het huwelijk. Nog steeds stralend na 
50 jaar lief en leed.

   

Sterke toename
discriminatiemeldingen
‘Coronachinees’

REGIO
Het aantal meldingen en 
registraties van discrimi-
natie is in 2020 sterk geste-
gen. Met name discrimina-
tie op grond van herkomst 
(huidskleur en afkomst) 
werd meer gemeld. Dit kan 
niet los worden gezien van 
de Black Lives Matter-de-
monstraties en de groei-
ende maatschappelijke 
aandacht voor racisme. 
Daarnaast kwamen veel 
meldingen binnen die op 
een of andere manier ver-
band houden met corona.

Het totaal aantal meldingen en 
registraties van discriminatie 
steeg aanzienlijk in 2020. De 
politie registreerde 6.141 dis-
criminatie-incidenten (5.487 
in 2019). Bij de antidiscrimi-
natievoorzieningen (ADV’s) 
kwamen 9.575 discriminatie-

meldingen binnen, waarvan er 
4.098 betrekking hadden op 
het carnavalslied ‘Voorkomen 
is beter dan chinezen’ (4.382 
meldingen in 2019). Het Col-
lege voor de Rechten van de 
Mens ontving 638 verzoeken 
om een oordeel en daarnaast 
2.723 vragen over gelijke be-
handeling (541 verzoeken en 
3.529 vragen in 2019). MiND 
ontving 843 meldingen van 
discriminatie op het internet 
(692 in 2019). Bij de Nationa-
le ombudsman kwamen 157 
klachten binnen over discri-
minatie door overheidsinstan-
ties, ook meer dan in 2019. 
De Kinderombudsman ontving 
13 klachten over discriminatie, 
uitsluiting en pesten met een 
discriminatoir karakter, wat 
een vergelijkbaar aantal was 
als in 2019.

Coronacrisis
Alle instanties die aan de pu-
blicatie Discriminatiecijfers in 
2020 meewerkten, hebben 
incidenten geregistreerd die 
verband houden met de co-
ronacrisis. Het gaat dan met 
name om mensen met een 
Oost-Aziatische achtergrond, 
die werden uitgescholden voor 
bijvoorbeeld ‘corona’ of ‘co-
ronachinees’, die belachelijk 
werden gemaakt of bespuugd, 
genegeerd of als paria werden 
behandeld door winkelmede-
werkers. Andere meldingen 
kwamen van mensen die van-
wege een handicap of chroni-
sche ziekte geen mondkapje 
kunnen dragen en discrimina-
tie hebben ervaren in bijvoor-
beeld winkels. Arbeidsmarkt 
is het terrein waarover anti-
discriminatievoorzieningen de 
meeste meldingen ontvingen 
(20% van het totaal).

* Bedrijfsadministraties
 * Jaarrekeningen
  * Fiscale aangifte
   * Interim-management
    * Controlling
     * Adviezen

Bert de Kloet • Kortenhoefsedijk 197a 
1241 NB Kortenhoef •Tel.: 035-6563427 (06-54668337) 

Fax: 035-6563728 • E-mail: assist@kortenhoef.nl

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

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

 Voor een verrassend assortiment:
 - BOERENKAAS
 - NOORD-HOLLANDSE KAAS
 - GEITEN KAAS
 - BUITENLANDSE KAAS
 - MINDER VETTE KAAS
 - MINDER ZOUTE KAAS
 - BIOLOGISCHE KAAS

Zijn wij al ruim 20 jaar te vinden ;
op donderdag van 8.30 tot 12.30 op de Fetha in Vreeland

op vrijdag van 08.00 tot 18.00 op de Meenthof in Kortenhoef
 www.kaashandeldevriesbv.nl

De lekkerste kaas komt uit Stolwijk
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In november weer over de Dijk
Door: Saskia Luijer

KORTENHOEF
Voor veel bewoners van 
de Kortenhoefsedijk kun-
nen de wegwerkzaam-
heden niet lang genoeg 
duren. Zelfs het af en toe 
uitvallen van de elektri-
citeit weegt niet op tegen 
de rust op de anders zo 
drukke doorgaande weg. 
Toch ziet het ernaar uit 
dat vanaf november al het 
verkeer weer over de Dijk 
kan rijden. Over nieuw, ge-
luidsreducerend wegdek. 
Dat wel.

“De doelstelling september 
gaan we niet halen,” vertelt 
wethouder Joost Boermans. 
Onder andere door de vorst-
periode is een vertraging van 
ruim een maand ontstaan. 
Daarnaast kan het NK Palin-
groken nog invloed hebben 
op de planning. Het besluit of 
dit evenement doorgaat wordt 
8 juli definitief genomen. Dat 
de weg begin november weer 
toegankelijk is, lijkt nu een re-
eel vooruitzicht. “Je kunt nooit 
exact aangeven wanneer 
iets klaar is,” vult projectlei-
der Harrie Loman aan. “Alles 
staat op tekening, maar van-
achter je bureau kun je niet al-
les beredeneren. We zitten in 
de grond, je weet nooit wat je 

tegenkomt.” Zo wist men bij-
voorbeeld dat er sprake was 
van vervuiling, maar bleek la-
ter dat de afhandeling ervan 
moest worden aangepast. 
Loman: “Het heeft niet veel 
gestagneerd, maar het zijn 
wel weer andere handelingen. 
Er zijn allerlei regels over hoe 
je met verschillende soorten 
vervuiling moet omgaan, zo-
als gescheiden graven, apart 
afvoeren en verwerken. De 
uiteindelijke werkwijze is 
soms pas ter plekke bekend.”

Trots op megaklus
De gemeenteman is trots op 
het grote project: “Het is echt 
een totale reconstructie. De 
dijk kan straks weer 70 jaar 
mee. Het onderhoud in deze 
omvang hoeft pas weer als 
de riolering vervangen moet 
worden.” Ook Joost Boer-
mans roemt de megaklus: 
“Hier wordt echt iets neerge-
legd wat er heel mooi gaat 
uitzien.” Het projectteam 
prijst ook de goede samen-
werking met aannemer Van 
Oostrum, de toezichthouders 
van Megaborn, nutsbedrijven 
zoals Liander en last but not 
least de bewoners. Vooral de 
klankbordgroep krijgt compli-
menten. Deze heeft tijdens 
het proces steeds actief mee-
gedacht. In het algemeen zijn 
de bewoners positief over 

hoe ze geïnformeerd wor-
den. In de app ‘Reconstructie 
Kortenhoefsedijk’ vinden ze 
elke week een update van de 
werkzaamheden. Uiteraard 
gaat er ook wel eens wat mis, 
maar dan kan men in de keet 
bij de Oude School terecht bij 
Mike van Heukelum.

Oogje in het zeil
Samen met John Liebrecht is 
Van Heukelum toezichthouder 
namens Megaborn. Het bedrijf 
is er vanaf het eerste moment 
bij betrokken en houdt in op-
dracht van de gemeente een 
oogje in het zeil. Zo monitoren 
ze continu of tijdens de werk-
zaamheden de norm voor tril-
lingen overschreden wordt. 
In dat geval wordt er direct 
gehandeld en bijgestuurd. De 
machine voor het aanbrengen 
van de damplanken moest 
bijvoorbeeld over vrachtwa-
genbanden gaan rijden om 
trillingen op het wegdek tegen 
te gaan. “Door de veenlaag in 
de grond zijn veel activiteiten 
trillingsgevoelig” verduidelijkt 
Liebrecht. Waarna de wethou-
der aangeeft dat als er scha-
de is ontstaan als gevolg van 
de werkzaamheden, bewo-
ners dit altijd bij de gemeente 
kunnen melden. De gemeente 
is hiervoor verzekerd.

Net een treintje
Al lopend over de puinlaag 
vertelt Harrie Loman enthou-
siast over het werk: “Het is 
net een treintje; asfalt eruit, 
veengrond eraf, riolering erin, 
nieuw zand erop en daarna 
verharden met puin.” Hij wijst 
op de rode buis die de mid-
denspanningskabel van Lian-
der bevat, de groene leiding 
voor de datakabels, de zwarte 
buizen met persleiding voor 
het riool en de pompputjes die 
zorgen voor de aansluiting op 
de huizen. Ook de beschoei-
ing wordt helemaal hersteld, 
met stalen damwandplanken, 
af en toe ondersteund door 
een keerwand. In de komende 
vijf weken gaat er veel gebeu-

ren. In week 29 en 30 wordt er 
geasfalteerd tussen de huis-
nummers 48 en 135. Dan wor-
den de rode fietsstroken aan-
gelegd. In de vakantieperiode 
gaat het straatwerk door met 
het machinaal leggen van de 
geluidsreducerende klinkers 
op de rijstrook. Daarna zijn er 
nog wat werkzaamheden aan 
de randen, zoals het in orde 
maken van de parkeerha-
vens. En voor wie zich zorgen 
maakt over de terugkeer van 
het fluitenkruid: voor de be-
groeiing van de bermen komt 
advies van een ecoloog!

Foto: Wethouder Joost Boer-
mans op het puin van de Dijk

   

Afscheid juffen Antoniusschool
KORTENHOEF
Wie kent juf Heleen en juf 
Els niet. Ze zijn beiden 45 
jaar werkzaam geweest op 
de Sint Antoniusschool 
en ze hebben samen heel 
wat kinderen in Korten-
hoef voorbij zien komen. 

Meerdere generaties heb-
ben zij in hun klas gehad 
of les gegeven. Nu is het 
zover, na 45 jaar gaan zij 
met pensioen. We zullen 
ze echt gaan missen. De 
Sint Antoniusschool zon-
der deze 2 juffen, dat zal 

wel even wennen zijn.

Helaas kan er vanwege de 
maatregelen omtrent corona 
geen groots afscheid gevierd 
worden. Maar mocht u, jij of 
jullie nog een leuke herin-
nering aan juf Heleen of juf 

Els hebben, zet deze dan op 
een kaart en stop deze dan 
in de brievenbus van de Sint 
Antoniusschool (Zuidsingel 
50; 1241 HC Kortenhoef). 
Hoe meer herinneringen hoe 
leuker. In de week van 5 juli 
zullen we hun op een feeste-

lijke manier uitzwaaien en de 
post overhandigen. Ook later 
verstuurde kaarten sturen we 
daarna door. We wensen juf 
Els en juf Heleen heel veel ge-
luk en gezondheid toe samen 
met hun families (het team 
van de St.-Antoniusschool).

   

Regio’s luiden noodklok: ‘Code Rood voor Corridor A1’
REGIO
De bereikbaarheid van 
Midden- en Oost-Neder-
land, zowel over de weg 
als via het spoor, wordt de 
komende jaren slechter. 
Dat blijkt uit de Integrale 
Mobiliteitsanalyse (IMA) 
van het ministerie van In-
frastructuur & Waterstaat 
die onlangs naar de Twee-
de Kamer is gestuurd.

De A1, één van de belang-
rijkste verbindingen tussen 
Randstad en Midden- en 
Oost-Nederland, scoort in 
deze mobiliteitsanalyse slecht 
en daarom luiden vijf regio’s 
langs de A1 – Gooi en Vecht-
streek, Amersfoort, Foodval-
ley, Cleantech en Twente – de 
noodklok. “Het is letterlijk en 
figuurlijk Code Rood voor de 
Corridor A1”, aldus de be-
stuurders van deze regio’s.

Het is voor het eerst dat vijf 
regio’s in vier provincies de 
handen ineenslaan en aan-
dacht vragen voor de integra-
le aanpak van de Corridor A1. 
“Langs deze corridor bevin-
den zich belangrijke woon- en 
werkgebieden. Hier wonen 2 
miljoen mensen, hier werken 
1 miljoen mensen én hier is 
sprake van een grote groei-
ambitie. We houden rekening 
met een toename van 150.000 

woningen en zo’n 400.000 in-
woners”, zegt Rob Metz, por-
tefeuille mobiliteit van Regio 
Amersfoort. De druk vanuit 
de Randstad op Midden- en 
Oost-Nederland is nu al groot.

Dichtslibben
“Wij willen niet lijdzaam toekij-
ken hoe de A1 verder dichts-
libt terwijl noodzakelijke ver-
beteringen op het gebied van 
duurzame mobiliteit, spoor 

en openbaar vervoer op zich 
laten wachten, “vertelt mobi-
liteitsportefeuillehouder Eng-
bert Stroobosscher van Re-
gio Foodvalley. Zijn collega 
Alexander Luijten van Gooi 
en Vechtstreek: “We kijken, 
naast inzet op de weg, daar-
om ook naar verdere inzet 
van het openbaar vervoer, zo-
als de trein, om de weg niet 
verder te laten dichtslibben. “



Woensdag 7 juli 2021
6

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

Kinderen in Ankeveen liepen 
Avond2daagse

Door: Kim Tomei

ANKEVEEN
Veel kinderen in Wijdeme-
ren verheugen zich op de 
jaarlijkse avondvierdaag-
se. Die is vorig jaar we-
gens corona afgelast. Ook 
dit jaar kon die wandel-
tocht om dezelfde reden 
niet doorgaan. Voor heel 
veel kinderen een grote te-
leurstelling.

Omdat de vierdaagse voor 
de kinderen een geweldige 
periode is, hebben een aan-
tal moeders van de Joseph 
Lokinschool in Ankeveen een 
leuk alternatief bedacht: de 
Avond twéédaagse. Speciaal 
voor de groepen 3 t/m 8 van 
de Joseph Lokinschool in An-
keveen werden er twee routes 
uitgezet, van om en nabij 5 ki-
lometer. Anders dan bij de ge-
wone vierdaagse, was het niet 
alleen wandelen. Onderweg 
stonden diverse spellen klaar 
zoals zaklopen en pittenzak-
jes gooien. Er was zeer veel 
animo en dat resulteerde in 2 
groepen, om zo de 1,5 meter 
afstand te waarborgen. De 
Avond2daagse werd vorige 
week gelopen op 30 juni en 1 
juli. De routes kwamen allebei 
uiteindelijk uit bij de Gele brug, 

alwaar de groepen samenge-
voegd werden en zo het laat-
ste stuk naar het marktplein 
gezamenlijk konden lopen.

Samenvoegen op de Gele 
brug
Vier jongens uit groep 6 wa-
ren de groepen ver vooruit 
en stonden klaar bij de Gele 
brug. Het wachten duurde erg 
lang voor ze, er werd zelfs 
een weddenschap afgesloten 
welke groep als eerst aan zou 
komen. De hogere groepen 
kwamen een fractie eerder 
aan dan de groepen 3, 4, 5. 
Rond half 9 waren de groepen 
samen, en onder genot van 
een sinaasappel met peper-
munt in een zakdoek, stukken 
komkommer, spekjes, flessen 
water, toog de groep richting 
het marktplein. De sfeer deed 
niet onder van de traditionele 
avondvierdaagse. Met name 
een aantal ouders bracht 
luidkeels een aantal bekende 
avondvierdaagse liederen ten 
gehore, zodat heel Ankeveen 
wist dat er iets te beleven viel.

Een echte optocht
De kinderen vonden het fan-
tastisch, ze vertelden enthou-
siast over de routes en de 
spelletjes. ‘Dit is echt heel erg 
superleuk’. Sommigen von-

den het jammer dat het geen 
vier avonden duurde, zo leuk 
vonden ze het. Kortom: het 
was een groot succes. De 
spelletjes tussendoor zorgden 
voor een welkome afwisseling. 
Eenmaal aangekomen op het 
marktplein werd het gezang 
van ouders en kinderen over-
genomen door een heuse 
muziekinstallatie, de kinderen 
werden binnengehaald met 
bloemen, chocolade medailles 
en ander lekkers. Er werd li-
monade geschonken, een lek-
kere kop koffie voor de ouders. 
Als kers op de taart konden de 
kinderen ook nog een lekker 
ijsje halen mét slagroom, ver-
se aardbeien en chocolades-
nippers.

Medaille
Natuurlijk mocht een medaille 
niet ontbreken, de organise-
rende ouders hadden deze 
speciaal laten maken. Onge-
twijfeld een collectorsitem voor 
later! Het was een welkome af-
sluiter van dit rare schooljaar, 
en hopelijk is er volgend jaar 
weer een traditionele avond-
vierdaagse. En zo niet? Dan 
doet Ankeveen deze speciale 
‘Corona avondtweedaagse’ 
ongetwijfeld dunnetjes over.

• 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

• Warmtepompen
• Airconditioning
•  Warm(tap)water installaties
• Duurzame installaties

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

Nederhorst den Berg
0294 254 334
info@thermgroep.nl
www.thermgroep.nl

• Airconditioning
• Warmtepompen
• Warm (tap) water installaties
• CV/klimaattechniek
• Service en onderhoud

Telefoon 0294-251220
Nederhorst den Berg

De zomer in onze bol!
6 witte, volkoren- of

meergranenbollen
+ 6 krenten- of mueslibollen

€ 5,70
webshop.bakkerijde7heerlijkheden.nl  



>   Drukte bij burgerzaken

Vanwege de zomervakantie is het extra druk bij 

burgerzaken met het aanvragen van paspoorten 

of identiteitskaarten. Heeft u een afspraak, maar 

bent u verhinderd? Annuleer dan uw afspraak 

door te bellen naar 14 035 of e-mail naar

info@wijdemeren.nl. Zo kunnen we weer 

iemand anders blij maken met de vrijgekomen 

plek. Let op: donderdag 29 juli vanaf 12.00 uur 

en vrijdag 30 juli kunt u geen reisdocumenten 

aanvragen vanwege technisch systeemonder-

houd. U kunt wel terecht bij de receptie voor het 

afhalen van eerder aangevraagde documenten. 

>   Asbest naar Hilversum

Sinds 1 juli kunnen asbest en asbestgelijkend 

materiaal alleen nog  worden ingeleverd op het 

scheidingsstation van de GAD in Hilversum. U 

kunt dus niet meer terecht in Weesp, Bussum 

en Huizen. Wilt u asbesthoudend materiaal zelf 

verwijderen uit de woning? Meld dit dan vooraf 

bij het Omgevingsloket via www.wijdemeren.nl/

asbestverwijdering. Zonder registratieformulier 

mag de GAD geen asbest aannemen. Zie voor 

openingstijden van het scheidingsstation en 

voorwaarden www.gad.nl/asbest.

>   Hulp bij vaccinatieafspraak 

Heeft u al een oproep gekregen voor een

vaccinatie tegen corona? Heeft u vragen of wilt 

u hulp bij het maken van een online afspraak? 

Kom dan langs tijdens openingstijden van de 

bibliotheek in Loosdrecht. De medewerkers 

zijn getraind om te helpen bij het gebruiken van 

websites van de overheid.

Zie ook www.bibliotheekgooienmeer.nl.

>   Ko�  eochtend Kortenhoef 

De koffieochtend in het voormalige Wijdehuis in 

Kortenhoef is weer opgestart. De ochtend heet 

inmiddels ‘Kom erbij’ en is een Appelboom-project. 

Op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur is 

iedereen van harte welkom om koffie te drinken, 

elkaar te leren kennen, ervaringen te delen en 

te lachen. Het is in Veenstaete aan de Parklaan. 

Aanmelden is niet nodig. Heeft u beperkte mobi-

liteit? Zij zoeken graag naar een oplossing. Neem 

dan contact op met Heleen

van Noort via telefoonnummer 035 68 343 02 

of Irma Kubbenga via 06 22 33 88 03. Zie ook 

www.deappelboom.nl/komerbij.

Wijdemeren
informeren

Fijne zomervakantie!

Op woensdag 18 augustus verschijnt er weer

een volledige editie van Wijdemeren Informeren.

Tot die tijd publiceren we alleen officiële

bekendmakingen. 

O�  ciële
bekendmakingen

Willemijn Schimmel en Daniël 
Kolenberg van Jeugd-Punt gaan de 
straat op om in gesprek te gaan met 
jongeren, maar geven ook voorlich-
ting op basisscholen en coachen 
jongeren van 12 tot 23 jaar in een 
groep of individueel. Zij stellen zich 
graag voor!

“We werken niet zozeer voor, maar vooral 

mét de jongeren. We vragen wat ze nodig 

hebben, wat hun wensen zijn. Echt luisteren 

en in gesprek gaan”, vertelt Willemijn. Dat 

doen ze op straat, maar ook via de gemeen-

te, basisscholen en ouders komen ze met 

jongeren in contact.

Laagdrempelige hulp
Daniël benadrukt dat ze geen jeugdhulp 

bieden. “Het gaat om laagdrempelige hulp 

bij minder complexe zaken. Zoals activiteiten 

die jongeren missen in hun dorp, meer zelf-

vertrouwen ontwikkelen, minder in conflict 

komen met anderen of sociale contacten 

opbouwen. In Kortenhoef trainen we bijvoor-

beeld een groep jongeren via Young Leaderz. 

Ze leren echt van elkaar. De ambitie is dat ze 

positieve rolmodellen in de buurt worden.” 

Contact met de jongerenwerkers
“Belangrijk om te weten is dat we graag in 

gesprek gaan met jongeren en buurtbe-

woners, maar we geen handhavers zijn. Bij 

overlast en vernielingen is het echt nodig om 

de politie te bellen”, aldus Willemijn. 

Heeft uw kind ideeën voor activiteiten, denkt 

u dat individuele coaching iets voor uw kind 

is of heeft u een andere vraag? Neem contact 

op met Willemijn via 06 10 87 01 88 of

ws@jeugd-punt.nl. Daniël bereikt u via

06 24 79 45 88 of dk@jeugd-punt.nl.

Zie ook www.jeugd-punt.nl.   

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

7 juli 2021

Kort

#mooiWijdemeren
@ella_degroot
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   “We werken niet voor, maar echt mét jongeren”  

De Ont-Moet groep (OG) in de 
Emtinckhof in Loosdrecht is een 
plek waar mensen met beginnende 
vergeetachtigheid elkaar wekelijks 
ontmoeten, dingen met elkaar delen, 
vragen en onzekerheden bespreken 
en waar soms nieuwe vriendschappen 
ontstaan.

De King Arthur Groep is op zoek naar vrijwil-

ligers voor deze Ont-Moetgroep van maxi-

maal acht deelnemers. Zij zoeken wandel-, 

fiets- of zwemmaatjes. Mensen die samen 

op stap willen naar de bibliotheek of markt, 

een luisterend oor bieden of een klusje willen 

doen. 

Wel vrijwillig, niet vrijblijvend
Zij zoeken mensen die zich voor langere tijd 

aan een deelnemer willen verbinden. Na een 

eerste gesprek volgt een kennismaking met 

de groep. Als het iets voor u is biedt de King 

Arthur Groep kosteloos drie trainingen over 

beginnende dementie. Elke training wordt 

afgewisseld met een ochtend meelopen. Het 

doel is dat deelnemers en vrijwilligers elkaar 

na zo’n zes weken vinden en als maatjes aan 

elkaar worden gekoppeld.

Heeft u interesse?
Spreekt u dit aan of kent u iemand voor wie 

dit project iets is? Neem dan contact op met 

Claudia Perin van de King Arthur Groep via 

06 12 16 66 84 of mail naar

OGLoosdrecht@kingarthurgroep.nl.

Vrijwilligers Ont-Moetgroep gezocht
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

’s-Graveland
- Noordereinde 60 en 60a: afwijken bestem-

mingsplan kantoor naar detailhandel/opleidings-

centrum (21.06.21)

Kortenhoef
- Oranjeweg 37: plaatsen dakkapel (17.06.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 14: wijzigen gevels (23.06.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 253: plaatsen

   gevelreclame (17.06.21)

- ’t Jagerspaadje 9: vergroten aanbouw (28.06.21)

Nederhorst den Berg
- Dobbemalaan 20: plaatsen dakkapel (23.06.21)

- Eksterlaan 16: plaatsen dakkapel (17.06.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur 

   (22.06.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

Ankeveen
- Elisabeth de Walélaan 18 GA04: verhogen 

   garage (29.06.21)

- Mr. J.C. Bührmannlaan 48: wijzigen constructie 

   (30.06.21)

- Ankeveense- en Kortenhoefse Plassen,

   Suikerpot en Weersloot: natuurherstel (22.06.21) 

Breukeleveen
- Herenweg 22: afwijken bestemmingsplan 

   gebruik perceel woning met tuin/erf en natuur 

   (29.06.21)

- Herenweg 24: plaatsen brug (29.06.21)

’s-Graveland
- Cannenburgerweg 10: bouwen uitbouw (29.06.21)

- Loodijk 3: plaatsen twee dakkapellen (21.06.21)

- Loodijk 9: bouwen 37 tiny houses voor periode 

   10 jaar (29.06.21)

- Noordereinde 70: wanddoorbraak en

   aanpassen kozijnen (28.06.21)

Kortenhoef
- Bruinjoost 13: vervangen beschoeiing steiger 

   (17.06.21)

- Moeraszegge 10: plaatsen dakkapel (30.06.21)

- Moleneind 73: vergroten hoofdgebouw 

   (21.06.21)

Loosdrecht
- Beukenlaan 29: plaatsen dakkapel (24.06.21)

- Horndijk 18: vervangen steiger (21.06.21)

- Lindelaan 22: plaatsen twee dakkapellen (21.06.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 96a: verbouwen woning 

   (25.06.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c Q6: vervangen 

   damwand (21.06.21)

- Schakel 1: plaatsen dakkapel (25.06.21)

Nederhorst den Berg
- Eksterlaan 16: plaatsen dakkapel (25.06.21)

- Lijsterlaan 15: plaatsen dakkapel (21.06.21)

- Torenweg 13: maken uitweg (17.06.21)

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verlenging beslistermijn

Burgemeester en wethouders hebben de 

beslistermijn van de volgende aanvragen met zes 

weken verlengd:

Loosdrecht
- De Kreek 4: uitbreiden woning (22.06.21)

>  Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning

Ankeveen
- naast Herenweg 1: uitbreiding bestaande pilot 

   natte teelt (23.06.21)

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

>  Bestemmingsplan Moleneind 
46 (voorheen 45) Kortenhoef 
onherroepelijk

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de

Algemene wet bestuursrecht bekend dat het 

in de raadsvergadering van 11 maart 2021 

vastgestelde bestemmingsplan Moleneind 46 

(voorheen 45) in Kortenhoef onherroepelijk is.

Het plan voorziet in de sloop en nieuwbouw van 

een woning op het perceel. Daarmee verandert 

de positie van de woning. Verder wordt een deel 

van het perceel bestemd voor natuur.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken 

kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Bestemmingsplan Horstermeer 
(percelen Middenweg 29-33) 
Nederhorst den Berg onherroe-
pelijk

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat het in 

de raadsvergadering van 4 februari 2021 vastge-

stelde bestemmingsplan Horstermeer (percelen 

Middenweg 29-33) in Nederhorst den Berg 

onherroepelijk is.

Het plan maakt uitbreiding van de bedrijfsbebou-

wing mogelijk evenals het gebruik van een deel 

van het plangebied voor woondoeleinden. Het 

bestemmingsplan met bijbehorende stukken 

kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

>  Bestemmingsplan partiële her-
ziening Rading 138 Loosdrecht 
en besluit omgevingsvergunning 
vijf vrijstaande woningen, zes 
twee-onder-een-kapwoningen 
en vijftien appartementen met 
infrastructuur vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Wijdeme-

ren maken overeenkomstig artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4 van 

de Algemene wet bestuursrecht bekend dat 

in de raadsvergadering de partiële herziening 

bestemmingsplan Rading 138 in Loosdrecht is 

vastgesteld. Verder maakt het college bekend 

dat zij met toepassing van de artikelen 2.10 

en 2.12, eerste lid, onder a, sub c, van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

een omgevingsvergunning hebben verleend 

voor het oprichten van vijf vrijstaande woningen, 

zes twee-onder-een-kapwoningen en vijftien 

appartementen met bijbehorende infrastructuur 

aan de Rading 138 in Loosdrecht.

De gemeenteraad van Wijdemeren heeft in zijn 

vergadering van 30 juni 2020 besloten om de 

coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 

van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen 

ten aanzien van het bestemmingsplan Partiële 

herziening bestemmingsplan Rading 138 en 

de aanvraag om Omgevingsvergunning. De 

coördinatie betekent dat de vereiste procedures 

gelijktijdig worden gevoerd. 

Het plan voorziet in de sloop van de bestaande

bebouwing en de bouw van in totaal 

26 woningen met bijbehorende infrastructuur. 

Het plangebied wordt globaal begrensd door de 

Rading, de Tjalk, de Lieve Geelvincklaan en het 

pad daartussen. 

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken 

ligt vanaf 8 juli 2021 voor zes weken ter inzage. U 

kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl . 

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Bekendmaking Wet geluidhin-
der Rading 138 Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken, gelet op artikel 3.12 van de Algemene wet 

bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluid-

hinder, bekend dat voor de Rading 138 een par-

tiële herziening bestemmingsplan is vastgesteld. 

Vanwege het verkeer op de Tjalk ondervinden 11 

van de 26 woningen een hogere geluidsbelasting 

n dan de voorkeursgrenswaarde genoemd in de 

Wet geluidhinder. De maximale ontheffingswaar-

de wordt niet overschreden. De relevante stukken 

Bouwen en wonen

Datum: donderdag 8 juli
Aanvang: 20.00 uur

Vaste Agendapunten* 

Voorgestelde hamerstukken 

1. Ontheffing woonplicht wethouder Boermans

2. Woonvisie

3. Bekrachtiging geheimhouding

4. Jaarstukken 2020

5. Verstedelijkingsstrategie MRA

Bespreekpunten 

6. Verkoop Molenmeent

7. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

    Dammerweg 3 en 4

8. Ontwikkeling percelen kansenkaart

9. Voorjaarsnota 2021 

Overig

10. Vragenhalfuur

11. Moties Vreemd aan de agenda

12. Sluiting 

De raadsvergadering word digitaal uitgezonden en kunt u 

volgen via de website: www.wijdemeren.raadsinformatie.nl 

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen op 

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering
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>  Aangevraagde omgevings-
vergunningen 

Ankeveen
- Cannenburgerweg 59d: uitbreiden bedrijfshal 

(25.04.21)

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

- Noordereinde 32: realiseren schuur (28.04.21)

- Noordereinde 70: wijzigen gevel (04.05.21)

Kortenhoef
- Kerklaan 10: wijzigen voorgevel (22.04.21)

- Kerklaan 22: plaatsen schuur (30.04.21)

- Kortenhoefsedijk 82: plaatsen dakkapel (21.04.21)

- Kortenhoefsedijk 104a: afwijken bestemmings-

   plan voormalige ijsclubkantine naar wonen 

   (26.04.21)

Loosdrecht
- Industrieweg 32: vergroten hoofdgebouw 

   (21.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 240a: aanleggen 

   platformen (22.04.21)

- Rading 46a: vernieuwen dakopbouw en gevels 

   (23.04.21)

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

- Lange Wetering 63: uitbreiden woning (26.04.21)

- Meindert Hobbemastraat 27: plaatsen dakkapel 

   (03.05.21)

- Overmeerseweg 74: verbouwen schuur (20.04.21)

Meer informatie: afdeling Fysiek Domein, tele-

foonnummer 14 035. U kunt geen zienswijze of 

bezwaar maken tegen een aanvraag. 

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (reguliere procedure)

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

’s-Graveland
- Noordereinde 327: slopen woning met

   bijgebouw (03.05.21)

Kortenhoef
- Fuikestee 10: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Moleneind 7: vergroten bijgebouw met 

   overkapping (04.05.21)

Loosdrecht
- Bloklaan 22a BG04: bouwen 152 recreatie-

   villa’s (50m2) (04.05.21)

- Bloklaan 22a BG04: bouwen 24 recreatievilla’s 

   (55m2) (04.05.21)

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

   (70m2) (04.05.21)

- Jol 21: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Nieuw-Loosdrechtsedijk 8: verbouwen koets-

   huis voor groepswoningen ouderen (28.04.21)

- naast Nieuw-Loosdrechtsedijk 203 en naast 

   Nieuw-Loosdrechtsedijk 207: kappen twee 

   bomen (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 113c B3 en O8:

   vervangen damwand (22.04.21)

- Ruysdaellaan 28: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Taxuslaan 8: plaatsen dakkapel (22.04.21)

- Van Mierislaan 10: wijzigen constructie (29.04.21)

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

Voor het indienen van bezwaar: zie kader.

>  Verleende omgevingsvergun-
ningen (uitgebreide procedure)

Loosdrecht
- Oud-Loosdrechtsedijk 9: restaureren (van de 

   deel) gesplitste boerderij (29.04.21)

- Oud-Loosdrechtsedijk 21-25: wijzigen

   interieur, achter- en linker zijgevel en

   toevoegen dakramen (28.04.21)

Voor het indienen van beroep: zie kader.

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

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning en Afdeling 3.4. van de Algemene wet be-

stuursrecht bekend, dat de door gemeenteraad 

van Wijdemeren op 4 februari 2021 vastgestelde 

herziening van het  “Bestemmingsplan Eiland-

seweg 10 ws 02 – woonschip”, Nederhorst den 

Berg, onherroepelijk is geworden. 

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

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

Burgemeester en wethouders maken overeen-

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  “Bestemmingsplan 

Eilandseweg 4a – woonschip” , Nederhorst den 

Berg onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om 

het op dit perceel afgemeerde woonschip te 

vervangen en daarbij een nieuwe groter woon-

schip af te meren. 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Wijdemeren, tussen de kernen 

Nederhorst den Berg en Nigtevecht.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

komstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 

ordening en Afdeling 3.4. van de Algemene wet 

bestuursrecht bekend dat de door gemeente-

raad van Wijdemeren op 4 februari 2021 vast-

gestelde herziening van het  Partiële herziening 

Bestemmingsplan Plassengebied Loosdrecht 

2013 Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht 

onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot 

vaststelling van het bestemmingsplan is geen 

beroep ingesteld bij de Raad van State. 

Plan
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat 

op dit perceel bestaande recreatieappartemen-

ten naast het recreatief gebruik permanent be-

woond kan worden. Het plangebied is gelegen 

aan de Oud-Loosdrechtsedijk 243, Loosdrecht. 

Op deze locatie bevindt zich het Najade Resort, 

dat bestaat uit tien recreatieverblijven.

Inzage
Het bestemmingsplan, met bijbehorende stukken,

kan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

>  Gewijzigde ontheffingsdatum 

Nederhorst den Berg
- Tegenover Lijsterlaan 43: plaatsen afvalcon-

tainer van 30 april tot 15 juni (03.05.21) 

Officiële bekendmakingen

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

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

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

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

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

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

Overig

Bouwen en wonen

Datum: 12 mei 2021 
Aanvang: 20.00 uur 

Vaste Agendapunten* 
Hamerstukken 
1. Geheim

2. Actualisatie grondexploitaties 2021

Bespreekpunten 
3. Evaluatie woonvisie 2016-2020

4.  Coronaherstelplan ondernemers

5. Zienswijze voorstel transitiecommissie 

    Metropoolregio Amsterdam

Overig
6. Vragenhalfuur

7. Moties Vreemd aan de agenda

8. Sluiting 

De raadsvergadering wordt digitaal uitgezon-

den en kunt u volgen via de website:

www.wijdemeren.raadsinformatie.nl

(tabblad ‘live’)

*De vaste agendapunten zijn te raadplegen 

op  www.wijdemeren.raadsinformatie.nl. 

Agenda raadsvergadering

Officiële bekendmakingen 7 juli 2021

Nieuws over het Gebiedsakkoord 
Oostelijke Vechtplassen kunt u voor-
taan herkennen aan het logo bij dit 
artikel. Het beeld benadrukt de samen-
hang tussen de ambities op het gebied 
van waterkwaliteit, natuur en recreatie.

De naam wijzigt: het wat technische ‘akkoord’ 

maakt plaats voor ‘aanpak’. Dat past beter bij 

de uitvoeringsfase van dit moment. In 2020 

besloot de stuurgroep Oostelijke Vechtplassen 

om voor het gebiedsakkoord een op zichzelf 

staande gezamenlijke programmastijl te ont-

wikkelen, zodat het voor in- en externe be-

langhebbenden direct duidelijk is dat het gaat 

om een samenwerkingsverband waarbij 21 

partners samen de kar trekken. Het ontwikke-

len van een eigen logo is daarbij de eerste 

stap. Deze zomer wordt verder gewerkt aan 

een set basismiddelen waaronder ook een 

eigen website.  

Oostelijke Vechtplassen: nieuw logo voor betere herkenbaarheid
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lagen vanaf 4 februari 2021 zes weken ter inzage. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college 

heeft op 24 juli 2020 overeenkomstig artikel 83 

en 110a Wet geluidhinder in ontwerp besloten 

voor 11 woningen hogere waarden vast te stellen. 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 

8 juli 2021 voor zes weken ter inzage. U kunt dit 

ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor 

het indienen van beroep: zie kader.

>  Bestemmingsplan partiële 
herziening Eilandseweg 14b 
Nederhorst den Berg gewijzigd 
vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de 

Algemene wet bestuursrecht bekend dat in de 

raadsvergadering van 8 april 2021 het bestem-

mingsplan partiële herziening Eilandseweg 14b in 

Nederhorst den Berg gewijzigd is vastgesteld.

Het bestaande woonschip met bijgebouw wordt 

verwijderd. Op het perceel wordt de bouw van 

een woning met bijgebouw mogelijk gemaakt. 

Het plan is in strijd met het ter plaatse geldende 

bestemmingsplan Buitengebied Nederhorst den 

Berg.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken 

ligt vanaf 7 juli 2021 voor zes weken ter inzage. U 

kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl . 

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Kennisgeving anterieure 
overeenkomst Eilandseweg 14b 
Nederhorst den Berg

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken op grond van artikel 6.24 van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de bouw 

van een burgerwoning met een bijgebouw, in 

verband met de verwijdering van een woonschip 

met bijgebouw, op het perceel Eilandseweg 14b 

te Nederhorst den Berg een anterieure overeen-

komst hebben gesloten met de initiatiefnemers 

van dat plan.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst 

ligt vanaf 7 juli 2021 ter inzage. Een exemplaar 

kan worden opgevraagd via info@wijdemeren.

nl met vermelding van zaaknummer Z.60229. 

De anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke 

weergave van de inhoud van de overeenkomst 

kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of 

bezwaar worden gemaakt. 

>  Bestemmingsplan West End 
Veendijk 21 Loosdrecht vastge-
steld

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomst artikel 3.8 van de Wet ruim-

telijke ordening en Afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht bekend dat in de raadsvergade-

ring het bestemmingsplan West End Veendijk 21

in Loosdrecht ongewijzigd is vastgesteld

Het plan omvat de jachthaven. Ten opzichte van 

het vigerende bestemmingsplan wordt het bun-

kerstation (tankstation voor vaartuigen) in noor-

delijke richting verplaatst en de inhoud van de al 

toegestane woonschepen binnen het plangebied 

gelijk aan de inhoud van de woonschepen in 

jachthavens in het bestemmingsplan Loosdrecht 

Plassengebied 2012.

Het bestemmingsplan en behorende stukken 

liggen vanaf 8 juli 2021 voor zes weken ter inzage. 

U kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl . 

Voor indienen van beroep: zie kader. 

>  Bestemmingsplan partiële her-
ziening Oud-Loosdrechtsedijk 
242-244 Loosdrecht gewijzigd 
vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening en Afdeling 3.4. van de Alge-

mene wet bestuursrecht bekend dat in de raads-

vergadering van 8 april 2021 het bestemmings-

plan partiële herziening Oud-Loosdrechtsedijk 

242-244 in Loosdrecht gewijzigd is vastgesteld.

Het plan voorziet in de bouw van een centrum-

gebouw met daarboven vijf appartementen. 

Op het achter-terrein worden twee vrijstaande 

woningen gebouwd. Daar omheen infrastructuur 

horende bij de functies centrum-voorziening en 

wonen. Van toepassing is het bestemmingsplan 

Plassengebied Loosdrecht 2013. De twee te bou-

wen vrijstaande woningen zijn in strijd met het 

genoemde bestemmingsplan omdat deze grond 

bestemd is voor recreatie- verblijfsrecreatie. 

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken 

liggen vanaf 8 juli 2021 voor zes weken ter inzage. 

U kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Voor het indienen van beroep: zie kader.

>  Kennisgeving anterieure 
overeenkomst Loosdrechtsedijk 
242-244 Loosdrecht

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken op grond van artikel 6.24 van de Wet 

ruimtelijke ordening bekend dat zij voor de bouw 

van een centrumgebouw met daarboven vijf 

appartementen en twee vrijstaande woningen 

aan de Loosdrechtsedijk 242-244 in Loosdrecht 

een anterieure overeenkomst hebben gesloten 

met de initiatiefnemers van dat plan.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst 

ligt vanaf 7 juli 2021 ter inzage. Een exemplaar kan 

worden opgevraagd via info@wijdemeren.nl 

met vermelding van zaaknummer Z.40243.De 

anterieure overeenkomst ligt niet ter inzage. 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke 

weergave van de inhoud van de overeenkomst 

kunnen geen zienswijzen worden ingebracht of 

bezwaar worden gemaakt. 

>  Bekendmaking Wet geluidhin-
der Oud-Loosdrechtsedijk 242-
244 Loosdrecht
Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken, gelet op artikel 3.44 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet ge-

luidhinder, bekend dat voor de Oud-Loosdrecht-

sedijk 242-244 een bestemmingsplan partiële 

herziening is vastgesteld. Vanwege het verkeer 

op de Oud-Loosdrechtsedijk is er een hogere 

geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde 

genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale 

ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 

De relevante stukken lagen vanaf 27 augustus 

2020 voor zes weken ter inzage. Er zijn geen 

zienswijzen ingediend. Burgemeester en wet-

houders hebben op 24 juli 2020 overeenkomstig 

artikel 83 en 110a Wet geluidhinder in ontwerp 

besloten voor vijf woningen hogere waarden vast 

te stellen.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 

7 juli 2021 voor zes weken ter inzage. U kunt dit 

ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor 

het indienen van beroep: zie kader

>  Ontwerpbesluiten omgevings-
vergunning en hogere grens-
waarde Dammerweg 11 en 12 
Nederhorst den Berg 

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken bekend dat zij, gelet op de artikelen 2.10 

en 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo), afwijken van 

het geldende bestemmingsplan ‘Kern Nederhorst 

den Berg’. Het college is voornemens voor deze 

woningen, gelet op artikel 3.12 van de Algemene 

wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet ge-

luidhinder, hogere grenswaarden vast te stellen.

Het plan betreft de bouw van twee nieuwe 

appartementen op de plek van één te slopen 

woning. Er zijn in het bestemmingsplan geen 

twee gestapelde woningen toegestaan. Vanwege 

het verkeer op de Dammerweg ondervinden de 

appartementen een hogere geluidsbelasting dan 

de voorkeursgrenswaarde genoemd in de Wet 

geluidhinder.

De ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken 

liggen vanaf 8 juli 2021 voor zes weken ter inzage. 

U kunt dit ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl . 

Voor het indienen van zienswijze: zie kader.

>  Verkeersbesluiten

Loosdrecht
- T.h.v. Oppad 24: aanleggen gereserveerde 

   gehandicaptenparkeerplaats (bij GPP met 

   aanvrager) (22.06.21)

>  Meldingen APV en Bijzondere 
Wetten

Loosdrecht
- Stichting Dag Met Een Lach, Oud-Loosdrecht-

   sedijk 185, acceptatie melding klein evenement 

   Te Land en Ter Zee 2021 (28.06.2021)

>  Vaste standplaatsvergunning

Loosdrecht
- Visprinses Renate, Vuntusplein, vaste standplaats 

   op vrijdag (28.06.2021)

>  Beschikking ambtshalve uit-
schrijving uit de BRP

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren 

maken 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 persoon:

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

   is per 25-05-2021 uitgeschreven naar

   Land Onbekend.

Staat uw naam hierboven of weet u waar

bovenstaande persoon verblijft? Neem dan

contact op met de afdeling Burgerzaken via

telefoonnummer 14 035 of mail naar

burgerzaken@wijdemeren.nl. 

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.

Disclaimer
Vanaf 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties van kracht.
Dat houdt in dat alle officiële bekendmakingen digitaal 
gepubliceerd moeten worden. Kijk hiervoor op
www.wijdemeren.nl/bekendmakingen. De bekendmakingen 
blijven we publiceren in Wijdemeren Informeren, maar deze 
vorm is niet meer rechtsgeldig. 

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 kunt u 
een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders 
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 

Aanvragen voorlopige voorziening
Een besluit treedt een dag na bekendmaking in werking. 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 wethouders 
(postbus 190, 1230 AD Loosdrecht). 
U kunt uw zienswijze ook mondeling indienen. Maak hiervoor 
een afspraak met de administratie van het Fysiek Domein,
tel. 14 035. Het indienen van een zienswijze is vereist om later 
beroep te kunnen instellen. 

Beroep indienen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na het verzenden 
van het besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) 

Officiële bekendmakingen 7 juli 2021

Persoonsregistratie

Overig

Verkeer
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Corona testen op De Meenthof
KORTENHOEF
De corona- teststraten in 
Hilversum en Huizen wor-
den steeds leger.

Toch kunt u zich nu ook in de 
directe omgeving op het co-
vid-19 laten testen. Het voor-
malig kantoor van Huart Ma-
kelaardij aan de Dodaarslaan, 
aan de achterzijde van win-
kelcentrum De Meenthof, is 
omgezet naar een testlocatie. 
Openingstijden: 08.00-11.30; 
12.30-15.00 uur. Op zaterdag 
van 08.00-11.30 uur. Wel even 
aanmelden: www.coronalab.
eu of telefonisch: 0800-1202.

Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons 
tijdens haar leven heeft omringd en dankbaar dat 
langer lijden haar bespaard is gebleven, geven wij u 
kennis van het overlijden van onze zorgzame moeder, 
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Cobi Lamme - Brouwer
weduwe van Arie Lamme

30 juni 1933 28 juni 2021

De hemel is een engel rijker,
maar wij zijn er één kwijt.

Joke en Jan
Jacques en Thea
Jan en Marina
Ruud
Mary
Carla en Ron

Kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Pieter van der Leelaan 9
1241 CG  Kortenhoef

De begrafenis heeft 
in besloten kring plaatsgevonden.

FAMILIEBERICHTEN

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

WWW.WEEKBLADWIJDEMEREN.NL

www.computer-assistent.nl
Computerhulp Wijdemeren

Particulier / Zakelijk
Support Apple en Windows

0626252434

TIMMERBEDRIJF BOSSON
Aanbouw, Verbouw en Renovatie

Telefoon: 06-237 41 941

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

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

035-656 0235

Gevraagd Oud ijzer
en andere metalen

06-25514689

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

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

035-6566623

NU ZELF ONBESPOTEN
AARDBEIEN PLUKKEN
ook sla, andijvie, veel 

kruiden in pot, rabarber
en diverse groenten.
zie de website: www.

Pluktuinderijaardbeienzo.
nl Adres: Middenweg 13 

Nederhorst den Berg
Het leukste uitje met de 
(klein) kinderen! Welkom
op woensdag van 12 - 5, 

vrij. en za. van 9 - 5 

Huishoudelijke hulp 
Gevraagd voor 1 maal per 
maand om samen door het 
huis te gaan in Nederhors

Telefoon 06-14811554

Niets leuker dan muziek
die je zelf kunt maken! 

Gediplomeerd gitaardocent
Tatakh Huismans:

www.tatakh.nl 
06-24683096.

Niet ZIEK, maar wel BETER
willen worden? Dat kan!

Relatie, werk, ouders,
kind(eren) - alles roept

om aandacht, maar waar
ben jij? (H)erken jezelf!
Beeldtherapie helpt en

geeft snel duidelijkheid!
WELKOM! margovanree.nl

T.h.a mooie bedrijfsruimte
in Ned. den Berg. 245m2

waarvan 45m2 kantoor. Huur
prijs € 1250,- en € 140,-
servicekosten per maand

06-54271409 na 19.00 uur

MASSAGEPRAKTIJK K’HOEF 
Vóór de vakantie nog even
onthaasten. Klachtgericht
of pure ontspanning met 
oog op aandachtspunten. 

www.donnalife.nl

Opgave van een Wijdemeertje kunt u on-line doen via www.weekbladwijdemeren.nl,
inclusief de betaling daarvan.  Aanleveren tot maandag 10.00 uur voor verschijning.

Het tarief is € 2,73 per gedrukte regel

Meld je aan 
op OERRR.nl

IK WIL OERRR
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Kortenhoefse Down Under
In 2006 verhuist Sacha 
Molenkamp naar Austra-
lië. Daar ontmoet ze haar 
‘Aussie’ met wie ze trouwt 
en twee kinderen krijgt. 
Vanuit Melbourne deelt de 
Kortenhoefse haar ervarin-
gen van overzee.

Ik ben opgegroeid op de 
Zuidsingel in Kortenhoef. De 
plek waar destijds nog geen 
huizen voor ons rijtjeshuis ge-
bouwd waren, maar die grote 
‘Zwarte Berg’ pal voor ons huis 
pronkte. In de winter sleeden 
we ervan af en tijdens Pasen 
zochten we er eieren. Wie het 
‘gouden ei’ vond kreeg een 
beloning van een hele leuke 
oma. Daarachter waren de 

eindeloze weilanden slechts 
gescheiden door de slootjes 
waar we sommige winters op 
schaatsten en met de Beltweg 
waar ik stiekem met mijn Pu-
chje brommerde. Dan had 
je nog de Kikkerplas ‘om de 
hoek’ van de Zuidsingel waar 
we kikkervisjes vingen en riet-
sigaren plukten. Dan staken 
we die aan en deden we net 
alsof we rookten. Dat vonden 
we heel stoer. Maar ook daar 
staan nu huizen. De geur van 
de bakker in de Meenthof in 
Kortenhoef vond ik als kind za-
lig. Ik ging er maar al te graag 
heen voor een puddingbrood-
je of het gratis bolletje voor 
de kinderen. Doen ze dat nog 
steeds? Oh, en de krokante 

loempia van de Chinees. Met 
een beetje kroepoek natuur-
lijk. Ik speelde op straat met 
mijn buurmeisjes. Achter ons 
huis was een speeltuin met 
een schommel, een balk, knik-
kerpotje en een bankje. We 
vermaakten ons. Ik liep naar 
de St. Antoniusschool en later 
fietste ik naar het Comenius 
College in Hilversum.

Ik was best een verlegen 
meisje, maar hoe ouder ik 
werd, hoe meer ik van de we-
reld wilde zien. Uiteindelijk ben 
ik in Melbourne in Australië 
beland waar ik twee minuten 
rijden van de zee woon. Waar 
we rijtjeshuizen niet kennen 
en het ’s avonds – tussen de 

openstaande gordijnen – naar 
binnen gluren al helemaal 
niet. De gordijnen gaan hier 
dicht, de voortuinen zijn gro-
ter of vaak is het huis omge-
ven door een groot hek, eentje 
die met een knopje opengaat. 
Ik breng mijn kinderen met 
de auto naar school. Je moet 
hier altijd een helm op tijdens 
het fietsen en ‘buiten op straat 
spelen’ doen de kinderen niet 
zoals we dat in Nederland ken-
nen. We zoeken elkaar op bij 
grote gratis speeltuinen om-
geven door veel gras en met 
een barbecue. Leuk voor jong 
en oud, vooral met een glaasje 
bubbels in je hand. Hier schijnt 
toch iets vaker de zon. Mijn 
kinderen (6 en 8) hebben een 

compleet ander leven, maar 
allebei was/is het leuk! On-
dertussen eten we hier ook 
gewoon hagelslag hoor – van 
de Nederlandse winkel. Ik vind 
het alleen zo’n gedoe, want de 
hele keukenvloer ligt dan gelijk 
onder…

   

Koffie-vrijwilligers gezocht
KORTENHOEF
Na meer dan een jaar is 
er op maandagmorgen 14 
juni door de bewoners van 
Veenstaete voor het eerst 
weer gezamenlijk koffie 
gedronken in de brasserie. 
De zaal was goed gevuld 
met blije bewoners, die het 
fijn vonden om elkaar weer 
bij de koffie te ontmoe-

ten. De nieuwe manager 
Liesbeth Dirks had voor 
enkele grote appeltaarten 
gezorgd en de vrijwilligers 
liepen (alsof het altijd zo 
geweest was) met kannen 
koffie rond.

Vanaf nu kan er weer dagelijks 
gebruik gemaakt worden van 
de brasserie voor een kop-

je koffie tussen 10.15 uur en 
11.00 uur. Hiervoor zijn iedere 
werkdag vrijwilligers aanwezig 
die de koffie (en thee) zetten 
en uitdelen. Zij zijn blij dit ge-
zellige werk weer te kunnen 
doen en de bewoners te ver-
wennen. Gelukkig zijn er veel, 
maar helaas niet voldoende 
vrijwilligers, dus zoeken wij 
nog een of twee dames/heren 

die op vrijdagmorgen deze 
prettige taak op zich willen ne-
men. Daarnaast willen we zo 
snel mogelijk ook weer in het 
weekend de mogelijkheid om 
een kopje koffie te gebruiken 
gaan starten. Hiervoor zoeken 
we nog enkele vrijwillige kof-
fie-schenkers, die zich voor 1 
x per 6 weken op zaterdag en/
of zondagmorgen willen op-

geven. Graag geven we hier 
meer informatie over. Dit kan 
telefonisch op 035-6560995 of 
per e-mail bij ankiehin@kpn-
planet.nl. (Ankie Hinloopen, 
vrijwilligerscoördinator Veen-
staete)             

   

Nieuw in Oud Loosdrecht:
Josy Store home & fashion
Het wordt steeds leuker aan de Oud-Loosdrechtsedijk 112

LOOSDRECHT
Zeker met de komst 
van Josy Store Home & 
Fashion. Wij zijn Sylvia 
en Hanna, beide woon-
achtig in Oud-Loosdrecht. 
Wij zijn schoonzussen en 
vriendinnen van elkaar. De 
winkel is tot stand geko-
men na een lange wens en 
tijdens gezellige etentjes 
met elkaar. Zo kwamen wij 
bij Beeldenmakerij Renee 
Beekmans, Renee maakt 
aan de hand van jouw spe-
ciale (levens)moment een 
zeer persoonlijk, waarde-
vol en tastbaar kunstwerk 
en Yvonne van Almaren 
maakt een Bewaarde Her-
innering. Yvonne heeft 
een boekbinderij en maakt 
mooie producten, waar-

devolle boeken, mappen 
en dozen van prachtig 
papier, linnen en andere 
onverwachte materialen 
gemaakt in het Atelier a/d 
Dijk terecht.

Daar was de vide in de loods 
beschikbaar. Na een paar 
maanden druk met regelen, 
verbouwen en inrichten zijn wij 
trots op het resultaat. Sinds 4 
juni jl. hebben wij onze deur 
geopend van onze gezellige 
winkel Josy Store. 

We verkopen kleding van di-
verse merken die wij samen 
met veel plezier en zorg sa-
menstellen voor onze winkel. 
Dit geldt natuurlijk ook voor 
de tassen, sieraden (o.a. een 
collectie sieraden van By 

Blomme Jewellery ) en andere 
accessoires, maar ook home 
decoratie vazen, kussens etc. 
leuke mooie artikelen om in 
je huis een gezellig sfeertje te 
creëren.

Ook zijn we bezig om leuke 
oude gebruikte home decora-
tie in een nieuw jasje te ste-
ken. Elke week gaan we weer 
op pad om hippe, aparte en 
mooie nieuwe items voor in de 
winkel te vinden. Dus… zoek 
je iets moois voor jezelf of een 
cadeautje. Kom vooral eens 
langs bij ons gezellige Atelier 
a/d Dijk , waarin Josy Store 
Home & Fashion is gehuis-
vest. (koffie staat klaar). Onze 
openingstijden: ma., di., do. 
en vr. 13.00 tot 17.00 uur, wo. 
10.00 tot 17.00 uur, za. en zo. 

zijn wij gesloten.
 
Josy Store Home & Fashion In 
het Atelier a/d Dijk; Oud Loos-
drechtsedijk 112, 1231 ND 
Loosdrecht
(U kunt ons herkennen aan de 

Beachvlag aan de weg, gratis 
parkeren voor de deur).

Volg ons voor de collectie: 
Facebook josystorehomeand-
fashion of instagram josysto-
re_homeandfashion
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Haak- en breigroep voor heel 
Wijdemeren

Door: Cor Lam

WIJDEMEREN
Al een paar jaar komt 
er in de Bibliotheek in 
Loosdrecht wekelijks een 
groep vrouwen bij elkaar 
om de bewoners van de 
verpleeghuizen en zorg-
centra in onze directe 
omgeving rond de feest-
dagen een verrassing te 
kunnen bezorgen. Onder 
het genot van een kopje 
koffie of thee wordt er heel 
wat afgehaakt en gebreid 
en heel wat gebabbeld na-
tuurlijk.

Zo hebben bijv. de bewoners 
van de Beukenhof, de Kuijer 

en de Horstwaarde allemaal 
een mooie stola, sjaal of muts 
gekregen. Ook zijn er dekens 
en rolstoeldekens gemaakt. 
De bewoners en de verple-
ging zijn hier steeds heel blij 
mee.

Enthousiaste geluiden, tijdens 
ons gesprek! Natuurlijk heeft 
corona ook hier een stokje 
gestoken voor de wekelijkse 
bijeenkomsten. Vooral de ou-
dere handwerksters missen 
die contacten en de gezellige 
middag erg. De hoop is er dan 
ook dat de beperkingen snel 
worden opgeheven en dat we 
weer aan de slag kunnen. Nu 
alles was stilgevallen gaat 
men ook de materiaalaanvoer 
weer activeren. Ze hebben 
steeds veel gedaan met ma-
teriaal dat ze van bewoners 
uit onze gemeente kregen! 
De bodem van de wolmand 
raakt nu in zicht. Vandaar hun 

oproep: ‘Hebt u nog haak- of 
breimateriaal liggen dat u toch 
niet gebruikt en u zou daar 
van afstand van willen doen, 
wij zouden daar heel blij mee 
zijn’. Het enthousiasme van 
m’n gesprekspartners spat er 
vanaf! Hopelijk werkt het aan-
stekelijk! Ze verdienen het. 
U kunt, zodra de bibliotheek 
weer opengaat, dit materiaal 
daar afleveren op woensda-
gen vanaf 10 uur bij Marijke 
de Bruin. De dames willen na-
tuurlijk ook bij u langs komen 
om het op te halen. Bel dan 
even met Marijke de Bruin, tel. 
06 1028 1167 of met Tineke 
Franssen, tel. 06 2037 1990. 
En als u zich bij de haak- en 
breigroep zou willen aanslui-
ten? Dat kan als de coronabe-
perkingen zijn opgeheven en 
er meer vrouwen in de ruimte 
mogen zitten. Zolang de 1,5 
meter beperkingen van kracht 
zijn, kan dat helaas nog niet.

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.

Marco Boon
Schilderwerken

marcoboonschilderwerken@gmail.com

06 - 51 28 20 68

BISTRO STEIGER1394
WIL JE ONTSPANNEN

EEN DAGJE VAREN EN/OF
LEKKER EEN HAPJE

KOMEN ETEN?!
DAT KAN ALLEBEI!

WWW.STEIGER1394.NL
VOOR MEER INFORMATIE

0294-251044

Nieuw assortiment boeken van 
Bestsellers tot unieke pareltjes
U vindt ons elke 3e zaterdag van de maand op het Willie Das-plein

in Nederhorst den Berg of bestel uw boek via 035 206 29 56 

                            www.deboektique.nl

  

bezorgers gezocht!!!

Weekblad 
Wĳ demeren

zoekt een bezorger 
om op woensdag in 

Kortenhoef
ons weekblad te 

bezorgen.
Ben je geïnteresseerd?

Neem dan contact op:
06-136 678 48
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1716.34 euro collecte MLDS
In de week van 21 tot en met 
26 juni haalden collectanten 
van de Maag Lever Darm 
Stichting maar liefst 1716.34 
op in Ankeveen en Kortenhoef. 
Zij gingen langs de deuren om 
aandacht te vragen voor de 
spijsvertering; een wonderlijk 
stelsel dat zowel je vriend of je 
vijand kan zijn. Ze kan je ener-
gie geven en balans, maar 
ook voor schaamte zorgen, je 
wereld kleiner maken of zelfs 
overlijden tot gevolg hebben. 

Voor 2 miljoen mensen is de 
spijsvertering een vijand. Met 
het opgebrachte geld redt de 
Maag Lever Darm Stichting 
levens door meer onderzoek 
naar spijsverteringsziekten 
mogelijk te maken. Heb je de 
collectant gemist en wil je do-
neren? Dat kan alsnog via col-
lectebus.mlds.nl. Aanmelden 
als collectevrijwilliger kan via: 
https://www.mlds.nl/over-ons/
help-mee/collectevrijwilliger/

   

Rondje Nederland voor 
KWF

NEDERHORST DEN BERG
Mijn naam is Henk Ko-
revaar (67) en samen met 
mijn vrouw (Jacqueline 
Kortekaas, 61) – woonach-
tig in Nederhorst den Berg 
– zijn we vorig jaar begon-
nen aan ons Rondje Neder-
land. We wandelen (bijna) 
elke dag een rondje langs 
de Vecht, maar omdat alle 
vakantieplannen en reizen 
door corona ‘in de ijskast’ 
kwamen te staan, zijn we 
met een iets ambitieuzer 
plan begonnen.

We hebben een aantal Lan-
ge Afstand Wandelpaden aan 
elkaar geknoopt en op die 
manier een rondje langs de 
contouren van Nederland uit-
gezet. In totaal is de afstand 
ongeveer 1.750 kilometer, 
aanzienlijk langer dan de da-
gelijkse 5 kilometer langs 
onze mooie Vecht. Vorig jaar 
begonnen in Noordwijk (op de 
verjaardag van Jacqueline) 
en inmiddels bijna 850 kilo-
meter verder aangekomen in 
de buurt van Roermond. Bin-

nenkort hopen we de 1.000 
kilometer-grens te passeren. 
We lopen de routes om de 
week in, de afspraak gaat al-
tijd door. Regen of geen regen. 
Uitgaand van vijftien kilometer 
per dag komen we op honderd 
wandeldagen uit. We zijn hier 
dus wel een jaartje mee bezig. 
Wandelen werkt verslavend. 
Het buiten zijn is heerlijk en 
het vergt fysieke inspanning. 
Tijdens het wandelen zie je 
hoe mooi Nederland is.

We hebben aan onze actie 
een goed doel gekoppeld, 
want voor elke kilometer die 
we lopen storten we allebei 1 
euro in ‘de pot’ van het KWF. 
Vrienden die met ons mee wil-
len lopen, mogen dat doen, 
maar moeten ook meebetalen 
aan het KWF. 

Steun Jacqueline en Henk
Ook niet-wandelaars kunnen 
het project van Jacqueline en 
Henk sponsoren: acties.kwf.
nl/fundraisers/jacquelinekorte-
kaas/rondje-nederland.

Hoe werkt dualisme in Wijdemeren?
Ingezonden brief

Op welke wijze is het dualis-
me ingevoerd in de gemeen-
teraad? In welke stappen is 
dat gebeurd sinds het landelijk 
werd besloten?

Is er budget en ambtelijke ca-
paciteit voor duale werkgroe-
pen? Met ingelote burgers? 
Wie betaalt bv. het mooie initi-
atief rond ter Sype?
Vallen inspraak, participatie, 

klankbordgroepen en hoorzit-
tingen onder het duale stelsel? 
Zo ja, hoe dan? Wonen wet-
houders fractievergaderingen 
bij? Wie wel, wie niet? Waar-
om? Is er coalitieoverleg? Is er 
oppositie- overleg? Is er frac-
tievoorzittersoverleg? Waar-
om? Zijn daar ambtenaren bij? 
Welke? Wat kost dat? Wordt 
het collegeprogramma wel 
eens geëvalueerd? Door wie? 

Door inwoners? Is het wel eens 
bijgesteld? Waar is de meest 
recente versie te vinden? Hoe 
kan het dat dit op woningbouw 
niet tot verschuiven van porte-
feuilles heeft geleid? Tot nieu-
we coalitie- onderhandelingen? 
Allemaal vragen die schreeu-
wen om antwoorden.
Wim van Oudheusden (namens 
Nieuwe Democratie Wijdeme-
ren)

   

Minachting van bewoners
Ingezonden brief

De uitnodiging voor een open 
gesprek op 7 juli met een select 
groepje bewoners Smeerdijk-
gaarde viel precies op de dag 
van de commissievergadering 
op 30 juni in de bus.

Indrukwekkende timing! Na een 
maand oorverdovende stilte en 
knagende onzekerheid over 
het lot van de kennelijk door 
twee ambtenaren ( ?!) aange-
wezen groenstrook op de kans-
kaart, eindelijk zicht op infor-
matie? Komt er na verkoop van 
het door bewoners van de hele 
wijk gewaardeerde groenstrook 
een herhaling van ‘senioren in 
containers’ of tiny houses met 
uitzicht op de beschermde wei-
devogels in het riet?
De commissievergadering van 
de gemeente van 30 juni jl. 

werd te elfder uren van digi-
taal naar fysiek omgezet. Om 
23.20 was er pas gelegen-
heid tot inspreken. De zeven 
aanwezige Smeerdijkgaarde-
bewoners hebben 3 en een 
half uur in een ruimte moeten 
wachten, waar ze het groot-
ste gedeelte van de tijd vrijwel 
niets van het gesprokene heb-
ben kunnen verstaan. Zonder 
een glas water aangeboden te 
krijgen. Na het vijf minuten in-
spreken, werden de bewoners 
door een CDA-lid betuttelend 
toegesproken dat ze er voor 
moesten waken om elkaar het 
hoofd niet op hol te laten slaan. 
Een wonderlijke opmerking, 
omdat door alle aanwezigen 
in de commissie onderstreept 
werd dat de communicatie van 
de wethouder te wensen over 

liet. De indruk bij insprekers en 
aanwezigen op de publieke tri-
bune achterlatend dat de wet-
houder ondanks alle onvrede 
over gebrekkige communicatie 
en informatie geen rode kaart 
krijgt. Sterker nog: er is geen 
enkele politieke consequentie 
verbonden aan onzorgvuldig 
informeren en communiceren. 
De verontwaardiging van Sie-
ta Vermeulen (VVD) over de 
uitnodiging van de wethouder 
voor een gesprek op 7 juli zou 
niet hebben misstaan in een 
theater. Dankzij de vraag van 
Gert Zagt (DLP) werd helder 
dat het gesprek met bewoners 
op 7 juli de dag voorafgaand 
aan het raadsbesluit op 8 juli 
zal plaatsvinden.
Minachting van bewoners, 
Patricia Roobol

   

Woonvisie Wijdemeren 2021 – 2024
Ingezonden brief

Na het woonakkoord Gooi & 
Vechtstreek ligt er nu ook een 
Woonvisie van Wijdemeren 
voor de periode 2020 -2024. 
Wat direct opvalt is de com-
plexiteit om binnen de huidig 
vastgestelde regels über-
haupt nog een plek te vinden 
waar gebouwd kan worden. 
Binnen de kernen kunnen de 
open plekken wellicht nog vol 
gebouwd worden. Het bui-
tengebied is verboden terrein 
geworden. De woonvisie laat 
zien dat er 40 projecten zijn die 
tot en met 2030 in totaal 982 
nieuwe woningen opleveren. 
13 projecten met in totaal 24 
woningen, bestaande uit 1 tot 
4 woningen op 13 verschillen-
de locaties. 3 projecten die nu 

al kansloos worden geacht, te 
weten Kortenhoef Zuid fase 8 
met 250 woningen, Groene-
woud met 69 woningen en Ter 
Sype met 90 woningen. Wat 
rest zijn 24 projecten op ver-
schillende locaties met meer 
dan 10 woningen. Op plekken 
waar omwonenden de ruimte 
willen behouden voor groen 
en parkeren. In totaal dus 982 
nieuwe woningen, waarvan er 
409 ( 250+69+90 ) gelijk al ge-
schrapt kunnen worden en het 
restant vele bezwaarschriften 
en conflicten met de omwonen-
den tegemoet kunnen zien. In-
middels is de woningnood bin-
nen onze gemeente echt goed 
zichtbaar geworden vanuit de 
16 Tiny Houses in Loosdrecht. 

Hiervoor hebben zich in totaal 
885 jongeren aangemeld. Jon-
ge starters die gemiddeld al 
10 jaar wachten op woonruim-
te. En dat met de wetenschap 
dat er tot aan 2030 opnieuw ca 
1000 jonge starters bij zullen 
komen. Zijn er nog alternatie-
ven? Volgens de Woonvisie 
Wijdemeren wel.
1. Men gaat opzoek naar meer 
flexibiliteit in wonen, werken en 
recreëren. Lijkt me een mooie 
kans om wonen op een vakan-
tiepark toe te staan; 2. In 2022 
is er opnieuw een kans om de 
provinciale omgevingswet te 
herzien. Lijkt me een prima mo-
gelijkheid om het buitengebied 
nog eens goed onder de loep 
te nemen. Ton Koster, Ldrecht
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Omkleden en uitsluipen
Grappig bijverschijnsel van 
de zomer is de massale ge-
daanteverwisseling van de 
Nederlanders. Overhemden, 
pakken, lange broeken en net-
te bloesjes worden uitgetrok-
ken en omgewisseld voor zo-
merjurkjes, korte broeken en 
T-shirts. En terwijl wij dus druk 
aan het omkleden zijn, gebeurt 
in de natuur precies hetzelfde. 
Vanaf half juni kleden libelle-
larven zich en masse uit en 
gaan verder door het leven als 
libelle.

Dat uitsluipen, zoals het om-
kleden van een libellelarve 
heet, kun je ‘live’ meemaken. 
Als je ’s ochtends vroeg met 
een kano door de Vechtplas-
sen gaat varen, let dan goed 
op de stengels van riet en 
waterplanten langs de oever. 
Het kan zijn dat daar een li-
bellelarve in is geklommen 
om zich klaar te maken voor 
zijn laatste metamorfose. Ze 
kiezen voor dit vroege tijdstip, 
omdat de kans dat ze worden 
opgegeten door een kikker of 
vogel dan ’t kleinst is. Mocht 
je het geluk hebben om dit 
uitsluipen te kunnen bekijken, 
dan maak je een wonderlijke 
vertoning mee. De huid van de 
kop en de borst van de larve 
barst open en heel langzaam 
komt de volwassen libelle er-
uit gekropen. Het beestje komt 
er behoorlijk verfrommeld en 
kleurloos uit. Door lichaams-
vloeistof door zijn kersverse 
lijfje te pompen, begint het ver-
kreukelde insect steeds meer 
op een echte libelle te lijken. 
Een boterhammetje mee is 
geen overbodige luxe, want dit 
schouwspel kan wel een uur of 
wat duren. Uiteindelijk heeft hij 
zich helemaal opgepompt en 
kan voor het eerst de wereld 
vliegend gaan verkennen.

Een uitsluip-spektakel zit er 
voor mij niet in. Het is al ver in 
de middag als ik met Tamara 
de kanoroute in de Korten-
hoefse Plassen ga controle-
ren. Het lijkt wel of iedereen 
al is uitgeslopen: het stikt hier 
van de libellen. Overal sche-
ren kleine helikopters over het 
water, het riet en de legakkers. 

Opvallend zijn degenen met 
een oranjebruin lijfje en sma-
ragdgroene ogen: de vroege 
glazenmakers. Deze libelle 
voelt zich helemaal thuis in het 
laagveengebied van de Vecht-
plassen. Hun naam verraadt 
het al: vroege glazenmakers 
zijn er snel bij als het om uit-
sluipen gaat. In lentes met 
hoge temperaturen zie je ze al 
vanaf eind april, maar dit jaar 
dus later.

Eigenlijk speelt het grootste 
deel van hun leven zich onder 
water af. Net als de larven van 
andere libellen kunnen ze wel 
één tot twee jaar in het water 
wonen, voordat ze gaan uit-
sluipen. En als de larve het 
dan eindelijk tot imago heeft 
gebracht, leeft hij nog maar 
enkele weken. Paren, eitjes af-
zetten en klaas is kees. Beetje 
tragisch klinkt het wel!

Op de Kortenhoefse Plassen 
is vandaag weinig van de tra-
giek te merken. Terwijl onze 
kano’s door het gladde water-
oppervlak snijden, vliegen de 
libellen af en aan. Ze jagen op 
kleine insecten, paren en lan-
den af en toe op één van de 
duizenden waterlelies en gele 
plomp. Hoewel de imago’s een 
kort leven is beschoren, is één 
ding zeker: als wij na de zomer 
onze warme kleren weer aan-
trekken, wacht er in het water 
van de Vechtplassen weer een 
nieuwe generatie larven op 
hun uitkleed-moment.

Wil je ook te midden van een 
bloemenzee libellen kijken? 
Roei, kano of sup dan de ka-
noroute door de Kortenhoefse 
Plassen (9 km).

Om de week peilen we op straat uw mening. Telkens kiezen we een ander dorpsplein. Deze keer 
waren we op de Nootweg in Loosdrecht met de stelling:

Nu de deltavariant van het coronavirus oprukt, is het onverantwoord
om op vakantie te gaan naar het buitenland.

Door: Karin Wesselink

Marisa (38) en Dean (11)
Marisa: “Dat moet iedereen 
voor zichzelf weten. Zelf vind 
ik het voor nu teveel gedoe. 
Ik vind op vakantie gaan heel 
leuk, maar als ik ga, wil ik on-
bezorgd kunnen gaan. Zonder 
alle rompslomp van testen en 
vaccinatiebewijzen. Ik kan me 
voorstellen dat het anders is 
als je met de auto naar Italië 
rijdt en daar in een huisje zit. 
Maar wij zijn all-inclusive men-
sen. Als je in een hotel zit en 
het virus breekt daar uit, dan 
zit je vast. Op zo’n hotelkamer, 
met een klein kind. Stel dat je 
dat langer moet blijven, hoe ga 
je dan weer terug? Al die din-
gen, daar heb ik geen zin in.”

Dean: “Ik denk dat het nu niet 
slim is om te gaan. Ik zou wel 
willen, het liefst naar een Nin-
tendo pretpark in Japan.”

Marisa: “Voor die deltavariant 
maakt het denk ik ook niet uit, 
of je Nederland nou op slot 
houdt of je gooit het open. De 
verspreiding komt toch wel en 
dat maakt het virus ook zo ver-
velend.”

Dean: “Twee jaar geleden zijn 
we nog naar Turkije geweest. 
Dat was de leukste vakantie 
van allemaal, want er was een 
hele hoge glijbaan.”

Jordy (30)
“Daar ben ik het mee oneens. 
Je zou in principe gewoon 
op vakantie moeten kunnen 
gaan als je gevaccineerd 
bent of negatief getest. Dat 
zijn de voorschriften van het 
RIVM en daar zou ik me ook 
gewoon aan houden. Mijn af-
spraak voor het vaccin, staat 
voor half juli. Of ik op vakantie 
ga, weet ik nog niet. Maar dat 
heeft te maken met mijn werk. 
Ik werk voor defensie. Dat de 
deltavariant er nu is, vind ik 
niet zo vreemd. Dat hoort nu 
eenmaal bij virussen. En als 
je pech hebt en je neemt het 
mee terug van vakantie? Daar 
kun je niet zoveel aan doen. Je 
doet het niet met voorbedach-

ten rade. Maar als de overheid 
besluit om een gebied rood te 
maken, en je gaat dan toch… 

Dan zoek je het bewust op. Als 
je het dan mee terugneemt, 
neem ik het je wel kwalijk.”

Natuurmomenten
van de boswachter

Olga EkelenkampHet woord aan Wijdemeren
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Natuurmonumenten start petitie om insecten 
te redden
WIJDEMEREN
Een petitie moet bewoners 
en hun gemeenten bewust 
maken van hun verant-
woordelijkheid voor insec-
ten binnen de bebouwde 
kom. Boswachter Nynke 
van der Ploeg: “Veel Ne-
derlanders houden van 
strak gemaaide perkjes en 
hebben liefst geen onkruid 
in tuin en straat.

We staan er vaak niet bij stil, 
maar daarmee maken we het 
insecten heel moeilijk om te 
overleven. Het is tijd dat in-
secten een stem krijgen en we 
hen in bescherming nemen. 
We willen met deze petitie 
mensen bewust maken van 
het probleem en ze aansporen 
in actie te komen.”

Een doodgereden wolf of 
verweesde babydasjes be-
heersen soms dagenlang het 
nieuws, maar over insecten 
kijkt men nog te vaak heen. 

Terwijl insecten misschien min-
der aaibaar dan zoogdieren 
zijn, maar wel superbelangrijk. 
Een bron van leven. De petitie 
moet bewoners en gemeen-
tes aansporen om groen meer 
ruimte te geven. De afgelopen 
30 jaar is al driekwart van de 
totale insectenpopulatie ver-
dwenen. De gevolgen daarvan 
zijn ook voor andere dieren en 
planten rampzalig. Ons eco-
systeem is een prachtig, maar 
kwetsbaar geheel en om dat 
gezond en intact te houden, 
hebben we ook insecten hard 
nodig.

Meer is minder
In je eigen tuin kun je veel 
doen, en ook het groenbeheer 
van gemeentes speelt hierin 
een belangrijke rol. Daarom 
roepen we iedereen op de pe-
titie van Natuurmonumenten te 
tekenen op www.natuurmonu-
menten.nl/teken/petitie. Bos-
wachter Nynke: “Met de petitie 
roepen wij alle gemeentes op 

om insectvriendelijker te wor-
den. Hoe? Als je bloemen en 
planten meer ruimte geeft om 
te bloeien, kunnen insecten 
daar schuilen en voedsel vin-
den. Meer doen voor insecten 
betekent in veel gevallen sim-
pelweg ‘minder doen’. Bijvoor-
beeld minder vaak maaien, 
minder vaak een sloot uitbag-
geren en meer ruimte creëren 
waar ‘onkruid’ haar gang kan 
gaan. Zo ontstaat er vanzelf 
meer groen en meer kleur.” 
Boswachter Nynke: “Het is 
geweldig om te zien hoe snel 
een berm weer zoemt als je er 
op de goede manier mee om 
gaat. Dus hoe meer mensen 
hun tuin vergroenen en de pe-
titie tekenen en hoe meer ge-
meentes meedoen, hoe beter.”

Foto: Azuurwaterjuffer

Recordaantal purperreigers geteld in   
Naardermeer
REGIO
Maar liefst 111 nesten tel-
den de boswachters van 
Natuurmonumenten bij de 
jaarlijkse tellingen van de 
purperreigers in het Naar-
dermeer. Dat is het hoog-
ste aantal in meer dan 
veertig jaar van deze zeld-
zame reigersoort.

Boswachter Luc Hoogenstein 
is razend enthousiast over dat 
aantal: “In de jaren negentig 
zaten hier nog maar eenen-
twintig broedparen van de pur-
perreiger, dus dat is nu ruim 
vijf keer zoveel. Dat is hart-
stikke goed nieuws, want het 
betekent dat het Naardermeer 
goed op orde is als leefgebied. 
Ze vinden hier voldoende 
voedsel, rust en broedgele-
genheid.”

Jaarlijkse tellingen
Natuurmonumenten telt de 
purperreigers jaarlijks omdat 
het een Natura2000-soort is. 
Dat betekent dat de soort in 

Europa een beschermde vogel 
is. Vroeger gebeurde dat altijd 
vanuit een vliegtuig, maar van-
wege corona zijn de boswach-
ters overgestapt op het tellen 
met een drone. Dat blijkt een 
succes: “Met de drone kunnen 
we de nesten nog beter zien. 
En we vliegen voldoende hoog 
om geen verstoring te geven, 
dus de purperreigers trekken 
zich er niets van aan”, aldus 
Hoogenstein. Het vliegen met 
een drone is in het Naarder-
meer alleen toegestaan voor 
onderzoeksdoeleinden.

Rietkragen beschermen
In het Naardermeer broeden 
de purperreigers in de riet-
kragen midden op het meer. 
Hier zit de vogel relatief veilig 
voor vijanden zoals vossen en 
boommarters. Door ganzen-
vraat liep de rietgroei terug; 
daarom bedachten de bos-
wachters een list. “We hebben 
een deel van de rietkragen 
ingerasterd en dat blijkt goed 
te werken,” vertelt Luc, “Jonge 

purperreigers komen vaak te-
rug naar de plek waar ze ge-
boren zijn. Maar dan moet die 
plek wel geschikt zijn. Naast 
rust en ruimte, moet er vol-
doende voedsel te vinden zijn. 
Ze eten vooral vis en soms 
pakken ze een muis mee. We 
hebben er zelf wel eens een-
tje met een ringslang in zijn 

snavel zien vliegen.” Met dank 
aan de provincie Noord-Hol-
land kan Natuurmonumenten 
dit jaar nog eens vier kilometer 
waterriet beschermen.

Purperreiger spotten
De purperreiger is wat kleiner 
en slanker dan de veel beken-
dere blauwe reiger. Hun sierlij-

ke hals is oranjebruin gekleurd 
met zwarte strepen. Je krijgt 
deze fraaie reiger niet snel te 
zien, maar vanaf de uitzicht-
punten Meerkade en Muggen-
bult bij het Naardermeer heb je 
een goede kans. Ook tijdens 
de vaarexcursies zie je met 
een beetje geluk deze bijzon-
dere reiger vliegen.

Foto: Purperreiger: @Natuurmonumenten, Dick van Egmond Foto:



Nieuw! Picknickbox 
bestellen
LOOSDRECHT
Jill en Joey Aret, twee 
startende ondernemers, 
hebben onlangs Picknick 
Loosdrecht en Picknick 
Wijdemeren opgericht. Met 
een origineel concept: ie-
dereen die gaat recreëren 
in Loosdrecht en omge-
ving hoeft zich geen zor-
gen over het eten te ma-
ken. Jill en Joey zorgen 
namelijk voor een goed-
gevulde en verantwoorde 
Picknickbox die gemakke-
lijk mee te nemen is.

Heb je een dagje naar het 
strand in de planning of een 
heerlijke fietstocht, of mis-
schien ga je wel lekker varen? 
Maak het jezelf gemakkelijk 
en bestel een picknickbox. 
Dan hoef jij alleen nog maar te 
genieten. Zij zorgen voor een 
goedgevulde box, aan ieder-
een is gedacht!

De picknickboxen
Ga op pad met hun rijkgevulde 

verse picknickboxen. Met het 
handige handvat kun je hem 
gemakkelijk meenemen. Op 
het strandje, op de fiets of in 
de boot. De picknickbox maakt 
jouw dagje uit compleet. Het is 
mogelijk om uit vier picknick-
boxen te kiezen: Basisbox (€ 
15); Luxebox (€ 18); Borrelbox 
(€35) en Kidsbox (€8). Je kunt 
ze vanaf 2 personen bestellen 
en zelfs tot half 9 ‘s ochtends 
nog bestellen, lekker last mi-
nute dus! De Picknickbox kun 
je afhalen in Oud Loosdrecht 
vlakbij het Vuntusstrand tus-
sen 11 en 12 uur ‘s ochtends. 
Andere tijden kunnen eventu-
eel in overleg.

Uiteraard is combineren ook 
mogelijk. De borrelbox is al 
voor twee personen, dus hier-
van mag je er wel eentje be-
stellen. En vergeet de kids 
niet! Tot slot melden Jill en 
Joey dat ze ook bedrijfslun-
ches of borrels kunnen organi-
seren. Meer info en bestellen: 
www.picknickloosdrecht.nl

 

 

Doktersassistente gezocht voor 3 dagen per week 

Wij zoeken voor onze moderne huisartsenpraktijk een flexibele assistente voor de maandag, 
donderdag en vrijdag. Wij hebben een gezellig team met 3 huisartsen, 4 poh-ers,                       
3 assistentes en 2 huisartsen in opleiding. 

Samen met je collega’s wissel je baliewerk en telefonische triage af met het houden van je 
eigen spreekuur. 

Wat verwachten we van jou? 

• Afgeronde opleiding doktersassistente maar ook doktersassistentes die bezig zijn met 
het laatste traject van hun opleiding nodigen wij uit om te solliciteren 

• Collegialiteit 
• Goede communicatieve vaardigheden 
• Ervaring met ICT is een pre 
• Betrokken en vriendelijk en vol enthousiasme voor de patiëntenzorg 

 

Wat kunnen we je bieden? 

• Een leuke werkomgeving met prettige collega’s 
• Ruime mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling 
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO Huisartsenzorg 

Voor vragen over de vacature kan je bellen naar Sylvia de Haas, praktijkmanager, tel 0294-
231310 of stuur je sollicitatiebrief met CV naar sylvia@praktijkloenen.nl. 

 

Heb je zin om met 2 andere honden lekker door het bos te rennen? 
Wandel dan mee met Chasing Tails, Exclusieve honden uitlaatservice. 

Je krijgt een gps tracker om en volledige aandacht. 
Beter kan toch niet? 

Oproep voor alle honden in 
de regio Wijdemeren:

Wil je meelopen? 
Je baasje kan bellen naar 06-15335351
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Zaterdag 28 augustus sportfeest bij ODIS gym
KORTENHOEF
ODIS gym bestaat 90 jaar. 
Ter gelegenheid daarvan 
organiseren wij op zater-
dag 28 augustus van 10.00 
tot 16.00 uur een dag met 
veel sportieve activiteiten. 
Plaats van handeling: in en 
rondom sporthal De Fuik 

aan de Zuidsingel in Kor-
tenhoef.

Ons doel is om het een spor-
tieve en vooral feestelijke dag 
te maken voor jong en oud! 
Als mega attractie hebben we 
een springkussen/stormbaan 
van maar liefst 85 meter lang 

gehuurd! Deze komt te liggen 
in de sporthal. Rondom de 
Fuik zullen nog meer sportieve 
en spelactiviteiten zijn. Pascal 
Kempers gaat iedereen laten 
bewegen met zijn Blazepods. 
Buro Sport zorgt voor beweeg-
mogelijkheden voor de iets ou-
deren. Keep Moving en Zumba 

geven een workshops. Hopelijk 
sluiten nog meer sportvereni-
gingen/bewegers zich aan. Na-
tuurlijk is er ook muziek. Kort-
om voor jong en oud valt er wel 
wat te beleven.

Het volledige programma met 
tijden volgt eind augustus in dit 

Weekblad. Dus houd deze dag 
vrij voor een sportief en goed 
begin van het nieuwe sport-
seizoen. Interesse om ook als 
sport/beweegaanbieder mee te        
doen?        Mail        dan      naar 
ropeskippingodisgym@gmail.
com of secretarisodisgym@
gmail.com.

   

S.V. ’s-Graveland nieuws
’S-GRAVELAND
Het seizoen 2020-2021 heb-
ben we inmiddels achter 
ons gelaten en het nieuwe 
seizoen is gestart. En ge-
lukkig is dat met voetbal-
wedstrijden gepaard ge-
gaan. Afgelopen zaterdag 
is er nog een aantal wed-
strijden gespeeld. Onder 

andere VR1 speelde. Tegen 
EDO VR1 werd gelijkge-
speeld.

Op zondag organiseerden 
onze drie 35+ teams een toer-
nooi met drie andere competi-
tiegenoten. Te gast waren De 
Meern, PVC en SO Soest op 
onze kunstgrasvelden. In een 

sportieve sfeer konden zij zo 
vlak voor de zomerstop toch 
nog een keer voetballen.

De afgelopen week kwamen 
we met Van Dijk Teamwear 
een meerjarige overeenkomst 
overeen. Het bedrijf uit Bus-
sum zal voor onze vereniging 
invulling gaan geven aan de 

webshop en alle shirts, trai-
ningspakken en andere aan 
voetbal gerelateerde materia-
len leveren.

De vrijwilligerscommissie wil 
het aantal vrijwilligers uitbrei-
den om de vele activiteiten op 
de vereniging te kunnen blijven 
organiseren. De campagne 

hiervoor is gestart en op onze 
social media staat een wer-
vingsfilmpje. Reageren kan 
via vrijwilliger@svsgraveland.
nl. Vrijwilligerswerk: voor ieder 
wat wils!

   

Oranje blijft top bij Tennis Vereniging Nederhorst
NEDERHORST DEN BERG
De tennisbanen liggen er 
perfect (oranje) bij. Geluk-
kig is tennis een sport die 
ook in de corona lockdown 
toegestaan was. Nadat we 
de afgelopen maanden met 
een aantal beperkingen re-
kening moesten houden, 
kunnen we inmiddels weer 
als vanouds spelen.

Het park ligt er prachtig bij en 
het clubhuis en terras nodigen 
uit om na het spelen uitgebreid 
na te praten. De jeugd is weer 
van start gegaan met een aan-
gepaste competitie en voor de 
senioren start de competitie na 
de zomervakantie.

Ook zin om weer af en toe een 
balletje te slaan? Of wil je les 
volgen en/of competitie gaan 

spelen? Word lid, er is genoeg 
ruimte om te spelen. En om het 
extra aantrekkelijk te maken 
is voor nieuwe leden vanaf 1 
juli de contributie voor de rest 
van dit jaar gehalveerd. De ba-
nen blijven open tot lang in de 
winter dus geen reden om niet 
nu te beginnen. Meld je aan 
via de site WWW.TVNEDER-
HORST.NL of stuur een email 
naar info@tvnederhorst.nl
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Kruidige thee van verse munt in de Samentuin
KORTENHOEF
Wat kun je toch een boel 
doen als je de handen in-
een slaat. Half maart stond 
de eerste oproep in het 
Weekblad Wijdemeren om 
met ons mee te doen in de 
Samentuin van Kortenhoef. 
Veel reacties resulteerden 
in een mooie groep vrijwil-
ligers die door wekelijks 
samen aanpakken het wei-
land hebben omgezet naar 
een prachtige moestuin!

We zijn supertrots op dit re-
sultaat. De fruitbomen staan 
goed in het blad en de bes-
senstruiken groeien goed. De 
groentes zien er prachtig uit en 
smaken ook nog heerlijk. We 
hebben al genoten van paksoi 
met zijn knapperige blad en de 
boterzachte sla. Ook het kook-
project Toffe Peren heeft onze 
heerlijke sla al twee keer op het 
menu gehad. Nu eten we van 
de sugarsnaps, courgettes en 
er is peterselie, selderie, rucola 
en bieslook in overvloed. Ook 
drinken we kruidige thee van 
de verse munt en citroenme-

lisse uit de tuin tijdens de kof-
fiepauze. We hebben een heel 
mooi passend logo en een 
Instagramaccount waar regel-
matig de vorderingen zichtbaar 
zijn. En niet te vergeten een 
mooi tuinhuis om als het nodig 
is te schuilen want dat was in 
het voorjaar weleens nodig.

De handen uit de mouwen
We nodigen iedereen uit om 
een keertje langs te komen 
om naar de leuke Samentuin 
in Kortenhoef met al die prach-
tige opgekweekte groentes 
en bloemen te komen kijken, 
ruiken en proeven. Maar nog 
leuker als je mee komt doen. 
Het is een prachtige plek om 
heerlijk tot rust te komen en te 
genieten van de prachtige om-
geving en sfeer.

Zin om in de frisse buitenlucht 
nieuwe mensen te ontmoe-
ten en samen de handen uit 
de mouwen te steken? Er zijn 
grote en kleine klussen, voor 
ieder wat wils. Kom er bij en 
doe mee op de tuinwerkda-
gen iedere zaterdag en maan-

dag van 10.30 uur tot 13.30 
uur. Deelname is gratis. Voor 
koffie en thee wordt gezorgd. 
We vragen een eigen bijdra-
ge voor materiaal, poot- en 

zaaigoed en de groente die je 
meeneemt. Volg ons op Insta 
@Samentuinkortenhoef. Je 
vindt ons op De Kwakel tus-
sen nrs. 18 en 20. Echt heel 

leuk als je langs komt, namens 
de Samentuingroep, nice to 
see you!. Bel voor meer infor-
matie met Liesbet Dirven (06 
52823274).

Vrolijke start overdracht tuinderij Land en 
Boschzigt
Door: Wieneke Wolthuis

‘S- GRAVELAND
Sijmen Brandsma van tuin-
derij Land en Boschzigt en 
zijn vrouw Sissie Haijtema, 
gaan het stokje overdra-
gen aan Marieke Bous. Ze 
werken al bijna drie jaar 
samen. “Voordat het zover 
is willen we de grond vei-
lig onderbrengen bij Stich-
ting Grondbeheer zodat 
de grond voor altijd biolo-
gisch dynamisch beheerd 
gaat worden”, vertelt Sij-
men. Hij nodigt liefhebbers 
van Land en Boschzigt uit 
om bij te dragen.

“Het is hier een mooie hard-
werkende tijd geweest, maar 
er komt een tijd het over te 
dragen”, vult Sissie aan. Daar-
om zijn ze blij dat Stichting BD 
Grondbeheer bereid is met 
schenkgelden de grond aan de 
Leeuwenlaan in ’s-Graveland 
aan te kopen en daarna te ver-
pachten aan voormalige stagi-

aire Marieke Bous. Zaterdag 3 
juli was de start van hun cam-
pagne om de gelden bijeen te 
brengen tijdens de Jaardag 
van de landelijke Vereniging 
voor Biologisch Dynamische 
Landbouw en Voeding. Ruim 
120 biodynamische boeren en 
tuinders uit het land kwamen er 
bijeen.

Gezonde aarde, gezonde 
voeding
Stichting BD Grondbeheer 
staat voor een gezonde aarde, 
gezonde voeding en een ge-
zonde economie. Met schenk-
gelden geven zij jonge tuinders 
grond onder de voeten om met 
en voor de gemeenschap te 
kunnen telen. Kees van Biert 
van BD Grondbeheer: “Als elke 
liefhebber van Land en Bosch-
zigt een beetje bijdraagt, kan 
er op deze prachtige tuin voor 
altijd biologisch dynamisch ge-
teeld worden.” Belangstellen-
den kunnen via www.bdgrond-
beheer.nl bijdragen in de vorm 
van een schenking, lening of 

eeuwigdurende obligatie.

Zelfoogsttuin
Land en Boschzigt is de oudste 
biodynamische tuinderij van 
Nederland en bestaat volgend 
jaar 75 jaar. De overdracht 
wordt gezien als een schen-
king aan de gemeenschap. 
Ruim 200 mensen komen er 
wekelijks zelf oogsten. Sijmen: 
“Ouders met kleine kinderen 
komen vaak zaterdagochtend 
nadat we de hele week met 

stagiaires, vrijwilligers en hulp-
boeren hebben gezaaid, ge-
wied en geschoffeld. Ik oogst 
dan tevredenheid en het la-
chen van die kinderen. Echt 
geweldig.”

Loslaatdagen
“Het rust straks allemaal op 
jouw schouders Marieke”, stelt 
Kees van Biert aan het ein-
de van de Jaardag. Zij kreeg 
een groot applaus en neemt 
het graag op zich. Voorlopig 

werken Sijmen Brandsma en 
Marieke Bous nog samen. Sij-
men: “Plotseling met pensioen 
gaan is niet geschikt voor mij. 
Daarom begin ik gewoon met 
minderen. Donderdag en vrij-
dag zijn mijn loslaatdagen. In 
de tuin gaat alles gewoon door. 
Daar ben ik zeker van. We zijn 
heel blij in Marieke een op-
volgster gevonden te hebben 
met de juiste kwaliteiten om 
dit bijzondere bedrijf verder te 
dragen.”

  

Foto: Vlnr: Sijmen Brandsma, Sissie Haijtema, Marieke Bous en Kees van Biert van Stichting BD



Woensdag 7 juli 2021
19

WEEKBLADWIJDEMEREN

NIEUWSSTER

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

’t KOOR!
we mogen weer

HILVERSUM
Eindelijk, op donderdag 
1 juli jl. mochten we weer 
met z’n allen in onze ‘eigen’ 
studio 4 in het MCO in Hil-
versum repeteren. Ons ge-
duld was danig op de proef 
gesteld, want de laatste 
reguliere repetitie dateerde 
alweer van 12 maart 2020. 
Een aantal leden was wel 
via zoom blijven zingen en 
een enkele keer was nog 
in beperkte bezetting ge-
repeteerd, maar nu voelde 
het weer bijna als normaal. 
Bijna, want de 1,5 meter is 
nog wel van kracht, maar 
daar leent deze mooie stu-
dio 4 zich uitstekend voor.

Het was geweldig om iedereen 
weer ‘live’ te zien en onder de 
bezielende leiding van dirigent 
Vladimir en pianiste Ludmila 
aan de slag te gaan. Voorals-
nog met het repertoire voor 
ons 10-jarig jubileumconcert, 
dat eigenlijk dit jaar zou plaats-
vinden, maar dat wij nood-
gedwongen hebben moeten 
doorschuiven naar 2022.
2021 willen wij overigens niet 
helemaal concertloos laten en 

daarom kondigen wij met veel 
genoegen ons kerstconcert 
aan, dat wij op zaterdag 18 de-
cember gaan geven in de gro-
te Sint-Vituskerk in Hilversum. 
Verdere informatie hierover 
volgt.
De wereld gaat weer langzaam 
open en dat is wellicht ook een 
mooi moment om je keel weer 
open te zetten en je aan te 
sluiten bij onze gezellige ver-
eniging. Schuif gewoon eens 
een keer aan om te kijken, te 
luisteren of mee te zingen. 
Voor de vakantie repeteren wij 
nog twee keer (8 en 15 juli) en 
daarna starten we weer op 2 
september. Als het je wat lijkt, 
mag je na de 1ste keer nog 4x 
meedoen voordat je beslist om 
al dan niet lid te worden. De 
drempel ligt echt niet hoog en 
als je de stoute schoenen gaat 
aantrekken, stuur dan even 
een mailtje naar secretaris@
tkoor.nl, want dan ligt er een 
gastenmap voor je klaar en 
krijg je een buddy toegewezen 
die je wegwijs maakt. We repe-
teren op de donderdagavond 
van 19.45-22.00 uur in het Mu-
ziekcentrum van de Omroep, 
Heuvellaan 33 in Hilversum.

   

It Giet Oan
Mega lang Feestweekend

LOOSDRECHT
Dit staat op de website van 
Stichting SLOEP: Ja! Jullie 
lezen het goed! De gemeen-
te Wijdemeren heeft groen 
licht gegeven, de tent is 
beschikbaar en ons Feest-
weiland zal er in september 
weer prachtig bij liggen.

Niets staat ons dus nog in de 
weg om er van woensdag 8 tot 
en met zondag 12 september 
een geweldig mega lang Feest-

weekend van te maken. We 
zijn druk bezig met plannen, or-
ganiseren en reserveren. Hoe 
het weekend er precies uit gaat 
zien en welke activiteiten er in 
dit weekend gaan passen is 
dus nog even een grote verras-
sing. Maar houdt Facebook en 
www.StichtingSloep.nl goed in 
de gaten, want zodra we meer 
nieuws hebben laten wij dit ui-
teraard direct weten. Tot Snel! 
Ook vrijwilliger worden? Mail 
naar info@stichtingsloep.nl

Toch zomerfeest voor de Regenboog

Door: Kim Tomei

KORTENHOEF
Eens per jaar schudt ba-
sisschool de Regenboog 
bijna van het schoolplein 
af: dit komt door het jaar-
lijkse zomerfeest, voor alle 
leerlingen, ouders, verzor-
gers en leerkrachten. En 
ook hier kon het jaarlijkse 
evenement voor de tweede 

keer niet doorgaan.

Met de laatste versoepelingen 
wist de activiteitencommis-
sie toch nog een zomerfeest 
te organiseren. Weliswaar 
onder schooltijd en niet in de 
avond, en alleen voor de leer-
lingen. Dat allemaal mocht de 
pret niet drukken, voor elke 
groep waren er leuke activi-
teiten georganiseerd. Voor de 

groepen 1, 2 en 3 was er een 
poppenvoorstelling en een 
springkussen geregeld. Voor 
de overige groepen was een 
heuse stormbaan opgezet en 
er was een graffiti workshop 
in de fietsenstalling. Voor elke 
leerling was ook een ijsje van 
IJssalon Sam’s uit Loosdrecht. 
Die stond met een prachtige 
ijsscooter, voorzien van diver-
se ijssmaken, op het plein.

   

De Spotjes gaan op vakantie
NEDERHORST DEN BERG
Net als zoveel, konden de 
meeste maandelijkse Spot-
jesactiviteiten ook niet 
doorgaan. Op een paar na. 
Die paar waren wel topper-
tjes!

De paas puzzeltocht bij voor-
beeld voor het hele gezin was 
heel succesvol. Door alle leu-
ke reacties hebben we beslo-
ten die in ieder geval terug te 
laten komen in het volgend 
seizoen. Het programma is 
weer gemaakt. Begin oktober 
hopen we dan echt weer van 
start te gaan. Nu eerst komt 
de zomervakantie er aan en 

wij, Spotjesteam, gaan er ook 
lekker op uit! Wij wensen jullie 
een mooie warme zomer toe. 
Daarna zien we jullie graag 

terug bij de Spotjes op het ver-
trouwde adres, bij Kidswereld.

   

Feesttent in mei 2022
‘S- GRAVELAND
Terwijl Loosdrecht zich 
opmaakt voor een groots 
tentfeest, zal het in ‘s- Gra-
veland, waar ook dit jaar 
de Jaarmarkt niet door-
ging, wachten worden tot 
mei 2022.

Organisator SFG heeft nog wel 
gekeken naar alternatieven 

dit najaar maar toch besloten 
vast te houden aan het twee-
de weekeinde in mei. “Dat de 
markt volgend jaar doorgaat is 
wel bijna zeker maar de opzet 
van – en programma in – de 
feesttent is een ander verhaal. 
“Dat heeft niet alleen te maken 
met externe partijen zoals de 
gemeente en Natuurmonu-
menten maar ook met wat we 

als club zelf willen. Het bestuur 
overweegt het feest wat klein-
schaliger te maken, dit onder 
het mom van ‘een bandje in 
een tentje’, aldus interim-voor-
zitter Maarten Steinkamp. In 
een nieuwsbrief aan alle 150 
werkgroepleden van de stich-
ting, meldde het bestuur af-
gelopen week op zoek te zijn 
naar een nieuwe voorzitter.
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We mogen los!!
Met je personeel, vrienden of familie varen op de 

Loosdrechtse, Vecht & Plassen

Huur nu onze MS The Antonia
- Elektrisch 
- Minder valide lift
- Wĳ  varen met regen en wind
  (Dak en ramen kunnen open en dicht) 
- Gender neutraal toilet
- Biertap en gekoelde dranken
- Lekker hapjes, High Tea, amuses tot Grill /BBQ

Boek NU www.theantonia.nl of bel 06-53322433

Gratis
Fles bubbels

+
5% lezers korting

vermeld
LZ-2021
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Un!ocked, Kunstroute door Ankeveen
Door: Niels van der Horst


